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Prof. Dr. MAHMUT KOLOĞLU'NUN BİOGRAFİSİ 

1904 yılında Elazığ'da doğan Prof. Dr. Mahmut Koloğlu, ilk 
okulu Elazığ'da bitirdikten sonra, orta öğrenimini Bursa, Edirne 
ve Kuleli rüştüye ve idadilerinde yaparak 1922'de Harp Okulu'na gir
miş, 1924'te bu Okulu bitirerek katıldığı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
üsteğmenliğe kadar yükseldikten sonra, sağlık nedeni ile emekliye 
ayrılmıştır. 

Teğmen iken, Saint Benoit Lisesinde ordu mensupları için açı
lan yabancı dil kurslarına iki yıl devam ederek Fransızca öğrenen 
Mahmut Koloğlu, emekliye ayrıldıktan sonra 1930'da Millî Savun
ma Bakanlığında Fransızca mütercimliği görevine atanmış, bu gö
revde iken Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydolunarak, bu Fakülte
yi pek iyi derece ile bitirmesi üzerine aynı Bakanlığın hukuk müşa
vir yardımcılığına getirilmiştir. 

Hukuk lisans öğrenimi ile yetinmek istemiyen Mahmut Koloğ
lu, 1935 yılında- Paris Ticaret Konseyeliği mütercim sekreterliğine 
atanması üzerine Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora ça
lışmalarına başlamış, kamu hukuku ve iktisat dallarında «diplôme 
d'études supérieures» aldıktan sonra dış ticaret dalında doktora 
tezini hazırlamış ve 1940'da hukuk doktoru olmuştur. Aynı yıl yur
da dönen Mahmut Koloğlu Ankara Hukuk Fakültesi'nde ekonomi do
çentliğine atanmış, bir yıl sonra da profesörlüğe yükseltilmiştir. 

1974 yılı Temmuz ayında yaş haddine tâbi olarak emekli olun
caya kadar Ankara Hukuk Fakültesinin birinci ve ikinci sınıflarında 
ekonomi, üçüncü sınıfında ekonomi doktrinleri tarihi derslerini oku
tan Prof. Dr. Mahmut Koloğlu, bilgi ve tecrübesi prensiplerine bağ
lılığı, intizamı ve titizliğe varan görev anlayışı ile öğrencilerinin ve 
meslekdaşlarının saygı ve takdirini kazanmıştır. Profesör Koloğlu, 
ekonomi doktrinleri tarihi dersini 1966-1970 yılları arasında Ankara 
İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'nde de okutmuştur. 



43 yılı aşkın öğretim hayatında okuttuğu dersleri iki ciltlik 
«Ekonomi Dersleri» ve «Ekonomi Doktrinleri Tarihi» kitaplarında 
toplayan Profesör Koloğlu, bu kitapların değişik baskılarını ha-
zırlıyarak daha yeniye ve iyiye ulaşmaya çalışmıştır. 

Tertiplediği seminerlerde ve kurpratiklerde öğrencilerinin bi
limsel çalışmaya ilgileri yanında göreve bağlılık ve yurtseverlik duy
gularını da kuvvetlendirmeye çaba harcamış, Fakülte dergisine ma
kaleler yazmıştır. 

Prof. Dr. Mahmut Koloğlu'nun 70 yaşım doldurmasını ve 43 yılı 
aşkın başarılı öğretim hayatını kutlamak amacı ile Ankara Hukuk 
Fakültesi tarafından çıkarılan bu armağan öğrencilerinin ve meslek-
daşlarının kendisine karşı duyduğu derin saygı ve sevginin ufak bir 
göstergesidir. 
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İŞÇİLERİMİZİN GÖÇÜ 

Prof. Dr. Cahit TALAŞ* 

GİRÎŞ 

Önümüzdeki bir kaç yılın ekonomik bakımdan sıkıntılı yıllaı 
olacağmdaki tahminler az çok birleşiyor. Enflasyon, parasal istik
rarsızlık, durgunluğa benzer bir durum içinde fiyat yükselişleri 
(stagflation), enerji bunalımı, bölgesel savaşlar ve kuraklıklar gibi 
birbirini yakından etkileyen olgular ve oluşumlar iyimser olmayı 
güçleştiren başlıca öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Orta Doğu savaşı bir çok şeyi ispatlamış bir çok şeyi gün ışı
ğına çıkarmıştır. Bir kez, kapitalist Avrupamn ne derece güçsüz ve 
dayanışmadan uzak olduğu anlaşılmıştır. 1974 yılının Avrupa yılı 
olacağı söylenmişti. Gerçekten de böyle olmaktadır. Avrupa'nın 
güçlü ekonomileri bir enerji bunalımı karşısında en azından karar
sızlık ve kısmen şaşkınlık içine düşmüşlerdir. Yıllardanberi emek 
verilen ve son amacının siyasal bütünleşme olduğu söylenip duran 
Avrupa Ekonomik Topluluğu geçtiğimiz yılın son günlerinde Ko-
penhag'ta yaptığı zirve toplantısında, bir Avrupa bilincine ulaş
maktan henüz uzak bulunduğunu, eski bencilliklerden kurtulma
nın çok güç olduğunu ispatlayarak dağılmıştır. Bu, geleceğini Avru
pa Topluluğu içinde gören Türkiye bakımından da bir hayal kırık
lığı yaratacak nitelik taşımaktadır. Bazı Avrupalıların, Topluluk 
Bakanlar Kurulu toplantılarını ünlü Viyana Kongresine benzetme
lerini, hayal kırıklıklarının yarattığı abartmalı bir değerlendirme 
saysak bile, umutlara karşılık ve canlılık verecek bir durumun 
mevcut olmadığını her halde saptayabiliriz. Müşterek bir tarım 
politikasının benimsenip yürürlüğe konulması iki yıl önce Avrupa 

(*) A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Profesör. 



2 Prof. Dr. Cahit TALAŞ 

topluluğunu ağır bir bunalıma sürüklemişti. Şimdi, bazı ortaklık 
üyelerinin az gelişmiş bölgelerinin geliştirilmesi için kurulacak fo
na katkıda bulunma oranlarının saptanması bir çıkmazda donmuş 
kalmıştır. Petrol bunalımı karşısında müşterek bir politika izlen
mesinde dahi bir anlayışa ulaşılamamıştır. Öyle görünüyor ki, Av
rupa Ekonomik Topluluğu Çörçil, Adenauer, Monnet, Şuman ve 
Dö Göl gibi savaş ve savaş sonrası liderlerine şimdi her zamandan 
daha çok muhtaç bulunuyor. Fakat bu çaplarda liderler şimdi Av
rupa'da görünüyor. 

Petrol bunalımı Avrupa'nın öngörmemiş olduğu bir durum ya
rattı. Dış ödeme dengeleri yeni petrol fiyatları nedeniyle tehlikeli sı
nırlara doğru ilerliyor. Fiyat artışlarının hızlanması bekleniyor. 
En önemlisi istihdamda daralmaların ve işsizliğin yaygınlaşmasın
dan kaygı duyuluyor. Fakat, kuşkusuz, her şeye rağmen Batı Av
rupalı ülkeler, Japonya ve bunalımdan fazla etkilenmemiş olan, 
hatta doların güçlenmesi, dış ödeme dengesinin lehte bir nitelik 
kazanması nedeniyle kârlı olduğu söylenen Birleşik Amerika, dra
matik durumlar içinde ve karşısında bulunuyorlar. Çünkü, bu ül
keler gene de malik oldukları ekonomik güce, tekniğe, bilgiye, ye
mden düzenleme olanaklarına ve halklarının kamusal menfaat an
layışlarının gelişmişliğine dayanarak sıkıntılarına karşı koymak, 
uygun tedbirler alabilmek ve enflasyonlarını ve fiyat artışlarını 
ihraç etmek suretiyle bunalımdan çıkış yollarını daha kolaylıkla 
bulabilir, dar boğazları aşabilirler, Büyük sorun, gelişen ülkeler-
açısından ortaya çıkmaktadır. 

Gerçekten, gelişmekte olan ve petrol üretmeyen ülkeler genel
likle kalkınma çabalarını güçlükle sürdürmektedirler. Nüfusları 
hızla artmaktadır. Tasarrufları yetersizdir. Dış ödeme dengeleri 
aleyhte büyüme eğilimindedir. Fiyat artışlarına karşı koyamamak
tadırlar. Kalkınma hızları yetersiz olduğundan gelişen ülkelerle 
aralarındaki uçurum daha da büyümektedir. İstihdam olanakları 
dar, işsizlik geniş ve yaygındır. Yeni petrol fiyatları, dış ödeme 
dengelerini büsbütün bozabilecektir. Bu durumda, kalkınmaları 
yavaşlayacak, belki de sıfıra yaklaşacaktır. Tablo aşağı yukarı bu
dur. Kalkınmakta olan ülkelerin dramı buradadır. Türkiye de bu 
dramın içinde bulunuyor. Dış ödeme dengesi geniş ölçüde yabancı 
ülkelerde çalışmakta olan işçilerinin katkılarına dayandığından, 
bu denge önümüzdeki yıllar için problematik bir nitelik kazanmış-
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tır. Türkiye de sıkıntılı, güç dönemler yaşamaya aday ülkeler ara
sında yer alıyor. 

I. İSTİHDAM DURUMU 

1930 lan yaşıyanlar işsizliğin dünyamızda ne ölçülerde sefale
te neden olduğunu görmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşının ekonomik 
nedenleri arasında yaygın ve devamlı işsizliğin önemli bir yeri ol
duğunu saptamak güç değildir. İşsizliğin toplumsal ve kişisel ya
şantıda yaptığı büyük yıkıntıdan ötürü, İkinci Dünya Savaşı sonun
da, bütün ülkelerin temel politikalarından biri tam istihdamı sağ
lamak olmuştur. Gelişmiş bütün ülkeler 1945 lerden sonra genel
likle tam istihdama ulaşmışlar ve .yaygın ve sürekli işsizlikle kar
şılaşmamışlardır. Kara Avrupasındaki bir çok ülke ise, insan gücü 
kıtlığını karşılamak için yabancı ülkelerden işçi çağırmak zorunda 
kalmışlardır. Batı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, 
İsviçre çok sayıda yabancı işgücü çalıştıran ülkeler arasmda yer 
almaktadır. 

Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerdeki durum ferahlık veri
ci değildir. Bu ülkeler devamlı olarak istihdam darlığı, başka bir 
deyimle çeşitli işsizlik türleri ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. 
Gerçi bu ülkelerdeki durumlar hakkında güvenilebilir veriler çok 
az veya hiç yok gibidir. Bununla beraber, son yirmi yılın gelişme
leri az çok karşılaştırıldığında görülmektedir ki, gelişmemiş ülke
lerde sağlanan ilerlemeler, yaşama koşullarındaki iyileşmeler iler
lemiş ülkelere kıyasla çok önemsizdir. Hatta geri kalmış ülkelerin 
bir çoğunda son yirmi yılda işsizliğin daha çok vahamet kazandı
ğı, eksik istihdamın genişlediği, önemli bir fiyat enflasyonu ve ger
çek ücretlerin düşmesi görülmektedir.1 

İkinci Dünya Savaşından sonra sanayileşmiş bütün ileri ülke
lerde tam istihdam durumuna ulaşılmış ve bu sürdürülmüştür. Ba
zı ülkelerde işsizlik oranları bazan yüzde 6 nın üstüne çıkmış ise 
de, bu, devamlılık göstermemektedir. 

(1) B.I.T.: Coup d'oeil statistique sur cinquante ans d'évolution sociale. 
Annuaire des statistiques du travail, 1968, (Genève 1968), s. 49. 
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Çeşitli Ülkelerde İşsizlik Oranları 

Kanada 
Amerika 
Japonya 
Belçika 
îspanya 
Federal Almanya 
İtalya 
İngiltere 
Yugoslavya 

,% 6,2 
% 6,2 
%> 1,2 
% 3,2 
% 1,2 
% 0,9 
% 3,3 
% 3,5 
% 6,4 

1972 
1972 
1972 
1972 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 

Kaynak : Milletlerarası Çalışma Örgütü 

Görüldüğü üzere gelişmiş ülkelerde 1972 de işsizlik durumu en
dişe uyandırır bir nitelik göstermiyordu. 1973 yılında da bu nite
lik değişmemiştir. Ortak Pazar ülkelerinde 1973 yılı sonunda da iş
sizlik oranlan şöyle idi. 

Ortak Pazar Ülkelerinde İşsizlik 

Lüksemburg 
Batı Almanya 
Danimarka 
İngiltere 
Belçika 
Fransa 
Hollanda 
İtalya 
İrlanda 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
°/o 

0,03 
1,2 
1,3 
3,3 
2,3 
2,4 
3,1 
3,2 
6,8 

1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

Kaynak : Çeşitli yayınlar 

Fakat, enerji ve özellikle petrol bunalımı devam ettiği takdir
de, 1974 yılında tam istihdam durumundan uzaklaşılacağı ve yay
gınca bir işsizlik ile karşılaşılabileceği endişesi genellikle yaygın
dır. Zira, kalkınma hızlarının çok yavaşlıyacağı, ödeme dengeleri
nin bozulabileceği, bunların sonunda da bir genel durgunluk dö
nemine girilebileceği kabul edilmektedir. lştey Avrupa'da ve özel
likle Ortak Pazar ülkelerinde yukarıdaki nedenlerden ötürü işsiz
lik artar ve tam istihdam düzeyinden uzaklaşılırsa, durumun Tür-
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kiye üzerindeki olumsuz etkileri, çözümü güç ve ağır sorunlar ya
ratabilir. Başta gelen sorunlardan birisi zaten yüksek bir oranda 
olan işsizliğin daha da yaygın ve vahim bir nitelik kazanmasıdır. 

II. TÜRKİYE'DE NÜFUS VE ÎSTÎHDAM 

Hızlı nüfus artışının, az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarının baş
lıca engellerinden biri olduğu kanaati gittikçe yayılmaktadır. Çün
kü, bu tür ülkelerin sağladıkları önemli gelişmeler, ancak büyüyen 
nüfusu, çok fazla değişmeyen koşullar içinde idame ettirebilmek
tedir. Bu nedenle, az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını sağlamak, 
geniş ölçüde nüfus artışlarını kontrol altına alabilmeğe bağlı kal
maktadır. 

1. Türkiye'de Nüfus 

Bilindiği üzere Türkiye de nüfusu hızlı artan ülkeler arasında 
bulunuyor. Üçüncü Plan dönemi içinde nüfusun binde 25.4 oranın
da artacağı hesaplanıyor. Nüfusumuzun, 1970 sayımı geçici sonuç
larından yararlanılarak yapılan tahminlere göre 1973 yılında 38.3 
milyona ulaşması beklenmektedir. Aşağıdaki tablo bir mukayese 
olanağı sağlamaktadır. 

Doğal Nüfus Artış Hızında Ülkelerarası Karşılaştırma 
(1965-1970) 

Ülkeler Nüfus artışı hızı 
(Binde) 

Danimarka 4.8 
İsveç 5.8 
İngiltere 6.0 
Bulgaristan 7.2 
Yunanistan 9.4 
Amerika Birleşik Devletleri 9.5 
Sovyetler Birliği 10.2 
Japonya 11.0 
İspanya 11.2 
Portekiz 13.5 
Hindistan 26.1 
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Türkiye 27.3 
îran 28.8 
Suriye 32.2 
Pakistan 32.5 
Irak 33.8 
Meksika 34.3 

Ortak Pazsır Ülkeleri 

Lüksemburg 0.8 
Belçika 4.6 
Federal Almanya 6.0 
Fransa 6.8 
italya 8.5 
Hollanda 10.8 

Kaynak : U.N., «Concise Summary of the World Population Situation in 1970 >, 
Population, No. 48, 1971. 

2. İstihdam ve İstihdam Politikası 

Türkiye, istihdam bakımından genellikle gelişmekte olan ülke
lerin bütün niteliklerini taşımaktadır. Açık işsizliğin yanında daha 
"'aygın olan, eksik ve gizli işsizliktir. Her üç türdeki işsizlik de git
tikçe artma ve yığışma eğilimi göstermektedir. Üçüncü Plana göre, 
«tarımdaki işgücü fazlasının eklenmesi ile toplam işgücü fazlası 
1962 de 985 binden İkinci Plan dönemi sonunda 1 milyon 600 bin 
dolaylarına varmıştır. İstihdamın en büyük sorunu işgücü fazlası 
olmakta ve yaygın bir açık işsizlikten, çok, eksik istihdam şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Ancak, bugün, işgücü fazlası içinde bulunan 
açık işsizlerin büyüklüğünü kesinlikle belirleyecek istatistik veri
ler bulunmadığı için, açık işsizler::, gizli işsizleri, verimsiz ve geçici 
işlerde çalışanları kapsayan bir kavram olarak işgücü fazlası tah
mininden öteye gidilememektedir».1 İşsizlik sigortası olmadığı için 
hiç olmazsa açık işsizlerin sayısını doğru olarak belirlemek olana
ğı da mevcut değildir. 

İşgücü arzı, talebi ve işgücü fazlası tahminleri Üçüncü Planda 
şöyle gösterilmiştir. 

| ,| I V , ! | ) P t t M ı I i I . ' <'• t ı ^ l l lH l HM ' H I « « H ' » İ N İ M * * * «P«»«« I • ı, • , I 
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İstihdam ve İşgücü Fazlası Tahminleri 
(15-64 yaş) (Bin kişi) 

1972 1977 

14 317 
13 567 
8 763 
4 586 

85 
133 
750 
850 

1 600 

16080 
14 980 
8 600 
6 197 

50 
133 

1 100 
700 

1 800 

I. İşgücü arzı(a) 

II. İşgücü talebi 

— Tarımda fiilen çalışanlar 
— Tarım dışı^' 
— Yurt dışına yıl içinde gidecek işgücü 
— Bilinmeyen 

III. Tarım dışı işgücü fazlası (I-II) 
IV. Tarımda en faal mevsimdeki işgücü fazlası 
V. Toplam işgücü fazlası (III-IV) 

VI. İşgücü arzının oranı olarak toplam işgücü 
fazlası (yüzde) 11,2 11.2 

Kaynak : Üçüncü Plan 
(a) Toplam işgücü arzından Ordu, Jandarma sayısı ile yurt dışına gönderi

len ve gönderilecek işgücü düşülmüştür. 
(b) Planda öngörülen üretim artış hedeflerine göre hesaplanmıştır. 

Tablodan anlaşıldığı üzere Üçüncü Plan uygulaması sonunda 
da işgücü fazlası aynı oranı muhafaza edecektir. Bu oranın, başlı
ca üç nedenden ötürü büyümesi olasılığı da bulunmaktadır. 

Bir kez, petrol fiyatlarının artması nedeniyle yatırım malları 
ithali olanakları azalabilir. Çünkü, bir yanda döviz kaynaklarımızın 
sınırlılığı, öte yandan yatırım mallan fiyatlarında da kendisini gös
terecek yükselmeler, kalkınmanın dinamiği olan sanayileşmeyi 
olumsuz yönde etkileyecektir. İkinci olarak, Batı Almanya'ya işçi 
göndermeler bir süredenberi durmuştur. 1972 yılında da tahmin
lere nazaran bir gerileme olmuş, 85 bin yerine 70 bin dolayında iş
çi gidebilmiştir. Son olarak geri dönüşlerin de başlaması olasılığı 
güç kazanmaktadır. Eğer, Üçüncü Planda öngördüğü üzere, «kısa 
dönemde istihdam imkânlarım arttırma çabaları perspektif plan 
döneminin gerekli kıldığı ileri ve sermaye yoğun teknolojilerin ge
lişmelerini engellemeyecek biçimde sürdürülecek, teknoloji seçimi 
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tercihinde bu ilkeden, hareket edilmesi esas olacaktır», görüşünde 
İsrar olunur ve Planla uyum içinde kalacak bir istihdam politikası 
oluşturulmazsa, istihdam sorunu, çözümü güç bir nitelik kazana
bilir. Kaldı ki, istihdama kaynak olan 15-64 yaş grubunun yaratı
lan istihdam olanaklarından daha hızlı artması bu gruptan istih
dam dışı kalanların sayıca büyümesine yol açmaktadır. 1972 yılı 
için yapılan tahminlere göre îkinci Plan sonunda istihdam dışında 
kalanların 1 milyon 600 bin dolaylarında olan bölümünün işgücü 
fazlası (gizli ve açık işsiz) olduğu saptanmıştır.1 Aşağıdaki tabloda 
sivil istihdamın sektörlerarası dağılımı görülmektedir. 

Sivil İstihdamın Sektörlerarası Dağılımı 
(1962-1972) 

Bin Kişi 

Sektörler 1962 1J967 

Tarım 9220 9070 

Sanayi 995 1175 

Hizmetler 1660 2150 

Bilinmeyen 80 340 

Toplam istihdam 11995 12735 

1972 

8770 

1520 

3070 

130 

13480 

ı 

Yüzde Dağılı 

1962 1967 

77,1 

8,3 

13,9 

0,7 

100,0 

71,3 

9,2 

16,8 

2,7 

100,0 

mı 

1972 

65,0 

11,3 

22,7 

1,0 

100,0 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı. 
Not : Toplamlar ve yüzdeler yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir. 

Yukardaki tablonun incelenmesinde görüleceği üzere on yılda 
sanayi kesimindeki istihdam artışı 525 bindir. Bunun çok yetersiz 
olduğu hemen söylenmelidir. Bu, içerde, her yıl yurt dışına giden 
işçi sayısı kadar bir istihdam yaratılamamış olduğunu göstermek
tedir. On yılda sanayi kesiminde çalışanların oranı yüzde 8,3 ten 
1.1,3 e çıkabilmiştir. Bu durum bize, planlar içinde istihdamı arttır
maya yönelmiş bir politika benimsenmemiş olduğunu gösteriyor. 
Aynı zamanda sermaye yoğun yatırımların tercih edilmiş bulundu
ğunu ispatlamaktadır. 

(1) Üçüncü Plan: s. 78. 
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III. DIŞARIYA GİDİŞLER - YABANCI ÜLKELERE DÖNÜK 
İSTİHDAM POLİTİKASI 

Yukardaki açıklamalar, Türkiye'de içeriye dönük belirli bir is
tihdam politikasından geniş ölçüde yoksun bulunduğumuzu göste
riyor. Bu, kanımızca, hatalı bir tercih olmuştur. Çünkü, böylece is
tihdam sorununun, çözümünü başka ülkelerin, kendi çıkarlarını 
doğal olarak ön planda tutan kararlarına bağlama tercih edilmiş 
oluyor. Böyle bir politikanın tehlikeleri ise, 1967-1968 yıllarında Al
manya'da meydana gelmiş olan durgunluk ile açıkça ortaya çıkmış 
bulunmakta idi. Fakat, bu deneye rağmen, eski politikaya devam 
olunmuş ve 1974 yılında da benzeri bir durumla, fakat daha vahim 
olanı ile karşı karşıya gelinmiştir. 

Üçüncü Planda belirtildiğine göre, «geçen on yıllık dönemde 
15-64 yaş grubundaki nüfusun istihdam olanaklarından daha hızlı 
artması önemli bir istihdam sorunu yaratmıştır. Çalışabilir yaştaki 
nüfus bu dönemde yılda ortalama 440 bin dolaylarında artarken, 
bunun 160 bin kadarına üretken faaliyet alanlarında istihdam ya
ratılabilmiştir».1 Geriye kalan 280 bin kişi ise, ya yabancı ülkelerde 
iş aramış ya da işsiz kalmıştır. Bu gelişim endişe yaratması gereken 
bir nitelik taşıyor. Fakat, Üçüncü Plan ve Yeni Strateji daha önce
de değinmiş olduğumuz üzere özel bir istihdam politikası benim
semiyor. Diyor ki, «istihdam sorununu kısa dönemde tüm üretken 
sektörlerde emek-yoğun teknolojilere yönelerek, ya da işsizlik sigor
tası sistemini kurup yaygınlaştırarak çözümlemeye çalışmak, sana-
yileşerek kalkınma amacı ile çelişebileceği gibi, uzun dönemde is
tihdamı yeterince arttırma olanağını ortadan kaldıran bir tutum 
olacaktır. Bu nedenle, istihdam sorununun kesin çözümü, hızla bir 
sanayileşmenin gerçekleştirilmesinde aranmalıdır».2 

1. Yabancı Ülkelerdeki Durum 
Daha önce, İkinci Dünya Savaşından sonra ileri derecede sana

yileşmiş ülkelerin, 1950 lerden sonra tam istihdam durumlarını sür
dürmelerine değinmiştik. Ekonominin gelişmesine koşut olarak, gi
derek artmış bulunan işgücü ihtiyacı karşısında yabancı işçilere 
başvurma daha da yoğunlaşmış ve 1961 yılından itibaren Türk iş
çileri de bu oluşuma katılmışlardır. 1973 yılının son aylarına kadar 
ekonomik konjonktür iyimserlikten çok uzaklaşmayı gerektirecek 

(1) Ibid., s. 108. 
(2) Ibid., s. 122. 
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nitelikler göstermiyordu. Gerçi, 1974 yılının sıkıntılı bir yıl olaca
ğı biliniyordu. Fakat bunalım durumunun doğabileceği petrol olayı 
ile başladı. Gerçi Avrupa Ekonomik Topluluğunda yabancı işçi is
tihdamında 1973 yılında bir önceki yıla kıyasla % 24 oranında bir 
gerileme olmuştur. Fakat, bu ülkelerin 1973 yılında da 600 bin do
layında ek yabancı işçiye ihtiyacı olmuştur. Tahminler bu ihtiya
cın devam edeceği doğrultusunda idi. 

2. Yabancı Ülkelerdeki Türk İşçileri 
Yabancı ülkelere İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalış

maya giden Türk işçilerinin sayıları 1973 yılı sonunda 884 bine yük
selmiştir. Buna 100 bin dolayında olduğu tahmin olunan turist işçiler 
de katılırsa dışardaki işçilerimizin sayısının bir milyona yaklaştığı 
görülmektedir. Bu gidişler 1961 yılında başlamış ve giderek hızlan
mıştır. Fakat, başlıca gidiş ülkesi olan Almanya'ya gidişler, 1973 
yılının son ayında durmuştur. İlgili resmî makamlarımız böyle bir 
durumu hiç düşünmemiş olduklarından, ilk günlerde durumun cid
diliğini iyice değerlendirememişlerdir. «Yabancı işçi çalıştıran ül
keler isteklerini kısıtlasalar da bunun Türk işçilerine etkisi pek 
fazla olmayacaktır. Çünkü, günümüze kadar bu ülkelerde yüksek 
sayıda işçisi bulunan Yunanistan, Yugoslavya, İspanya ve İtalya 
ekonomik durumlarını iyileştirmeğe ve istihdam düzeyini yükselt
meğe başlamış ve dışarıya çjkacak işçi sayısını sınırlandırmak zo
runda kalmışlar ve bunlardan bir kısmı da, başta meslekti işçiler 
olmak üzere, dışardaki işçilerini ;furtlarına çekmek yollarını ara
maya yönelmişlerdir. Bu eğilime göre memleketimiz bakımından, 
planda öngörülen hedefe ulaşma olasılığı bulunmaktadır»,1 düşün
cesi benimsenmişti. Belki de bu tür düşüncelerden hareket oluna
rak dışarıya dönük bir istihdam politikası sürdürülmüş ve içerde 
de istihdam hacmini arttırma politikaları üzerinde çok az durul
muştur. Bu nedenle, Üçüncü Planda, «hızlı bir kalkınma ve sana
yileşme çabası bile istihdam sorununu ancak 1990 larda çözebile
cektir. Dolayısı ile, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Plan dönemlerin
de istihdam baskısını azaltmak için uluslararası rekabete konu ol
mayan inşaat ve hizmet sektörlerinde plan hedeflerini zaman yev
minden aksatmamak şartı ile emek-yogun tekniklerin kullanılması 
gerekmektedir»2 esasından hareket olunmuştur. 

(1) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 1972 Yılı Çalışma Raporu, 
Ankara, 1973, s. 22. 

(2) Üçüncü Plan: s. 122. 
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A. Kimler Gidiyor - Gidenlerin Yapısı 

Ana bir ayırım içinde kalındığı takdirde, Türkiye'den dışarıya 
dört grupta toplanabilecek insan gitmektedir. Bunlar, a) beyin gru-
buy b) teknikciler grubu, c) nitelikli işçiler grubu, ç) düz işçiler 
grubudur. Kuşkusuz başka türlü gruplandırmalar da yapmak müm
kündür. 

a. Beyin grubu. — Bütün gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye 
de bir çok dallarda yetişmiş, yüksek derecede uzmanlaşmış insan
larını kendi ekonomisinin ve kalkınmasının hizmetinde tutamama-
nm sıkıntılarını çekmektedir. Kalkmabilmenin temel bir öğesi de 
yeterli sayıda yüksek düzeyde uzmanlaşmış insana malik olabilmek
tir. Beyin veya bilgi göçü diye adlandırılan gidişler, gönderen ülke
ler için a) hem bu insanlarını yetiştirmek için yüklendikleri mas
rafların ağırlığı, b) hem de bu göç nedeniyle kendi ihtiyaçlarını kar-
şılayamamaları, büyük bir fedakârlık teşkil etmektedir. Hangi ne
denlerin bu beyin göçünü oluşturduğu araştırıldığı zaman, bunla
rın esas itibariyle iki kategori içinde toplandığını görmekteyiz: eko
nomik ve mesleksel nedenler. Gelişmekte olan ülkelerde izlenmekte 
olan yetersiz ve akılcı olmayan ücret politikası beyin göçünün de 
başlıca bir nedeni olarak belirmektedir. Gelişmiş ülkelerin göçü 
teşvik edici politikaları, uscu olmayan ücret politikasını red etme
ği kolaylaştırmaktadır. İkinci neden, gelişmiş ülkelerin mesleksel 
alanda sağladıkları ilerleme olanakları, araştırma kolaylıkları ve 
yeni tekniğe ve buluşlara daha hızla ulaşabilme durumlarıdır. Bu 
konuda Birleşmiş Milletlerin bir özel raporunda şu temel ve ilginç 
düşünce ortaya konmaktadır. Deniliyor ki, «Bir süre önce, geliş
mekte olan ülkelerin kalifiye personelinin göçü sorununa ayrılmış 
olan bütün incelemeler... gösteriyor ki, olayın ana nedeni az geliş
mişlik sorunu içinde bulunmaktadır. Bu incelemeler bilgi göçünün 
az gelişmişliğin bir sonucu olduğu olayını gün ışığına çıkardılar, 
fakat bazı durumlarda da bu göç az gelişmişliğin nedenlerinden bi
ri olabilir. Bu incelemeler, beşeri sermaye bakımından ağır bir dar
lık içinde bulunan ülkelerden de faal nüfusun bu değerli öğelerinin 
ne için göç ettiklerini açıklığa kavuşturmaktadır. Ekonomik ve sos
yal gelişmeyi sağlamak için zorunlu kalifiye personelin yetiştirilme
sinin yeterli olmadığım, bununla birlikte bu personele bilgilerini 
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kullanabilmek olanağının da verilmesi gereğini iyice gösteriyor
lar».1 

Türkiye'nin dışarda bu grup içine giren insanlarının sayısı ke
sin olarak bilinmiyor. Fakat Amerika ve Batı Almanya'daki doktor 
sayısının azımsanmıyacak bir önemde olduğu kabul edilmektedir. 

b. Teknikciler grubu. — Bu grup beyin grubu ile nitelikli işçi
ler grubu arasında, fakat alt düzeyde yer almaktadır. Bu gruba sa
nat enstitüsü mezunları ile tekniker okulları mezunları girmekte
dir. Sayıları giderek artmaktadır. Gidişlerinin başlıca nedenleri, 
a) ekonomik, b) meslekte ilerleme ihtiyacı, c) psikolojik olmak 
üzere üç nokta içinde toplanabilir. Gerçekten, bu grup içinde yer 
alanlar da gelişmiş ülkelerde ekonomik bakımdan daha çok tatmin 
bulmaktadırlar. Maddesel bakımdan geleceklerini daha kısa süre
ler içinde güvence altına albilmeleri, dışarıya gidip çalışmalarının 
temel bir özendirici yanı olarak belirmektedir. Öte yandan, bu gru
bun mensupları da ilerlemiş ülkelerde mesleksel balamdan daha 
çok ilerleme olasılığı bulmaktadır. Türkiye'de yeteri derecede ula
şamadıkları ileri teknik ile yakın temas içine girmektedirler. Üçün
cü olarak Türkiye'de doğrudan doğnıya makine başında çalışmayı 
yadırgayan bu grup mensupları dışarda aynı psikolojiyi taşımıyor
lar. Türkiye'de alt düzeyde de olsa bürokrat olmayı istiyorlar. Bu
na karşın dışarda işçi statüsünü yadırgamıyorlar. 

Dışarda çalışmakta olan teknikcilerin sayıları hakkında kesin 
bilgilere sahip bulunmuyoruz. Bu gruptan önemli bir kısmı İsviç
re'de çalışmaktadır. İsviçre'ye gidişler genellikle İş ve İşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile olmadığından, sayısal veriler eksik kalmakta
dır. Eldeki inanılabilir bilgiler 1965-1972 dönemini kapsamaktadır. 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun bu dönemi kapsayan sayısal verileri 
ne göre 45.952 çeşitli Sanat Enstitüsü mezunu ile Tekniker Okulu 
mezunu dışarıda çalışmak için başvurmuştur. Bunlardan 16.528 ki
şi gönderilmiştir. Sanat okullarımızın azlığı ve yeni doğmakta ve 
gelişmekte olan Türk sanayiinin ihtiyaçları gözönünde bulunduru
lursa, bu gidişlerin ekonomi için büyük bir kayıp ve kalkınma ba
kımından da önemli bir engel teşkil ettiğini kabul etmemiz gerekir. 
Bilinmektedir ki, sanayiimiz bu tür teknik personel bulmakta güç
lük çekmektedir. 

(1) Nations Unies, Conseil Economique et Social: Exode du personnel 
qualifié des pays en voie de développement vers les pays développés, 
Rapport du Secrétaire Général, (NewYork, Juin 1970, doc. E/4820. add. 
1), s. 55. 
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Yurt Dışında Çalışmak için İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
Başvuranlar Dış Talepler ve Gidişler (1965-1972)(a) 

Başvuranların Dış Talepler Gidişler 
Sayısı 

Erkek Sanat Enstitüsü 40.705 11.921 14.760 
Yapı Sanat Enstitüsü 2.533 153 625 
Kız Sanat Enstitüsü 1.798 1.029 995 
Tekniker Okulları 916 41 153 

Toplam 45.952 13.144 16,528 

Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, a.g.e., s. 23. 
(a) Eylül 1972 sonuna kadar. 

Bu tabloda dikkati çeken nokta, dışarıda çalışmak isteyenlerin 
çokluğudur. Bunların büyük bir bölümü esasen bir işte çalışmak
tadırlar. Fakat, öyle anlaşılıyor ki, işlerinde maddesel ve moral tat
min bulamamış olmaları ve dışarının özendirici ekonomsal koşul
ları, dışarıya gitme isteklerine yoğunluk kazandırmıştır. 

c. Nitelikli işçiler grubu. — Batı Almanya ile 1961 anlaşması 
yapılırken dışarıya çalışmaya gidecek işçilerin niteliksiz işçiler ol
ması ilke olarak kabul olunmuştu. Fakat bu ilkeye sadık kalmama-
mıştı. İç baskı, içerdeki istihdam yetersizliği ve ekonomik tatmin
sizlik nitelikli işçilere de yabancı ülkelere gidiş kapılarını açmış
tır. Bu oluşumun da ekonomik kalkınmaya olumsuz etkileri bilin
mektedir, îş ve İşçi Bulma Kurumunun 1972 yılı Çalışma Raporun
da şu düşünceleri görüyoruz. Deniliyor ki, «Sanayileşmeğe yönelmiş 
bulunan ekonomik kalkınmamız da, nitelikli işçi ihtiyacını yıldan 
yda arttırmaktadır. Bu balamdan iş dünyasından zaman zaman, 
çeşitli örgütler aracılığı ile kalifiye eleman noksanlığına ve bunun 
etkilerine ilişkin yalanmalar duyurulmakta, yurt dışına gönderme
ler yapılırken, bu durumun da gözönünde bulundurulması isteği 
belirtilmektedir. Kurumumuzca yapılan 1973 yılına ilişkin «İşyerle
rinin İşgücü İhtiyacı Araştırması» bu alanda henüz köklü tedbirle
rin hızla alınmasını zorunlu kdacak acil bir durumun olmadığım 
belirtmekte ise de, nitelikli işçi istihdamı ile karşılanmasında güç
lük çekilen mesleklerle ilgili işlerde, geçen yıllara oranla artış ola-
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cağım açıklamaktadır».1 Soruna iyimser bir açıdan bakan bu düşün
cenin, üzerinde durmadığı önemli bir nokta, yetişkin nitelikli işçi
lerin ekonomik bakımdan neye mal olduklarıdır. Hesaplandığına 
göre dışarda çalışmakta olan işçilerin °/o 35 dolayındaki bir bölü
mü nitelikli işçidir. Kaldı ki, Üçüncü Plan şu görüşü saptamakta 
haklılık içindedir. Deniliyor ki, «nitelikli işgücü ve sanatkâr kesi
minde görülen büyük açıkların süratle ve nitelikli elemanlarla ka
patılmasını sağlamak amacıyla, uygulanmasına İkinci Plan döne
minde başlanmış bulunan pratik sanat okullarına ağırlık verilecek
tir».2 Dışarıya gitmeğe hazır sıra bekleyen nitelikli işçilerin sayısı 
250 bin dolayında bulunduğuna göre, nitelikli işçilerin, normal ko
şullar geri geldiği takdirde, içerde kalıp yerli sanayiin ihtiyaçlarını 
karşılamalarını sağlamak için özendirici her türlü tedbire başvur
makta yarar vardır. 

ç. Düz işçiler grubu. — Yabancı ülkelere çalışmaya giden işçi
lerin büyük bölümü düz işçilerden oluşmaktadır. Bunların tamamı
nın tam düz işçi olduğunu söylemek güçtür. İçlerinde yarı nitelik
li işçiler de bulunmaktadır. Halen dışardaki işçilerin 700 bin dola-
ymdakiler düz işçi durumundadır. Elrkek ve kadın 800 bin dolayın
daki bir düz işçi grubu da dışarıya gitmek için sıra beklemektedir
ler. Yabancı ülkelere çalışmaya gidişler kuşkusuz, Türkiye'deki iş
sizliği geniş ölçüde hafifletmektedir. Halen Türkiye'de işgücü faz
lası -açık işsizler, gizli işsizler, verimsiz ve geçici işlerde çalışanlar-
1 milyon 700 binin üstünde olduğuna göre, dışarıya gidişlerin işsiz
lik bakımından göstermekte olduğu önem açık olarak belirmekte
dir. Çalışma Bakanlığının düşüncesine göre «...son 12 yılda dışardan 
gelen emek talebinin ülkenin işsizlik sorununa küçümsenmeyecek 
derecede yardımcı olduğu açıktır. Ancak, ülkede yeni istihdam ola
nakları yaratma çabasının yanısıra, gidilen ülkelerde de belirli bir 
oranda sürekli oturma olanaklarının sağlanmaması halinde, nüfus 
artışı nedeniyle her yıl işgücüne eklenenlerle birlikte, geri dönüşle
rin işsizlik sorununu şiddetlendireceği doğal bir sonuç olacaktır. 
Ayrıca, dışardan gelen emek gücü talebinin devam edeceği de kesin
likle söylenemez».3 Böylece ilk kez, resmi olarak istihdam sorunu
nun çözümünü dışarda aramanın sakıncalarına da değinilmiş olu
yor. 

(1) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü: a.g.e., s. 22. 
(2) Üçüncü Plan: s. 777. 
(3) Çalışma Bakanlığı: 50. Yılda Çalışma Hayatımız, s. 123. 
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B. Nerelerden Gidiliyor? 

Türkiye'de 1950 lerden buyana fiziksel ve sosyal hareketlilik gi
derek yoğunlaşmaktadır. Kuşkusuz, başka ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye'de de toplumun ulaştırma, haberleşme, piyasa mekanizma
ları ve maharetleri bulma alanlarında göstermiş olduğu hızlı tekno
lojik gelişmeler,1 bu durumun oluşmasında temel bir rol oynamak
tadır. 1961 yılına kadar hareketlilik ülke içinde kalmış, bu yıldan 
sonra ülke dışına taşmıştır. Yukarıdaki etkenler hareketi kolaylaş
tırmıştır. Fakat, harekete zorlayan temel neden ekonomik kökenli
dir. Bu ekonomik neden, hem içeriye hem de dışarıya bağlıdır. İçer
de fakirlik ve işsizlik, dışarda yirminci yüz yılın ikinci yansından 
sonra sanayileşmiş, ileri ülkelerin özendirici talepleri ve sundukları 
özendirici koşullar dışarıya dönük hareketliliği hızlandırmıştır. Bu 
hareketlilik içinde işçi gönderen ülkelerin başlıca kaygıları daha 
çok işçi gönderebilmek, elverişli istihdam koşullan sağlamak, daha 
geniş sosyal güvenlik ve sosyal yardım olanaklan ile daha fazla dö
viz elde eylemek düşüncesi içinde toplanmaktadır. Buna karşın, ya
bancı işçi kabul eden ülkelerin temel amaçları, yüksek bir verimli
liğe ulaşmak, ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünü sağlamak ve 
konut, eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarında yabancı işçileri de 
gözönünde bulunduran bir politika güdebilmek biçiminde belirmek
tedir.2 

Denilebilir ki, çalışmak üzere dış ülkelere göç, Türkiye'nin he
men her bölgesinden olmaktadır. Fakat bölgeler arasında bir den
ge kurmak ve bazı durumlara ve bölgelere öncelik tanımak amaciyle 
yapılan düzenlemeler sonunda serbest bir oluşuma kısmen engel 
olunmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye'nin dışarıya dönük gelenek
sel göç merkezleri vardır. Bunlar İstanbul ve Trakya ile Ankara ve 
Orta Anadolu'dur. Bu merkezler kısmen gerilemiş ve Kuzey ve Batı 
Anadolu öne geçmiştir. Prof. Abadan-Unat'a göre, «göç sürecindeki 
bu yapısal değişiklik organik olmak yerine çok partili siyasi haya
tın etkisi ile suni olarak yaratılan eşit dağılımla açıklanmaktadır. 
Bu eşit dağılım uğruna bazı hallerde ihtiyaç duyulan nitelikli iş
gücüne de göç etme imkânı hazırlanmaktadır».3 Aşağıdaki tablo 
göçlerin bölgelerini göstermektedir. 

(1) Bk.: Nermin Abadan-Unat: Türkiye'nin Dış Göç Akımı ve Sosyal Hare
ketlilik, S.B.F. Dergisi, Cilt XXVII, No: 4, Ankara, 1972, s. 17. 

(2) Ibid., s. 21. 
(3) Ibid., s. 27. 



16 Prof. Dr. Cahit TALAŞ 

Federal Almanya'da Türk İşçilerinin Coğrafi Kökeni, 
1967-1971 

Bölgeler 1967 1968 1969 1970 1971 

İstanbul ve Trakya 43.6 
Ankara ve Orta Anadolu 16.0 
Kuzey Anadolu 10.0 
Batı Anadolu 11.0 
Doğu Anadolu 10.0 
Güney Anadolu 8.6 

Kaynak : N. Abadan - Unat, a.g.y., s. 26. 

Öte yandan, 1972 yılında az gelişmiş ve gelişmekte olan illeri
mizden yurt dışına daha fazla işçi gönderilmesini temin maksadiyle 
vasıfsız işçilikler için az gelişmiş illerimize (Adıyaman, Ağrı, Art
vin, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Gümüş
hane, Hakkâri, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Maraş, Mar
din, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Sivas, Tunceli, Urfa, Van, 
Yozgat) 2 yıl, gelişmekte olan illerde ise (Afyon, Antalya, Bilecik, 
Burdur, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İs
parta, Kırklareli, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ, Tokat, 
Trabzon, Uşak) 1 yıl öncelik tanınması kabul olunmuştur. Bunun 
gibi köy kalkınma kooperatiflerine, Bakanlıklar ve ilgili kuruluş-
lararası komitenin kararları sonunda, yurt dışına işçi gönderilme
sinde öncelik kontenjanı verilmesi de kararlaştırılmıştır. Görülüyor-
ki, yurt dışına göndermelerde bazı genel yararlar gözönünde bu
lundurularak müdahalelere gidilmektedir. 

Çalışmak üzere dışarıya giden işçilerin meslek durumlarına göz 
attığımız zaman ilginç sonuçlar ile karşılaşmaktayız. Federal Al
manya'ya giden işçilerin büyük kısmı sırası ile imalât işçilerinden 
(yüzde 23), çiftçilerden (yüzde 21), küçük sanat mensuplarından 
(yüzde 20), hizmet kesimi işçilerinden (yüzde 13) satıcı ve büro iş
lerinde çalışanlardan (yüzde 12) ve inşaat işçilerinden (yüzde 9) 
oluşmaktadır. Bunların yüzde 88 i, yani tamamına yakın bir kısmı 
gittikleri ülkede imalât işlerinde çalışmaktadırlar.1 Bu durum mes
lek değiştirmekte büyük bir hareketliliğin varlığını göstermektedir. 

(1) Ibid., s. 43. 

24.0 
23.0 
14.4 
19.7 
9.9 
9.0 

20.3 
23.8 
16.1 
23.8 

8.0 
8.0 

21.4 
22.9 
16.7 
26.5 

4.3 
8.2 

22.4 
23.2 
13.8 
25.0 

7.8 
7.8 
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Yalnız, bu hareketlilik olgusunda işçinin isteği, iradesi büyük bir 
rol oynamamaktadır. Gidilen ülkenin ihtiyaçları ve tercihleri bu 
meslek değiştirmelerinde taşlıca etken olmaktadır. 

IV. GİDİŞLERİN NEDENLERİ 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere çalışmak üzere yaban
cı ülkelere gidişlerin başlıca nedeni ekonomiktir. Gelirden tam yok
sunluk (işsizlik) veya elde edilen gelirin azlığı temel etken olarak 
belirmektedir. Daha iyi çalışma koşullan, daha iyi mesken, daha 
iyi sosyal güvenlik ve başka sosyal yararlar genellikle söz konusu 
olmamaktadır. Çünkü bu durumlar gidilen ülkelerde yabancı işçi
ler bakımından kendi ülkesine nazaran çok farklı değildir. 

Yabancı ülkelere çalışmaya giden işçilerin önemli bir bölümü 
(% 50 kadar) kırsal bölgelerden gelmektedir. Başka bir deyimle 
çiftçidir. Yurt içinde köyde çalışan işçi veya küçük toprak sahibi
nin geliri kentte çalışan işçinin gelirinin üçte biri kadardır. Bu du
rumda yabancı ülkede çalışan bir kırsal bölge işçisinin dışardaki ge
liri içerdekinden 8-10 kat fazla olmaktadır. Dışardaki yaşantının 
düzeyi köyündekinden çok farklı olmadığından ve genellikle büyük 
mahrumiyetlere katlanmayı göze aldığından, önemli tasarruf ola
nakları doğmaktadır. Böylece, bir kaç yıl içinde Türkiye'nin, özel
likle kırsal bölgeleri bakımından servet sayılabilecek, tasarruflara 
ulaşılabilmektedir. Gidişlerin büyük nedeni bu olay içinde ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü, kentlerden giden işçiler için de, daha az bir 
oranda olmakla beraber, benzer bir biriktirme olanağı bulunmak
tadır. Eğer, eş de çalışmakta ise ve kalış süresi beş yılı aşarsa, dö
nüşte bir statü değişikliği saglıyacak bir tasarruf sağlanabilmekte
dir. Gerçekten, yapılan araştırmalar göstermektedir ki, giden işçi
lerin büyük çoğunluğu dönüşlerinde yeniden işçi statüsü içine gir
meği düşünmemekte ve bağımsız olarak ve daha çok hizmet kesi
minde çalışmayı tercih etmektedirler. 
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KOOPERATİFLER BANKASI ÜZERİNE 

Prof. Dr. Avni ZARAKOLU* 

1. Giriş — 2. Memleketimizde kooperatifçiliğin gösterdiği geliş
me — 3. Kooperatiflerin finansmanı — 4. Kooperatifler Bankası 
ile ilgili Yetki Kanunu Tasarısı — 5. Sonuç. 

1. Giriş: 

İnsanlar arasında dayanışma ve karşılıklı yardım çok eskiden 
beri mevcuttur. Ancak, XVIII. Yüzyılın sonları ve XIX. Yüzyılın 
başlarından itibaren Batı Dünyası'nda başlayan sanayileşme hare
keti ile birlikte ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelen değiş 
me ve gelişmeler köylü, işçi, esnaf ve sanatkâr gibi iktisaden zayıf 
zümreler arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı daha 
bilinçli bir hale getirmiştir. 

Gerçekten, batı memleketlerindeki sanayileşme ile birlikte 
başlıyan büyük sermaye birikimi, teknik alanda kaydedilen ilerle
melerden üretimde yararlanılması verimliliği büyük ölçüde artır
mış, büyük sermaye ile kurulan sınaî ve ticarî işletmeler karşısın
da kent ve kasabalarda küçük sermaye ve basit aletlerle üretimini 
sürdüren küçük sanatlar ve küçük ticarî işletmelerin, kırsal alan
da az çok piyasaya kapalı aile işletmelerinin rekabet gücüne ka
vuşturulması, başkalarının iş yerlerinde ücretle çalışan işçilerin ve 
diğer iktisaden güçsüz sınıfların gelirleri ile alabilecekleri mal ve 
hizmetlerin miktar ve kalitelerinin yükseltilmesi arzusu bu sınıfla
rı, aralarında birleşerek güçbirliği yapmaya zorlamıştır. 

Batı memleketlerindeki sanayileşme yalnız bu memleketlerde 
sosyal sınıflar arasındaki iktisadî farklılaşmayı artırmakla kalma
mış, sanayi memleketleri ile tarım ülkeleri arasındaki iktisadî fark
lılaşmanın da giderek artmasına yol açmıştır. Bu hal her iki gurup 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
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memleket arasında gelir ve yaşama farkının daha fazla artmasına 
engel olmak, az gelişmiş veya gelişmekte olan memleketlerde baş-
lıyan sanayileşme hareketi yanında mevcut el sanatları ve küçük 
sanayinin daha verimli çalışmasını temin etmek, tarımda modern 
üretim yöntemlerini uyguluyabilmek için güç birliği zorunlu hale 
gelmiştir. 

Memleketimizde özellikle son elli sene içinde meydana gelen 
gelişme benzer sorunlar ortaya çıkarmıştır. Cumhuriyet dönemine 
girerken, Türk Ekonomisi'nin tarıma dayalı bir ekonomi olması, 
tarımdaki işletmelerin büyük ölçüde idame ekonomilerinden oluş
ması, halkın büyük bir kısmının serveti kıymetli madenlere, em
lâk t e araziye bağlı görmesi, zenginliğin ticaret, yüksek faizle para 
ikrazı, apartman inşa ettirip kiraya verilmesi gibi yollarla sağla
nabileceği kanısında olması1, modern işletmelerin gerektirdiği bü
yük sermayeyi karşılıyacak tasarruf gücüne sahip bir seymayedar 
ve müteşebbis sınıfının bulunmaması, küçük tasarruflarm sınai 
yatırımlara akmasını sağlıyan hisse senedi ve tahvil piyasasının ge 
lişmemiş olması gibi nedenler Devleti ekonomik hayata müdahale 
etmeye zorlamış, Devlet bir yandan özel teşebbüsleri koruyucu ve 
özendirici tedbirlerle teşvik ederken, öte yandan genel ekonomik 
gelişmeyi hızlandırıcı alt yapı yatıranları yanında, çeşitli finansman 
bankaları kurarak, sanayi, madencilik, elektrifikasyon, ulaştırma 
alanlarına müteşebbis olarak girmiş, az çok piyasaya kapalı faali
yet gösteren köylü işletmeleri, şehir ve kasabalardaki esnaf ve sa
natkârlar yanında ileri tekniğe dayanan ve büyük sermaye istiyen 
modern işletmeler kesiminin genişlemesine sebep olmuştur. 

Bugün Türk Ekonomisi özel sermaye ile kurulan teşebbüs ve 
işletmelerle Devlet sermayesi ile kurulan teşekkül ve işletmelerin 
yanyana faaliyet gösterdiği bir karma ekonomidir. Ancak piya
sa için üretimde bulunan modern kapitalist işletmeler yanında, ta
rım sektöründe az çok piyasaya kapalı küçük aile işletmeleri ile 
şehir ve kasabalarda siparişe göre üretim yapan esnaf ve sanatkâr
lar Ekonomide modern kesim ve idame ekonomilerinden oluşan 
bir ikilik yaratmaktadır. 

Bu sektörlerin teknik ilerlemeden nasibini almalarını temin 
etmek, verimliliği artırarak, ekonominin modern kesimi ile ara

ci) Alf. Michaelis: Orta Doğu'nun Kalkınma Meseleleri, Türkçeye çevi
ren: î. Demir, Ankara 1962, S. 148 
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larında meydana gelen ekonomik farklılaşmayı azaltmak için ted
bir almak zorunludur. Bu ise, küçük sanat erbabı ve esnafın işle
rini çevirebilmek için muhtaç oldukları kredinin sağlanması, mo
dern teknolojinin gerektirdiği makine ve ekipmanlardan faydalan
maları, mübaya ve sürümlerini rasyonel bir şekilde yürütmeleri te
min edilerek büyük sermaye ile çalışan modern işletmelerle reka
bet gücüne kavuşturulmaları; tarımda sulama, arazi İslahı, tesvi
ye ve teraslanması, makine kullanma, iyi tohumluk, kimyevi gübre, 
ilaç vb. gibi modern teknolojinin gerektirdiği girdilerin kullanıl
masını artırmak suretiyle mümkün olabilir. 

İstanbul milletvekili A. Nejat Ölçen'in 1974 yılında yayınladı
ğı «Halk Sektörü» adlı kitabında, «Türkiye için özel sektörle ka
mu sektöründen oluşan iki sektörlü ekonominin geçen 50 yıl için
de başarılı olmadığı2, bunun bugüne değin halkın ekonomik ve sos
yal evrime yeterince katılmayışından ileri geldiği, 1933 lerde başla
yıp otuz yıl içinde çok ağır bir tempo ile sürüp giden sanayileşme 
güdüsünün çağdaş uygarlığın da gerilerinde kalışının kökenindeki 
nedeninin halkın yapılanlara seyirci kalmasının sonucu olduğu, hal
kın üretici potansiyelinden etkili bir şekilde yararlanılamadığı, ge
rek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün halkı sadece kendi 
üretimlerini gerçekleştirecek bir emek deposu olarak gördükleri» 
ileri sürülmektedir. 

Bu alandaki kavram kargaşalıkları bir tarafa bırakılacak olur
sa memleketimizde sanayileşme hareketinin tabandan başlamama
sı, büyük ölçüde devlet kapitalizmine dayalı kalması, ekonomik ve 
sosyal alanda organik bir gelişmeye engel olduğu ve memleketimi
zin toplum hayatında gelişmenin normal bir seyir haline geldiği bir 
merhaleye ulaşmasını geciktirdiği söylenebilir. Gerçekten, Batı Av
rupa ve Amerika Birleşik Devletlerindeki gelişme üzerinde yapılan 
incelemeler, bu memleketlerde bugün mevcut büyük sanayi tesisle
rinden çoğunun yüzyıl öncesi küçük atelye halinde başladığını ve 
zamanla organik bir şekilde tekemmül ettiklerini göstermektedir. 
Ancak, Alf. Michaelis'in de haklı olarak belirttiği gibi3, günümüz
de küçük sanat halinde başlıyarak, büyük sanayi kuruluşlarının 
geliştirilmesi pek mümkün görülmemektedir. Çünki batılı ölçüye 
göre kurulan her küçük veya orta sınaî teşebbüs, büyük ölçüde ya-

' (2) A. Nejat Ölçen : Halk Sektörü, Ankara 1974, s. 14-15 
(3) a.g.e. S. 27-28 
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bancı makine ve teçhizat ithalini zorunlu kılmaktadır. Az gelişmiş 
veya gelişmekte olan memleketler çoğu kez bu ithali mümkün kıla
cak ihraç gücünden yoksundurlar. Halkın büyük bir bölümünün as
garî maişet seviyesinde bulunması modern sanayi kuruluşlarının 
gerektirdiği sermaye birikimini güçleştirmektedir. Varlık sahibi kü
çük bir zümre geleneksel olarak servet ve irat fazlalarını emlâke 
veya ticarî eşyaya yatırmaya alışıktırlar. 

Bu durum memleketimizde Batı Dünyası'nda görülen organik 
gelişmenin aksine olarak, Devletin halka rağmen bazı teşebbüslere 
girmesini zorunlu kılmıştır. Fakat Devletin millî savunma, adaletin 
tevzii, sağlık ve sosyal hizmetlerin görülmesi, halkın eğitimi ve 
benzeri alanlarda giderek artan yükümlülükleri karşısında bütçe
den sınaî yatırımlara ayırabileceği fonlar sınırlıdır. Modern işlet 
melerin gerektirdiği büyük sermaye sahibi işadamları mahduttuı. 

Kent ve köylerde servet ve irat fazlalarını emlâke ve ticarî ala
na yatırmaya alışık olan varlık sahibi kimselerin sınaî kuruluşla
ra iştirakini sağlamak; esnaf ve sanatkârların daha verimli çalış
malarını mümkün kılmak; tarım sektöründe sulama, arazi ıslahı, 
enerji, tesviye ve teraslama gibi büyük arazi yatırımlarına girişil
mesini, iyi tohumluk, kimyevi gübre, ilaç vb. gibi ileri teknoloji
nin gerektirdiği girdilerin kullanılmasını mümkün kılmak için ted
bir almak zorunludur. 

Özellikle kent ve kasabalardaki esnaf ve sanatkârların muba
yaa ve sürümde büyük işletmelerin üstünlüğüne kavuşturulması, 
modern makinalarla teçhiz edilmeleri; kırsal alanda babadan kal
ma üretim metodlarını sürdüren köylü işletmelerinin modern işlet
me metodlarını uyguluyabilmeleri, emek entansif üretim yöntemin
den, sermaye entansif üretim yöntemine geçebilmeleri için bu züm
relerin Batı memleketlerinde olduğu gibi, güç birliği yapmaları teş
vik edilmeli ve desteklenmelidir. 

Son yıllardaki gelişmeler, memleketimizde bankalar gibi iti
mat müesseselerinin iştirak ettiği sınaî teşebbüslere halkın daha 
güvenle katıldığını göstermektedir. Bu daha çok kent ve kasaba
larda belli tasarruf gücüne sahip bulunan zümreler için düşünüle
bilir. 

Esnaf ve sanatkâr zümresinin ve geleneksel üretim yöntemini 
sürdüren köylülerin daha verimli çalışmalarını sağlamada, dolayı-
siyle memleketimizin ekonomik kalkınmasına katkılarının artırıl-
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masında kooperatifleşme önemli rol oynuyabilir. Gerçekten, tek 
başına insan ihtiyaçlarını gidermek için yaptığı faaliyetlerde güç
süzlüğünü görünce, diğer insanlarla birlikte hareket etme gereği
ni duymuş, tek kişinin güçsüzlüğü bir araya gelmenin yarattığı 
güçle aşılabilmiştir. Tarımsal toplumlarda meydana gelen sanayi
leşme hareketi, taşıma ve haberleşme hizmetlerinin genişlemesi, 
büyük şehirlerin meydana gelmesi piyasa için üretimi teşvik et
mektedir. Piyasa için üretim yapan işletmelerin piyasa ile ilişkile
rinde münferit hareket etmek yerine, birlikte hareket etmeleri ha
linde daha etkili olacakları, onları kooperatif kurarak güç birliği 
yapmaya sevketmiştir4. Nitekim tarımsal toplumlarda ticarî ve sı
naî gelişme, idame ekonomilerinin piyasa için üretime geçmeleri 
kooperatifçiliğin önemini artırmıştır5. 

2. Memleketimizde Kooperatifçiliğin Gösterdiği Gelişme : 

Memleketimizde kooperatifçilik hareketinin büyük devlet ada
mı Mithat Paşa'nın kurduğu Memleket Sandıkları ile başladığı ka
bul edilmektedir. 1888 de Ziraat Bankası'nın kurulması ile sonuç
lanan bu hareketi 1908 İkinci Meşrutiyet'inden sonra istanbul'da 
kurulan tüketim kooperatifleri ile Ege'de kurulan tarım satış koo
peratifleri izlemiştir6. 1919 -1922 İstiklâl Savaşından sonra başlıyan 
Cumhuriyet döneminde ise, iktisadî kalkınmayı kolaylaştırmak 
amacı ile alman çeşitli tedbirler arasında kooperatifçiliğe de önem 
verilmiş; köylü, esnaf ve sanatkârların güç birliği yaparak daha 
etkili olmalarını sağlamak maksadiyle Devletin inisiyatif, himaye 
ve kontrolüne ve kredi yardımlarına dayanılarak kooperatifçiliğin 
gelişmesine çalışılmıştır. Örneğin, 1923 te 97 maddelik «İstihsal, 
Alım ve Satım Ortaklık Kooperatifleri Nizamnamesi» yürürlüğe 
konulmuş, 1924 te 498 sayılı «İtibarı Ziraî Birlikleri Kanunu» çıka
rılmış, 1926 da İtibarı Ziraî Birlikleri'nin kuruluş ve yönetimi hak
kında esasları gösteren 58 maddelik bir kararname hazırlanmış: 
1850 tarihli Kara Ticaret Kanunu'nun 15 inci maddesine koopera-

(4) Reinhold Henzler : Genossenschaft (IV) Betriebswirtschaftslehre 
in : Handw. der Sozialwiss. 

(5) Margaret Digby : Gelişmekte olan ülkelerde tarım kooperatifleri, 
Türkçeye çeviren : G. Uras, T. Kooperatifçilik Kurumu: Tarımsal 
Kalkınmada Kooperatifçilik, Cilt : I. IV. Türk Kooperatifçilik Kon
gresi Tebliğleri, 1966 

(6) Nurettin Hazar : Kooperatifçilik Tarihi, Ankara 1970, S. 229 vd. 
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tif şirketler hakkında bir fıkra eklenmiş; 1926 da çıkarılan 865 sa
yılı Türk Ticaret Kanunu'nda kooperatif ortaklıklara yer verilmiş; 
1930 lardan sonra yeni düzenlemelere gidilerek, Devletin inisiyati
fi, himaye ve yardımları ile kooperatifçiliğin gelişmesine çalışıl
mıştır. 1961 Anayasası ile Devlete kooperatifçiliğin gelişmesini sağlı-
yan tedbirler alma görevi verilmesinden sonra, bir yandan sanayi
leşme hareketinin ortaya çıkardığı sorunlar, öte yandan kalkınma 
plân ve programlarında kooperatiflere toplumsal kalkınmada etki
li bir araç olarak bakılması ve destekleneceklerinin beyan edilme
si halkımızda kooperatifleşmeye doğru bir akımın doğmasına se
bep olmuş, kooperatif sayısı artmış, ortaklarına tek yönlü hizmet 
arzeden kooperatifler yerine, çok amaçlı kooperatiflere doğru bir 
gelişme meydana gelmiştir. 

TABLO : I 
1973 sonu itibariyle memleketimizde kooperatifler 

Adı 

Tarım Kredi Kooperatifi 
Tarım satış kooperatifi 
Yapı kooperatifi 
Köy kalkınma kooperatifi 
Orman ürünleri kooperatifi 
Pancar ekicileri istihsal kooperatifi 
Çay istihsal kooperatifi 
Toprak Su kooperatifi 
Esnaf kefalet kooperatifi 
Küçük sanat kooperatifi 
Motorlu taşıyıcılar kooperatifi 
Balıkçılık kooperatifi 
Temin tevzi kooperatifi 
Tüketim ve yardımlaşma kooperatifi 
Eğitim ve Yayın kooperatifi 
Sigorta kooperatifi 
Hayvancılık kooperatifi 
Meyve, sebze istihsal satış kooperatifi 
Süt ve mamulleri kooperatifi 
Arıcılık kooperatifi 

Toplam 

Sayısı 

2.045 
653 

7.588 
4.514 

375 
20 
73 

1.106 
539 
567 
253 
171 
79 

983 
12 
1 

226 
217 

8 
2 

19.432 

Ortak sayıları ( 

1.310.000 
241.000 
336.000 
745.000 

27.000 
440.600 

35.300 
61.400 

262.000 
160.400 
12.150 
18.350 
3.800 

76.500 
3.365 
1.430 

13.650 
26.750 

520 
81 

3.775.596 

Kaynak: Türk Kooperatifçilik Kurumu 1973 Yıllık Raporu, s. 18 
(*) Ortak sayıları kesin değildir. 
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Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü'nden alı
nan bilgilere dayanarak Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından 
hazırlanan Tablo : I e göre, 1973 yılı sonu itibariyle memleketi
mizde mevcut kooperatif sayısı 19.432 ye ulaşmakta; bu koopera
tiflerin toplam ortak sayısı 3.775 bini aşmaktadır7. 

Tablodan anlaşılacağı gibi, memleketimizde mevcut koope
ratiflerin büyük bir kısmı kredi sağlamak, üretim ve sürümdeki et
kinliklerini artırmak maksadiyle çiftçiler, küçük sanat erbabı ve 
esnaf gibi iktisaden zayıf zümreler arasında kurulduğu görülmek
tedir. 

Gerçekten, Türkiye'nin bir tarım memleketi olması, tarım işlet
melerinin küçük ve çok sayıda bulunması bu işletmelerin verimli
liğini yükselterek, pazara götürecekleri ürün miktarının artırılma
sı, çiftçinin mahsulünü pazarda değer fiati ile satabilmesi için arzı
nın ayarlanması zorunluğu çiftçilerin aralarında kooperatif kura
rak teşkilatlanmasını zorunlu kılmış, özellikle 1930 lardan itibaren 
Devletin inisiyatif ve yardımı ile tarım alanında kooperatifleşme
ye hız verilmiş; bir yandan çiftçinin kredi ihtiyaçlarını mümkün 
olduğu kadar düşük faiz ve üretim seyrine uygun şartlarla sağla
mak; öte yandan ürününün piyasalarda en elverişli şartla satışını 
temin etmek amacı ile tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri ku
rarak teşkilatlanmasına çalışılmıştır8. 1950 lerden itibaren esnaf ve 
küçük sanatkârların kredi ihtiyacını karşılamak masadiyle arala
rında kooperatif kurarak teşkilatlanmaya başladığı, tasarrufları kı
sa zamanda bir meskene sahip olmak için yeterli olmayan kimse
ler arasında yapı kooperatifleri kurulduğu, pancar üreticilerinin 
çeşitli yönlerden donatımı ve bu sayede ekonomik ve sosyal kalkın
malarım sağlamak amacı ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü'nün teşebbüs ve önderliği ile pancar eki
cilerinin pancar ekicileri istihsal kooperatifleri kurarak teşkilatlan
dıkları9; 1963 te Köyişleri Bakanlığı'nm kurulmasından sonra köy 
kalkınma kooperatiflerinin hızlı bir gelişme kaydettiği10; tabloda 

(7) Türk Kooperatifçilik Kurumu 1973 Yıllık Raporu, s. 18 
(8) Yüz Yıllık Teşkilatlı Ziraî Kredi, T.C. Ziraat Bankası Yayını, Anka

ra 1964, s. 173 vd. 
(9) Pankobirlik 1972 Faaliyet Yılı Raporu, s. 8 vd. 

(10) Gürmen Kökten: Köy kalkınma kooperatiflerinin doğuşu ve bu-
günki durumları, Karınca Kooperatif Postası, Ekim 1973 Özel sa-
yı'da 
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yer alan diğer kooperatiflerin kurulduğu görülmektedir. Örneğin, 
kamyon sahipleri ve işletmecileri tarafından kurulan ulaştırma 
kooperatifleri, küçük ilgi guruplarınca belli yayınlan ucuz ve ko
layca tedarik etmek maksadiyle kurulan eğitim ve yayın koopera
tifleri, büyük kentlerde kasaplar tarafından kurulan temin tevzi 
kooperatifleri, tüketim kooperatiflerinin tasarruf-kredi-sosyal yar 
dımlaşma hizmetlerini konu olarak statülerine almaları gibi. 

Yukarıda işaret edildiği gibi, bu kooperatiflerin çoğu devletin 
teşvik ve desteği ile kurulmuştur. Özellikle tarım sektöründe işbö
lümü ve pazar ekonomisinin az gelişmiş olması, kader ve geleneğe 
bağlı olan köylülerin dışardan teşvik ve desteklenmedikçe koopera
tif kurarak güç birliği yapmaları kolay değildir. Belli sermaye ve 
işbirliğine ihtiyaç gösteren bu türlü teşkilâtlanmalar, her şeyden 
önce bu teşkilatlara girecek insanların buna ihtiyaç duymalarını. 
belli bir dereceye kadar çıkarlarının bilincine ulaşmış olmalarım 
gerektirir. Oysa Türk köylüsünün imece şeklinde karşılıklı yardım 
geleneğini sürdürmesine rağmen, para ekonomisine tamamen gir
memiş olması, refah seviyesinin düşüklüğü, daha iyiye gitmek için 
karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma inancının doğmamış olması 
kooperatifleşme hareketinin tabandan başlamasını önlemiş, bu ha
reket kooperatiflerin Avrupa ülkelerindeki gelişmesini izliyen ay
dınlardan ve Devletten gelmiştir. 

Cumhuriyet İdaresi çiftçilerin kredi ihtiyacını karşılamak, elde 
ettikleri ürünleri en iyi şartlarla değerlendirmelerini mümkün kıl
mak amacı ile kooperatifleşmelerini sağlamak üzere özel kanunlar 
çıkarmış11, bu kooperatiflerin kurulması ve işlemesine destek ol
muştur. 

3. Kooperatiflerin Finansmanı 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre, kooperatifler tüzel 
kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatle
rini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı 
yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacı ile 
kurulan değişir sermayeli kişi ortaklıklarıdır. Kooperatif bir ser-

(11) 1923 te çıkarılan İtibarı Ziraî Birlikleri Kanunu —1929 da çıkarılan 
Ziraî Kredi Kooperatifleri Kanunu— 1935 te çıkarılan 2836 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanunu ile 2834 sayılı Tarım Satış Koopera
tifleri Kanunu gibi. 

H U M U S * .| | *ı -ı i > «ı ı«. IN.I - ı t, ' i * >| . , ı ı ı . ^ sn. »IÜHII. ...14 . . ı ı m m * ıı ı l ı .u*. .* . * w*- i "Mi*ı . <• 
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maye şirketi değil bir kişi birliğidir. Fakat aynı zamanda ortaklan 
ile piyasa arasında aracı ekonomi olarak faaliyet gösteren bir işlet
medir. Bu işletmenin ekonomik bir şekilde yürütülmesi belli bir 
sermaye ile teçhiz edilmesi ile mümkündür. Örneğin tarım sektörün
de finansman gücü zayıf küçük aile işletmelerinin kooperatif ku
rarak finansman imkânı sağlamaya çalışmaları, tarım ürünlerinin 
arzını ayarlama imkânına kavuşmaları ,bu gaye ile mahsulün ortak
lardan alınması, depolanması, tasnifi, işlenmesi ve satışı için ge
rekli tesislerin kurulması, işletilmesi, mahsul satılana kadar bekli-
yemiyecek durumda olan ortaklara avans verilmesi vb. belli yatı
rımların yapılmasına ihtiyaç gösterdiği gibi, tarım sektöründe veri
min artırılması için sulama, arazinin İslahı, drenaj, tesviye ve teras
lama gibi büyük arazi yatırımlarına girişilmesi, iyi tohumluk, güb
re, ilaç, damızlık gibi ileri teknolojinin gerektirdiği girdilerin kul
lanılması, makineli tarıma gidilmesi sermaye ister; esnaf ve küçük 
sanatkârların büyük teşebbüsler karşısında varlıklarını korumak, 
faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli makine ve girdileri satın 
alabilmeleri, ürettikleri malların sürümü sermaye ve krediye ihti
yaç gösterir. 

Ancak, ekonomik ve sosyal yönden güçsüz kimselerin küçük 
sermayelerini biraraya getirerek kuracakları kooperatiflerin giriş
tikleri işleri öz varlıkları ile finanse etmeleri mümkün değildir. 
Memleketimizde kooperatif ortakları tarafından taahhüt edilen ser 
maye paylarının genel olarak düşük olması, bu düşük payların bile 
tam olarak ödenmemesi toplanan sermayenin de büyük ölçüde koo
peratiflerin faaliyetleri ile ilgili yapı ve tesislere yatırılması koo
peratif işletmelerini özellikle döner sermaye ihtiyacı bakımından 
tamamen yabancı kaynaklara bağlı hale getirmektedir. Memleketi
mizde kooperatifleri finanse eden çeşitli bankalar ve kuruluşlar 
mevcuttur. 

Örneğin, 1967 -1972 arasında tarım kredi kooperatiflerinde 
ortakların taahhüt ettikleri sermaye ile tahsil olunan sermaye mik
tarı oldukça yavaş bir artış göstermiştir. Tablo : II de görüldüğü 
gibi, bu kooperatiflerin taahhüt edilen sermaye miktarı 1967 de 
232 milyon lira iken, 1972 de 257 milyon liraya; tahsil olunan ser
maye miktarı ise, 181 milyon liradan 213 milyon liraya yükselmiş
tir. Aynı kooperatiflerin tahsil edilen yedek akçe ve öz kaynakları 
ile birlikte öz varlıkları Tablo : III de görüldüğü gibi, 
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TABLO : II 

Taahhüt ve Tahsil Edilen Sermaye (000 TL.) 

Yıllar Taaahhüt edilen Tahsil olunan 
sermaye sermaye Zincirleme endeks 

1967 231.798 180.539 — 
1968 238.919 189.128 104,6 
1969 246.883 195.495 103,3 
1970 248.582 199.159 101,9 
1971 249.242 202.312 101,5 
1972 257.335 213.082 100,5 

Kaynak : T.C. Ziraat Bankası Kooperatifler Md. Yayınları No: 54, 197? 
Çalışma Raporu 

1967 de 475 milyon lira iken, 1972 de 788 milyon liraya baliğ olmuş
tur. Tarım kredi kooperatiflerinin ikrazlarında kullandıkları öz 
varlıkları T.C. Ziraat Bankası tarafından bu kooperatiflere tahsis 

TABLO : III 

Öz Varlıkları (000 TL.) 

Yıllar Sermaye Tahsil edilen Öz kaynak12 Toplam Zincirleme 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

180.539 
189.128 
195.495 
199.159 
202.312 
213.082 

yedek akçe 

184.246 
215.411 
240.390 
273.552 
321.286 
365.182 

110.113 
128.423 
147.603 
165.151 
187.751 
209.764 

474.898 
532.961 
588.488 
637.862 
711.349 
788.028 

endeks 

— 
112,2 
110,4 
108,3 
111,5 
110,7 

Kaynak : T.C. Ziraat Bankası, Koopeı-atifler Md. Yayınları No: 54, 1972 
Çalışma Raporu 

(12) Özkaynak kooperatiflere bir çeşit sermaye sağlamak için, koopera
tiflerin kârından ayrılan % 20 lerle ortaklar tarafından yapılan ba
ğışlardan ve imece şeklindeki tarım çalışmalarından sağlanan gelir
lerden teşekkül etmektedir. 
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olunan plasmanların 1/5 ini aşmamaktadır. Nitekim, Tablo : IV de 
görüldüğü gibi, tarım kredi kooperatiflerinin T.C. Ziraat Bankası'-

TABLO : IV 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin İkraz Gücü (000 TL.) 

Yıllar T.C. Ziraat Bankasınca 
tahsis edilen plas

manlar 
<D 

İkrazatta kulla
nılacak öz 

varlık 
(2) 

Toplam İk
raz gücü 

(3) 

2 :1 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1.292.400 
1.650.000 
1.950.000 
2.200.000 
2.340.000 
2.800.000 

290.652 
317.550 
343.098 
364.310 
390.063 
422.846 

1.583.051 
1.967.550 
2.293.098 
2.564.310 
2.730.063 
3.222.846 

% 22,5 
% 19,2 
% 17,6 
% 16,5 
% 16,6 
% 15,1 

Kaynak : T.C. Ziraat Bankası Kooperatifler 
Çaışma Raporu 

Md. Yayınları No: 54 1972 

nca bu kooperatiflere tahsis edilen plasmanlarla kooperatiflerin 
ikrazatta kullandıkları öz varlıkları ile birlikte ikraz gücü 1967 
de 1.583 milyon, lira iken, 1972 de 3.223 milyon liraya yükselmiş, 
kooperatiflerin ikrazatta kullandıkları öz varlıklarının ikraz gücü 
içindeki önemi giderek azalma göstermiştir. 

Tarım satış kooperatiflerinde durum bundan pek farklı değil
dir. Tablo : V te görüldüğü gibi, tarım ve satış koperatifleri birlik-

TABLO : V 
Tarım Satış Kooperatiflerinin Öz Varlıkları 

Ödenmiş Sermaye ve Yedek Akçeleri Toplamı (000 TL.) 

Yıllar Birliklerin Birliğe bağlı koo- Bağımsız koo- Toplam Zincirleme 
peratiflerin peratiflerin endeks 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

157.739 
179.114 
206.883 
238.550 
297.771 

63.493 
79.433 
89.816 

116.544 
146.890 

1,882 
2.596 
1.606 
1.746 
1.820 

223.114 
261.143 
307.305 
356.840 
446.481 

— 
117,0 
117,6 
116,1 
125,1 

Kaynak : T.C. Ziraat Bankası Kooperatifler Md. Yayınları No: 54 1972 
Çaışma Raporu 
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Ieri ile birliğe bağlı kooperatifler ve bağımsız satış kooperatifleri
nin ödenmiş sermaye ve yedek akçe toplamı 1968 de 223 milyon 
lira iken, 1972 de 446 milyon liraya yükselerek tarım kredi koo-
peratiflerindekinden daha hızlı bir artış göstermiştir. 

T.C. Ziraat Bankası'nın tarım satış kooperatifleri ile birlikleri
ne tahsis ettiği krediler ise, Tablo : VI da görüldüğü gibi, 1969 da 
2.100 milyon lira iken, 1973 te 4.627 milyon liraya yükselmiştir. 

TABLO : VI 

T.C. Ziraat Bankasınca Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerine 
Tahsis Edilen Kredi (000 TL.) 

Yıllar Normal Destekleme Toplam Zincirleme Öz varlıkların T.C. 
endeks Ziraat B. plasman

larına oranı 

1969 350.000 1.750.000 2.100.000 — % 12,4 
1970 400.000 1.900.000 2.300.000 109,5 % 13,3 
1971 326.984 3.028.823 3.355.807 145,8 % 10,6 
1972 325.000 3.194.111 3.519.111 105,0 % 9,6 
1973 750.000 3.877.371 4.627.371 131,5 

Kaynak : T.C. Ziraat Bankası, Kooperatifler Md. Yayman No: 54, 1972 
Çaışma Raporu 

Tarım satış kooperatifleri ile: birliklerinin ödenmiş sermaye 
ve ihtiyat akçelerinden oluşan öz varlıkları T.C. Ziraat Bankası'n 
ca bu kooperatiflerle birliklerine tahsis olunan plasmanların 1/10 i 
civarında olup, bu oran giderek düşmektedir. 

Görülüyor ki, gerek tarım kredi kooperatiflerinin, gerekse ta
rım satış kooperatifleri ve birliklerinin finansman ihtiyaçlarının 
karşılanmasında T.C. Ziraat Bankeısı önemli bir rol oynamaktadır. 
Para ekonomisine tamamen girmemiş, piyasa ile ilişkileri yılın an
cak belli zamanlarına inhisar eden küçük çiftçilerin kooperatifle-
şerek, karşılıklı yardımlaşma düşüncesinin arzu edilen şekilde ge
lişmediği memleketimizde T.C. Ziraat Bankası memleketimizin en 
elverişli bölgelerinden başlıyarak kooperatiflerin kurulmalarını teş
vik etmek ve kolaylaştırmak, çiftçilerin üretim ve sürüm faaliyet
lerinde daha etkili olmalarını sağlamak için çaba harcamaktadır. 



KOOPERATİFLER BANKASI ÜZERİNE 31 

Bankaya tarım kredi kooperatiflerinin idaresi ile ilgili esasların ha 
zırlanmasmda, yönetim ve kontrol kurulları ile genel kurulun üs 
tünde yetkiler tanınmıştır. Genel Kurul kararları T.C. Ziraat Ban-
kası'nca onaylanmadıkça muteber değildir. Tarım satış koopera
tifleri ile bunların kuracakları birliklerde sevk ve idare sorumlulu
ğunun Hükümet tarafından tayin edilecek uzman ve ehliyetli mü
dürlere verilmesi esas kabul edilmiştir. Kooperatiflerin faaliyetle
ri Bakanlık murakıpları tarafından murakabe edilmektedir. Nisan 
1972 de kabul edilen 1581 sayılı Kanun'la tarım kredi kooperatif
leri yeni bir organizasyona tabi tutulmuş, kooperatiflere mevduat 
toplamak, banka hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak yetkisi 
tanınmış, çiftçilerin üretimine, tüketimine, eğitimine, el sanatları
nın geliştirilmesine ve mamullerin değerlendirilmesine yararlı ola
bilecek görevleri genişletilmiştir13. Ancak, Merkez Birliği Genel Mü-
dürü'nün Bakanlar Kurulu'nca, Genel Müdür yardımcıları ve bölge 
müdürlerinin Genel Müdür'ün teklifi üzerine Merkez Birliği Yöne
tim Kurulu'nca seçileceği, kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez 
Birliği ana sözleşmelerinin Merkez Birliği tarafından hazırlanarak, 
Ticaret Bakanlığı'nın uygun mütaleası ile Bakanlar Kurulunca ka
bul edilmesi, kooperatiflerle bölge birliklerinin genel kurullarının 
verecekleri kararların Merkez Birliği'nin onayı ile, Merkez Birliği 
Genel Kurulu'nun vereceği kararların Ticaret Bakanlığının onayı 
ile kesinleşmesi; kooperatiflerle bölge ve merkez birliklerinin kre
di ihtiyaçlarının esas itibariyle T.C. Ziraat Bankası ve yeni Kanuna 
göre kurulacak Banka tarafından karşılanması, T.C. Ziraat Ban-
kası'nın verdiği kredilerin açılış amacına uygun olarak kullanılıp 
kullanılmadığını kontrol etmesi suretiyle bu kooperatiflerin Dev
let tarafından murakabe ve desteklenmesine devam olunmaktadır. 
Tarım sektöründe kurulan diğer kooperatiflerden pancar ekicileri 
istihsal kooperatifleri Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'-

(13) 18 Nisan 1972 tarih ve 1581 sayılı Tarım Kredi ve Birlikleri Kanu-
nu'nun üçüncü maddesinde tarım kredi kooperatiflerinin görevleri 
şöyle açıklanmaktadır : «Ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi ih
tiyaçlarını karşılamak, ürünlerini değerlendirmek, müştereken ya
rarlanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisleri edinmek, 
ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin üretim ve zaruri tüketim 
maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak, el sanatlarını ge
liştirmek ve mamullerini değerlendirmek, mesleki ve teknik yönden 
bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel konularla ilgili faaliyetlerde 
bulunmak, kurs açmak ve seminer tertip etmek; mevduat toplamak, 
bankacılık hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak». 
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nin önderliği ile; su ürünleri kooperatifleri Türkiye Halk Bankası 
ve T.C. Ziraat Bankası'nın destek ve yardımları ile; ziraî sulama, 
toprak muhafaza ve arazi ıslâh kooperatifleri Toprak Muhafaza ve 
Ziraî Sulama İşleri Genel Müdüılüğü'nün (Topraksu) teşvik ve 
desteği ile kurulmuşlar; küçük sanat ve esnaf kefalet kooperatifle
rinin kuruluşunda Türkiye Halk Bankası'nın teşvik ve kontrolü; 
sigorta kooperatiflerinin kuruluşunda çeşitli idarelerin, köy kalkın
ma kooperatiflerinin kuruluşunda ise Köyişleri Bakanlığı'nm teş
vik ve desteği önemli bir rol oynamıştır. 

Esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatiflerinin sermayeleri ile 
T. Halk Bankası tarafından bu kooperatiflere tahsis olunan plas
manlar Tablo : VII de gösterilmiştir. Bu kooperatiflerin sermaye-

TABLO : VII 

Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatiflerinin Sermayeleri ve bu 
Kooperatiflere T. Halk Bankası'nca Tahsis Olunan 

Plasmanlar (000 TL.) 

Yıllar Kefalet kooperatiflerinin Kefalet kooperatiflerine 1 :2 
sermayeleri tahsis olunan plasmanlar 

(D (2) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

72.721 
90.825 
104.756 
119.638 
135.049 
158.288 
190.262 

489.950 
652.839 
769.376 
901,759 

1.038.737 
1.241.111 
1.550.330 

% 14,8 
% 13,9 
% 13,6 
% 13,2 
% 13,0 
% 12,7 
% 12,3 

Kaynak : Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri 
Merkez Birliği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına Sunulan Faa
liyet Raporu 

terinin T. Halk Bankası'nca bu kooperatiflere tahsis olunan plas
manlara oranı 1967 yılında % 14,8 iken, 1973 te °/o 12,3 e gerilemiş 
tir. T. Halk Bankası plasman tahsisinden ayrı olarak donatım, ta
şıt edinme, taşıt tamir kredilerini kooperatiflerin kefaleti ile or
taklara vermektedir. Bu türlü mesleki kredilerle Banka'nın koope
ratif kefalet limitini aşan (yani 100.000 TL.) kredilerden gayrı men 
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kul rehni karşılığı verdiği bütün mesleki kredi tutarlarının 1973 
yılı sonu itibariyle miktarı 1.972 milyon lira14 olup, kefalet koope 
ratiflerinin sermayelerinin bu miktara oranı % 9,6 dır. 

Şeker sanayiinde temel unsur teşkil eden pancarın üreticileri
ni teçhizatlandirmak ve onların küçük sermayelerini birleştirerek 
kurulacak olan yeni şeker fabrikalarına iştirak ettirmek, pancar ve 
pancar dışındaki ürünleri değerlendirmek, Türkiye Şeker Fabrika
ları A.Ş. nin ana sözleşmesi gereğince pancar çiftçisine götürülmesi 
gereken hizmetleri çiftçilerin kendi imkânları ile karşılamak ve 
devletin bu konudaki mali yükünü azaltmak amacı ile kurulan pan
car ekicileri istihsal kooperatiflerinin her on sene içinde taahhüt 
ve tahsil edilen sermaye miktarında görülen gelişme Tablo : VIII 
de gösterilmiştir. 

TABLO : VIII 

Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri'nin Taahhüt ve Tahsil 
Edilen Sermaye Miktarı (000 TL.) 

Yıllar 

1951 
1961 
1971 
1973, 31/8 

Taahhüt edilen sermaye 

3.766 
108.132 
281.675 
352.714 

Tahsil edilen sermaye 

1.013 
69.187 

178.923 
216.752 

Zincirleme 
endeks 

— 
6.829,9 

256,0 
121,1 

Kaynak : Pankobirlik : 1972 Faaliyet Yılı Raporu, Ankara 1973 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nin maddî ve mane
vi desteği ile diğer tarımsal kooperatiflere nazaran daha hızlı bir 
gelişme gösteren pancar ekicileri istihsal kooperatifleri 28/2/1973 
tarihi itibariyle başta beş özel şeker fabrikası olmak üzere 37 şir
kete 182 milyon liralık iştirak taahhüdünde bulunmuş, bu taahhüt
lerinin 145 milyon lirasını ödemiştir. Aynı tarih itibariyle pancar 
ekicileri istihsal kooperatiflerinin sözü edilen 37 şirkete iştirak için 
taahhüt ettiği sermayenin taahhüt edilen sermayelerine oranı % 
53,5'e, iştiraklere ödenmiş bulunan sermayenin tahsil edilmiş ser-

(14) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
3. olağan genel kurul toplantısına sunulan rapor, s. 38 
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mayelerine oranı ise % 70,2 ye ulaşmaktadır. Öz sermayesinin 
önemli bir kısmını iştiraklere bağlıyan kooperatifler döner serma
ye sıkıntısı çekmektedir ve özellikle son yıllarda bu ihtiyaç geniş 
ölçüde yabancı kaynaklardan sağlanmaya çalışılmakta, bu hususta 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı, bir dereceye kadar 
Şekerbank kooperatiflere destek olmaktadır. Örneğin, pancar ekici
leri istihsal kooperatifleri 1972 yılında 450 bini aşan ortaklarına 
500 milyon liralık ziraî alet ve makineler, suni gübre ve tohumluk 
ile diğer malzeme sağlamıştır15. Pancar bedellerinin dağıtımı Şeker
bank şubelerince yapılmakta; Banka çiftçilere açtığı doğrudan 
krediler yanında pancar ekicileri istihsal kooperatiflerine, Pancar 
Ekicileri İstihsal Kooperatifleri Pancar Motor A.Ş. ye kredi ver
mektedir16. 

1963 yılında Köyişleri Bakanlığının kurulmasından sonra, kö 
yün yerleşim alanını düzenlemek, çiftçi işletmelerini verimli hale 
getirmek, ve her türlü ürünlerin ve mamullerin pazarlanmasmı 
düzenliyerek kazançlı yola koymak, ortakların mesleki ve gerekti
ğinde zati tüketim ihtiyaçlarını karşılamak, tabii kaynaklardan 
faydalanması ve köy sanayiinin kurulmasını sağlıyan çalışmalara 
katılmak amacı17 ile çok amaçlı köy kalkınma kooperatiflerinin ku
rulması teşvik edilmiş, köy kalkınma kooperatiflerine Devletçe eği
tim, mevzuat, finansman, teknik, yönetim ve denetim alanlarında 
teşvik edici, yol gösterici ve eğitici yardımlar yapılmıştır. Özellikle 
dış ülkelere işçi kontenjanı tahsis yolu ile desteklenen, uygulanma
sına başlanan yatırım projeleri için Devletçe hibe ve kredi yar
dımları yapılan kooperatifler köylüler arasında büyük bir ilgi gör
müş ve 1973 sonuna kadar 5156 köy kalkınma kooperatifi kurul
muştur. Köyişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, bu koopera
tifler tarafından kırsal alanda yapılacak yatırımların proje değeri 
1973 sonu itibariyle 632 milyon 554 bin liradır; 748 projeden 77 si 
% 85 -100 arasında gerçekleşmiştir; 600'ü aşkın projenin gerçekleş
me oranı % 15-60 arasında değişmektedir; yurtdışı işçi kontenja
nından yararlanarak yabancı ülkelere gönderilen kooperatif ortağı 
32.883, bunlar tarafından transfer edilecek sermaye toplamı en faz-

(15) Pankobirlik: 1972 Faaliyet Yılı Raporu, Ankara 1973 
(16) Şekerbank'm 1973 Yirmibirinci Hesap Yılı Raporu'na göre, 1972 yı

lında 618 milyon lira olan umumî plasmanlarının 204 milyonu tarım 
alanında kullanılmıştır. 

(17) Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Ana Sözleşme 
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la 263 milyon liradır. Köyişleri Bakanlığı'nm kırsal alanda kurulan 
kooperatiflere hibe ve kredi şeklinde yaptığı yardımlar 60 - 80 mil
yon lira civarındadır. Bu durumda sözü edilen projelerin gerçek 
leşmesi için kaynak bulunması zorunludur. 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanunu'na göre kurulmuş olan kooperatiflerden tarıma dönük 
faaliyet gösterenler, T.C. Ziraat Bankası'nm Kanunu'na giren ve 
tarım politikası çerçevesi içinde her türlü kısa ve orta-uzun vadeli 
kredilerinden faydalandırılmakta ve özellikle örnek teşkil edecek 
tarım faaliyetinde bulunan veya üretilen tarım ürünlerini işliye-
rek değerini artırıcı mahiyette tesis kurmak suretiyle bölgenin kal
kınmasını amaç edinen kooperatiflerin taleplerine öncelik veril
mekte ve teşvik edilmektedir. Bankanın 1969 dan bu yana köy kal
kınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatiflere açtığı krediler Tab
lo : IX da gösterilmiştir. 

TABLO : IX 

1163 sayılı Kanun'a tabi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı 
Kooperatiflere T.C. Ziraat Bankası'nca 1969 Yılından Bu Yana 

Açılan Krediler (000 TL.) 

Kooperatif nevileri 1969 1970 1971 1972 1973 

Orman köyleri kalkındırma 
kooperatiflerine açılan kre
diler 856 4.779 2.349 1.407 1J744 
Su mahsulleri kooperatifle
rine açılan krediler 2.979 2.500 3.500 3.100 
Çaycılar kooperatiflerine açı
lan krediler — 60.203 80 115.373 ı 
Köy kalkınma, hayvancılık, 
sebze ve meyva, diğer tarım
sal amaçlı kooperatiflere açı
lan krediler 2.240 3.348 6.926 36.191 

Kaynak : Köyişleri Bakanlığı 

îhtiyatla karşılanması gereken bu rakamlar T.C. Ziraat Ban
kası'nca tarım ve kredi satış kooperatifleri dışında kalan koopera
tiflere etkili bir kredi yardımı yapılmadığını göstermektedir. Köy
işleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, köy kalkınma 
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kooperatiflerine yapılan yardımlar1 yetersizdir; yatırım projeleri iyi 
hazırlanmamaktadır; Dış Ülkelere îşçi Kontenjanı Yönetmeliği uy
gulaması kooperatiflerin proje uygulamasını aksatmaktadır. 

4. Kooperatifler Bankası ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, memleketimizde 
bugün kırsal alanda yaşıyan halkın ekonomik ve sosyal yönden kal
kınmasına yardım etmek, şehir ve kasabalardaki esnaf ve sanat
kârların kredi ihtiyaçlarını karşılamak, mubayaa ve sürümde bü
yük teşebbüslerin üstünlüklerine kavuşturmak, memur, müstah
dem ve işçilerin tüketim mallarını daha ucuza satmalmalarmı müm
kün kılmak ve aralarında yardımlaşmayı sağlamak, tek başına ev 
alacak gücü olmayanların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak vb. 
maksatlarla çeşitli kooperatifler faaliyet göstermektedir. Örneğin, 
tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, pancar ekici
leri istihsal kooperatifleri ve birliği, toprak su kooperatifleri, su 
ürünleri, orman ürünleri, çay istihsal kooperatifleri, hayvancılık, 
sebze, meyve ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler, çok amaçlı 
köy kalkınma kooperatifleri, küçük sanat kooperatifleri, esnaf ke 
falet kooperatifleri, ulaştırma kooperatifleri, tüketim kooperatifle
ri vb. gibi. 

Ekonomik ve sosyal yönden güçsüz kimselerin küçük sermaye 
lerini biraraya getirerek kurdukları bu kooperatiflerin genel olarak 
öz varlıkları yetersizdir ve değişik, banka ve kuruluşlar tarafından 
finanse edilmektedir. Bu arada tüketim kooperatifleri gibi, belirgin 
finansman kurumu olmayan kooperatifler de mevcuttur. Daha ön
ce de işaret edildiği gibi, kooperatifleri finanse eden banka ve ku
ruluşlar kooperatiflerin işlerini kontrol etme hakkına sahiptirler; 
esas kararların alınmasında ve yüksek memurların tayininde Dev
let söz sahibidir. Bu hal karşılıklı yardımlaşma ve tesanüt ilkesine 
dayanan organik bir kooperatifleşme hareketini önlemiş, son yıl
larda kaydedilen büyük ilerlemelere rağmen, özellikle tarım sek
töründeki kooperatiflerin ortaklan tarafından bir kamu iktisadı 
teşekkülü, bir ofis gibi telakki edilmesine yol açmıştır. Piraye Cer-
rahoğlu, Karınca Dergisi'nde yayınlanan bir makalesinde18, bu du
rumu şöyle açıklamaktadır : «Devlet çiftçiye kimi zaman Ziraat 

(18) Tarım kooperatiflerimiz neden gelişmez, Kooperatif Dünyası, Kasım 
1971, Sayı : 8 de 
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Bankası, kimi zaman kooperatif, Ofis, Donatım Kurumu, Tekel ida
resi aracılığı ile elini uzatmakta, belirli bir ihtiyacın belirli ölçüde 
giderilmesi tamamlandıktan sonra çiftçi ile kuruluşun ilişkisi ke
silmektedir.» 

«Son yıllarda çiftçiler arasında yapılan bir anketi cevaplandı
ran çiftçilerin % 90 ından fazlası 'tarım kredi kooperatifi nedir' so
rusunu 'Ziraat Bankasının bir şubesidir' diye cevaplandırmışlardır. 
Anlayış bu olunca, çiftçiden kooperatifine kanunî sorumluluk dı
şında bir bağlılık beklenemez. Ayrıca kanunî sorumluluk duygusu 
yanında bir de sıkışık durumlarda Devlet tarafından bağışlanma 
umudu da yer almakta, kooperatifin geleceği çiftçiyi hiç ilgilendir
memektedir.» 

Gerçekten eğitim seviyesi düşük, işbölümü ve piyasa ekonomi
si az gelişmiş tarımsal toplumlarda kooperatiflerin gelişmesini li
beral bir ortam içinde fertlerden beklemek gerçekçi değildir. Da
ha önce de işaret edildiği gibi, kooperatifçiliğin gelişmesi için Dev
letin destek ve kontrolüne ihtiyaç vardır. Fakat îhsan Gürsan'm 
haklı olarak işaret ettiği gibi19, kooperatifler hükümetlerin emriy
le hareket eden bir ofis, politik emellere vasıta olan birer ocak ha
line getirildiği taktirde, kooperatiflerin dayandığı karşılıklı daya
nışma ve güç birliği zedelenmektedir. 

Çiftçilerin daha fazla kendi güçlerine inanmaları, üretim ve 
tüketim faaliyetlerinde ortak çıkarlarını daha çok kendi imkân ve 
vasıtaları ile sağlamaya çalışan bir anlayış içinde kooperatiflerine 
sarılmalarını mümkün kılmak için kooperatiflerin bir kamu ikti
sadî teşekkülü, bir ofis gibi doğrudan doğruya Hükümetin emir ve 
talimatı ile idare edilen bir kuruluş olmaktan çıkartılarak, ortak
larının güç birliğine dayanan, serbest, demokratik ve verimli birer 
kuruluş haline getirilmesi zorunludur. 

Daha önce de işaret edildiği gibi, son zamanlarda memleketi
mizdeki gelişmeye paralel olarak kooperatif çeşitlerinde bir artma, 
çok amaçlı kooperatifçiliğe doğru bir gelişme görülmektedir. 1961 
Anayasasında Devlete kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyacak ted
birleri alma görevinin verilmesinden sonra (Madde : 51), hükümet
lerin kooperatifleşmeye önem vermeleri, kalkınma plân ve prog
ramlarında kooperatiflerin toplumsal kalkınmada etkili bir araç 

(19) Türkiye'de tarım satış kooperatifleri, Karınca, Mart 1963, Sayı: 315 
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olarak görülmesi ve destekleneceklerinin beyan edilmesi halkımız
da kooperatifleşmeye doğru bir etkimin doğmasına ve kooperatif
lerin güçlenmelerine yol açmıştır2". 

Ancak, çeşitleri artan, ortaklarına tek yönlü hizmet yerine, 
onların ekonomik, sosyal ve kültürel problemlerine çözüm getire
cek şekilde çok amaçlı kooperatifler haline dönüşen kooperatifle
rin finansman ihtiyaçları artmış, artan finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması önemli bir sorun haline gelmiştir. Kooperatiflere de
ğişik bankalar ve kuruluşlarca sağlanan finansman yeterli değildir. 
Devletçe bu alanda yürütülen politika karşılıklı yardımlaşma ve te
sanüt esasına dayanan organik bir kooperatifleşme hareketine ma
ni olmaktadır. 

Memleketimizde iktisadî kalkınmanın tabana yayılarak hız
lanmasında kooperatiflerin büyük bir rol oynayacağma inanan
lar21, bir yandan kooperatifçiliğin gelişmesi için Devletin teşvik ve 
desteğinin devam etmesini zorunlu görmekle beraber, kooperatif
lerin hükümetlerin emri ile hareket eden birer ofis, politik emel
lere vasıta olan birer ocak durumundan çıkartılarak, ortaklarının 
karşılıklı yardımlaşma ve sorumluluk duygusuna dayanan, mütesel
sil mesuliyet ve kefalet ile sermaye bulan, üretim ve tüketim faa
liyetlerindeki ortak ihtiyaçların giderilmesinde elbirliği ile hareket 
eden kuruluşlar haline getirilmelerini savunurken, öte yandan koo
peratiflerin bugünkünden daha etkili finansman imkânlarına ka
vuşturulması için kooperatifler bankası kurulmasını önermekte
dirler. 

Samsun senatörü Prof. Dr. 2[iya Gökalp Mülâyım'ın Karınca 
dergisinde yayınlanan bir yazısında22, kooperatiflerin kredi ihtiyaç
larının, kendilerini yeterli kredi ile destekliyecek özel bir finans
man kurumundan mahrum olmaları nedeni ile tam karşılanamadı-

(20) Hüseyin Polat : Türkiye'de Kooperatif Gelişmenin 50 Yılı, Karınca 
Kooperatif Postası, Ekim 1973, Sayı : 442 de 

(21) Samsun senatörü Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim, Karınca Kooperatif 
Postası, Nisan 1974, Sayı: 448 de yayınlanan Halk Sektörü Koopera
tifler isimli makalesinde, «bugün köylerimizde kurulmuş olup 2 mil
yar liraya yakm yatırıma sahip binlerce köy kooperatiflerinde halkın 
teşebbüs gücünün nasıl harekete geçtiği açıkça görülmektedir.» de
mektedir. 

(22) Kooperatifler Bankası ne Yapmalı, Karınca Kooperatif Postası, Şu 
bat 1974, Sayı: 446 



KOOPERATİFLER BANKASI ÜZERİNE 39 

ğı; kooperatiflere kredi açma şartlarının ağırlığı ve daha çok tica
rî usullere göre açılması yüzünden çeşitli bankalarca kooperatifle
re ayrılan yetersiz kredilerin bile kooperatiflerce tam olarak kul
lanılamadığı, faiz hadlerinin yüksek olması nedeni ile kooperatif
ler tarafından yapılan yatırımların başarı şansının azaldığı; 

Ülkemizdeki bozuk kredi düzeninin tarımda kooperatiflerden 
ziyade özel sektör namı altmda faaliyet gösteren aracı ve tefecilere 
yönelik olduğu, kooperatiflere kredi verilirken azami güçlük gös
terildiği, özel sektöre kredi vermede ise kredi müesseselerimizin 
yarış ettikleri, bu yarışa Devlet bankalarının bile katıldıkları ileri 
sürülerek, kooperatif sektörün kredi sorununu çözebilmek için bir 
«kooperatifler bankası» kurulması gereği üzerinde durulmaktadır 

Bir kooperatifler bankası kurulması için bu gerekçeyi yeterli 
bulmak mümkün değildir. Memleketimizde küçük kredinin yeteri 
kadar organize edilmediği bir gerçektir; kooperatifleri finanse eden 
bankalar ve kuruluşlar vardır. Fakat bunların imkânları ve işleyişi 
küçük kredi davasının çözümlenmesi için yeterli değildir. Koope
ratifçilik gelişip çeşitlendikçe finansman ihtiyacını karşılamaktaki 
sıkıntı artmaktadır. 

Bu durum küçük tasarrufları topluyarak harekete getirecek ve 
kooperatifleri daha etkin finansman imkânına kavuşturacak yeni 
bir bankanın kurulması düşüncesinin güç kazanmasına sebep ol
maktadır. Örneğin, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, koope
ratifçilikten beklenen yararları sağlıyabilmek ve başarılı bir işlet
meciliği gerçekleştirebilmek amacı ile uygulamaları yönlendirmek 
ve yapılacak Devlet yardımlarını koordine etmekle görevli bir koo
peratif merkez bankası'nın kurulması çalışmalanna başlanması 
önerilmiştir23; tarım kredi kooperatiflerinin kendi kendilerini fi
nanse etmelerini mümkün kılmak amacı ile 18/4/1972 tarih ve 1581 
sayılı Kanunla tarım kredi kooperatifleri ve birliklerine mevduat 
toplamak, kankacılık hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak hak
kı tanınmıştır24; Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile toprak ve 
tarım reformu kooperatiflerine aynı hak verilmiştir25; Cumhuriyet 

(23) Yeni Strateji ve Kalkınma Plânı —Üçüncü Beş Yıl 1973-1977, Yayın 
No : DPT : 1272, s. 910 

(24) Sözü edilen Kanun, Madde : 3 ve 16 
(25) 25/6/1973 tarih ve 1757 sa3'ih Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, Mad

de: 70 r bendi 
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Halk Partisi, AK Günlere adını taşıyan Seçim Bildirgesinde, «bir 
kooperatifler bankası kurularak, üretici kooperatiflerine, ipotek 
veya teminat aranmaksızın, Bankanın veya ilgili bakanlıkların ona
yından geçerek tarımsal veya sanayi projeleri karşılığında yeterli 
krediler, düşük faizle, konuya göre; orta veya uzun vade ile verile
ceği, bu kredilerin yerinde ve gereğince kullanılmasının denetlene
ceği" vadedilmiştir. Nihayet CHP-MSP Koalisyon Hükümetinin Prog
ramında Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı'na bağlı bir koopera
tifler bankası kurulması öngörülmüş ve sözü edilen Bakanlıkça ha
zırlanan «Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki Kanunu Tasarısı» 
Bakanlar Kurulunun 19/6/1974 tarihli kararı ile Millet Meclisi'ne 
sevkedilmiştir. Gerekçede, «finansman konusundaki boşluğu biran 
önce doldurmak, kooperatiflerden beklenen yararı kısa sürede ger
çekleştirmek, hemen kaynak sağlamak ve dış kaynak bulma ola
naklarına kavuşmak ve Yüce Meclisin tatile girmesinden önce bun
ları gerçekleştirmek amacı ile hazırlandığı» beyan edilmektedir. 

Tasarıya göre Kooperatifler Bankası'nın amacı kooperatif ve 
kooperatif üst örgütleri eli ile halkın tasarruf ve girişim kabiliye
tini harekete geçirmek, kooperatif ve üst örgütlerinin yatırımlarını 
kalkınma plânları temel ilkelerine uygun kârlı ve verimli alanlara 
yönlendirmek, geniş halk kütlesinin ekonomik kalkınmaya daha 
etkin bir şekilde katılmasını desteklemek, teknik yardım yolu ile 
kooperatifçiliğin gelişmesine ve başarılı olmasına katkıda bulun
mak olacaktır. Banka bir milyar lira itibarî sermaye ile kurulacak, 
bunun % 49'u Hazineye, % 5l'i kooperatiflere ve kooperatiflerin 
üst ürgütleri ile sermayesinin yarısından fazlası kooperatif ve üst 
örgütlerine ait olan ortaklıklara tahsis olunacak; Hazine hissesi
ni ileride kooperatiflere ve kooperatif üst örgütlerine veya koo
peratif ortaklarına devir edilebilecektir. Banka kooperatiflere veya 
üst örgütlerine projeleri ve yatırımları için uygun koşullarla her 
çeşit kredi sağlıyacak, kooperatif ve üst örgütlere teknik yardım
da bulunacak ve danışmanlık yapacak, gerektiğinde yatırım etüd-
leri hazırlamak, yatırımlara iştirak etmek ve yeni yatırımlara önce
lik etmek gibi hizmetler görecektir. 

Yukarıda açıklandığı gibi, özellikle 1960 lardan itibaren çeşit
leri artan, ortaklarına tek yönlü hismet yerine, onların ekonomik, 
sosyal ve kültürel problemlerine çözüm getirecek şekilde çok amaç
lı kooperatifler haline dönüşen kooperatiflerimizin finansman ih
tiyacı artmış, bu ihtiyacın karşılanması önemli bir sorun haline 
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gelmiştir. Örneğin, çiftçinin yetiştirdiği mahsulleri gerçek piyasa 
değerinin altında satmalarına mani olmak amacı ile kurulan tarım-
satış kooperatifleri ve birliklerinin önemli döner sermaye ihtiyacı 
yanında, ortakların teslim edecekleri mahsullerin depolanması, ge 
rektiğinde işlenmesi ve satılması için gerekli tesislerin kurulması, 
genişletilmesi, iştiraklere girişilmesi için sabit sermayeye olan ih
tiyacı artmaktadır. Çiftçinin kredi ihtiyacını karşılamak üzere ku 
rulan tarım kredi kooperatifleri giderek ortaklarının ürünlerini de
ğerlendirmek, müştereken yararlanabilecekleri her çeşit makine, 
ekipman ve tesisleri edinmek, ortakların ve gerektiğinde diğer üre
ticilerin üretim ve gerektiğinde zaruri tüketim maddeleri ile üre
tim araçlarını toptan sağlamak, el sanatlarını geliştirmek ve ma
mullerini değerlendirmek, mesleki ve teknik yönden bilgilerini ar
tırmak, sosyal ve kültürel konularla ilgili faaliyetlerde bulunmalı 
gibi çok amaçlı kooperatifler haline getirilmesi bu kooperatiflerin 
ve üst örgütlerinin döner ve sabit sermaye ihtiyacını artırmış; 
18/4/1972 tarih ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanunu ile tarım kredi kooperatifleri ve birliklerine mevdu
at toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acentalıgı yapmak 
hakkı tanınmıştır. Ortakların tarım alet ve makine, suni gübre, to
humluk ve diğer girdilere olan ihtiyaçlarını karşılayan pancar eki
cileri istihsal kooperatifleri sermayesinin büyük bir kısmını iştirak
lerine bağlamış olması nedeni ile döner sermaye sıkıntısı çekmek
tedir. Sermaye sıkıntısı çok amaçlı köy kalkınma kooperatifleri ve 
diğer kooperatifler için de söz konusudur. Mevcut finansman ku
rumları kooperatiflerin artan finansman ihtiyaçlarını karşılıyama-
maktadırlar. 

Kooperatif ve kooperatif üst örgütleri eli ile halkın tasarruf 
ve girişim kabiliyetini harekete geçirmek, kooperatif ve üst örgüt
lerinin yatırımlarını kalkınma plânları temel ilkelerine uygun bi
çimde kârlı ve verimli alanlara yönlendirmek, böylece geniş halk 
kütlesinin ekonomik kalkınmaya daha etkin bir şekilde katılması
nı desteklemek amacı ile kurulacak olan Kooperatifler Bankası 
köylü, küçük sanat erbabı, esnaf, memur ve işçilerden oluşan geniş 
halk kütlelerinin atıl tasarruflarını topluyarak, Tasarı'da belirtilen 
şekilde kooperatiflerin ve üst örgütlerinin yatırımlarına kanalize 
edilebilirse, bu alandaki sıkışık duruma çare bulunmuş ve geniş 
halk kütlesinin ekonomik kalkınmaya daha etkin bir şekilde katıl
ması sağlanmış olacaktır. 
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Memleketimizde atıl tasarrufların harekete geçirilmesi düşün
cesi bankacılığı geliştirme çabaları içinde öteden beri yer almak
tadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı çalışmaları münasebetiyle 
Bankalar Çalışma Grubu tarafından 1966 da hazırlanan Ara Sentez 
Raporu'nda26 memleketimizde atıl tasarrufların harekete geçirilme
si için tasarruf toplayıcı kurumların geliştirilmesi ve bunların ta
sarruf sahiplerinin ayağına kadar genişletilmesi tavsiye edilmekte; 
bunun için posta tasarruf sandıklarının kurulması ileri sürülmek
tedir27. Bilindiği gibi, bu maksatla geliştirilmek istenen posta çek 
sistemi beklenen etkinliği gösterememiştir. Öte yandan bankalar 
şube sayılarını artırarak yurt düzeyine yayılmak suretiyle en kü
çük tasarrufları bile toplama çabası içine girmişlerdir28. 1581 sayılı 
Kanun'la mevduat toplama, bankacılık hizmetleri ve sigorta acen-
talığı yapma yetkisi verilen tarım kredi kooperatifleri, 25/6/1973 
tarih ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile sigorta 
acentalığı yapma ve mevduat kabul etme hakkı tanınan toprak ve 
tarım reformu kooperatifleri çevrelerine bankaların sağladığı gü
veni sağlıyabilirlerse, köylü ailelerinin atıl tasarruflarını mevduat 
olarak çekebilirler. Çünkü bunlar köylüye banka şubesinden daha 
yakındır. Ancak köylünün kredi aldığı T.C. Ziraat Bankası'na, bor
cuna mahsup edilir endişesi ile tevdiat yapmaktan çekinmesi, bu 
kooperatifler için daha kuvvetle varittir. 

Görülüyor ki, kooperatiflerin mevduat toplama şansı başlan
gıçta sanıldığı kadar kuvvetli değildir. Bu hususta çiftçilere naza
ran daha fazla kooperatifleşme bilincine sahip olan küçük sanat 
erbabı ve esnafın kredi ihtiyacını karşılamak maksadiyle kurulan 
halk sandıkları tecrübesi bize bir fikir verebilir. Küçük sanat erbabı, 
esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyacını karşılamak üzere 
1938 de kurulmasına başlanan halk sandıkları ve bu sandıkların 
merkez bankası şeklinde düşünülen T. Halk Bankası kaynak yeter
sizliği yüzünden uzun süre büyük bir faaliyet gösterememişler; 1950 
lerden sonra Halk Bankası'nm sermayesi yükseltilerek, halk san
dıklarının Bankanın şubesi haline getirilmesi, Bankaya şube açma 
izninin verilmesi, Merkez Bankası kaynaklarından daha fazla ya
rarlanma olanağının tanınması ve Bankanın bir mevduat ve ticaret 

(26) s. 106 ve 107 
(27) S.114 
(28) Avni Zarakolu : Cumhuriyetin .50 Yılında Memleketimizde Bankacı

lık, Türkiye Bankalar Birliği yayını, No : 61, s. 123-124 
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bankası gibi faaliyet göstermesi sonucu bugünkü gelişmeyi göster
miştir29. 

Kurulması düşünülen Kooperatifler Bankası'ndan, kooperatif
lere ve üst örgütlerine proje ve yatırım kredisi sağlamak, teknik 
yardımda bulunmak, gerektiğinde yatırım etüdleri hazırlamak, ya
tırımlara iştirak etmek ve yeni yatırımlara öncülük yapmak gibi 
yatırım ve kalkınma bankalarına özgü faaliyet göstermesi isten
mektedir. Bu, Devlet Yatırım Bankası ve Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası gibi uzun vadeli kaynaklara ihtiyaç gösterecektir. Banka
nın bugünkü piyasa koşulları içinde Devletçe etkili biçimde sübvan-
siyone edilmeden tahvil çıkartarak uzun vadeli fon temini imkân 
sızdır. Buna karşılık, Devlet Yatırım Bankası'nm Emekli Sandığı 
ve Sosyal Sigorta Kurumu'ndan yaptığı gibi, Kooperatifler Banka
sı'nm Bağkur ve Meyak gibi, mecburi sigorta kurumlarından istik
razda bulunması düşünülebilir veya kurucu bankaların Sınaî Ya
tırım ve Kredi Bankası'na30 yaptıkları gibi, memleketimizde faali 
yette bulunan bankaların bir kısmından veya hepsinden, mevduat
larında meydana gelen artışların belli bir oranını Kooperatifle! 
Bankası'na ikraz etmeleri istenebilir. Ancak, bankaların likidite 
mülahazası ile topladıkları mevduatın bir kısmını kasalarında tut
mağa mecbur kalmaları yanında % 20-30 oranında munzam karşı
lık ayırmaları sonucu ikraz imkânları önemli ölçüde daraltılmış 
bulunmaktadır. Kaldı ki memleketimizdeki munzam karşılık politi
kası dolaylı olarak kredi dağılımını etkileyen bir araç olarak kul
lanılmakta; munzam karşılıklar T.C. Merkez Bankasının Hazine'ye, 
mahsul mubayaası ve fiat tanzimi için Tekel Genel Müdürlüğü. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Şeker Şirketi ve Tarım satış kooperatifle
rine açtığı kredilerle döviz stokundaki artışın emisyon üzerindeki 
baskısının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim, 
T.C. Merkez Bankası'nda bloke edilen munzam karşılık miktarı 
1962-1973 arasında hızlı bir artış göstererek, 386 milyon liradan 
14,8 milyar liraya yükselmiş; munzam karşılıkların para arzını kar
şılama oranı 1962 de % 3,5 iken, 1973 sonunda % 21 e yüksel
miştir. Görülüyor ki, mevduat karşılıkları para arzının giderek ar
tan bir kısmını sterilize etmekte, kamu sektörü ve kooperatiflerin 
Merkez Bankası kaynakları ile finansmanını kolaylaştırmaktadır51. 

(29) Avni Zarakolu : a.g.m. s. 114 
(30) Avni Zarakolu : a.g.m. s. 89 
(31) Avni Zarakolu: a.g.m. s. 178-179 
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Memleketimizde özel sektör ve kamu sektörü tarafından yapıl 
ması tasarlanan yatırımlar karşısında tasarrufun yetersiz olması
na bağlı olarak faiz haddinin ve kredi maliyetinin yüksek olması, 
Devleti, kamu sektörünün giderek artan kredi ihtiyacını nisbeten 
düşük faizle fon arzeden Devlet Yatırım Bankası ve T.C. Merkez 
Bankası'ndan sağlamaya zorlamış, tarım sektörünün, küçük esnaf 
ve sanatkârların, ihracatın ve Devlet Plânlama Teşkilâtı'nca teşviki 
istenen sanayiin kredi ihtiyaçları özel amaçlı bankaların ve T.C. 
Merkez Bankası'nın kaynakları ile karşılanmaya çalışılmış; buna 
ilâveten 1970 ten sonra mevduat ve ticaret bankalarının Plân ve 
Programda teşviki öngörülen faaliyet kollarına kredi vermelerini 
sağlamak amacı ile çeşitli tedbirlere başvurulmuştur. 

Bu koşullar altında bankalardan topladıkları mevduatın belli 
bir yüzdesini Kooperatifler Bankası'na ikraz etmelerini istemek ko
lay olmayacaktır. 

Kooperatifler Bankası ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı'nda ku
ruluşta Banka sermayesinin % 51 inin kooperatiflere, kooperatif 
üst örgütlerine ve sermayesinin yarıdan fazlası kooperatiflere ve 
üst örgütlerine ait olan ortaklıklara, tahsis olunacağı, % 49 Hazine 
hissesinin ileride kooperatiflere, kooperatif üst örgütlerine veya 
kooperatif ortaklarına devredileceği önerilmek suretiyle Koopera
tifler Bankası'nın kooperatiflerin ve üst örgütlerinin yönetim ve 
finansmanına sahip bir müessese olarak kurulması istenmiştir 
Kooperatifler Bankası'nın bir Devlet bankası olmaması Koalisyon 
Protokolü'nün 13 üncü maddesinde belirtilen «bugün Devlete bağlı 
kooperatiflerin, ortaklarına hizmet edecek serbest, demokratik ve 
verimli birer kooperatif haline getirilmesi ve idari bağımlılıktan kur
tarılması için gerekli çalışmalar hızla sürdürülecektir» şeklindeki 
görüşe uygundur32 Asıl maksat, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ-
nı'nda da beyan edildiği gibi33, dağınık bireysel emek, güç ve tasar
ruf potansiyelini ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılma
sına yöneltmektir. Kooperatifler ve üst örgütlerinin yönetim ve 
finansmanına sahip olacakları Kooperatifler Bankası'ndan dağınık 
bireysel tasarruf potansiyelini ekonomik kalkınma için harekete 
getirmesi beklenmektedir. 

(32) Ziya Gökalp Mülayim : Kooperatifler Bankası ne Yapmalı? Karınca 
Kooperatif Postası, Şubat 1974, Sayı: 446 da 

(33) Yeni Strateji ve Kalkınma Plânı —Üçüncü Beş Yıl 1973-1977, s. 910 
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Hükümet tarafından halkımızın ve yurt dışında çalışan işçile
rimizin tasarruflarını ekonomik bir güç halinde birleştirerek kâr
lılık ve verimlilik anlayışı içinde değerlendirmek, kalkınma plân
larının temel ilkelerine uygun ve yurt sathına yaygın teşebbüslere, 
özellikle sınaî yatırımlara yöneltmek amacı ile kurulması istenen 
Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Bankası34 son yıllarda önemi artan 
bir başka tasarruf potansiyelini memleketimizin ekonomik kalkın
ması için harekete geçirecek bir diğer malî müessese olarak düşü
nülmüştür. Fakat Kooperatifler Bankası'nın esas itibariyle koope
ratifler ve üst örgütleri tarafından kurulması ileri sürüldüğü halde, 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nın bir iktisadî devlet teşek 
külü olması önerilmiştir. 

5. Sonuç 

Bugün memleketimizde ticaret, tarım, sanayi, yapı ve onarım 
ulaşım ve turizm alanlarında özel ve kamu kuruluşlarının kredi ih
tiyacını karşılamaya yarıyan, doğrudan veya iştirak suretiyle te
şebbüslere girişerek memleketimizin sanayileşmesinde önemli rol 
oynayan, her türlü bankacılık hizmeti arzeden çeşitli bankalar faa
liyet göstermektedir. Memleketimizde bankacılığın sistem ve struk
tur olarak gerekli teşkilata sahip olduğu, bu sisteme yeni müesse
seler ilâve edilmesinin esasen sınırlı olan kaynakların daha çok 
sayıda müessese arasında bölüşülmesine yol açarak, kredi maliye
tinin yükselmesine sebep olacağı ileri sürülebilir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hükümetler tarım, sanayi 
ve ticaretin gelişmesi ve memleketin imarı için gerekli kredi mües
seselerinin kurulması ve etkin bir organizasyona kavuşturulması 
için çaba harcamışlar; sanayi, ticaret, ulaştırma ve imar işlerine 
yapılan yatırımlar sonucu Ekonomide modern işletmelerin geliş
mesi, nüfus başına üretimin artması, hızlı şehirleşme ve piyasaların 
genişliyerek Ekonominin monetize olması para ve krediye ihtiyacı 
artırarak bankacılık sektöründe diğer sektörlerden daha hızlı bir 
gelişme meydana gelmesine yol açmış ve bu gelişme Türkiye'nin 
iktisadî kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. 

(34) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Hükümet Tasa-
rısı'nda İşçi Yatırım Bankası adı Millet Meclisi'nin Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu ile Bütçe Plân Komisyonu tarafından Dev 
let Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası olarak değiştirilmiştir. 
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Memleketimizde küçük kredinin yeteri kadar teşkilatlanmadı
ğı, kooperatifleri finanse eden çeşitli bankalar ve kuruluşlar mev
cut olmakla beraber, bunların imkânları ve işleyişinin küçük kre
di davasının çözümlenmesi için yeterli olmadığı, kooperatifçilik ge
lişip çeşitlendikçe finansman ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı 
çekildiği bir gerçektir. 

Ancak, memleketimizde en kıt üretim faktörü sermayedir. Bu 
durum bankacılık faaliyetini de etkilemekte, krediye olan talebin 
büyüklüğü, mevduat toplama işini bankaların ana problemi haline 
getirmekte, kredi dağılımı en önemli sorunlardan biri olarak de
vam etmektedir. 

Müstafi CHP-MSP Koalisyon Hükümeti biri Kooperatifler 
Bankası, diğeri Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası olmak üze
re, kalkınma bankası tipinde iki yeni banka kurulması için Büyük 
Millet Meclisi'nden yetki istemiştir. Eğer bu bankalar köylü ve işçi 
zümresinin dağınık bireysel tasarruf potansiyelini ekonomik kalkın
ma için harekete geçirecek bir organizasyona sahip kılınabilir, köy
lü ve işçiye yeterli güven sağhyabilirse, memleketimizin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasını hızlandırıcı bir rol oynayabilirler. Fakat bu 
yeni kuruluşların faaliyetleri banka sisteminin toplam kaynaklarında 
bir artış sağlamadan, sadece mevcut kaynakların dağıtımını değişti
ren bir hizmet olacaksa, bu hizmetin mevcut bankacılık organizasyo
nu içinde daha etkin bir şekilde yapılması mümkündür. Örneğin, T. 
C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası'nın organizasyon ve tecrübele
rinden yararlanılabilir. 1970 de kabul edilen 1211 sayılı Kanun'la 
T.C. Merkez Bankası'nın bankaların plasmanları üzerinde kalkın
ma plânları ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak kalite 
ve kantite yönünden ayarlayıcı tedbirler alma, umumî kredi hac
mi ile, umumî kredi hacmi içinde kredi nevilerinin sektörler ve 
konular itibariyle dağılımı şeklini ayarlama yetkisi vardır. 



KEYNES VE EMEK TALEBİ : BİR MÜTALAA 

Doç. Dr. Ahmet BEYARSLAN* 

Hiç şüphesiz, bu asır içinde yazılmış iktisat kitapları içinde 
en etkili olanı, J. M. Keynes'in «İstihdam, Faiz ve Paranın Genel 
Teorisi» adlı eseridir (9, Keynes 1936). Kitabı yazarken fikir teati
sinde bulunduğu R. F. Kahn, J. Robinson, R.F. Harrod at. al. dışın
da kalan, zamanın ileri gelen iktisatçılarının ilk reaksiyonu —ken
disinin de ön sözde belirttiği gibi— ileri sürülen fikirlerin ya yanlış, 
yahut ta yeni olmadığı yönünden olmuştur. Örneğin Pigou (18, 
Pigou 1936), Knight (13, Knight 1937) at. al. birinci; Viner (22, 
Viner 1936), Hansen (7, Hansen 1936) at. al. ikinci kategoriye gi
renler arasında gösterilebilir. 

Buna rağmen kitabın zamanın en büyük problemi olan depres
yonun sebeplerini açıklamakla kalmayıp, işsizliği önleyecek çare
leri de önermesi, pratik alanda hemen kabule mazhar olmasını 
sağlar ve kısa bir süre içinde bu öneriler hükümetlerce uygulanır. 
Pratik alanda Kaynes'ci fikirlerin hakimiyeti mutlaktır. Öyle ki, 
talebi sosyalize etmek isteyen güdümlü ekonomi taraftarları (ör
neğin Beveridge) kadar, tamamen zıt fikirde olanlar, piyasa ekono
misine dokunmadan, sadece para arzının arttırılarak işsizliğin gi
derileceğine inananlar da (örneğin Polyanni) artık Keynes'cidir. 

Keynes'in ölümünden sonra Pigou'nun önceki eleştirilerinin 
haksız olduğunu kabullenmesi ile, teorik alanda da aynı şeyin ol
duğu sanılmakta ve artık herkesin Keynes'ci olduğu varsayılmakta 
iken, 1960 lara doğru yavaş yavaş Keynes'den geriye pek birşey 
kalmadığı fikri de yaygınlaşmaya başlar. Bir taraftan ekonomik 
hayatı etkilemek bakımından en etkili aracın para politikası oldu
ğunu ileri sürenler Hansen, Samuelson at. al. tarafından popula
rize edilen - sadece reel sektöre inhisar eden - basit analiz ve fikir
leri hedef alarak, paraya yer vermediğini, yetersiz olduğunu ileri 

(*) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde Doçent. 
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sürerken (5, Friedman 1956); diğer taraftan Hicks (8, Hicks 1937), 
Meade (15, Meade 1937), Lange ve diğerlerinin gayreti ile ortaya 
çıkan «neoklasik sentez», Genel Teorinin Keynes'in iddia ettiği gibi 
genel olmayıp, klasik sistemin özel bir hali olduğu izlenimini veri
yordu. 

1960 sonlarına doğru hemen hemen bütün orta ve ileri seviye
de yazılmış makro iktisat kitaplarında klâsik ve Keynes sistemleri 
arasındaki fark bire indirgenmiştir: Serbest piyasa mekanizması
nın işlediği ekonomilerde düşük istihdam ancak fiyat değişkenle
rinin (ücret, fiyat ve faiz oranlarının) esnek olmaması halinde 
mümkündür, aksi halde ekonomi otomatik olarak dengeye gelir. 
Fiyat ve faiz oranının bir hadden sonra düşmeme ihtimali üzerinde 
durmamakla beraber, klasiklerce ücretlerin aşağı doğru katı olma
sı halinde ekonominin tam istihdama ulaşamıyacağı biliniyordu. 
O halde, doğurduğu sonuç ne kadar önemli olursa olsun, işsizliği 
ücretlerin katıldığına bağlayan bir sistem genel değil, ancak özel 
bir duruma esas olmakta idi. 

Bu görüşler karşısında duyulan rahatsızlık, «Keynes'ci karşı-
ihtilâl» akımını doğurdu (2, Clower 1965). Denilebilir ki bu akım 
en otoriter ifadesini Axel eijonhufvud'un «Keynes'ci îktisat ve 
Keynes'in İktisadı» adlı eserinde bulmuştur (14, Leijonhufvud 1968). 
Bu görüşe göre neoklasik teori gayet özel bir varsayıma dayan
maktadır, bu da Walras'in «tâtonnement» fikridir.1 Eğer bu varsa
yım kaldırılırsa rasyonel karar alma fiyatların flexible olmasını 
değil, olmaması sonucunu doğuracaktır2. Öyle ise Keynes'in teorisi 
daha geneldir, çünkü yapay bir yapıt olan «tâtonnement» fikrine da 
yanmamaktadır. 

(1) Aslında fiyatların esnek olması, neoklasik sistemde, dengeyi sağlama
ya yeterli değildir. Bu yüzden ,y;inlış fiyatlarla yanlış alış veriş (false 
trading) yapılmaması için Edgeworth (4, Edgeworth 1881, s. 30-32) 
«kontratların yenilenmesi» (recontracting) fikrini eklemiştir. Gross
man yanlış olarak bu fikri de Walras'a maleder (6, Grossman 1972, 
dip not 6). 

(2) Hatırlanacağı üzere tâtonnement fikri fiyatları ilân edip eğer talep ar 
dan fazla ise yükselten, aksi halde hemen düşüren bir tellalın varlı
ğını öngörür. Bu hayali tellâl, çeşitli denemelerden sonra, dengeyi sağ
layacak fiyat vektörünü saptar. Böyle bir tellalın sağladığı bilgilerden 
yoksun olan müteşebbislerin talep yetersizliği halinde bunun geçici 
olabileceğini düşünerek, daha sonra tekrar yükseltmektense, fiyatları 
düşürmek yerine, üretimi kısmaları daha rasyonel bir davranış olarak 
kabul edilir (14, Leijonhufvud 1968, B. 2). 
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Keynes'in ekonomik görüşlerinin bu şekilde yorumu, ekono
mistler arasında geniş yankılar uyandırmış ve kitap klasik referans 
kaynağı haline gelmiştir. Ancak H. Grossman (6, Grossman 1972) 
bir tebliğinde, Leijonhofvud'un Clower ve Patikin'e (17, Patikin 
1949) ait olan fikirleri Keynes'e malettiğinden yakınmış, Keynes'in 
sisteminde çok önemli bir yeri olmasına rağmen tüketim fonksiyo
nunun belirlenmesinin gelişigüzel olduğunu ve iddia edildiği gibi, 
seçim teorisine uygun, mikro temellere dayanmadığını iddia etmiş
tir. Aradan üç seneye yakın bir zaman geçtiği halde henüz ne Lei-
jonhufvud ne de bir başkası bu iddiayı cevaplandırmıştır. İşte 
bu makale, bu boşluğu doldurmak için kaleme alınmıştır. Fakat, 
daha önce Grossmanın eleştirilerine ayrıntılı biçimde göz at
makta yarar vardır. 

I — GROSSMANIN ELEŞTİRİSİ 

Leijonhufvud'a göre arz ve talep denge koşulları üzerinde dur
duğu için, Keynes, neoklasik mahreçler kanununun hem Walras'ci 
hem Marshal'cı şeklini reddeder.3 Keynes'e göre kural denge değil 
kronik bir dengesizliktir ve Genel Teori'yi bu durumu tahlile yara 
yacak yeni bir sistem getirmek için yazmıştır. Bu sistemde en önem
li rolü tüketim fonksiyonu oynar. Fakat şimdiye kadar Clower dışın
da kimse tüketim fonksiyonunun neoklasik sistemle bağdaşmıya-
cağının farkına varmamıştır (14, Leijonhufvud 1968, s. 102). Bil
diğimiz gibi, neoklasik sistemde mal ve hizmet talebi fiyatların, 
Keynes sisteminde ise gelirin bir fonksiyonudur. Bu bakımdan 
emek sektöründe düşük istihdam olması, mal ve hizmet sektörün
de (tüketicilerin gelirini azaltarak) talebi kısıtlar; yani bir sektör
deki dengesizlik, diğer sektörde de dengesizlik yaratır (2, Clower 
1965). 

Grossman'm Clower'in yorumuna itirazı yoktur. Fakat Key 
nes'in tüketim fonksiyonunun, neoklasik sistemle bağdaşmayan, 
yepyeni bir kavram olduğunun farkında olmadığını ve gelişigüzel 
formüle ettiğini ileri sürer. Eğer durum böyle ise Keynes'in kendi 
sisteminin, sektörler arası denge koşullarını araştıran, neoklasik 

(3) Yukarıda belirttiğimiz gibi Walras sisteminde (genel denge analizin
de) arz ve talep dengeye tâtonnement yoluyla gelir. Marshall sistemin
de (kısmî denge analizinde) ise fiyatlar, arz ve talep arasındaki farka 
aksi yönde, hemen değişerek dengeyi sağlar. 
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sistem içerisinde mütalaa edilmesine karşı çıkmayacağı aşikardır. 
Grossman, Keynes'in mikro temellerini incelemeden, tüketim fonk-
silsilesini emek sektörü için kullanmamasını gösterir. Grossman'a 
göre "Keynes, Keynes öncesi doktrine tamamen uygun olarak, iş 
gücü talebi ile reel ücretler arasında ters ve tam bir ilişki olduğu
nu varsaymıştır4" (6, Grossman 1972, s. 28). Halbuki Clower'in ana 
lizinin tutarlı şekilde uygulanması, istihdam seviyesi ile reel ücret
ler arasında tam bir ilişki olmamasını gerektirir. Böyle bir analiz, 
ilk defa Patinkin (17, Patinkin 1949) tarafından yapılmış; yetersiz 
talep sürümü kısacağından, müteşebbislerin satabilecekleri kadar 
üretimi mümkün kılacak işgücü istihdam edeceği ve bu seviyede 
marjinal üretimin reel ücret oranından yüksek olabileceği gösteril
miştir. "Bu durumda istihdam seviyesi reel ücretlerdeki değişiklik
lerden etkilenmez fakat —reel ücret oranı sabit kalsa dahi— top
lam talep seviyesindeki değişikliklere karşı direkt olarak duyarlı
dır" (6, Grossman 1972, s. 29). 

Eleştiriden çıkan sonuç açıktır. "Clower'in fikrine göre tüke
tim talebi, emek sektöründe arz fazlası olduğu için —millî gelirce 
temsil edilen— toplam talebe dayanmaktadır. Patinkin'in analizi
ne göre efektif işgücü talebi ve istihdam seviyesi, carî üretim sek
töründe arz fazlası olduğu için —millî hasılaca temsil edilen— top
lam talebe dayanmaktadır" (6, Grossman 1972, s. 29). Acaba Key
nes niçin Patinkin gibi işgücü talebinin de toplam talebin bir fonk
siyonu olduğunu ileri sürmemiştir? Grossman'a göre cevap açıktır: 
Çünkü tüketim fonksiyonunu Clower gibi yorumlamamıstır. Tüketim 
fonksiyonu Keynes'in teorisinde kilit rolü oynamasına rağmen, be
lirlenmesi gelişi güzeldir ve Keynes bu fikrinin klâsik teoriyle bağ
daşamadığının farkına varmamıştır. Acaba bu hüküm doğru mu
dur? 

II — KEYNES'TE EMEK TALEBİ 

Keynes'in tüketim fonksiyonunu önemsemediği söylenemez, 
çünkü Genel Teoride konuya üç bölümden ibaret tüm bir kitap 
ayırmıştır (9, Keynes 1936, Book III) , Fakat Quarterly J. of Econo
mics de Viner, Taussig, Leontief ve Robertson'a verdiği cevap çok da-

(4) Grossman'ın bu hükmü, Keynes'in aşağıdaki sözlerine dayanmakta
dır: "... reel ücretler ve üretim hacmi (dolayısıyla istihdam) arasında 
tam bir korelasyon vardır ..." (9, Keynes 1936, s. 17). 
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ha ilginçtir. "Bu psikolojik kanun düşüncelemin gelişmesinde 
en önemli etmendi ve kanaatimce, kitabıma koyduğum şekilde, efek
tif talep teorisinin mutlak temeli idi. Fakat henüz çok az sayıda 
kritik ve mütalâacı nazarı itibare aldı" (10, Keynes 1937). Ancak 
bu yeterli değildir. Keynes ne kadar önemserse önemsesin, tüke
tim fonksiyonunun belirlenmesinin gelişi güzel olmadığını ispatla
mak için aynı mantığı emek talebi için de kullandığını; yani işgücü 
talebinin de —reel ücretlere değil— toPİam talebe bağlı olduğunu 
varsaydığını göstermemiz lâzımdır. Aksi halde Grosman'm iddiala
rının doğru olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

28-31. sayfalarda genel teorinin sekiz madde halinde bir özeti 
verilmiştir. 2 ve 3'üncü maddelere bir göz atılacak olursa, bunla
rın Clower ve Patinkin'in yukarıda verilen analizine tıpa tıp uydu 
ğu görülür, şöyle ki; 

"2) ... yani tütekim eğiliminde değişiklik olduğu zamanlar ha 
riç, tüketim toplam gelire5 ve dolayısıyla istihdam seviyesine bağlı 
olacaktır. 

3) Müteşebbislerin istihdam etmeye karar verecekleri işçi 
sayısı N, iki miktarın toplamı olan D ye bağlıdır. Bunlar, halkın 
tüketime harcayacağı öngörülen miktarı gösteren Dive yeni yatı
rımlara ayrılacağı öngörülen Th'dir. D, yukarıda efektif talep dedi
ğimiz şeydir" (9, Keynes 1936, s. 28-29). 

îfade şüpheye yer vermeyecek kadar açıktır. Keynes işçi tale
binin toplam talebe bağh olduğunu söylemektedir. O halde Gross
man nasıl "Keynes'in klasik işçi talebi fonksiyonundan" söz ede 
bilmektedir6 (6, Grossman 1972, s. 28, sütun2, satır 1). Bu konuda 
karar verebilmek için Keynes'in 17'inci sayfada reel ücretler ve is
tihdam seviyesi arasında varsaydığı ters ilişkinin (bak. dip not 4) 
bir işçi talebi fonksiyonu meydana getirip getirmediği üzerinde an
laşmak gerekmektedir. Eğer Keynes iki ayrı işçi talebi fonksiyonu 
belirlemişse çelişki halindedir, aksi halde kritikler ithamlarında 
haksızdırlar. 

17 ve 18'inci sayfalar dip notla beraber okunursa, Keynes'in 
sözleri şöyle özetlenebilir: Kısa dönemde, üretim malzemeleri vs. 

(5) Tüketimi, N (istihdam seviyesi) yerine, toplam gelirin bir fonksiyonu 
olarak belirlemesinin sebepleri 90 mcı sayfada verilmiştir. 

(6) Bilindiği gibi klasik varsayım Nd = —f (Wr), yani işçi talebi reel 
ücretlerin azalan bir fonksiyonudur, şeklindedir. 
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sabit olduğu için, endüstride azalan verim kanunu geçerlidir. Öy
leyse üretim (dolayısıyla istihdam) arttırılırsa (tek değişken üre
tim etmeni olan işgücünün) marjinal üretimi düşer (yani maliyet 
artar), bunu takiben fiyatlar yükselir ve reel ücretlerin düşmesine 
neden olur- Matematik bir ifade ile, Wr = —f (N), yani reel ücret
ler istihdam seviyesine bağlı olarak ve zıt yönde seyreder.7 Kanı
mızca yukarıdaki ifade ile ilgili olarak üç hata yapılmıştır: 

1. Ters (inverse) fonksiyon kaidesi kullanılarak ifade Wr = 
—F_1 (N) (dolayısıyla N=—f (Wr) şeklinde değiştirilmiştir. He
saplama kolaylığı bakımından buna cevaz vardır. Örneğin, N de
ğil, Wr biliniyorsa yukarıdaki ilişki kullanılarak N'in değeri bulu
nabilir. Fakat bu hiçbir zaman sebep-sonuç ilişkisini değiştirmez. 
Yani "işçilerin daha düşük ücretlere rıza göstermesi işsizlik için 
bir çare değildir" (9, Keynes, 1936, s. 18). Nitekim bu husus Key
nes tarafından Dunlop ve Tarshis'i (Bak. dip not 7) cevaplarken 
daha sonra da açıkça belirtilmiştir. Adı geçen makalede Keynes, 
Genel Teori'nin 17 ve 18'inci sayfalarında, üretimdeki değişikliklere 
bağlı olarak reel ücretlerin nasıl bir seyir takip edeceğini inceledi
ğini; yeni bir toplu sözleşme karşısında reel ücret ve üretim seviye
sindeki değişikliklerin tamamen ayrı bir konu olduğunu söyler 
(11, Keynes 1939). 

2. İkinci husus, istihdam (employment) kelimesinin anlamı 
ile ilgilidir. Kritiklerce8 istihdam kelimesi işgücü talebi ile. eş an
lamda kabul edilmiştir. Aksi halde bir talep fonksiyonundan bah
setmeye olanak yoktur, çünkü Keynes'in bahsettiği ilişki reel üc
retlerle üretim( dolayısıyla istihdam) seviyesi arasındadır. Bildi-

(7) Burada bu ilişkinin gerçeğe uyup uymadığı ile ilgilenmiyoruz. Nite
kim Viner (22, Viner 1936) başta olmak üzere, Dunlop (3, Dunlop 
1938), Tarshis (21, Tarshis 1939) bu hususu eleştirmişler; gönülsüz de 
olsa Keynes durumu kabul etmiş ve Genel Teori'nin bu kısmının (2 
inci bölümün) zaten yetersiz olduğunu, ilk fırsatta değiştireceğini söy
lemiştir (11, Keynes 1939). 

(8) Grossman yerine kritikler dememizin nedenleri vardır. Keynes'de iş
gücü talebinin klasik anlayıştan farklı olmadığı fikri son otuz sene 
içerisinde literatüre yerleşmiş durumdadır. Üçüncü bölümdede be
lirtileceği gibi, bilerek veya bilmeyerek, bu duruma Keynes'in fikir
lerini basit bir sistem haline indirgeyerek popüler hale gelmesine ça
lışan Modigliani (16, Modigliani 1944), Klien (12, Klien 1946), Smith 
(20, Smith 1956) at. al. gibi, Grossman'dan çok daha ünlü, iktisatçılar 
sebep olmuştur .Bu konu üzerinde durmaya bunun için gerek gördük. 
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ğimiz gibi işçi talebi bir fonksiyonu, istihdam seviyesi ise bir sis
tem çözümünü ifade eder. İşçi arz ve talep fonksiyonları belirlen
meden, emek sektörünü tanımlamaya, dolayısıyla istihdam seviyesi
ni tayine olanak yoktur. Keynes bu hususun farkındadır. Nitekim 
istihdam seviyesinin nasıl tayin edileceğini şöyle tarif eder: "Böy
lece istihdam hacmi, toplam talep fonksiyonu ile toplam arz fonk
siyonunun kesiştiği nokta tarafından tayin edilir9, çünkü müteşeb
bislerin elde etmeyi umdukları kâr, bu noktada maksimize olur" 
(9, Keynes 1936, s. 25). 

Ne yazık ki, Keynes bu konuda tutarlı değildir. 19'uncu bölüm
de reel ücretlerdeki düşüşün istihdamı arttırmayacağmı anlat
tıktan sonra, 20'inci bölümü, tamamen «istihdam fonksiyonunun» 
belirlenmesine ayırmıştır. Matematik ifadesi ile, Nr = Fr (Dw), 
"yani efektif talep Dw iken, r endüstrisinde, Nr işçi istihdam edi
lecektir". Burada istihdam kelimesi (yanlış olarak) kritiklerin yo
rumladığı şekilde, işgücü talebi anlamında kullanılmıştır. Ancak 
anlaşılması güç olan husus böyle kesin ve matematiksel olarak 
formüle edilmiş bir talep fonksiyonu varken, kritiklerin henüz giriş 
kısmında gelişigüzel serdedilmiş bir ifadeden yeni bir emek talebi 
fonksiyonu formüle etmeye kalkmalarıdır. 

3. Üçüncüsü marjinal ürün eğrisinin işgücü talebi kabul edilip 
edilmeyeceği hususu ile ilgilidir. Bildiğimiz gibi Genel Teori'nin 
17'inci sayfasında açıklanan reel ücretler ve istihdam seviyesi 
arasındaki ilişki, Keynes'in klâsik postula I dediği kavramın imp-
likasyonundan ibarettir. Postula I, en kısa şekliyle "ücretler işgücü
nün marjinal ürününe eşittir" şeklinde özetlenebilir (9, Keynes 
1936, s. 5). Keynes, aksak rekabet halinde bunun doğru olmayaca
ğının farkındadır. Kendi sistemi içerisinde yeri olmadığı halde, sırf 
yapılan araştırmalar bu ilişkiyi doğruladığı kanısında olduğu için 

(9) Tabiî buradaki toplam talep ve arz fonksiyonlarının işçi arz ve tale
bini değil mal ve hizmet arz ve talebini belirlediğini söylemeye ge
rek yoktur. Kanımızca Keynes, her sektörde ayrı ayrı denge koşul
larını aramak yerine, reel gelir seviyesinin emek sektöründe, istihdam 
seviyesinin ise reel sektörde tayin edildiğini varsaymakla (bu durum 
sonuç kısmında şematik olarak ta gösterilecektir) «Kesnes'ci karşı-
ihtilalcilerin» sektörler arası dengesizlik üzerinde durduğu şeklindeki 
iddialarını doğrulamaktadır. Bizim konumuz bakimından mühim olan 
istihdam seviyesinin talep fonksiyonu değil, bir sistemin çözümüne 
tekabül ettiğinin farkında olmasıdır. 
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bahsetmek gereğini duymuş (11, Keynes 1939); fakat marjinal 
ürün eğrisini emek talep fonksiyonu olarak kabul etmemiştir. Aksi 
halde, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, 20'inci bölümü bu konuya 
ayırmaz ve istihdam fonksiyonunu Nr = Fr (Dw) şeklinde belirle
mezdi. 

Her halükârda bu gün, paranın nötr olmadığı hallerde, ki değil
dir, marjinal ürün eğrisinin talep fonksiyonu olarak kabul edileme
yeceğini biliyoruz- Fakat insanın öğrenci olarak öğrendiği ve öğret
men olarak öğrettiği "alışılagelmiş fikir kalıplarından ve ifadeler
den" sıyrılması güçtür. Buna bir de işgücü talebini Nd = —f (Wr) 
şeklinde ifade etmenin gerek emek sektörünü, gerek denge koşul
larını belirlemeyi ve tek grafikle gösterecek kadar geometrik su
nuşu basitleştirmeyi mümkün kılması eklenirse, «neoklasik sen
tez» akımını temsil edenlerin neden eskiden bir türlü kopamadık
ları ve üçüncü kısımda da inceleyeceğimiz gibi, adım adım Key
nes'ci emek sektörünü neden neoklasik hale dönüştürdüklerini an
lamak daha kolay olur. 

III — NEOKLASİK SENTEZ 

Genel Teori'yi basitleştirerek popüler hale getirmeye kalkışan
lar sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan Hansen, Samuelson, at. 
al. gibi iktisatçıların sadece reel sektör üzerinde duran fikirlerinden 
oluşan akıma —daha iyi bir isim bulamadığımız için— «popüler 
Keynes'cilik»; ekonomiyi iki yahut daha fazla sektöre ayırarak Key
nes'le neoklasik sistem arasındaki benzerlikleri ortaya koymaya ça
lışan akıma da —Leijenhofvud'u takiben— «neoklasik sentez» diye
rek iki kısımda mütalaa etmekte yarar vardır. Neoklasik sentez çaba
larının hepsi üzerinde durmaya da gerek yoktur. Hicks, Lange at. 
al. da emek sektörü olmadığı için ihmal edilebilir. Diğer taraftan bu 
sektörü kapsayan çalışmaların hepsi de literatürü aynı derecede etki
lememiştir. Ne yazık ki elde edilen sentez, Keynes sistemini ne kadar 
az, neoklasik sistemi ise ne kadar fazla yansıtmışsa, Popüler olma 
şansı da o kadar fazla olmuştur. Bu bakımdan biz burada sadece 
son otuz sene içerisinde Anglo-Skson ülkelerinde yazılan hemen he
men bütün orta ve yüksek seviyeli makro iktisat kitaplarmca adap
te edilen, makro iktisat dersleri okuma listelerinde daima yer alan 
ve bu konuda artık klasik kabul edilen, iki yorum üzerinde dura
cağız. 
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1. Modiğliani'nin yorumu : Emek sektörünü reel ve para sek
törüyle birlikte mütalaa ederek, ilk matematik modeli kuran Mead'-
dir. Fakat Mead Keynes'in fikirlerine —özellikle 20'inci bölümde 
koyduğu şekilde— sadık kalmış, örneğin toplam istihdamı, serma
ye ve tüketim malları sektörlerinde çalışanların yekûnu, yani N = 
Nx + Ny şeklinde ifade etmiş ve her sektördeki emek talebini Nx 
= f (x), Ny = f (y) şeklinde o sektörde plânlanan üretime bağ
lamıştır (15, Mead 1937). Bu bakımdan Keynes'ci emek talebi fonk
siyonunun neoklasik hale dejenerasyonu Modigliani ile başlar (16, 
Modigliani 1944). Modigliani Genel Teori'de, hiç bir bölüm veya 
sahifeye atıf yapmadan, Keynes'ci emeksektörünün aşağıdaki gibi 
gösterilebileceğini söyler : 

1) Nd = — f (w/p) 

Nd Nd<N* 
Ns = f (w) Nd>N* 

yani emek talebi Nd tam istihdam seviyesine tekabül eden N* den 

az ise, ücretler sabit (w), dolayısıyla emek arzı Ns — Nd; aksi hal
de ücretler artacağı için Ns w'ye bağlı olarak artacaktır.10 Nd ise, 

reel ücretlerin (w/p) fonksiyonudur. Neoklasik varsayımdan tek 
farkı N*'e erişinceye kadar —nominal ücretler değişmez olacağı 
için— reel ücretlerin sadece fiyat artışlarından ötürü düşmesidir. 
N* den sonra ise, Nd'nin belirlenmesi tamamen neoklasiktir. Denk
lem (1) ve (2), şematik olarak şekil l'deki gibi gösterilebilir. 

(10) İlk bakışta emek arz fonksiyonunun bu şekilde belirlenmesi Genel 
Teori'nin 14 ve 15'inci sayfalarındaki fikirlere uygun gibi görünüyor
sa da, kanımızca Keynes'de işgücü arzı nisbî ücretlerin bir fonksiyo
nudur. Konuyu dağıtmamak için burada üzerinde durmadık. Fakat 
ileride bu fikri daha etraflıca işleyebileceğimizi ümit ediyoruz. 

2) Ns = 
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1 ı ı I 

Çekil: 1 

2. Smith'in yorumu: Klien'in «Keynes'ci İhtilâl» adlı kita
bında, (12, Klien 1946) sunduğu model de bir hayli popülerdir. Fa
kat konumuz bakımından —yukarıdaki yorumdan pek farklı olma
dığı için— en enteresan olan, muhakkak ki Smith'in Southern 
Economic Journal'da yayınladığı ünlü makalesidir (20, Smith 1956). 
Bu yorum ile Keynes'ci emek sektörünün bağımsızlığına son darbe 
indirilmiş ve artık neoklasik şekilden farkı kalmamıştır. Smith'in 
formülasyonunu aşağıdaki gibi yazabiliriz : 

3) Nd = —f (w/p)" 
4) Ns = f (w/p) 

Denklem (3) ve (4) Şekil 2'deki gibi gösterilebilir. Sistemin çekici 
tarafı hem emek talebi Nd, hem de emek arzı Ns reel ücretlerin 

(11) Smith'in asıl formulâsyonu w/p = f (N) şeklindedir. 53. sayfada da 
belirttiğimiz gibi, bu Keynesin Klâsik Postula I dediği ilişkinin sembol
le ifadesinden başka bir şey değildir ve ücretlerin marjinal ürüne eşit 
olacağını göstermektedir. IV kısım da belirtileceği gibi, bu ifadeKeynes 
sisteminin bir parçası değildir ve sistemin çözümünde rol oynamaz 
(Bak. s. 58). Ancak Smith cevaz olmadığı halde (Bak. s. 54) marjinal 
ürün eğrisini emek talebi fonksiyonu kabul etmiş, reel ücretlerde mar
jinal ürüne eşit olduğuna göre emek talebini şekil 2 deki gibi çizmiştir. 
Biz okuyucuya kolaylık olsun diye denklem (3) ü —Şekil 2 ye bağlı 
olarak... Nd = —f (w/p) olarak formüle ettik. 
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(w/p) fonksiyonu ve ücretlerde değişken olduğu için, artık emek 
talebindeki değişiklikleri göstermek için Nd eğrisinin yer değiştir
mesine gerek yoktur, eğri boyunca hareket yeterlidir. Kanımızca 
Smith'in modeli klasik referans haline gelmesini, Hicks'in reel ve 
para sektörlerini meczeden, ünlü likidite -para ve yatırım- tasarruf 
eğrileri (8, Hicks 1937) ile beraber kullanılmasına borçludur. Bu 
şekilde bu husus Keynes sisteminin en basite indirgenmiş grafik 
analizini meydana getirmekte, bu da Keynes sisteminin Keynes'ci 
olmaktan çıkması bahasına olmaktadır. 

w 

*s=Hf) 

«AV 

IV — SONUÇ 
Keynes'in işgücü talebinin reel ücretlere değil toplam talebe 

bağlı olduğunu varsaydığını, mal ve hizmet talebinin —tüketim 
fonksiyonunun— belirlenmesi ile emek talebinin belirlenmesi ara
sında bir tutarsızlık bulunmadığını, dolayısıyla tüketim fonksiyo
nunun gelişigüzel belirlenmediğini ispat için eserlerinden yeterli 
derecede örnekler sunulduğunu ümit ederiz. Genel Teorinin 28-29 -
uncu sayfalarında verilen, para sektörünü kapsamayan ancak amacı
mız için yeterli olan, ilk12 özti aşağıdaki şekilde formüle edebiliriz: 

(12) 18'inci bölüm para sektörünü de kapsayan ikinci bir özete ayrılmış
tır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, amacımız bakımından ilk özet ye
terli olduğu için, üzerinde durulmamıştır. 
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(5) Ys = f (N) 

(6) C = f (Ys) 

(7) N = f (Yd) 

(8) Yd = C + I 

(9) Yd = Ys, yahut Ys — C = I 

(10) w/p = —f (N) ..., w = w ... Nd<N* 

(11) Ns = 
Nd Nd < N* 
Ns = f (w) ... Nd > N* 

(12) - £ _ < 1 
dys 

Daha önce gördüğümüz sembollere ilaveten, yukarıda Ys mal ve 
hizmet arzını; Yd mal ve hizmet talebini; I yatırımı ve C tüketimi 
göstermektedir. 

Dikkat edilirse ilk üç deklem, Grossman'm tarif ettiği şekilde, 
Clower - Patinkin sistemine tıpatıp uymaktadır. Nitekim eleştiri
sine karşılık olarak zikrettiğimiz metinler (6) ve (7) nei denklemle
ri oluşturmaktadır. (10) uncu denklem reel ücretleri belirlemekte
dir, fakat reel ücretler başka hiçbir denklemde görülmediği için sis
temin bir parçası değil, çözümüne bağlı bir uydusudur ve alacağı de
ğer özel olarak merak edilmiyorsa ihmal edilebilir. (11) inci denkle
min Modingliani'nin yorumundan tek farkı, Ns = f(w) sadece 
Nd>N* halinde değil, aynı zamanda Nd = N* halinde de doğru 
dur. Onun için Ns = f (w) ... Nd>N* ifadesi kullanılmıştırö (12) 
inci denklem, marjinal tüketim ora.nının değerinin tavanını 1 ile kı
sıtlamakta; (8) inci denklem, efektif talep eşdeşliğini; (9) uncu 
uncu denklem ise denge koşulunu vermektedir. Yukarıdaki sistemi, 
şekil 3'deki gibi gösterebiliriz: 

Denklem (8) ve (9), şekil 3a'yı; (7), şekil 3b'yi; (11), şekil 3c'yi 
ve (5) de şekil 3d'yi meydana getirmektedir. Denklem (6) ve (12) 
tüketim fonksiyonunu belirlediği, tüketimde denklem (8) de Yd'yi 
oluşturduğu için, ayrıca bir şekil çizmeye gerek duyulmamıştır. 
3e, 3a ya geçiş sağlamak için çizilmiştir. 
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Sistemin işleyişine gelince: Efektif talep şekil 3a'da belirlen
mekte ve Ydı iken bu kadar mal ve hizmetin üretilebilmesi için 
(şekil 3b'de) Ndı kadar işçiye gerek olduğu görülmekte, dolayısıy
la (şekil 3c'de) Nsı kadar işçi istihdam edilmekte, bu ise (şekil 3d' 
de) Ysı kadar mal ve hizmet üretimine tekabül etmekte ve ekono
mi (şekil 3a'da) tam istihdam seviyesinin altında, Yĉ  = Ysı düze
yinde dengeye gelmektedir. Burada dikkat edilecek iki husus var
dır : 

Şekil: 3 

1. Reel ücretlerin istihdam seviyesine göre seyrini gösteren 
denklem (10) kullanılmadığı halde sistem tamdır. Buna sebep, is-
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tihdam seviyesinin —örneğin Pigou'nun İsrar ettiği gibi— reel üc
retlere değil, denklem (7) de belijrlendiği gibi, efektif talebe bağlı 
olmasıdır. Kullanmak sadece işimizi zorlaştıracak, gereksiz olarak, 
Nd'ye bağlı olarak, Nd değiştikçe Ns ile kesiştiği noktada yeni bir 
eğri çizmek gerekecekti (Bak. şekil 4). Esasen kritiklerin gözün
den kaçan diğer bir husus, tam istihdama erişinceye kadar üc
retler sabit ve tek değişken P (fiyatlar) olduğu için, denklem (10) 
un emek talebini değil, fiyatları belirlediğidir. 

W 

W 

\ 

*j*fM 

(•f-hfM W-fM-
U 

Şekil: 4 

2 — Şekil 3, literatürde görülenlerle kıyaslanırsa, aynı dere
cede sade ve güzel değildir. Örneğin, şekil 3b ve 3d birleştirilebilir. 
Bu zımnen daima Yd = Ys sonucunu verir ki, farkında olmadan 
mahreçler kanununu resmetmemize sebep olur. III. Bölümde gös 
terdiğimiz gibi, neoklasik sentez akımını temsil edenler ya Modig
liani gibi denklem (10) u ters çevirerek, yahutta Smith gibi reel 
ücret = marjinal üretim varsayımından hareket ederek, klasik bir 
emek talebi fonksiyonunu çıkarmayı daha uygun bulmuşlardır 
(Bak. şekil 1 ve 2). Denilebilir ki, Keynes'de de zaman zaman gö
rülen tutarsızlıklar, devamlı fonksiyonlarla ve düz çizgilerle göste 
rilmesine olanak olmayan ekonomik olayları, böyle alışılmış kalıp
lara sokmak gayretinden doğmaktadır (19, Shackle, 1973). 

l^ı»HH»j*»s- ,s 
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Konumuzu bitirmeden gerek «Keynes'ci karşı-ihtilâl» akımını 
temsil edenlerin, gerek kritiklerin, önemle üzerinde durdukları 
«makro kavramları mikro temeller üzerine oturtma» meselesine ki-, 
saca değinelim. Kanımızca bu ihtiyaç, iktisatçıların fizikte olduğu 
gibi genel anlamda kanunlar keşfetme hevesinden doğmaktadır. 
Her gün değişen sosyal, politik, kültürel ortam ve kurumlar karşı
sında bu heves bir hayal olmaktan öteye gidemez. Bütün bu husus
ları ve sayısız agregasyon problemlerini bir kenara bıraksak dahi, 
bireylerin kjendilerini değişen koşulliara uyduramamasından do
layı belirsizlikler doğacaktır. Tüketim eğilimi, likidite ter
cihi ve sermayenin marjinal etkenliği gibi önemli değişkenler psi
kolojik etmenlere bağlı kaldığı sürece (9, Keynes 1936, s. 247) ik
tisatçılar, fizikte değil, psikolojide kullanılan araştırma yöntemle
rini önemsemelidirler. Tabiî ilimlerin tam aksine, sosyal ilimlerde 
makro-istatiksel, mikro-nomethetik (1, Brunsvick 1970) bir yakla
şımın daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı kanısın 
dayız. 
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PLÂNLI DÖNEMDE BANKALARDAKİ MEVDUATIN GELİŞİMİ 

Doç. Dr. Gürgân ÇELEBİCAN* 

1. GÎRİŞ : Öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de mevdu
at, bankalar için büyük bir önem taşır. Mevduatın bu önemi, banka
ların yararlanabilecekleri en büyük ve en ucuz kaynağı oluşturma
sından doğmaktadır. Yeteri kadar geniş bir kredi talebi ile karşıla
şan bankalar, topladıkları mevduatı arttırdıkları ölçüde plasmanla
rını çoğaltabilirler ve böylece düşük maliyetli bir kaynağı daha faz
la kullanarak kârlılık oranını yükseltmek olanağını bulabilirler. Bu 
nedenle mevduatın hacmi bankaların kârlılık oranını doğrudan doğ
ruya etkileyebilmektedir. 

Toplanan mevduatın, bankalarca güvenle kullanılabilmesi için, 
belli bir ölçüde kararlılık göstermesi gerekir. Özellikle, para piya
sasının İngiltere'de olduğu gibi, çok kısa vadeli ya da vadesiz kre
di açılmasına elverecek derecede gelişmediği ve uzmanlaşmadığı ül
kelerde mevduatın kararlılığı daha büyük bir önem kazanmakta
dır. Mevduatın genellikle her istendiği zaman geri çekilebilmesi, 
buna karşılık plasmanların belli bir vâdeye bağlı olması, bankala
rın likidite sorununu ortaya çıkarmaktadır. Kabaca bir tanımla li
kidite, bankaların mudilere istedikleri zaman ve geciktirmeden 
mevduatlarını geri ödeme yeteneğidir. Para piyasasmm gelişmediği 
ve uzmanlaşmadığı ülkelerde bankalar, likiditelerini koruyabilmek 
için mevduatla kasada bulundurdukları nakit para arasmdaki ora
nı yüksek tutmak zorundadırlar. Mevduatın kararlılık göstermedi
ği ülkelerde bu oran daha da yükselmektedir. Tam tersine, mev
duatın kararlı olması, söz konusu oranın küçülmesine ve dolayısıy
la mevduatın daha büyük bir bölümünün plasmanlara yöneltilme
sine olanak tanımaktadır. 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Doçent. 
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Mevduatın kararlılığı, belli bir süre içinde bankalarda topla
nacak toplam mevduatın önceden öngörülebilme derecesiyle ölçü
lebilir. Belli bir dönem içinde bankalarda toplanacak mevduatın 
toplam tutarı önceden ve büyük bir yanılgıya düşmeden öngörüle-
biliyorsa mevduat kararlı demektir. Bu tanıma göre, bankadan mev
duat çekilmesi ya da bankaya yeni mevduat yatırılması kararlılığa 
engel değildir. Yatırılan ve çekilen mevduat arasında farkın öngö-
rülebilmesi kararlılık için yeterlidir. Bir başka deyişle kararlılık, 
bankadaki mevduat toplamının hiç değişmeyeceği anlamına gelmez. 
Toplam mevduatdaki artış, hatta azalış, kararlılık kavramıyla bağ
daşmaz sayılmamalıdır. Toplam mevduatdaki değişmeler öngörü 
lebilecek nitelikte ise mevduat kararlıdır. 

Mevduatın kararlılığından söz ederken, tek tek şubelerde top
lanan mevduatın değil, bir bankanın tümündeki mevduatın önce 
den öngörülebilme derecesi ölçü olarak ele alınmalıdır. Şubelerdeki 
mevduat, buralarda çalışan banka personelinin tutumundan, ye 
rei koşullardan ve geçici ya da rastlantı sayılabilecek başka neden
lerden etkilenebilir. Tek bir şubedeki mudi sayısı, geçici ve rastlan
tı sonucu ortaya çıkan nedenlerin zıd yönlü etkilerinin birbirini 
yok etmesine elverecek kadar çok olamayabilir. Buna karşılık, bir 
bankanın herhangi bir şubesindeki geçici nedenlerin etkileri, bir 
başka şubede ortaya çıkan zıd yönlü geçici nedenlerin etkileriyle 
dengelenebilir. Bir başka deyişle, tüm olarak ele alınan bir banka
da mevduatın daha yüksek bir kararlılık göstermesi olasılığı, tek 
tek şubelerdeki mevduatın kararlılık göstermesi olasılığından daha 
fazladır. Aslında, bankanın herhangi bir şubesinde mevduat tuta
rının önceden doğrulukla kestirilememesi büyük bir sakınca da ya
ratmaz. Günümüzdeki gelişmiş haıberleşme ve ulaştırma araçları 
bir şubede oluşan öngörülmemiş mevduat fazlasının, bir başka 
şubede meydana gelen öngörülmemiş mevduat azalışını karşılamak 
üzere kullanılmasına, şubeler arasında kaynak aktarımının kısa bir 
süre içinde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. 

Mevduatın bankalara vadeli yatırılmasının, kararlılığı sağla
yan etkenlerden biri olduğu düşünülebilir. Ancak, gerek Türkiye'de 
gerekse öteki ülkelerde vadeli mevduatın toplama oranı oldukça 
önemsizdir1. Kaldı ki, özellikle ülkemizdeki uygulamada, vadeli 
mevduata ödenen daha yüksek faiz haddinden vazgeçilerek vâde-

(1) 1973 yılı sonundaki duruma gön; ülkemizdeki toplam mevduatın 
%71'i vadesiz ya da üç aya kadar' vadelidir. 
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nin çözülmesi ve mevduatın bankadan hemen çekilmesi olanağı 
mudiye genellikle tanınmaktadır Vadeli mevduatın toplam içinde 
oldukça küçük bir yer kapsaması ve uygulamada kolaylıkla vade
siz mevduata dönüştürülebilmesi yüzünden, vâde unsurunun mev
duatta kararlılığı sağlayan önemli bir etken olmadığı söylenebilir. 
Olağanüstü nedenlerle karşılaşamadığı sürece mevduatta kararlı
lığı sağlayan etken mudi sayısının çokluğu, başka bir deyişle bü
yük sayılar kanununa göre yatırılan ve çekilen mevduat tutarları
nın kendine özgü bir eğilim göstermesidir. Bununla birlikte, her
hangi bir bankada mudi sayısı çoğaldığı ölçüde mevduattaki ka 
rarlılığm artacağı ileri sürülemez. Mudi sayısı, belli bir eğilimin or
taya çıkmasına elverecek düzeye yükseldikten sonra artışını sür
dürürse mevduatın kararlılık derecesi üzerinde gözle görülür bir 
etki yaratmayabilir. Buna karşılık, mudi sayısının çok büyük sayı
lara erişmesi, kullanılan personeli ve ilgili yönetim giderlerini art
tıracağından ya da otomasyon gibi başlangıç maliyeti yüksek yön
temlere başvurma gereğini doğuracağından mevduatın bankalara 
yüklediği dolaylı maliyetin fazlalaşmasına yol açabilir. Bu sakınca, 
küçük tutarlı mevduat hesaplarının gereğinden çok artması halin
de daha da önem kazanır. Bu bakımdan varlığı ülkemizde de görü
len nedenlerle küçük tutarlı mevduat hesapları sayısının çok fazla 
olması, daha yüksek derecede bir kararlılık sağlamadığı halde, 
mevduatın bankalara olan dolaylı maliyetini arttırmaktadır. 

Bankalar için en uygun durum, toplam mudi sayısının mev-
duatda kararlılığı sağlayacak kadar çok, fakat küçük tutarlı mev
duat hesabı sayısının az olmasıdır. 

II. BANKALAR YÖNÜNDEN MEVDUATIN ÖNEMİ : Mevdu
atın ülkemizdeki bankalar için taşıdığı önemi ortaya koyabilmek 
amacıyla, mevduatın hacmini ve maliyetini, bankaların öteki kay
nakları ile karşılaştırmak uygun olacaktır. 

Ülkemizdeki bankaların kaynakları a) ödenmiş sermaye, b) 
yedek akçeler, c) tedavüldeki tahviller, d) T.C. Merkez Bankası'n-
dan alman reeskont ve avans kredileri e) mevduat, olarak beş baş
lık altında toplanabilir. Ayrıca, banka bilançolarında yer alan «muh
telif alacaklılar» içinde kaynak sayılabilecek unsurlar bulunmak 
tadır. Özellikle iktisadî devlet teşekkülü niteliğindeki bankalarda, 
Genel Bütçe'den yapılan fon tahsisleri, A.I.D. ve E.C.A. yardım fon
ları ve benzerleri, «muhtelif alacaklılar» başlığı altında bilançoya 
girmektedir. Ancak, söz konusu fonlar, ayıklama olanağı buluna-
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madiği için, bu incelemede kaynaklar arasına alınmamıştır. Öte 
yandan, T.C. Merkez Bankası'ndan bankaların aldıkları krediler 
yayınlanan bilançolarda «taahhütler» başlığı altında görünmekte
dir. Taahhütlerin çok büyük bir bölümü, T.C. Merkez Bankası'ndan 
reeskont ve avans yoluyla sağlanan kredilerden oluşmakla birlikte, 
bu başlık altında «transfer emirleri» ile «diğer taahhütler» gibi ay
rıntısı verilmemiş kalemler de yer almaktadır. 

Plânlı dönemde banka kaynaklarının oransal önemlerindeki 
gelişmeler 67. ci sahifedeki tabloda gösterilmiş bulunmaktadır. Bu
rada bankaların kaynakları arasında bir karşılaştırma yapılmak is
tendiğinden, bankaların birbirleriyle olan ilişkileri dolayısiyle orta
ya çıkan ve banka sistemi için gerçek bir kaynak niteliği taşımayan 
«bankalar-arası mevduat» aşağıdaki tablo hazırlanırken dikkate 
alınmamıştır2 : 

Tabloya göre plânlı dönemde, 

a) Ödenmiş sermaye ile yedek akçelerin ve tedavüldeki tah
villerin oransal önemi sürekli olarak düşmüş, 

b) Mevduatın oransal önemi sürekli bir yükseliş göstermiş, 

c) Taahhütlerin oransal öneminde ise dalgalı bir düşüş or
taya çıkmıştır. 

Öte yandan, incelenen dönem boyunca bankaların en büyük 
kaynağının mevduat, daha sonra, sırasıyla Merkez Bankası kredi 
Ieri (taahhütler kalemi) ve ödenmiş sermaye olduğu tablodan an
laşılmaktadır; bir .başka deyişle, ülkemizdeki bankacılık sistemi 
yabancı kaynaklardan çok büyük ölçüde yararlanmaktadır. Ban
kaların yabancı kaynaklardan yararlanma oranı, yıllar boyunca hız
la yükselmektedir. Gerçekten de, yabancı kaynakların, toplama ora
nı 1963 yılında % 79.12 iken 1965 de % 82.75, 1967 de % 85.15, 
1968 de % 86.64, 1970 de % 88.04, 1972 de % 87.70, 1973 de ise 
% 89.23 olmuştur. Aslında, bankaların yabancı kaynaklardan ya
rarlanma oranı bu yüzdelerin gösterdiğinden daha fazladır; çünkü 
bankaların ödenmiş sermayeleri, başka bir deyişle özkaynaklan ara
sında, sermayesinin tümünü bankacılık işlemlerinde kullanmayan 

(2) Bu incelemedeki yüzdeler ve ortalamalar, Türkiye Bankalar Birliğin
ce her yıl yayınlanan «Bankalarımızın yıl sonu bilanço ve kâr ve 
zarar hesapları, teşkilât, mevduat ve krediler hakkında bilgiler» baş
lıklı raporlarda yer alan istatistiklere dayanılarak hesaplanmıştır. 
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1963 1965 

ödenmiş sermaye 

Yedek akçeler 

Tedavüldeki tahviller 

Taahhütler 

Mevduat 

Resmî mevduat 

Ticarî mevduat 

Tasarruf mevduatı 

Toplam 

% 

17.42 

3.46 

3.00 

21.03 

55.09 

9.94 

10.55 

34.60 

100.00 

% 

14.27 

2.98 

2.43 

21.00 

5932 

8.22 

11.69 

39.41 

100.00 

1967 
% 

12.02 
2.83 
1.60 

23.51 
60.04 
7.56 
11.52 
40.96 
100.00 

1968 
% 

10.75 
2.61 
1.25 
23.55 
61.84 
7.01 
12.89 
41.94 
100.00 

1970 
% 
9.20 
2.76 
0.83 
21.44 
65.77 
7.14 
13.19 
45.44 
100.00 

1972 
% 

10.06 
2.24 
0.45 
13.93 
73.32 
9.21 
15.11 
49.00 
100.00 

1973 
% 

8.74 
2.03 
0.31 
18.49 
70.43 
9.20 
14.21 
47.02 

100.00 
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Denizcilik Bankası, Sümerbank ve Etibank'm sermayeleri de yer 
almaktadır. Bu kuruluşların bankacılık işlemlerinde kullanmadık
ları sermaye bölümü-eldeki bilgiler olanak verseydi de-toplamdan 
düşülebilseydi, yabancı kaynakların oranı daha da yükselirdi. 

Plânlı dönemin onbirinci yılı sonunda bankaların ödenmiş ser
mayeleri 1963'deki düzeyinin 3 katma, yedek akçeleri 3.51 katına 
çıktığı- halde toplam mevduat 7.64, taahhütler ise 5 katma yüksel
miştir. Bankaların özkaynaklarındaki artışın yavaşlığına karşılık 
yabancı kaynaklar hızlı bir gelişme göstermiştir. Yabancı kaynaklar 
içinde de mevduatın artışı dikkati, çekecek ölçüdedir. Son yıllarda 
bankalardaki mevduatın toplam kaynaklara oranı % 70-73 dolay
larındadır. 

Bankalarımızın mevduat kaynağından yararlanma oranı banka 
türlerine göre büyük ölçüde değişmektedir. Bilindiği üzere ülke
mizdeki bankalar, geleneksel denilebilecek bir sınıflamayla, a) özel 
kanunla kurulmuş bankalar, b) öteki ulusal bankalar, c) yerel 
bankalar ve d) yabancı bankalar olarak dört kümeye ayrılmakta
dır. Ödenmiş sermayenin, taahhütlerin ve bankalar-arası mevduat 
dışında kalan mevduatın toplam kaynaklara oranı 69. cu sahifedeki 
tabloda banka türlerine göre sınıflandırılmış olarak görülmektedir 

Türkiye'deki bankalar sınıflandırılarak kaynakların önemi in
celendiğinde, ülkemizdeki bankacılık sistemine ilişkin olarak daha 
önce yapılan gözlemlerin gruplar için de geçerli olduğu görülmek
tedir. Ne var ki, özel kanunla kurulmuş bankalarla yerel bankalar
da ödenmiş sermayenin toplam kaynaklar içindeki payı, gerek tüm 
bankacılık sistemimizde gerekse öteki ulusal bankalarla yabancı 
bankalarda ödenmiş sermayenin sahip olduğu paydan çok daha 
büyüktür. Buna karşılık, sözü edilen bankalarda mevduatın kay
naklara oranı, hem bankacılık sistemimizde hem de öteki ulusal 
ve yabancı bankalarda görülenden daha küçüktür. Başka bir deyiş
le, özel kanunla kurulmuş bankalar ile yerel bankalarda özkaynak-
lar, öteki bankalara göre oransal olarak daha fazla önem taşımak
tadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Önce, özel kanunla kurulmuş 
bankaların sermayeleri, mutlak değer olarak, öteki bankalardan 
genellikle daha büyüktür. Öte yandan, bu gruba giren Etibank, Sü
merbank ve Denizcilik Bankası'nm sermayeleri, tümüyle bankacı
lık hizmetlerinde kullanılmadığı halde, yayınlanan bilançolarda ge
rekli ayırım yapılmadığı için, ödenmiş sermaye tutarı kabarmakta
dır. Buna karşılık, özel kanunla kurulmuş bankalar içinde T.C. Tu-



1963 

1. 

IL 

III. 

IV. 

özel kanunla kurulmuş bankalar: 
— Ödenmiş sermaye 
— Taahhütler 
— Mevduat 

Ulusal bankalar: 

—• Ödenmiş sermaye 
— Taahhütler 
— Mevduat 

Yerel bankalar 

— Ödenmiş sermaye 
— Taahhütler 
— Mevduat 

Yabancı bankalar : 

— Ödenmiş sermaye 
— Taahhütler 
— Mevduat 

% 
25.54 
27.27 
38.99 

4.33 
8.77 

83.70 

53.85 
3.32 

34.79 

1.59 
25.58 
67.67 

1967 
o/o 

18.24 
32.18 
44.25 

2.90 
9.14 

85.05 

37.36 
9.36 

46.00 

0.94 
22.50 
71.08 

1968 
% 

16.59 
33.82 
45.01 

2.69 
7.59 

87.05 

32.32 
3.54 

56.33 

0.83 
23.77 
70.70 

1972 
% 

17.68 
22.76 
56.83 

1.83 
3.48 

92.15 

29.03 
8.93 

62.04 

0.56 
15.66 
79.30 

1973 

% 
15.58 
27.47 
54.81 

1.74 
8.84 

87.35 

31.45 
4.48 

64.05 

0.47 
20.84 
74.17 
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rizm Bankası gibi mevduat kabul etmeyen ya da îller Bankası gi
bi ticarî mevduat ya da tasarruf mevduatı toplamaya önem verme
yen kuruluşların bulunması bu grupda mevduat kaynağının oran
sal önemini azaltmaktadır. Yerel bankalara gelince bunlann küçük 
kuruluşlar olmaları ve ancak dar bir çevrede tanınmaları yüzünden 
kolaylıkla mevduat toplayamamaları, ayrıca resmî mevduattan he
men hiç yararlanamamaları, ödenmiş sermayelerin oransal önemini 
arttırmaktadır. 

Mevduat türlerinin banka grupları arasında dağılımı da deği
şiktir. Özel kanunla kurulmuş bankalarda resmî mevduatın daha 
fazla toplanmış olduğu 71. ci sahifedeki tabloda görülmektedir. 

İncelenen dönem içinde resmî mevduatın °/o 81-85 gibi büyük 
bir bölümünün özel kanunla kurvdmuş bankalara yatırıldığı düzen
lenen tablodan anlaşılmaktadır. «Öteki ulusal bankalar» m res
mî mevduat içindeki payları % 14-18 arasında değişmektedir. Ye
rel bankalarla yabancı bankalara yatırılan resmî mevduatın top
lama oram ise dikkate alınmayacak kadar küçüktür. Bir başka 
deyişle resmî mevduat, özel kanunla kurulmuş bankalar ve ulusal 
bankalar arasında paylaşılmış bulunmaktadır. 

Resmî mevduatdaki durumun tam tersi, aynı ölçülerde olma
makla beraber, ticarî mevduatda ve tasarruf mevduatında görül
mektedir. Bu iki tür mevduatın daha büyük bölümü «öteki ulusal 
bankalar»da toplanmıştır. Ulusal bankalardaki ticarî mevduatın 
ve tasarruf mevduatının oranı plânlı dönem boyunca sürekli bir 
yükseliş göstermektedir. Söz konusu mevduat türlerinden ikinci 
sırada pay alan bankalar özel kanunla kurulmuş olanlardır. Ancak 
bu bankaların tasarruf mevduatın daki payları az-çok kararlılık gös
terdiği halde ticarî mevduatdaki paylan düşme eğilimi taşımak
tadır. Yerel bankaların gerek tasarruf mevduatından gerekse ti
carî mevduatdan yararlanma oranları son derece küçüktür. Ya
bancı bankalarda toplanan bu çeşit mevduatın oranı da düzenli bir 
düşüş göstermektedir. Ticarî mevduat ile tasarruf mevduatının, 
birinci sırada ulusal bankalar, ikinci sırada özel kanunla kurul
muş bankalar tarafından toplandığı, yabancı bankalardaki bu 
mevduat türlerinin ise zaten küçük olan önemlerini giderek yitir
diği görülmektedir. 

Konu bir başka açıdan ele alındığında, her çeşit bankada me\ 
duatın ana kaynağını tasarruf mevduatının oluşturduğu sonucuna 



1963 1965 

. Resmî Mevduat 

— Özel kanunla kurulmuş 
bankalar 

— Ulusal bankalar 
— Yerel bankalar 
— Yabancı bankalar 

% 

83.55 
16.43 

— 
0.02 

100.00 

% 

82.41 
17.57 
— 
0.02 

100.00 

II. Ticarî Mevduat 
— Özel kanunla kurulmuş 

bankalar 
— Ulusal bankalar 
— Yerel bankalar 
— Yabancı bankalar 

III. Tasarruf Mevduatı 

— Özel kanunla kurulmuş 
bankalar 

— Ulusal bankalar 
— Yerel bankalar 
— Yabancı bankalar 

29.23 
61.54 

0.01 
9.22 

100.00 

32.88 
58.52 
0.01 
8.59 

100.00 

36.95 
57.06 
0.04 
5.95 

100.00 

39.18 
55.50 
0.04 
5.28 

100.00 

1970 1972 1973 

% 

85.41 
14.58 

0.01 
100.00 

32.16 
58.98 
0.01 
8.85 

100.00 

39.97 
55.27 
0.03 
4.73 

100.00 

% 

82.92 
17.06 

% 

85.37 
14.63 

100.00 

27.01 
67.62 

0.02 
5.35 

100.00 

37.82 
57.99 
0.02 
4.17 

100.00 

% 

83.07 
16.91 

0.02 
100.00 

25.94 
69.07 

4.99 
100.00 

36.84 
59.38 
0.04 
3.74 

100.00 

% 

81.54 
18.46 

100.00 

22.94 
72.56 
0.01 
4.49 

100.00 

36.35 
60.35 
0.01 
3.29 

100.00 

0.02 
100.00 

33.15 
60.25 
0.01 
6.59 

100.00 

38.69 
56.77 
0.03 
4.51 

100.00 



1963 1965 

1. Özel kanunla kurulmuş 
bankalar 
— Resmî mevduat 
— Ticarî mevduat 
— Tasarruf mevduatı 

II. Öteki ulusal bankalar 

— Resmî mevduat 
— Ticarî mevduat 

— Tasarruf mevduatı 

III. Yerel bankalar 

— Resmî mevduat 
— Ticarî mevduat 
— Tasarruf mevduatı 

IV. Yabancı bankalar 

— Resmî mevduat 
— Ticarî mevduat 
— Tasarruf mevduatı 

°/o 

34.36 
12.75 
52.89 

100.00 

5.86 
2329 
70.85 

100.00 

0.22 
9.98 

89.80 
100.00 

0.06 
32.09 
67.85 

100.00 

% 

25.98 
14.76 
59.26 

100.00 

4.79 
22.69 
72.52 

0.22 
9.19 

90.59 
100.00 

0.05 
32.57 
67.38 

100.00 

1967 

% 

24.31 
13.97 
61.72 

100.00 

3.61 
22.26 
74.13 

1/V\ Art 
J I U U . U U 

0.09 
8.84 

91.07 
100.00 

0.01 
34.44 
65.55 

100.00 

1968 

% 

22.08 
16.24 
61.68 

100.00 

3.64 
23.70 
72.66 

1970 

% 

22.69 
13.28 
64.03 

,100.00 

2.88 
24.56 
72.56 

A l/U. W 

0.04 
21.96 
78.00 

100.00 

0.01 
27.14 
72.85 

100.00 

1972 

% 

25.83 
13.23 
60.94 

100.00 

3.79 
25.38 
70.83 

•ı f\s\ rvr\ 
l\AJ.\JU 

25.94 
74.06 

100.00 

0.05 
29.09 
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ulaşılmaktadır. Gerçekten de tasarruf mevduatı, her grup bankada 
toplanan mevduatın en önemli bölümünü meydana getirmektedir. 
Eğer bankaların en büyük kaynağı mevduat ise, bu kaynak içinde 
en önemli yeri tasarruf mevduatı almaktadır. Bir önceki sahifede 
yer alan tablo, her banka grubundaki toplam mevduat içinde mev
duat türlerinin sahip olduğu payı göstermektedir: 

Düzenlenen bu tablodan elde edilen izlenime göre : 

a) bütün bankalarda tasarruf mevduatı birinci sırada yer al
maktadır; 

b) özel kanunla kurulmuş bankalarda resmî mevduat, bütün 
öteki bankalarda ise ticarî mevduat ikinci sırayı tutmaktadır; 

c) resmî mevduat, yerel bankalarla yabancı bankalarda dil: 
kate alınmayı gerektirmeyecek kadar önemsiz, öteki ulusal banka
larda ise çok küçük bir orana sahiptir. 

Yapılan bu gözlem, iki bakımdan önemli sayılabilir: îlkin, 
mevduat türleri, kararlılık derecesi yönünden birbirlerinden fark 
gösterebilir. Örneğin tasarruf mevduatı, ticarî ya da resmî mevdu
ata göre daha büyük bir kararlılık derecesine sahip olabilir. Böyle 
bir durum varsa, toplam mevduat içinde tasarruf mevduatı daha 
yüksek bir orana ulaşan banka, fonlarını daha büyük bir güvenle 
kullanabilir; kasasında daha az nakit tutmakla yetinebilir. Tam 
tersine, kararlılık derecesi zayıf olan mevduat türü toplam kay
nakları içinde büyük yer tutan bir banka, kasasında daha fazla na
kit bulundurmak, açtığı kredileri sınırlamak zorunda kalabilir. Ül
kemizde mevduat türlerinin oransal kararlılık derecesini ortaya 
koyan bir araştırma bugüne kadar yapılmamıştır. Bununla birlikte 
tasarruf mevduatının ötekilere göre daha fazla kararlı olduğu dü
şünülebilir. 

Mevduat türlerinin oransal büyüklüklerini incelemenin sahip 
olduğu ikinci önem, mevduat maliyetleri yönünden ortaya çıkar. 
Türkiye'de olduğu gibi, çeşitli mevduat türlerine değişik faiz öde
mesi yapılan ülkelerde bankaların topladıkları mevduatın türü ma
liyetleri etkileyebilmektedir. Ülkemizde 10.2.1973 günlü ve 7/5823 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1.3.1973 günü yürürlüğe konan 
T. C. Merkez Bankası Banka Meclisi kararma göre, resmî mevdu
ata % 0.5, vadesiz tasarruf mevduatına % 2.5 oranında faiz ödenmek
teydi. Tasarruf mevduatı 3-12 ay vadeli ise %4, 1-2 yıl vadeli ise %7, 
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iki yıldan uzun vadeli ise %9 oranı uygulanmaktaydı. Buna karşı
lık, ticarî mevduata faiz verilmiyordu. Türkiye örneğinde olduğu 
gibi, farklı faiz ödemesi yapılan ülkelerde, herhangi bir bankada
ki toplam mevduatın bileşiminde, gerek tür gerekse vâde yönün
den ortaya çıkan bir değişme, mevduatın maliyetini etkileme ola
nağına sahip bulunmaktadır. 

Hiç kuşkusuz, mevduatın maliyeti sadece ödenen faizden oluş-
mamaktadır; faiz, mevduatın doğrudan doğruya maliyetini meyda
na getirmektedir. Bunun yambaşmda, bankanın reklâm ve propa
ganda giderleri ile personel, bina ve benzeri yönetim giderlerinden 
mevduat toplamaya ve saklamaya ilişkin paylan da dikkate almak 
gerekir. Ancak, mevduatın dolaylı maliyetini hesaplayabilmek, bir 
takım kayıtlayıcı varsayımlann yapılmasını zorunlu kılan oldukça 
güç bir iştir. Bununla birlikte, salt çeşitli mevduat türlerinin mali
yetlerini birbirleriyle karşılaştırırken dolaylı maliyeti dikkate al
mamak büyük bir yanılmaya yol sıçmaz. Buna karşılık, değişik kay
nakların maliyetlerini karşılaştırırken dolaylı maliyetleri göz önün
de tutmamak önemli bir eksiklik yaratır. 

Dolaylı maliyetler bir yana bırakılırsa, 7/5823 sayılı kararna
meye göre bankaların yüklendiği doğrudan doğruya maliyet resmî 
mevduatta %0.5, ticarî mevduattaı ise sıfırdır. Oysa, bütün banka
lar için önem taşıyan tasarruf mevduatının doğrudan doğruya ma
liyeti daha yüksektir. Tasarruf mevduatına vâdeye göre değişen fa
iz oranları uygulandığı için bu tür mevduatın doğrudan doğruya 
maliyetini hesaplayabilmek amacı ile ağırlıklı ortalama yoluna baş
vurmak doğru olur. Tasarruf mevduatının vâdelere göre ayrılmış 
tutarları ağırlık olarak kabul edilebilir. Ancak, yayınlanan istatis
tikler, sadece yıl sonu durumlarını göstermektedir. Ortalamayı he
saplarken yıl sonu tutarlannı ağırlık olarak kabul etmek, oldukça 
sınırlayıcı bir varsayıma dayanmak olur. Bununla birlikte, kulla
nılmaya elverişli bir başka veri elde yoktur. Söz konusu varsayıma 
dayanılarak yapılan hesaba göre 1973 yılında tasarruf mevduatının 
ortalama faiz maliyeti %4.56'dır. Tasarrufu teşvik ikramiyeleri de 
dikkate alındığında, tasarruf mevduatının doğrudan doğruya mali
yeti ortalama %4.87'ye çıkmaktadır. Görüldüğü üzere, tasarruf mev
duatının bankalara maliyeti, resmî ve ticarî mevduatın maliyetle
rinden çok daha fazladır. 

29.8.1974 günü yayınlanan 7/8809 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı, 1.10.1974 gününden geçerli olmak üzere mevduata verilecek 
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faizin oranlarını yükseltmiş bulunmaktadıjr. ^Kararnameye göre 
resmî mevduata °/ol, ticarî mevduata °/o2, tasarruf mevduatına 
vadesiz ise %3, 3-12 ay vadeli ise °/o6, 1-2 yıl vadeli ise %9 oranın
da faiz uygulanacaktır; iki yıldan uzun vadeli tasarruf mevduatına 
verilecek faiz, banka ile mudi arasında kararlaştırılacaktır, tki 
yıldan uzun vadeli tasarruf mevduatına, ortalama olarak, Hükü
metçe çıkartılan «Kibrıs Barış Harekâtı İç Borçlanma Tahvilleri» 
için öngörülen % 11 oranının uygulanacağı düşünülebilir.3 Eğer, 
ağırlıkların değişmeyeceği gibi sınırlayıcı bir başka varsayım da
ha yapılırsa, önümüzdeki dönemde tasarruf mevduatının doğru
dan doğruya maliyet ortalamasının, tasarrufu teşvik ikramiyeleri
nin maliyetini de kapsamak üzere %5.95'e yükselmesi beklenebilir. 

Mevduatın maliyetini, bankaların öteki kaynaklarının mali
yeti ile karşılaştırmalı olarak incelemek, bir başka açıdan konuya 
ışık tutmaktadır. Gerçekten de böyle bir karşılaştırma, maliyeti 
en düşük banka kaynağının mevduat olduğunu ortaya koymak
tadır. 

Yukarıda yapıldjığı gibi yıl sonu mevduat tutarları ağırlık 
kabul edilerek resmî ve ticarî mevduat ile tasarruf mevduatı bir 
arada ele alınırsa, mevduatın faiz maliyeti ağırlıklı ortalaması 
1973 yılında %3.12 olarak hesaplanmaktadır. 7/8809 sayılı karar
namenin getirdiği değişiklikler gözönünde tutulursa söz konusu 
oran %4.30'a yükselmektedir. Bu hesap yapılırken dolaylı maliye
tin dikkate alınmadığını bir kez daha belirtmekte yarar vardır. 
Dolaylı maliyetin hesaba katılmaması, banka kaynaklarının mali
yetlerini karşılaştırırken yanlış sonuçlara varılmasına yol açabilir. 
Doğrudan doğruya maliyeti düşük bir kaynağın dolaylı maliyeti 
çok yüksekse, karşılaştırmada ucuz görünen bu kaynağın toplam 
maliyeti gerçekte ötekilerden çok daha fazladır. Tam tersine, doğ
rudan doğruya maliyeti ilk bakışta yüksek görünen bir kaynağın 
toplam maliyeti öteki kaynaklarmkinden daha düşük olabilir. Bu
nunla birlikte, dolaylı maliyetleri ortaya koyan bir hesaplama el
de bulunmadığı için burada doğrudan doğruya maliyetleri karşı 
laştırma yoluna gidilecektir. 

Kaynaklar arasında sayılan fakat ülkemizdeki bankalarca çok 
az çıkartılan tahvilin bugünkü koşullar altında, faiz maliyeti % 

(3) 1974 yılının son ayında bankalar, iki yıldan uzun vadeli mevduata 
en çok % 14 oranında faiz verme hususunda anlaşmışlardır. 
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14-15 oranındadır.4 Bankalar dışında kalan teşebbüsler, çıkardık
ları tahviller için aracı bankaya genellikle satış tutarının % l'ini 
satış komisyonu, her yıl ödenecek ana para ve faizlerin % l'ini hiz
met komisyonu olarak vermektedirler. Garanti edilen tahviller için 
ise bankaya, yıllık risk bakiyesinin % 1 'i, her yıl garanti komisyonu 
olarak ödenmektedir. Bankaların kendilerince çıkartılan tahvilleri 
garanti etmeleri elbette düşünülemez; ancak, tahvil çıkartan ortak
lıklardan alınan satış ve hizmet komisyonlarının önemli bir bölü
münün bankaların dolaylı maliyetini karşıladığı söylenebilir. Sade
ce doğrudan doğruya maliyetler dikkate alındığında tahvil, mevdu
attan % 10-11 kadar daha pahalı bir kaynak olarak belirmektedir. 

Ülkemizde bankaların mevduattan sonraki en büyük kaynağı 
olan «taahhütlersin, başka bir deyişle, T.C. Merkez Bankası'ndan 
avans ve reeskont yoluyla sağlanan kaynakların da, tahvil derecesin
de olmasa bile, doğrudan doğruya maliyeti hayli yüksektir. T.C. 
Merkez Bankası, 26.8.1974 gününden geçerli olmak üzere «reeskont 
ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını» yükseltmiş bu
lunmaktadır. Buna göre, ticarî senetlere uygulanan genel reeskont 
haddi % 9 olarak saptanmıştır. Ancak, faizin % 20'sine eşit gider 
vergisi de eklendiğinde bu oran % 10.80'e çıkmaktadır. «İhracat, 
küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekkülleri, belgeli ihra
cat hazırlık ve imalât, tarım» kredilerinde % 8 olarak saptanan 
reeskont haddi, kredinin türüne göre faizin % 20'sine eşit gider ver
gisi, % 0.1 avans komisyonu ve bu komisyonun % 20'si kadar gi
der vergisi eklendiğinde % 8.1 ilâ % 10.92'ye yükselmektedir. Or
ta vadeli kredilere uygulanacak genel reeskont haddi ise, % 10.50 
olmasına karşın, gider vergisi hesaba katıldığında % 12.72'e çık
maktadır. Tahvil üzerine avans işlemlerinde uygulanacak faiz ora
nı da gider vergileri ve avans komisyonları ile birlikte % 13.32 ol
maktadır. Öte yandan damga pulunun bankaca yapıştırılması gere
ken işlemlerde maliyete, vâdesi dört ay olan senetler için yıllık % 
1.5, vadeli dokuz ay oian senetler için yıllık % 0.66 oranı eklen
mektedir. Görüldüğü gibi, damga pulu hesaba katılmasa bile Mer
kez Bankası kaynağının doğrudan doğruya maliyeti, mevduatmkine 
göre % 3.80 ile % 9.C2 arasında değişen bir oranda daha yüksek
tir. 

(4) T.C. Merkez Bankası, 7.12.1974 günlü Resmî Gazetede yayınlanan teb
liği ile «özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvil
lere» uygulanacak en yüksek yıllık faiz oranını % 18 olarak saptamış
tır. 
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'Ödenmiş sermaye ile yedek akçelerin bankalara olan maliyetini 
hesaplarken alternatif maliyetlere bakmak gerekir. Bankalar, öz-
kaynaklarmı kullanırken elbette ortaklarına ya da başkalarına bir 
ödeme yapmamaktadırlar. Ancak özkaynaklar, bankalarca doğru
dan doğruya kendi işlemlerinde kullanılacak yerde bir başka faali
yet alanına yöneltilselerdi, elde edilebilecek olan kâr oranı, bunların 
alternatif maliyetini meydana getirir. Bir başka deyişle, ülkedeki or
talama kâr oranı, ödenmiş sermayenin ve yedek akçelerin maliyeti
dir. Bu oranın ise kredi maliyetinden, dolayısıyle mevduata ödenen 
faiz oranından daha yüksek olması doğaldır. Sonuç olarak, ödenmiş 
sermaye ile yedek akçelerin bankalara olan maliyetinin, mevduat 
kaynağının maliyetinden daha fazla olduğu söylenebilir. 

Bu kesimde yapılan açıklamaların ortaya koyduğu üzere ülke
mizde mevduat, bankaların en büyük ve doğrudan doğruya maliyeti 
en düşük kaynağını oluşturmaktadır. 

III. TASARRUF MEVDUATININ BÜYÜKLÜĞE GÖRE DA
ĞILIŞI : Daha önce de değinildiği gibi, ülkemizde toplam mevduatın 
çok büyük bir bölümünü tasarruf mevduatı meydana getirmekte
dir. Dört kümede toplanan bankalarımızın her birinde tasarruf 
mevduatı, toplam mevduatın % 60 ilâ % 80'ine eşit bir orandadır. 
Sahip olduğu bu önem, tasarruf mevduatındaki gelişmelere daha 
yakından bakmayı zorunlu kılmaktadır. 

Plânlı dönem içinde tasarruf mevduatının büyüklüğe göre dağı
lışı incelendiğinde, hesap tutarlarının zamanla büyüme eğilimi gös
terdiği, başka bir deyişle, tasarruf mevduatının büyük tutarlı hesap
larda toplanma eğilimi taşıdığı anlaşılmaktadır. Bir sonraki sahife-
de yer alan tablo, tasarruf mevduatının büyüklüğe göre yüzde da
ğılımını göstermektedir.5 

Tablonun incelenmesi, 10.000 TL. ve daha küçük tutarlı mev
duatın toplam içindeki öneminin yıllar boyunca sürekli bir düşüş 
gösterdiğini, buna karşılık 25.000 TL. dan büyük mevduatın oran
sal öneminin sürekli olarak arttığını ortaya koymaktadır. Örneğin, 
büyüklüğü 1.001 TL. smdan az olan tasarruf mevduatı, 1963'de top
lamın % 12.25'i iken 1973'de % 5.43 u olmuştur. Oysa, 10.000 TL. 

(5) 1969 yılma kadar 10.000 TL. smdan daha büyük tutarlı mevduat he
sapları bir arada gösterilirken, bu yıldan başlayarak 10.001. TL. ile 
100.001 TL. sı arasındaki mevduat hesapları daha ayrıntılı olarak 
sınıflandırılmaya başlamıştır. 
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dan büyük tutarlı mevduat, 1963'de toplamın % 47.65'i, 1973'de ise 
ise % 65.72'sidir. Plânlı dönemin başından 1973 sonuna dek geçen 
süre içinde 10.001 TL. dan küçük mevduat hesaplarına yatırılan 
paralar önemli ölçüde çoğalmış fakat, bu artışın hızı büyük tutar
lı hesaplara yatırılan mevduatın artış hızından daha az olmuştur. 
Gerçekten de tasarruf mevduatı, 1973'de 1963'deki düzeyinin 0-10. 
000 TL. sı grubunda % 432'si, 10.000 TL. smdan büyük grupta % 
102l'i kadar üstüne çıkmıştır. 

Büyük tutarlı mevduatdaki yükselişin gerçek millî gelirdeki 
artışdan ve/veya mudilerin tasarruf eğiliminin güçlenmesinden ve/ 
veya ülkedeki gelir dağılımının bozulmasından ileri geldiği öne sü
rülebilir, incelenen dönemde gerçek millî gelirin önemli ölçüde art
tığı bilinmekle birlikte, öteki nedenlerin etki derecesini tartışmaya 
yarayacak göstergeler elde yoktur. Buna karşılık, genel fiyat düze
yindeki artışların tasarruf mevduatının büyüklük dağılımını etki
lediği, küçük tutarlı mevduat zararına olarak büyük tutarlı mevdu
atı çoğalttığı söylenebilir. Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1973'-
de 1963'dekine oranla % 140.1 artmış bulunmaktadır. Başka bir 
deyişle, kalkınma plânlarının uygulanmağa başladığından bu yana 
geçen on bir yıl içinde toptan eşya fiyatları genel endeksi yılda or
talama °/o 9.3 yükselmiştir. Fiyat artışlarının hızı özellikle 1970 yı
lından sonra artmıştır. Enflâsyonun parasal gelirlerde meydana 
getirdiği çoğalma ve para değerindeki düşüş, büyük tutarlı mevdu
atın zamanla artmasının nedenlerinden biri olmuştur. Gerçekten 
de, fiyat artışlarının hız kazandığı son üç yıl boyunca, özellikle 
5.001 TL. sından küçük mevduatın oransal öneminde dikkatleri çe
ken bir düşme görülmektedir. 

Plânlı dönemde tasarruf mevduatının büyük tutarlı hesaplarda 
toplanma eğilimini ortaya koyan bir başka gösterge mudi sayısı
nın mevduat grupları arasındaki yüzde dağılımıdır. 78. ci sahifedeki 
ikinci tabloda görüldüğü gibi, en küçük tutarlı mevduat grubunda
ki mudi sayısının toplam içinde sahip olduğu oransal pay yıllar bo
yunca azalmakta, daha büyük mevduat gruplarındaki mudi sayıla
rının oransal payları ise artmaktadır. 

Tablodan anlaşıldığı üzere, 1000 TL. sına kadar tasarruf mev
duatı ofan mudilerin toplama oranı, 1963'de % 79.33 iken 1973'de 
% 65.43'e inmiştir. Buna karşılık, öteki gruplardaki mevduat sahip
lerinin oransal payı giderek büyümüştür. Ancak, 10.001 TL. sından 
daha küçük mevduat sahiplerinin toplama oranı, 1963'de % 97.54 
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iken 1973'de % 93.14'e inmiştir. Başka bir deyişle 10,000 TL. sından 
büyük hesap sahiplerinin yüzdesi 1963'de 2.46 iken 1973'de 6.86'ya 
çıkmıştır. On bir yıl sonunda bu grupdaki artış % 822, 0-10.000 TL. 
sı grubundaki artış °/o 212'dir. 

Aslında« küçük tutarlı tasarruf mevduatı ve bu gruptaki mudi 
sayısı rakamların gösterdiğinden daha az olabilirdi; fakat, menkul 
sermaye iradı üzerinden alman gelir vergisinden kaçınmak ama
cıyla tasarruf sahipleri, 500 TL. lık istisna sınırını aşmayacak bi
çimde mevduatlarını bir bankanın değişik şubeleri ya da çeşitli 
bankalar arasında dağıtmak yoluna gitmektedirler. Öte yandan, 
bankaların tasarrufu leşvik ikramiyelerinden yararlanmak isteyen 
tasarruf sahiplerinin birden çok bankada küçük tutarlı mevduat 
hesabı açtırdıkları düşünülebilir. Ülkemize özgü bu nedenler, kü
çük tutarlı mevduatın ve küçük tutarlı mevduat hesabı sayısının 
kabarmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, yukardaki tablola
rın ortaya koyduğu gibi, küçük tutarlı mevduatın ve bu tür hesap 
sayısının oransal önemi plânlı dönem boyunca sürekli bir azalış 
göstermiş bulunmaktadır. 

İncelenen onbir yıllık dönemde tasarruf mevduatı toplamının, 
mevduat hesabı sayısından daha hızlı artması sonucu olarak, hesap 
başına düşen ortalama mevduat tutarı da sürekli biçimde yüksel
miştir. Bir sonraki sahifede yer alan birinci tablo, tasarruf mevdua
tı gruplarında hesap başına ortalama mevduatı göstermektedir. 

Her mevduat grubunda hesap başına düşen ortalama tasarruf 
mevduatı genellikle sürekli olarak artmıştır. Ancak artış oranı her 
grupta değişiktir. Onbirinci yılın sonundaki artış, 1963'e göre, 
0-1.000 TL. sı grubunda % 31.6, 1.001-5.000 TL. sı grubunda % 8.9, 
5.001-10.000 TL. sı grubunda % 1.2, 10.000 TL. sından büyük mev
duat grubunda ise % 21.5'dır. Tabloda dikkati çeken nokta, toplam 
içinde oransal önemi giderek azalan 0-1.000 TL. grubunda ortala
manın hızlı yükselişidir. Bu grupta toplam mevduatın, mudi sayı
sından daha büyük oranda artması, söz konusu edilen sonucu ya
ratmış bulunmaktadır. 

IV. MEVDUATIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIŞI : Türkiye 
Bankalar Birliği'nce düzenlenip yayınlanan istatistikler, bankaları
mızın coğrafî faaliyet alanını on bölgeye ayırmakta ve her bölge
den toplanan mevduat ile her bölgeye açılan kredilere ilişkin bilgi
leri ayrıntılı biçimde vermektedir. Ancak, bölgeleri oluşturan ille
rin hangi ölçülere göre gruplandırıldıklarını kestirmek oldukça 



Mevduat Büyüklüğü 

O — 1.000 
1.001 — 5.000 
5.001 — 10.000 

10.001 + 
Genel ortalama 

BÖLGELER : 

Orta-Kuzey 
Ege 
Marmara 
Akdeniz 
Kuzey-Doğu 
Güney-Doğu 
Karadeniz 
Orta-Doğu 
Orta-Güney 
Kıbrıs 
TOPLAM 

1963 

°/o25.49 
13.58 
38.47 
6.30 
1.71 
1.50 
6.39 
2.40 
3.89 
0.27 

1964 

27.46 
13.07 
36.57 
6.17 
1.72 
1.42 
7.14 
2.55 
3.65 
0.25 

100.00 100.00 

1963 1965 

212 * 234 
2.216 2.169 
6.560 6.521 

26.555 27.608 
1.371 1.718 

1965 

25.42 
13.51 
37.42 
6.70 
1.75 
1.46 
6.87 
2.65 
4.00 
0.22 

100.00 

1966 

23.51 
13.36 
38.73 
6.51 
1.88 
1.58 
7.21 
2.78 
4.24 
0.20 

100.00 

1967 

23.63 
13.49 
38.47 
6.30 
2.10 
1.59 
6.97 
3.02 
4.27 
0.16 

100.00 

1967 1968 1970 

257 262 265 
2.185 2.222 2.263 
6.598 6.652 6.726 
27.483 28.448 27.702 
1.985 2.099 2.273 

1968 

23.72 
13.34 
38.88 

6.33 
1.85 
1.43 
7.24 
2.93 
4.13 
0.15 

100.00 

1969 

23.10 
13.79 
38.43 

6.52 
1.89 
1.43 
7.73 
2.85 
4.11 
0.15 

100.00 

1970 

22.06 
13.86 
37.53 

6.80 
1.90 
1.48 
8.25 
3.40 
4.51 
0.21 

100.00 

1972 1973 

271 279 TL. 
2.403 2.414 
6.455 6.640 
19.264 32.276 
2.962 3.368 

1971 

22.59 
13.89 
36.69 

7.18 
1.92 
1.46 
7.80 
3.52 
4.73 
0.22 

100.00 

1972 

23.28 
13.45 
37.19 

6.89 
1.86 
1.38 
7.83 
3.33 
4.55 
0.24 

100.00 

1973 

22.71 
14.05 
36.47 

7.55 
1.93 
1.3S 
7.58 
3.53 
4.59 
0.2C 

ıoo.oc 
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güçtür. İktisadî ve toplumsal gelişme düzeyi, yörede egemen iktisa
dî faaliyet türü, coğrafî konumu gibi yönlerden farklı illerin bu 
smilamada aynı bölge içinde yer aldıkları görülebilmektedir. 

Bankalar mevdualı dışında kalan mevduatın bölgelere göre 
yüzde dağılımı, plânlı dönemde bir önceki sahifede yer alan ikinci 
tabloda ortaya çıkan gelişmeyi göstermiş bulunmaktadır:6 

Tablonun incelenmesinden anlaşıldığı üzere: 

a) Yedi ilden oluşan Marmara bölgesi, plânlı dönem bo
yunca, bankalarda toplanan mevduatın % 36-38'ini sağlamaktadır. 
Oysa, 1970 yılı sayımına göre ülke nüfusunun ancak % 16 kadarı 
bu bölgede yaşamaktadır. Bununla birlikte, Marmara bölgesinin 
oransal öneminin son yıllarda azalmağa yüz tuttuğu görülmekte
dir. 

b) Ülke nüfusunun % 14'den biraz fazlasını barındıran ve 
on ilden meydana gelen Orta-Kuzey bölgesi, plânlı dönemde toplam 
mevduatın % 22-27'sini sağlamıştır. Ankara'nın Orta-Kuzey illeri 
arasında yer alması, bu bölgenin oransal önemini arttırmaktadır. 
Gerçekten, Orta-Kuzey bölgede resmî mevduatın bölge mevduatına 
oranı belirgin ölçüde yüksektir. Resmî mevduatın, yönetim merke
zi genellikle Ankara'da bulunan, özel kanunla kurulmuş bankalar
da toplanması, bu bölgenin sağladığı mevduatın yüksek görünme
sine yol açmaktadır. Zaman içinde Orta-Kuzey bölgenin oransal 
öneminde de bir düşüşün ortaya çıktığı göze çarpmaktadır. 

c) İncelenen dönemde mevduatın % 13-14'ünü Ege bölgesi
ne giren iller sağlamıştır. Bu bölgede de, Türkiye nüfusunun % 
Wunden biraz fazlası yaşamaktadır. Ege bölgesinin toplam mev
duata katkısı zaman içinde hafifçe yükselme eğilimi göstermiştir. 

(6) Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, 
Uşak, Yozgat illeri Orta-Kuzey; Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, 
Denizli, İsparta, İzmir, Manisa, Muğla illeri Ege; Bursa, Edirne, Ko
caeli, Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ illeri Marmara; 
Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Kahraman Maraş illeri Ak
deniz; Ağrı, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars illeri Kuzey-Doğu; Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Van illeri 
Güney-Doğu; Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, 
Sinop, Trabzon, Zonguldak illeri Karadeniz; Adıyaman, Amasya, Ela
zığ, Malatya, Sivas, Tokat, Tunceli illeri Orta-Doğu; Afyon, Kayseri, 
Konya, Nevşehir, Niğde illeri Orta-Güney; Lefkoşe ve Magosa ise 
Kıbrıs bölgeleri içinde gösterilmiştir. 
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d) Ûnbir yıllık dönem boyunca toplam mevduatın % 73-77'-
sinin, ülke nüfusunun % 47.8'ini barındıran Marmara, Ege ve Orta-
Kuzey bölgesinden sağlandığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık, Kıb
rıs bir yana bırakılırsa, Türkiye nüfusunun % 52.2'sinin yaşadığı 
41 ilimiz, bankalardaki mevduata % 23-27 oranında katkıda bulun
maktadır. Ancak, 26 ilimizi kapsayan üç bölgeden sağlanan mev
duatın oransal öneminde zamanla küçük bir azalmanın ortaya çık
tığı görülmektedir. 

Bankalardaki mevduatın çok büyük bir bölümüne kaynak olan 
Marmara, Ege ve Orta-Kuzey bölgelerinde bankacılık hizmetlerinin 
daha yaygın olduğu bir gerçektir. 1973 yılı sonunda ülkemizdeki 
banka şubelerinin yaklaşık % 64'ü, sözü edilen ve 26 ilden oluşan 
üç bölgede, hemen hemen % 36'sı ise öteki 41 ilimizde bulunuyor
du. Banka şubelerinin üç bölgede yoğunlaşmış olması, hiç kuşku
suz, buralardan toplanan mevduatın büyüklüğünü arttırıcı bir et
kendir. Ancak, soruna tam tersi bir açıdan bakmak daha doğru 
olur: Marmara, Orta-Kuzey ve Ege bölgelerinde bankalara mev
duat yatırma gücünün ve eğiliminin daha büyük olması şubelerin 
buralarda toplanmasına yol açmıştır. Gerçekten de, 1973 yılı so
nunda bankacılık hizmetlerinin daha yaygın olduğu üç bölgede şu
be başına düşen ortalama mevduat, öteki 41 ilimizde şube başına 
düşen ortalamadan yarı yarıya daha fazladır. Buna bakarak, ban
ka şubesi sayısının, öteki etkenlerin yanı başında, mevduat topla
ma olanaklarının genişliğinden etkilendiği söylenebilir. 

Mevduatın bölgelere göre dağılımını, banka kredilerinin böl
geler arasındaki dağılımı ile karşılaştırmak, bazı bakımlardan il
ginç olabilir. Bu yolla, banka kaynaklarının daha çok hangi böl
gelerde kullanıldığı, başka bir deyişle, bölgeler arasında kaynak 
aktarması yapılıp yapılmadığı ve eğer varsa bu aktarmaların yönü 
ortaya çıkartılmış olur. Bir sonraki sahifede verilen tablo, plânlı 
dönem içinde banka kredilerinin bölgeler arasındaki yüzde dağılı
mını göstermektedir. 

Tablonun incelenmesinden çıkan sonuçlara göre: 

a) Plânlı dönem boyunca bankaların açtıkları krediler topla
mının °/o 32-47'si Orta-Kuzey bölgeye verilmiş bulunmaktadır. Oysa 
bu bölgeden aynı dönem boyunca toplanan mevduat, toplamın % 
22-27'si kadardır. Görüldüğü gibi bankalar» Orta-Kuzey bölgeye, bu
radan topladıkları mevduata göre daha yüksek oranda kredi ver-



BÖLGELER : 1963 1964 1965 1966 1967 

Orta-Kuzey 

Ege 

Marmara 

Akdeniz 

Kuzey-Doğu 

Güney-Doğu 

Karadeniz 

Orta-Doğu 

Orta-Güney 

Kıbrıs 

TOPLAM 

%33.54 

13.72 

30.90 

8.80 

1.34 

1.24 

4.69 

1.79 

3.65 

0.33 

100.00 

40.76 

10.70 

25.05 

6.26 

1.48 

1.23 

9.45 

1.50 

3.37 

0.20 

100.00 

40.12 

10.65 

26.30 

6.29 

1.83 

1.15 

8.45 

1.50 

3.54 

0.17 

100.00 

40.41 

10.62 

25.44 

6.57 

1.63 

1.13 

9.23 

1.45 

3.39 

0.13 

100.00 

47.24 
9.95 

23.54 

6.93 

0.93 

1.20 

6.16 

1.27 

2.69 

0.09 

100.00 

1968 

41.04 

10.18 

26.11 

7.34 

1.02 

2.24 

7.59 

1.48 

2.92 

0.08 

100.00 

1969 

34.00 

11.32 

30.55 

8.64 

1.71 

2.15 

7.06 

1.46 

3.04 

0.07 

100.00 

1970 

34.43 

10.44 

31.28 

7.94 

1.37 

2.33 

8.00 

1.33 

2.76 

0.12 

100.00 

1971 

35.31 

11.52 

30.76 

7.81 

0.98 

1.75 

7.95 

1.28 

2.52 

0.12 

100.00 

1972 

32.12 

11.00 

34.67 

9.23 

0.95 

1.71 

6.18 

1.35 

2.73 

0.06 

100.00 

1973 

32.16 

11.80 

33.87 

10.57 

0.85 

1.04 

5.55 

1.37 

2.70 

0.09 

100.00 
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mislerdir. Ancak, söz konusu bölgeye açılan kredilerin gerçekte bu 
denli yüksek olmadığını belirtmek gerekir. Yaymlanan istatistik
lerde Devlet Yatırım Bankası kredilerinden tahsis yeri belli olanlar 
ilgili bölgelere açılan krediler arasında gösterilmiştir; fakat PTT, 
TCDD, THY ve TEK gibi ülke ölçüsünde faaliyet gösteren İktisadî 
Devlet Teşekkülleri'ne verilen krediler bunlarm yönetim merkez
lerinin bulunduğu bölgelere açılan krediler içinde yer almıştır. Do
layısıyla, belli başlı İktisadî Devlet Teşekkülleri'nin yönetim mer
kezini barındıran Ankara'nın Orta-Kuzey bölgede bulunması, bu 
bölgeye açılmış görünen kredilerin oransal önemini yükseltmekte
dir. Sözü edilen etkenin, oranları ne ölçüde etkilediğini hesaplama 
olanağı bulunamamıştır. Ancak, Orta-Kuzey bölgeye açılan kredi 
yüzdesinin yıllar boyunca önemli bir dalgalanma göstermesinin, 
kısmen de olsa, bu etkene bağlı bulunduğu söylenebilir. 

b) Marmara bölgesinin toplam krediler içindeki payı plânlı 
dönemde % 23 ile % 34 arasında değişmektedir. Buna karşılık Mar
mara bölgesi, aynı dönem içinde toplam mevduatın °/o 36-38'ini 
sağlamış bulunmaktadır. Bu bölgenin toplam krediler içindeki pa
yı hiç bir yıl toplam mevduat içindeki payını aşmamıştır. 

c) Toplam kredilerden % 10-13 oranında pay alan Ege bölgesi 
için de Marmara bölgesi ile ilgili olarak yapılan gözlemler geçerli
dir. 

d) Bir arada ele alındıklarında Ege, Marmara ve Orta-Kuzey 
bölgelerine açılan kredilerin, onbir yıllık plânlı dönem boyunca, 
toplamın °/o 76-80'ini oluşturdukları görülmektedir. Aynı süre için
de bu üç bölgenin toplam mevduata katkısı ise % 73-77 arasında 
değişmektedir. Kredi oranının mevduat oranını aşması, Orta-Ku
zey bölgesinin yüksek bir kredi oranına sahip bulunmasından ileri 
gelmektedir. 

e) Ege, Marmara ve Orta-Kuzey bölgeleri dışında kalan iller, 
1963-1974 döneminde toplam mevduata % 23-27 oranında katkıda 
bulunmuş, fakat aynı dönem içinde toplam kredilerden % 19-24 
oranında pay alabilmişlerdir. 

f) Plânlı dönemde Kuzey-Doğu, Orta-Doğu ve Orta-Güney böl
gelerinden toplanan mevduatın oransal önemleri, bu bölgelere açı
lan kredilerin oransal önemlerinden daha büyük olmuştur. Buna 
karşılık, Akdeniz bölgesinde verilen kredilerin toplama oranı, bu 
bölgenin toplam mevduata yaptığı katkının oranından daha yük
sektir. 
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Bir bölgenin yararlandığı kredilerin oransal önemi ile bu böl
geden toplanan mevduatın oransal önemi arasında olumsuz bir fark 
bulunması, zorunlu olarak, bu bölgeden ötekilere kaynak aktarıl
dığı anlamına gelmez. Toplam krediler toplam mevduattan daha 
büyükse, bir bölgenin yararlandığı krediler, bölgenin sağladığı mev
duattan oransal olarak küçük görünse bile mutlak değer bakımın
dan fazla olabilir. Öte yandan, krediler, sadece mevduattan yarar
lanılarak değil, aynı zamanda bankaların sermayeleri, yedek ak
çeleri ve Merkez Bankası kaynağı kullanılarak da açılmaktadır. 
Mevduat dışında kalan banka kaynaklarının belli bir bölgeye yö
nelmesi, kredi oranının mevduat oranı üstüne çıkması sonucunu 
yaratır; fakat bölgeler arasında kaynak aktarmasına yol açmaz. 
Kaldı ki ülkemizde Devlet Yatırım Bankası, T.C. Turizm Bankası, 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası, Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası 
gibi bankalar, mevduat kabul etmedikleri için, yaptıkları kredi iş
lemleri ile sadece kredi oranının yükselmesi sonucunu doğurmak
tadır. Bu bankaların kredi açtıkları bölgelerde, kaynak aktarması 
söz konusu olmaksızın, kredi oranı yükselme eğilimi göstermek
tedir. 

Bununla birlikte, ülkemizde bölgelerin iktisadî gelişme düzey
lerinin çok değişik olduğu göz önünde tutulursa, kredi ve mevduat 
oranları arasında beliren olumsuz farkın, bölgelerdeki gelişme fark
lılığını azaltıcı değil süı dürücü yönde etkiler yaratacağı söylenebilir. 
Gelişmiş bir bölgenin kredi olanaklarından daha geniş ölçüde yarar
lanması, oradaki iktisadî gelişme sürecini kolaylaştırabilir. Konuya 
bir başka açıdan bakıldığında, gelişmiş bölgelerde oransal olarak 
daha hızlı bir gelişmeyi sağlayan etkenlerin, bu bölgelere daha çok 
kredi verilmesine yol açtığı ileri sürülebilir. Böyle bir durumda 
kredi oranının yüksekliği, daha hızlı bir iktisadî gelişmenin göster
gesi ya da sonucu olmaktadır. Her iki olasılık, Türkiye gibi bölge
lerinin gelişme düzeyleri değişik olan bir ülkede bölgeler arası ge
lişme farklarının sürüp gittiğine kanıt sayılabilir. 

İktisadî yönden, geri kalmış bölgelerde kredi oranının mevduat 
oranından büyük olması, bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldı
racak etkenlerden biri ya da iktisadî gelişme farklarının azalmaya 
başladığını meydana koyan bir gösterge kabul edilebilir. 

V. SONUÇ : Bankacılık kesimi ile ilgili istatistik verilerinin 
incelenmesi, öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de, bankaların 
en büyük ve en ucuz kaynağını mevduatın oluşturduğu sonucuna gö-
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türmektedir. Mevduatın taşıdığı bu önem, bankalarımızı daha fazla 
mevduat toplayabilmek amacıyla yoğun sayılabilecek bir rekabete 
yöneltmiş bulunmaktadır. Ancak, ülkemizde mevduata ödenebile
cek faiz oranlarının en yüksek sınırı, bütün bankalar için geçerli 
olmak üzere, Bakanlar Kurulu'nca saptandığından rekabet, reklâm 
ve propaganda faaliyetlerine başvurma, tasarrufu teşvik ikramiye
leri ve çeşitli armağanlar dağıtma, çok sayıda şube açarak banka
cılık hizmetini mudilerin yakınına götürme gibi yönlere çevrilmiş 
bulunmaktadır. Elbette, 7/8809 sayılı kararnameyle iki yıldan uzun 
vadeli tasarruf mevduatına verilecek faizin oranınm serbest bıra
kılmış olması, bankalar arası rekabete yeni bir alan açmıştır; fa
kat, belli bir mevduat türüne ilişkin faiz rekabetinin nasıl gelişece
ğini şimdiden kestirmek oldukça güçtür.7 

Bugünkü durumuyla bankalar arası rekabet, mevduatın mali
yetini yükseltici yönde etkiler yaratmaktadır. Mevduatı ilgilendir
diği ölçüde, mudiye yapılan hizmetin niteliğini iyileştirmek olanak
ları çok sınırlı olduğuna ve faiz oranları yükseltilmediğine göre, 
mevduatın bankalar arası dağılımını değiştirmek ve böylece daha 
fazla mevduat toplamak ya da kullanılmayan paraların elde tutu
lacak yerde bankalara yatırılmasını sağlamak amacıyla reklâm 
yapma, ikramiye dağıtma, şube sayısını çoğaltma gibi yollara gidil
mektedir. Başvurulan bu yollar, yönetim giderlerini arttırmakta, 
mevduatın bankalara yüklediği maliyeti çoğaltmaktadır. Bununla 
birlikte, bankalarca dağıtılan tasarrufu teşvik ikramiyeleri, mev 
duat maliyetini sanıldığından daha az etkilemektedir. Bir süreden 
beri, bankaların dağıtabilecekleri ikramiyelerin topladıkları mev
duatın belli bir yüzdesi ile sınırlandırılmış olması, bu maliyet un 
surunun ağırlığını azaltmıştır. Bankalarca verilen ikramiyelerin ta
sarruf mevduatına oranı 1963'de % 0.66 iken 1973'de % 0.31 ol
muştur. Yalnız, tasarrufu teşvik ikramiyelerinin dağıtımına ilişkin 
olarak getirilen sınırlamanın, bankalar arasında eşitliği bozucu et
kiler doğurabileceğine burada değinmek gerekir. Eğer ikramiyele
rin mevduatı arttırıcı etkisi varsa, başlangıçta mevduatı yüksek 
olan bankalar daha fazla ikramiye dağıtabileceklerinden daha çok 
mevduat toplayabilecekler, buna karşılık başlangıçtaki mevduatı 
az olan bankalar daha az ikramiye dağıtabilecek, dolayısıyla daha 
az mevduat toplayabileceklerdir. Böyle bir durum, büyük bir ola
sılıkla, yeterince ikramiye dağıtamayan bankaları rekabeti başka 

(7) Bk. yukarda 3 numaralı dipnot. 
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alanlarda arttırmaya yöneltebilecektir. Böylece, mevduatın dolay
lı maliyeti bu tür bankalar için yükselecektir. Ülkemizdeki uygula
mada bir bankanın reklâm ve propaganda faaliyetlerini hızlandır
ması ya da yeni şube'er açması, genellikle öteki bankaları da aynı 
yöne itmektedir. Bankalararası rekabetin yarattığı ve birbirini bes
leyen karşılıklı etkiler, mevduatın dolaylı maliyetlerini arttırmak
tadır. Elde yeterli veriler olmameıkla birlikte, mevduatın bankala
ra yüklediği toplam maliyet içinde dolaylı maliyetlerin oldukça 
yüksek bir oran tuttuğu söylenebilir. 

Ülkemizde mevduatın maliyetini yükselten nedenlerden biri de 
bankalardaki mevduat hesabı sayısının çok fazla olmasıdır. Ger
çekten de, 1973 yılı sonunda sadece tasarruf mevduatı hesap sayısı 
16 milyona erişmiştir; toplam mevduat hesabı sayısı ise 16.5 mil
yon dolaylarındadır. Plânlı dönemin ilk yılında bu sayılar, sırasıy
la, 4.8 ve 5 milyon kadardı. Böylece, onbir yıllık süre içinde mev
duat hesabı sayısı 2.2 kat artarak 1973 de 1963'dekinin 3.2 katına 
yükselmiş bulunmaktadır. 1973 yılı sonundaki duruma göre tasar
ruf mevduatı hesabı sayısının 10.5 milyona yaklaşan bölümü, 
1.000 TL. ya da daha küçük tutarlı hesaplardan oluşmaktadır. Bu 
grupta ortalama mevduat 280 TL. dolaylarındadır. Bu ölçüde kü
çük tutarlı mevduatta faiz hesaplaması, ikramiye numaralarının 
verilmesi, mevduat kabulü ve iadesi için kullanılan personelin gi
derleri, harcanan zaman ve kırtasiye, maliyeti yükseltmekte, ban
kalar işlerin altından kalkabilmek için makineleşme ve otomasyon 
yoluna gitmektedirler. Türk bankacılık sisteminde uygulanan ikra
miye siyaseti, bankaların müşterileriyle ilişkilerini sürdürebilmek 
amacıyla hesap kapamaya karşı çıkarak ne kadar küçük olursa ol
sun bankada bir mevduat hesabı tutmaları için mudileri iknaya ça
lışmaları, vergi düzenimizin etkileri küçük tutarlı mevduat hesap
larının sayıca çoğalmasına neden olmaktadır. Oysa, mevduat he
sabı sayısının bu denli fazla oluşu, mevduatın kararlılığını bü
yük ölçüde etkilememektedir. Gerçekten de, 1973 yılı verilerine 
göre tasarruf mevduatı hesaplarının % 65.5'unda tutulan 0-1000 
TL.lık mevduat, toplamın sadece % 5.5'idir. Böylece, 0-1.000 TLİık 
mevduat hesabındaki paralar, toplam mevduata ve dolayısıyla mev
duatın kararlılık derecesine büyük ölçüde katkıda bulunmadıkları 
halde maliyetleri önemli oranda arttıran etkiler yaratmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye'deki uygulamaya bakarak, bankalarımı
zın ya topladıkları mevduatı yeteri kadar kararlı saymadıkları ya 
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da likiditelerini koruma yönünden çok ihtiyatlı davrandıkları söy
lenebilir. Ülkemizdeki bankaların, kasalarında oldukça yüksek oran
lara ulaşan tutarda banknot ve ufak para bulundurmaları böyle bir 
yargıya yol açmaktadır. Gerçekten de bankalararası mevduat bir-
yana bırakılırsa, plânlı dönem boyunca toplam mevduatın % 6.4'ü 
ile % 8'i arasında değişen tutarda nakit para banka kasalarında tu
tulmuştur. Nakit paranın toplam mevduata oranı genellikle % 7 
dolaylarında oynamaktadır. Bu, oldukça yüksek bir orandır ve 
mevduatın yeterince kararlı olmadığı ya da bankalarca kararlı sa-
yılmadığı düşüncesini uyandırmaktadır. Kasalarda tutulan nakit 
para, mevduat munzam karşılıkları ile birlikte ele alındığında yıl
lara göre mevduatın % 27 - % 32 - % 37 gibi büyük bölümlerinin 
gerektiği ölçüde kullanılamadığı, dolayısıyla bankalarda kârlılığın 
olumsuz yönde etkilendiği görülebilmektedir. 

Plânlı dönemde mevduatın gösterdiği bir başka özellik de ül
kemizin en gelişmiş illerini kapsayan bölgelerin toplam mevduata 
çok büyük ölçüde katkıda bulunmasıdır. Toplam mevduatın aşağı 
yukarı dörtte üçü, 26 ilimizi içine alan Orta-Kuzey, Marmara ve Ege 
bölgelerinden toplanmaktadır. Bu oran, ülkemiz ekonomisinde var 
olan bir çarpıklığın göstergesi sayılmalıdır. Her ülkede toplam 
mevduata katkıları yönünden bölgeler arasında farklılıklar vardır 
ve bunu doğal karşılamak gerekir; ancak Türkiye'de görülen çok 
büyük farklılık dikkati çekecek ölçüdedir. Elbette bunu, bankacı
lığımızın bir kusuru saymak ya da bu farklılığın bankalarca orta
dan kaldırılabileceğine düşünmek doğru olmaz. Bununla birlikte, 
öteki bölgelerimizde özellikle kırsal alanda henüz el atılmamış bir 
mevduat potansiyelinin varlığı ileri sürülebilir. Türk bankacılık sis
teminin bu potansiyelden yararlanmayı sağlıyacak yollar araması 
gerekir. 



KAPITALIST TOPLUMUN YARATTIĞI ŞOKLAR VE 
ROMA KLÜBÜ 

[Veya Ekonomik Gelişmeyi Besleyen Kaynaklatın Bunalımı] 

Doç. Dr. Bekir HAMİTOĞULLARI* 

GİRİŞ 
İnsanlığın geleceği tehlikede midir? 2000 yılında insan oğlunun 

neslini idâme ettirebilme olanaklarının tehlikeli bir tarzda kısıla
cağını, belirten araştırmalar, iddia eden görüş ve yorumlar, çoğal
maktadır. Alarm veren kitaplar ve makaleler, her geçen gün biraz 
daha artmaktadır. Bunların gerçeklerle ilgisi nedir? Çıkış yolları 
var mıdır? Düşünürler yol ve yöntemler işaret etmektedir. Bu id
diaların dayanakları ne olursa olsun, giderek büyüyen bir endişe
yi ve korkuyu, gelecekten emin olmamayı, yansıtmaktadırlar. Teh
ditler altındaki bir dünyada yaşamakta olduğumuz düşüncesi ve 
duygusu, giderek yaygınlaşmaktadır. Dünya kamu oyu, nükleer si
lâhların, insanlığı yok edebileceğini ne denli olasılıklı karşılıyor ve 
ürküyorsa, insanoğlunun, hava-su-çevre kirlenmesi ve zehirlen
mesi ile insanı yaşatan yenilenmesi mümkün olmayan yer üstü ve 
yer altı kaynaklarının tükenmesi ve hatta gıda maddelerinin yet
mezliğinde oluşabilecek bir KITLIKTA, yok olabileceğinden kuş
kulanmaya başlamıştır. 

Yarınların güvensizliğinde oluşan bu yeni şoklar, insanların 
düşünce ve duyuşlarında yeni oluşumlara yol açmaktadır. İnsan
oğlunun tutum ve davranışı, sosyo-ekonomik ortam tarafından 
oluşturularak güdülür. Günümüzde bu konudaki en etkin unsur, 
teknolojik değişmelerdir. Çağdaş yaşama koşulları ve yarınların 
güvensizliği, günümüz insanında, karışık ve şiddetli duygular oluş-

(*) A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Doçent. 
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turabilmektedir. Bu günün ve yarınların koşullarını nisbeten daha 
iyi bilen ve sezen insanlara bir tür «felâketzede», zihniyeti sızma
ya, yerleşmeye başlamıştır. Toplumsal çalkantıların tabanında bu 
tür endişelerin payı, kanımızca büyüktür. 

Evrensel ekonomik gelişmenin, uzun vadeli seyri, etkileri ve 
sonuçları konusunda (İnsanlığın yarınları), hazırlatılan ciddî in
celemelerden biri de Roma Klübü'ne aittir. Batı ülkelerinde, ge
niş görüşme, tartışma, değerlendirme ve eleştirme gibi büyük etki 
ve tepkiler yaratan bu araştırma, Türkiye gibi İktisaden Az Ge
lişmiş Ülkelerde (İ.A.G.Ü.), henüz yeterince bilinmemektedir. Oy
sa anılan çalışmada önerilen önlemlerden ve politikalardan dolay
lı veya dolaysız en çok etkilenebilecek yaralanabilecek ülkeler de, 
İ.A,G,Ü., olabilecektir. Konunun bu noktada yansıyan önemi dola-
yısı ile bütün insanlığın geleceğini ilgilendiren sorunları içeren 
«Roma Klübü», incelemesini, konu edinmeyi zorunlu ve yararlı 
gördük. 

Üstelik, uluslararası çağdaş ekonomik ilişkiler konusunda, bu 
günkünden daha adil ve daha etkin yeni bir TERTÎBÎN ikâme 
edilmesinin İVEDİLÎLÎK kazandığı bir dönemde, insanlığın yarınla
rını onarılmaz felâketlere yöneltebilecek yıkıcı sorunlara girmek, 
ayrıca bir görev de olmaktadır. 

Sırası ile, Roma Klübü'nün oluşması, yaptırdığı incelemenin 
kapsamı ve önerileri, «Sıfır Gelişme» (Duraklama Hali) ve Modeli, 
incelemenin değerlendirilmesi gibi, noktalar üzerinde duracağız. 

I. Roma Klübü'nün Oluşması ve Benzer Diğer Gayretler 

iki yıl önce Massachusetts, Institute of Technology (M.LT.), 
bilim adamlarının, «Büyümenin Sınırları» üzerine hazırladıkları 
rapor, Batı dünyasında bir bomba tesiri yaratmıştır. 

Aslında «Sanayi Toplumunun», kuşkuları ve korkuları üzerine 
son zamanlarda sayısı çoğalan ulusal ve uluslararası incelemelerin 
tarihi, M.İ.T.'in incelemesinden daha öncelere kadar iner. 1968 yı
lında önce Batı Avrupa ülkelerini s;aran «Öğrenci İsyanı» hareket
lerinin de önemli bir etkisi olduğu inkâr edilemez. Yine 1968 Ey-
lül'ünde UNESCO yeryüzü kaynaklarının iyi korunması ve rasyo
nel kullanılması konusunda, hükûmetlerarası bir UZMANLAR kon
feransı düzenlemişti. 
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Birleşmiş Milletler örgütünün 1972 yazında, Stokholm'da «Çev
re Sorunları Konferansı» düzenleme fikri, UNESCO'mm andığı
mız toplantısında doğmuştu. (Hatırlatalım ki daha 1949 yılında 
bu konuda Birleşmiş Milletlerin «Lake-uccess'de» düzenlediği bir 
sempozyum hiç bir yankı yaratmamıştı). 

Yirminci kuruluş yıldönümünde NATO bile, uğraşı alanına 
girmiyen bu konuya eğilmişti. L'O.C.D.E., 1970 Temmuzunda Çev
re Sorunları için bir komite oluşturmuştu. Uzmanlar çevresel so
runlar karşısında üye ülkeleri harekete geçirmeyi amaçlıyor ve 
uygulanacak bilimsel politikalar öneriliyordu.1 Avrupa Ekonomik 
Konseyi de konuyla yakından ilgilendi. A.E.T. komisyonu, 1970 yı
lında sanayi politikası üzerine hazırladığı bir MEMORANDUM''da, 
«Büyümenin neye yaradığı»? sorusunu, bir şüphe olarak ortaya ko^ 
yuyordu. Bu hazırlık, A.E.T., da çevresel konuları içeren bir prog
ramı oluşturacak ve bakanların 1972 yılı Mart ayındaki toplantı
sına gönderilecekti. Yine 1972 Nisan ayında Venedik'te «Endüstri 
ve Toplum» konusunda bir konferans toplandı. 

Ayrıca UNESCO ile İtalya Araştırma Kurulu himayesinde 1971 
yılının Aralık ayında yine Venedik'te 7 ülkeden gelen (Rusya dahil) 
25 uzman, 2000 yılının getireceği sorunları tartışmak üzere bir 
araya gelmişti. 2000 yılına kadar yeryüzünde önemli sonuçlar ya
ratacak nitelikteki 10 büyük olayı, 90 öneri listesinden çıkaran bu 
grup, «Evrensel Bunalımı» oluşturan nedenleri giderek en etkin un
surları, beş noktada özetlemişti. 

Ayrı merkezlerde yapılan çeşitli çalışmalar geleceğe dönük kuş
kuları çoğaltacaktı. Çoğalan ve büyüyen endişeler çözüm yolları 
araştırmaya yöneltecekti. 

Fiat grubu yöneticilerinden Aurelio Peccei, 1968 yılında, ünü 
bugün dünyayı saran Roma Klübü, düşüncesini ortaya atıyordu. 
Başlangıçta 70 kadar, İtalyan bilim adamı, iktisatçı ve sanayiciden 
oluşan ROMA KLÜBÜ daha sonra, Avrupa'nın diğer ülkelerinden 
de üye kazanarak büyüdü. Bu tür araştırmalar için otorite sayılan, 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (Massachusetts of Techno
logy) (M.I.T), başvurdu. İnsanlığın geleceğini aydınlatabilecek pro
jeksiyonlar yapabilmek için, insanı ve çevresini etkileyip mahve
den karmaşık baskı unsurları ve güçleri ortaya çıkarmaya istidatlı 

(1) Özellikle bknz., Science, Croissance et Société, Mart 1972. 
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matematiksel bir model oluşturmayı. Prof. Dennis MEADOWS'tari 
istedi. Bu isteğin temelinde yatan kuşku, insanoğlunun gelecekte 
yaşamını sürdürme şansının niceliğini ve niteliğini saptamaktı. 

Aynı enstitüye mensup Prof. Jay F ERREST ER'm. «Sistemlerin 
dinamiği» adlı inceleme metodunu2 izleyen, M.I.T.'in bu genç bilim 
adamları (Denis L. MEADOW'S, Donella H. MEADOWS, Jörgen 
RANDERS, William W. BEHRENS), yer yüzü kaynakları, nüfusun 
çoğalma hızı, farklı endüstrilerin yaydıkları kirletme ve zehirlerin 
sonuçları, gıda maddeleri üretim seyri, yatırımlar, gibi yaygın ve 
sağlanması kolay olmayan verilere dayanan bir model (beş para
metre arasındaki karşılıklı ilişkilere dayalı), oluşturdular. Dünya 
ekonomik gelişmesinin uzun vadedeki gelişmelerinin sonuçları, 
«Büyümenin Sınırları»3 adı ile yayınladı. 

Kapsamının analizine biraz ilende gireceğimiz bu incelemenin 
sonuçları evrensel çapta, bir bomba tesiri yarattı. Batı dünyasında 
tartışmalar, yorumlar endişeler4 oluşturdu. İnsan oğlunun gelece-
ceği tehlikede idi. Çağdaş büyüme biçimi, İnsanlığı topyekün mah
vedecek niteliktedir... 

Yine 1971 yılında, 23 ülkenin çevresel sorunlar uzmanları olan 
2.200 bilim adamı da, «Menton Bildirisi» denilen bir bildiriyi im
zalıyor ve yeryüzünün 3.5 milyara varan topluluğuna aşağıdaki söz
cüklerle sesleniyorlardı: 

«... Hepimiz, bugün aynı tarzda tehdit altındayız. İnsanoğlu, 
hiç bir devirde, bu günkü gibi, çeşitli unsur ve değişik olayların 

(2) J. W. FORRESTER: Industrial Dynamics, Cambridge, Massachusets, 
1961 ve World Dynamics, Cambridge Massachusetts, 1971. 

(3) The Limits to the Growth, New York, Universe Books, 1972. 
(4) 2000 yılma doğru, insan oğlunu bekleyen büyük tehlikeleri haber veren 

bu araştırmanın, yankıları, doğurduğu endişe ve korkularla birlik
te yayılmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğunda bu kuşkular ün
lü Sicco MANSHOLT, tarafından dile getirilmiştir. A.E.T. Komis
yonunun o zaman başkanı olan, Malfatti'ye gönderdiği mektupta, «Tü
ketim Toplumu» nu bir nevi protesto etmektedir. Gıda maddeleri üre
timine öncelik verilmesini, tüketimin diğer maddesel malları üretimi
nin azaltılmasını, nüfus artışının yavaşlatılmasını, temel ham madde
lerin yok olması ve çevre kirlenmesine karşı mücadele etmeyi öner
mekteydi .Bknz. Le Monde, 6 Nisan 1972. 
—Yine A.E.T.— komisyon Başkan vekili olan Prof. Dr. R. BARRE ile 
Başkanı olan Mansholt arasındaki tartışmaları anımsayalım. Bknz. Le 
Monde 18.6.1972. 
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bir diğerine eklenmesiyle giderek büyüyen bir TEHLİKE ile karşı 
karşıya kalmamıştı. Birleştiklerini belirttiğimiz bu çeşitli unsurlar
dan her biri, tek başına, çözülmez sorunlar yaratmağa yetmektedir. 
Hepsi bir araya gelince yakın gelecekte insanlığın ıstırabı korkunç 
bir tarzda artacak demektir. Ve her insanın yaşamı, yer yüzünde 
kesintiye uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bulunmak
tadır.» 

Canlı varlık olarak insanoğlu yok olma tehlikesi ile karşı kar
şıya mıdır? Eğer toplumlar ekonomik gelişmelerini bu günkü gibi 
doğayı ve insanı tüketen VAHŞÎ BÜYÜME yöntemlerine dayatısa 
evet... Bu kısa değinmeler, değişik çevre ve kaynaklardan besle
nen düşünceler, bu günkü büyüme yöntemlerini, insanoğlunun bi
zatihi varlığını tehlikeye koyduğu noktasında birleşmektedir. 

Şimdi yukarıda oluşumuna kısaca değindiğimiz Roma Klübü'-
nün, hazırlattığı «Büyümenin Sınırları» adlı araştırmanın kapsamı
na geçiyoruz.5 

II. İnceleme'nin Kapsamı ve Daha İnsancıl Kalkınma Yön
temleri 

Yaşanmış çağlarda krallar, gelecek ile ilgili önemli olay ve ge
lişmeleri «müneccimlerden», din adamlarından sorarlardı. Günü-

(5) Belirtmek gerekir ki, Roma Klübü, M.I.T.'in hazırladığı araştırma 
üzerindeki çalışmalarım sürdürmektedir. 2000 yılının «Büyük Korku
su» konusundaki girişiminin eksik yanlarım gidermeye gayret etmek
tedir. Nitekim, 1974 Ekim ayında, Batı Berlin'de düzenlediği yıllık 
toplantısında «İnsanlığın Dönüm Noktası» gündemin ana konusu ol
muştur. Batı ülkeleri ile üçüncü dünya ülkelerinden gelen üyelerle 
güç kazanan Roma Klübü Yönetim Kurulu, Sosyalist Doğu ülkelerin
de ilgi ile karşılanmaktadır. Anılan toplantıya Alman Uluslararası 
Kalkınma Kurumu'nun davetlisi olan 200 uzman da katılmıştı. Prof. 
Dr. Mesaroviç ve Prof. Dr. Pestel'in «İnsanlık Dört Yol Ağzında», baş
lıklı tebliğleri, «Anarşik Büyümeden, Organik Gelişmeye» kaymayı ve 
bütün dünya ülkelerini bir tek ülke gibi, telakki etmek gerektiğini 
(tek ve mekanik bir bütün), ortaya koyduğu ve evrensel düzeyde bu
lunan bölgesel eşitsizlikleri gidermenin zorunluluğunu gösterdiği için, 
üçüncü Dünya ülkeleri temsilcilerinin de onayını kazandı. 

Bazı düzeltmelerle birlikte, M.İT.'in araştırmasına sadık kalan 
Roma Klübü'nün Berlin Kolloğyumunda, eğer Nüfus artış hızı durdu
rulmaz ve tarımsal politikalar, gıda maddeleri üretimim çoğaltacak 
tarzda oluşamaz ise, sadece ASYA kıtasında bu günden 2025 yılına ka
dar 500 milyon çocuk açlıktan ölecektir. (Bknz: Le Monde, 19.10.1974 
ve The Financial TIMES 15.10.1974). 
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müzde ise, Matematikçiler, «İktisatçı ve Danışmanlar» bilgisayar
ların yardımları ile yarınları tüm ortamı ve koşulları ile görmeyi 
ve yansıtmaya çalışmaktadırlar. 

Nitekim M.İ.T.'in, Prof. Dr. D. Meadows başkanlığındaki eki
bi, bilgi-sayarlar yardımı ve yukarıda andığımız beş paremetre 
(nüfus çoğalması, havanın, denizin ve yeryüzünün kirlenmesi, do
ğal kaynakların yok olması, gıda maddelerinin üretimi ve yatırım
lar), arasındaki karşılıklı ilişkileri kurmuş ve dünya ekonomisinin 
uzun vadede göstereceği gelişimin doğrultusu ve niteliğini ortaya 
koymağa çalışmaktadır. Böylece yarınlarda insanların hangi ko
şullar da yaşıyacakları sorusu cevaplandırılmış olmaktadır. Bu kar
şılık, dünyamızın yaşadığı bunalımın köklerini de yakaladığı iddi
asındadır. 

Mümkün olan her türlü kombinezon ve hipoteze dayalı bulu
nan, bilgi-sayarın bu karşılığı, çağdaş ekonomik büyüme modeli
nin, insanlığı uçuruma götürdüğüdür. İnsanlık için, «hakikat saa
tini» çalan bu çalışmanın verilerini daha yakından tanımak gerek
mektedir. A.E.T., da önemli sorumluluklar taşıyan Sicco Mansholt'a, 
insanlık felakete doğru sürüklenmektedir. Ve 2000 yılı dünyanın 
sonu olabilir» dedirten veriler nereden doğmaktadır? 

Dünya nüfusu çılgın bir hızla çoğalmaktadır. Oysa bu nüfusun 
sahip olabileceği ham maddeler acımasız bir tarzda azalmakta, yok 
olmaktadır. Aynı zamanda insanların şiddetle muhtaç oldukları te
miz su ve hava ise, korkunç tarzda kirlenip, zehirlenmektedir. Bu 
nedenlerle her ne pahasına olursa olsun hızlı bir ekonomik büyü
meye dayalı bulunan gelişmiş ülkelerin sanayi toplumu, BÜYÜME 
ÇILGINLIĞINA tutulmuştur. A.B.D.'nin başlatıp sürdürdüğü ve 
Avrupa ülkelerinin takibettiği, bu vahşi gelişme modeli, öldürücü 
bir krizin tohumlarını saçmıştır. Batı dünyası yeniden örgütlenip 
yeni çözüm yolları araştırmalıdır. Amaç, «sıfır büyüme» olmalıdır. 

Aşırı ve yıkıcı bir büyüme modeli ve aşamasından sonra, «sıfır 
büyümenin» felsefesini besleyen veriler nelerdir? Sıra bu verileri 
kısaca açıklamaya geldi. 

1. Nüfus Patlaması 
Diğer faktörler tarafından frenlenmemiş olsaydı, salgın hasta

lıklar karşısında kazanılan büyük zaferler ve gıda maddeleri üre
timinde geliştirilen verimli yöntemler, dünya nüfusunu bugünkin-
den daha fazla çoğaltabilecekti. 
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Gelişmiş ülkelerde yaygın olan doğum kontrolüne rağmen, 
dünya nüfusu bu gün 3.600 milyona varmıştır. Çoğalma hızı % 2-3 
çevresinde bulunmaktadır. Yani her yıl ortalama olarak 70-100 mil
yonluk bir artış. 

Ortalama yaşam süresi uzamaktadır. (Günümüzde 53 yıl). Ço
cuk ölümleri azalmakta. Bu nedenlerle 2000 yılma doğru, dünya 
nüfusu, 6-7 milyara yaklaşacaktır. 

Oysa XVIII'ci yüzyılın ortalarında dünya toplam nüfusu, gü
nümüz kıt'a Çin'in nüfusu kadardı (800 Milyon). Yaklaşık olarak 
1.5 yüzyıl sonra 850 milyon daha çoğaldı. Böylece 1950'lerde 2.5 
milyara vardı. 

Bu artış hızı ile, Birleşmiş Milletlerin demografik projeksiyon
larına göre dünya nüfusu 2000 yılında, en az 4, en fazla 7 milyar 
civarında olacaktır. Durumu kısaca aşağıdaki çizelgelerden de iz
lemek mümkündür. 

Çizelge : I 

2000 Yılında en azından 
6 Milyar İnsan 
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Açıktır ki nüfus sorunu, sadece sayısal bir sorun değildir. Nü
fusun dağılımı, belli bir bölgenin kaynaklarına nazaran yoğunluğu, 
yaş kademelerine göre, cinse göre dağılımı, yaşam tarzında oluşan 
değişimler, şehirleşme, mal ve hizmetlerin bu nüfus arasında dağı
lımı, gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kaynaklara oranla, 
aşırı nüfus işsizlik yoksulluk gibi, yakıcı diğer sorunlar da doğmak
tadır. Güncel hızını sürdüren bir dünya nüfusu ,bu yüzyılın sonun
da, bu günkü yetersiz hayat seviyesini sürdürmek için bugünkün
den iki misli daha gıda maddelerine, iki misli su ve enerjiye ve iki 
kat daha istihdama ihtiyaç gösterecektir. 
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Nüfus çoğalışı ile iktisadî kalkınma arasındaki bağlantıların 
karmaşıklığına rağmen, bu iki olgu arasındaki ilişkiyi belli etmek 
çok ilginçtir. 

Üçüncü Dünyanın bazı ülkelerinde, yıllık ortalama nüfus ar
tışı ile, kişi başına düşen Millî Gelirin karşılıklı olarak on yıllık 
(1960-1970) gelişimi, çizelge 2. de görülmektedir. Burada ele alı
nan örnekler, nüfusun yıllık ortalama artış hızının °/o 4'ün üzerinde 
olduğu ülkelerdir (Mısır dışında). Bu ülkelerde, nüfus çoğalma hı
zı Millî Gelirin büyüme hızından açıkça daha hızlıdır. Yine İran ve 
Fildişi ülkeleri örneği de, hem nüfus artış hızı, hem de ekonomik 
büyüme hızı, diğerlerine görece, daha yüksek oldukları için, tercih 
edilmiştir. 

Belirtelim ki, kişi başına düşen G.S.M.H., oranının artış hızını, 
hayat seviyesinin gelişme ölçütü olarak seçilmiş olmasını şu iki 
kaydı ihtiyarı ile karşılamak gerekir. 

Gelişmenin bu ölçütü, Millî Gelirin nüfus katmanları arasında
ki dağılımının adil ve hakça olup olmadığını göz önüne almamak
tadır. 

Nisbî bir gelişimi belirten bu ölçüt, halk yığınlarının ortala
ma yaşam seviyesini, gerçek yanı ile yansıtamamaktadır. Örnek 
olarak belirtelim ki, kesin rakam olarak, kişi başına düzen yıllık 
G.S.M.H., (1970 yılında) Afganistan, Birmanya, Dahomey, Nijerya 
ve Yukarı Volta gibi beş ülke için 100 dolardan (U.S.) aşağı idi. 
Fildişi ve Gana; 310 Dolar, Kolombiya için (ki burada 340 Dolar), 
İran 380 Dolar, Peru 450 Dolar, dışında kalan diğer ülkeler için 
100-300 Dolar civarında idi. Yine 1970 yılına göre, A.B.D.'de 4.760 
Dolar, İsveç'te 4040 ve Fransa'da 3.100 Dolar idi. 

Eklemek gerekir ki, 1970 yılına göre, durum, bugün üçüncü 
dünya ülkelerinin çoğunda daha da kötüleşmiştir. Siyasal, askerî 
nitelikteki önemli gelişim ve değişmeler, ekonomik (petrol buna
lımı) iklim değişmeleri (kuraklık, su baskınları) gibi yeni olgular, 
Afrika ve Asya ülkelerinin çoğunda, durumu daha da kötüleştir-
miştir. 

2. Ekilebilen Toprakların Yetersizliği 

Yer yüzünde ekime uygun toprakların genel toplamı, 3 milyar 
hektarın biraz üzerindedir. Yer yüzünün bazı ülkelerinde «Yeşil 
Devrimin» prodüktiviteyi iki veya dört katına çıkarsa bile, çoğalan 
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gıda ve diğer ihtiyaçlar karşısında işlenebilir topraklar, sınırlı ve 
yetersiz kalmaktadırlar. Ekilebilen yeryüzü topraklarının nicelik ve 
nitelik bakımından yansıttığı bu sınırlılık, gelecek 30 yıl içinde, 
mevcut dünya nüfusuna eklenebilecek milyarlarca insanı besleme
ye yetmemektedir. (5 Kasım 1974 tarihinde Roma'da toplanan, F. 
A. O. —Dünya Gıda— konferansında bugün yer yüzünün en YAKI
CI sorununun «Besin Maddelerinin Yetersizliği» olduğu saptanıyor 
ve bu nedenle daha bugünden 460 milyona yakın insanın açlıktan 
ölüm tehlikesine maruz kaldığı ortaya konuyordu). 

Yapılan hesaplara göre, ekilen toprakların verimi ve genişleye-
bilme sınırları sonuna kadar geliştirilse bile, anılan nüfus artışının 
yaratacağı ek ihtiyaçları karşılamaktan aciz kalacaktır. 

Roma Klübü'nün anılan etüdüne göre, toprak, bundan böyle 
taşıdığı insanları doyuramayacaktır. Aşağıda yer alan çizelge: 3, bu 
durumu yansıtmaktadır. 

Çizelge: 3 
Ekilebilen Topraklar Geniş letilemeyecek Durumdadır 
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3. Enerji ve Hammadde Kaynaklarının Tükenmesi 
Sözü geçen incelemeye göre, daha 2000 yılından önce, petrol 

yatakları ile maden rezervlerinin büyük bir kısmı, tükenmenin sı
nırına yaklaşacaktır. Hatta bilinen maddelerin rezervleri beş mis-
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line yükselirse bile günümüzün tüketim hızı karşısında ancak, 40 
yıl çevresinde kalan bir süre için, ihtiyacı karşılayabilirler. 

Günümüzde Endüstride kullanılan enerjinin % 97'sini sağla
yan «fosile» menşeli yakut rezervleri, tüketimin bu günkü hızı göz 
önüne alınırsa 30 yıl, bu hız daha fazla artarsa, ancak 15 yıl daha 
dayanabilecektir. 

Günümüzdeki işletiş hızı ve tarzı ile «tabii gaz» 38 yılda tüke
necektir. Petrol ise, ilke olarak 31 yıl sonra, fakat bilinen yataklar 
beş misline çıkarılabilirse, 50 yıl sonra, bitebilecektir. 

Maden kömürü, mevcut kaynaklara rağmen, işletilebilir kay
naklar bu maddenin de ancak 115 yıl dayanabileceğini göstermek
tedirler. 

Enerji alanındaki bu kıtlığa maden kaynaklarının tükenişi ek
lenmektedir. Günümüzün işletme ve çekme hızına göre sadece de
mir ve kobalt 150 yıl dayanabilecektir. 

Aşağıda yer alan 4 nolu Çizelge, bu durumu yansıtmaktadır. 

Madeni Kaynakların Tükenmesi 

Çizelge : 4 
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4. Çevre Kirlenmesi 

Baltık denizi sularında pratik olarak yok olan oksijen deniz al
tı hayatı, tehdit etmektedir. A.B.D.'den itibaren yayılan hava kirle
ticileri 20 yıl içinde Göraland buzulları üzerinde iki kat bir etki 
yapmağa başlamıştır. İklimler ve bizatihi hayat bu hava-su-çevre 
kirlenmesi ile büyük bir tehdit altına girmiştir. 

Tüketim toplumunun, toplumsal niteliğini yansıtan en şaşmaz 
gösterge hangisidir diye bir soru sorulsa, bunun tek karşılığı «Çöp 
kutularıdır» tarzında olacaktır. Çünkü yaşama düzeyimiz ve biçi
mi, açıkça, çöplüğe doğru yol alan «attıklarımız ve artıklarımızdır. 
Gerçekten çöp tenekelerine, şöyle hızlı bir bakış bile, kişinin sosyal 
statüsü, tüketim tarzı, gelir ve eğitim seviyesi, zevk yapısı, kısaca 
erdemi ve eksikleri hakkında, yetecek seviyede bilgi verebilir. 

Örneğin Amerikalı istatistikçilerin, orta seviyede bir Amerikan 
vatandaşının tüketim düzeyi hakkında yaptıkları bir araştırmada, 
haykırıcı-uyarıcı sonuçlar yansımaktadır: Yaşam süresi boyunca or
ta seviyede bir Amerikalının attıkları [artıkları] incelenince sayı
sal olarak şöyle: 10.000 şişe, 17.500 konserve kutusu, 27.000 kapsül, 
2.3 adet otomobil, 33 araba lastiği, 126 ton çöplük. Çevreye bu at
tıkları dışında, atmosfere, 9.3 ton kadar tortu bırakan zehirler, saç
maktadır. 

Yine A.B.D.'de Sağlık, Sosyal ve Eğitim Departmanının bir he
sabına göre, bu ülkenin ulusal düzeyinde 360 milyon tonu ailesel, 
belediye ve sanayinin, 2 milyon tonu tarımsal ve 1.1 tonu madensel, 
artık olmak üzere, her yıl 3.5 milyar ton sağlam artık çöplüğe atıl
maktadır. Bu «Himalaya çöplüğünde, 7 milyon otomobil, 20 milyon 
ton kağıt, 48 milyon konserve kutusu, 26 bin şişe ve diğer kutular, 
3 milyar ton endüstriyel artık ve pislik, 142 milyon ton duman ve 
zehir, bulunmaktadır. Görüldüğü üzere iktisadî kaynakların bir 
kısmı, duman halinde yok olmakta, diğer bir kısmı çöplüklerde 
kaybolmaktadır. Yine A.B.D. nde yapılan bir hesaba göre, bir mil
yon nüfus için, 200 ton bakır her yıl ırmaklara atılmakta, aynı nü
fus için ise, yılda kaybedilen aliminyum, manganez ve tuz 50 tonu 
bulmaktadır. 

Yine her Amerikalı vatandaş, içme suyu dışında, artıkları te
mizlemek, aile ihtiyacı (mutfak, temizlik, bahçe sulaması) için, 
günde 250 litre yokluğu her gün daha çok duyulan temiz suya muh
taçtır. 
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Yukarıda kısaca anılan A.B.D., örneği sanayileşmiş ülkelerin 
tümüne teşmil edilebilir. 

Böylece, çağdaş büyüme modeli, doğa ile insan arasındaki iliş
kileri tehlikeli tarzda bozmuştur. Havanın, suyun (çevrenin) kirlen
mesi, zehirlenmesi, canlı varlıkların tümü için tehlikeli bir derece
ye erişmiştir. Bu tehlkeyi, en az tahmin ettiğimiz yerlerde bile, gör
mekteyiz. Örneğin Okyanusların üzerinde hatta kuzey kutbunda. 
Bu gelişim sorunun ciddiyeti hakkında yeter bir düşünce verebilir. 

5. Hızlı Gelişen Tüketim 
Şimdi Madalyonun diğer cephesine bir göz atalım. Bu da galo

pant tarzda çok hızlı koşan bir tüketimin sakıncalarıdır. Yukarıda 
değişik yönlerine değindiğimiz orta bir Amerikan vatandaşının, ya
şam süresi boyunca, 100 milyon litre içme suyuna, 28 ton demir-
çelik ve 1.200 varil petrol, 6000 kg., kâğıt ve 50 ton gıda maddesine 
muhtaçtır. 

Washington'daki «Nüfus Referans Bürosunun» yaptığı bir tes-
bite göre, her yıl, Amerikalı için, 3.5 ton taş-kum v.b., topraktan 
çıkarmakta, şu veya bu tarzda kullanılmaktadır. Yine aynı rapora 
göre her vatandaş şu veya bu şekilde ortalama olarak 500 (Livres) 
çimento, 400 (L) cam, 200 (L) sade tuz ve 100 (L) madeni fosfat 
kullanmaktadır [1 Livres, 489,5 gram kabul edilmektedir]. Kısaca 
Amerika toplumunun her bireyi, her yıl topraktan çıkarılan ve 
transformasyona tabi tutulan 20 ton brüt madde kullanmaktadır. 

Yukarıda anılan rakamların tümü, hemen, hemen Amerikalı
lara aittir. A.B.D., üzerinde durulmasının iki radikal nedeni vardır, 
ilk neden: Amerikalıların bilinen geleneksel etkinlikleri sonucu 
anılan konuda eksiksiz bilgi ve rakam toplamış olmaları, ikincisi: 
Amerikan hayat seviyesi bu gün dünyamızın en yüksek olanıdır. 
Ve yer yüzünün çeşitli ülkeleri tarafından örnek diye ele alınmakta 
ve gıpta ile izlenmektedir. Bu noktada yansıyan diğer ülkelerin 
umutlarının «boş hayal» olduğunu belirtmek bile gereksiz. Çünkü 
Amerikalıların kendileri bile, bu «Vahşi Tüketim» diyebileceğimiz 
modelin yarattığı, tehlikelerin bilincine yavaş, yavaş varmakta ve 
onu değiştirmeğe yönelmeye başlamışlardır. 

6. Felâkete Sürükleyen Bir Eğilim 
Günümüzün tüketim hızı ve biçimi izlendiği takdirde, yüz yıl 

içinde, gümüş, altın, bakır, merkür, molybden, tunç, platin, étain, 
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tungsten ve çinko, gibi temel 10 maden kaynağı tükenecektir. Şayet 
bu tüketim hızı [Üstel] «exponansìyel» tarzda çoğalırsa (1960 yı
lından beri olduğu üzere), yukarıda adları anılan maden rezervle
rine ek olarak aliminyum, kobalt, manganez ve nikel gibi maden
ler, 50 yıl içinde tükenebilirler. 

Bununla beraber, şimdilerden 2000 yılma kadar iki katına çı
kacak olan dünya nüfusunun ihtiyacı karşılanabilecektir. Yeni kay
nakların bulunması, bu anılan tehlikeyi bertaraf etmeye yetme
yecektir. 

Yukarıda başka tarzda belirtildiği gibi, yakıt sorununda da du
rum, çok parlak değildir. Günümüzde kullanılan enerji; maden kö
mürü, petrol, tabii gaz ve uranyum menşelidir (% 97 civarında). 
Günümüzün bu tüketim hızı karşısında, tabiî gaz kaynakları, 20 
yılda maden kömürü ve petrol ise, karşılıklı olarak 56 ve 30 yılda 
tükenecektir. 

Bilindiği üzere maden kömürü 800 yıldan beri tüketilmekte
dir. Fakat bu üretimin % 50'si sadece son 31 yılda sağlanmıştır. 
Yine, dünya petrol üretiminin büyük bir kısmı, 1956 yılından beri 
gerçekleştirilmiştir. Bir başka deyişle «fosile» dayalı yakıt-enerji 
tüketiminin mazisi bilhassa çeyrek yüzyıllık bir maziye sahiptir. 

Aynı eğilim, çılgınca tüketilen diğer ham madde kaynaklarında 
da tekrarlanmaktadır. 

Kısaca dünyamız 2000 yılına doğru gıda bakımından, içme su
yu, yakıt ve diğer hammaddeler bakımından yetersiz bir rezerv ile 
yol almaktadır. 

Eğer gündeş gidişle Batı dünyası sanayileşme ve tüketim tipin
de ısrar ederse (kısaca nüfus patlaması ve sanayileşme tipi), fela
ket kaçınılmazdır. Çünkü, dünya ülkeleri ve sanayileşmişler, günü
müzün sanayileşme tipini ve hızını sürdürürlerse, sanayinin dayan
dığı hammaddeler giderek tükenecektir. Bu sanayileşme tipinin so
nucu olan çevre (hava, su) kirlenmesi tahammül edilmez boyutla
ra çıkabilecektir. Bu tip sanayileşme temellerine göre organize ol
muş bir tarım, giderek sun'i gübre ve kimyasal menşeli diğer ihti
yaçlarını karşılamada güçlük çekecek ve dayandığı sanayi enfras-
trüktürü ile birlikte yıkılacak ve gıda ihtiyacını karşılayamayacak
tır. Burada açlık olasılığı artmakta ve gıda kaynaklarına sahip yö
releri ele geçirme isteğinde, insanlığı başka tehlikelere iten savaş
lar bile başlayabilecektir. 
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Yukarıdan beri andığımız ve belirttiğimiz parametrelerden iti
baren bilgi-sayara sunulan sorulara alman karşılıklar, insanlık için 
hakikat saatini çalmaktadır. Günümüzün tüketim biçimi, nüfus 
patlaması ve sanayileşme modeli sürdürülürse, insanlık felakete 
sürüklenecektir. 

Anılan bu felaketi, aşağıda yer alan parametreler arasındaki 
bağlantı göstermektedir. Roma Klübünün, 2000 yılı ufuklarındaki 
bunalımı, yansıtan bu durumu, 5 nolu çizelgeden izlemek mümkün
dür. 

Çizelge 5 2000 Yılının Bunalımı 

Yukarıdaki çizelge 5'ten de izlenebileceği üzere, dört büyük 
bunalım, hep birlikte en çekilmez seviyelerine erişmektedirler. 
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2000 ile 2050 yılları arasında tabii kaynaklar, tarımsal ve endüstri
yel üretim gibi, ani bir tarzda azalmaktadırlar. Kaynakların bu tü
ketimine giderek çoğalan araştırma transformasyon ve akstraksi-
yon harcamaları eklenecektir. Giderek daha pahalı bir duruma ge
len ekonomik büyüme, aynı tarzda giderek daha kirletici ve zehir 
saçıcı bir hale gelecektir. Çevrenin bu kirlenme ve zehirlenmesi 
karşısında, yapılacak arıtma harcama ve yatırımları (ki çizelgede 
görünmemektedir), tahammül edilemeyecek bir seviyeye gelmesi
ne6 karşın, çok etkili de olamayacaktır. 

, Yıkıcı ve tehlikeli bir kıtlığın tutsağı haline getirilen insanoğ
lunun, önce yaşam düzeyi birden bire düşecektir; sonra dinamik 
gücü azalacaktır. Roma Klübü'nün yaptığı hesaba göre, hatta pre-
viziyonu yapılan kaynaklar, duyarlı bir tarzda çoğalsa bile, nüfus 
artışının mevcut hızının yaratacağı ihtiyaçlar karşısında yetersiz 
kalacaktır. Bu alanda yer alan bütün istatistikî veriler, anılan süre 
ve dönem içinde (en fazla bir yüzyıl ve özellikle 2000 yılından iti
baren), ÇELİŞKİLER ve ÇATIŞMALARIN, korkunç bir tarzda biri
kebileceğim, haber vermektedirler. 

Canlı varlık olarak insan, yok olmaya mahkûm mudur? Roma 
Klübü'nün düşüncesine göre, eğer insanoğlu, bugünkü büyüme tipi 
üzerine varlığını yürütmeye devam ve dayatmada ısrar ederse, so
runun karşılığı evettir (kaydıihtiyarisiz bir evet). 

Bu yok oluşun ve yıkılışın tarihini kesinlikle belirlemek olanak
lı mıdır? Bunu açıklıkla ve kesinlikle bugünden belirlemek, işin 
içine son derece çok sayıda verinin girmiş olması dolayısı ile, ola
naksızdır. Fakat kaçınılmaz olduğunu, M.I.T., in bilim adamları 
belirtmektedirler. Örneğin profesör Meadows'a göre, günümüzün 
nüfus artışına doğru olan eğilimi, sanayi gelişmesine olan tutkusu, 
kaynakları tüketme yönündeki iştihası ve doğanın, çevrenin, insan 
sağlığını tehdit eder tarzda bozulması gibi önemli olgular; yukarı
da anılan tarihin, 30 yıl çevresinden daha uzaklara atılmasını güç
leştirmektedir. 

(6) Bir örnek anmış olmak için, belirtelim ki, Amerika'nın başlıca sanayi 
dalları, yatırımların %25 ile %10'nu bu çevre kirlenmesine karşı sa
vaşa ayırmaktadırlar. (Bknz: Le Monde, 9 Mayıs 1972). Yine belhte-
lim ki, A.B.D. aynı amaç ile 1971-1976 dönemi için 71, 3 milyar dolarlık 
bir bütçe ön görmüştür. Fransa'da ise, sadece 1972-73 dönemi için ge
rekli meblağ 800 milyon $ dir. 
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Yine adı geçen Prof. Meadows'a göre bu tehlikeli durumun tek 
çaresi şudur: Günümüzün tüketim toplumunun alışkanlıkları, 
amaçları ve yöntemlerinde köklü bir dönüşümü kabul etmesi ha
linde .insanlık kurtulabilecektir. Bilim adamının, işaret ettiği çare, 
John Stuart Mill'in, günümüz deyimi ile «Duraklama Halidir». Bu 
öylesine bir DENGE durumudur ki, orada doğa insan oğlunun gi
rişimlerini hoş görü ile karşılayıp massetmeye ve ona ihtiyaç duy
duğu maddeleri sağlamağa devam edebilecek istidatta olduğu bir 
durumdur. 

Malthus'un eski olan demografik çoğalma ile gıda kaynakları, 
arasındaki dengesizliğini hatırlatan, bu parametrelerin davet ettiği 
«duraklama hali», «gelişmeyen ekonomi» veya «sıfır büyüme »ye 
tekabül etmektedir. 

Bu nedenle, andığımız bu «duraklama durumu» üzerinde dur
mamız ve «Büyümeyen Ekonominin» teorik modelini açıklamakta 
yarar görüyoruz. 

III. Duraklama Hali ve Teorik Modeli 

Roma Klübü'nün M.İ.T.'e yaptırdığı incelemenin ana görüşü 
kısaca şudur: Yeryüzünün, bütün varlıkların hayatını tehdit eden 
kirletme ve zehirlenmelerden kurtarabilmek için; vahşi gelişme po
litikalarını terketmek gerekir. Bu her şeyden önce, «maddsel tü
ketim mallarında» önemli bir azalışı kabullenmeyi gerektirmekte
dir. Bunun anlamı ise, büyüme hızını % 0 (yüzde sıfır) indirge
mek demektir. Sırası ile, «Duraklama Hali» ve bu durumun «Teo
rik Modelini» kısaca anmakla yetinelim. 

1. İktisat Biliminde Duraklama Hali 

Ricardo'nun, uzun vadede kâr seviyesindeki muhtemel bir dü
şüş konusundaki görüşü, yukarıda andığımız konuyu aydınlatmak
tadır. Ricardo'ya göre, bu kâr seviyesinin düşüşü bir tek sebebten 
oluşmaz. Giderek çoğalan bir nüfusun artan ihtiyaçlarını karşılaya
bilmek için, git, gide, verimsiz olan marjinal topraklar ekim alanı
na alınacaktır. Giderek işleyen bu süreç, topraktan elde edilen ha
sılayı, aynı hasılayı üretebilmek için yapılan harcamalara, ancak 
eşit hale gelebilmektedir. Yani hasıla, yapılan harcamaları, ancak 
karşılayabilmektedir. 
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Bu halde insanlık «durağan duruma» yani, sıfır büyüme düzle
mine gelmektedir. Bu noktada, yukarıda değinilen görüşe göre, 
nüfus ve sermaye birikiminin çoğalışı, duracaktır. Günümüzün sı
fırlı gelişme (zegist) yandaşları, ekonomik düşüncenin klâsik dö
neminde, Ricardo'dan başka, Adam Smith ve John Stuart Mill gibi 
düşünce adamları ile belli noktalarda anlaşma halindedirler. Bi
lindiği gibi, «Durağan Durum» klasik iktisatçılarda çok önemli bir 
rol oynamaktadır. Yukarıda adı geçen A Smith ve J.S. Mill'in dün
ya görüşüne göre, her toplum, ya ilerlemek ya gerilemek veya du
raklama gibi bir düzeyde kalmak mecburiyetindedir. Kısaca top
lumsal ve ekonomik gelişme bu üç aşamadan geçen bir oluşum 
içindedir. Bununla birlikte, ilerleme ve gerileme durumu, kendi -
kendini sınırlayan durumlar gibi telakki edilmektedir. Şu anlamda 
ki, gerek gelişme (ilerleme), gerekse gerileme durumundan, durak
lama haline varabilmesi için büyüme ve gerileme hızının sıfır ol
ması gerekmektedir. Çokluğu içinde; Klasik îktisadî düşünce adam
ları, bu üç durumdan gelişme halini, diğer iki durumdan daha üs
tün görmektedirler. J.S. Mill, A. Smith'e nazaran, «Duraklama Du-
rumu»unu daha farklı görmekteydi. Zaten Klasik İktisatçıların ço
ğu, Gerileme durumunun, kötü niteliğini belirten A. Smith'in bu 
görüşünü paylaşmaktadırlar. Buna rağmen bu düşünce akımında 
yer alan hiç bir iktisatçı, «Belişme Halinin» ebediyen süreceğini, 
hatta uzun bir süre bile devam edebileceğine inanmış değildi. Çün
kü ne olursa olsun, gelişme halinin, eninde sonunda, «duraklama 
noktasına» geleceğini belirtmişlerdir. Örneğin A. Smith, «Durakla
ma Hali» konusunda bir çok tarihsel örnekler bulunduğunu belirt
mektedir. Nitekim Smith çağındaki ÇİN bu duruma bir örnektir. 

Alfred Marshll'dan sonraki neo-klâsik ekonomide ki «MUVA
ZENE» (denge) anlayışı, gerçekleşmesi düşünülen (varsayılan), 
her hangi bir şeyden daha çok, «HUERlSTlQUES» bir anlayışa te
kabül ediyordu. Marshll'a göre, uzun vadede denge, klâsikliklerin 
«durağan durumu» ile aynı anlama gelmemektedir. Son yirmi yılda 
belki, neo-klasiklerin, statik denge teorilerine karşı olsun diye, eko
nomi bilimi büyüme (gelişme) kavramı ve modellerine tutkun bir 
hale geldi. Gelişmenin son amacını ve maliyetini, kısaca niteliğini 
unutup, bizatihi, sadece gelişme süreci etrafında dönüp duruldu. 
Bu nedenle,, ekonomi biliminin, anılan bu tutkunluğunda gözden 
kaçan önemli yanlar, günümüzde gün ışığına çıkartılmaktadır. Ro
ma Klübü ve Prof. J. Forrester ve D. Meadows, gibi M.t.T.'in bilim 
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adamları, Malthus'un pesimizmine, nüfus patlaması, doğal kaynak
ların tükenmesi, doğa ve çevrenin kirlenip zehirlenmesi gibi ek 
önemli olgularla canlılık vermiş olmaktadırlar. Bu nedenle «geliş-
mesiz ekonomi» anlayışı ve sorunları, giderek büyüyen bir ilgi ka
zanmaktadır. Aynı anlama gelen «sıfır kalkınma» böylece «Durak
lama Haline», tekabül etmektedir. 

Çağdaş ekonomik gelişmenin, nüfus ve üretim unsurları, sınır
sız olmayan ekolojik bir BOYUTTA, oluşup gelişmektedir. Bu tüke-
nebilen ve yenilenmesi olanaksız boyut, giderek küçülen bir TAS
MA haline gelmektedir. 

2. Duraklama Halinin Teorik Modeli 

Klâsik ve neo-klâsik ekonomiye olduğa gibi M.İ.T.'in araştır
masına da temel teşkil eden teorik modele, «küvet modeli» denil
mektedir. Aşağıdaki çizelgeden (6), bu modeli izlemek mümkün
dür. 

Çizelge-6 Küvet Modeli 

Mihver 

Birikim, yukarıdaki çizelgede A. küvetinin doldurulmasına ben
zetilmektedir. Küveti dolduran su, P. robinesinden gelmektedir (Mal 
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söz konusu olduğu zaman üretim, nüfus söz konusu olduğu zaman 
doğum). Küveti doldurma yanında, boşaltma da söz konusudur. 
Bu nedenle gelen suyun akıtılması «C» kanalı ile yapılmaktadır 
(tüketim söz konusu olduğu zaman, mal, nüfus söz konusu olduğu 
zaman, ölüm). Eğer yukarıdaki küvete akitılan suyun miktarı ve 
hızı, çıkan suyun miktarı ve hızından daha fazla olursa, küvette su 
seviyesi yükselir (stoklar çoğalır). 

Küvetin boyutları belli bir sınırlılık içinde bulunduğundan, su 
düzeyini düzenlemenin en basit yöntemi küvete gelen suyun, çıkan 
sudan daha fazla olmamasını sağlamaktır Küvet dolmağa başladık
tan itibaren, gelen su, çıkan su miktarından fazla olursa, küvet taş
maya başlar (duruma göre bu taşma, tüketim veya ölüm biçimini 
almaktadır), bu taşma, suyu bir başka tarzda akıtmağa dönüşmek
tedir. Burada, cari bir EKOLOJİK model bulunmaktadır. Ve aynı 
tarzda, bu temel ilke üzerine, Malthus'un klâsik teorisi oturuyor
du. 

Adam Smith'ten beri, fiyat teorisi yukarıdaki çizelge de görül
düğü gibi, düzenleyici bir mekanizmaya kavuştu. Küvetteki su se
viyesini, gelen ve çıkan su fonksiyonuna göre değiştirebilmek su
retiyle düzenledi. Bu da gelen su vanasını, örneğin kapatmak veya 
çıkan su vanasını açmak gibi alternatiflerle sağlanmaktadır. Suyun 
bazı seviyelerinde, gelen ve çıkan su bir diğerine eşit hacimde oldu
ğundan, sistem istikrarlı bir denge halinde bulunmaktadır. Bura
da işin içine giren, fiyat mekanizması teorisi, küvet içinde buluna
bilecek her şeye uygulanabilmektedir. Örneğin, stoklar çoğaldıkça, 
fiyatlar düşmekte, bu noktada üretim, tüketim ve gelişme durmak
tadır. Burada özellikle mekanizmaya ait, ilginç bazı sorunlar söz 
konusu olmaktadır. Bununla beraber, böylesi bir süreç değişik se-
viyelerdeki stoklara uygulanabilen düzenleme yöntemlerinin tümün
de bulmaktadır. Fakat, ne olursa olsun, düzenleme mekanizması, 
eğer yeteri ölçüde çabuk işlemezse, gelen su (örneğin) çıkan sudan 
daha fazla olacaktır. Bu takdirde, küvetin hacmi belli olduğundan, 
su taşması, gelen suyu eşitleyecek dereceye varıncaya dek devam 
ederek, çıkan su, gelen su ile eşitlenecektir. 

J.S. Mill'in anlayışına göre, insanoğlunun doğa üzerinde yapma
sı muhtemel tahribata doğanın tehammül edebilmesi ve insanoğluna 
ihtiyaç duyduğu hammaddeleri karşılayabilmesini sağlayabilecek 
bir denge olan «Duraklama Hali», gelişmenin iflası veya sonu an
lamına gelmemektedir. Çünkü şey olduğu gibi yerli yerinde saya-
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cak ve hiç değilse dünya nüfusunun yarısı hiç bir zaman sefalete 
mahkûm edilmemiş bulunacaktır. 

J. S. Mill'e göre, «duraklama hali» gelişme halinden sonra, ön
lenmez bir durumdur. Gelişmenin, duraklama düzeyine girmesi, 
stagnasyon demek değildir. Çünkü nüfus çoğalışı ve ekonomik ge
lişmeyi saran duraklama, beşerî gelişmeyi serbest bırakmaktadır. 
Çünkü insan oğlunun espri, kültür, sosyal ve moral bakımlardan 
gelişmesi için, işlenebilecek sayısız alan, halen boş durmaktadır. 
Zenginleşme tutkusu yerine, yaşama şartlarının kalitesini düzelt
mek ve geliştirmek ikâme edilebilir. Çalışma koşullarının beşerileş-
tirilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması, yorgunluğun azaltılması 
gibi daha bir çok sosyal hastalıklar iyileştirebilir.7 

IV. İncelemenin Değerlendirilmesi 

Dünya ekonomisinin uzun vadeli gelişimi üzerine Roma Klü-
bü'nün hazırlattığı araştırma, gelişmiş Batı ülkelerinde geniş tartış
malara sebep olmuştur. 

Bir bilgi sayar aracılığı ile, evrensel bir gelişme modeli hazır
lama yönünde M.I.T.'in yaptığı ve «gelişmenin sınırları adıyla be
lirttiği çalışma, takdir edilmesi gereken hırslı bir girişim sayılma
lıdır. Dünya ekonomisinin tüm kompartmanlarıyla birlikte analiz 
eden ilk deneme olmaktadır bu araştırma. Günümüze değin, ikti
satçılar, genellikle ulusal veya bölgesel çerçevelerde sınırlanan, yapı 
ve alt-sistemlerin işleyişini incelemekteydiler. Nitekim son yirmi 
yılda Amerikalılar (A.B.D.), kendi ekonomilerinin uzun vadeli eği
limleri üzerine bir dizi inceleme gerçekleştirdiler. Özellikle yeni
lenmesi mümkün olmayan doğal kaynaklarla ilgili talebin gelecek
teki eğilimini inceletip, aydınlattılar. Bu projeksiyonlar, A.B.D., dı
şında kalan ve sınırsız telakki edilen bir dünya hipotezinden itiba
ren geliştirildi. Gün ışığına çıkan sonuç şuydu: A.B.D.'ri, doğal kay
naklar bakımından dış piyasalara giderek daha bağımlı bir hale 
gelecek ve bu.maddelere karşı sanayileşmiş diğer ülkelerin oluştu
racakları talep, Amerikanınkiyle birleşerek, sözü geçen maddelerin 
fiyatlarını etkileyebilecektir. 

(7) J. S. Mili. bunları daha 1857 yılında yazıyordu. Bknz: Léon ROQUET: 
Introduction aux principes d'économie politique de Stuart Mill, Al-
can, 1889. 
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Oysa Roma Klübü için hazırlatılan bu araştırma, üçüncü dün-
ya'nın doğal kaynaklarına ne A.B.D. nin ne de diğer endüstrileşmiş 
ülkelerin ne ölçüde muhtaç hale geleceğini ve ne de bu bağımlılığın 
yankılarını incelememektedir. 

Adı geçen incelemenin konusu şudur: Eğer bütün dünya ülke
leri çağdaş büyüme sürecini izlerlerse ne olacaktır? Bilgi sayarların 
bu soruya verdikleri karşılık açıktır. Bu gelişmenin yenilenmesi 
mümkün olmayan kaynaklar üzerindeki baskısı ile çevre ve doğa
nın kirlenmesi ve zehirlenmesi öylesine bir seviyeye erişecektir ki, 
dünya felâkete doğru sürüklenecektir.8 

Yukarıdan bri değindiğimiz bu araştırmanın yeniliği ve ilginç 
yanı, kullandığı ve yararlandığı materyalden veya ileri sürdüğü se-
beb-sonuç ilişkisinden de ileri gelmemektedir. Fakat bilgi sayarla
rın gücü sonucunda, bu günkü gelişme tipinin (sisteminin) evrensel 
düzeyde bir fasit-daire (kısır döngü) halinde kapandığını belirtmiş 
olmasıdır. Sınırsız bir dış dünya hipotezinin, beslediği eski model
ler, bu yeni yaklaşım karşısında terkedilmiş olmaktadır. Bu kesin 
adım, araştırıcıların şimdilere değin uygulamaktan kaçındıkları, te
mel bir veriyi işletme yolunu açmıştır. Uygulandığı yöntemler için
de Batı uygarlığının süreci, geniş açıdan gözlendiği zaman «preda
tor» bir karakter taşıdığı görülür: «Bir kıymet yaratma fiziksel 
dünyanın desorganizasyonunu doğuran önlenmez bir süreç oluş
turmaktadır. Böylece, Batı dünyasının bu günkü büyüme modeli 
içinde oluşan ÜRETİM SÜRECİNİN büyük kısmı, mevcut olan 
enerjiyi mevcut olmayan bir enerjiye dönüştürmeye yol açmakta
dır. Termodinamiğin izahına göre bu gidiş düzeltilmesi olanaksız 
bir sürece götürmektedir.9 

Roma Klübü araştırmasının en ilginç yanlarından ilki, izlediği 
ve yukarıda kısama belirttiğimiz yeni metodolojisinde yansımakta
dır. 

(8) Belirtelim ki İngiliz The Ecologist dergisi öncülüğünde İngiliz bilim 
adamları tarafından hazırlanan bir diğer inceleme de, M.Î.T. in görü
şüne katılmaktadır. Bknz: Changer ou Disparaître. Plan pour la 
•Survie, Editions Fayard, Paris. 

(9) Bu sorunun daha sistematik bir izahı için Bknz: Nichalos Georgescu. 
Roegen, The Entropy Low and the Economic Process, Cambridge, 
Mass., 1971. 
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İkinci önemli özelliği, kapitalist Batı dünyasının son çeyrek 
yüzyıldan" beri izlediği gelişme modelinin, tehlikelerle dolu olduğu
nu ortaya koymuş olmalarıdır.10 

Geniş i boyutlarına rağmen yenilenmesi mümkün olmayan bu 
üretim ve yaşama unsurlarının hızla tükeniyor olması, gelişme sü
recinin güncel niteliğine büyük tehlikeler yüklemektedir. Yeryüzü, 
insanoğlu için büyük, fakat her gün bir yeni penceresi ve kapısı da
ha kapanan bir hapishane haline gelmekte, getirilmektedir. Yüzbin 
yıllık bir dönemden, günümüze dek uzanan ekonomik sömürme ve 
gelişme süreci, yukarıda anılan anlayışa göre, son sınırlarına yak
laşmış olmaktadır. Tarihsel dönem hesabı, bir ölçüt olarak ele alın
dığı takdirde, Roma Klübünün yaptırdığı araştırmada belirtildiği 
üzere, bu süre 30-50 veya 100 yıl olabilir. Kesin bir tarih anmak 
belki olanaksız. Fakat, her hal-ü-kârda, günümüzün —kullanmayı 
tercih ettiğimiz deyimi ile— bu «vahşi gelişme» süreci, insanın ve 
doğanın, tahamül gücünü aştığından daha uzun bir süre devam ede
mez. Anılan araştırmaya dayanarak, aydın bir tarzda, ortaya çıkan 
bir gerçek sayılabilir bu son nokta. Batı dünyasının «Kapitalist Bü
yüme» sürecinin, bu tehlikeli eğilimini ortaya koymuş olması, araş
tırmanın diğer ilginç bir yanı olmaktadır. 

Hatırlatalım ki, doğrusal büyüme ile kastedilen olgu şudur: 
Nicesel yönden büyüme değişmiyor, sabit kalıyor, belli bir süre 
için, örneğin, 1967'de 20 yeni inşaat yapıldıysa, aynı tarzda 1968, 
1969 ve 1970'de de (v.s.) yine 20'şer inşaat yapılacak demektir. Oy
sa Exponentielle Büyüme [Üstel] halinde ise, bütüne nazaran bü
yüme hızının sabit kalmasına karşın (örneğin, 1967, 1968-1969 %2 
lik bir inşaat), miktar yani yeni inşaat sayısı, düzenli bir gelişme 
göre çoğalmaktadır. Örneğin şayet 1967'de 20 yeni inşaat var idiy
se, 1968'de bu 40, 1969'da 80, 1970'de 160 ... v.b. çıkacaktır. 

Söz konusu araştırmanın tenkidine geçmeden önce bir noktayı 
vurgulamak gerekir. Roma Klübü'nün yaptırdığı incelemenin kap
sadığı önemli verileri dikkatlice incelemeden, toptan reddetmenin 
doğru olacağına kani değiliz. Buna rağmen söz konusu incelemenin 
bazı eksik yanlarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi gereğini, sanıyo
ruz ki, onu hazırlayan bilim adamları da reddetmeyeceklerdir. Şim-

(10) Anılan inceleme, teknolojik gelişmenin, doğrusal bîr eğri izlediği, hal> 
buki doğurduğu zararlar ve sosyal maliyet eğrisinin ise «exponentielle 
[Üstel] nitelikte bulunduğu, hipotezine dayanmaktadır. 
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di bu araştırmaya yöneltilen tenkitleri ayrıntılarına girmeden kısa
ca analım. 

1972 yılının Mayıs ayında UNESCO'da toplanan genç bilim 
adamları andığımız araştırmaya iki. grupta toplanabilecek eleştiri 
yöneltmişlerdir. İncelemenin «elitizmi» ilk tenkide konu olmakta 
dır. Bu görüşe göre incelemenin tüm hipotezleri «statuquo» yu yer 
yüzünde sürdürmeye dönüktür. Çünkü, kaynaklar dağılımındaki 
eşitsizliği, lokal, bölgesel ve evrensel çapta gözönüne almamaktadır. 
Seçilen 5 büyük parametre, sadece yüksek seviyede endüstrileşmiş 
ülkeleri ilgilendirmektedir. Araştırmanın metodolojisi, ikinci ten
kide konu olmuştur. Modeli sadeleştirmek için, sayısız paremetreyi, 
bağdaşırlıklarına bakmadan gruplamak gerekti. Böylece diyagra
mın son şekli, doğal kaynaklar eğrisini içermektedir, fakat gerçekte 
ise, arz ve talep, bu kaynaklara göre, büyük ölçüde değişebilmek
tedir. 

Güncel gelişmenin devamından yana olan ve çevreler ise, bu
günkü büyüme biçiminin yarattığı sakıncaları da; ancak, ekono
mik gelişme engelleyebilir. Bu nedenle «zegistlerin» (sıfırcı gelişme-
ciler), önerilerini kabul etmemektdirler. Bu araştırmaya yönelttik
leri başlıca tenkit, teknolojik gelişmeleri yeterince göz önüne alma
mış olmasından doğmaktadır. Bu görüşün taraftarlarına göre, da
ha bir çok sektörde geliştirilebilecek yeni teknolojilerle, enerji, gı
da vs. gibi sorunlar çözüme kavuşturulabilir. Ekonomik gelişmenin, 
sakıncalarını, ancak ekonomik gelişmenin giderebileceğini savunan
lara göre, doğal kaynaklara dayalı enerji tükense bile, teknolojik ge
lişmeler sayesinde başka enerjiler elde etmek mümkündür (güneş 
enerjisi, nükleer enerji vs.). Bu görüşe göre, daha şimdilerde 1 ton 
uranyum sayesinde oluşan nükleer enerji, 30.000 ton maden kömü
ründen elde edilen enerjiye tekabül edebilmektedir. Hızlı reaktör
lerde, aynı miktar uranyum ile, bir gün bir milyon ton maden kö
mürünün sağladığı enerjiyi sağlayabilecektir. İşte bu süreç sayesin
de, bugünün Amerikasmda tüketilen enerjinin iki katı seviyesin
de, 10 milyar insanın, 1 milyon yıl süre ile ihtiyacını karşılamak 
mümkün olabilecektir. Hele hidrojen atomlarının füzyonu gerçek
leştirilebilirse, 2000 yılının ihtiyaçlarından 2 milyon daha fazla bir 
tüketimi karşılayabilecek tükenmez kaynaklar bulunabilecektir. 

Yine yeni teknikler sayesinde, az ve sınırlı olanlardan daha çok 
miktarda gıda maddeleri elde etmek olanaklı olacaktır. İşlenme
yen toprakların ekime açılması ile, günümüzün ekilen toprakları 
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üç misline çıkacaktır. Şimdiye kadar elektrik enerjisi için kullanı
lan önemli su kaynakları, teknolojik gelişmeler sonucunda (Sağ
lanacak enerji sonucunda), sulamaya aktarılabilecektir. 

Sonra yaşam seviyesi yükseldikçe, nüfusun artışında yavaşla
ma olduğu görülmektedir. Kısaca bu görüşe göre, yeryüzü henüz 
keşfedilmemiş, bir çok kaynak içermekte, yeni teknolojilerle yeni 
enerji kaynakları sağlanabileceği ve çevre kirlenmesi ile mücadele 
edilebileceği ve tarımsal üretimin arttırılabileceği ileri sürülmek
tedir. 

Gerçekte ne ekonomik gelişme ne de sermaye birikimi, çağdaş 
bozulmanın temel nedeni değillerdir. Çevre üzerinde yok edici et
kileri bu günkü kadar zararlı olmayan ve insanların gerçek ihtiyaç
larını daha iyi tatmin edebilen başka tipte gelişme modelleri oluş
turup izlenebilir. Bu doğrultuda uygulanması gereken şey, üretim 
cihazının yeni doğrultulara göre yeniden dönüştürülmesidir. Bu 
alanda hatıra gelen ilk örnek, otomobil ve petrol alanına bu dere
ce büyük yatırımlar yapmak yerine, kollektif ulaşım alanındaki ya
tırımlara yönelmek daha yararlı olabilir. 

Bu noktada her şeyden önce ise, uluslararası para sisteminden 
başlamak gerekecektir. Günümüzün enflasyonist para sistemi uzun 
vadeli yatırımlar yapmağa pek elverişli olmamaktadır. Bu nedenle, 
diğer mülahazaları içermeyen, fakat tek amacı kısa vadede kârh 
sonuç veren yeni mal ve hizmet üretmeye yönelmektedir. Hemde 
doğayı zorlamak pahasına çoğu kez. 

Kısaca andığımız bu nedenlerle, bizatihi ekonomik gelişmeye 
karşı çıkmak yerine (ki kanımıza göre, Roma Klübü de bu düşün
cededir), yukarıdan «vahşi» diye nitelendirdiğimiz gelişme tipine 
karşı çıkılmalıdır. Ve daha insancıl olan gelişme tipleri ve model
leri geliştirilmelidir. 

Roma Klübünün söz konusu araştırmasına yöneltebileceğimiz 
bir diğer eleştiri, kapitalist Batı dünyası için, oldukça geçerli olan 
sonuçların, bir genelleme ile bütün evrene ve iktisaden gelişmemiş 
ülkelere kadar genelleştirmiş olması ile ilgilidir. 

Her şeyden önce yaşama, biçimi ve düzeyi ile iktisadî kaynak
ların kullanımı ve israfı, yer yüzünün kapitalist sistemi içinde kalan 
ülkeler arasında, sanayileşme ve gelişme aşamalarına göre farklı
lıklar göstermektedir. Özellikle Kapitalist sistem içinde olan ikti-
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saden Az Gelişmiş ülkelerde, durum farklıdır. Ve M.İ.T. in incele
mesi daha çok A.B.D., ile Batı Avrupa ülkeleri için daha geçerlidir, 
Bu araştırma'da iktisaden az gelişmişlik olgusunun spesifik özelli
ği de gözden ırak tutulmuştur. Çünkü kanımıza göre KALKINMA 
SÜRECÎ'nde, geri kalma olgusu ve ROSTOW okulu mensuplarının 
da düşündüğü gibi, bir aşama değildir. «Sanayi devriminden sonra 
egemen ve bağımlı ülkeler arasında, oluşmuş bulunan karşılıklı 
ilişkilerin, yoksul ülkeler aleyhine bozulmuş olmasıdır.11 

Bu gün bile geri kalmışlık olgusu hakkındaki bilgilerimiz son 
derece elementer kalmaktadır. Buna rağmen, bu sınırlı bilgiler bile, 
şunu göstermeye yetmektedir: Günümüzün geri kalmış ülkelerin 
(Kapitalist blokta olanlar) şimdiki sanayileşme süreci (belli bir 
azınlığın yararına olmak üzere ithalat ikâmesi ve ihracat endüstri
sinde ucuz işgücünün sömürülmesine dayanan süreç), uluslararası 
ekonomiye egemen olan sanayileşmiş kapitalist Batı Dünyasının, 
sanayileşme sürecinden STRÜKTÜREL olarak daha farklı koşullar
da, cereyan etmektedir. 

Kapitalist sistemin merkezini oluşturan ülkelerin sanayileşme
si temelden teknik gelişmelerin hasılası olan kaldıraçlar üzerinde 
yaygınlaştı (yani yığınların oluşturduğu piyasalar üzerine). Ulusal 
sınırlarda bu sanayileşme, giderek yükselen ücretler sayesinde ger
çekleşti. Buna rağmen gelirlerin yüksek seviyede bazı sınırlı ellerde 
yoğunlaşmasını da engellemedi. Bu gelir birikimi ve yoğunluğu so
nucunda tüketim alanında yeni mallar üretme yöntemleri zorunlu 
olarak oluştu. Fakat gerçek ücretlerin yükselme eğilimi nedeni ile, 
amerikanvari yığm piyasaları yaratıldı ki, bu olgu geniş boyutlu 
ekonomilere yolları açtı. 

Kısaca andığımız Batı ülkelerinin bu sanayileşme süreci, günü
müzün geri kalmış ülkelerinde, aynen tekrarlanamamaktadır. Bir 
Türkiye, bir Brezilya, Meksika ve Hindistan örnekleri, Batı Kapita
lizmi (merkez egemen), sanayileşme sürecinin, az gelişmiş kapita
list ülkelerde (bağımlı) tekrarlanamadığını göstermektedir. İkti
saden Az Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki, ayrıcalıklı zengin azınlık 
tabakasına kapitalist gelişmiş ülkelerin yaşama stilini aşılamak, 
öylesine bir gelir yoğunlaşmasına gerek göstermektedir ki, sanayi
leşme süreci, temelden farklılaşmaktadır. Kişi başına isabet eden 
sermaye birikiminin zayıf olduğu ülkelerde, uzun bir sanayileşme 

(11) Bknz: Celso Furtado: Théorie du Développement Economique, P.U.F„ 
1970, (özellikle sh: 139-194). 
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sürecinin ve uluslararası egemen ilişkiler sonucu elde edilen güç
lü bir sermaye birikiminin yarattığı Batılı tüketim biçimin iikâme 
etmek gayretleri söz konusudur. 

Evrensel ekonomik bir modelin strüktürü, realist olmak için 
mihver (merkezi) egemen kapitalizmler ile, «periferik», (kenar) ve
ya bağımlı kapitalizmler arasındaki bu NİTESEL farklılığı ciddi
yetle göz önüne almak gerekir. Çünkü gelişmiş kapitalist ülkeler 
yeni üretim malları ve bunların yayılarak kullanılması, yani yığın
ların tüketimine dayanmaktadırlar. İkinciler ise, teknolojik taklit
çiliği (ithali) gelir ve zenginlik yığışmasma dayanmaktadırlar. 
Strüktürel nitelikteki bu disparitenin bilinmemesi veya ihmâl edil
mesi, eğilimlerin projeksiyonunda gerçjekçî olmayan sonuçlara, is
ter istemez götürmektedir. 

Strüktürel yönden hoojen evrensel Kapitalist bir ekonominin 
mevcudiyeti hipotezi, varılan sonuçların evrensel düzeyde geçerli
lik kazanmasını, büyük ölçüde yaralayabilecek niteliktedir. Çünkü 
kapitalist batı ülkelerinin yörüngelerinde bulunan az gelişmiş «pe
riferik» ülkelerin sanayileşmesi hakkında tek bildiğimiz, bu ülke 
halklarının çok az bir yüzdesinin (°/o5-10), prodüktivite çoğalışın
dan yararlandıklarıdır, amerikanvari yaşam biçimini yaşayabildik
leridir. Geriye kalan nüfusun ezici çoğunluğu ise, ancak kendi var
lığını sürdürebilecek bir düzeyde bulunmaktadır. 

Andığımız modelin göz önüne almadığı diğer bir nokta, yer 
yüzü iş gücünün hareketlilik derecesidir. Belirtmeliki, dünya nüfu
su, birleşik kaplardaki sisteme göre dağılmış değildir. Ve de X 
memleketinde, doğal kaynaklar üzerine nüfusun yaptığı belli bir 
baskı, hemen ve zorunlu olarak diğer ülkelere aynı tarzda sirayet 
etmemektedir. 

Söz konusu incelemede bulunmasını umut edilmeye değerli 
bulduğumuz diğer bir nokta, kapitalist Batı dünyasında silahlanma 
yarışma (burada ayrıntılarına giremiyeceğimiz) ayrılan korkunç 
büyüklükteki fonların, izlenen gelişme modeli içindeki olumsuz et
kileridir. İnsanların mutluluğu yolunda değerli unsurlar getirebile
cek meblağların, insanları yok etmek yolunda silahlara aktarılması 
olgusunun, bu inceleme içine alınmamış olması düşüncemize göre 
önemli bir eksiklik sayılmalıdır.12 

(12) Hatırlatalım ki, günümüzde yer yüzünde, askerî harcamalara ayrılan 
yıllık ortalama meblağ 200 Milyar $ dır. Bu toplam dünya G.S.M.H 
nın % 6,5 ini temsil etmektedir. z 
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SONUÇ 

Söz konusu araştırmadan çıkarılabilecek sonuç kısaca şudur: 
Çeyrek yüzyıldan beri giderek daha vahşileşen kapitalist gelişme 
modellerinin, oluşturdukları yaşam stili, ancak sınırlı bir azınlık 
için geçerli olabilir. Bu yaşama biçimi şayet bütün halk yığınları 
ve ülkelere teşmil edilebilecek olursa, yukarılarda anılan nedenler
le, yer yüzünün var olan dengeleri alt üst olacak ve insanoğlunun 
nesli, varlığını sürdüremeyecek bir ortama girecektir. Bu nedenle, 
günümüzün gelişme süreci, duraklama haline girmelidir (sıfır ge
lişme = zegist'lerin görünüşü). Bu ifadelerde gizlenmek istenen bir 
olgu var. Batı kapitalizmi, sanayileşmesi ve gelişmesinin spesifik 
niteliğinin, «adaletsiz» oluşudur. İşte sosyal sınıflar arasındaki ada
letsizlik13 (az gelişmiş ülkelerdeki yoksullar), dışta ülkeler arası 
eşitsizlik ve adaletsizlik, insan ve doğa ilişkilerinde tekrarlanarak, 
doğa tahribedilmektedir. Gelişmenin bu tipine, başlangıçtan beri 
«VAHŞÎ BÜYÜME» demeyi tercih etmemiz bundandır. 

Düşüncemize göre, daha dünya ülkelerinin 2/3'inden fazlasının 
ekonomik gelişme sürecine giremediği ve insanca yaşama koşulla
rına henüz erişememiş bulunduğu bir dönemde, gelişmeyi durdur
mak, bize gayri-adil gelmektedir. Karşı çıkılması gereken şey, biza
tihi ekonomik gelişme değil, onun vahşi olan bazı biçimleridir. Kal-
kınmasız büyüme, adaletsiz büyüme ve vahşi büyüme yerine, insan 
ve doğayı yok etmeyen ve beşerî boyutları daha geniş olan, İNSAN 
CIL bir diğer kalkınma modelleri, oluşturma yol ve yöntemleri 
araştırmak, gerekmektedir. 

Yukarıda andığımız araştırma bu yönde, düşünceleri tahrik ede
bilirse, başlangıçta, sadece Batı dünyasında Statüko'yu korumaya 
matuf gibi görünen niteliğe rağmen, tüm insanlığa da yararları doku
nabilecektir ki, bu da önemli bir katkı sayılabilir. 

(13) Bu konuda daha fazla bilgi için bknz: Lionel stoéru: Vaincre La Pauv
reté Dans Les Pays Riches. Paris Flammarion 1974. 



İSVEÇ'TE SOSYAL-DEMOKRASİ UYGULAMALARI 

Doç. Dr. Özer OZANKAYA* 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık 
sözü edilen ve çoğu kez «Sosyalizm iyi ama îsveç sosyalizmi olur
sa!» yolunda övgülerle anılan; kimi kez de «İşte İsveçliler, her ge
reksinmeleri karşılanmış, bolluk içinde yüzüyorlar; ama yine de 
mutsuz insanlar, hep intihar ediyorlar» yolunda bir değerlendir
meye konu edilen îsveç toplumu, gerçekte 19. yüzyılın sonlarından 
bu yana hep güçlü bir sosyalist ve sosyal demokrat toplumsal-siya-
sal akım içinde yaşamıştır. 1930 dan bu yana da hep «eşitlik, daha 
çok eşitlik» diyen ilkeyi kendine kılavuz alan ve bu yolda bir top
lumsal - ekonomik-siyasal uygulamada bulunan Sosyal Demokrat 
Parti'nin iktidarda bulunageldiği bir toplum olmuştur. 

Herşeyden önce belirtelim ki İsveç'te kamusal ekonomi kesimi 
İngiltere veya Fransa'dakinden bile daha dardır ve daha az geliş
miştir: maden çıkarma işi ile ikincil önemdeki işleri kapsamakta
dır. Toplam sanayi ve ticaret kesimindeki işgücünün yalnızca °/o 
5.5 u devlet kesiminde, % 4.5 u da kooperatifler kesiminde çalış
maktadır. Böyle bir toplumda sosyalist bir yapıdan söz edilemiye-
ceği açıktır. Gerçekte de «İsveç sosyalizmi» diyenlerin «İsveç kapi
talizmi» demek istedikleri, yani İsveçteki gibi bir kapitalist uygula
mayı arzuladıkları anlaşılmaktadır. 

Kuşkusuz İsveç'in sosyalist bir toplum sayılamaması, bu top
lumun ilgiyle incelenmesini engelliyecek, gereksiz-yararsız kılacak 
bir husus değildir. Gerçi gelişmemiş ülkelere de ihraç edilebilecek 
bir «İsveç modelinden» sözetmeğe olanak yoktur. Gerçekten İsveç'
teki evrim günümüzün gelişmekte olan ülkelerindekinden çok de-

(*) A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Doçent. 

i 



120 Doç. Dr. Özer OZANKAYA 

ğişik tarihsel, ekonomik ve toplumsal koşulların bir sonucudur ve 
örneğin bugün İsveç özel sermaye sahiplerinin gelişmiş ve az geliş
miş ülkelerde 20 milyar lirayı aşkın ekonomik yatırımları vardır ve 
bu ülkelerde yaptıkları işin hacmi hızla artmaktadır. Oysa günü
müzün az gelişmiş ülkeleri için yatıancı ülkelere sermaye yatırıp o 
ülkeleri sömürerek gelişme olanağı yoktur. Ama isveç, sanayileşmiş 
Batı Avrupa toplumlarının benimsemeğe yönelmiş oldukları bir mo
del sayılabilir belki. Yine de 19. yüzyıl sonlarından buyana bir sos
yalist hareketin bulunup, artan ölçüde güçlendiği bir ülke oluşu; 
düşünce özgürlüğü içinde toplumun düzenleniş biçiminin hep tar-
tışılageldiği ve önemli müdahalelerle değiştirilegeldiği bir toplum 
oluşu; toplumsal eşitlik ve adalet, fırsat eşitliği, toplumsal güven
lik, sağlık, eğitim, çevre korunması, bölgelerarası dengeli kalkın
ma... alanlarında, kamu yararı, özel mülkiyet ve girişim kavramla
rını durmadan yeni koşullara göre yeni tanımlamalara tabi tutan 
ve kamu giderlerini artan ölçülerde bu eşitlik ve toplumsal adalet 
ülküleri yönünde harcıyagelen bir ülke olması isveç'i gerçekten in
celenmeğe değer toplumsal düzenleniş deneyimlerine sahip bir ül
ke yapmaktadır. Toplumsal değişme olgusunu da soyutluktan çı
karıp somut bir biçimde inceleme olanağı veren bir örnek olmak
tadır. Gerçekleşmesindeki bütün özelliklerine karşın isveç toplu
mundaki gelişmeler de toplumsal değişmenin evrensel değerlerin 
zaferi yönünde olduğunu ortaya koymaktadır: eşitlik, özgürlük, in
sanın maddi ve manevi zenginleşmesi, doğal ve toplumsal çevresi
ne egemen olması yönünde. 

BAZI VERİLER 

1972'de 8.132.000 nüfusu olan isveç'in yüz ölçümü 450.000 Km2 

olup, bunun 1/10 u göllerle kaplıdır. Nüfus yoğunluğu km2 başına 
18 kişi (1972'de) olan bu ülkede, yılın uzun aylan boyunca karla 
kaplı kalan toprakların yalnız 1/10 u üzerinde tarım yapılabilmek
te. Bugünkü hızla işletilse 150 yıl yetecek ölçüde ve yüksek nitelikli 
demir yataklarına sahiptir; petrol ve kömürü bulunmamasına kar
şılık çok zengin hidro-elektrik kaynakları var. Doğum oranları °/o 
0.15; ölüm oranları % 0.10, birey başına düşen gayrı safi milli ha
sıla 25.750 kuron (1972 de). 600.000 dinlenme-eğlenme deniz-moto-
ru, 150.000 yelkenlisi var. 

Nüfusunun %48.7'sinin işi var. Bu aktif nüfusun 2.450.000'i 
erkek, 1.450.000 i de kadındır. Bu kadınların 900.000 i evli olup 
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(=bütün evli kadınların % 60 ı; Batı Avrupa ve Kuzey Amerikada-
ki en yüksek oran), 200.000'inin okul öncesi yaşta çocukları var. 

Aktif nüfusun 
% 9'u tarımda 
% 41'i sanayide 

% 23'ü ulaştırma ve ticarette 
% 27'si de kamu-yönetiminde ve serbest meslekler alanlarında 

çalışmakta. 
Yabancı işçi de çalıştıran bu ülkede işsizlik çok az: aktif nüfu

sun % 1,2-2'si arasında. 

1966 da her 1000 isveçliye: 

466 telefon 

277 TV 

250 binek araba düşmekteydi. 

1965'de Isveç'deki konutların % 80.5'unda banyo, % 98.1'inde 
akarsu bulunuyordu. Ailelerin 1/3 i evlerinin, ya da dairelerinin sa
hibi idiler. Ortalama beklenen-ömür süresi erkekler için 71, kadın
lar için 75 yıldır. 1 yaşından küçük çocuklarda ölüm oranlan dün
yadaki en düşük orandır: % 1.26. 

16 yaşma gelene dek her çocuk zorunlu olarak okula gider, 
okullara —% 30'u liselere— devam etmektedir. 
öğrenciler için okulca sağlanır. 16-19 yaşlardaki çocukların °/o 75'i 
okullara — % 30 liselere— devam etmektedir. 

1969 da Üniversite öğrencisi sayısı 80.000 idi. 

Bunların °/o 45'i toplumbilimler % 32 si de teknik ve ekono
mik bilimler öğrenimi yapıyorlardı. Her üniversite öğrencisine Eği
tim Bakanlığınca yılda 1750 kuron ödenir. Bunun dışında tutarı 
yılda 8.000 kuronu aşan ve 40 yılda ödenebüen devlet bursları var
dır. 

Hastahaneler tamamen ücretsizdir. Hastahane dışında —diye
lim evde— yaptırılacak tedavinin masrafının da % 75'ini devlet 
ödemektedir. Her isveçli hastalık nedeniyle çalışmadığı günleri 
rçin net ücretinin % 70 ini alır. 
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Ev kadınlarına devlet günde 6 kuron öder. Doğum pirimi 1.000 
kuronun üstündedir. Ayrıca çocuk başına yılda 5000 kuron, çocuk
lar 16 yaşına gelene dek, devletçe ödenir. 16 yaşından büyük ço
cuklar için de türlü öğrenim ödemeleri vardır. 

Bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlamak için en ücra yer
lerde, 8-10 kişilik öğrenciler için tam kuruluşlu okullar, 20O-3OU 
kişilik topluluklar için tam donanımlı hastahaneler••• kurulup iş
letilmektedir. Kuzey Kutbun hemen güneyinde 500.000.000 kuron-
luk bir yatırımla kurulan demirçelik fabrikalarının yarattığı iş 
olanakları, bu bölge halkının güneye göçmesini yavaşlatıp önle
mektedir. 

Çevre kirlenmesini önlemek için çok büyük kamusal harcama
lar yapılmaktadır. Bunun yanında «kirleten, temizlesin» ilkesi, özel 
kuruluşların bu işin yükünü paylaşmasını sağlamaktadır. 

Sakatlara iş bulma ve onlara öbür toplum üyeleri ile eşit ya
şama koşulları sağlama yolunda devlet ile işverenler önemli yü
kümlülükler üstlenmişlerdir. 

BU «DEĞİRMENİN SUYU» NERDEN BELİYOR? 

Yukardaki birkaç fırça vuruşuyla ortaya konulmakta olan gö 
rüntünün, İsveç toplumunda köklü kurum, yasa ve kavram -başka 
deyişle dünya görüşü- değişikliklerinin bir sonucu olduğu; bu 
değişmelerin, toplumda yaratılan kaynakların toplum üyeleri ara
sında nasıl dağılması gerektiği temel noktası konusundaki toplum
sal - ekonomik - siyasal mücadelelerin sonucu olduğu gözden ka* 
çırılmamalıdır. Eşitlik, özgürlük, insanın maddi - manevi zengin
leşmesi ülküleri yönünde önemli ilerlemeleri temsil ettiği görülme
lidir. Ancak bu mücadelelerin şiddetli ve kanlı biçimler almamış 
olması; üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan sınıfın refahın bü
tün topluma yaygınlaştırılmasına ve bunu olanaklı kılacak maliye, 
eğitim, sağlık, bölgelerarası dengeli gelişme, toplumsal-refah... 
politikalarına şiddet yoluyla karşı çıkmamış bulunması; öte yandan 
da 19. yüzyıl sonlarından beri artan ölçüde güç kazanarak gelişen 
ve yaygın ölçüde paylaşılan sosyalizan düşünceler 1932 de homo
jen bir sosyalist partiyi kesin çoğunlukla iktidara getirdiği halde, 
bu Partinin -dolayısıyla bu toplumsal hareketin- siyasal iktidarı
na ekonomik iktidarı da katmak üzere üretim araçlarını devletleş
tirmeğe kalkışmamış olması, İsveç toplumunun açıklanması gere 
ken önemli bir özelliğidir kanımızca. 
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İsveç Sosyalist hareketinin babası sayılan Wigfross bu konuda 
şunları söylemiştir: «1930'da sosyalizme hazırlanmak, tecrübe ka
zanmak için ekonomik iktidarı ele almak istemedik. Ama aradan 
30 yıl geçti, bu yolda hiçbir şey yapmadık.» 

İsveç'te yukarda göstergeleriyle belirttiğimiz yaygın toplumsal 
refah ve fırsat eşitliği uygulamaları, çok büyük çaplı kamu harca
maları yoluyla, bunlar ise ağır bir vergilendirme yoluyla olanaklı 
kılınmıştır. Gerçekten vergiler ve öbür kamu gelirlerinin gayrısafi 
milli hasılaya oranı bu ülkede 1970 de % 41 (Türkiye'de % 23.6) 
idi. Aynı yıl kişi başına düşen ortalama vergi ve öbür kamu gelirle
ri miktarı 9.100 kuron ( = 45.500 TL.) ( = Türkiye'de 928.6 TL.) 
idi. Kişi başına yapılan yıllık ortalama kamusal harcama ve yatırım 
miktarı ise 6.80Q kuron ( = 34.000 TL.), (Türkiye'de 921.5 TL.) idi. 
Bu kamusal gelirler ve bunlarla sağlanan kamusal hizmetler, nasıl 
bir vergilendirme düzeniyle sağlanabiliyor? 

Kamu çalışmaları ve görevlerindeki bu sürekli genişleme ve ge
lişme vergi organlarının, özellikle büyük gelir dilimleri için, yüksek 
olması ile birlikte olanaklı olmuş ve olmaktadır. Örneğin 1973 yı
lında 200.000 kuronluk bir gelirin °/o 65.8'i, yani 131.000 kuronu ver
gi olarak alınmaktaydı. Bu vergi oranları, daha aşağı gelir dilimle
rine doğru şöylece azalarak gitmekteydi: 

100.000 kuronluk gelirin % 56.2 si 

50.000 » » % 45.1 i 

25.000 » » 31.7 si 

15.000 » » 26.6. sı 

vergi olarak alınmaktaydı. 

Şirketlerin vergilendirilmesi ise, çok elverişli amortisman öl
çüleri tanındığı için, görece sınırlı kalmaktadır. Yine de Şirket ka
zançlarının % 50 si vergi olarak alınmaktadır. Varlık üzerinden 
alman vergi, lOO.OOO'kurona kadar olan varlıklardan % 0.8, 100.000 
kuronu aşan varlıklardan ise % 1.8 oranındadır. Ayrıca gelir + 
varlık vergisi, toplamın °/o 80 ini aşamaz. Yalnız, yatırıma harcan-
mıyan kârlar çifte bir vergilendirmeye tabi tutulmakta ve vergileme 
oranı % 80-85'i bulmaktadır. 
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Bu vergileme oranlarının büyük servetlere dokunmamakta ol
duğu da ortaya çıkan bir başka husustur: İsveç'te 100.000 kuronu 
aşan varlığa sahip olan mükellef sayısı 212.000 olup, bunlardan 
3.650 sinin varlığı 1.000.000 kuronun üzerindedir. 

Böylece üretim ve değişim araçlarının özel mülkiyeti İsveç 
ekonomisinin, yine temel biçimi olarak kalmaktadır. Kamu ekono
mi kesimi örneğin İngiltere veya Fransa'dakinden daha az gelişmiş 
durumda olup, 1940 da Kuzey'deki işsizliği gidermek ve güneye gö
çü önlemek üzere kurulan Norrbottens demirçelik fabrikası (3000 
kişi çalıştırıyor) dışında, bugünkü devlet girişimleri 19. yüzyıl son 
larında tutucu hükümetlerce yapılmış girişimlerdir. 

İsveç sosyalist hareketinin düşünce önderi sayılan Wigfross, 
1930'da siyasal iktidarı elde ettikleri halde «sosyalizme hazırlan
mak, tecrübe (kazanmak için ekonomik iktidarı ele almak» isteme
diklerini, «ama aradan 30 yıldan çok zaman geçtiği halde bu yolda 
hiçbirşey yapmadıklarını» söylüyor. Ve bugün, İsveç tröstünün ve 
toplanmış sermayenin çok güçlenmiş olması dolayısıyla bu işin 
1932 den çok daha güç olduğunu belirtiyor. 

Ülkedeki günlük basının % 25 i, haftalık basının ise % 50 si 
bir tek ailenin mülkiyetinde bulunmaktadır. Bu tek ailenin elinde
ki yayın organları bile Sosyal Demokrat Partinin basınından daha 
çoktur. 

İşçilerin başlıca istekleri: işte çalıştırılma biçimini, çalışma 
hızını, yer değiştirmeleri, izinleri artık yalnızca işverenlerin dile
dikleri gibi kararlaştıramaması, onların keyfi emrinde olmamak 
biçiminde özetlenebilir. Her iki işçiden biri işyerinde sağlığının teh
likede olduğu görüşündedir. 

Bugün. İsveç kapitalizmi, artık başka ülkelere sermaye yatır
mış olan, oralardan kâr transferleri yapan ,yani başka ülkeleri sö
müren bir özelliğe de bürünmüş bulunuyor. Halen 4.5 milyar kuro
nu aşan bir dış yatırımı var İsveç kapitalistlerinin ve 1960'dan bu
yana gelişmiş yabancı ülkelerdeki aktifleri % 112, az gelişmiş ülke
lerdeki aktifleri ise % 163 artış göstermiştir. 

Bazı gözlemciler, İsveç toplumundaki çelişkilerden birinin, halk 
arasında geniş bir yaygınlık kazanmış bulunan sosyalizan düşün
celer ile ekonominin kapitalist niteliğini korumakta olması arasın-
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daki çelişki olduğunu belirtiyorlar.* Gerçekten örneğin İsveç Sos
yal Demokrat Partisinin etkili üyelerinden biri olan Ake Nilsson, 
bir yandan «İsveç ekonomisinin, karma ekonomi bile dense, yine 
de kapitalist ekonomik düzenin yasalarından armamadığını, azamî 
kârlılık, verimlilik arkasından koştuğunu, bunun ise işçilerin yaşa
mını 'insanlık dışı' kıldığını» söylediği halde, öte yandan «yapmak 
istediğimiz şey sermayenin ayrıcalıklarını kaldırmak değil, sınırlan
dırmaktır» demektedir. 

Sosyal Demokrat Parti halk arasındaki yaygın sosyalizan gö
rüşler ile ekonomik düzen arasındaki bu çelişkiyi gidermek ve ser
mayenin ekonomik iktidarını dengelemek amacıyla bir yandan eko
nomik alanda, işçi ücretlerinden kesilen % 7 oranındaki ödenekler 
ile bir Ulusal Yatırım Bankası kurmuştur. Bu bankanın öz varlığı 
1975 yılında 75 milyar kuronu bulacaktır. Hükümetin elinde böyle
ce önemli bir baskı öğesi oluşmuş bulunuyor. Öte yandan ideolo
jik planda da « eşitlik »çi bir eğitim ve öğretim uygulanmaktadır. 

Ancak bu eşitlik uğruna verilen mücadele esas olarak aynı işe 
eşit ücret (değişik bölgelerde de olsa) ödenmesini sağlamak; işçi 

memur ( = beyaz yakalı) arasındaki ayrımın -toplumsal haklar 
konusu da dahil- ortadan kaldırmak; ücretler yelpazesini daralt
mak (yani örneğin işçi ücretleri ile mühendis, teknisyen ücretleri 
arasındaki farkı azaltmak) amaçlarına yönelik bir mücadeledir. 
Yoksa sosyalist görüşün kapitalist düzende gördüğü asıl eşitsizlik 
kaynağı olan «üretim araçlarının özel mülkiyet konusu oluşuna ve 
emeğin artı değerinin kapitalist tarafından alınması» na karşı bir 
mücadele değildir. 

Buna karşılık İsveç'te devletin örneğin çalışma, bölgelerarası 
dengeli gelişme, çevre korunması, sağlık alanlarında aldığı şu ted
birler -İsveç Maliye Bakanı tarafından verilen bir konferansta be
lirtilmiştir-, kamu yararı kavramının ne denli çağdaş gereklere 
uydurulmakta olduğunu ve bununla aynı zamanda özel mülkiyet, 
özel girişim kavramlarına da kimi değişiklikler ve sınırlamalar ge
tirilmekte olduğunu açıkça göstermektedir: 

İş Sağlama (İstihdam) Politikası 

'İsveç'in sosyal-demokrat hükümeti iş sağlama konusuna iıeı 
zaman öncelik vermiştir. İkinci dünya savaşı sonundanberi «tam 

(*) Dominik Birmann, La Suède, Edition Rencontre, Genève. 
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çalıştırma» en başta gelen amaç olmuştur. 1972 de bu konuda da
ha da ileri bir amaç benimsenmiş, çalışmak istiyen herkese bir iş 
bulma ilkesi kabul edilmiştir. Bu konuda ev kadınları gibi, sakat
lara ve akıl, ya da ruh hastalarına iş bulunması da düşünülmekte
dir. Özellikle kadınların çalışma olanağı bulmasının 

— Toplumdaki gelir yelpazesini daraltmanın etkili bir yolu ol
duğu düşünülmekte; 

— Kadının geleneksel durumundan kurtulmasında etkili bir 
yol olduğu görülmekte; 

— düzenli ve ücretli bir iş sahibi olmanın kadına, evde kalma
sı halinde kamu kuruluşlarının ona yapacağı ekonomik yar
dımdan çok daha büyük bir toplumsal katılma duygusu ve
receği gözönünde bulundurulmaktadır. 

'Bu politikanın sonucu olarak çalışma hayatında kadınların 
sayısı artmıştır. Bugün evli kadınların yaklaşık olarak °/o 60 ı (Ba
tı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki en yüksek oran) ev dışında bir 
işte çalışmaktadırlar. 

'Türlü sakatlıkları olanlara gelince, hükümet türlü yollarla iş 
verenleri bu kişilere karşı olan toplumsal görevlerini yerine getir
meğe teşvik etmektedir. Örneğin böyle kişilerin işe uyabilmeleri 
için gereken cihazların masrafını hükümet ödemektedir. Birkaç yıl-
danberi yeni kurulan her sanayi kuruluşu vücutça sakatlığı olanla
rın gereksinmelerine uymak zorunda tutulmuşlardır. Örneğin bu 
yeni kuruluşların, tekerlekli koltuk kullanmak zorunda olan kişi
lere her türlü iş olanaklarını açık bulundurmaları sağlanmıştır. 
Devlet böyle kuruluşlara söz konusu işçilerin ücretlerinin % 40 ina 
kadar olan bölümünü ödiyebilmektedir. 

'Sakatlar dışında, ekonomik yapılardaki çok hızlı değişmeler 
nedeniyle işlerini yitirip işsiz kalanlara da hükümet yardım etmek
tedir. Gerçekten ekonomik yapılardaki değişmeler çok hızlı olmak
tadır. Önceleri bu değişiklik tarım ve ormancılık sanayii alanında 
olmakta ve genç nüfus sanayi sektörüne geçmekteydiler. Son yıl
lardaki sorun ise sanayideki gelişmelerin sonucu olarak birçok ku
ruluşların kapılarını kapatmak zorunluğunda kalmakta olmaları
dır. Böylece yüzlerce işçi bir çırpıda işsiz kalabilmekte, bunlar ye
ni bir işe de kolay uyum gösterememektedirler. Bu kişilere iş bu
lunması, toplumsal güvenliklerinin sağlanması kamusal kuruluşla
rın üzerlerine düşen görevlerdendir. 
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'Öte yandan çağdaş sanayinin elde ettiği büyük ilerlemeler, git
tikçe daha çok sayıda işçinin sanayideki bu yeniliklerin gereklerini 
yerine getirememeleri sonucunu vermektedir. Bunun sonunda çalış
ma yaşammda «İkinci takım, ya da İkinci Bölüm» diye adlandırılan 
bir işçiler kümesi ortaya çıkmıştır. Bunların da iş bulabilmeleri, 
güvenliklerinin sağlanması kamusal başvurma yerlerinin görevleri 
arasına girmiş bulunuyor. Bunlar da oluşum içinde bulunan yeni 
sanayi toplumuna uyum gösterememektedirler. Düz işler, gürültü 
içinde yapılabilen işler ortadan kalktıkça eğitim düzeyleri düşük 
olanlar, biraz geri olanlar, yaşlanmakta olanlar ve şu, ya da bu ne
denle elverişsiz durumda bulunanlar için iş bulma olanağı da orta
dan kalkmaktadır. Çiftlikler makineleşmiş, hatta otomatikleşmiş 
bulunuyor. Depolardaki işlemler bilgi sayarlarla denetlenmekte ve 
çok kez çok ileri aygıtlarla yapılmaktadır. İnsan gücünün yerini 
böylece makineler almaktadır. Bürolardaki birçok işler bilgisayar
lara, sanayideki birçok işler robotlara yaptırılmaktadır. Bütün 
bunların sonucu olarak bir yandan işsizlik artmakta, öte yandan 
iş bulma olanakları azalmaktadır. Ancak bu gelişmeler aynı zaman 
da verimlilik ve üretimin artması demek olduğundan ve toplumsal 
eşitlik güvenlik ve refah amacına ancak bu yolla ulaşabileceğinden, 
bu teknolojik gelişmelere de karşı çıkılamamaktadır. 

Bölgeler Arasında Dengeli Gelişme 

'îsveçte nüfusun yatay hareketlilik ölçüsü, demek ki bölgeler 
arasında yer değiştirme ölçüsü uzun süredenberi çok büyüktür. Bu 
husus, ülkenin hızlı ekonomik gelişmesindeki etkenlerden biri ol
muştur. Ancak birkaç yıldan beri yatay nüfus hareketliliğinin olum
suz yanları kendini göstermiştir. Ve bu iç göçler sınırlandırılmak 
istenmektedir. Stockholm'ün 1.5 milyon nüfusu ile istenmeğe değer 
sayılabilecek en büyük nüfusa kavuşmuş olduğu inancı yerleşmiş du
rumdadır. Ülkenin toplam yüz ölçümünün % 70 ini, toplam nüfu
sunun ise % 20 sini içine alan kuzey bölgelerdeki nüfus göçü dur
maksızın devam ediyor. Bunun başlıca nedenleri tarım ve orman
cılıkta gittikçe artan etkin işletmecilik yol ve uygulayımlarıdır. Ye
rini makineye kaptıran işçiler kütle halinde işsiz kalmakta, sonuç 
olarak özellikle genç nüfus yığınlar halinde göç etmektedirler. Ku
zey bölgesi nüfusu böylece hem azalmakta, hem de yaşlılardan ve 
çocuklardan kurulu olmaktadır. Bunun sonucu olarak hem bakıma 
muhtaç bir nüfustan kurulu bir bölge ortaya çıkmakta, hem de eği
tim, ulaştırma, sağlık, beslenme vb. kamu hizmetleri, verimli olarak 
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işletilememekte, hatta çok önemli devlet yardımları olmasa olanak
sızlaşmaktadır. Birkaç çocuğun öğrenimi için bir okul ayakta tutul
makta, uzak noktalardaki az sayıda kişiye gerekli besin ve öbür 
maddelerin ulaştırılması için devlet yardımları yapılmaktadır. Ten
halaşmanın daha da kötüye gitmemesi için Kuzey bölgesindeki kü
çük ve orta çaplı yerleşme yerlerinin durumlarını korumak ve ge
liştirmek üzere bunlara artan ölçüde devlet yardımları yapılmakta
dır. Örneğin Kuzey Kutbu çemberinin hemen güneyindeki Luba'da 
demir-çelik fabrikaları kurulup genişletilmekte, burada 500 yeni ki
şiye iş yaratmak için 900.000.000 kuronluk yatırımlar yapılmış bu
lunmaktadır Öte yandan Stockholm'daki bazı merkezi yönetim ku
ruluşlarının Kuzey'deki büyük kentlere (50.000-100.000 nüfuslu) 
götürülmesine çalışılmaktadır. 

'Bütün bunlar, kuşkusuz, bir bölüm yurttaşların yerlerinde kal
maları için gerekli faturayı öbür yurttaşların ödemesi demek olu
yor. 

'İşte burada, İsveçlilerin bencil bir bireycilikten sıyrılabilmek-
te oldukları görülmekte, bir toplumun üyelerinden bencil bireyciliği 
yok etmenin olanaksız olduğunu ileri süren görüşün yanlışlığı or
taya konulmuş olmaktadır. 

Çevre Korunması Sorunları 

'Birkaç yıldanberi gerek çevre, gerekse iş yerinin sağlık ve psi
kolojik açıdan korunması yolunda büyük çabalar gösterilmektedir. 
Bir örnek verecek olursak bir sanayi kuruluşu yıllarca artıklarını, 
özellikle cıva artıklarını denize dökmüştü. Balıklarca yutulan cıva 
bu balıkları yenilemez kılmıştır. Bu balıkların satılması yasaklanın
ca, balıkçılar işsiz kalmışlardır. Daha sonra söz konusu sanayi ku
ruluşuna dönülmüş ve deniz kirleıamesine karşı önleyici tedbirler 
alması istenmiştir. Ancak bu tedbirlerin maliyeti çoğunlukla öyle 
büyük ki (önemli devlet yatırımlarına rağmen) işletme kendini ka
patmayı yeğ tutuyor. Böylece işçileri işsiz kalıyorlar. Oysa temiz
lemeğe yönelecek olursa, yeni bir iş alanının ve iş olanaklarının ge
lişimine olanak vermiş olurlar: Çevre korunması sanayime. 

'Bu nedenle bu yolda devlet, yerel yönetimler ve özel kuruluş
lar hızla artan tedbirler alıyorlar. 1971-73 arasında kent merkezle
rinin temizlenip, kirlenmenin önlenmesi için 2,5 milyar kuronluk 
yatırımlar yapılmıştır. İlke şu: «Kirleten temizlemenin masrafları-
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nı öder.» Böylece Stockholm'ün tam içindeki Mâlar gölünde yıllar 
sonra yeniden yüzülebilmektedir. Merkezi ısınma sağlanmıştır, böy
lece kirlenme bu merkezdeki önleyici tedbirlerle önlenebilmektedir. 
Benzindeki yasal kurşun oranını her yıl artan bir ölçüde düşürmek
teyiz. 

'Arsa kullanımında da sanayi için, birçok geniş yasak bölgele
ri saptıyan bir planı meclis kabul etmiştir. Ancak birçok belediyeler 
ve buralardaki halk, iş alanı sağlıyacağı için çevreyi kirletse bile sa
nayi kuruluşları istiyorlar. Ama söz konusu plana aykırı davranış 
olmuş değil. 

'iş yerindeki çevre korunması konusu da çok önemlidir. İsveç-
teki toplumsal tartışmaların merkezini oluşturuyor. 1970 deki ünlü 
Kirana demir ocakları grevinin kaynağı, işyeri çevresinden hoşnut
suzluk idi. İşçiler bugün özellikle: 

— iş yerindeki otoriter düzenin yumuşatılmasını, 
— üretim hızının insanileştirilmesini ve dizi üretimi, parça 

başına ücret düzeni yerine aylık sabit ücret düzenine geçil
mesini 

— kazalara ve öbür iş tehlikelerine karşı koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin iyileştirilmesini, gürültüyü, tehlikeli maddeler 
üzerinde çalışmanın sakıncalarını giderici tedbirlerin alın
masını 

istemekteler. 

'Bütün bu isteklerin karşılanması çok pahalıya mal olmakta. 
Ancak bu yoldaki istekler ve baskılar öyle güçlü ki işverenler de, 
devlet gibi bunları kabul etmek zorunda kalacaklardır: işletmeleri
nin iyi işlemesini istiyorlarsa. Zaten bunları kabule hazır görünü
yorlar. 

Kamu Sağlığı 
'Sağlık hizmetlerinin hemen % 100 ü kamulaşmıştır: Özel ida

reler ve belediyelerce yürütülmektedir. Özel klinik, özel hastahane 
yoktur. Böylece hastaların tedavisinde (nitelik ve nicelik bakımın
dan) toplumsal ekonomik çevreleri hiçbir rol oynamıyor. Eğer 
kaynaklar yetmiyorsa kimin öncelikle tedavi edileceği, hastalığın 
ağırlığı ve ivediliğine göre kararlaştırılıyor. 

'Böylece sağlık hizmetleri sürekli ve hızlı bir gelişme göstermiş 
bulunuyor. Yıllardanberi her yıl 1,2 - 1,5 milyar kuronluk yatırım-
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lar yapılıyor bu alanda. 1960-1970 arasında doktor sayısı % 70 art
mıştır. Bu sağlık hizmetlerinin gelişme hızı, yıllarca ekonomik ge
lişme hızının iki katı olmuştur. 

'Sağlık masrafları durmadan hızla artıyor. Yaşlıların artışı bü
yük bir gider kaynağı. Hayatın fiyatı yükseliyor. 

Eşitlik ve Gelişme: 

'1930 lardan beri «daha çok, daha çok eşitlik» sloganı, o zaman
danberi iktidarda olan sosyal demokrat partice benimsenmiştir. 

Özellikle şunları içeriyor : 

— herkese çalışma hakkı 
— iş yerinde otoriter olmıyan, demokratik bir yönetim. 
— her alanda kadın ve erkeğin şartlarının eşitleştirilmesi 
— sakat, vb. gibi elverişsiz durumda olanlara öbür yurttaşlarla 

eşit yaşama koşulları sağlanması. 
— Kültürel alanda toplumsal ve bölgesel eşitlik sağlanması 
— Daha ileri ölçüde bir ekonomik eşitlik ve gelirler yelpazesi

nin daraltılması. 

'Bazıları çağdaş sanayi toplumunda eşitlik düşüncesinin uygu
lanamayacağını, yetenek farkları nedeniyle yeteneklerin başka ülke
lere kaçacağını söylüyorlar. Ancak son 50 yıl boyunca İsveç'te gelir, 
mesken, eğitim, sağlık, toplu güvenlik, vb. gibi hemen bütün alan
larda eşitliğin gerçekleşmesi yolumda devrim sayılacak bir ilerleme 
olmuştur. Ayrıcalıklar bütün yurttaşlara genellenmiştir. İlerde de 
eşitlik yolundaki daha ileri gelişmeler, İsveç toplumunun uyum 
içindeki gelişim temeli üzerinde gerçekleşeceğe benziyor.' 

SONUÇ 

İsveç'teki toplumsal refah uygulamaları konusunda bu yazıda 
yer alan verilerden çıkarılabilecek sonuçları şöylece özetlemek ola
naklı : 

1. İsveç, gerek burjuva, gerekse sanayi devrimini öbür sanayi
leşmiş Batı toplumları gibi gerçekleştirmiş, doğal kaynakları zen
gin, ayrıca da 200 yılı aşkın bir zamandanberi savaş görmemiş bir 
toplum. Uzun barış dönemi, İsveç'i kaynaklarının önemli kesimle
rini askeri harcamalara ayırmak zorunluluğundan sakınmıştır. 
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2. 19. yüzyıl sonlarından bu yana eşitlikçi ülküler artan ölçü
lerde gelişerek genişlemiştir. Kapitalist sınıfın ekonomik ve siyasal 
gücü dengelenmiş ve eşitlikçi ülküler yararına olmak üzere artan öl
çülerde sımrlanagelmiştir. Bu, toplum yaşamının pek çok kesiminde 
demokratik düzenlemelerin gerçekleşmesini sağlamıştır. Eğitim ve 
sağlık hizmetleri tam olarak fırsat eşitliği ilkelerine göre düzenlen
miştir. Etkili bir artan-oranlı vergilendirme düzeni gerçekleştiril-
mişy ev dışında çalışmıyan kadınlara bile ücret ve toplumsal güven
lik sağlanmıştır. Avantacılık, vurgun, spekülasyon, vb. geniş ölçüde, 
kör bir piyasa mekanizması da bir ölçüde önlenmiştir ve bu yön
deki gelişim durmadan sürmektedir. 

3. Gerçekleştirilmiş olan yüksek toplumsal refah düzeyi emek
çi halkın eşitlik ülküleri yönündeki mücadeleleri sonunda ve kendi 
ücretlerinden kesilerek oluşan kamu kaynaklarından karşılanmak
tadır. Ve eşitlik uygulamaları da temelde ücretler yelpazesinin dar 
tutulmasına yönelik bulunmaktadır. Geniş halk kütlesi hâlâ «yar
dım edilen» durumundadır. Toplam üretim araçlarının % 90'a va
ran oram özel mülkiyet altındadır ve anamalcı sınıfın ekonomik 
iktidarı önemli ölçüde süre - gitmektedir. Ancak eşitlik, özgürlük, 
kamu yararı... vb. kavramlanndaki demokratik gelişime koşut 
sınırlandırmalar altına alınagelmektedir: Hele anamalcı sınıfın 
İsveç'te, az gelişmiş, hatta kimi gelişmiş toplumlarda görüldü« 
günün tersine, elikıran (= faşist) bir ekonomik, toplumsal ve si
yasal uygulama gerçekleştirmesi olasılığı hemen de kalmamıştır. 
Yine de işyerinde demokratik yönetim, kadm-erkek eşitliği gibi so
runlar hâlâ İsveç toplumunun gündemindeki çözüm istiyen sorun
lar arasındadır. 

4. İsveç anamalcılarının başka ülkelerde, özellikle az-gelişmiş 
ülkelerde durmadan büyüyen geniş yatırımları ve oralardan sağ
ladıkları büyük kâr aktarmaları da hatırlatılmaya değer. 

5. Son olarak da bir görüşümüzü yalnızca bir varsayım olmak 
üzere belirtmek istiyoruz. Ancak bu görüşün, daha yalandan ve ye
terli belgelere dayanılarak yapılacak bir araştırmanın sınavından 
geçirilmesi gerektiğini vurgulamalıyım. 

19. Yüzyılın sonlarından bu yana durmadan gelişen eşitlikçi 
ülküler ve toplumcu görüşler, 1930 ların başında tutarlı bir - sosya
list olmasa da - sosyal demokrat partiyi iktidara getirmiştir. Ama 
buna rağmen bu parti siyasal iktidanna ekonomik iktidarı katmağa 
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kalkışmamış, yani üretim araçlarının özel mülkiyetine son verme
miştir. Bu uygulama hem genel olarak İsveç halkı arasında durma
dan gelişen eşitlik ülkü ve özlemleriyle, hem de iktidarda olagelen 
sosyal demokrat partinin «Eşitlik, daha çok eşitlik» diye özetlene
bilecek sloganları ve programlarıyla çelişmektedir. Bu çelişkiyi na
sıl açıklamalı? Kanımca bu çelişkinin arkasındaki önemli nedenler
den biri de başka bir özlü çelişki olabilir ki o da şudur: ekonomik 
iktidarın bir sınıfın elinde bırakılmaması, başka bir deyişle üretim 
araçlarının kamu mülkiyeti altına alınması, kaçınılmaz bir biçimde 
genel ve zorlayıcı bir Planlamayı gerekli kılmaktadır. Oysa genel bir 
planlamanın insanların yaşamını çok katı sınırlamalar altına soka
bileceği konusunda derin kuşkular vardır ve bu nedenle genel plan
lamaya karşı küçümsenemiyecek nefret duyguları bulunduğu görül
mektedir. Gerçi genel planlamanın olmadığı bugünkü durumda da 
insanlar bu defa başka bir düzenin, yani kör piyasa mekanizması
nın türlü kısıtlamaları ve katılıkları altında yaşamakta, üstelik kay
nakların boşa harcanması önlenemediği gibi, genel toplumsal - eko
nomik gelişme de mümkün olan ölçüde gerçekleşememektedir. Ne 
var ki bu noktayı görmek daha zordur. Ayrıca plansız yaşam yapısı 
ve ideolojisi bakımından bireylere özgür oldukları kanısını vermek
te, bu ortamda genel planlamanın sınırlamalarından daha çok ür-
külmektedir. Genel planlamanın geniş ölçüde bir kabul görebilmesi 
hem alacağı biçimlerin usa uygun düşmesine, hem de yöntemlerinin 
özgürlük duygularıyla bağdaşmasına bağlıdır. İngiliz düşünür Ray
mond Williams'in belirttiği üzere «demokratik planlama deyimi ko
layca söylenebilen bir deyimdir; ama bunun nasıl işlediğini gerçek
ten bilen yoktur. Ekonomik planlamanın kimi ülkelerde elde ettiği 
göz kamaştırıcı başarıların da herhangi bir genel demokrasi uygu
lamasıyla bir arada olmadığı bilinmektedir. Demokrasi ülküsü ile 
tüm yaşamı genel bir planlamanın denetimi altına sokmak kaygısı 
arasındaki çelişkinin yol açtığı en büyük zarar da buradadır: çünkü 
böylece planlama yapmamak için geçerli gerekçeler bulmuş olduğu
muz sanısına kapılmak kolay olmaktadır. Oysa gerçekte temel bir 
planlama gereksinimi çok ivedi olarak ortada durmaktadır ve so
runlar, çözümlenmeleri çok güçtür diye ortadan kalkmamakta, 
tersine daha da ağırlaşmaktadırlar.»* 

(*) Raymond Williams, The Long Revolution, Penguin Books, London, 
1961. 
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SANAYİLEŞMEDE BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİN 
YARATTIĞI SORUNLAR 

Doç. Dr. Erdinç TOKGÖZ* 

1. Giriş 

Bölgesel ekonomik sorunları ilk ele alan Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, 1957 yılında 140'dan fazla üniversitede bölgesel so
runlarla ilgili araştırmalar ve ders programları yürütülmekteydi. 
Amerika'nın bu konuda öncü olması iki nedene bağlanmaktadır: 
Birincisi 1930-40 arasında yürütülen «Tennessee Vadisi Çalışmala
r ı n ı n başarılı olması; ikincisiyse, ülkenin bölgelere ayrılmış, Fe
deral bir sistem içinde bulunmasıydı1. Diğer ülkelerde konunun ele 
almışı daha ziyade «dengeli kalkınma» tartışmalarıyla ortaya çık
mıştır. Her iki sebebin bir araya gelmesi, «bölgesel iktisat» disipli
ninin günümüzdeki önemli yerini almasına yardım etmiştir. 

Bölgesel farklılıklar sanayileşmemiş ülkelerde doğal koşulla
rın etkisi altında ortaya çıkmaktadır. Toprak zenginliğinin ve ikli
min her yerde aynı derecede elverişli olmaması ekonomik faaliyet
lerin ve insanların «elverişli yer» aramasına yol açmıştır. Bu seçime 
konu olan bölge, zaman içinde sürdürülen çevreyi düzenleme çalış
malarıyla ve tamamlanan alt yapı tesisleriyle, diğer bölgelere göre 
daha da elverişli hale gelmiştir. Dolayısıyla, göreli olarak ortaya çı
kan gelişmişlik farkı yeni sınaî faaliyetlerin, daha hızlı biçimde, böl
geye akmasına yol açmıştır. 

(*) Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Ekonomi Bö
lümünde Doçent. 

(1) J. R. MEYER: «Bölgesel İktisat», iktisadî Kalkınma Üzerine Seçme 
Yazılar, O.D.T.Ü., İdari Bilimler Fakültesi, Ankara 1966, s. 368. 
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Serbest piyasa ekonomilerinde, piyasanın işleyişine karışılma-
dığında, ekonomik faaliyetlerin mekâna göre dağılımında görülen 
eşitsizlik, ülke içinde bir veya birkaç bölgenin toplam nüfusun ve 
ekonomik kaynakların önemli bir kısmını kendine çekmesiyle so 
nuçlanmaktadır. Başka bir deyişle, ülkenin diğer bölgeleri göreli 
olarak duraklamakta veya geri kalmaktadır. Bu gözleme uygun dü
şen klâsik örnekler ingiltere ve Fransa'nın sanayileşmesidir. Her 
iki ülkenin başkenti ülke nüfusunun ve ekonomik faaliyetlerin çok 
önemli payını kendinde toplamış bulunmaktadır. Japonya sanayi
leşmesinde kutuplaşma çok daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Pa
sifik kıyısındaki Tokyo, Nogaya ve Osaka kentlerini içine alan To-
kaido bölgesi ülke yüzölçümünün % 3'ünü, nüfusun % 23'ünü ve 
toplam sınaî üretimin % 75 ini temsil etmektedir2. Halen sanayi
leşme gayreti içinde olan bazı ülkelerde de tek bir merkez etrafında 
toplanma olayına örnek bulmak mümkündür. Arjantin'de Buenos 
Aires, Portekiz'de Lizbon ve Yunanistan'da Atina örneklerinde ol
duğu gibi... Diğer bazı ülkelerdeyse ortaya çıkmış iki gelişme kut
bunun egemen olma yönünde rekabet ettikleri görülmektedir. Bre
zilya'da Rio de Janeiro ile Sao Paulo, Mısır'da Kahire ile İskende
riye örnek olarak verilebilir. 

Henüz sanayileşmelerini tamamlamamış, bu son ülkeler sana
yileşmede, bölgeler arasındaki eşitsizliği olağan karşılamakta, hattâ 
sanayileşmede «büyüyen eşitsizlikler» stratejisini uygulamaktadırlar. 
Örneğin en ileri teknoloji kullanan sanayi dalma ve bu sanayilerin 
kurulduğu bölgeye öncelik veriliyor. Ülkenin kaynaklarının çok kü
çük kısmı, geri kalmış bölgelere tahsis edilmektedir. 

Henüz sanayileşmenin ilk aşamalarında bulunan ve hızla geliş
mek isteyen ekonomiler için sınaî faaliyetlerin bir veya iki «büyü
me kutbu» etrafında toplanmasını bir strateji olarak öneren, başta 
A.O. Hirschman olmak üzere, iktisatçılar vardır. Kuramsal araştır
malar ve sanayileşmiş kapitalist ülkelerin geçirdiği tecrübelerden 
anlaşılıyor ki, sanayileşme sürecinin ilk zamanlarında ekonomik 
kaynakların mekâna göre dağılımına karışılmamalıdır. Minimum 
maliyet, maksimum kâr düşüncesijde sınaî üretim noktalarının bir 
merkez etrafında toplanması kıt kaynakların etkin kullanımı yö
nünden zorunlu olmaktadır. Dengeli büyüme görüşünü savunan 

(2) OCDE: «La politique régionale du Japon», L'Observateur de 
L'OCDE, Paris .Şubat 1972, s. 34. 
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Rosenstein-Rodan, Nurkse ve Scitovsky gibi iktisatçılar sanayileş
menin başlatılmasında sektörler arası bütünleşme yanında sınaî te
sislerin birbirine «dıştan istifadeler» sağlayacak biçimde kutuplaş
masını önermişlerdir. 

Her ne kadar sanayileşme sürecinin ilk aşamasında sınaî fa
aliyetlerin kutuplaşması sermayenin etkin kullanımına yol açmak
ta ise de, bu süreç belirli bir aşamadan sonra (sanayileşmiş ülkeler
de) sosyal ve ekonomik nitelikte bir maliyet yaratmaktadır. Bu 
maliyetin iki cephesi vardır: 

1) Kutuplaşmanın oluştuğu merkezde, aşırı büyüme sonucu, 
meydana gelen sosyo-ekonomik sorunlar sözkonusudur. Bunlara 
kısaca «büyük şehir sorunları» adı verilmektedir. 

2) Sanayileşme süreci içinde kutuplaşma devam ederken, ül
ke mekânında geri kalmış bölgeler görülür. Ortaya çıkan bölgesel 
dengesizlikler ekonominin bütünleşmesini engellediği gibi, toplu
mun bütününü olumsuz şekilde etkileyen sosyal sorunlar da ya
ratmaktadır. 

Şu halde sınaî faaliyetlerin dağılımında görülen büyük eşitsiz
liklerin doğurduğu sorunları iki grupta toplamak mümkündür. 
Birincisi büyük şehir sorunları, ikincisiyse bölgeler arasındaki 
dengesizliğin yarattığı sorunlardır. 

2. Büyük Şehir Sorunları 

Kentleşme konusunda yapılan kuramsal çalışmaların ortaya koy
duğu bulgular, merkezî bir toplanma yerinin büyüme hızının veya şe
hirleşme hızının, bu şehir hizmetlerine olan talep tarafından belir
lendiğini göstermektedir. Çünkü kentin başlıca görevi, hinterlandı 
için bir hizmet merkezi olmaktır. Bu nedenle şehirlerin arz ettikle
ri hizmetlere olan talep artışı hızı, şehrin büyüme hızını belirleyen 
birinci derecede etkendir3. 

C. Clark, bir kentin çevresine arz ettiği mal ve hizmetler hac
miyle şehrin nüfusu arasındaki ilişkiye önem verirken, diğer araş
tırıcılar doğrudan doğruya şehir hizmetleri arzıyla şehrin etrafın
da sınaî faaliyetlerin toplanması arasındaki ilişkinin önemi üzerin
de durmaktadırlar. Bu ikinci görüşe göre şehirleşmeyle sanayileş-

(3) R. KELEŞ: «Şehirciliğin Kuramsal Temelleri», S.B.F., Yayınlan, No. 
332, Ankara, 1972, s. 12. 



138 Doç. Dr. Erdinç TOKGÖZ 

me birbirini iten iki güç gibidir. Aralarındaki ilişki çok kuvvetli ol
makla beraber çeşitlilik arz edebilmektedir. Bu anlayış, büyük şeh
rin gelişmesini dört aşamadan geçerek tamamladığını ileri sürmek
tedir4: 

— Piyasanın örgütlenmesi, 

— Sınaî faaliyetlerde toplanma, kutuplaşma, 

— Ulaştırma ve haberleşme sisteminin kurulması, 

— Finansman ve kredi kurumlarının toplanması. 

Sınaî faaliyetlerin başlaması, bir şehir etrafında toplanması 
kendiliğinden öylesine hızlı gelişmektedir ki, belli bir zaman sonra 
bu faaliyetlerin devamı için bazı temel ihtiyaçlar karşılanamaz ol
maktadır. Enerji ve su kıtlığı baş göstermekte, konut ve ulaştırma 
hizmetleri arzında dar boğazlar belirmektedir. Sanayileşmenin bu 
ihtiyaçları, kamu alt yapı yatırımlarına olan talebin şiddetini art
tırmaktadır. Devlet, uygulamak istediği yatırım ve gelir dağılımı po
litikasına uymasa bile, sanayicilerin istek ve şikâyetlerini dikkate 
alacak biçimde, kamu yatırımlarını planlamak zorunda kalacaktır. 
Sanayi faaliyetlerinin toplandığı bölge, kamu yatırımlarından da 
büyük payı alınca, bölgenin sanayileşmesi ve şehirleşmesi daha da 
hızlanır. Dolayısıyla, bölgenin, ulusal ekonomi içinde ağırlığı arttık
ça, kamu yatırımlarının genişletilmesini ve yenilenmesini istemesi 
daha da kolaylaşacaktır5. 

Sınaî faaliyetlerdeki toplanma hızının etkisi altında kalarak 
büyüyen şehirde, hizmetler kesimi, daha hızlı bir gelişme gösterir. 
Hizmet arzmdaki çeşitlilik ve genişleme devam ettikçe hizmetler 
sektörünün büyüme hızı sanayininkini aşar. Büyük şehir yaşamının 
ortaya çıkardığı yeni hizmetler arasında büyük ve lüks mağazalar, 
moda evleri, büyük araştırma ve enformasyon merkezleri, ileri tek
niklerle çalışan hastahaneler ve enstitüler, büyük kütüphaneler, 
büyük ve çok çeşitli eğlence yerleri v.b. sayılabilir. Ayrıca büyük 
sınaî, ticarî, malî firmaların ve kurumların karar yerleri de büyük 
şehir merkezlerinde toplanmıştır. Bu oluşumda haberleşme ve ulaş
tırma olanaklarmdaki hızlı gelişmenin rolü büyük olmuştur. 

(4) J. R. BOUDEVILLE: L'Espace et les pôles de croissance», Paris, 
P.U.F., 1968, s. 185. 

(5) A. O. HIRSCHMAN: «Stratégie du développement économique», Pa 
ris, Ed. Ouvrières, 1964, s. 219. 
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Şehirleşme hareketinin hızı ve yönü, hemen her ülkede, ekono
mik gelişmeye bağlı kalmıştır. Ekonomik gelişmenin piyasanın işle
yişine bırakıldığı ülkelerde şehirleşme de genellikle «düzensiz ve 
plansız»dır. Bu durum, ülkede bir veya birkaç kentin aşırı derece
de büyümesine, «büyük şehir» (dev-şehir) niteliğini kazanmasına 
yol açar. Ekonomik gelişmenin ileri aşamalarında bu düzensiz şe
hirleşme hareketi, bölgeler arasındaki farklılaşmayı hızla büyüt
mektedir. 

Sorunların başlıcaları şehirleşme hareketiyle ortaya çıkan ve 
devam eden sorunlardır ki bunları şöyle sıralamak mümkündür: 
Sürekli olarak konut talebinin konut arzını aşması; şehir içinde 
dolaşan ve şehir dışına giden yolların ve araçların yetersizliği; iş 
yeriyle, mesken arasında kaybedilen verimli zamanın gittikçe uza
ması; gaz, elektrik ve su sıkıntısı; sağlık şartlarının bozulması ve 
hizmetlerin yetersizliği; gecekondu mahallelerinin yayılması; trafik 
sıkışıklığı gibi... Ayrıca sanayileşmenin yarattığı bu büyük şehirler, 
bugün «çevre sorunları» diye adlandırılan su, hava ve toprak kir
lenmesi ve doğal çevrenin bozulması sorunlarıyla karşı karşıya bu
lunmaktadır. 

Özellikle yeni sanayileşmeye başlamış ülkelerde sanayi şehirle
rine göç eden insanlar büyük bir konut sıkıntısıyla karşılaşmakta
dırlar. Kısa sürede şehir etrafı gecekonduyla çevrilmektedir. Bu 
gelişi güzel ve çok hızlı yerleşme biçimi aynı zamanda her türlü 
sosyal hizmetlerin yetersizliğine ve yoksulluğun yayılmasına yol aç
maktadır. 

Örneğin Hindistan'ın sanayileşmeye başlamasıyla, kırsal alan
lardan Bombay ve Kalküta gibi şehirlere, işgücü akımı sonucu, bü
yük sosyal sorunlar ortaya çıkmıştır. 1944 yılında Bombay nüfusu
nun % 74'ü tek odalı kiralık yerlerde barınıyordu. Şehrin birçok 
yerlerinde 1 odada 15 kişi barınıyordu. Kiraların yükselmesi, ulaş
tırma sisteminin kurulamaması, her türlü sağlık ve sosyal hizmet
ler arzının yetersizliği, şehirde kurulan üretim faaliyetlerinin ya
rattığı göreli refahı, hızla alıp götürmektedir6. 

Sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinde, büyük şehirlere akın 
yanında büyük şehir yaşamının gürültüsünden, kirli havasından 
kaçanlar da çoğalmaktadır. Bu durum, şehire giren çıkan araç sa-

(6) United Nations: «Industrial Location Policies And Policy Measures 
In Developing Countries», International Symposium, New York 1967. 
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yısının ve şehir çevresindeki arsa fiyatlarının artmasına yol açmak
tadır. Yerleşme yönünden, büyük şehirlerin merkezlerinde, iş yer
leri, eğlence yerleri, sanat ve kültür yerleri ve bir de daha ziyade 
işçilerin ve memurların konutları bulunmaktadır. İş sahipleri (zen
ginler) ve yüksek düzeydeki memurlar, şehir merkezinden uzakta 
ve sınaî işletmelerin bulunmadığı alanlarda, daha elverişli konutlar
da oturmaktadırlar. 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün araştırıcılarına göre, 
dünyadaki insanların her yıl %2, üretimin %5 oranında artması; 
yeni dünya nüfusunun her 30 yılda, üretimin de her 15 yılda bir 
misli olması, insanlık için tehlikeler arzetmektedir. Eğer bu eğilim 
devam ederse 2060 yılında dünya nüfusu 28 milyar (bir yüz yıl önce
sine göre on misli), dünya üretimi de 200.000 milyar dolar, bugün
künün yetmiş misli) olacaktır. Oysa yeryüzündeki besin ve ilkel 
maddeler bu tarihten çok önce ihtiyaçlara cevap veremeyecektir. 
Üstelik çevrenin kirlenmesi ve doğal dengenin bozulması sonucu 
doğadaki temiz hava yetersizliğinden insanlar bu tarihten önce bo
ğulmak tehlikesiyle karşılaşacaklardır7. 

Sınaî faaliyetlerin toplandığı bölgelerde «üretim-kirletim» ora
nının sabit kalmadığı, üretimin yoğunlaştığı bölgelerde kirlenmenin 
daha hızlı olduğu kabul edilmektedir. Buna rağmen yeryüzünde 
bilhassa sınaî üretim faaliyetlerinin belli bölgelerde toplandığı gö
rülmektedir. Örneğin dünya sınaî üretiminin 1/3 ü sadece A.B.D.'de 
elde edilmektedir. Bu durum Amerika'da bilhassa sanayi bölgele
rinde, doğanın kirlenmeyi emme ve örtme olanağını sınırlamakta
dır. Başkan Nixon'un 1970 yılında kurduğu çevre sorunlarıyla il
gili komite, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, 1970-1975 arasında 
çevre kirlenmesine karşı 114 milyar dolarlık bir harcamayı gerekli 
görmüştür8. Bu miktar yaklaşık olarak ülkenin GSMH'smm % 2 si 
kadardır. 

(7) Avrupa Topluluğu, Ortak Pazar, Brüksel, Temmuz 1972 ,sayı 11, s. 11. 
(8) O.C.D.E.: «Etats-Unis», Nisan 1972, s. 45. 
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Harcama alanı Toplam harcamalar 

(1969 fiyatlarıyla, milyar dolar) 
Hava kirlenmesine karşı 36.25 
Su kirlenmesine karşı 36.25 
Katı artıkların yok edilmesi 41.50 

G. Toplam 114.00 

Kaynak: O.C.D.E., «Etats-Unis» ,Nisan 1972, s. 45. 

Batı Avrupalı bazı araştırıcılar, şehir içi trafiğini hafifletmek, 
egzos gazlarının zararlarını asgariye indirmek için, şehir dahilin
de kamu ulaştırma şebekesinin geliştirilmesini ve herkesin bir 
özel otomobile sahip olmasının önlenmesini önermektedir. Oysa 
şehir içi trafiğiyle ilgili araştırmalar gösteriyor ki, büyük şehirler
de kamu yardım ve sübvansiyonlarıyla, kamu ulaştırma sisteminin 
geliştirilmesiyle, şehir içi tıkanıklığının önleneceği ve bireylerin 
özel arabalarını şehir içinde kullanmaktan vazgeçecekleri iddiası 
gerçeği yansıtmamaktadır. Zira özel otomobil ve kamu taşıtları 
arasındaki tercihin yarattığı çapraz talep esnekliği o kadar düşük
tür ki, ortak taşıt araçlarına binmeyi kabul edenlere fazladan bir 
ödeme yapıldığı takdirde ancak bazı otomobil satın almak isteye
cekler üzerinde etkili olacağı tahmin edilmektedir9. 

Fransa'da 1945 yılından beri Paris'in ülkenin diğer bölgelerine 
göre çok hızlı büyümesi sonucu ortaya çıkan «büyük şehir sorunla
rı» hükümetleri meşgul etmektedir. 1965-İ970 dönemini kapsayan 
beşinci plânda bu konuda uzun vadeli ve çok yönlü tedbirler ön
görülmektedir. Bu tedbirlerin başında Paris'in daha fazla büyü
mesine engel olacak tedbirler gelmektedir10: 

1) Her türlü iş yeri inşaatının yasaklanması, 

2) Her türlü yeni sınaî faaliyet için özel izin gereğinin kon
ması, 

3) Her türlü kamu tesis ve binalarının yapım ve genişletilme
sinin sınırlandırılması, 

(9) J. R. MEYER: a.g.m. s. 797. 
(10) O GUICHARD: «Problèmes actuelles de Paménagement du 

territoire», Institut D'Etudes Politiques de l'Université de Paris, 
Mars 1964. 
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4) Zorunlu hallerde, şehir merkezinden 200 km. uzakta yeni 
tesisler kurulmasına izin verilmesi, 

5) Paris içindeki iş yerlerini ve bürolarını boşaltan iş sahip
lerine prim verilmesi gibi... 

Plan ayrıca öngördüğü «denge metropolleri»nin yaratılması ve 
Batı Fransa'nın kalkınmasıyla ilgili tedbirlerle Paris'e dönük göç
lerin azalacağını öngörmektedir. 

3. Bölgesel Dengesizliklerin Yarattığı Sorunlar 

Sınaî faaliyetlerin mekâna göre farklı dağılımı sonucu ülke 
ekonomisi gelişmiş, duraklamış ve geri kalmış diye farklı gelişmiş
lik düzeyinde olan bölgeler ortaya çıkarmaktadır. Bu farklılaşma, 
bölgelere göre gelir ve refah dağılımında eşitsizliklere yol açmak
ta, dolayısıyla ülke sosyal ve siyasa]! huzursuzluklara sahne olmak
tadır. Bu huzursuzlukların kapsam ve önemi ülkeden ülkeye deği
şiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde geri kalmış bölgelerin temsil
cileri, merkezî hükümet üzerine siyasal yollardan baskı yaparak, 
bölgelerine daha fazla kamu yardım ve yatırımı yapılmasını sağ
lamaya çalışmaktadır. Diğer bazı ülkelerdeyse, özellikle 1972 yılı 
içinde Fransa'da görüldüğü gibi, Brötanya'lılar sık sık merkezin 
dikkatini çekmek için, sabotaj hareketlerine girişmektedirler. Benzer 
olaylar Güney İtalya'nın bazı şehirlerinde zaman zaman görülmek
tedir. 

Bölge sorununun dışarıya yansıması üç temel göstergeyle ol
maktadır11: 

— Ülke ortalamasının çok altında bir gelir düzeyi, 

— Yaygın bir işsizlik, 

— Aktif nüfusun (genç yaşlarda) kitle halinde göç etmesi. 

Bu üç temel sorunun niteliği ve genişliği üzerinde, bölgenin 
coğrafî durumu, nüfusu ve geri kalmışlık derecesi etkili olmakta
dır. Gerikalmış bölgenin boyutları, bilhassa sorunlara çözüm ara
yacak merkezî hükümet yönünden çok önemlidir. Küçük bir coğrafî 
mekân üzerinde az bir nüfusun bulunduğu bölgeye tahsis edilecek 

(11) O.C.D.E., «Le Facteur Régional Dans Le Développement Economique», 
Paris 1970, s. 20. 
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ulusal kaynakların miktarı önemli olmayacaktır. Şayet ele alman 
bölge, ülke nüfusunun önemli bir kısmını barındırıyorsa, bu tak
dirde merkezî hükümetin kaynak dağılımına müdahalesi büyük 
önem taşıyacaktır. 

Geri kalmış bölge ya tamamen bir tarım alanıdır veya ilkel bir 
sanayi teknolojisi kullanan sınaî faaliyetlerin egemen olduğu körel-
miş bir eski sanayi şehridir. Her iki durumda da bölgesel işgücünün 
genç bölümü büyük kentlere göç etmektedir. Bu göç, daha yüksek 
ücret için olabileceği gibi ,sadece büyük şehir yaşamının çekici
liği nedeniyle de olabilir. Büyük şehrin mağazaları, eğlence yer
leri, kültür merkezleri, spor tesisleri ve bilhassa çevre kontrolün
den kurtulmaya olanak veren kalabalığı, kırsal bölge ve küçük 
kent gençlerini göçe itmektedir. 

Bilhassa, bazı Avrupa ülkelerinde kendini yenileyememiş ve 
gittikçe gerileyen faaliyet kollarında çalışan işçiler, emeğin veri
minin ve ücretlerin yüksek olduğu modern endüstrilerin bulun
duğu büyük şehirlere göç etmektedirler. Örneğin, İtalya'da yirmi 
yıldır, Güney İtalya'nın sanayileşmesi çalışmaları devam etmesine 
rağmen, bu süre içinde bölgeyi terk ederek Orta ve Kuzey İtalya-
ya göç edenlerin sayısı 2.5 milyonu aşmıştır. Ülkede açılan ek iş
lerin üçte ikisi Güneyliler tarafından doldurulmaktadır12. Güney 
italya'dan Avrupa'nın diğer ülkelerine çalışmaya gidenlerin sayısı 
da 1.5 milyona yükselmiş bulunmaktadır. Kitle halinde göçler, bir 
yandan vardıkları büyük kentin fizik ve ekonomik dengesini bo
zarken, diğer yandan terk ettikleri bölgenin durumunu daha kötü 
hale sokmaktadır. Önce bölgenin nüfus yapısı bozulmakta, nite
likli işgücü kıtlığı doğmakta ve atıl kapasite ortaya çıkmaktadır. 
Bölge ihraç ettiği emekle özellikle yetişmiş işgücü kaybına uğra
maktadır. Ayrıca sınırlı da olsa bu yörede birikmiş olan sermaye 
büyük şehire kaçacaktır. Bu sürekli ve birbirini izleyen göçlere 
müdahale edilmezse, bölgeler arasındaki eşitsizlik daha da büyü
mekte ve sonunda ekonominin genel dengesi bozulmaktadır. 

Bu tehlike sınırını çizmek için şöyle bir ölçüt ileri sürülmek
tedir13: Göç sonu, işçinin tüm yerleşme giderleri dikkate alınarak, 

(12 G. DEPAS, «Güney İtalya'nın Fakir Bölgeleri», Avrupa Topluluğu-
Ortak Pazar, Eylül-Ekim 1972, Brüksel, s. 13. 

(13) V. CONNÎ, «Capital Humain Et Migrations Internes En Italie», 
Economie Appliquée, Cenevre, 1971, No: 1-2, s. 173. 
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bölgedeki işçi başına katma değer, şayet sermayedarın transfer 
giderlerine rağmen, sermayenin işçilerin ilk çıktıkları bölgeye nak
ledildiğinde meydana gelecek işçi başına katma değer daha yük
sekse, bu sınır noktasıdır. Bu durumda göçlerin büyük şehre doğ
ru devam etmesi ulusal ekonomi açısından kaynak dağılımı üze
rinde olumsuz sonuçlar yaratacaktır. Şayet bu göçler ülke dışın
daki gelişmiş bir ülkeye doğru olursa, o zaman durum çok daha 
önemli olacaktır. Gidenler arasındaki nitelikli işçi oranı ne kadar 
büyükse, az gelişmiş ülkenin sanayileşmesi o derece yavaşlamış 
olur. Yetişmiş işgücünü «sermaye» olarak aldığımızda, bu göçler
le geri kalmış ülkeler dolaylı olarak sermaye kaybına da uğramış 
olmaktadır 

Bu israfın önüne geçmek için Avrupa ülkeleri bölgeler ara
sındaki eşitsizliği azaltarak, iç göçleri sınırlamaya çalışıyorlar. 
Geri kalmış bölgelerin niteliksiz işçilerini, merkezî hükümetlerin 
feza çalışmalarındaki başarılarıyla veya büyük şehirlerde yapılan 
başarılı kalp nakli ameliyatlarıyla avutmanın artık mümkün ola
mayacağını söyleyen AET uzmanlarına göre; «özellikle son yüz
yılda sadece teknik yenilikler ve buluşlar alanına yönelmiş bulu
nan beşerî ve malî kaynak ve vasıtalardan önemli bir kısmını şim
di sosyal yenilikler ve buluşlar alanına aktarmak gerekecektir»14. 

4. Sonuç 
Modern ekonomi biliminde kaynakların etkin kullanımı ve 

dengeli bir kalkınma sağlanması yönünden mekân unsuru büyük 
önem kazanmış bulunmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde ülke için
de refahın dağılımında görülen dengesizliklerle, kaynakların dağı
lımındaki dengesizlik arasında bir paralellik olduğu açıktır. Orta
ya çıkan bölgesel dengesizlikler ekonominin bütünleşmesini en
gellediği gibi, toplumu olumsuz etkileyen sosyal sonuçlar da do
ğurmaktadır. Kamu, bir yandan büyük sanayi kentlerinin ekono
mik maliyetinin yükselmesini duniurmak, diğer yandan da geri 
kalmış bölgelerin kalkınmasını sağlamak bakımından kaynak da
ğılımına müdahale etmek zorunda kalmaktadır. Başka bir deyişle 
gelişmiş ülkeler, sınaî faaliyetlerin belli bölgelerde kutuplaşması 
yerine, ülke mekânı içinde dağıtılması çarelerini araştırmaktadır
lar. 

(14) J. BOISSONNAT: Avrupa Topluluğu -Ortak Pazar, Brüksel, Temmuz 
1972, sayı 11, s. 10. 
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Henüz sanayileşmenin ilk aşamalarında bulunan ve hızla sa
nayileşmek isteyen ülkeler için, sınaî yatırımların dağılımında me
kân ve bölge seçimi farklı bir önem taşıyor. Kuramsal çalışma
lardan olduğu gibi sanayileşmiş ülkelerin geçirdikleri tecrübeler
den de anlaşılıyor ki, piyasa ekonomilerinde, sanayileşmenin ilk 
dönemlerinde kaynak dağılımına karışmamak, sermayenin etkin 
kullanımı yönünden doğrudur. Ancak sanayileşme süreci içinde 
kutuplaşmış bölge merkezine ülkenin her köşesinden işgücü ve 
sermayenin akması belli bir aşamadan sonra, aşırı şehirleşme ne
deniyle çözümü güç ve pahalı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu 
durum kamu yatırımları aracılığıyla ülkenin gelişme potansiyeli 
olan yörelerinde bölgesel kaynakların değerlendirilmesini esas alan 
sınaî faaliyetlerin başlatılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ülke sanayileştikçe, ulaştırma ve haberleşme olanakları ge
liştikçe, kırsal alanlardan büyük sanayi merkezine doğru göçlerin 
hızlanacağını hesaba katarak, kamunun yeni büyük kentler (den
ge metropolleri) yaratmayı planlaması bir çözüm yolu olmakta
dır. Bu konuda kamu yatırımlarının öncülük etmesi yanında, özel 
kesim yatırımlarını da çeşitli teşvik tedbirleriyle kutuplaşmış böl
ge dışına çekmek gerekli olmaktadır. 
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İTHAL İKAMESİNE DAYALI SANAYİLEŞME VE SORUNLARI 

Dr. Cem ALPAR* 

îthal ikamesi, sanayileşme çabası içinde bulunan geri kalmış 
ülkelerin, bu çabayı gerçekleştirmede başvurdukları etken bir araç 
olarak tanımlanabilir. Gerçekten ithal ikamesi ile amaçlanan, daha 
önce ithal edilen malların —özellikle sanayi mallarının— yurt için
de üretimini sağlamak ve böylece bir yandan ekonominin dış kay
naklara olan bağımlılığını azaltırken, diğer yandanda millî hasıla 
içinde sanayi gelirlerinin payını arttırmaktır. îthal ikamesi aynı za
manda, milli ekonominin kendi kendine yeterli olabileceğini kanıt
lamaya çalışan bir sanayileşme stratejisi olarakta ifade edilebilir. 
Bu incelemenin amacı, ithal ikamesine dayalı sanayileşmenin yara
tabileceği ekonomik sorunlar ve ithal ikamesini hesaplama yön
temlerinin açıklanması yanında Türk ekonomisinde Planlı Dönem
de sürdürülen ithal ikamesi politikasının etkenliğini ve sonuçlarım 
da tartışma konusu yapmaktır. 

1. İTHAL İKAMESİNE DAYALI SANAYİLEŞMENİN NE
DENLERİ : 

Az gelişmiş ekonomiler, kapital ve bu kapitali harekete getiri
ci müteşebbis yeteneği yanında, vasıflı işgücünün de kıt olduğu eko
nomiler olarak tanımlanır. Bu tanım içinde, seçilecek olan ekono
mi politikasının amaçlarından biri, kıt kaynakları en etkin bir biçim
de dağıtmaya ve kullanmaya yönelik olacaktır. Bu konuda az geliş
miş ülkelerin önünde iki seçim imkânı görülmektedir. Bunlardan 
biri, kaynakları karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin, diğeri ise 
karşılaştırmalı üstünlükleri bir zaman süreci içinde değerlendiren 

(*) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Asistan. 
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dinamik kalkınma teorisinin ilkelerine göre dağıtmaktır.1 Karşı
laştırmalı üstünlükler teorisi, yada kaynak dağıtımında bu teori
nin bir uzantısı olan faktör yoğunluğu kriterine göre; «geri kal
mış ülkeler yüksek işgücü/kapital oranına sahip, başka bir deyiş
le, kapitalin kıt ve işgücünün bol bulunduğu ekonomiler olduğun
dan, gerçekleştirilecek yatırımi-ird/a bu fazla işgücünü istihdam 
edici nitelikte olmalıdır. Bu şekilde ekonomide daha ucuza bulu
nan üretim faktörünü yoğun olarak kullanan yatırım çeşitlerinin 
seçimi, serbest uluslararası ticaret altında, az gelijşmiş ülkenin 
kalkınmasına en olumlu katkıyı yapacaktır.» Diğer yandan dina
mik kalkınma teorisine göre; «önemli olan üretim faktörlerinin 
bugünkü yapısı ve bileşimi değil, fakat gelecekte nasıl bir yapıya 
sahip olacağıdır. Gerçekten kalkınmanın amacı, üretim faktör
lerinin bugünkü oransız dağılımını değiştirmektir. Bu nedenle az 
gelişmiş ülkelerin, kapitalin yoğun olarak kullanıldığı ve yüksek 
verim arzedecek yatırım çeşitlerini seçmeleri ve bu yatırımlarıda 
uluslararası pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelinceye kadar 
korumaları gerekir. Koruma sonucu toplumun kısa dönemde yü
kümleneceği refah kaybı, uzun dönemde iç tasarrufların artması, iş
gücünün eğitimi ve dinamik dışsal ekonomiler gibi nedenlerle gi
derilmiş olacaktır2». 

İthal ikamesine dayalı bir sanayileşme stratejisinin seçimi 
gerçekte, karşılaştırmalı üstünlükler teorisi yerine, karşılaştırma
lı üstünlükleri bir zaman süreci içinde değerlendiren dinamik kal
kınma teorisinin seçimi anlamını da taşımaktadır. Çünkü ithal 
ikamesine göre gerçekleştirilecek yatırımlarda, karşılaştırmalı üs
tünlükler ya bir zaman süreci içinde değerlendirilecek, yada hiç 
dikkate alınmayacaktır. 

Burada ithal ikamesine dayalı sanayileşmenin nedenlerini bi
raz daha yakından inceleyebiliriz. Hirschmana göre3, bir ekono
miyi ithal ikamesine götüren nedenler, «harplerin getirdiği zo-

(1) Bu konuda özellikle bakınız: CHENERY B. HOLLIS, Comparative 
Advantage and Development Policy, Surveys of Economic Theory, 
Vol: II Macmillan 1966'nm içinde, s. 133 ve devamı. 

(2) Bu konuda özellikle bakınız: LITTLE D. I., Industry and Trade in 
Some Developing Countries, Oxfod University Press 1970 s. 119 ve 
devamı. 

(3) HIRSCHMAN O. A., The Political Economy of Import Substituting 
Industrialization in Latin America, The Quaterly Journal of Economics. 
Vol: 82 No: I Mart 1970 s. 5. 
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runluluklar, ekonomik sorunların neden olduğu dış ödemeler den
gesi güçlükleri, kalkınma planlarının yürürlüğe koyduğu bilinçli 
sanayileşme stratejileri, veya ekonomideki gelir artışlarının uyar
dığı effektif talep artışları olabilir. Clark4 bu nedenleri farklı bir 
açıdan, ithal ikamesine dayalı sanayileşmenin sağlaması muhte
mel yararlarını açıklayarak vermektedir. Şöyle ki, 

— Tarım ürünleri ihracatçısı durumunda bulunan ülkelerin 
ihracat gelirleri dalgalanmalar göstermekte ve böylece ekonomi 
uluslararası konjonktürün etkisinde kalmaktadır. îthal ikamesine 
dayalı bir sanayileşme böyle bir konjonktürün olumsuz etkilerini 
azaltacaktır. 

— İthal ikamesine dayalı bir sanayileşmede, daha önce ithal 
edilen, başka bir deyişle belli bir talebi bulunan malların üretimi
ne başlanacağından, gelişmekte olan ekonomiler için bir sorun 
olan yeni pazarlar yaratılması söz konusu olmayacaktır. 

— İthal ikamesine dayalı sanayileşmede, ödemeler dengesi 
güçlükleri önemli ölçüde aşılacak ve döviz tasarrufu sağlanacak
tır. 

— İthal ikamesine dayalı bir sanayileşme, uluslararası kal
kınma yarışında, ülkeyi ekonomik ve buna bağlı olarak siyasal 
yönden daha bağımsız hale getirecektir. 

— İthal ikamesi yoluyla milli hasıla içinde sanayi gelirleri 
payının artması, kalkınma için yeni fonlar yaratılması imkânını 
sağlayacak, o güne dek tarımsal kesimden sanayi kesimine fon ak
tarmaya çalışan ve bu nedenle tarımsal kesimi vergilendirme so
runuyla karşı karşıya bırakılan plancılar ve siyaset adamları da ra
hatlamış olacaktır. 

— Ve nihayet ithal ikamesi ile sanayi üretimin artması, ka
pital birikiminin hızlanmasını, yurtiçi talebin genişlemesini ve 
tarımsal kesimdeki mevcut gizli işsizler için de yeni iş imkânla
rının yaratılmasını sağlayacaktır. 

İthal ikamesi yoluyla sanayileşmek için yukarda ileri sürülen 
öneriler, hemen hemen gelişme yolundaki her ülkeyi belli bir it
hal ikamesi politikasına bağlanmaya yöneltmiştir. Bununla bir
likte böyle bir politikanın bilinçli olarak başlatılıp başlatılmadığı 

(4) CLARK P. B., Planning Import Substitution, North-Holland 1970 s. 21. 
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tartışılabilir. Ancak yerli sanayinin teşviki ve uluslararası rekabe
te karşı geniş ölçüde korunmuş olması, gelişmekte olan ülke plan
cılarının bilinçli olarak ithal ikamesine dayalı bir sanayileşme 
stratejisini seçtikleri anlamını taşıyabilir. 

Şimdi üzerinde durmak istediğimiz nokta, ithal ikamesine da
yalı sanayileşme süreci içine giren geri kalmış ve/veya gelişmekte 
olan ülkelerin karşılaştıkları yada karşılaşabailecekleri ekonomik 
sorun ve darboğazların neler olabileceğidir. 

2. İTHAL İKAMESİNE DAYALI SANAYİLEŞMENİN SO
RUNLARI : 

İthal ikamesinin dış ödemeler dengesindeki güçlükler nede
niyle ithalata getirilen kayıtlamalar, yada bilinçli sanayileşme po
litikası sonucu başlatılması, ithal ikamesinden elde edilmek iste
nen yararlar bakımından farklılıklar yaratabilir. İthal ikamesi da 
ha çok döviz imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, az gelişmiş bir 
ülke için lüks sayılabilecek yada gerekli olmayan dayanıklı tüke
tim malları ithalatının yasaklanması sonucu başladığında, ithala
tın yasaklanması, bu malların yurt içi üretimini kârlı hale getirdi
ğinden, ekonomideki kaynaklar yatırımın alternatif maliyetleri 
göz önüne alınmaksızın, kalkınmayı harekete getirici nitelikte ol
mayan bu alanlara kayabilecektir. Ancak bu şekilde gerçekleşen 
ikameyi durdurabilmek için, dışardan makina, hammadde, hatta 
mamulün parkalarının ithal edilmesi, dış ödlemeler güçlüklerin
den kurtulmak için başvurulan ithal ikamesinin, kısa zamanda 
ödemeler dengesinde yeni darboğazlar yaratmasına neden olacak
tır.5 Uygulamada, ithal ikamesinin yalnızca ithal edilen parçaları 
birleştiren montaj tipi üretim düzeyinde gerçekleşmesi, üretimde 
ithal girdi oranının yüksek düzeyde kalmasına ve ithalatın yerli sa
nayi üretiminden daha hızlı artmasına neden olmaktadır. Bu şekilde 
ithalat ikamesi yapan endüstrilerin geniş ölçüde dışa bağlı olmaları, 
Sachs'ın da6 değindiği gibi, bu ekonomileri dünya pazarlarındaki 
dalgalanmalardan etkilenen ithalata duyarlı —import sensitive— 
ekonomiler durumuna getirmiştir. Gerçekten yapılan bir hesapla
maya göre 1951-60 döneminde milli gelirdeki %1 artış, ithalatın 

(5) MYINT H., The Economics of Developing Countries, Hutchinson 1967 
s. 157. 

(6) SACHS IGNACY .Foreign Trade and Economie Development of Under
developed Countries, Asia Puplishing House, 1965 s. 56. 
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Latin Amerika ülkelerinde % 0,95, Asya ülkelerinde (Japonya ha
riç) °/o 1,4 ve Afrika ülkelerinde, °/o 1,9 artmasına neden olmuş
tur.7 

Açıktır ki, ikamenin yalnızca dayanıklı tüketim mallarından 
değil, fakat ara malı ve yatırım mallarında da başlatılması, uzun 
dönem kalkınma çıkarları bakımından zorunludur. 

İthal ikamesi bilinçli sanayileşme politikaları sonucu başla
dığında, ikamenin hangi sektörlerde sürdürüleceği ayrıca önemli 
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Az gelişmiş ekonomi
lerde faktör payları arasındaki geniş nispetsizlik, tekelci kâr marj
larının yüksekliği, şehir ve köylerdeki gizli işsizliğin neden oldu
ğu parasal ücret maliyetleri ile sosyal maliyetler arasındaki farklı
lık ve gelişmemiş bir sermaye piyasası, piyasa Hatlarının ekono 
mideki gerçek kıtlık ve verimlilikleri yansıtmalarını ve bunların 
yatırımları yöneltici bir gösterge olarak alınmalarını güçleştir
mektedir.8 Bu durumda yatırımların seçiminde üretimi optimize 
veya dış ödemeler açığını minimize etmieyi amaçlayan doğrusal 
programlama gibi planlama yöntemlerinin kullanılması gerekli 
olabilir. Ancak açıktır ki, bu gibi yöntemlerin kullanılabilinmesi 
de herşeyden evvel ekonomilerin yapılarıyla yakından ilgilidir. 
Planla yöneltilmeyen ekonomilerde bu gibi teknikleri uygulamak, 
piyasa mekanizmasının kurallarına ters düşeceği için, uygulama 
olanağı da güçleşecektir. 

ithal ikamesi yoluyla kurulan sanayilerin, kuruluş güçlükle
rini yendikten sonra, yerli pazarların sınırlarını aşarak ürettikleri 
mallar için ihraç olan'akları aramaları zorunlu görülmektedir. 
Çünkü ihracat, pazar imkânlarını ve üretim miktarını genişleterek 
üretimde birim maliyetin düşmesini ve elde edilen dövizler yoluy
la da, dış ödemeler dengesinin olumlu yönde gelişmesini sağlaya
caktır. Ayrıca, ihracat ile Dünya pazarlarına açılma, yabancı en
düstriler ile rekabet içinde bulunmayı gerektirdiğinden, yerli en
düstrilerin bu rekabet yarışında geri kalmamak için verimlilik il
kelerine bağlı kalarak, teknolojik yenilikleri de izlemeleri sağlan-

(7) a.g.e. s. 69 (Dipnot) 
(8) BLOUGH THOMAS, İktisat Politikası ve Fiat Sistemi, İktisadi Kal

kınma, ODTÜ Yayını NO: 6 Çeviren: Günce Ergin, 1966'nm içinde 
s. 291-324. 
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mış olacaktır.9 Ancak burada böyle bir ihraç olanağı sağlamanın 
ne kadar güç olduğunu da belirtmek gerekir. Bu güçlük başlıca 
iki nedene bağlanmaktadır. Bunlardan birincisi üretim maliyet
lerinin yüksekliği, diğeri ise uluslararası piyasalarda çalışan ana 
firmaların böyle bir ihracata izin vermeyişleridir. Şimdi bu ne
denleri biraz daha yakından inceliydim. İthalatı ikame etmek 
amacıyla kurulan endüstrilerin üretim maliyetleri başlangıçta 
yüksek düzeyde oluştuğundan bu endüstriler dış ticaret politikası 
ve diğer teşvik tedbirleri ile iç ve dış rekabete karşı korunmak
tadır. Ancak, önemli olan ,ikame süreci içinde, yüksek düzeyde 
oluşan maliyetleri uluslararası pazarlardaki düzeye indirmektir. 
Oysa ikame politikası devam ettikçe ekonomide tüketim mallan 
üretim ve ikamesinden ara ve yatırım malları üretimine doğru 
bir gelişme başlayacaktır. Bu kez, daha önce ithal edilen ara ve 
yatırım mallarını kullanan endüstriler, yerli üretimi nedeniyle, 
yurt içinde üretilen fakat uluslararası piyasalara nazaran daha 
pahalı olan yatırım ve ara mallarını kullanmak durumunda kala
caklarından, bu endüstrilerde maliyetler daha da yükselecek ve 
yüksek maliyetler nedeniyle de ihracat olanakları kısalacaktır.10 

İhraç olanağını kısıtlayan ikinci neden çok uluslu şirketlerin 
sürdürdükleri üretim ve pazarlama politikasıdır. Özellikle mon
taj tipi üretim yapan sanayi kollarında, yerli firmanın Dünya pa
zarlarında ana firma ile rekabet etmesine müsaade edilmez. Ger
çekte, çok uluslu şirketler aralarındaki ihracat rekabetini önle
mek ve gelişmekte olan ülkelerin koydukları yüksek gümrük du
varları ve ithalat yasaklarını aşabilmek için, o ülkede yatırıma gi
rişirler ve bu nedenle de üretim yalnızca çok sınırlı olan iç pazara 
yöneliktir. Diğer yandan üretimin sınırlı olması, düşük kapasitede, 
ekonomik olmayan küçük işletmelerin kurulmasına, buda mo
dern teknikleri benimseme arzusunun zayıflamasına ve verimlilik 
artışının yavaşlamasına yol açmaktadır. Sonuç olarak Prebischin" 
de değindiği gibi, mamul mallar ihracatında bir nevi kısır döngü 
yaratılmış olunmaktadır. Yurt içi maliyetlerin yüksek olması, ma
mul mal ihracatını güçleştirmekte, ihracat ile piyasaların genişle-
tilememesi ise, maliyetlerin büsbütün yükselmesine neden teşkil 
etmektedir. 

(9) HIRSCHMAN O.A., a.g.m. s. 24. 
(10) BRUTON H. J., The Import Substitution Strategy of Economic 

Development, Pakistan Development Review, Vol: 10 No. 2 1970 s. 130. 
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Üzerinde durulması gerekli diğer bir nokta, ithal ikamesi so
nucu devletin vergi gelirleri kaybıdır. Devlet bir yandan daha önce 
ithal edilen bir malın yurt içinde üretimine başlanmasıyla güm
rük vergisi gelirlerini, diğer yandan da yeni kurulan endüstriyi 
üretim sürecinin ilk dönemlerinde teşvik için gelir ve diğer dolay
lı vergileri almayarak, yurt içi vergi gelirlerini kaybetmektedir. 
Açıktır ki, bu kayıpların yanında ithal ikamesi sonucu başlatılan 
yatırımlar, milli hasılayı ve bu yolla ekonomideki vergilenebilir 
kapasiteyi genişletmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde devletin 
alt yapı yatırımları ve sosyal harcamalar yanında, özel kesim
deki müteşebbis ve kapital açığını kapatmak için üretken yatırım
lara da giriştiği düşünülürse, Clarkm da12 değindiği gibi, devletin 
bu görevlerinin aksamaması yönünden, ithal ikamesi ile kamunun 
gelir kayıp ve kazançları iyi bir şekilde hesaplanmasmdaki zorun
luluk kendiliğinden ortaya çıkar. 

ithal ikamesi ile daha önce ithal edilen bir malın yurt içinde 
üretimi sağlandığından, ikame edilen ithalat oranında bir döviz 
tasarrufu sağlanacağı açıktır. Ancak Johnson'un B da belirttiği gibi, 
belli bir döviz tasarrufu sağlamak amacıyla, kaynakların gerek 
maliyetlerini iyice hesaplamadan belli yatırım alanlarına tahsisi, 
gerçekte tasarruf edilmek istenen dövizin ekonomiye olan mali
yetini, ithalata harcanacak döviz değerinin çok daha üzerine çıka
rabilir. Bu yüzden de yatırımın ekonomiye olan gerçek maliyetini 
hesaplamak gerekir. 

İthal ikamesine rağmen, ekonominin dışa olan bağımlılığı de
vam ettikçe, başka bir deyişle, tamamlanmış mal üretiminin ge
rektirdiği girdiler yurt içinden temin edilmedikçe, başlangıçta sağ
lanan döviz tasarrufu da dolaylı yoldan kaybedilmiş olacaktır. Bu 
durumda dış ödemeler dengesi açıklarının devalüasyon yolu ile ka
patılması imkânı da ortadan kalkmaktadır. Çünkü yurt içinde ku
rulmuş bulunan, makina, yedek parça ve girdiler bakımından dı
şa bağlı endüstrilerin üretimi kısılmadan ithalatı kısmanın imkânı 

(11) PREBISCH PAUL, Towards a new Trade Policy for Developing 
Countries Report by Secretary-General of the U.N. Conference on 
Trade and Development U.N. 1964 s. 22. 

(12) CLARK B. P., a.g.e. s. 21. 
(13) JOHNSON L. LELAND, Problems of Import Substitution, The Chilean 

Automabile Industry, Economic Development and Cultural Change, 
Vol: 15 No: 2 Ocak 1967 s. 210. 
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olmayacaktır. Aksi bir yol ise, maili hasılanın artış hızını olumsuz 
yönde etkileyeceğinden, daha başka ekonomik ve sosyal sorunların 
doğmasına neden olabilir. 

Buraya kadar ortaya konan sorunlara belirli genel çözüm yolla
rı göstermenin çok gerçekçi olmayacağı kanısındayız. Çünkü önerile
cek çözüm yolları, birazda ithal ikamesine giden ülkenin ekono
mik ve sosyal yapısına bağlı olacak ve her ülke için farklılıklar 
gösterebilecektir. Bu nedenle ithal ikamesine dayalı sanayileşme
nin yaratacağı muhtemel sorunların çözüm yolları, ilerki bölüm
de, konu Türkiye açısından incelenirken tartışma konusu yapıl
mıştır. 

3. İTHAL İKAMESİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ : 

İthal ikamesi, toplam arz içindeki ithalat payında meydana 
gelen değişmenin hesaplanması ile bulunabilir. Buna göre toplam 
arz içinde ithalat oranı eksiliyorsa, ithalat ikamesi yapılıyor, ar
tıyorsa, yerli üretim ithalatla ikame ediliyor demektir. İkameyi 
hesaplayan formüller şu şekilde yazılabilir : 

Ki = m'i/z 'i — rn^/z0; 1. 

veya, 

Ki = (m'i / z\ — m°i / z°i) / m°ı / z0; 2. 

Burada, 

mu = i sektöründeki belli bir malın ithalatı 

Zi = malın toplam arzı 

t, o = zaman birimi 

Ki = ithalat oranını vermekte ve 1. ci formül yardımıyla it
halatın toplam arz içindeki payının mutlak değişimi, 2. incide ise, 
ithalatın toplam arz içindeki payında meydana gelen nisbi değiş 
me bulunmuş olmaktadır.14 Bu formüller sayısal bir örnekle açık
lanabilir. 

(14) DESAI P., Alternative Measures of Import Substitutions, Oxford 
Economic Papers, Vol: 21 No: 3 Kasım 1969, s. 318. 
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Zaman Zi mi z; / m; mutlak değişme nisbi değişme 
(yıl) (TL.) (TL.) (%) (%) (%) 

o 100 50 .50 
t 400 100 .25 —.25 —.50 

Yukardaki örnektende anlaşılacağı üzere, sonuç (ithal ikame
si oranı) ithal ikamesi olduğu zaman eksi, yerli üretim ithalatla 
ikame edildiği zaman ise artı çıkmaktadır. 

Bu genel formüller yanında Chenery15 ithal ikamesini yerli 
üretimdeki artıştan giderek hesaplamaktadır. Yerli üretimi 1ı, top
lam arzı gene z; ve toplam arz içindeki yerli üretim payını u ; ile 
gösterirsek, u; = lı / z; olacak ve toplam arz içinde yerli üretim 
payının artışı nedeniyle meydana gelen ilave yerli üretim değeri, 

(u*i — u°i) . z'i 3. 

formülü ile hesaplanacaktır. Bunu da sayısal bir örnekle açıklar
sak, 

Zaman Zi % Ui u\ — u°i (u\ — u°i) . z'ı 
(yıl) (TL.) (TL.) (%) (%) (TL.) 

o 100 50 .50 
t 400 300 .75 .25 100 

Yukardaki örnektende izlenceği gibi yerli arzın tüm arz için
deki payı t devresinde .50 den 75'e çıkmış, ithal ikamesinin pa
rasal değeri ise 100 TL. olarak bulunmuştur. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar tek mal üreten sanayi ko
lu için yada belli bir mal için ithal ikamesi değerlerini ve oranını 
hesaplamaktadır. Oysa, birden fazla sanayi kolunu kapsayan sek
tör düzeyinde ithal ikamesi hesaplamak gerekli olabilir. Bu du
rumda 1 ve 3 deki formüller aşağıdaki şekilde yeniden yazılabilir. 

i = ı.., n Em'i / z'i — 2m°i / z°i 4. 

i = ı.., n [(Su'i — 2u°i) .ZzM / Sdqi 5. 

(15) CHENERY B. HOLLIS, SHISIDO S., WATANABLE T., The Pattren 
of Japanase Growth 1914-1954, Ekonometrica İlkbahar 1965. Desai P., 
a.g.m., s. 312 Dipnot. 
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Chenery tarafından ortaya konan yukardaki son ifadede sek
törün toplam arz ve ithalat değerleri alınmakta ve bunlar arasındaki 
oran farkı, sektörün iki dönem arasındaki yerli üretim farkına bö
lünmektedir. Oysa Lewis ve Soligo16 özellikle farklı yapıda sanayi 
guruplarının toplandığı sektörler için ithal ikamesini aşağıdaki 
formül yardımıyla hesaplamışlardır. 

i = ı.., n E [(u\ — u°i) . z'i] / Sdqj 6. 
Burada 5 ve 6'ıncı formüller arasında bulunan bir önemli farka 
dikkati çekmek gerekir. 5'de tüm sektörün ithalat ve toplam arz 
değerleri alınarak ithal ikamesi hesaplandığı halde, 6'da her alt 
sektörde gerçekleştirilen ithal ikamesi değeri ayrı ayrı hesaplan
makta ve bunların toplamı ana sektörün iki dönem arasındaki yer
li üretim farkına bölünmektedir. Desai'nin de değindiği gibi, sek
tör düzeyinde ithal ikamesi hesaplamada her alt sektörün aynı 
oranda ithal ikamesi gerçekleştiremeyeceği, başka bir deyişle mut
lak bir dengeli kalkınmanın olmayacağı '.düşünülürse Lewis ve 
Soligo'nun uyguladıkları formül daha anlamlı olmaktadır.17 Bu son 
ifade de bir sayısal örnek yardımıyla açıklanabilir. 

zaman: o 

a sanayii 
b sanayii 
c sanayii 
toplam 

zaman: t 

toplam 

a sanayii 
b sanayii 
c sanayii 

toplam 

Zi 

(TL.) 

100 
200 
300 
600 

150 
300 
450 
900 

Uli — U°i 
(%) 

—.09 
+ .25 
+ .30 

1i 
(TL.) 

75 
100 
125 
300 

100 
225 
325 
650 

(U'i — U°i) . Z\ 
(TL.) 

— 13,5 
+ 75,0 
+ 135,0 

+ 196,5 

Ui 

(O/o) 

.75 

.50 

.42 

.66 

.75 

.72 

dqs 
(TL.) 

350 

' 
(% 

.56 

(16) DESAI P., a.g.m. s. 321 . 
(17) DESAI P., a.g.m., s. 321. 
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Burada (u'j — u°0 z'i her sanayi kolunda ikame edilen itha
latın değerini vermekte olup, bunun iki dönem arasındaki toplam 
yerli üretim farkına bölünmesi ile sektör düzeyinde ikame oranı 
.56 olarak bulunmuştur. 

Buraya kadar verilen formüllerde sektörler arasındaki yapı
sal bağımlılık dikkate alınmadığından, sektör veya mal düzeyinde 
ancak bürüt ithal ikamesini hesaplamak mümkündür. Gerçekte 
belli bir sektörde ithal ikamesi sonucu artan yerli üretim, diğer 
sektörlerden talep edilen ithal malı girdilerin artmasına neden 
olabilir. Bu artışların da hesaplama içine katılması net ithal ika
mesini verecektir.18 Bu durumda 4 ve 6 daki formüller aşağıdaki 
şekilde yeniden yazılabilir. 

1 Z ^ " ' j 1 1 V E E m < i + a 'r / Zi' — 2 X m°i + a°r / Z°i 

1 Z İ " ' l n , v Ï 2 [ ( (u*. — a V ) - (u°i - a ° r ) z*,] / I dq, 8. r — n -r ı..., A 

Burada ar, i sektörüne, diğer sektörlerden gelen ithal girdile
rin değerini göstermektedir. 

Ancak yukardaki formülleri kullanarak net ithal ikamesini bu 
labilmek için, sektörler arası ithal girdi alışverişlerini gösteren 
bir ithalat matriksinin daha önce düzenlenmiş olması gereklidir. 

4. TÜRKİYE'NİN PLANLI DÖNEMDE İTHAL İKAMESİ 
POLİTİKASI VE SONUÇLARI 

Türk ekonomisinin planlı dönemde takip edeceği sanayileşme 
ve dış ticaret politikası Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında açık 
olarak saptanmıştır. Plan, Türkiye'nin dış ticaret politikasının, 
uluslararası ihtisaslaşma ve işbirliğinin sağladığı imkânlardan en 
geniş ölçüde faydalanmak olduğunu temel ilke olarak kabul et
mekle birlikte, kalkınma safhasında olan az gelişmiş bir ülke ola-

(18) Bakınız. MORLEY S. A., SMITH G. M., On the Mesurement of 
Import Substitution, American Economic Review, Vol: 60, No: 4, 
1970 s. 728-35. 
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rak, Türk ekonomisinin gelişme yönlerini ve dış ticaret politika
sını bugünkü karşılaştırmalı maliyet yapılarına göre tayin etme
sinin de hatalı olacağını ileri sürmektedir.19 Plana göre20; «Yatırım 
önceliklerinin saptanmasında maliyet mukayeseleri uzun bir pres-
pektif açısından değerlendirilmiş, sektörlerin gelişme hedefleri, di
namik mukayeseli maliyet yapıları gözönünde tutularak saptan
mıştır». Planda yapılan bu seçimle, Türk ekonomisinin, karşılaştır
malı üstünlüğe sahip olmadığı alanlarda da üretime geçeceği ve 
bunun doğal sonucu olarak, bu kesimlerin uluslararası pazarlarda 
rekabet gücü kazanmcaya kadar dış ticaret politikası yoluyla koru
nacağı açıklık kazanmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, koruyucu dış ticaret politi
kası bakımından, Birinci Plana nazaran daha açık olduğu söylene
bilir. Plan ilkelerinde de belirtildiğine göre;21 «yeni kurulan endüst
riler kuruluş güçlüklerini yeninceye kadar, miktar kısıtlamaları ve 
gümrük vergileri ile korunacaklardır». Ancak bu korumada mali
yetler dikkate alınacak ve uzun vadede dünya pazarlarında rekabet 
gücüne erişemiyecek sanayi dallarının herne pahasına olursa olsun, 
korunması yoluna gidilmeyecektir.12 

Üçüncü Beş Yıllık Plan Stratejisi de23 Türkiye'nin sanayileşme
sini dış kaynaklara olan bağlılığın azaltılması yönünden zorunlu 
görmekte ve mal ithalatının çoğunu oluşturan sınai ara mallar ve 
yatırım mallarının yurt içi üretimi a rttırılmadıkça, dış ticaretin, kal
kınma çabalarını sınırlayan bir dar boğaz olacağını ve dış ödemeler
de dengeye ulaşılsa bile, Türkiyenin dışa bağlı bir ülke olmaya de
vam edeceğine değinmektedir. 

Yukarda açıklanan plan önerilerinden de izleneceği gibi, ithal 
ikamesine dayalı bir sanayileşme planlı dönemde benimsenen te
mel politikalardan biridir. Bu politikanın özellikleri, uluslararası ti
carette, genel olarak yüksek, fakat tamamlanmış malları girdiler
den daha fazla vergilendiren bir gümrük vergisi ve tüketimle 
yurt içinde üretilen malların ithalatını kısıtlayan kota sistemi, 
içerde ise, ithalatı ikame etmek amacıyla kurulan endüstrilere çe
şitli vergi bağışıklıkları tanıyarak teşvik eden bir vergi politikası 

(19) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı s. 41. 
(20) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı s. 42. 
(21) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı s. 370. 
(22) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı s. 122. 
(23) Yeni Strateji ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı s. 121. 
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olarak tanımlanabilir. Buna göre de bugüne dek sürdürülen ikame 
politikasının başarısı, geniş ölçüde dış ticarette koruma ve içer
de ise teşvik politikalarının etkenliğine bağlı olacaktır. 

Planlı dönemde uygulanan koruyucu politika, yurt içinde üre
timi gerçekleştirilen, nitelik ve nicelik bakımından yeterli olan 
malların ithalinin, yerli üretimin yurt içi talebi karşıladığı ölçüde 
kısıtlanması şeklinde gelişmiştir. Yurt içi üretim talebin tümü
nü karşıladığında ise, ithalat tamamen yasaklanmıştır24. Oysa 
koruyucu politikanın rasyonel olması, korumanın sonsuz değil, 
fakat yerli üretimin dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmca-
ya kadar devam etmesini zorunlu kılar. Bu yöndende koruma dö
neminde yerli üreticilerin gerek fiat ve gerekse kalite bakımından 
kontrolü ve dünya pazarlarında rekabet hazırlayıcı bir şekilde 
teşvik edilmesi gerekir. Oysa planlı dönemde hem tüketici çı
karlarını gözetecek hem de üretim ünitelerinin rekabet gücünü 
izlemeye yönelik, iç üretimi fiat ve kalite yönünden kontrol eden 
bir sistem geliştirilmemiştir. Böyle bir sistemin geliştirilmemiş ol
ması ise, tüketicileri tekelleşme eğiliminde olan üreticilerin in
safına terkettiği gibi, üreticiler yeni teknolojik gelişmelere uygun 
olarak maliyetleri düşürücü bir üretim politikası izleme gereğini 
de duymamışlardır. İki plan döneminde de sınai ürünler toptan 
eşya Hatlarının diğer Avrupa Ekonomik Topluluğu Ülkelerine na
zaran gittikçe yükselmesi bu gelişmelerin bir sonucu olarak de
ğerlendirilebilir.25 Gerçekte hangi sektörlerde ithal ikamesine baş
lanacağına karar vermeden önce, bu konuda yurt içi üretim ve 
talep kapasitelerini belirleyen, maliyet ve satış Hatlarını dünya 
fiatları ile karşılaştıran ve ithal ikamesinin sağlayacağı döviz ka
zanç ve kayıplarını hesaplayan araştırmaların yapılmış olması ve 
ithal ikamesi politikasının geniş ölçüde bu araştırmaların bulgu
larına dayandırılması gerekir. Oysa, planlı dönemde sürdürülen 
koruma ve ikame politikaları bu gibi araştırmalara dayandırılma-
mıştır.26 

Gümrük vergi sisteminin ikame politikasından beklenen 
amaçlara hizmet edici bir nitelikte olduğunu söylemek güçtür. 

(24) İTHALAT SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI: Yıllık Programlar ve 
Finansman Şubesi, D.P.T. Yayın No: 566 İ.P.D.: 288 1968 s. 5. 

(25) Bakınız ERONAT İLHAN ,Planlı Dönemde Türk Sanayii, AİTİA Ya
yını No: 62, 1970 s. 112. 

(26) İTHALAT SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI, a.g.e. s. 28. 

ri nedeniyle ithalata getirilen kayıtlayıcı tedbirlerin de teşvik edici 
etkisi olmuştur. Bu faktörlerden hangisinin ithal ikamesi politika
sının oluşmasında temel faktör olduğunu saptamak güçtür. Ancak 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da belirtildiği gibi, özellikle 
dayanıklı tüketim mallarında ortaya çıkan montaj tipi üretim, da
ha çok bu malların ithalatının yasaklanmasının bir sonucudur. 
Gerçekte, montaj tipi üretimi devam ettirmek için, malın parçala
rının yurt dışından ithal edilip daha sonra birleştirilmesi, ithalatın 
dolaylı yoldan libere edilmesinden başka bir şey değildir. Özellikle 
son yıllarda Türkiye'nin montaj düzeyinde üretim yapan firmalara 
tahsis ettiği döviz miktarlarının giderek artması bu açıdan sıhhatli 
bir gelişme olarak değerlendirilemez. Örneğin 1972/73 yılında mon-
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Özellikle Türkiye gibi ithalatı tamamen kota sistemine göre yürü
tülen bir ekonomide, gümrük vergilerinin fonksiyonu da koruyu
cu olmak ve teşvikten ziyade daha. çok mali amaçlara yönelik ol
maktadır. Gerçekten iki plan döneminde gümrük ve eş etkili ver
gilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payının sırasıyla % 29.3, 
%24.1 ve toplam vasıtalı vergiler içinde ise %44.0 ve %38.6 olma
sı, mali amaç yönünün önemini ortaya çıkarmaktadır.27 Gümrük 
vergilerinin mali amaca yönelik olmasının diğer bir nedeni ise, 
Kayra'mn da28 değindiği gibi sektörlerarası bilgilerin tam olarak 
bulunmayışı nedeniyle tarife oranlarının saptanmasında ilmi yön
temler yerine sübjektif idari kararların daha yaygın olarak kullanıl
masıdır. 

Yurt içinde uygulanan yatırım indirimi, uzun ve orta vadeli 
kredi sistemi, gümrük vergilerinde bağışıklık ve taksitlendirme, 
ihracatta vergi iadesi gibi teşvik tedbirlerinin temel amacı, itha
latı ikame edici yatırımları özendirmek ve teşvik etmektir. Konu
muzun sınırlarını zorlamamak bakımımdan Çeşvik tedbirlerinin 
ayrıntılı incelemesine girmeyeceğiz. Ancak hemen belirtelim ki, 
teşvik tedbirlerinde, uygulamada selektif bir politika izlemek ye
rine bütün sektörlerin birden teşvik edilmek istenmesi, teşvik ve 
koruma politikasının etkenliğini önemli ölçüde azaltmıştır. 1969 
yılında imalat sanayiinde yer alan 28 alt sektörden 23 ünün teş
vik edilmiş olması buna örnek olarak gösterilebilir.29 

Teşvik politikasında üzerinde durulacak diğer bir nokta, dev
letin vergi gelirleri kaybıdır. Devletin teşvik tedbirleri nedeniyle 
kaybettiği fonları yatırımlarda kullanacağı varsayıldığında, teşvik 
sonucu, toplam yatırımlar içinde özel kesimin payı kamu aleyhine 
genişleyecektir. Eğer özel kesimin yatırım tercihleri toplumun ter
cihlerini aksettirmiyor veya yatırımın topluma olan maliyeti müte
şebbise olan maliyetini aşıyorsa, teşvik politikasının sonuçlan 
ekonominin amaçlanan uzun vadeli gelişme tercihlerine ters düşe
cek demektir. 

Türk ekonomisinde planlı dönemde gerçekleştirilen ithal ika
mesinde, bilinçli sanayileşme politikası kadar, dış ödeme güçlükle-

(27) Kaynak: Devlet Gelirleri Bülteni, Maliye Bakanlığı 1972, İller Bankası 
Yıllık Raporu 1972. 

(28Ï KAYRA CAHİT. Rasvonel Bir Koruyucu Dış Ticaret Politikası, Mali 
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girdilerde bir artışa neden olabilir. Bu ithalat artışını da dikkate 
aldığımızda bulacağımız «net ithal» ikamesi «bürüt ithal» ikamesin
den düşük çıkacaktır. Ancak net ithal ikamesini hesaplayabilmek 
için, ilgili yıllara ait sektörler arasındaki ithal malı girdi alışveriş
lerini gösteren ithalat matrikslerinin bulunmayışı «net ithal» ikame
sini hesaplamayı önlemiştir. 

Tablo l'in sonuçları gerçekleştirdikleri bürüt ithal ikamesi bü
yüklüklerine göre sektörlerin dizimini vermektedir.32 Burada eksi 
değerler ikame edilen ithalatın yüzdesini, artı değerler ise ithalatın 
ikame ettiği yerli üretimin yüzdesini vermektedir. 

TABLO : II 

Ana Sektörler İtibariyle Bürüt İthal İkamesi eğerleri (Milyon TL)* 

1962-67 1967-72 1962-72 
Tüketim mal sektörü 567,3 (3) —36,7 (2) 1.105,9 (3) 
Ara mal sektörü 934,5(1) 902,4(1) 2.613,7(1) 
Yatırım mal sektörü 899,4 (2) —932,1 (3) 1.900,9 (2) 

(,*) îkame edilen ithalat değerlerinin yanında sektörlerin öncelik durumu ay
rıca gösterilmiştir. 
ALPAR CEM, a.g.e.'den naklen alınmıştır, s. 106. 

Tablodan da izleneceği gibi iki plan dönemi (1962-1972) arasın
da en fazla ithal ikamesi; çimento, lastik, gıda, cam, dokuma, kâ
ğıt ve petrol gibi ara malları sanayilerinde sağlanmıştır. Örneğin 
kâğıt sanayiinde 1962-67 döneminde ithalatın %13'ü ikame edildi
ği halde bu oran ikinci plan döneminde %75'e çıkmıştır. Çimento 
sanayiinde ise 1967-72 döneminde ithalat yapılmaması nedeniyle, 
ithal ikamesi değeri % 100 olarak bulunmuşturö Kimya ve Petro 
kimyada özellikle ikinci plan döneminde sağlanan gelişmelerle it
halatın % 25'i ikame edilmiştir. Demir-çelikte 1962-67 döneminde 
°/o 59,3 lük ithal ikamesi sağlanmış ancak 1970 yılından itibaren 
bu üretim kolunda görülen darlık ve 1972 yılındaki ithalat nede
niyle, 1967-72 döneminde % 168 oranında ithalat artışı görülmüş
tür. Tabloda dikkati çeken diğer bir nokta 1962-67 yılları arasın-

(32) Alt sektörlere göre bürüt ithal ikamesi 2. de verilen 
kj = (m1; / z'i — m°i / z°i) / m°; / z°; formülüne göre hesaplanmıştır. 
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da ithal ikamesi gerçekleştirilen makina, madeni eşya, demir dışı 
metallerde ikinci plan döneminde ithalat artışı meydana gelmiş ol
masıdır. Kanımızca bu durum özellikle 1967 yılından sonra yatırım
ların teşvikine ve bu amaçla sanayicilere ithalatta sağlanan mali 
yönlü ayrıcalıkların geniş şekilde kullanılmasına ve 1970 devalü
asyonunun ithalatın maliyetini arttırıcı etkilerine bağlanabilir.33 

Tablo II, ana sektörler itibariyle bürüt ithal ikamesi değer
lerini vermektedir.34 Tablodan da izleneceği gibi 1962 ve 1972 yıl
ları karşılaştırıldığında en fazla ithal ikamesinin 2.617,7 milyon 
TL. sı ile ara mallan sektöründe gerçekleştirildiği görülecektir. 
Bunu sırasıyla, 1.900,9 milyon TL. ile yatırım ve 1.105,9 milyon TL. 
ile tüketim malları sektörleri takip etmektedir. Tabloda dikkati çe
ken bir nokta 1967-72 dönemi arasında yatırım malları sektörün
deki ithalat artışıdır. Başka bir deyişle 1967 yılma göre 1972 yılın
da bu sektörün ithalatı 932,1 milyon TL. artmıştır. Daha evvelce 
de değindiğimiz gibi, bu artışın nedeni bu dönem arasında özel
likle montaj düzeyinde sürdürülen hızlı bir ikame politikası ve 
yatırımların çeşitli teşvik tedbirleri ile artırılmış olmasıdır. Yatı
rımların gerçekleştirilmesi için gerekli olan makina ve çeşitli par
çalarının ithali ise, bu sektörde ithalatın artmasına neden olmuş
tur. Kanımızca Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde üzerinde du
rulması gerekli tedbirlerden biri de, yatırım malları sektörünün 
dış bağımlılığının azaltılması ve sektörün üretim yapısının tüke
tim malları üretiminden yatırım malları üretimine kaydırılması-
dır. 1972 yılında yurt içinde imal edilen bir binek arabasının top
lam 25.076 TL. lık fizik girdisinden 20.594 TL. lık kısmının (yak
laşık olarak %80'ni) ithal edilmiş olması böyle bir gelişmenin zo
runluluğunu ortaya çıkarmaktadır.^ tthal ikamesine rağmen eko
nominin dış kaynaklara olan bağlılığının artışını, dış ticaret den
gesinden de izlemek mümkündür. Gerçekten, Türkiye'nin 1963 te 
319,5 milyon dolar olan dış ticaret açığının 1973 te 2.099,0 milyon 
dolara ulaşması bu açıdan değerlendirilebilir.3* 

Tutarlı bir sanayileşme politikasında ithalat ikamesi gerçek
leştiren endüstirilerin belli bir zaman süreci içinde üretim malı-

(33) ALPAR CEM, a.g.e. s. 100. 
(34) Tablo II deki ithalat ikamesi değerleri 6 daki 

[(u'; — u0;) . z';] formülüne göre hesaplanmıştır. 
(35) Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 
(36) Kaynak :Ticaret Bakanlığı. 
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yetlerini dünya pazarlarında oluşan maliyetlere doğru indirmeleri 
gerekir. Aksi halde, uzun dönemde bile karşılaştırmalı üstünlük 
elde edemiyecek olan endüstrilerin teşviki ve korunması ekonomi 
içinde kaynakların israfına neden olacaktır. Çınar'a37 göre; Türk 
ekonomisinde böyle bir kaynak israfı daha çok, hatalı endüstri ve 
kapasite seçiminden doğmaktadır. 1974 yılında elektronik sektö
ründe çalışan 7 farklı firmanın 9 çeşit televizyon alıcısını montaj 
düzeyinde üretmeleri Çınar'ın görüşlerini kanıtlamaktadır. 

5. TÜRK EKONOMİSİ AÇISINDAN SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türk ekonomisinde bugüne dek sürdürülen ikame politika
sında, sektörlerarası ilişkiler dikkate alınmadığından, ara malı 
üreten sanayilerle, tamamlanmış mal üreten sanayiler arasındaki 
ileriye ve geriye doğru olan mal ve girdi alışverişlerinde darboğaz
lar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, ikame politikasının, sektörler
arası arz ve talep durumları dikkate alınarak sürdürülmesi zorun
ludur. 

— Bir yandan dış ticarette gümrük, diğer yandan yurt içinde 
uygulanan teşvik politikaları ve özellikle büyük kentlerde başdön 
dürücü bir hızla gelişen «göstermelik tüketim eğilimleri», daya
nıklı tüketim malları üretimini özendirmiş ve kârlı hale getirmiş
tir. Ancak bu endüstri kollarının daha çok montaj düzeyinde üre
tim yapması ve üretim malları üreten sanayi kollarının da kurul
mamış olması, ekonomiyi gittikçe artan bir şekilde dış kaynakla
ra bağımlı hale getirmiştir. 

— İthal ikamesini gerçekleştiren endüstiriler üzerinde fiat ve 
kalite yönünden bir kontrol yapılmayışı yanında, özel girişimcile
rin kaynak ve kapasite seçiminde her türlü denetimden —bazı 
şekli formaliteler hariç— uzak kalmaları, topluma maliyeti, fakat 
özel girişimciye kârı yüksek olan ve düşük kapasitede üretim ya
pan, dışa bağlı çeşitli sanayi kuruluşlarının ortaya çıkmasına ne
den olmuştur. 

— Gelişmekte olan ülkelerin, yatırım mallarının yalnızca üre
ticisi değil, fakat ihracatçısı durumuna gelmedikçe kalkınma so
rununu çözemiyecekleri gerçeğinin Türkiye içinde geçerli olduğu 

(37) ÇINAR CEMİL, Türkiye'de İthal İkamesi ve Mukayeseli Avantaj, Dış 
Ticaret ve Ekonomik Gelişme, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konfe
rans Heyeti, 1969. 
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kanısındayız. Bu nedenle, bugüne kadar uygulanan politikaların 
aksine, ihraç potansiyeli olan iendüstri kollarındaki ithalat ika
mesine öncelik verilmesi ve teşvik edilmesi, dış ticaret açığı soru
nunun çözümü bakımından da zorunlu görülmektedir. 

— Sonuç olarak ifade edelim ki, ekonomiye çok yüksek mali
yetlerle sürdürülen ikame politikasının ilkeleri de, sınırlı tüketici 
gurupları ve özel girişimcilerin taleplerine göre değil, fakat ekono
minin uzun dönemli kalkınma çıkarları gözönüne alınarak saptan
malıdır. Aksi bir uygulama yalnızca ekonominin büyüme hızını 
olumsuz yönde etkilemeyecek, fakat ekonomik ve sosyal gruplar 
arasındaki bugünkü dengesiz refah dağılımının, daha da kötü ol
masına neden olacaktır. 
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DİNAMİK EŞÇÖZÜMLÜ DENKLEMLER VE OTOKORELASYONLU 
HATA TERİMLERİ : 

BİR MONTE KARLO ÇALIŞMASI 

Dr. Halûk ERLAT* 

1. Giriş 

Bu çalışmadan iki şey amaçlıyoruz : (i) Ekonometride gittikçe 
daha yaygın ve olağan biçimde kullanılan Monte Karlo deneyleri 
konusunda bilgi vermek, (ii) Bu yöntemi uygulamış olduğumuz bir 
araştırmanın sonuçlarını bildirmek. 

Monte Karlo yöntemi, olasal (random) değişken olan tahmin 
edicilerin (ya da tahmin yöntemlerinin) olasılık dağılımlarının ana
litik olarak saptanamadığı durumlarda kullanılır, ilkin analitik 
saptamadan ne anladığımızı basit bir örnekle açıklıyahm. Herhan
gi bir örneğin aritmetik ortalaması, o örneğin geldiği kitlenin orta
lamasının etkin, tutarlı, eğilimsiz (unbiased)1 ve yeterli bir tahmin 
edicisidir. Eğer kitlemiz sonsuz ise aritmetik ortalamayı oluşturan 
herbir gözlemi, farklı birer olasal değişkenin gözlemi sayabiliriz. 
Şöyle ki, aritmetik ortalamayı 

(1) x = T"' (Xl + x2 + ... + XT) 

diye yazarsak, x'in bu değişkenlerin doğrusal bir fonksiyonu ol
duğunu görürüz. Bu durumda, kitlenin dağılımıyla her bir x;'nin 
dağılımı aynı olacaktır ve eğer bu dağılım normal dağılmışa, x'ın 
dağılımı da normal olacaktır. x'ın dağılımını böylece analitik olarak 
saptamış oluyoruz. 

(*) Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Öğretim Üyesi. 
(1) Hernekadar «unbiased» terimi için diğer yazarlar (örneğin Ertek (1973)) 

"sapmasız" sözcüğünü kullanıyorsa da, kanımca bu sözcük kavramın 
anlamım tam yansıtmamaktadır. «Bias» sözcüğü bir sapma olgusunu 
içerdiği kadar bir yönelme olgusunu da içerir; dolayısıyla «eğilim» 
terimini kullanmayı, her iki anlamı da yansıttığı düşüncesiyle daha 
uygun buldum. 
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Eğer x'm dağılımını bu denli kolay bir biçimde analitik olarak 
bulma olanağımız olmasaydı, nasıl bir yöntem izliyebilirdik? İlgi
lendiğimiz kitleden istediğimiz kadar T büyüklüğünde örnek çeke
bileceğimizi varsayalım. Bu çektiğimiz örnek sayısı N olsun. Her 
bir örnek için x'ı hesaplayalım. Bu x'lar bize bir dağılım verecek
tir. N ne denli büyük olursa bu dağılım o denli x'm analitik veya 
gerçek olasılık dağılımına yaklaşık olacaktır. 

Bu örnek çekme işlemi ancak kitle küçük olursa bir dereceye 
kadar gerçekleştirilebilir. N'nin büyük olması için de belki kitle, 
kendisi hakkında bilgi edinilmek için örnek almayı gerektirmiye-
cek kadar küçük olacaktır. Dolayısıyla, bir kitlenin parametrelerini 
tahmin etmede kullanılan yöntemlerin herhangi bir örnek büyük
lüğü için dağılımlarını analitik olarak saptamak olanaksız ya da 
çok güç ise, bu yöntemlerin dağılımları bilgisayar kullanılarak elde 
edilen yapay örneklerle, sayısal olarak bulunur ve bu dağılımlar 
kullanılarak değerlendirmeleri yapılır. Bu yönteme Monte Karlo 
deneyleri ya da yöntemi denir. 

Yapılan iş kabaca şudur: Kitleyi türettiği varsayılan paramet-
rik bir model tanımlanır. Örneğin, ortalaması şu değerde, standard 
sapması şu değerde olan bir normal kitle var denir. Bilgisayarda, 
standard normal dağılıma sahip olasal sayılar üreten program kul
lanılarak, bu modele uygun örnekler türetilir. Bundan sonra baş
taki varsayım, yani kitleyi tanımlayan modelin parametrelerini bil
diğimiz varsayımı bir yana bırakılarak türetilen yapay örneklerin 
herbiri için parametreler tahmin edilir. Elde ettiğimiz değerler bize 
tahmin edicilerin sayısal dağılımı hakkında yaklaşık bir fikir vere
cektir. Bu dağılımların ortalamalarını ve varyanslarmı hesaplaya
rak çeşitli tahmin edicileri karşılaştırma olanağı bulunacaktır. 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, elde edilen 
sonuçların işin başında parametreler için öngördüğümüz değerlerle 
bağımlı olacağıdır. Bu değerleri değiştirdiğimiz zaman farklı sonuç
lara varabiliriz. Dolayısıyla, bu yöntemden en iyi sonuçları alabil
mek için bütün parametre değerlerinin denenmesi gerekir. Ancak, 
bunun gerektireceği bilgisayar zamanı ve dolayısıyla maliyeti o 
denli yüksek olacaktır ki parametre değerlerinin yalnız az bir bö
lümünün denenmesiyle yetinmek gerekecektir. 

Biz bu çalışmada ilkin Mont Karlo deneylerinin eşçözümlü 
denklemlerin tahmin edicilerinin değerlendirilmesinde nasıl kulla-
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nıldıklarını anlatacağız- İkinci olarak, dinamik eşçözümlü denklem
lerin hata terimlerinde otokorelasyon olması halinde katsayıların 
tahmin edilebilmesi için önerilen kısıth-bilgi yöntemlerini tanıta
cağız. Son olarak da bu yöntemlerin değerlendirildiği bir Monte 
Karlo deneyinin sonuçlarını açıklıyacağız. 

2. Monte Karlo Deneylerinin Eşçözümlü Denklemler İçin Kul
lanılması . 

İşe eş çözümlü denklemlerin tahmini konusunda kısaca bilgi 
vermekle başlıyalım2. Eşçözümlü denklemler, bazı değişkenlerinin; 
denklemlerin çözümü sonucunda diğer bazı değişkenler tarafından 
açıklandığı bir sistemdir. Modelin çözümü sonucunda açıklanan de
ğişkenlere içsel, içsel değişkenleri açıklayan ve değerleri sistemin 
dışında saptandığı varsayılan değişkenlere de dışsal değişkenler de
nir. Bunlar dışında, eğer denklemlerdeki içsel değişkenler aynı za
manda kendi geçmiş değerleri ile fonksiyonel bir ilişki içinde bulu
nuyorlarsa bu geçmiş değerlere gecikmeli içsel değişkenler denir. 
İçsel değişkenler, öyleyse, modelde dışsal ve gecikmeli içsel değiş
kenler —ki bunların ikisine birden önceden saptanmış değişkenler 
denir— ile diğer içsel değişkenlerin birer fonksiyonu olarak yazılır
lar. Matriks kullanarak ifade etmek istersek model'in i'nci denk
lemini şöyle yazabiliriz: 

(2) yi = Yibi + XiCi + Ui 

Burada yi, i'nci içsel değişken üstüne yapılan T gözlemi içeren bir 
vektörü; Yi, yi'yi açıklayan m; sayıdaki içsel değişken için yapılan 
T gözlemden oluşan bir matriksi; Xi, G, adet önceden saptanmış 
değişken için yapılan T gözlemi içeren bir matriksi; Ui ise T tane 
hata teriminden oluşan bir vektörü ifade etmektedir, bj ve Cı, sıray
la, içsel ve önceden saptanmış değişkenlerin katsayılarını gösteren 
vektörlerdir. 

Bu denklemler sisteminin her bir denklemini En Küçük Kare
ler (EKK) yöntemi ile tahmin ettiğimiz zaman elde ettiğimiz sonuç
ların tutarsız ve (eğer ortalamaları bulunabiliyorsa) eğilimsiz ol
duklarını görürüz3. Bunun nedeni y/nin Xı yanında Y; tarafından 

(2) Bu konuda ayrıntılı bilgi için Türkçe'de Ertek (1973) ve Bulutay 
(1967), ingilizce'de Theil (1971) ve Dhrymes (1970) e bakılabilir. 

(3) İspatı için bakınız Dhrymes (1970 s. 174-176). 
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da açıklanmış olması ve Yi ile u /n in birbirlerinden bağımsız olma
malarıdır. Yani, 

(3) plim T-'Yi'u, * O4 

Bu nedenle, soruna çözüm getirecek çeşitli tahmin yöntemleri öne
rilmiştir. Bu yöntemleri, modelin örnek dışında önceden (aprior i) 
sağladığı bilgilerden yararlanışları açısından kısıtlı-bilgi (KB) (li
mited information) ve tam-bilgi (TB) (full information) yöntem
leri diye ikiye ayırabiliriz5. Bunlar arasındaki uygulamadaki fark, 
KB yöntemlerinin her bir denkleme ayrı ayrı uygulanabilmesi, yani 
bir modelde yalnızca bir veya iki denklemle ilgileniyorsak yalnızca 
bu denklemleri tahmin etmemizi sağlaması, TB yöntemlerinin ise 
sistemin tüm denklemlerinin aynı zamanda tahmin edilmesini ge-
rektirmesidir. Biz bu çalışmada yalnızca KB yöntemleri üstünde 
duracağız6. 

Not 1: KB tahmin yöntemlerini anlatmadan önce bir iki nok
tayı açıklamakta yarar var. 

(i) Hata terimlerinin zaman içinde birbirlerinden bağımsız 
olduklarını ve ortalaması sıfır, varyans-kovaryans matr iksi de S olan 
bir dağılıma sahip bulunduklarını varsayıyoruz. Bu dağılımın nor
mal bir dağılım olduğu varsayımı gerektiği zaman yapılacaktır. 

(ii) Eşçözümlü denklemlerin belirlenmesi (identification) di
ye bir sorun vardır. Bu, kısaca, örneğin modeldeki denklemleri bir
birlerinden ayırdedebilmesi için bu denklemlerin ne gibi ön koşul
larla sınırlandırılması gerektiği sorunudur. Bu koşulların en basiti, 
herhangi bir denkleme açıklayıcı değişken olarak konan içsel de
ğişkenlerin sayısı ile bu denklemin dışında bırakılmış önceden sap
tanmış değişkenlerin sayısı arasındaki ilişkidir. Biz burada model'in 
bu koşullara uygun olarak kurulduğunu varsayıyoruz7. 

KB tahmin yöntemleri yukarıda denklem (3) de belirtilen du
rumu gidermeye yönelmiş yöntemlerdir. Yani, bu yöntemlerde 

(4) İspatı için bakınız Dhrymes (1970a, s. 175). 
(5) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi içil bakınız Theil (1971) ya da Kmenta 

(1971). 
(6) TB yöntemleri konusunda geniş bilgi Dhrymes (1970a, s. 209-219, 314-

328, 367-372) ve Theil (1971, s. 508-528) de bulunabilir. 
(7) Belirleme konusu hakkında daha ayrıntılı bilgi için Ertek (1973, s. 

225-233)'e bakınız. Bu konudaki temel yapıt Fisher (1966)'dır. 
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amaç, tutarlığı ve bu tutarlı yöntemler sınıfı içerisinde en yüksek 
etkinliği sağlamaktır. Bunlarm en çok kullanılanı İki Aşamalı En 
Küçük Kareler (2AEKK) yöntemidir ve biz de işin mantığını an
latmak için bu yöntemden yararlanacağız.8 

Yapılan iş şudur: Denklemler sistemi analitik olarak çözülür 
ve her bir içsel değişken önceden saptanmış değişkenlerin tümünün 
fonksiyonu olarak yazılır. Yani y( kolonlarından oluşan matrikse Y, 
tüm önceden saptanmış değişkenleri gösteren matrikse X ve u/ler-
den oluşan matrikse de U dersek, modelin tümünü, 

(4) Y = YB + XC + U 

diye yazabiliriz. B ve C tüm modelin katsayısı matriksleridir.9 Bu 
sistemin Y için çözümü bize 

(5) Y = XC(I — B)-1 + U( I — B)-1 

verir. P = C (I — B ) 1 ve V = U (I — B)-1 diye tanımlıyarak (5)'i 

(6) Y = XP + V 

olarak yazabiliriz. P matriksinin öğeleri C ve B matriksinin öğele
rinin doğrusal olmayan birer fonksiyonudur. Biz bu fonksiyonel 
ilişkiyi bir kenara bırakarak elimizde m tane 

(7) y; = Xpi + v; i = 1, ..., m 

denkleminin bulunduğunu varsayıp, her birini EKK yöntemi ile tu-

(8) 2AEKK dışında, Kısıtlı Bilgi En Yüksek Gerçekleşebilirlik (KBEG) 
(Limited Information Maximum Likelihood) yöntemi ve sözünü etti
ğimiz bu yöntemleri de içeren k-smıfı ve çift k-sınıfı yöntemleri de 
vardır. Bunlar hakkında geniş bilgi için Dhrymes (1970a, s. 200-208, 
328-356, 358-366) ve Theil (1971, s. 500-508) bakınız. 

(9) Denklem (2) deki bj ve C; vektörleri sırasıyla B ve C matrikslerinin 
i'nci sütunları değildirler. Bu matriklerin i'nci sütunlarına Bj ve C; 
dersek, b ; ve c ; bu sütunlardaki sıfır elemanlarının atılmasıyla elde 
edilmişlerdir. Yani B/de m ve C; de G tane eleman vardır ve bunların 
bazıları sıfırdır. Bu sıfırlar i'nci denkleme girmeyen açıklayıcı değiş
kenlerin katsayıları olarak kabul edilebilirler. Bu sütun vektörleri, 
Y ve X matrikslerinin t'nci gözlemlerini karşılayan sıra vektörleriyle 
çarpılarak sıfırların rastladığı değişkenlerin denkleme girmesine en
gel olurlar. Y; ve X ; matriksleri de Y ve X'in bu değişkenler çıkarıl
dıktan sonra elde edilen alt matriskleridir. Bunları da, tabii, b ; ve c, 
vektörleri karşılar. 
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tarh olarak tahmin edeceğiz.'0 Tahmin edilen P matriksini P ile gös
terirsek, bunu kullanarak elde edeceğimiz tahmin edilmiş Y değer
lerini de 

(8) Y ' = XP = X (X'X)-1 X'Y 

diye ifade edebiliriz. Y ile Y arasındaki ilişkiyi de 

(9) Y—T = V 
diye gösterirsek 

(10) Inf = " Y ' Y — 'YY = YY — Y'X (X'X)-1 X'X (X'X)-'X'Y 

= T'Y — Y'X (X'X)"' X'Y = Y"Y —T'Y = 0 

Bu özelliğe sahip olan Y matriksinden Y/ye tekabül eden Yi 
matriksini seçer ve denklem (2)'de yerine koyarsak 

(11) y; =Yibi + XiCi + T b i + Uı 

denklemini elde ederiz. Bu denklemi EKK yöntemi ile tahmin etti-
.A. .A. 

ğimiz zaman elde edeceğimiz bı ve Cj değerleri tutarlı olacaktır. Bu
nu göstermek için 

(12) % = (Yi, Xi), d; = (b'i, c'i)' 

tanımlarını yaparsak, denklem (lO)'daki sonucu kullanarak di'yi 
şu şekilde ifade edebiliriz: 

(13) d; = (Zİ' Z,)"1 Z/ yı= (ZÎ'Z^)-^' S d i + vjb; + u.) 

(10) Denklem (6)'daki sistemde her bir denklemin hata vektörü, vi( diğer
lerinden bağımsız değildir, çünkü v/nin elemanları, V'nin de tanımın
dan anlaşılacağı gibi, U'nun tüm elemanlarının bir fonksiyonudur. 
Böyle durumlarda her bir denkleme EKK uygulanarak tutarlı sonuç
ların alınabilmesi ancak özel koşullar altında mümkündür. Bu koşul
lardan biri de her bir denklemin aynı açıklayıcı değişkenlerin örnek 
matriksinin bir fonksiyonu olmasıdır. Denklem (6)'daki sistemde bu 
koşul sağlandığı için EKK uygulayabiliyoruz. Bu önermelerin ispatı 
için Kmenta (1971)'e bakınız. 
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= dj + (Z/Z0-*z!' (Vibi + Ui) 

= di + (MJ-îzî'Ui 

Öyleyse, 

(14) plim.(di — d;) = plim ( T - ' ï ' z V ' p l i m T - ' ^ ' m 

Eğer plim (T_1Zi'Zi)'nin sabit elemanlardan oluşan bir matrıks 

olduğu varsayılırsa, plim T" 'ZÌ 'UÌ üs tünde durmak yetecektir. O za
man da, 

(15) plim T Z ' u i = plim T"' 

plim T 'Xi 'u ; = 0 dır. Öte yandan, 

(16) plim T-'Yi'u; = plim pi 'plim T- 'X/uj = ps.O = 0 

Öyleyse, 

(17) plim (d, — di) = 0 

Buraya kadar yaptıklarımızla yöntemi açıkladık ve tutarl ı ol
duğunu ispatladık. Ancak bu yöntemi diğerleriyle karşılaştırabil
mek için dağılımı hakkında bilgi edinmemiz gerekir. KB yöntem
lerinin, ki hepsi tutarlı yöntemlerdir, asimtotik dağılımlarını sapta
mak kolaydır ve bu çeşitli yazarlar tarafından yapılmıştır11. Ancak, 
belli bir örnek büyüklüğü için geçerli olacak dağılımı analitik ola
rak saptamak çok zordur ve bu konuda yapılan çalışmalar, varılan 
sonuçların uygulamaya çok yatkın olmadıklarını göstermişlerdir12 

Ne var ki bu yönde gösterilen çabalar daha bi tmemişt ir ve varılan 
sonuçlar Monte Karlo deneylerinin hazırlanmasına epey yardımcı 
olmuşlardır. 

(11) Bakınız, Dhrymes (1970a, s. 190-200, 351-354), Basmann (1960), Ander
son ve Rubin (1950) ve Dhrymes (1971c). 

(12) Bu konuda ilk çalışmaları Basmann (1961) başlatmış, onu Kabe (1963), 
Richardson (1968), Sawa (1969) ve Mariano (1972) izlemişlerdir. 

Yi'Ui 
XÌ 'UÌ 
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Monte Karlo deneylerinin mantığı hakkında Giriş bölümünde 
bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Bunların ışığında deneylerin iz-
iiyebileceği yolu iki aşamaya ayırabiliriz. 

(i) İlk aşamada, iki veya üç denklemli bir model saptanır. 
Yani B ve C matrikslerindeki elemanlara önceden değerler verilir. 
Bu değerlerin seçimi tümüyle keyfi değildir. Analitik dağılım kura
mının vardığı sonuçlar, modelin dinamik olup olmadığı veya dene
mecinin bu değerlerin iktisadi olgulara uygun olmasını yeğlemesi 
gibi düşünceler bu seçimi etkiler. 

Parametreler saptandıktan sonra sıra dışsal değişkenlerin sap
tanmasına gelir. Önceden saptanmış değişkenler matriksini 
X = (Y_ı, W) diye gecikmeli içsel (Y-ı) ve dışsal (W) değişkenler 
matrikslerine ayırırsak, saptıyacağımız değişkenler W matriksinin 
değerleri olurlar. Eğer modelimiz dinamik değilse, yani X = W ise, 
işimiz daha basitleşmiş demektir. Biz ikinci varsayımı yapıp işi 
şimdilik basit tutmayı yeğliyeceğiz13. 

Dışsal değişkenlerin, bu modelde, örnekten örneğe değişmeyen 
sabit sayılar olduklarını varsayacağız. Dolayısıyla, bunların değer
lerini herhangi bir olasal sayılar tablosunu kullanarak ya da bilgi
sayarlarda bulunan «olasal sayı türetme programlarından» yarar
lanılarak elde edebiliriz. 

Geriye bilinmeyen Y ve U matriksleri kalıyor. Not l'de U mat
riksinin elemanlarının normal dağılıma sahip oldukları varsayımı
nı gerektirdiği zaman yapacağımızı söylemiştik. Bu gereksinim şim
di doğmuş oluyor. Buna göre, U matriksinin t gözlemine rastlıyan 
vektörü 

(18) u, ~ N (O, S) 

Öyleyse, bulunacak u, vektörlerinin bilinen bir S matriksine uygun 
olmaları gerekmektedir. S matriksi, tersi bulunabilen, pozitif défi
nit bir matrikstir. Dolayısıyla bu matriksi 

(19) S = RR' = E (u,'u.) 

diye ifade edebiliriz. R matriksi tersi bulunabilen üçgensel bir mat-

(13) Dördüncü bölümde esas örneğimizi anlatırken hem modelin dinamik 
olması, hem de hata terimleri arasında otokorelasyon olması durum
larının ne gibi değişikliklere yol açtığım göreceğiz. 
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riksdir'4. Şimdi, Standard normal dağılıma sahip bir gt vektörü dü
şünelim; yani gt—• N (O, I) . Öyleyse, 

(20) E (u,'u,) = RIR' = RE (gt'gt) R' = E (Rgt'g.R') 

Yani, 
(21). u, = gtR' 

Demek ki, eğer biz S matriksinin elemanlarını önceden saptar, 
buradan R matriksini elde edersek, bundan sonra bütün yapacağı
mız iş bilgisayardan T tane gt vektörü elde etmek ve denklem (21)'i 
kullanarak bunları ut vektörlerine dönüştürmektir.15 

U matriksini de böylece elde ettikten sonra, denklem (5)'de 
eşitliğin sağında kalan bütün elemanları biliyoruz demektir. Bu de
ğerlerin denklem (5)'de yerlerine konması bize Y matriksini ve
recektir. 

Z = (Y, X) matriksini elde etmiş oluyoruz. Bundan sonra, yu
karıda anlattığımız işlemi N kere tekrar ederek N tane Z matriksi 
elde ederiz. Bu işlem tekrar edilirken B, C, X ve S matrikslerinin 
değerleri sabit kalır, U ve dolayısıyla Y'nin değerleri değişir. 

(ii) Bu N tane örneği türettikten sonra modele, bu kez, tah
min edilmesi gereken bir model olarak yaklaşır ve çeşitli KB yön
temleriyle di vektörünü tahmin ederiz. Eğer k tane yöntem varsa, 

A. 
her bir örnek için bu k yöntem uygulanır ve kxN tane di vektörü 
elde edilir. 

Genel olarak ilgimizi çeken hususlar dağılımın kendisinden 
çok o dağılımı belirleyen ortalama ve varyans gibi ölçülerdir. Bunlar 
bize tahmin edicinin eğilimi ve etkinliği konusunda bilgi verecek
lerdir. Eğer N yeterli büyüklükte seçilmiş ise, elde edeceğimiz or
talama ve varyanslarm, T büyüklüğündeki bir örneği karşılayan da
ğılımın gerçek ortalama ve varyansma, büyük bir olasılıkla, çok 

yaklaşık olduklarını söyliyebiliriz. Diyelim ki dji, j'inci örnekten 
elde edilen bir tahmindir. Ortalamaları gösteren vektörü 

(14) Bu teoremin ispatı için Graybill (1969)'a bakılabilir. Varyans-kovar-
yans matriksleri hakkında daha geniş bilgi için ise Dhrymes (1970a, s. 
1-5)'e bakınız. 

(15) Bu yöntemi Nagar (1969) önermiş, R'nin bulunabilmesi için bir algo 
ritma kurmuş ve bilgisaj'ar programını hazırlamıştır. 
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(22) du = N"1 E d\ 
j = l 

diye tanımlayabiliriz. Bu vektörün «gerçek» değerler vektöründen, 
yani dVdan sapması bize eğilimi hakkında bilgi verecektir. Yani, 

(23) h ((ÎT) = cù — d°i 

Bu dağılımın kovaryans matriksini de 

N ^ 
(24) Kov (dİT) = N-1 E (dh — dİT) (dj

; — dİT)' 
J = l 

olarak buluruz. 

Bu iki ölçüyü bünyesinde toplayan bir diğer ölçü de, tahminle
rin gerçek değerler etrafındaki varyansını veren matriksdir. Şöyle 
ki, 

(25) Kov (dİT) = N-1 E (dj
; — d°i) (d\ — d°i)' 

j = l 

= N-1 E ( (Si — dİT) + ( Î T — d°i) ) ( (d \ -d İ T ) 
j = l 

+ (diT— d"i))' 

= N"1 E (d\ — d1T) (djı — İ T ) ' + 2N"1 ( İ T 

j = l 

— d".) E .(d'i — d İ T) ' 
j = l 

+ N-1 ( İT — d0,) ( İT — d°,)' 

= Kov ( ÎT) + (h(<£T) )2 
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Çapraz terimler Z (djj — dİT) = 0 olduğu için ortadan kalkarlar. 
j = l 

Genel olarak, çeşitli tahmin yöntemleri karşılaştırılırken 
A. A. A . 

h (du) ve Kov (dİT) hesaplanır. Hatta, Kov (dİT)'nin bütün eleman
ları değil yalnızca esas köşegenin üstündeki elemanlar hesaplanır. 
Yani, 

(26) N-1 S (du — d°ik)2 k = 1, ..., m, + d 
j = 1 

hesaplanır. Buna Hata Karelerinin Ortalaması (HKO) (Mean 
Square Error) denir. Biz de 4. Bölümde anlatacağımız örnekde bu 
yöntemi uygulayacağız. 

Not 2: Eşçözümlü denklemlerle ilgili Monte Karlo çalışmaları 
epey bir süredir yapılmaktadır. Bunların başlıcaları Wagner (1958), 
Nagar (1960), Summers (1965), Quandt (1965), Cragg (1966, 1967) 
ve Mosbaek ve Wold (1970)'e aittir. Bu çalışmaların ayrıntılı bir 
özeti Johnston (1972)'de verilmiştir. 

3. Dinamik Eşçözümlü Denklemler ve Otokorelasyonlu Hata 
Terimleri. 

Monte Karlo yöntemini anlatmak için kullandığımız modelde 
gecikmeli içsel değişkenlerin bulunmadığı varsayımı yapılmıştı ko
laylık olsun diye. Burada bu varsayımı bırakıp modelin ilk tanım
ladığımız şekline dönüyoruz. 

Not l'de hata terimlerinin birbirleriyle olan ilişkisi hakkında 
bir varsayım yapmıştık. Bunu değiştirip, hata terimlerinin zaman 
içinde birbirleriyle ilişkili olduklarını, yani aralarında otokorelas-
yon olduğunu varsayıyoruz. 

Şimdi bu iki değişikliği somutlaştıralım. Z matriksini zaten 
iki alt matrikse ayırmıştık. Bununla uyumlu olarak C matriksini 
de C = (Co', Ci')' diye ikiye ayırarak, bundan böyle kullanacağımız 
modeli aşağıdaki gibi tanımlıyabiliriz. 
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(27) Y = YB + Y_ı Co + WC, + U 

ve 

(28) U = U-ı R + E 

R mxm'lik bir katsayı matriksidir. Yalnızca KB yöntemleriyle ilgi
lendiğimiz için R'yi 

(29) R r, 0 ... 0 
0 r2 0 

ü 

olarak tanımlıyabiliriz. Yani her bir denkleme ait hata terimlerinin 
zaman içinde birbirleriyle bağıntılı olduğunu fakat denklemler ara
sında böyle bir bağımlılığın bulunmadığını varsaymış oluyoruz. 

Denklem (28)'e göre hata terimleri arasındaki korelasyon, oto-
regresif bir süreç tarafından türetilmektedir. Bu yapılabilecek var
sayımların en basitidir. E matriksinin elemanları, Not l'de daha 
önce U matriksinin elemanları için yapılmış olan varsayımlarla 
bağlıdır. Yani, E'nin t'inci sıra vektörüne et dersek, 

(30) e, ~ N (O, S) ve E (e,'e,') = 0 t * t' 

Bu modelin i'nci denklemini şu şekilde yazabiliriz: 

(31) y ı = Yibî + Yi, _, c°; + WÌC'Ì + Ui 

ve 

(32) u; = nui, „i + eı 

Bu denklemin katsayılarını tahmin etmek üzere önerilmiş baş
lıca dört yöntemi burada kısaca açıklıyacağız. Bunlar (i) Otoregre-
sif İki Aşamalı En Küçük Kareler (02AEKK) yöntemi (Dhrymes 
(1971a) ), (ii) Tarama yöntemi (TY) (Fair (1970) ), (iii) Otoreg-
resif Kısıtlı Bilgi En Yüksek Gerçekleşebilirlik (OKBEG) (Sargan 
(1961) ) ve, (iv) Otoregresif Tekrarlanmış Araç Değişkenler (OT 
AD) (Dhrymes, Berner ve Cummins; (1970, 1972) ) yöntemleridir. 
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Bu dört yöntem de başlıca iki aşamadan oluşur. Birinci aşama
da amaç Y; ile u; arasındaki ilişkiyi or tadan kaldırmaktır . Bunu 
yapabilmek için ilk üç yöntemde 2AEKK yöntemindekine benzer 
bir işlem uygulanır. Denklem (28)'de U ve U_ı'in yerine, denklem 
(27)'den elde edeceğimiz ifadeleri koyar ve Y için çözersek; 

(33) Y = Y-ı (Co + (I — B)R) (I — B ) - 1 + WC, (I — B) "' 

— Y_2CoR (I — B ) - 1 

— VV-ıdR (I — B) ' + E (I — B ) - 1 

elde ederiz. Bunu topluca, 

(34) Y = QP + V 

diye yazabiliriz. Burada 

(35) Q = (Y_!, W, Y-2, W_ı) = (X, X_,) 

P = ( (Co + (I + B ) R ) ' f Cı ' ,— Co'R ' ,—Cı 'R ' ) ' ( I -B ' ) - 1 

V = E (I — B) - 1 

Yine, P'nin B, Co, Ci ve R ile olan fonksiyonel ilişkisini bir tarafa 
bırakarak (34)'deki her bir denklemi EKK yöntemi ile tahmin eder 

ve Y'yi elde ederiz. Y'nin özellikleri (8) , (9) ve (lO)'uncu denklem
lerde gösterilmiştir. Ancak (8) 'de X'in yerine Q'yu koymak gereke
cektir. 

Bu ilk üç yöntemin ikinci aşamasında i'nci denklem üstünde, 
(32)'deki Ui, _ı'in yerine (31)'dèn elde edilecek çözümler kona
rak aşağıdaki dönüşüm yapılır. 

(36) y;* = Yı*bi + Xi*Ci + e, = Zi* d; + e, 

Burada, 

(37) y*i = y i — nyı. _,, X*i = Xi — nX. _ı, Yi* = Y, — r,Y,. -, 

Xi = (Y,.-!, WO, Xi,-ı = (Yi, _2, Wi,- ı) 

Z*i = (Y*i, X*i) 
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Şimdi, Yi = Yi + Vi ilişkisinden yararlanırsak (36)'yi 

(38) y*i =7*ibi + X*iCi + vİbi + e; J z * . d ;+ Vib; + e; 

olarak yazabiliriz. Burada, 

(39) E = (Y*i, X*,), Y*i = Yİ — nY,, _, 
Denklem (36)'yi elde etmek için yaptığımız dönüşüm katsayıla

rın doğrusallığını bozmaktadır16. Aacak bu doğrusaldışılığın tahmin 
yöntemleri açısından ortaya çıkardığı sorun r;'nin nasıl tahmin 
edileceğidir. Bu üç yöntem zaten bu noktada birbirlerinden ayrıl
maktadır. Her üç yöntem de bir tekrarlama süreci uygulamaktadır. 
Bu süreçte (38)'deki bj ve c; vektörleri n'nin değişik değerleri için 
tahmin edilmektedir, r/nin her tekrarda kullanılan değeri bir ön
ceki tahminden elde edilmektedir. Sorun, r/nin süreci başlatacak 
olan değerinin nasıl seçileceğidir. 

02AEKK yönteminde r/nin başlangıç değeri şu şekilde bulu
nur: (31)'deki i'nci denklem araç değişkenler17 kullanılarak tutarlı 
olarak tahmin edilir. Bu araç değişkenler Xi, i'nci denklemde bu
lunmayan dışsal değişkenler ve bunların geçmiş değerlerinden olu
şabilir. Böylelikle hata terimlerinin tutarlı bir tahminini 

(40) Ui = yi — Yİbİ — x!cT 

den elde edebiliriz. Bu Ui kullanılarak da r;'yi 

(41) n = Ui'ui, _ı/Ui, -ı Ui, _ı 

diye elde edebiliriz. Bu n değeri (38)'de yerine konur ve b ; ve q 

EKK yöntemiyle tahmin edilir. Elde edilen b ; ve c; değerleri (40) 

ve (41)'de yerlerine konarak yeni bir r̂  değeri elde edilir. Bu süreç 
aşağıdaki kriter sağlanana kadar sürer. 

(16) Denklem (36)'yi daha açık seçik yazarsak, 
Y = r^,, .., + Y To. + XiCi - Y;, _, V ; - X;, _, C ir . + e ; 
Y; _.j ve X _,.in katsayılarının bj, C; ve r^nin doğrusal olmayan birer 
fonksiyonu olduklarını görürüz. Dolayısıyla, doğrusal bir yöntem olan 
EKK'yı uygulamak olanaksızdır. 

(17) Araç değişkenler konusunda daha çok bilgi için Dhrymes (1970a, s. 
296-303)'e bakınız. 
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(42) (r,*> - n*-1 ')/ r*-'> < q 

q istenildiğince küçük saptanabilecek bir sayıdır; k ise tekrarın sa-
A. A. A. 

yısını göstermektedir. Buna göre ri(k)'ya tekabül eden bi ve c; değer
leri istediğimiz değerlerdir. Bu süreç sonunda elde ettiğimiz değer
ler tutarlıdır18. 

TY ise n'nin tutarlı bir tahmini ile başlamıyor. Buradaki tek
rarlama süreci iki şekilde yapılabiliyor: 

(i) [—1, 1] aralığı n'nin çeşitli değerleri için taranır19 ve aşa
ğıdaki ifadeyi minimize eden değer seçilir. 

(43) H = (y*; - Z W (y*i - 7*40 

Taramaya [—1, 1 ] arahğındaki herhangi bir değerle başlanabilir. 

(ii) r'nin EKK ile bulunan tahminiyle başlayan Cochrane-
Orcott yöntemi kullanılır20. 

TY'nin tutarlığı ispat edilmemiştir. Yalnız Fair (1970)'de tu-
tarlığın geçerli olduğu konusunda bazı savlar ileri sürmüştür21. 

(18) Bu Teoremin ispatı için Erlat (1974, s. 54-55)'e bakınız. 
(19) Denklem (32) tek dereceli bir fark denklemidir. Bu denklemin çözü

mü bize Uj değerlerinin zaman içinde izliyecekleri yolu verir. Bu yolun 
belli bir limite yaklaşması, bu limitten uzaklaşması ya da bu limitin 
etrafında aynı aralıklarla ilerlemesi r/nin alacağı değerlere bağlıdır. 
Biz bu modelin istikrarlı olmasını, yani çözümün belli bir limite yak
laşmasını sağlamak için r/nin [—1, 1] aralığında olduğunu varsayı
yoruz. Böylelikle tarama alanım sınırlamış oluyoruz. Fark denklem
leri konusunda daha çok bilgi için bakınız Çavdar (1970, s. 201-215) ya 
da Baumöl (1959, s. 213-217). 

(20) Cochrane-Orcutt yöntemi aslında otokorelasyonlu hata terimlerinin bu
lunduğu çoklu regresyon modelleri için önerilmiştir. Bu konuda daha 
çok bilgi için Johnston (1972) ya da Kmenta (1971)'e bakınız. 

(21) Dipnot 16'da doğrusaldışılığm nasıl doğduğunu görmüştük. Oradaki 
denklem, katsayıları doğrusal olmayan fakat değişkenleri doğrusal 
ilişki içinde bulunan eşçözümlü denklemlerin özel bir halidir. Erlat 
(1974)'de genel model için bir tahmin yöntemi önerilmiş ve bunun 
asimtotik özellikleri saptanmıştır. Oradaki tutarlılık ispatını TY'nin 
tutarlılığının da ispatı sayabiliriz. 
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OKBEG yönteminde ise di ve rs'nin değerleri aşağıdaki iki 
denklemin22 ortak çözümünden elde edilebilir. 

(44) bi 

Ci 

. 

Yi*'Yi* — nVi'V 
J [ Xi'Y*i 

I" y;*'Yi* — nVi'yi* 
L Xi*'Yi* 

Y 
X 

VX-, 1 
7X'\ J 

—1 

(45) r, = ( y i - ZA)' (yi, -, - Zi, -idi) / (y , _ı —Zi, _ıdO' 

. (y i , _, — Zi, _, di) 

n aşağıdaki determinant denkleminin en küçük köküdür. 

(46) j Y*t M*; Y*ı — nY*i'MY*i | = 0 

Burada, 

(47) Y*t = (y*i, Y*i), M*; == I — X*i (XVX*,)"' Xi*' 

M = I — Q ( Q ' Q ^ Q ' 

Üstünde duracağımız son yöntem OTAD yöntemidir. Bu yönte
min ilk aşamasında B, Co ve Cı matriksleri araç değişkenler kulla
nılarak tahmin edilir ve dönüştürülmemiş modelin çözümünde, yani 

(48) yt' = (I — İ y ^ ' y ' ı - ı + ( I — l ì ' ) - 1 CYw,' 

de yerlerine konarak, bu denklemi yt değerleri için çözülür. Bu

lunan bu y, değerleri kullanılarak Y; ve Yi, _ı matriksleri elde edillı. 

ikinci aşamada di yine araç değişkenler kullanılarak tahmin 

edilir. Bu aşamadaki araç değişkenler Fi-1 ve Z; matrikslerinin çar
pımından elde edilir. Burada, 

(22) Bu denklemlerin nasıl elde edildiği konusunda ayrıntılı bilgi için Erlat 
(1974)'e bakınız. 
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(49) Zi = (Y„ Y, _,, Wi) 

Fi. -! = ' 

0 —r; 0 

—n 1 + n —r; 

0 — rf 1 + n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r-~* 

l-rı 

-Ti 

0 

0 

0 

, 
—n 

1 

diye tanımlanır23. Dolayısıyla d î n i n tahmin edicisi 

(50) d; = (Zi 'Fr 'ZO- 'Zi 'Fr 'vi 
olur. 

Not 3 : TY ve OTAD yöntemi, ilk aşamada Q'nun kullanılması 
halinde doğacak «bağımsızlık derecesi» sorununa24 çözüm getirmek 
için önerilmişlerdir. Dhrymes, Berner ve Cummins (1972) aynı 
amaçla 02AEKK yönteminin bir araç değişkenler yöntemine dönüş
türülebileceğini önermişlerdir. Bu öneriye göre, ilk aşamada Y mat 
riksi, OTAD yönteminde olduğu gibi, B, C0 ,ve Cı'in herbir denkle
me araç değişkenler uygulanarak elde edilecek tahminlerinin 

(23) Fj-1'nin nasıl eldre edildiği konusunda Dhrymes (1971a)'ya bakınız. Bu 
yöntemin tutarlılığı Dhrymes, Berner ve Cummins (1972)'de ispat edil
miştir. 

(24) Buradaki «bağımsızlık derecesi» sorunu Q matriksindeki gözlem sayı
sının değişken sayısından az olabilmesinden doğmaktadır. Bu durum
da P matriksini EKK yöntemiyle tutarlı biçimde tahmin etmeye ola
nak yoktur, çünkü Q' Q matriksinin tersi elde edilemiyecektir. TY bu 
soruna, tutarlığı sağlamak için Q matriksine en az y; _1( Y;, _,, 
X; ve Xj _, değerlerinin alınması gerektiği hususundan hareket ede
rek çözüm getirmeye çalışmaktadır. (Daha çok bilgi için bakınız Fair 

(1970). OTAD yönteminde ise Z; matriksi, modeldeki her bir denk
lemin ayrı ayrı araç değişkenler kullanılarak tahmin edilmesiyle oluş
turulduğundan bu sorun kendiliğinden bir çözüme ulaşmaktadır. 
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(51) yt' = (I — B)- 1 (R'(I — B') + Co') y t-/ + (I - BVCi'w» 

— (I — Ü')-';R'Coy,-2' — (I — ' B O - ^ X V W . - I ' 

denkleminde yerine konulmasıyla bulunacaktır. Bu yt'lerden oluşan 

Y, matriksi kullanılarak elde edilen Zi matriksi ikinci aşamada araç 
değişken matriksi olarak kullanılacak ve d/nin tahmini 

(52) J = (zvz*,)-ı'zYy*i 
elde edilecektir, n'nin çeşitli değerleri kullanılarak yapılan tekrar
larda (52)'deki ifade kullanılacaktır. Bu yöntem, 2. Bölümde anla
tılan standard model için Dhrymes (1970b) ile Brundy ve Jorgen-
sen (1971) tarafından geliştirilen yöntemlerin bir uzantısıdır. Ör
nek hacmi sonsuza doğru gittikçe bu yöntemin 02AEKK yöntemiy
le aynı sonuçları vereceği ispat edilebilir (Erlat 1974). 

Şimdiye değin sözünü ettiğimi/, yöntemlerin asimtotik dağılım
ları saptanmış (Bakınız Dhrymes, Berner ve Cummins (1972) ve 
Erlat (1974) ) ve asimtotik kovaryans matrikslerine göre yapılan bir 
sıralama 02AEKK, YT ve OKBEG'in aynı etkinliğe sahip oldukla
rını, fakat OTAD'm etkinliğinin bunlarmkinden daha düşük oldu
ğunu göstermiştir. 

Bu bilgilerin ışığında, yaptığımız Monte Karlo deneyini açıkla
maya başlıyabiliriz. 

4. Monte Karlo Deneyleri 

Bu bölümde ilkönce deneyde kullanılan iki denklemlik modeli 
tanıtacağız. Bundan sonra deneyde yapılan işlemler hakkında bilgi 
vereceğiz. Son olarak da deneyin sayısal sonuçlarını tablolar halin
de sunup yorumlayacağız. 

Modelimiz, yukarıda da söylediğimiz gibi, iki denklemden olu
şuyor. Bu denklemleri şu şekilde yazabiliriz: 

(53) yu = b2ıyt2 + c°nyt-ı, ı + cnxtı +c3ıxt3 + c4ıxt4 + c7ıxt7 + utì 

y u = buYtl + C°22yt-1,2 + C;2Xt2 + C52Xt5 + QaXté + C82X(8 + Ut2 
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ve 

(54) un = rıUt-ı,ı + etl 

Ua = rzUt-u + e,2 

Bu yazdığımız denklemler 3. Bölümdeki genel modelin varsayımla-
rıyla bağlıdırlar. Dolayısıyla, katsayılara verilecek değerler siste
min, Dipnot 15'deki anlamıyla, istikrarlı olmasını sağlıyacak biçim
de seçilmelidir. Biz bu değerleri şu şekilde seçtik: 

(55) B - i : .5 

0 

0 

-.5 

Co = 

.2 

0 

0 

•17 

0 

2.1 

0 

.7 

.25 

-.2 

.1 

R matriksinin tanımından (54)'deki sistemin istikrarlı olduğu 
açıktır. (53)'deki denklem sisteminin istikrarlı olabilmesi için 

(56) | n (I — B') — Co| = 0 

determinant denkleminin köklerinin [—1,1] aralığında bulunma
ları gerekir. (55)'den B ve C0 için tanımladığımız değerleri kulla
nırsak, (56)'dan aşağıdaki denklemi elde ederiz: 

(57) .4n2 — .42n + .0425 = 0 

Buradan kökleri 

(58) n; = (— .42 ± .319)/.8 » — .525 ± .4 i = 1,2 

ya da nı = —.925 ve n2 = —.125 olarak buluruz. Görüldüğü gibi de
ğerler [—1,1] aralığı içindedirler ve modelimize verdiğimiz değerler 
istikrar koşullarına uymaktadırlar. 

Yine, 3. Bölümdeki hata terimleriyle ilgili varsayımlarımıza uy
gun olarak et = (eue^'nin dağılımı N (O, S) olacaktır. S matrik-
sini şu değerlerle tanımlıyoruz: 
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(59) S = ,100 

Not 4: Not l'de belirlenme konusuna değinmiş ve belirlenme 
koşullarından en basitlerinin, herhangi bir denkleme açıklayıcı de
ğişken olarak giren içsel değişkenlerin sayısı ile bu denklemin dı
şında kalan önceden saptanmış değişkenlerin sayısı arasındaki iliş
ki olduğunu söylemiştik. Eğer sistemdeki tüm önceden saptanmış 
değişkenlerin sayısına G, i'nci denkleme girenlerin sayısına G;, yine 
i'ncı denkleme giren açıklayıcı içsel değişkenlerin sayısına da mi 
dersek G — G; < mı durumunda belirlenmeme, G — G; = nij duru
munda tam belirlenme ve G — G >m; durumunda ise aşırı belir
lenme olduğunu söyliyeceğiz. Belirlenmeme durumunda söz konu
su denklemin katsayılarını tahmin etmeye olanak yoktur. 

Basmann (1961), 2AEKK yönteminin, uygulandığı denklemin 
aşırı belirlenme derecesine göre, yani G — G; ile nij arasındaki 
fark kadar momenti bulunacağını ileri sürmüş ve bu sav daha son
ra Richardson (1968) tarafından spat edilmiştir. Bizi tahmin edi
cilerin özellikle ilk iki momentleri, yani ortalama ve varsanslan 
ilgilendirmektedir. Dolayısıyla aşırı belirlenme derecesinin en aşağı 
iki olması gerekmektedir. Bu deneyde kullandığımız tahmin yön
temleri 2AEKK benzeri ya da onur uzantısı olan yöntemler oldukla
rına göre, biz de bu noktayı dikkate alarak modelimizi kurduk. 

Ancak, denklemlerde gecikmeli içsel değişkenlerin bulunması 
ve hata terimlerinin birbirleriyle 2;aman içinde ilişkili olmaları aşı
rı belirlenme derecesinin hesabını bir miktar değiştirmektedir. Bu 
durumda gecikmeli içsel değişkenleri önceden saptanmış değişken
ler arasına katmaya olanak yoktur25. Dolayısıyla, bunlar da açıkla
yıcı içsel değişkenlere eklenmiş ve aşırı belirlenme derecesi bun 
larla herbir denklemin dışında tutulan dışsal değişken sayısı ara
sındaki fark olarak hesaplanmıştır. 

Şimdi hesaplama işlemleri üstünde biraz duralım. İlkin türe
tilen örneklerden söz edelim. 20, 50 ve 100 birimlik 100 tane örnek 
türetildi. Değişik büyüklükte örnek türetilmesinde iki amaç vardı: 
(i) Tahmin yöntemlerinin örnek hacmi arttıkça izliyecekleri seyri 
gözlemek, (ii) Özellikle «bağımsızlık derecesi» sorununa çözüm ge-

(25) Bu konuda Fisher (1966)'ya bakınız. 

; ı 
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tirmek için önerilmiş yöntemlerin, bu hedeflerini yerine getirmek
teki başarılarını ölçmek. 

Örneklerin ilk önce dışsal değişkenleri karşılayan bölümü, bil
gisayardaki olasal sayılar türetme programı kullanılarak elde edil
di, içsel ve gecikmeli içsel değişkenleri elde etmek için ise şöyle bir 
yol izlendi: Standard normal dağılıma sahip hata terimleri bilgisa
yardaki program kullanılarak türetildikten sonra, 2. Bölümde an
latılan yöntemle et, t = 1, ..., T vektörleri elde edildi. Bundan son
ra Ut ile et arasındaki aşağıdaki fark denklemsel ilişki kullanıldı. 

(60) u't = Rut_/ + et t = 1, ..., T 

Burada R (55)'deki tanımdan zaten biliniyordu; ut_ı'in başlangıç 
değerinin ise 0 olduğu varsayımı yapıldı. Buradan işe başlıyarak, 
denklemde uo = 0 konarak uı, bulunan uı yerine konarak U2, vb. bü
tün ut değerleri saptanmış oldu. İçsel değişkenleri de bulmak için 
aşağıdaki fark denklemsel ilişki aynı biçimde çözüldü. 

(61) y,' = (I —BVCo'yt-ı ' + (I — B')-'Cı'w,' + ( l _ B ) ' - , u t ' 

Deneyde, 3. Bölümde anlatılan tahmin yöntemleri dışında as
lında 2. Bölümdeki standard model için geçerli olan Araç Değişken
ler (AD) ve 2AEKK yöntemleri de kullanıldı. Bundan amaç, öneri
len yeni yöntemlerin eskilerine oranla bir üstünlükleri olup olma
dıklarını anlamak idi. 

Not 3'de, ortada bir bağımsızlık derecesi sorununun da oldu
ğunu söylemiştik. Kullanacağımız yöntemlerden yalnızca OKBEG 
yöntemi bu soruna çözüm getirmemektedir. 02AEKK yöntemini de 
doğrudan doğruya değil, No 3'de anlatılan araç değişkenler yönte
mine dönüştürülmüş haliyle kullanacağız 20'lik örnek için26. 

Bu ön bilgilerden sonra artık sayısal sonuçlara geçebiliriz. Biz 
burada yalnızca birinci denklemin tahmin sonuçları üstünde dura
cağız27. Bunun nedeni, bu denklem için öngörülen n değerinin l'e 
yakın olması ve dolayısıyla yöntemleri karşılaştırmada daha anlam
lı sonuçlar vermesidir. Bu denklemin parametrelerini tahmin et
mek için uygulanan yöntemler için hesaplanan eğilim ve HKO de-

(26) İşlemler konusunda daha çok bilgi için Erlat (1972 ya da 1974)'e bakı
nız. 

(27) İkinci denklemle ilgili sonuçlar hakkında bilgi için Erlat (1972 ya da 
1974)'e bakınız. 



TABLO I 
DENKLEM 1 İÇİN EĞİLİM VE HATA KARELERİNİN 

ORTALAMASI DEĞERLERİ 

Tahmin Edici 
^D ba 

C°ıı 
Cu 
C31 
C41 
C71 
rı 

»AEKK ba 
C°ıı 
Cu 
C31 
C41 
C71 
rı 

rY a b2ı 
C°H 
Cu 
C31 
C41 
C71 
rı 

T 
Eğilim 

—.00007 
.00002 
.00198 
.00072 
.00020 
.00104 

—.00029 
.00046 
.00080 
.00025 
.00033 
.00120 

—.00284 
.00781 

—.13482 
.15188 

—.19833 
.14275 

—.28954 

= 20 
HKO 
.00578 
.00904 
.02598 
0.1356 
.02083 
.01126 

.00188 

.00281 

.01635 

.01095 

.01529 

.01358 

.02907 

.07320 
1.36830 
1.51119 
1.99534 
1.41741 
.50175 

50 

Eğilim HKO 
.00044 
.00069 
.00217 
.00200 
.00020 
.00018 

.00028 

.00050 

.00062 

.00065 

.00148 
,00004 

.00009 
,00020 
.00068 
.00086 
.00035 
.00062 
,05086 

.00711 

.01113 

.02904 

.02148 

.02319 
0.1327 

.00143 

.00229 

.01211 

.00856 

.01014 

.00945 

.00080 

.00124 

.00556 

.00476 

.00513 

.00563 

.10498 

T = 
iğilim 
.00802 
.01249 
.02046 
.02290 
.02827 
.01746 

.00013 

.00023 

.00074 

.00055 

.00073 

.00062 

.00001 

.00005 

.00013 

.00023 

.00000 

.00024 
,02890 

100 
HKO 
.03422 
.05336 
.08509 
.10033 
.12194 
.07696 

.00129 

.00212 

.00670 

.00722 

.00794 

.00637 

.00058 

.00093 

.00345 

.00377 

.00355 

.00354 

.06979 
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ğerleri Tablo l'de verilmiştir. Bu ölçütleri kullanarak yöntemleri 
bir sıralamaya tabi tutmak için şöyle bir yol izlemiştik. İşi eği
lim değerlerini kullanarak anlatırsak, her örnek büyüklüğü için 
en küçük eğilimi olan yönteme en yüksek puan verilmektedir. En 
yüksek puan da kullanılan yöntem sayısına göre saptanmaktadır. 
20 birimlik örnekde OKBEG yöntemi uygulanamadığı için en yük
sek değer 5, diğer iki örnekde ise en yüksek puan 6'dır. Her yöntem 
için ortalama puan, o yöntemin elde ettiği toplam puanın tahmin 
edilen katsayı adedine bölünmesiyle bulunur. Buna göre 2AEKK 
yöntemi için ortalama puan 6'yla bölünerek, diğerleri için 7'yle 
bölünerek bulunmuştur28. Sıralama bu ortalamalara göre yapılmış 
ve sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir. 

TABLO 2 
YÖNTEMLERİN EĞİLİM VE HKO 

DEĞERLERİNE GÖRE SIRALANMASI 
DENKLEM 1 

Ölçüt T = 20 
Eğilim AD (4.33) 

2AEKK (4.16) 
OT AD (3.28) 
02AEKK (1.85) 
TY (1.14) 

HKO OTAD (4-71) 
2AEKK (3.83) 
AD (3.16) 

02AEKK(1.85) 
TY(1.14) 

T - 50 
OKBEG (4.42) 
2AEKK (3.50) 
OTAD T Y (3.42) 
02AEKK (3.28) 
AD (2.50) 

OKBEG (5.00) 
TY (4.57) 
02AEKK, OTAD 
(3.85) 
2AEKK (2.00 ) 
AD (1.00) 

T = 100 
TY (4.85) 
OKBEG (4.28) 
OTAD (4.00) 
02AEKK (3.85) 
2AEKK (2.00) 
AD (1.00) 
OKBEG (5.00) 
TY (4.71) 
02AEKK (4.42) 
OTAD (4.00Ì 
2AEKK (2.00) 
AD (1.00) 

3. Bölümde gördüğümüz gibi, orada sözü edilen tahmin yön
temlerinin hepsi bir tekrarlama süreci içeriyorlardı. Bu süreç bel
li bir kriteri sağlıyana kadar devam ediyordu. Bir yöntem kendi 
kriterine ne kadar az tekrar sonucunda varırsa tabii ki o kadar 
makbuldür. Bu sağlama hızlarını Tablo 3'de görmekteyiz. Tablonun 
ilk sırasını oluşturan sayılar tekra.r sayılarıdır. 

(28) 2AEKK yönteminde 6'yla bölmenin nedeni, bu yöntemin otokorelasyo-
nu göz önünde tutmaması ve dolayısiyle r t ' i tahmin etmemesidir. 
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Bu tabloların yorumuna gelince; ilk göze çarpan husus 20 lik 
örnekde kullanılan 02AEKK'in araç değişkenler halinin pek iyi 
sonuçlar vermemiş olmasıdır. Kriter ancak 100 örnekten 68'inde 
sağlanabilmiştir. Sorun yöntemin ikinci aşamasında kullanılan 
araç değişkenlerin elde ediliş biçiminden doğmaktadır. Hatırlana
cağı gibi, burada y, değerleri denklem (51)'den elde edilmekteydi 

ve bu yapılırken AD yöntemiyle elde edilmiş olan R değerleri kul
lanılmaktaydı, işte türetilen yt değerlerinin, elde edilen R değer
lerinin gerçek R değerlerinden gösterdiği sapmaya karşı çok du
yarlı oldukları anlaşılmaktadır. Kriterin sağlanamadığı örneklerde 
sapmanın çok olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, bu yöntem kulla
nılırken, R'nin tahmini için kullanılan araç değişkenlerin seçimin
de çok daha duyarlı olmak gerekmektedir. Bunun dışında, yönte
min kriteri sağlama durumunda göze çarpan bir nokta daha var: 
10'dan daha yüksek sayıda tekrarda kriteri en çok bu yöntem sağ
lıyor. 

TABLO 3 
YÖNTEMLERİN KRİTERLERİNİ 

SAĞLAMA HIZLARI : DENKLEM I 

Tahmin Edici 
TY 
02AEKKa 

OTAD 
TY 
02AEKK 
OKBEG 
OTAD 
TY 
02AEKK 
OKBEG 
OTAD 

2 

.04 

.16 

.02 

.14 

.01 

.01 

.06 

.02 

3 

.08 

.13 

.15 

.51 

.58 

.12 

.70 

.38 

.71 

.17 

4 
.13 
.08 
.26 
.70 
.35 
.24 
.41 
.30 
.59 
.23 
.64 

5 
.18 
.09 
.19 
.11 
.11 
.04 
.28 

.02 

.17 

6 
.19 
.11 
.14 
.01 
.01 

.11 

7 
.26 
.06 
.06 
.03 

.04 

a. Bu oranlar 68 örneğin sonuçlarına göre hesaplanmıştır. Diğer örneklerde 
kriter sağlanamamıştır. 

Öte yandan, OTAD yönteminde, ikinci aşamada türetilen araç 
değişkenler denklem (48)'deki ifade kullanılarak elde edilmektedir. 
Görüleceği gibi bu denklem R'nin tahminini gerektirmemektedir; 
dolayısıyla yukarıda sözünü ettiğimiz denklemde görülen özür 

9 10 10< 
.08 .06 
.06 .03 .08 
.03 .01 

.01 .01 
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bunda yoktur. 20'lik örneklerde elde edilen sonuç çok tatminkâr
dır. 3 ilâ 5 tekrarda kriterini sağlamaktadır. Öte yandan, TY, aynı 
sağlamayı 6 ya da 7 tekrarda gerçekleştirmektedir. 20'lik örnekler 
için bütün yöntemlerin en düşük HKO değerlerine sahip olduğu gi
bi, aynı zamanda tekrarlama süreçli yöntemler arasında da en dü
şük eğilimi göstermektedir. Örnek hacmi büyüdükçe diğer tekrar-
lamalı yöntemler, 3. bölümde sözü edilen asimtotik sonuçlara uy
gun olarak, OTAD yönteminden daha iyi sonuç vermektedirler. An
cak bu üstünlük, tercihi bu yöntemlere yöneltecek kadar kesin de
ğildir. 

Yukarıda sözü edilen asimtotik sonuca göre 02AEKK, OKBEG 
ve TY örnek hacmi sonsuza doğru gittikçe aynı etkinliğe sahip ola
caklardır. Tablo 2'deki sonuçlardan görüldüğü gibi, büyük örnek
ler için OKBEG yöntemi TY ve 02AEKK yöntemine göre bir üstün
lük göstermektedir, ancak bu üstünlük, beklenildiği gibi, 50'lik ör
neklerden 100'lük örneklere gidildikçe azalmaktadır. Bu örnek bü
yüklüklerinde TY'nin 02AEKK karşısında gösterdiği üstünlük 
önemli değildir. Kriterlerin sağlanma hızlarına gelince, TY'nin yüz
delerinin daha yoğun olduğu ve bu yoğunlaşma noktalarının örnek 
hacmi büyüdükçe küçüldüğü görülmektedir. 02AEKK için yoğun
laşma genel olarak iki noktada toplanmaktadır. Her üç yöntem 
için, yani OKBEG, TY ve 02AEKK için 3 ya da 4 tekrar normal sağ
lama hızıdır. 

İki tekrarlamasız yöntem, 2AEKK ve AD, 20'lik örneklerde ol
dukça iyi sonuçlar vermekle birlikte, örnek hacmi büyüdükçe öte
ki yöntemlerden geride kalmışlardır. 

Bütün tekrarlamalı yöntemler n'in tahmininde olumsuz eğilim 
göstermektedirler. 20'lik örnekte, bu katsayının tahmini için en dü
şük eğilim ve HKO değeri OTAD tarafından verilmektedir. 

Bütün tekrarlamalı yöntemler içsel değişkenlerin hem birinci 
hem de ikinci gecikmeli değerlerini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla, 
bu durumla bağdaşmak üzere her örnek bir dönüşüme uğramakta 
ve sonuçta her değişkenin iki gözlemi kaybolmaktadır. Yalnızca 
OTAD yönteminde, ikinci aşama hesaplanırken örneklerden çıka
rılmış olan bu gözlemler tekrar kullanılabilmektedir. Bu, bir ölçü
de, OTAD yönteminin küçük örneklerdeki üstünlüğünü ve örnekler 
büyükdükçe gücünden neden çok az kaybettiğini açıklıyabilir. 

L i t ' . * 1*1 l ' I N :• HC.'l|l •! < M |ı>*.ı.i.| fri ti I |ı lì f |Ş lılııMı^ıl : H N lı « Ml .» '«u** ı 
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Monte Karlo deneylerinin daha önce sözünü etmiş olduğumuz 
yetersizliklerini göz önünde tutarak, vardığımız sonuçları şu şe
kilde özetliyebiliriz: 

(i) OKBEG büyük örnekler için en iyi yöntemdir. Ancak bu 
yöntemin TY ve 02AEKK'ye olan üstünlüğü kesin olarak onu tercih 
etmemizi gerektirecek kadar çok değildir. Özellikle uygulamada, 
diğer iki yöntemi hesaplamanın daha kolay ve dolayısıyla daha 
ucuz olması OKBEG'in üstünlüğünü azaltmaktadır. Kaldı ki 02AE-
KK ve YT küçük örneklerde de kullanılabilmektedirler. 

(ii) T Y ve 02AEKK arasında hiçbir örnek büyüklüğü için ter
cih yapma olanağı yoktur. Her ne kadar 02AEKK'lik örneklerde 
daha küçük HKO değerleri varsa da, kriteri sağlama konusunda 
çok güvenilir olmadığı görülmektedir. 

(iii) Bağımsızlık derecesi sorunuyla karşılaşıldığı zaman, 
OTAD kullanılacak en iyi yöntemdir. Örnek hacmi büyüdükçe ol
dukça iyi sonuçlar vermekte devam ettiği gibi hesaplanması da bi
raz daha az masraflıdır. Öte yandan, araştırmacının mali yönden 
bir sıkıntısı yoksa, büyük örnekler için diğer üç tekrarlamalı yön
temden biri tercih edilmelidir. 
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BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLARAK "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
ÜNİVERSİTESİ" 

Prof. Dr. Kudret AYİTER* 

tkinci Dünya Savaşından sonra çeşitli alanlarda dar, millî sı 
nırlar içinde veya din ve ırk ölçüleri ile düşünmek azalmıştır. Bu 
sınırlara uygun kuruluşların yerini daha geniş düşünen ve bu dü 
şüncelere uygun araşt ı rma yapan müesseseler almaktadır. Bir ta 
raftan Avrupa'da kıtanın tümünü içine alan fikirlerde büyük bıı 
gelişme olmuş hat ta Avrupa'nın tarihi ve milletlerin sosyal bün
yesi • tek bir parça imişçesine çeşitli tetkiklerin konusu yapılmış', 
diğer taraftan Avrupa kıtasının da bir sınırlandırma olduğu dü 
şünülerek bir çok müesseselerin kıt 'a, ırk ve din üstü bütün dün
yaya şâmil kurulması gerektiği ileri sürülmüş ve teşebbüslere de 
geçilmiştir2. 

Bütün dünayaya şâmil bir üniversite görüşü İkinci Dünya Sa
vaşından sonra bir çok milletlerde ve bilhassa Üniversitelerin için
de fikir olarak kendisini göstermiştir. Pozitif ilimler yönünden 
zaten bir problem yoktu. Örneğin Tıp Fakülteleri bü tün dünya 
memleketlerinde- belki ufak farklarla-aynı eğitimi yaparlar, aynı 
bilgiyi verirler. Konunun ağırlığı ve yeniliği sosyal ilimlerde ken
disini göstermekteydi. Sosyal ilimlerin pozitif ilimler gibi tek bir 
örneğe göre okutulması ve gelişmesinin de bütün milletlerde eş 
olmasını istemek hiç şüphesiz bu ilimlerin bünyelerine aykırıdır. 
Bu bakımdan sosyal ilimlerde dünya eğitim ve araşt ı rma birliği
nin kurulması hiç bir zaman bu mânada alınmamıştır. 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
(1) Tarih araştırmalarında Avrupayı tek bir konu yapan Samhaber, 

Geschichte Europas, 519 s. Köln 1967 bilhassa zikredilebilir. 
(2) Capellelletti, Mauro, L'Educazione del giurista e la riforma dell' 

Università - Collana Studi di diritto comperato. 1973 de bilhassa 
s. 203 ve devamı «L'Università Europea»ya bakınız. 



200 Prof. Dr. Kudret AYÎTER 

Sosyal ilimlerde öğretim farklarının ortadan kalkmasını 1960'-
dan sonraki öğrenci hareketleri de sloganları arasına almışlardır3. 
Bu yönden dünyada tek bir ilmî araştırma ve eğitim tarzının ger
çekleşmesi çabalarında siyasî menfaatlerin de4 bahse konu oldu
ğu zamanla görülmüştür5. Biz bugünkü tetkikimizde bu son konu
ya değinmeyip yalnız bir dünya Üniversitesi fikrini ele alacağız. 

Birleşmiş Milletlerin kurulmasından sonra bütün dünyaya 
şâmil bir kamu idaresi eğitiminin ortaya konması ve aynı bilgiye 
malik çok sayıda idarecinin yetiştirilmesi sık sık temenni edilmiş
tir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtına dünyanın her tarafından me
murlar ve kamu idaresi eksperleri gelmiş ve bunlar Birleşmiş Mil
letlerin memur kadrosunu teşkil etmişlerdir. İlk senelerde bu teş
kilâtın ilerde yan kuruluşları ile beraber ne kadar gelişeceği tah
min bile edilemiyordu. Buna rağmen daha o zamanlardan bütün 
dünyaya şâmil bir sosyal ilimler fakültesi ile Birleşmiş Milletle
rin ilerdeki memur ihtiyacının karşılanması gerektiği söylenmiş
tir. Bu konu düşünülen gelişmeyi göstermemiş ve pratik bir so
nuç da elde edilmemiştir. 

Milletlere özgü farklılaşmayı ortadan kaldırarak bir Dünya 
Üniversitesinin kurulması hakkındaki en kuvvetli hareket hiç 
umulmayacak bir yerden o zamanlar bir Üniversitesi bile bulun
mayan Almanyadaki Stuttgart şehrinden bir müteşebbisler gru
bunun kurduğu ve özel denebilecek bir dernekten gelmiştir. Hare
ketin çekirdeğini Stuttgart Yüksek Mühendis okulunun, Mimarî 
Fakültesinin bir iki öğretim üyesi ve genişçe bir öğrenci grubu teş
kil etmiştir. Belki öğrencilerin böyle bir harekete bilhassa ön-ayak 
olmalarının sebeb o devrede (sene 1948'dir) çok çeşitli milletler
den oluşan karma bir toplum olmalarındandır. O yıllarda harpten 
dönmüş yaşları ile beraber tecrübeleri de ilerlemiş geniş bir oku
yucu kütlesinin bulunuşu da herhalde kararları etkilemiştir. Aynı 

(3) Frankel, Charles, Bugünkü Üniversite: Sorunlar ve Beklenenler. Ufuk 
Dergisi. Cilt 1 Sayı 4. Sayfa 3 ve devamı, sene 1969. 

(4) Üniversitelerdeki siyasî hareketler hakkında bak Lariccia, Libertà 
delle Università ideologicamente impegnate e libertà di insegnamento, 
Giurisprudenza Costituzionale dergisi. 1972 fase. 5-6 ve Hennis, Wil
helm, Die deutsche Unruhe. 

(5) Genellikle öğrenci hareketleri için: 1968 yılı öğrenci hareketleri. 
Symposium. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. No. 7. An
kara 1969. Bu symposium 25-27 Kasım 1968 tarihlerinde yapıldığı için 
öğrenci hareketlerinin yalnız ilk devresi hakkındaki fikirleri kapsar. 
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yıl içinde Stuttgart'da bir «Dünya Üniversitesinin kurulması için 
Milletlerarası Dernek» kurulmuştur6. Daha kuruluş anında o dev
rin yalnız Almanya'da değil dünyanın bir çok yerlerindeki bir çok 
Üniversitelerinin tanınmış ilim adamlarının bu derneğe katıldıkla
rı görülür. Derneğin merkezi Almanyada Stuttgart şehrinde kaldığın
dan pek tabiî olarak fiilen derneği idare edenlerin hemen hemen 
hepsini o şehirde veya yakın üniversitelerde bulunan Alman ilim 
adamları ve bu fikre bağlı şahsiyetler teşkil etmiştir. Dernek 
başkanlığını o zamanlar Tübingen Üniversitesinde Roma Huku
ku ve Medenî Hukuk Profesörü olan Walter Erbe üzerine almış 
ve bu görevi ölümüne kadar sürdürmüştür. Dernek 1948 senesin
den sonra imkân bulduğu her yerde ve her fırsatta ilmî toplantı
lar yapmış ve bilhassa fikrin halk arasına ve Üniversite gençliği
ne yayılması için özel gayret sarf etmiştir. Bu arada derneğin bir 
çok Avrupa memleketlerinde şubesi şeklinde millî gruplarının da 
doğduğu dikkati çeker. Dernek ilk büyük çaptaki toplantısını 1959 
senesinde Brissago'da yapabilmiştir. 14 gün süren bu toplantılara 
12 milletten ilim adamı ve talebe grupları iştirak etmiş bir Dün 
ya Üniversitesinin kurulması ile ilgili bütün problemler evvela ko
misyonlarda sonra genel kurulda tartışılmış doğması muhtemel 
bütün güçlükler üzerinde durulmuş ve neticede bugün hâla «Bris-
sago kararları» adıyla anılan ve fikir olarak bir Dünya Üniversite
sinin temelleri sayılabilecek olan prensipler ortaya konmuştur. 
Burada bu prensiplerin ayrıntılarına girmemize imkân olmayacak
tır. Kararların yalnız özetlerine şöyle bakabiliriz : 

«Dünya Üniversitesinin her türlü millî Üniversitelerin üstün
de bir araştırma ve eğitim merkezi olması gerekir. Dünya Üniver
sitesinin veya Üniversitelerinin kurulması millî üniversitelerin yok 
olması demek değildir. Dünya Üniversitesinde gerek eğitim, ge
rek araştırma dünyayı tek bir bütün kabul ederek yapılacaktır. 
Bu eğitimde ve ilmî araştırmalarda sağlık, beslenme, dünya eko
nomisi, geri kalmış memleketlerin kalkınması, eğitim, dünya ölçü
leri içinde hukuk ve bilhassa Devletler Hukuku ile Dünya Barışı 
sahaları ve nihayet milletlerin psikolojisi karşılaştırmalı bir araş
tırma olarak ele alınacaktır. Bütün eğitim ve araştırmalar daima 

(6) Löffler, Dr. Martin, Die geplante UNO-Universität. Eine Weltuniver
sität im Werden? Vereinte Nationen. No. 1/72. Sayfa 7 ve devamı. 
Bonn. 1972. 
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Humanitas görüşü altında yapılacak ve bütün insanlığın hizme
tinde olacaktır.»7 

Brissago toplantılarında Mukayeseli Hukuk üzerinde geniş 
ölçüde durulmuş milletler psikolojisinin nasıl tek tek anlaşılması 
ile insanların birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri ve bu suretle 
bir dünya birliğine doğru adım atılabileceği söylenmişse aynı şe
kilde milletlerin birbirlerinin hukukunu yeni bir anlayış açısından 
öğrenmeleri ve karşılaştırmaları teşvik edilmiştir. Sonraları, ku
rulmuş olan Dünya Üniversitesinde Mukayeseli Hukuk için özel 
eğitim ve Enstitülerin bulunmayışı bu fikrin gerçekleştirilmek is
tenmemesinden, yalnız bu gün için daha ileriye atılmasının kara
ra almmasmdandır. Unutmamak lâzımdır ki özel hukukun birleş 
tirilmesi (tevhidi) yönünden Roma şehrinde bulunan Enstitü8 ge 
niş çalışmalar yapmakta ve bir Dünya Üniversitesinin Enstitüsü-
imişçesine gayret sarfetmektedir. 

Birssago toplantılarında bir Dünya Üniversitesinde eğitimin 
nasıl geliştirilebileceğinin bazı denemelerle ortaya konması da is
tenmiştir. Bu eğitimde hiç bir millî sınırlamanın bulunmaması ve 
eğitim açısının «insanlık» olması gerekir. 1960 yılında Strassbourg 
da ve 1961 yılında La Haye'de ::ki deneme sömestri yapılmış ve 
bunlara 21 memleketten 60 kadar öğrenci ve 36 memleketten 80 
kadar ilim adamı iştirak etmişlerdir. Katılan öğrenci sayısının 
tahminlerin çok altında olduğu görülüyordu. Bunun sebebi öğ
rencilerin bu tür bir eğitimin pratik bakımdan neye yarayacağını 
daha anlamadıklarından ve bütün bir sömestrlerini böyle bir de
neme için harcayamadıklarındandır. Buna rağmen öğrenciler ya
pılan eğitimde arzu edilen tecrübelerin elde edilmesi için yeterli 
sayılmıştır. Bu iki deneme sömetrinde eğitim 4 ana konu üzerin
den yapılmıştır. 

a) İnsan ve însan Hakları 

b) İnsanlığın bugünkü umumî durumu 

c) Dünya açlık problemi 

d) Universumun fikir tarihindeki ve modern ilimlerdeki yeri. 

(7) Löffler, adı geçen yazı. S. 8 ve devamı. 
(8) Institut International pour L'Unification du droit privé -UNIDROIT-, 

Roma'da Via Panisperna 28 de olan bu Enstitü yıllardan beri çok 
faydalı çalışmaktadır. 
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Bu iki deneme sömetrinden sonra dernek uzun iç çalışmalar 
yapmış ve elde edilen neticeleri çeşitli ilim adamlarıyla beraber 
değerlendirmeye çalışmıştır. Bu değerlendirmelerin yanısıra der
nek elde ettiği neticelerden kuvvet alarak bir Dünya eğitimi ve 
Dünya Üniversitesi fikrinin daha çok yayılması ve taraftar bulma
sı için olağanüstü gayretler sarfetmiştir. Bu çabalar bilhassa Bir
leşmiş Milletler organizasyonu içinde yankılar yaratmış ve fikir, 
ağır ağır da olsa, Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmeye 
başlanmıştır. Aslında dernek Birleşmiş Milletler Üniversitesi yeri
ne bir Dünya Üniversitesi fikri peşindeydi. Birleşmiş Milletlerin 
her şeye rağmen siyasî bir kuruluş olduğu —her siyasî kuruluş gi
bi— zamanına göre devam etmesi veya etmemesi tehlikelerinin 
bulunduğu; diğer yandan Birleşmiş Milletlerin bünyesi içinde ku
rulacak olan bir Dünya Üniversitesinin Birleşmiş Milletlerin çoğun
luğunun politik etkisi altında kalabileceği şüpheleri de vardı. 

1960 ve 1961 yıllarının deneme sömesterlerinin verdiği bilgi
lerden de istifade edilerek 1969 senesi başında üçüncü bir deneme 
sömestiri yapılmasına karar verilmiş ve bu karar için bir Üniver
sitesi bulunmayan Monaco Devleti seçilmiştir. Bunun bir sebebi de 
Dünya Üniversitesinin kuruluş yeri olarak Monaco'da çeşitli im
kânların görünüşü ve Monaco idaresinin başta Prens Rainier ol
mak üzere geniş çapta bu fikri teşvik etmesi idi. Üçüncü deneme 
sömestiri 1969 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını içine almış ve 
tek konu olarak «Az gelişmiş memleketlere kalkınma yardımı» iş
lenmiştir. 1969 yılının Mart ayının son günlerinde Monaco'da Dün
ya Üniversitesinin kurulmuş olduğunun resmen bildirilmesi bekle
nirken Birleşmiş Milletler Teşkilâtı bu konunun kendileri için ne 
derece önemli olduğunu birdenbire fark etmesi karşısında, Dünya 
Üniversitesinin Monaco'da kurulması teşebbüsü gerçekleşmemiş 
Birleşmiş Milletler konuyu kendi bünyelerine almışlardır. Bunun 
bir sebebi de 1969 yılında Monaco'da düzenlenen üçüncü deneme 
sömestirine Prens Rainier'in davetlisi olarak Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri U-Thant'm gelmiş olması ve dersleri, seminerleri, 
pratik çalışmaları büyük bir ilgiyle ve tahmin edilenden daha 
uzun bir süre takip etmiş olması idi. U-Thant fikrin ne derece 
önemli olduğunu hemen kavramış ve onu Birleşmiş Milletlere mal 
etmeye karar vermiştir. 

1969 yılının Eylül ayında U-Thant Birleşmiş Milletler Genel 
Kuruluna resmen bir teklif yapmış, Birleşmiş Milletlerin bir or-
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gam olarak Milletlerarası bir Üniversitenin kurulmasını önermiş
tir. 

Bu teklif üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuyu 
müzakere ettikten sonra bunun Unesco'nun sahasına girdiğine ka
rar vermiş ancak kurulmadan evvelki hazırlık çalışmaları esna
sında Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı iki kuruluşun, Ekono
mik ve Sosyal Konsey ile Eğitim ve İlmî Araştırma Enstitüsünün9 

fikirlerinin de alınmasını gerekli görmüştü. 
İtiraf etmek gerekir ki Eylül 1969'dan bu yana bir Dünya Üni

versitesinin kurulması fikrinin yürütülmesi derneğin elinden Bir
leşmiş Milletlere geçmiş oldu10. Bu geçişin bütün ayrıntılarıyla der
neğin gayelerine uymadığı söylenebilir11. Yukarda da belirttiğimiz 
gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatının politik bir teşkilat olması ga
yeye uymayan tarafını teşkil ediyordu. Diğer yandan böyle bir Üni
versitenin kuruluşunda gerekli maddî olanakların bulunması bü
tün dünya milletleri tarafından benimsenmesi yönünden Birleş
miş Milletler Teşkilâtı hiç şüphesiz en etkili yolu teşkil ediyordu12. 

1970 yılı ve 1971 yılının ilk yarısı Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tınca tayin edilmiş eksperler komitesi tarafından konunun tetkik 
edilmesi ve bütün ayrıntılarının incelenmesiyle geçmiştir13. Bu ön 

(9) UNITAR diye kısaltılan bu Enstitü Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun XVIII döneminde 1964 deki kararı ile kurulmuştur. 

(10) Derneğin Türkiye üyeleri üç kişidir: İstanbul üniversitesinden Prof. 
Dr. Halit Kemal Elbir, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu ve Anka
ra Üniversitesinden Prof. Dr. Kudret Ayiter. 

(11) Dernek bundan sonra Statüsünde değişiklik yapmış ve Dünya Üni
versitesinin kurulmasını değil, desteklenmesini kendisine amaç yap
mıştır. Halen Derneğin Alman seksionunun idare kurulu Prof. 
Mensching, Dr. Seif riz ve Dr. Lcffler'den ibarettir. 

(12) Derneğin 21 ile 24 Haziran 1972 tarihinde Viyana'daki toplantısı, o 
ana kadar yürütülen «Dünya Üniversitesi» fikri ile «Birleşmiş Mil
letler Üniversitesi» fikrinin karşılaştırmalı şekilde tartışılmasına 
sahne olmuştur. Bu toplantıda «Birleşmiş Milletler Üniversitesi» için 
şu temenni kararları alınmıştır.: 
(a) research and teaching in all fields of international urgency, 

combined with a close co-operation with existing international 
institutions arounds the world. 

(b) individual and institutional freedom of research and teaching 
(c) dynamic interaction between the UN University and the academic 

public at large. 
Bu karara «Viyana Kararı» denmektedir. Birleşmiş Milleter Üni

versitesinin 1973 yılındaki kararma geniş etkisi olmuştur. 
(13) Löffler, a.g. yazı. Sayfa 8, sütun 2. 
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çalışmalar esnasında eksperler komitesine yeni üyeler seçilmiş, 
yan komitelerin fikirleri alınmış ve konu tamamen hazırlandıktan 
sonra Birleşmiş Milletlere bir taraftan geniş bir rapor şeklinde, 
diğer taraftan da yeni Üniversitenin statüsü hazır vaziyette su
nulmuştur. Konu hemen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tara
fından karara bağlanamamıştır. Karar Birleşmiş Milletlerin 28 in
ci dönem toplantısında 3081 sayılı karar ile ve 6.12.1973 tarihinde 
alınmıştır14. Bu karar ile Birleşmiş Milletler Üniversitesi kurulmuş 
ve Üniversitenin merkezi Tokyo'ya alınmıştır15. Ancak aşağıda Bir
leşmiş Milletler Üniversitesinin iç bünyesini gözden geçireceğimiz 
vakit görüleceği gibi bu Üniversite bir yere bağlı bir merkez üni
versitesi şeklinde olmayıp, bütün dünya üzerine yaygın bir teşki
lat olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan Tokyo şehri yalnız Üni
versite merkezinin bulunduğu yerdir. Üniversitenin çalışma yerle
ri bütün dünyaya yayılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesinin kuruluşu ve amaçları 6.12. 
1973 tarihli kararla kabul edilen Üniversite statüsü içinde ayrıntı
larıyla tanzim edilmiştir. Bu statüye çeşitli yönlerden kısaca ba
kalım. 

Statünün 1 inci maddesi bu Üniversitenin mahiyetini belirtir
ken yeni bir tanımlama yolunu seçiyor. Bu Üniversite bir kurulu
şa katılan ilim adamlarının bulunduğu yer değil, ilim adamları 
topluluğundan doğan bir varlık sayılıyor. 1 inci madde bu Üniver
sitenin kendilerini araştırmaya ve eğitime bağlamış ilim adamları
nın Milletlerarası bir birliği olduğunu ifade ediyor. Bu, bugüne 
kadar Üniversitelerin anlamından ayrı ve yeni bir tanımlamadır. 
Bu yolun seçilmiş olması Üniversitenin yer (mekân) birliği içinde 
olmayışı ile de ilgilidir. Üniversitesinin yalnız belli bir merkezi var
dır ( yukarıda belirtildiği gibi Tokyo şehri). Ünversitenin bütün 
diğer kuruluşları, eğitim merkezleri, enstitüleri bütün dünyaya ya
yılabilir. Bu fikrin içinde bu gibi Üniversitelerin ilerde artması 
olanağının hazırlanışı görülüyor. Ünversiteye bağlı araştırma mer
kezleri belki ilerde yeni Dünya Üniversitelerinin çekirdeklerini teş
kil edeceklerdir. Vaka ilk anda akla gelen şudur: Dünya Üniversi-

(14) Karar oy çoğunluğu ile alınmış, Sovyet Rusya ve 6 sosyalist devlet 
olumsuz oy kullanmış, Kuba ve diğer üç devlet de çekimser oy kul
lanmıştır. Sovyet Rusyanm ilk yıllarda UNESCO örgütüne de girme
diği hatırlanabilir. 

(15) Tokyonun Üniversite merkezi oluşu, Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun Aralık 1973 tarihli bir karan ile dir. 
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tesinin tek olması yeter. Bu kuruluş içinde sayısı kısıtlanmamış 
öğretim merkezleri, araştırma enstitüleri bulunabilir. O halde çe
şitli yerlerde aynı fikre bağlı birden çok Dünya Üniversitesi kur
manın anlamı var mıdır? Bu fikir kabul edilecek olursa zamanla 
Birleşmiş Milletler Üniversitesi olağanüstü bir büyüklüğe erişe
cek ve idaresi imkânsız hale gelecektir. Aşağıda Birleşmiş Millet
ler Üniversitesinin iç bünyesini kurullarını ve idaresini kısaca gö
receğiz. Bu iç bünyenin hudutsuz şekilde genişlemesi mümkün de
ğildir. Kanımca Üniversitenin bütün dünyaya yayılmış olmasında 
ilerde aynı fikre bağlı başka Üniversitelerin de doğmasının bir se
bebini görmek mümkündür. 

Üniversite statüsünün 1 inci maddesinde Unesco ile işbirliği
ne çok önem verilmiş ve gelişmekte olan ülkelerin problemleri 
özellikle belirtilmiştir. Bunun sebebini Birleşmiş Milletler üyeleri 
arasında gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen çoğunlukta olma
sında aramamak lâzım. Bugün dünya problemleri arasında dün
yanın tümünü etkileyen belki en önemli sorun gelişmekte olan ül
kelerdir. Bunlara dünyanın tüm menfaatleri için kurulmuş bir 
üniversitede öncelik verilmesi çok tabiîdir. 

Üniversitenin statüsü yalnız bugünün değil, yakın geleceğin 
en önemli konularından biri sayılabilecek olan «yaşayabilmek, ha
yatta kalabilmek» (açlık) problemine açık bir ifadeyle dokunmak 
ta ve insanların yararına ve gelişmesine hizmet edeceğini ifade 
etmektedir. Bunun için sosyal ve pozitif ilimleri araştırma konu
su yapacak ve bunları geliştirecektir (mad. I fıkra 2). 

Üniversite statüsünün üniversite araştırma programını tespit 
etmiş olması biraz yadırganabilir. Statünün az evvel belirttiğimiz 
ana fikirleri ortaya koyması ve araştırma programını ise ilim adam-
lai ma ve üniversitenin gerekli kurullarına bırakması kanımızca 
daha doğru olurdu. Halbuki statünün I inci maddesinin 3 üncü 
bölümünde Üniversitenin araştırma programı belli maddeler ha
linde ortaya konmuştur. Vaka burada «başka sahaların» da araş
tırma konusu olabileceğine dair bir ibare vardır. Ancak açık mad
deler halinde sıralanmış olan araştırma programının yanında bu 
ufak ibare zayıf kalmaktadır. Araştırma programı statüdeki sıra
sıyla şöyledir (harflerle ayrılması benim tarafımdan yapılmıştır. 
Statüde ayırım belli harflere bağlanmamıştır) : 

a) Çeşitli kültürlere, dillere ve sosyal sistemlere bağlı olan 
milletlerin bir arada yaşaması problemleri, 
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b) Devletler arasında sulhçu münasebetler, sulhun ve güven
liğin muhafaza edilmesi, 

c) insan Hakları16, 

d) Ekonomide ve toplum hayatında gelişmeler ve değişme
ler". 

e) Çevremiz ve tabiî kaynakların akıllıca kullanılması, 

f) Tabiî ilimlerin ve tekniğin buluşlarının gelişmenin yararı
na kullanılması için temel araştırmalar, 

g) Hayat kalitesinin yükseltilmesi yönünden dünya ölçüsün
de insanın değeri18, 

Bu araşt ırma programı bir Kanunun umumî hükümleri gibi
dir. Hiç şüphesiz bu araşt ırma programında dünya problemlerinin 
çok önemli bir kısmı ele alınmıştır. Zamanla buna yeni problem
lerin katılacağı bugün hesaba konmamış olan yeni araşt ırmaların 
dünya için yararlı olacağı şüphesizdir. Araştırma programına ba
kıldığı vakit sosyal ilimlerin araşt ı rmada bir ağırlığı olduğu görü 
lüyor. Denebilir ki Dünya Üniversitesi sosyal ilimler yönünden bu
güne kadar yürütülen dar çevreli araşt ı rma tarzını yıkmak ve sos
yal konuları dünya ölçüleri içinde ele almak ve bu yönden yeni 
bir çığır da açmak istemektedir. Bu Dünya Üniversitesinin hiç 
şüphesiz diğer üniversitelerden farklı bir ağırlık merkezi olması 
gerekir. Bildiğimiz bugünkü Üniversitelerin yalnız kuruluş, lisan 
ve araşt ı rma itibariyle daha büyükleri ve Milletlerarası olanları 
yaratılmakla bir Dünya Üniversitesi yaratılamaz. Örneğin Türkiye 
kendi çapında Milletlerin ötesine giden bir Üniversite yara tma ça
basını büyük bir ileri görüşle ve yıllarca önce gerçekleştirmiştir. 
Ankarada bulunan Orta Doğu Üniversitesi19 ve son yıllarda kısmen 

(16) Sosyal araştırma olarak, buraya ve a ile b bölümlerine Mukayeseli 
Hukukda dahil sayılabilir. Zweigert, Karşılaştırmalı Hukuk ve Gü
nümüzde Hukukun oluşumu, istanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası. 
Cilt. 38, sayı 14 sayfa 653 ve devamı bilhassa 664 ve 665. 

(17) Bunu daha geniş bir formülle, Toplum hayatının gelecekte şekillen
dirilmesi demek iyi olurdu. Bu ifadeyi, Prof. R. Beherndt'in çok ge
niş etki yapmış olan «Über die Gestaltbarkeit der Zukunft» (Gelece
ğe şekil verilebilir mi?) Umschau Dergisi, 1968 Sayı 1 sayfa 4-8 den 
aldım. 

(18) İnsan sayısının olağan üstü artması da buraya girecek sanırım. 
(19) Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında bak, Karayalçın, Yaşar, 

Üniversitelerin İdare ve Murakabesi, Ankara 1964. s. 92 ve devamı. 
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ona benzetilmek istenen İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi millî 
hudutların dışına taşan bir eğitim programıyla Milletlerarası bir 
karakter alma çabasını göstermişlerdir. Burada bu gayenin ne de
receye kadar gerçekleşmiş olduğu üzerinde durmak istemiyorum. 
Bu iki Üniversite de ağırlıkları İtibariyle teknik sahada oldukla
rından zaten millet hudutları ile sınırlı olmayan ilim görüşlerini 
eğitirler ve araştırma konusu yaparlar. Bu teknik sahaların yanın 
da her iki üniversitede de sosyal konulara yönelmiş birer Fakülte 
vardır. Ancak bu Fakültelerin dünya problemlerini ele alarak on
ları araştırma gayesi yaptıkları söylenemez. Ankara'daki Üniversi
tenin Orta Doğu diye tanımlanmış olması araştırmalarını belli bir 
sahanın içine hasrettiğini daha başından gösteriyor. Bütün bunla
ra rağmen meselâ lisan yönünden bu iki üniversiteyi belli bir 
memleketin öğrencilerine hasretmemek kararı hiç şüphesiz hudut
lar ötesine taşmak isteğinin olumlu bir görünüşüdür. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
tarafından kurulmuş olmakla beraber araştırmalarını yalnız bu 
teşkilata değil bütün dünyaya duyuracak ve bu duyurma ile de 
Milletlerarası araştırmaları desteklemeye çalışacaktır (statü md. 
I No. 4). 

Statünün I inci maddesi No. 6 üzerinde özellikle durulması 
gereken son derece ilginç bir probleme ağırlık veriyor. Bu prob
lem gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere sürüp giden ente
lektüel göçüne dairdir. Bugün kısaca beyin göçü denilen bu olay 
gelişmekte olan ülkelerin ana problemlerinden biridir. Bilim ve 
teknik sahada ilerlemiş olan bir kimse bir taraftan bilgisini daha 
da ilerletmek istemekte, çok defa özel araştırmalara yönelmekte 
bunlar için gerekli enstitüleri, laboratuvarları veya kütüphanele
ri kendi memleketinde bulamamaktadır. Bu durumda ya araştır
ma hevesini söndürecek ve memleketinin günlük işlerine bakan 
bir ilim adamı olacak veya araştırmalarını yapabileceği, kendisini 
geliştirebileceği ülkelere gidecektir. Burada sırf daha yüksek ha
yat şartları için Ülkelerini terk eden ilim adamlarından bahsetmek 
bile istemiyoruz. Böyle kimseler büyük gayeler peşinden gitme
mektedirler. Ufak menfaatler hiç bir zaman özel Kanunlar, özel 
araştırma merkezleri ve hatta zorlayıcı hizmetler ile ortadan kal
dırılamaz. İnsan karakteri tarihin hiç bir devrinde zorlamalarla 
ve kanunlarla değiştirilememiştir Bahsimize konu olan «beyin 
göçü» problemine Birleşmiş Milletler Üniversitesinin statüsü yep-
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yeni bir açıdan bakmakta ve hâl tarzını da yeni bir yolda aramak
tadır. Statü insanların entelektüel olarak çevresi dışına itildiği, 
izole edildiği, görüşünden hareket ederek bu insanların yalnızlık
tan, isolation'dan kurtulmaları için kendilerine yardım edileceği 
ve bu suretle memleketlerinden ayrılma arzularının önleneceği gö
rüşünden hareket ediyor. Bu hal tarzının neler getirebileceği daha 
kesinlikle söylenemez. Ancak, denenmeye değer bir çalışma olacağı 
şüphesiz. Birleşmiş Milletler Üniversitesi statüsü bu fikri nasıl 
gerçekleştireceğini söylemiyor. Kanımca ilim adamlarına yalnız 
yeni araştırmaların haberlerini vermek belki bir miktar araştır
ma olanağı temin etmekle bu yapılamaz. Bugün nasıl mektup ile 
öğretim sistemi varsa belki buna benzer mektupla ilmî araştırma 
yolu bulunacaktır. Uzak bir memlekette kendi araştırma olanakla
rı içinde bulunan yalnız bir kimsenin her şeyden evvel kendi dalın
da başka araştırıcılarla beraber çalışma ve fikir değiş tokuşu yap
ma ihtiyacı vardır. Araştırmaların tek kimselere ait bir gerçek ol
duğu devir geçmiştir. Araştırmaların bugün hemen hemen hepsi 
toplu çalışmalar halinde kendisini gösterir. Burada araştırma te
rimini belli bir yenilik peşinde koşmak şeklinde almıyoruz. Örne
ğin bir operatör günlük ameliyatlarında kendisine ait bazı öze] 
problemlere takılabilir, bunlar için başkaları ile danışmak ve ko
nuyu kendi hudutları içinde deşmek isteyebilir. Birleşmiş Millet
ler Üniversitesi 6 inci maddeye koyduğu bu önemli yeni problemle 
bütün dünya çapında ve uzak mesafeler arasında bir fikir gidiş 
gelişine ve birbirinden, uzak olan insanların biraraya gelmesine 
yardımcı olacaktır. Burada bir Dünya Üniversitesinin çok büyük 
hizmetleri ve bugün daha hudutları bile iyice belirmeyen uçsuz 
bucaksız gelişme imkânları kendisini gösteriyor. Şüphesiz belirt
tiğimiz fikirler yıllarca sürecek büyük hazırlık çalışmalarından bil
gi merkezlerinin kurulmasından dünya ilim adamları kartotekleri
nin yapılmasından sonra semerelerini verebilir. Dünya Üniversitesi 
bu yönde adım atmakla da büyük bir hizmeti yerine getirecektir. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesi özerktir; ancak bu özerklik ilk 
anda yadırganan garip bir çerçeve içine alınmıştır20. Statünün mad
de II numara l'de özerkliğin Birleşmiş Milletler çerçevesine göre 

(20) Viyana toplantısı için yayınlanmış olan: Vienna Symposium, sayfa 8 
«Status of the UN University; safeguards for its independence» kıs
mına bakınız. Stuttgart 1972. 
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düşünüldüğünü ortaya koyar. Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde21 

özerklik ne demektir? Birleşmiş Milletler Kuruluşunun kendi özerk
liği kastediliyorsa bu kuruluşun kendisine lüzumlu olan özerkliği 
hiç şüphesiz bir ilim özerkliği değildir. Kolayca mâna verilemeyen 
bu özerklik anlayışı aynı madde içinde biraz daha belirtilmek is
tenmiş ve çeşitli ayırmalarla bölünmüştür . 

A — Araştırma konularının seçilmesinde özerklik 

B — Eğitim metodlarının seçilmesinde özerklik 

C — Gayelere yönelik çalışma için kişileri ve Enstitüleri seç
mede özerklik 

D — Fikirleri bildirmede özerklik 

E — Üniversiteye ayrılmış bulunan malî imkânları kullanma
da özerklik22. Bu sonuncu özerklik tam değildir. Birleş

miş Milletler Üniversitenin mslî imkânlarını hazırlamaktadır . 
Üniversiteye bu malî imkânları tanırken belli gayelere ayrılmış 
kaynakların bulunabileceği şüphesizdir. Üniversite Birleşmiş Mil
letlerin bu arzusuna uymak mecburiyetinde de kalabilir1 '. 

Madde H'nin numara 2'sinde Üniversite Rektörünün Universi 
te Senatosunun tasvibini aldıktan sonra Üniversitenin faal olduğu 
bütün memleketlerle anlaşmalar yapma yetkisi tespit edilmiş ve bu 
anlaşmaların Üniversite özerkliğini korumak gayesiyle yapılacağı 
da bilhassa belirtilmiştir. Rektör bu anlaşmaları Birleşmiş Millet
ler adına yapabilmektedir. Bu anlaşmaların, özerkliği koruma ga
yesiyle yapılmasından ne anlaşılacağı pek açık değildir. Kaldı ki 
Birleşmiş Milletler adına bu anlaşmaların yapılması, özerkliğin 
Birleşmiş Milletler tarafından desteklendiği anlamda yapılacağım 
gösteriyor. Rektörün Birleşmiş Milletlerin tu tumuna aykırı düşen 
anlaşmalar yapamayacağı belli olduktan sonra bu özerkliğin an
lamı biraz şüpheli olmaya başlıyor. Düşündüğümüzü bir örnekie 

(21) Viyana toplantısında «Sicherung der akademischen Freiheit und 
Unabhängigkeit» tartışma konularının biri idi. 

(22) Türk üniversitelerinin özerkliği dış memleketlerde nasıl görülmekte
dir için: Dodd, C. H. Academic Freedom and University Autonomy in 
Turkey, Science and Freedem Dergisi No. 12 October 1958 sayfa 22 
ve devamına bakınız. 

(23) Üniversite ve araştırma özerkliği hakkında: von Lübtow, Freiheit 
der Wissenschaft, Autonomie der Universitäten und Hochschulreform. 
Studi Sassaresi. 1969. s. 619 ve devamı. 



«Birleşmiş Milletler Üniversitesi» 211 

belirtelim: Birleşmiş Milletler çoğunluğunun arzusuna göre belli 
bir siyasî tutum içine girmiş olabilir. Bu tutuma göre belli araştır
maların yapılması istenebilir24. Hattâ bu belli araştırmaların, muhte 
mel neticeleri yönünden Politik şekilde düşünülmüş olmaları da 
mümkündür. Rektör II inci maddenin numara 2'sine göre bunla
ra taban tabana zıt düşen anlaşmalar yapabilecek midir? Bu hu
sus açıkça görülemiyor. Statünün yıllarca evvel arzu edilen dünya 
Üniversitesi fikrini tümü ile gerçekleştirmediğini görmemeye im
kân yok. Bu üniversitenin Birleşmiş Billetler tarafından değil, po
litik kuvvetlerden tamamen uzak kuruluşlarca gerçekleştirilmesi 
daha iyi olurdu. Pek tabiî olarak böyle bir üniversitenin çözümlen
mesi son derece güç büyük malî problemleri olurdu. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesinin iç kuruluşu şu şekildedir25: 

A — Üniversite Senatosu 

B — Üniversite Senetosunun Başkanı 

C — Rektör 

D — Rektörlük ve Üniversite merkez işlerini yürütecek me
mur kadrosu 

E — Üniversitenin araştırma merkezleri 

F — Üniversitenin eğitim merkezleri. 

Bunlara kısaca bir göz atalım : 

A. Üniversite senatosu 24 üyeden kurulur. Üyeler Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri ile Unesconun Umum Müdürü tarafından 
bir arada seçilir. Seçimden evvel Birleşmiş Milletlerin ilim ve araş
tırma konuları ile ilgili kuruluşlarından da fikir alınır. Statünün 
IV ncü Madde 1 kısmında genç bilim adamlarının Senato üyesi ol
malarını temenni eden özel bir hüküm de vardır. Seçilecek 24 üye
nin dünyanın mümkün olduğu kadar çeşitli yerlerinden gelmiş ol
malarına da dikkat çekilmiş ve bu suretle Senatonun bir dünya 
fikrini temsil etmesine önem verilmiştir. Hatta bu arada dünyada-

(24) Politik tesirin özerkliğe etkisi hakkında «Das neue Gesetz über die 
Universitäten des Landes Berlin». Bu kanunun metni 1969 da Ein 

Leitfaden isimli bir rehber içinde basılmıştır. Bu rehberin sayfa 7 
devamı. 

(25) Statüye göre iç kuruluş 4'e bölünmektedir. B bölümü yoktur, E ve 
F bir aradadır. 
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ki teorik ilimler, tabiî ilimler, kültürel akımlar ve pedagojik akım
ların gözönünde tutulması suretiyle üyelerin seçilmesine dair bir 
cümle de vardır. Ancak kanımızca bu tarzda ifade edilen cümle
ler bir temenni mahiyetindedir. 

Rektör, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Unesco Genel Di
rektörü ve UNITAR İcra Direktörü Senatonun tabiî üyeleridir. 
Üyeler 6 yıl için seçilmiş sayılır. Konular gerektirdiği vakit Birleş
miş Milletler Alt Organizasyonlaıınm gerekli temsilcileri senato 
toplantılarına davet edilebilir. Senatonun görevleri ve yetkileri 
madde IV numara 4'de sayılmıştır. Bu uzun listenin bütün ayrın
tılarına burada girmek ve bütün bu yetki ve görevlerin tek tek 
üzerlerinde durmak, eleştirmek mümkün olmayacak. Bu görevler 
kısaca Senatonun Üniversitenin idaresi, araşt ı rma ve eğitim mer
kezlerinin kurulması, gerekli hallerde çalışma programlarını ha
zırlayarak buna bağlı bütçe tekliflerini yapması ve Üniversite sta
tüsünün tatbikiyle ilgili bütün yönetmelikleri hazırlaması şeklin
de özetlenebilir. 

B. Senato Başkanını bizzat seçer ve gerektiği hallerde başka 
ca yöneticiler tayin edebilir. Senato Başkanının gerek senatoyu 
çağırmada, gerek onu temsil etmede özel yetkileri vardır. 

C- Rektör, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından se
çilir. Bu seçimin bilhassa adayların tespiti yönünden bir hayli ka
rışık kademeleri vardır. Statünün V inci maddesi numara 1 de bu 
aday tespiti senatonun seçeceği bir komiteden başlamakta bu ko
mite 3 ilâ 5 adayı senatoya teklif etmekte, senato adaylar listesi
ni onaylamakta bu liste Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle 
UNESCO Genel Direktörüne iletilmekte ve Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri UNESCO Genel Direktörünün tasvibiyle bu adaylar
dan birini seçmektedir. (Aralık 1974 de ilk rektör olarak, New 
York Üniversitesinin uzun yıllar idare heyeti başkanlığım yapmış 
olan, James M. Hester seçilmiştir) Rektörün süresi beş yıldır, bir 
daha seçilmek suretiyle bir ikinci beş yıllık devre daha görev ya
pabilir. Rektör, Üniversitenin yönetiminin, organizasyonunun ve 
idarî işlerinin bütün sorumluluğunu taşımaktadır . Statünün V in
ci maddesinin 3 numarasında uzun bir liste halinde yetkileri ve 
görevleri sayılmaktadır. Esas itibariyle Rektör Üniversite Senato
sunun kararlarının icracısıdır. Ancak bir çok hallerde memur ta
yininde, gerekli idarî ofislerin ve danışma organlarının kurulma
sında tek başına hareket edebilir ve Senatonun tasvibini bile al-
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ması gerekmez. Yetkileri arasında özel bir önem göstereni koordi
nasyon görevidir. Rektör bütün araştırma ve eğitim teşebbüslerini 
Birleşmiş Milletlerin çalışmaları ile koordine eder. Bu koordinas
yonunda mümkün olduğu kadar da dünya bilim adamları toplu
luklarının araştırma sahalarına dikkat eder. Bilim adamları top
luluklarından ne anlaşılacağı pek açık değildir. Kanımızca bu geniş 
terim bile bile kullanılmış ve bu suretle dünyada mevcut bütün il
mî derneklerin hükmî şahsiyet olmasalar bile çalışma merkezleri
nin, enstitülerin hepsi Birleşmiş Milletler Üniversitesinin çalışma 
çevresi içinde dolaylı yoldan da olsa katkıda bulunmalarını sağla
mak amacı güdülmüştür. Rektörün bu kadar geniş bir çerçeve 
içinde dünya araştırmalar çevresini tanıması şüphesiz büyük ha
zırlık çalışmalarını gerektirir. Bu tanımayı gerektiren hazırlık ça
lışmaları kendi başına dünya Üniversitesinin kurulmasının fayda
ları arasında sayılabilir. Belki bu üniversite dünya ilim çalışmala
rının bir koordinasyon merkezi olarak özel hizmetler yapabilir. 

D- Rektörlük ve Üniversite merkez işlerini yürütecek memur 
kadrosu üzerinde özellikle durmak gereksiz. Bu kadronun Üniver
site problemlerine vakıf özel bilgileri bulunan kimselerden oluş
ması çok tabiidir. Statü bu problemlere de yer vermiştir (Mad
de VIII). 

E- Yukarıda da belirttiğimiz gibi Üniversite araştırmaları
nın belli bir yere bağlı olmaması esastır. Araştırma merkezleri bü
tün dünyaya yalıcaktır. Tokyo'da bulunan Üniversite merkezi 
Rektörlüğün makamıdır, Üniversite Senatosunun toplantı yeridir 
ve idarenin de çalışma şehridir. Araştırma enstitülerinin bir kıs
mı bu anda mevcuttur. Bunlar, daha evvelden tek tek kurulmuş 
olup, Üniversitenin ortaya çıkmasıyla ona bağlanmışlardır. Bu an
da bu enstitülerin sayısı 12 dir. En önemlileri İsviçre'de Genèvede 
Sosyal Gelişmeleri Araştırma Enstitüsü, Fransa'da Paris'te Eğitim 
sorunlarına ait Milletlerarası Enstitü, İtalya'da Triestede Millet
lerarası Teorik Fizik Merkezi, Amerika Birleşik Devletlerinde New 
York'da UNITAR Enstitüsü bunun yanında çeşitli yerlerde (Bang
kok, Dakar, Torino, Santiago, Roma, Washington'da) daha ufak 
araştırma enstitüleri vardır26. Birleşmiş Milletler Üniversitesi bü-

(26) Almanyada bir Komünikasyon Enstitüsünün hazırlıkları ilerlemiş
tir. Üniversitenin Kuruluş Komitesi"(Founding Committee) 18-22 Hazi
ran 1973 tarihleri arasında Pariste yaptığı toplantıda Almanyada 
Konstanz şehrinde kurulması düşünülen Komünikasyon Enstitüsünü 
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tün bu araşt ı rma merkezlerini geliştirmek ve yenilerini ilâve et
mek istemektedir27. Her iki araş l ı rma enst i tüsünün başında bir 
Müdür vardır. Müdürler araştırma merkezlerini yönetirlerken Rek
törle beraber çalışırlar. Bugünkü dünyada mesafelerin böyle bir 
idarede önemi olmadığı çoktan biliniyor. Rektörün Tokyo'da bu
lunması ve araş t ı rma ensti tüsünün çok uzak bir ülkede bulunma
sı idareyi bir arada yürütmeyi engellemez. Mesafeler ötesinde bir 
arada çalışmak, bir arada yönetmek imkânlarının iyi bir örneğini 
Birleşmiş Milletler Üniversitesi verebilir. Rektör, gerekli gördüğü 
zaman bütün araşt ı rma merkezlerinin müdürlerini bir arada top
lantılara çağırabilir. Bu toplantıların mümkün olduğu kadar mun
tazam aralıklarla yapılması s tatüde istenmiştir. 

E- Üniversite statüsünde araşt ı rma merkezleriyle eğitim mer
kezleri madde VU'de bir arada ele alınmıştır. Ancak bunların mut
laka bir arada yürümesi gerekmez. Üniversitenin öğrencileri bakı
mından büyük özelliği vardır. Birleşmiş Milletler Üniversitesi ge
niş ölçüde bir eğitim üniversitesi değildir. Eğitimi yalnız üst sevi
yede (Postgraduate) yapacaktır. Bu Üniversitenin öğrencisi olabil
mek için bugünkü bildiğimiz üniversitelerden veya yüksek ensti
tülerden mezun olmak gerekmektedir. Bu yönüyle bu üniversite 
hiç bir zaman geniş bir öğrenci kütlesiyle karşılaşmayabilir. Eği
tim merkezlerinin devamlı olarak belli araşt ı rma merkezleriyle 
bir arada olması da gerekmez. Örneğin, belli bir konunun, belli 
bir memlekette bir müddet için aktüel olması orada bir müddet 
için belli bir eğitimin yapılmasını gerektirebilir. Eğitim için hocala
rın görevlendirilmesi bunların süreleri ve çalışma tarzları da statü
nün içinde bütün ayrıntılarıyla ele alınmamıştır . Statünün madde 
I'de ifadesini bulan üniversitenin umumî gayeleri hesaba katılırsa 
buradaki eğitimin daha çok dünyada Milletlerarasında çeşitli gö
rüşlere ait aykırılıkların giderilmesi veya çeşitli görüşlerin karşılık
lı öğrenilmesi için yapılacağı anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler Üniver
sitesi dünya ölçüsünde gerçekleştirmek istediği gayelerini hiç şüp
hesiz kendi içinde eğiteceği kadroları ile yerine getirebilir. Eğiti-

benimsemiştir. Bu konu için 2 ilâ 4 Kasım 1973 de Stuttgart'da «Kommu
nikationsmedien und die Zukunft der Hochschulausbildung» isimli 
bir Symposium yapılmıştı. Ayrıca Cassierer, Kommunikation und 
die Zukunft der Bildung. 223 sayfa Stuttgart 1974 eserine bakınız. 

(27) Türkiye 18-22.6.1973 Paris toplantısında, Orta Doğu Teknik Üniversi
tesine bağlı bir çevre sorunlarını tetkik enstitüsü kurmayı ve bunu 
Birleşmiş Milletler Üniversitesine bağlamayı teklif etmiştir. 
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min süresi ve tarzı hakkında statü hükümler getirmemektedir. Ge
ne çok önemli bir konu da eğitimin lisanı olacaktır. Ancak bugün 
bir çok Milletlerarası eğitim kurslarında aynı anda (Simultanea) 
tercüme sistemi uygulanmakta ve bu suretle geçerli lisanlar yeri
ne göre 5-6 olabilmektedir. Bu yolla lisan güçlükleri yenilebilir. 

Üniversite personeli arasında aslında üniversitenin merkez 
personelinden ayrı olan «ilim personeli» de sayılmıştır. Bunların 
daha çok E, F bölümlerinde ele aldığımız araştırma ve eğitim bö
lümlerinin personeli olduğunu anlıyoruz. Bu personel kısa devre
ler için davetli Profesörler ve burslu araştırıcılar da olabilir. Ayrı 
bir araştırma konusu yapılabilecek olan bir statü hükmü VIII inci 
maddenin 4 numarasında ele alman sorundur. Buradaki hükümle
re göre ilim personeli de Birleşmiş Milletler Teşkilâtının memuru 
sayılacaklardır ve Birleşmiş Milletler memurlarına ait hükümle
re ve nizamnamelere uyacaklardır. 4 numaradan evvelki kısımda 
bu personelin Akademik özerkliği bulunduğu hakkındaki hüküm 
ile Birleşmiş Milletler personeli olarak tabi olacakları hükümlerin 
ne dereceye kadar bağdaşabileceği kanımca çok şüphelidir. 

Üniversitenin merkezi Tokyo'da olmakla beraber bütün araş
tırma ve eğitim merkezlerinde de fiilen ve hukuken mevcut oldu
ğu kabul edilmektedir. Statünün X uncu maddesinin 1 numarasın
da hükme bağlanan bu prensip, hukukî bakımdan ifade edilmek 
istenirse, Üniversitenin ikametgâhı birden çoktur ve bütün araştır
ma ve eğitim merkezlerinde var kabul edilir. Üniversite ile tema
sa geçmek isteyen kimseler yönünden, ve Üniversite araştırma 
merkezlerinin yapacakları mahallî anlaşmalar bakımından bu 
hükmün bazı hukuk problemlerini (uygulanacak olan hukuk, yet
kili mahkeme, anlaşmanın lisanı vs.) çözmede yardımcı olacağı 
söylenebilir. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesinin kuruluşunun, Birleşmiş 
Milletler tarafından yapılışında nasıl bazı zaaflar varsa, Birleşmiş 
Milletlerin bu üniversitenin geleceği yönünden alabileceği karar
larda da insanı doyurmayan hükümler vardır. Statünün XII inci 
maddesi Üniversite statüsünün Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunca her zaman değiştirilebileceği hükmüne yer vermiştir. Bu 
hususta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tekliflerde bulunabi
lir. Bu tekliflerini daha evvel UNESCO veya Üniversite Senatosuy-
la danışarak yapması durumu değiştirmez. Genel Sekreter bu or
ganlarla yalnız danışmaya mecburdur. Gönül isterdi ki, akademik 
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özerkliğe bu kadar ağırlık vermek isteyen bir üniversitenin statü
sünde onun değişmesi için öneriler gene üniversitenin kendi bün
yesinden gelsin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu değiş
tirici kararlar özel bir nisap ile alınsın. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesinin bundan sonra kurulacak 
olan Dünya Üniversitelerinin bir örneği ve ilk denemesi olması bir 
yana bu Üniversitenin millî ölçüler içinde kurulacak yeni Üniver
siteler de örnek olması mümkündür. 1960'dan bu yana evvelâ da
ha çok yayın ve toplantılarda ileri sürülen ve 1968'den sonra bir 
çok öğrenci hareketleri içinde de ifadesini bulan Üniversitelerin 
yenileşmesi bugünkü dünyamızın önemli sorunlarından biridir". 
Üniversitelerde İkinci Dünya Harbinden sonra öğrenci çokluğu se
bebiyle29 bir patlama olmuş, eski bünyeleri ile devam etmelerine 
hemen hemen imkân kalmamıştır. Bugünkü Üniversitelerimiz 
1830'dan sonra Avrupa'da ve Amerika'da kurulmuş olan Üniversi
telerin hemen hemen eşidir. O devirlerde lise eğitimi normal bir 
eğitimin sonu idi. Üniversitedeki eğitim ise olağanüstü bir bilgi ve 
ihtisas idi. İlk devirlerde doktora şeklindeki ihtisas ancak akade
mik kariyere girmek isteyenlerin yapmaları gereken bir ilâve öğ
renim idi (bir bakımdan Türkiye bugün doktora ve yüksek ihti
sas yönünden aynı durumdadır).30 Üniversitelere İkinci Cihat Har
binden önce başlayan akın31 harpten sonra artmış bugünkü ka
zanma koşullarının güçlüğü karşısında ancak üniversite ve yük
sek okul mezunlarının üst seviyede iyi bir işe girmesi olanağı doğ
muştur. Denebilir ki, son yüz yıl içinde dünyada bilhassa pozitif 

(28) Modern Üniversiteler ve Eğitim hakkında: Jaspers-Rossmamı, Die 
Idee der Universität. Für die gegenwätige Situation entworfen. 

Heidelberg 1961; Universität und Moderne Welt. Ein internatinales 
Symposium. Richard Schwarz tarafından çıkarılmış. Berlin 1962; 
Higher Education .Report of the Committee appointed by the Prime 
Minister. London 1963. Kışlalı, Ahmet Taner. Öğrenci Hareketlerinin 
özellikleri ve nedenleri, istanbul 1974. 

(29) Üniversteye Akın sorunu için bakınız: Mıhçıoğlu, Cemal. Üniversite
ye Giriş ve liselerimiz. Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları 278. Ankara 
1969. Sayfa 103 ve devamı. 

(30) istanbul Üniversitesinin durumu ile ilgili Albert Malche'nin 1932 
senesine ait raporunda ihtisas konusuna daha hemen hemen hiç yer 
verilmemiş olması dikkati çeker. Albert Malche, İstanbul Ünüversitesi 
Hakkında Rapor, istanbul 1939. 

(31) Isviçrede Üniversitelere akın için bakınız: Bericht der Eidgenössischen 
Expertenkommission für Fragen der Hochschulförderung. Bern. 1964. 
Sayfa 37 ve sayfa 100 ve devamı, 
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ilimler sahasındaki bilginin artışı bu dallarda çalışmak isteyenle
rin mutlaka yüksek öğrenim yapmalarını gerekli kılmıştır. Çalışma 
sahalarının pozitif ilim branşlarına doğru gittikçe kayması üniver
site eğitiminin artmasını doğurmuştur. Pozitif ilimlerin yanında 
sosyal bilimlerde eskisi ile mukayese edilemiyecek kadar genişle
miş yeni araştırmalar da bu bölümlere öğrenci akımını artırmış
tır. Denebilir ki, üniversiteler öğrenci sayıları itibariyle eski lise
lerin yerini almakta, liseler ise bir orta okul öğrenimi düzeyinde 
kalmaktadır32. Bu durum üniversitelerin karakterini derin bir şe
kilde etkilemiştir33. Büyük sayıda öğrencilere eğitim yapan üniver
site ve yüksek okullar bütün ağırlıklarıyla eğitime doğru kaymış
lar ve araştırma tamamen ikinci plâna düşmüştür34. Bugün büyük 
araştırmaların üniversiteler dışında sınaî teşebbüslerde veya özel 
araştırma enstitülerinde35 yapılışının hiç şüphesiz bir sebebi bura
larda araştırma için daha çok paranın da bulunuşudur; ancak üni
versitelerin eğitim yükü altında araştırmayı ikinci plâna itme zo-
runlukları da önemli bir rol oynar36. Yüksek eğitim müesseseleri
nin yakın tarihte 50 yıl evvel liselerde olduğu gibi yalnız eğitim 
yapmaları buna mukabil araştırmanın ve yüksek ihtisasın üniver
sitelerden sonra kurulan yeni müesseselerde toplanması kaçınıl
maz bir hal almıştır. Birleşmiş Milletler Üniversitesi dediklerimi
zi gerçekleştiren, ilk «Üniversite» dir. Bu öyle bir üniversitedir ki, 
bunda lise sonrası eğitim yoktur. Bu üniversite yalnız bir araştır
ma ve yüksek ihtisas eğitim kuruluşudur. Eğer ilerde araştırma 
ve yüksek ihtisas eğitimini yapan kuruluşlara «üniversite» diye-
ceksek bugünkü üniversite eğitimini de «yüksek okul» ismi altm-

(32) Türkiyede Lise öğrenimi ile ilgili sorunlar için: Üniversite sorunla
rını inceleme komisyonu raporları ile Ankara Üniversitesi senato ka
rarları. Ankara 1968 sayfa 6 ile 30 arası. 

(33) Üniversiteler ve araştırmalar hakkında bakınız: Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen 
bis 1970. Tübingen 1967. Sayfa 112, 168 ve 210 ve devamı. Ayrıca 
Baumgarten, Zustand und Zukunft der deutschen Universitäten. 
Tübingen 1963 eseri. 

(34) İsviçrede Öğretim ve araştırma ayrılığı için Not 31 deki eserin SI nei 
sayfasına bakınız. 

(35) Westdeutsche Rektorenkonferenz. 1960. Sayfa 11 ve devamı. 
(36) Türkiyedeki TBTAK gibi araştırma merkezleri başka memleketlerde 

de 2 nei Cihan Harbinden sonra kurulmuştur. Bunlar çok defa çe
şitli araştırma enstitülerinde oluşur. Örnek olarak The German 
research society gösterilebilir. Bu araştırma merkezi hakkındaki ese
rin 1972 yılı 2 nei baskısında sayfa 7 ve devamı. 
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da toplayabiliriz. Liseleri bitiren öğrenciler «yüksek okullara» gi
derler orada bugünkü üniversite öğretiminin eşini görürler37. Bu 
eğitimi yapanlar bugünkü üniversite eğitim kadrosunun dengi 
olan ihtisas sahibi yüksek okul hocalarıdır ve bu yüksek okullarda 
araştırma yahut yüksek ihtisas bölümleri yoktur. Üniversiteler bu
nun bir üst seviyesini teşkil ederler ve bunlarda yalnız yüksek 
ihtisas ve araştırma yapılır. Gerek yüksek okulların, gerek üniver-
silerin eğitici ve araştırıcı kadrosu akademik kariyer içinden özel 
surette yetişmiş kimseler olur. Yüksek okul hocalarını bugünkü 
üniversite hocalarının bilgi ve ihtisas itibariyle daha alt seviyeleri
ne düşürmek ve meselâ yalnız doktora'smı yapmış kimselere bı
rakmak yüksek okulları kısa bir zamanda gerekli derin bilgiyi ve
ren kuruluşlar olmaktap çıkarıp onları lise seviyesine yakın yer
lere düşürür38. O zaman problem belki yüz yıl sonra kendisini ye
niden yukarıya doğru kayan büyük kütleler şeklinde gösterir ve 
bu kayma yüksek ihtisasın yapıldığı kuruluşlara doğru bir baskı 
doğurur. O zaman da bu kuruluşlar tıpkı bugünkü üniversiteler 
gibi araştırmalarını ve yüksek ihtisaslarını gereği gibi yapamaz 
hale gelir39. Bu yönden yukardan beri yüksek okul dediğimiz ve 
bugünkü üniversitelerin eğitim seviyesine eş düşen müesseselerde 
ihtisas sahibi öğretim üyelerinin öğrencilere derin bilgi vermele
ri gerekir"0. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesi kendisini büyük kütlenin eği
timinden kurtarmakla bu kütlelerin toplandıkları merkezlerden de 
kendisini kurtarmıştır. Araştırma ve yüksek ihtisasa yer veren bir 
üniversitenin belli bir şehirde bulunması gerekmez. Durumu bir 
örnekle açıklığa kavuşturalım: Eğer bir ziraat Fakültesi hem araş
tırma hem eğitim yapıyorsa, elemanlarını bilhassa eğitim sahasm-

(37) İtalyada bu şekilde yüksek okulların ve özel eğitim enstitülerinin 
yıllarca evvel kurulduğunu görüyoruz. Bak: Ministero degli affari 
esteri tarafından basılan «Istituzioni Universitarie e loro facoltà e 
scuole» sayfa 20 ilâ 24. 

(38) Akademik dereceler hakkında Hirsch, Ernst. Über akademische 
Grade und Würde. Nachrichten der Giessener Hochschulgesellschaft 
Cilt 32, Giessen 1963 Sayfa 61 ve devamı. 

(39) Öğrenciler ve Politik eğilimler hakkında çok enteresan bir Rapor: 
Freie Universität und politisches Potential der Studenten. Berlin 1968. 
Bilhassa Sayfa 323 vd. Sayfa 410, Sayfa 508 vd. 

(40) Öğretim üyesi ve öğrenci ilişkileri bakımından: Hirsch, Ernst.. Vom 
Geist und Recht der Universität. Berlin 1955. Sayfa 18 vd. Die 
Universität als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. 
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da kullanma zorunluluğundan dolayı belli fair şehirdeki fakülte 
içinde toplayacaktır. Araştırma enstitülerini de orada bulundur
mak zorunluluğundadır. Bu enstitüleri başka yerlere, uzak şehir
lere dağıtırsa, bu enstitüleri yürüten ilim adamlarından eğitimde 
yararlanamaz. Bugünkü öğrenci sayısının çokluğu karşısında fiilen 
bütün üniversite öğretim üyelerinin eğitime katılmaları zorunlulu
ğu vardır. Eğer eğitim yüksek okula alınır ve Ziraat Fakültesi yal
nız belli araştırmaların ve yüksek ihtisasın merkezi kalırsa bu fa
kültenin belli bir şehire toplanması zorunluğu da kalkmış olur. 
Belli bir şehirde, çeşitli enstitülerin araştırmalarını koordine ede
cek bir merkeze ve belki yüksek ihtisası yürütecek bir eğitim mer
kezine ihtiyacı olabilir. Ancak araştırma enstitülerinin ve hatta 
bazı yüksek ihtisas merkezlerinin fakülte şehrinden uzakta ve 
memlekete yaygın olması tabiîdir. Ankara'da yalnız bir idarî mer
kezi bulunan bir Ziraat Fakültesinin örneğin Adana'da bir naren
ciye araştırma enstitüsü, Anamur'da bir muz yetiştirme ve araş 
tırma enstitüsü, İzmir'de oranın ürünlerini ve meselâ inciri il
men araştıran bir enstitüsü, Konya'da buğday ve türlerini araştır 
ma enstitüsü vs. bulunabilir. Bu suretle üniversiteleri belli şehirle
rin malları olmaktan çıkarır, belli konuların toplu kuruluşları ha
line sokarız. Az evvel verdiğimiz örneği de bu şekilde değiştirelim. 
Öyle bir Ziraat Fakültesi şubesi olur ki, bu Türkiye'de naranciye 
sahasındaki bütün ilmi araştırmayı eline alır. Bunun Adana'da, 
Ege'de, Karadeniz'de Rize bölgesinde enstitüleri ve araştırma mer
kezleri olur. Bu konu o kuruluşun tam yetkisine girer. Karşılaştır
malı araştırmalar yapar; bu araştırmaları Fakültesinin bulunduğu 
merkezlerde değerlendirir. Bugün kurulmuş olan Birleşmiş Millet
ler Üniversitesi bu yönden dünyaya yeni bir üniversite örneğini 
verebilmektedir. Bu öyle bir üniversitedir ki toplu konusu az ev
vel örnek diye verdiğimiz Türkiye narenciye endüstrisi değil, dün
yanın müşterek büyük problemleridir. Bunlar çeşitli yerlerde çe
şitli enstitülerle ve yerinde araştırma konusu olur. Bu Dünya Üni
versitesi modelini araştırma sahalarına göre daha ufak ölçülere 
getirmek ve ona göre geniş veya dar bölgelere yaymak mümkün
dür. Bu üniversiteler içinde yüksek ihtisas eğitimi de gerekirse 
üniversitenin merkezinde değil, özel araştırma enstitüleri içinde 
yapılabilir41. 

(41) Eğitim ve Araştırma ayrılığı için «Anregungen des Wissenschaftsrates 
zur Gestalt neuer Hochschulen. Köln. 1962.» 
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Birleşmiş Milletler Üniversitesinin bugünkü mevcut üniversi
telerle rekabet halinde olmayacağı onlarla aynı düzeyde fonksiyonu 
bulunmadığı açıkça görülüyor. Bugün çeşitli memleketlerde (örne
ğin İtalya'da, Almanya'da, Avusturya'da) yüksek öğrenimle araş
tırma ve yüksek ihtisasın ayrı ayrı kuruluşlara bölünmesi yolunda 
kuvvetli cereyanlar vardır42 ve bazı adımlar muvaffakiyetle atıl
mıştır. Herhangi bir isim üzerine saplanmadan şunu ifade etmek 
gerekir. Bugünkü üniversitelerimizin eğitim kısımları er geç araş
tırmalardan ve yüksek ihtisastan ayrılacaktır43. O zaman bugünkü 
üniversitelerimiz yukarda yüksek okul dediğimiz yüksek eğitim 
müesseseleri haline gelecek ve üniversite diyebileceğimiz44 araştır
ma ve yüksek eğitim kuruluşları Birleşmiş Milletler Üniversitesi
ne benzer bir duruma girecektir. Bu durumu erken kavramış ve 
gereken tedbirleri almış olan memleketler araştırmalarının ve 
yüksek ihtisasın geleceğini garanti altına almış olurlar. Aksi halde 
bugünkü öğrenci sayısının büyük baskısı karşısında45 üniversiteleri, 
araştırma yapamayan birer kuruluş olarak memleketin araştırma 
ihtiyacında büyük bir gedik açılacaktır. 

Türkiye aynı öğrenci çokluğu karşısındadır46. Bu kütlenin lise 
sonrası bir yüksek eğitim yapması yalnız öğrencilerin arzusu değil 
memleketin ihtiyacına uygundur. Bu bakımdan Birleşmiş Milletler 
Üniversitesinin açıklık getirdiği yola uygun hareket ederek üniver
siteleri bir araştırma ve yüksek eğitim merkezleri olarak bırak
mak ve geniş kadrolu yüksek okullarla yüksek eğitimi yürütmek 
zorundadır. Bu yolda gereken kararların gecikmeden alınması lâ
zımdır. Böyle bir sisteme gidildiği vakit bugün belli şehirlere top
lanması için Türkiye'de bir siyasî çekişme konusu olan «Üniversi
te kurma» çabaları da47 doğru bir mecraya girer. Üniversitelerin 
değil, üniversite enstitülerinin mutlaka bulunmaları gereken yer-

(42) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde Üniversite sonrası ihtisas 
eğitimi için, Redden; Legal Education in Turkey, A Comparative 
Study, istanbul 1957 sayfa 88 post Graduate Activities, bakınız. 

(44) «Universitas» bu yönden, yeniden ,doğru bir manada kullanılacaktır. 
(45) Hukuk Fakültelerindeki özel durum için ,Yazman-San, Almanyada 

Hukukçuların yetiştirilmesi. Ankara 1969, Sayfa 41 ve devamı. 
(46) Türkiyede Yüksek öğretim Problemleri için, Hekimgil ,Emin, Educa

tion in Turkey. Geneve 1959. s. 19 ve devamı bakınız. 
(47) Türkiyede yeni üniversitelerin açılması konusu için Okyar, Osman. 

Türkiye'de yeni üniversitelerin kurulması. Hacettepe Sosyal ve Be
şeri Bilimler Dergisi. Cilt 2 sayı 2 Ekim 1970. Sayfa 49 ve devamı. 
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1ère konmalanyla memlekete yaygın araştırma merkezleri kurulur 
ve memleket kalkınmasında üniversiteler bugünkü üniversiteler 
Kanununun 1 inci maddesinde kendilerine düşen görevi yapabilir
ler. Bugünkü haliyle olağanüstü bir eğitim yükü altında olan üni
versitelerin, Üniversiteler Kanununun 1 inci maddesinde kendile
rine verilen görevleri yapmaları mümkün değildir. Birleşmiş Mil
letler Üniversitesinin Türk üniversitelerine örnek olması müm
kündür. 





YABANCI ÜLKELERDE KAMU HUKUKUNDA YASAL 
YENİLİKLER ve BUNDAN ÇIKAN SONUÇLAR 

Prof. Dr. Faruk EREM* 

1. Girişimlerin yönetimine çalışanın katılma hakkı. 2. Özel 
hayatın korunması. 3. Tutukluluk süresi. 4. Öğretim hakkı. 5. 
Tabiiyet. 6. Adlî müzaharet. 7. Mesken. 8. İdarede aleniyet. 9. 
Suçtan zarar görenlerin korunması. 10. Çocuk aldırma. 11. Uyuş
turucu madde. 12. Trafik kazaları. 13. Hava korsanlığı. 14. Ya
lan haber ve sabotaj. 15. Karşılıksız çek. 16. Organ nakli. 17. 
Mahkûmiyetin ilgası. 18. Ceza ve Usul Kanunları. Sonuç. 

1 — Girişimlerin yönetimine katılma hakkı : 

Anayasa Hukukunda «grev hakkı»nm aşıldığı ve çalışanların 
girişimlerin yönetimine katılma hakkının tanınması ve bu hakkın 
Anayasal nitelik kazanması yolundaki doktrin çalışmaları bazı ül
kelerde somut sonuçlara varmıştır : 

— İsveç'te 28 Aralık 1972 tarihli «Anonim Şirketlerde çalışan
ların şirket idaresine katılmaları» hakkındaki Kanunla 100 kişi
den fazla kimsenin çalıştığı anonim şirketlerin yönetim kuruluna 
çalışanlar iki üye seçeceklerdir. 

b — Danimarka Parlamentosu kamu sektörü işletmelerinde 
işçilerin idareye şu konularda katılmasını kabul etmiştir : İş saat
lerinin tesbiti, dinlenme, izin, iş yerinde güvenlik tedbirleri. 

c — Yönetime katılma doktrinde şöyle bir gelişme göstermek
tedir : 

«Klâsik anlayışta yönetime katılma daha çok çalışma ilişkile
ri yönünden olmaktadır. İşçiler ve sendikaları daha çok işe alın
ma işten çıkarılma, terfi, cezalandırma gibi konularda söz sahibi 
olmak istemektedirler. Ancak, ücretlerin oluşması gibi önemli ko-

(*) Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı. 
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nularda yalnız bir çalışma koşulu değil, bir maliyet unsuru nite
liğiyle önemli bir işletme sorunudur. Bu bakımdan yalnız iş paza
rının değil yönetimin (sevk ve idarenin) sorunları da toplu müza
kere masasına getirilmektedir». 

«Endüstrileşme» zorunluğu genellikle kabul edilmektedir. Bu
nun getirdiği ve getireceği sorunların «Ekonomik Kamu Düzeni» 
nin tespitinde önemi büyük olmalıdır. Örneğin, «İşletmenin yöne
timine işçinin katılması» büyük önem kazanan bir konu halme 
gelmektedir. «Bugün Batı Almanya'da çeşitli siyasî partilerin, işçi 
ve işveren sendikalarının birbirinden farklı yönetime katılma mo
delleri tartışılmakta, şu anda yürürlükteki kanunların öngördüğü 
modellerin yetersizliği eleştirilmektedir». Kuşku yoktur ki işlet
me yönetimine katılma fikri Türkiyemiz için pek yenidir. Bu fik
rin bazı ülkelerde (örneğin Almanya'da 1848 tarihine uzanan) ol
dukça eskiden ortaya atıldığı bilinmektedir». 

Bugün için bütün ülkelerdeki sorun demokratik esaslara göre 
işletme yönetimine katılmanın olanaklarının nasıl hazırlanabilece
ğidir. Özellikle «yönetime katılma kanunu» neleri kapsamalıdır? 
Yönetimin bir kademesine mi yoksa tüm yönetime mi katılma dü
şünülmelidir? Katılmada eşitlik esas tutulabilir mi? Bir eğitime 
ihtiyaç var mıdır? Grev ve lokavt hakları saklı tutulacaksa, böyle 
bir katılmanın grev ve lokavt olaylarını azaltacağına göre faydası 
ne olabilir? Yönetim Kurulu üyelikleri yapmak suretiyle, işçinin 
yönetimde etkili olması verimliliği arttırmaz mı? O halde ekono
mik kamu düzeni konuları arasında yönetime katılma önemli bir 
yer tutmaktadır. 

Yönetime katılmanın demokratik ölçüsünü diğer bazı ülkeler 
bulabilmişler ve uygulamaya geçebilmişlerdir. Çalışanların yöneti
me katılması ilkesinin kabulü halinde sektörler arası fark düşü
nülemez. Resmî sektör de aynı ilkeye uygun hale getirilmelidir. 
Bu suretle yönetime katılma iş hukukunun «ortak kuralı» haline 
gelecektir. 

Çalışanın yönetime katılması önerisine yaklaşan bir öneri de 
şudur : Çalışan kıdem kazandıkça artan paylarla teşebbüsün aynı 
oranla artan sermayesine «ortak» olmalı, yönetime paydaş olarak 
katılmalıdır. Emeklilik ikramiyesinin ortaklık halinde sonuçlan
masını isteyenler de vardır. 
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2 — Özel hayatın korunması : 

a — İtalya'da parlementoya bir kanun tasarısı sunulmuştur. 
Bu tasarıya nazaran polisin telefonları dinlemesinin «temel haklar» 
a aykırı olduğu, bunun pek ağır suçlara hasredilmesi gerekeceği, 
dinlemenin savcının odasına bağlanacak tellerle ve sorgu hakimi
nin huzuru ile yapılması ve konuşmaların banda alınmalarından 
itibaren bir suretinin beş gün içinde sanığın avukatına tebliği lü
zumu öngörülmektedir. Usulsüz hareket edenlere ağır cezaların ve
rilmesi önerilmektedir. 

b — İsveç'te 1973 yılında Hükümet tarafından kurulan bir ko
misyon özel hayatın korunması için bir kanun tasarısı hazırlamış
tır. Bu tasarı kişilere ilişkin haberlerin yayımına bazı tahditler 
getirmektedir. Yine bu tasarı ile Basın Kanununun ve Ceza Kanu
nunun bazı maddeleri de değiştirilmektedir. Resmî makamın izni 
olmadan bir kimsenin özel hayatına ilişkin hiç bir haber yayınla-
namıyacaktır. Bu kurala yalnız Basın değil, resmî ve özel diğer ku
ruluşlar da riayete mecburdurlar. Bu konuda ceza müeyyidesi ko
nulmuş, tazminat özel bir usule bağlanmıştır. 

İsveç'te hükümetçe 1972 yılında kurulan bir komisyon özel 
hayatın korunması için Basın Kanununda ve Ceza Kanununda ba
zı değişiklikler önermiştir. Komisyonun raporuna göre «özel haya
tın korunması» ilke olarak kabul edilmelidir. Hiç kimse hakkında 
özel bilgiler —yetkili bir kamu otoritesinin izni olmadıkça— top
lanamaz, saklanamaz. Bu kurala Devlet, mahallî idareler ve özel 
kuruluşlar riayet etmek zorundadırlar. 

Eeğer bilgiler toplanacak ise, talebi halinde bunların ilgiliye 
bildirilmesi zorunludur. Kurallara riayetsizlik cezayı ve tazminatı 
gerektirecektir. 

İsveçte «aleniyet ilkesi» nedeni ile herkes, Kamu idaresi elin
de bulunan her belgeyi görebilir. Bu husus Basın Kanununda da 
yer alan bir Anayasa kuralıdır. 

İsveç'te özel komisyonun raporunda özel hayatın korunması 
ilkesinin «kredi istihbaratı» na da teşmil edilmesi önerilmiştir. 
Komisyon toplanacak bilgileri ikiye ayırmaktadır: «şahsi bilgiler», 
«ticari bilgiler» ilgilinin cezaî geçmişi, alkole düşkündüğü, sağlık 
durumu sair şahsı ile ilgili hususlar «kredi istihbaratı» çalışmala
rında derlenemez, bir merkezde toplanamaz. Toplanacak bilgiler-
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den ilgilinin aleyhine olanların bir sureti kendisine, ücretsiz gön
derilir. 

c — Lahey'de toplanan Avrupa Adalet Bakanları 6. Konferan
sına Türkiye Adalet Bakanı da katılmış ve bu konuda karara ilti
hak etmiştir. Konferans kararında şu fikirler yer almaktadır : 

— İlmi ve teknolojik gelişmenin sonucu olan öye yeni cihaz
lar yapılmıştır ki bunların kullanılması «özel hayata saygı hakkı» 
nı, şimdiye kadar rastlamayan bir derecede, tehdit etmektedir. 
Bu yeni durumu karşılamak ve ister devletten, ister kişilerden gel
sin, özel hayata sızmaları önlemek üzere, medenî hukuk ve ceza 
hukuku sahasında yeni kanunlara ihtiyaç vardır. Bu problem bü
tün Avrupa Devletlerinde kendini gösterdiği için milletlerarası bir 
işbirliğine de gidilmelidir. 

ç — 1970 Yılında İnsan Hakları Komisyonuna, kendi memle
keti aleyhine müracaat eden Avusturyalı bir sanık, bir başka şa
hıs ile arasında geçen konuşmayı gizlice tesbit eden bir bantın de
lil olarak kullanılamayacağına karar verilmesini istedi. Zira mah
keme, bantların da hakikatin aranmasını kolaylaştıran bir delil 
olacağına karar vermişti. Sanık ise İnsan Hakları Komisyonuna 
yaptığı müracaat da şu gerekçeyi gösteriyordu : Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 8. maddesine göre: «Herkes, özel hayatına 
ve aile hayatına saygı gösterilmesini istemek hakkına, mesken ve 
haberleşme (muhaberat) masuniyetine sahiptir». Komisyon, mü
racaatı kabul etti. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Devletimizin de katıldığı 
ve gereğinin de yapılması yükümü altına girildiği düşünülürse 8. 
maddenin yorumu önem kazanır. Bu maddedeki «muhaberat hak
kı» kavramına yazılı olmayan haberleşmeler girecek midir? 1970 
Yılında Brüksel'de toplanan «Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
hakkında üçüncü milletlerarası toplantı»ya verilen raporda (Tro
isième colloque international sur la convention européenne des 
droit de l'homme, Bruxelles 30 Septembre - 3 Octobre 1970 : 
Rapport de Jacques Velu) olumlu sonuca varılmıştır. «Muhabere», 
«mükâleme» deyimleri şüphesiz, «haberleşme» kadar geniş kav
ramlar değildir. Fakat kamu haberleşmesi (haber alma hürriyeti) 
elbette farklı bir kavramdır. Fakat kişiler arasındaki haberleşme
yi dar tutmak için de sebep yoktur. Yukarda adı geçen raporda va
rılan sonuç şudur : Telefon, telgraf, radyo elektrik veya mahiyeti 
ne olursa olsun her türlü haberleşmeyi Avrupa İnsan Hakları Söz-
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leşmesi haberleşmeye saygı hakkına dahil sayar. Başkaları arasın
daki haberleşmeleri, herhangi bir araçla kasten ele geçirmeğe iliş
kin hareketlerin meşru sayılması, İnsan Hakları Avrupa Sözleşme
sinin gerektirdiği yükümlülükle bağdaşamaz. 

d — Hususi hukuk hükümlerinin kuvvetlendirilmesi yoluyla 
sır dokunulmazlığının bu teknik aletlerin getirdiği tehdide karşı 
korunması mümkün müdür? İsviçre Ceza Kanununun 179. madde
sine yeni hükümler getiren 1968 kanununun gerekçesi Türk Hu
kuku açısından da önemlidir. Bu gerekçeye göre, İsviçre Medenî 
Kanununun 28 (-KM. 24) ve Borçlar Kanununun 49 (-BK. 49) 
maddesi manevî zararın, tazminat yoluyla tamiri, tecavüzün dur
durulması imkânını sağlamaktadır. Nitekim Federal Mahkeme, 
daha 1918 yılında komşusunun konuşmalarını dinleyen kişiyi taz
minata mahkûm etmişti. Bundan başka İsviçre Borçlar Kanu
nunun 52/3. maddesi, (-BK. 52) bazı şartlar altında, zarar göre
nin kuvvete^ bile, başvurabileceğini kabul eder. Zilyetliğin ihlâline 
karşı İsviçre Medenî Kanununun 928 ve 929. maddeleri (-MK. 896, 
897) bazı dâva haklarını da kabul etmiştir. Bu sebeple, meselâ 
komşu evdeki konuşmaları dinlemek için bir «duvar mikrofonu» 
yerleştirmenin bu hükümlere girdiği söylenebilir. Böyle bir dinle
me cihazının, bir imâlat veya ticaret sırrını öğrenmek maksadiyle 
kullanılması halinde, «haksız rekabet »ten ötürü bir hukuk dâvası 
açılması (1943 tarihli İsviçre Haksız Rekabet Kanunu) düşünüle
bilir. Fakat bütün bu hükümlerin yetersiz kaldığı insan şahsiyetine 
ağır tecavüzlere rastlanmaktadır. 

İsviçre kanununun gerekçesinde, hususî hukuk müeyyideleri
nin yetersizliği karşısında, ceza kanunlarının sağladığı korumanın 
da yeterli olmadığı sonucuna şöyle varılmaktadır: Rızası olmadan 
başkasının meskenine dinleme cihazının konulması, kaldırılması, 
kullanılması için giren kimse, İsviçre Ceza Kanununun 186. madde
sindeki (-TCK. 193) «konut dokunulmazlığını ihlâl» suçunu işle
miştir. Kiralayanın, bu maksat ile kiralanan yere girmesi de böy
ledir. Fakat bu yerlere girmeğe zaten mezun bir kimse dinlemt 
aletini yerleştirmiş ise mesken mesuniyeti suçu meydana gelmiş ola
maz. Ender de olsa dinlenen konuşmanın siyasî, iktisadî veya aske
rî olmasına göre İsviçre Ceza Kanununun 272-274. maddelerine ti
carî veya sınaî bir sır olmasına göre haksız rekabetin ceza hüküm
lerine girmesi mümkündür. Buna yaklaşan hükümler Türk Ceza 
Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda da mevcut bulunmaktadır. 
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İsviçre kanunun gerekçesinde şu hususa da işaret edilmiştir: 
«Amerika'da, uzak veya yakın mesafeden, hattâ duvarların ötesin
den, konuşulanları dinlemeye veya kaydetmeye yarayan pek kü
çük cihazların seri halde imâl edildiği ve satıldığı öğrenilmiştir. 
Bu uygulamanın pek yakında İsviçre'ye de sızmasından korkmak 
gerekir. Bu suretle insanın şahsiyet hakları ağır bir ihlâle uğraya
caktır. Hususî hukuk, yeterli bir himaye sağlamış gözükmemekte
dir. Görülüyor ki İsviçre, diğer memleketlerden evvel, konuyu açık 
kanun hükümleri üe çözmeği başarabilmiştir. 

Diğer yabancı memleketlerde özel kanunlar veya yeni Ceza Ka
nunları veya projeleri konuda hükümler koymuşlardır : 

e — 1970 yılında Fransız Hükümetinin Fransız Danıştaymın 
tetkikine sunduğu bir kanun tasarısı bir kimsenin rızası olmaksı
zın, özel hayatına zarar verebilecek bir vesikanın müsaderesini 
mahkemeden isteyebileceğini öngörmektedir. Tasarı herhangi bir 
cihazla dinleme, kaydetme, radyoda yayınlama suretiyle söylenen 
sözleri, özel bir yerde iken çekilen resimleri de kapsamaktadır. Ta
sarı, mahkmece, bir gazetenin bütün nüshalarının dahi müsadere 
edileceğini kabul etmektedir. 

f — 19 Nisan 1967 tarihli Alman kanunu projesine göre dinle
me cihazlarının yapılması, ithali ve satışı yasaklanmıştır. 

g — New York Devleti Ceza Kanunu 1965 yılında değiştirilmiş 
ve telefon konuşmalarını dinleyici, telgrafları kapıcı, başkaları 
arasındaki konuşmaları dinleyici cihazları, bu maksatlarla bulun
durmayı suç saymıştır. 

h — Amerikan Hukuk Enstitüsünün (American law institute) 
Amerikan devletlerinde örnek sayılması maksadiyle hazırlanan 
(1962) «Model Ceza Kanunu»nda dinleme ve kayıt cihazlarının kul
lanılmasının suistimali cezalandırılmaktadır. 

— Norveç Ceza Kanununun 145. maddesine 1958 yılında yapı
lan bir ek ile dinleme cihazı, yerleştirilmesi, kullanılması yasak
lanmıştır. 

Başkaları arasındaki görüşmelerin dinlenmesi ve kaydedilmesi, 
1965 yılında yapılan bir değişiklikle Avusturya Ceza Kanununun 
310. maddesine eklenen hükümle suç sayılmıştır. 

— İngiltere, İsveç ve Hollanda da bu konuda hazırlayıcı ça
lışmalara rastlanmaktadır. 
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— 20 Aralık 1968 tarihli bir kanunla İsviçre Ceza Kanunu de
ğiştirilmiştir. 

i — 1968 tarihli bir kanunla İsviçre Ceza Kanununun 179. 
(TCK. 195) şu nitelikte bir hüküm eklenmiştir: Başkaları arasında 
geçen ve alenî olmayan bir konuşmayı, buna katılanların hepsinin 
rızası olmaksızın dinleme veya kayıt cihazı ile dinleyen veya kay
deden, kimse cezalandırılır. Bu şekilde elde edildiğini bilen veya 
bilmesi lâzım gelen bir kimsenin bundan kendine menfaat sağla
ması veya başkasına bildirmesi de suçtur. Böyle bir hareket ile el
de edildiğini bilen veya bilmesi lâzım gelen bir kimse bantı muha
faza eder veya başkasının onu ele geçirmesini sağlarsa cezalandırı
lır. Suçun takibi şikâyete bağlıdır. 

Bu hükmün gerekçesinde ceza ile korumanın sadece alenî ol
mayan görüşmelere hasredildiği, aralarında şahsî bir ilişki olma
yan genişçe bir topluluk önündeki konuşmaların bu hükme girme
diği, rızanın suçu kaldırdığı, rızanın sarih veya zımnî olabileceği 
bildirilmiştir. Aynı gerekçede, yalnız konuşmaların dinlenmesi ve
ya kaydedilmesinin yasaklanmasının yeterli olamıyacağı, bu bilgi
leri istismar eden veya başkasına duyuran kimselerin de cezalan
dırılması gerektiğine, bu itibarla müteakip bazı hareketlerin de ce-
zaladırılması lüzumuna işaret olunmuştur. Suçun takibinin şi
kâyete bağlanmış olması da şöylece açıklanmaktadır: Eğer şikâyet 
aranmazsa, belki de pek mahrem, kişiye özgü bir alana adlî müda
haleye meydan verilmiş ve alenî celselerde bu belgeler, zarar göre
nin rızası hilâfına, başkasının bilgisine ulaştırılmış olacaktır. 

j — İsviçre Ceza Kanununun 179. maddesine şu anlamda bir 
hüküm (1968) eklenmiştir: Bir kimse, kendisinin de katıldığı 
alenî olmayan bir konuşmayı, diğerlerinin rızası olmkasızm kayıt 
cihazına geçirirse cezalandırılır. Suçun takibi şikâyete bağlıdır. 

İsviçre Ceza Kanunu suçlunun, kendisinin katıldığı veya katıl
madığı konuşmalar bakımından bir fark görmüştür. İki çeşit suç 
arasında cezada fark vardır. 

İsviçre Ceza Kanununun 179. maddesine 1968 yılında yapılan 
bir ilâve ile bir kimsenin rızası olmaksızın, bazı cihazlar kullana
rak onu seyreder veya o kimsenin mahremiyetine dahil olan bir 
hali bir resim taşıyıcısı ile tesbit ederse cezalandırılır. Suçun ta
kibi şikâyete bağlıdır. 
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Kanunun gerekçesinde cihazların gizli (bir ayna arkasından 
klima tesisatına yerleştirilmiş, bir sigara kutusu veya elbisenin bir 
tarafına konulmuş cihazlarla) kullanılmasının şart sayıldığı, meş
ru olan ile olmayan hareketleri hâkimin ayırabileceği, bildirilmek
tedir. 

İsviçre Ceza Kanunu (1968) PTT idaresinin müsaadesi ile ya
pılmış bir ilâve tesisatla bir telefon konuşmasının dinlenmesi ha
lini suç saymamaktadır. 

İsviçre Ceza Kanununun 179. maddesine 1968 tarihinde yapı
lan bir ilâve ile, meşru olmayan dinlemelerde veya meşru olmayan 
ses veya resim kaydında kullanılan teknik cihazların, imâli, itha
li, ihracı, elde bulundurulması, satılması, başkasına verilmesi, ki
ralanması, her ne şekilde olursa olsun tedavüle konulması, suç sa
yılmıştır. Yine aynı hükümle, maddî failin üçüncü kişinin menfaa
tine hareket etmesi halinde, bu kişinin de, eğer suç işlendiğini bi
liyorsa ve önlemek için elinden geleni yapmamış ise, aynı ceza ile 
cezalandırılmasını öngörmüştür. Eğer bu üçüncü kişi, kollektif ve
ya komandit şirket veya şahıs şirketi şeklinde bir tüzel kişi ise, su
çun cezası, onun adına hareket eden gerçek kişilere verilir. 

k — Hollanda'da ceza kanunumun değiştirilmesi hakkındaki 
tasarıda (1970 Brüksel toplantısına verilen rapor: L'article 8 de la 
convention devant la legislation ııearlandaise, L'o. T.A.N, et un 
projet de loi nearlandais, 30 Septembre 1970) «teknik cihazlarla 
meskûn bir mahalde veya özel bir mahalde geçen konuşmaları din
lemek», «bunlardan başka mahallerde, fakat gizli olan konuşma
ları dinlemek», «teknik cihazları bulundurmak, bunların reklâm
larını yapmak», «bir kimsenin resmini gayri meşru şekilde teşhir 
etmek, yayınlamak» suç sayılmış, fakat aynı zamanda ceza soruş
turması ve millî güvenlik açısından bu hükmlere istisnalar konu
labileceğine de işaret olunmaktadır. 

Nitekim 1970 yılında Almanya'da Karlzruhte Federal Mahke
mesi «bazı hallerde telefon konuşmalarının dinlenmesinin gayrı 
meşru sayılamıyacağma», «yaptıkları işlerin Anayasaya aykırı ol
duğundan şüphelenen bazı kimseler hakkında başka yoldan delil 
toplanmasının mümkün olmaması halinde bu yola başvurulabile
ceği, bu tedbirin, şüphelenilen kişi ile ilişkisi bulunan diğer kim
selerin telefon konuşmalarına da uygulanabileceği» bildirilmiştir. 
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1 — Bazı yazarlarca tedbirler şöyle sıralanmaktadır : 
— Bazı araçların imâl, ithal ve satışını yasaklamak veya 

tanzim etmek; 
— Bu nitelikteki araçları kullanacak makam veya şahısların 

kanunla tâyin edilmesi, sayılması; 
— Mahkemelerin bu çeşit araçları imha, müsadere yetkile

rini arttırmak, bu yetkilerin kullanılmasını kolaylaştırmak; 
— Zarar görenlerin tazminat, haklarını ıbir kanun hükmü ile 

teminata bağlamak, 
— İftira suçunun cezasını arttırmak; 
— Cevap (düzeltme) hakkını yeniden tanzim etmek ve bu

nu radyo ve televizyona teşmil etmek. 
Özel telekominikasyon kabul edilmediğinden memleketimiz 

açısından önem taşımamakla beraber, bir ülkede genel bir dinle
me merkezinin kurulup kurulamayacağı üzerinde durulacak bir ko
nudur. 1969 yılında Danimarka'da OTAN'nm emrinde çalışan giz
li bir dinleme merkezi ortaya çıkmıştı. Hollanda Parlâmentosunda 
bir milletvekili Hollanda'da da böyle bir merkezin bulunup bulun
madığım hükümetten sordu, hükümet cevap verecek durumda ol
madığını bildirdi. 

m — Usulsüz elde edilen delillere ne derece itibar edilecektir. 
Konunun bu yanı usul hukukunu ilgilendirir. Usulsüz (veya ka
nunsuz, yahut hukuka aykırı yollarla) elde edilmiş bir delile daya
narak hüküm verilebilir mi? Başkasına gönderilen mektubun, mü-
vezzii tatmin suretile ele geçirilmiş ve mahkemeye sunulmuş olma
sı, şahadetten çekinmiş olan bir şahsın veya müvekkili ile avuka
tının telefon konuşmasının dinlenmiş, banta alınmış olması halle
rinde bunlar delil olarak kabul edilecek midir? Zabıtanın telefon 
dinlemesi halinde de aynı şekilde düşünmek lâzımdır. Zira en gizli 
istihbarat işlemi için dahi, icrası halinde mazeret sayılması müm
kün bir kanun hükmü (TCK. 49/1) yoktur. Zabıtanın karakolda 
tertip neticesi bir sanığı hile ile konuşturup gizlice dinlemesi «sus
ma hakkı»na aykırı değil midir? 

Hâkimin kararı ile yapılması gereken bir aramanın böyle bir 
aramanın karar olmadan yapılması ve bu sırada bir delilin elde 
edilmesi halinde düşündürücü bir yön yok mudur? Ceza usulünde 
her çeşit delil getirilebilir, «delil serbestisi» asıldır. Fakat usul 
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kanunda ayrıca «delil telâkkisi» kavramı mevcuttur. Hâkim her 
delili telâkki edemez. 

Bu konuda bazı yabancı memleketlerden örnek vermek müm
kündür. 

a — «Telefon mükâlemelerinin mahremiyetinin ihlâl edilme
mesi hakkı, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi (18 
Aralık 1967): Davacının bazı bilgileri telefon ile nakletmekten sa
nık olarak Kaliforniya mahkemesince mahkûm edildiği, telefon 
kabinesinin dışına istihbarat servisince (F.B.İ.) yerleştirilen bir 
dinleme ve kayıt aleti île konuşulanların kaydedildiği ve bandın 
duruşmada dinletildiği, mahkûmiyet kararının İstinaf Mahkeme
since tasdik edildiği, İstinaf Mahkemesinin bu çeşit dinlemede da
vacı tarafından işgal edilen yere fiilî bir tecavüzün bahis konusu 
olmadığını bildirdiği görülmüştür. 

Yüksek mahkeme kararı şu gerekçelerle bozmuştur : Eğer bir 
kimse bir telefon kabinesini kullanırsa mevcut olduğuna inandığı 
bir sır mahremiyeti ihlâl edilmiş olur. Anayasa yalnız maddî varlı
ğı olan şeylerin değil, konuşmaların kaydını da müsadere sayar. 
Esasında Anayasa mahalleri değil, şahısları teminat altına almış
tır. Bu sebeple bir mekâna maddî anlamda tecavüz şart değildir.» 

o — Amerikan Yüksek Mahkemesine intikal eden bir başka 
olay da (Revue de la commision internationale de juristes, 1965. 
n. 2, s. 371) bir sanığın, suç ortağının arabasına ve onun rızası 
ile verici cihazın yerleştirilmesi ve sanığın itimat ederek o araba
ya binmesi ve konuşmalar sırasında sanığın suçunu ikrar anlamı
na gelecek söz sarfetmiş olması, bunların arkadaki polis arabasın
dan dinlenmesi ve kaydedilmesi ve nihayet bu bilgilerin delil ola
rak mahkemeye arz edilmesi, buna dayanılarak sanığın mahkûm 
edilmesi hakkındaki karar yüksek mahkemece şu gerekçe ile bo
zulmuştur: Amerikan Anayasasına göre, dâvasında her sanığın bir 
avukatın kendisine yardım etmesini istemek hakkı vardır. Bu bir 
«avukata sahip olmak hakkı»dır. Sanığa zararlı olabilecek bir ifa
denin federal memurlar tarafından, müdafii hazır olmaksızın tes-
biti, Anayasanın kabul ettiği «müdafie sahip olmak hakkı»nın ih
lâlidir. 

p — Bir çok memleketlerde, resmî makamların suç delili ola
rak tevdi ettikleri bant ve benzeri şeyleri, mahkemeler tahrifat 
mevcut olduğu gerekçesi ile reddetmektedirler. Bu konuda her mem-
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iekette şikâyetler artmaktadır, (bk. Rapport de Pierre Juvigny: 
Les realisations scientifiques et techniques modernes et leurs 
Consequences sur la protection du droit au respect de la vie privée: 
Bruxelles, 3 Octobre 1970) Bu şikâyetlerin bir sebebi de şudur: 
Modem devlette, idarenin her işlemi yargının denetimi altındadır. 
Fakat bir kısım işlemlerin bu denetime hukuken tâbi sayılmakla 
beraber kasten bunun dışında kaldığı bir vakıadır. Bunlar gizli 
emniyet makamlarının işlemleridir. «Bu makamlar tarafından ve
rilen bantlar, her demokratik cemiyette, yasama, yürütme ve yar
gılama üzerinde bir baskı silâhı, şantaj aracı halinde kullanılmak
tadır» (bk. aynı rapor, s. 4). Emniyet makamlarının yürütmenin 
emrinde olması hemen her memlekette çekişmelere sebep olmak
tadır. Bu konuda yapıcı nitelikteki çalışmalara, özellikle Birleşik 
Amerika Devletlerinde, İngiltere'de, İsviçre ve İskandinav memle 
ketlerinde rastlanmaktadır. Bu memleketlerdeki çalışmalardan çı 
kan sonuçlar şunlardır: «Kamu düzeni», «kamu faydası» ne olur
sa olsun idareye «açığa imza» verilmez, «mahkemeler, Anayasaya, 
hukukun genel prensiplerine dayanarak, bir dosyada mevcut ve
sikalardan herhangi birini gayri kanunî yollara başvurulmuş ol
ması gerekçesi ile, red edilebilirler». 

3 — Tutukluluk : 

a — İsveç'te haksız tevkif ve mahkûm edilenlere tazminat ve
rilmesi hakkındaki 1945 kanununun yetersiz olduğu görüldüğün
den değiştirilmesi için çalışılmaktadır. Tazminat, idarî kararlar 
neticesi hürriyetin tahdidine de teşmil edilecektir. 

b — Hollanda'da tutukluluk konusunu inceleme ile görevlen
dirilen Meclis Komisyonunun telkini üzerine hükümet şu yenilik
lerin getirilmesini kararlaştırmıştır: Soruşturmanın başlaması ile 
davanın ilk celsesi arasında 106 günden fazla bir süre geçmeyecek
tir. Her tutukluya —isteği halinde— hiç bir ücret ödemeden bir 
avukatın yardımı sağlanacaktır. 

4 — Öğretim hakkı : 

a — Hollanda Anayasasında da —bütün Anayasalarda olduğu 
gibi— «öğretim özgürlüğü» yer almaktadır. Buna göre motorlu 
araçları kullanma dersi vermek için hiç bir koşul aranmamaktaydı. 
Anayasada yapılan bir değişiklikten faydalanarak Hükümet trafik 
dersi vermek isteyenlerden meslekî ve ahlâkî koşullar aramayı ve 
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özellikle bu dersleri verebilmek için Uluştırma Bakanlığından bir 
sertifika almak gereği aranacaktır . Bu konudaki koşullara uyma
yanlar hakkında 3000 florine kadar para cezası öngörülmektedir. 

b — 22 Ksım 1972 tarih ve 1218 sayılı emirname ile Fransa'da 
«Uzaktan öğretim» (mektupla öğretim) usulünün yaratılması, bu 
öğretimi yapacak özel kuruluşların denetimi ve bu konudaki diğer 
konuların düzenlenmesi yetkisi hükümete verilmiştir. Özel kuru
luşların isimleri, ilânlarının mahiyeti, şekli gibi konularda da sı
nırlamalar getirilmiştir. Özel kuruluşlar ilânlarında «özel müesse
se» olduklarım yazmağa mecburdurlar . Resimli ilânlar tesbit edi
len büyüklükten fazla olamaz. 

5 — Tabiiyet : 

a — Fransa'da 10 Ocak 1973 tarihli resmî gazetede yayınlanan 
bir kanunla Tabiiyet hukukunda bazı değişikliklere gidilmiştir: Ta
biiyetin iktisabında anababa, meşıu-gayrimeşru nesep farkı kal
dırılmış, bütün bu hallerde eşitlik kabul edilmiştir. Ana veya ba
basından biri Fransız olan Fransız sayılacaktır. Ana babasından 
biri Fransız olan kimse, Fransa dışında doğmuş ise rüştünden altı 
ay içinde Fransız tabiiyetini reddedebilecektir. 

Tabiiyetsizlikleri azaltmak için şu hüküm kabul edilmiştir : 
Fransa 'da meçhul ana-babadan veya tabiiyet.siz ana-babadan doğan 
her çocuk Fransız sayılacaktır. 

Eevlenme yoluyla tabiiyetin iktisabında kadm-erkek eşitliği 
esas tutulmuştur . Evlenme otomatik tabiiyet değişikliği husule 
getiremiyecek, ilgilinin isteğini beyan etmiş olması şartı aranacak
tır. Fransız hükümetinin (şerefsizlik, Fransız toplumuna intibak
sızlık, boşanma hallerinde) bir yıl içinde red hakkını kullanmak 
yetkisi kabul edilmiştir. 

Başka bir tabiiyeti iktisap etmiş Fransızm, Fransız tabiiyetini 
otomatik kaybı usulü kaldırılmış, isteğini açıkça bildirmiş olması 
şartı getirilmiştir. 

b — Lüksenburg'da Lüksenburg tabiiyetine geçişi kolaylaştı
rıcı, bazı hallerde bu tabiiyeti muhafaza edici hükümleri kapsayan 
bir tasarı Meclise sevkedilmiştir. Tasarının gerekçesinde «tabiiyet-
siz» lerin adedini azltmak, aileyi tabiiyet bakımından parçalama
mak istendiği ileri sürülmektedir. 
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Tasarıda, aynı zamanda bir yabancı Kanunun etkisi ile tabii
yetin otomatik kaybı önlenmektedir. Yabancı kanun gereğince ka
dının evlenince tabiiyetinin değişeceği kuralı reddedilmiştir. Özel
likle memur olan kadının bir yabancı ile evlenmesi ile tabiiyetini 
kaybetmesinin memurluğu da kaybettirmesi haksız görülmektedir. 

6 — Adlî Müzaharet : 

a — Fransa'da yeni bir adlî müzaharet kanunu yürürlüğe gir
miştir. Bütün mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti adlî müza
haretten karşılanmaktadır. Adlî müzaharetten yalnız Fransızlar de
ğil, Fransa'da bulunan yabancılar da faydalanırlar. Bunun için o 
şahsın aylık gelirinin ayda 900 frankın altında olması lâzımdır. Ge
liri 900-1500 frank arasında olanlar kısmî yardım görürler. Avuka
ta yaptığı hizmetin karşılığı adlî yardım bürosu tarafından tazmi
nat olarak ödenir. 

b — îsveç'de adlî müzaharet sistemi tamamiyle değiştirilmiş, 
daha etkili hale getirilmiştir. 1 Temmuz 1973 tarihinde yürürlüğe 
giren kanuna göre adlî müzaharetten faydalanmak için aciz hali 
şartı kaldırılmıştır. Bu durumda resen bir avukat tayini şarttır. 
Davanın bütün masrafları ile birlikte avukatlık ücreti devlet tara
fından ödenecektir. 

c — İtalya'da adlî müzaharet hakkında çalışmalar devam et
mektedir. Varlıksız olanların dava ve savunma haklarını kullana
bilmelerinin etkili şekilde sağlanması için her mahkeme nezdinde 
üç kişilik bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun bir hakim, 
diğeri savcı ve avukat olmak üzere üç üyesi vardır. 

ç — 1 Temmuz 1973 tarihli kanunla Hollanda da adlî müza
haret usulü İslah edilmiş, müzaharet idarî yargıya ve hakem yo
luyla takip edilen işlere de teşmil edilmiştir. Adi müzaharet ilgili
nin ekonomik durumuna göre derecelendirilmiştir. Ceza davala
rında eğer ilgili mahkum olursa yapılan yardımın Devlete iadesi 
gerekmektedir. Fakat yardımın iadesi hükümlünün topluma yeni
den itkibakını güçleştirecek ise kısmî iade bahis konusu olacak
tır. 

7 — Mesken : 

İsviçre'de 29 Haziran 1972 tarihinde yapılan Halk oylaması 
sonunda Anayasanın 34. maddesine bir fıkra eklenmiştir. Bu hük-
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me göre İsviçre'de mesken inşasını Devlet Teşvik edecektir. Özel
likle inşaat masraflarının, maliyetin düşürülmesi için tedbirler alı
nacak, yardımın koşulları kanunla tesbit edilecektir. Kiracıların is
tismarını önleyici hükümler ve tek tip kira sözleşmeleri tesbit edi
lerek bunlara uyulmak zorunluğu getirilecektir. 

8 — İdarede aleniyet : 

— Danimarka'da 1 Ocak 1972 tarihinde «idarede aleniyet»! 
sağlayıcı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun idarî muamelelere iliş
kin her türlü evrakın, herkes tarafından incelenebileceği esasını 
getirdi. Bu hak yabancılara da tanınmıştır. Yalnız kişilerin özel 
hayatlarına, malî durumlarına, gizli kalması gerekli teknik ve ti
carî sırlara ait vesikaları kapsamamaktadır. Millî güvenlik, millî 
svunma, milletlerarası ilişkiler de bu hakkın dışında tutulmuştur. 

Eğer evrakı görmek için müracaat eden kişi aynı zamanda o 
konu ile şahsen ilgili ise şahsî ve ekonomik mahiyetteki evrakı da
hi görebilir. 

b — İsveç'te her vatandaş, resmî makamlar nezdinde, kendi
sine ait bütün belge ve bilgileri incelemek hakkına sahiptir. Bu se
beple herhangi bir İsveçli Basın organlarında kendisine ait bilgiler 
bulunduğunu öğrenirse her türlü belgeyi incelemek hakkına sahip
tir. İsveç hukukunda buna «Devlet yönetiminde aleniyet prensibi» 
denilmektedir. 

Derlenen bilgiler iki grupta mütalâa edilmektedir. Bunlardan 
bir kısmına ticarî haberler, diğerine kişilere ilişkin haberler de
nilmektedir. Sınırlama kişisel haberlere münhasırdır. Bir kimse
nin adlî geçmişi, alkole düşkünlüğü, sağlığı ve bu gibi hususlara 
ilişkin bilgiler, hiç bir «istihbarat bürosu»nda derlenemez, sakla
namaz ve banka hukukunda «istihbarat kartonları» bu gibi bilgi
leri ihtiva edemez. Derlenmesi mümkün bilgelere gelince bunlar
dan açıkça lehe olduğu anlaşılabilenler hariç olmak üzere her bil
gi kâğıdının bir suretinin ilgiliye gönderilmesi şarttır. Bunun için 
bir ücret istenemez. Bununla beraber kredi istihbaratı —gizliliğe 
ve maksat dışı kullanmamağa riayet edildiği takdirde— himaye 
görmektedir. «Yüksek kredi komitesi» isimli bir kuruluş, istihba
ratın ilkelere uygun olarak toplanmasını gözetir. 

c — Demokratik ülkelerde doktrinin «idarî mahremiyet» kav
ramı tenkit edilmektedir : Demokrasilerde «idarî sır» düşündüm-
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cü bir konudur. Kamuya ilişkin işlerde «sır»ın, «demokrasi» ile 
bağdaşamıyacağmı kesinlikle ileri sürenler vardır. Bir yazar poli
tikayı şöyle tanımlar «Politika, kişileri, kendilerine ait işlere, ka
rıştırmamak sanatıdır.» Bu tanım haklılaştıkca Demokrasiden uzak-
laşılıyor, demektir. 

Bazı demokrasilerde «mahremlik» anlayışına rastlanır. Bu 
mutlakiyet veya diktatörlük dönemlerinden gelen kalıntılardır. 
Mechiavel «sır»ı «Prensin büyük meziyeti» sayardı. «İdarî işlem
lerde idare edilenlerin fikren hazır bulunmaları» demokrasinin 
esaslarından biridir. 

Sır, konusuna göre ayrılabilir. Bu inceleme yalnız dar anlam
da «idarî sır»ı kapsamaktadır. Bu nedenle millî savunmaya, fenni 
icatlara veya başka konulara ilişkin sır bu inceleme dışında kal
maktadır. 

«Oy» bilinçleştikçe objektifleşir. Bunu sağlayacak koşullardan 
biri de kamu işlerinin nasıl gittiği hakkında bilgi sahibi olmaktır. 

«Dürüst haber» ile «muhalefetin bulmak hakkı» arasında kesin 
bağlantı vardır. «İktidar»m «kamu haberleri» üzerinde kanunî ve
ya fiili tekeli demokrasiyi zedeler. 

İdarî sır, bazı ülkelerde kesinlikle korunmuş, memurun sırrı 
açıklaması, vesikaları, evrakı vermesi suç sayılmıştır. Memurun 
yalnız görevi gereğince öğrendikleri değil, görevi vesilesiyle öğren
dikleri de sır sayılmıştır. Bazı memleketler ise «idarî sır» kabul 
dilmemiş, her vatandaşa «bilgi almak» hakkı tanınmıştır. 

İsveç'te kanun vatandaşa bilgi almak hakkını tanımıştır. Fa
kat özel bir kanun, «gizli kalması gereken evrak» in neler olaca
ğını saptayabilir. 

Devlet arşivlerinin incelenmesi konusunda her memlekette 
farklı süreler tanınmıştır. Vatikan'da 1846, Brezilya'da 1880, Dani
marka ve İtalya'da 1900, Hindistan'da 1902, Macaristan'da 1918 yı
lından evvelki arşivleri araştırıcılar inceleyebilirler. İngiltere ve 
Amerika'da süre arşivlerdeki evrakın ait olduğu Bakanlıklara gö
re değişir, Fransa'da süre 50 yıldır, fakat bu süre istisnaî haller
de 30 yıla indirilebilir. 

Halkın kamuya ilişkin konularda «öğrenmek hakkı»nm «Om
budsman» sistemi ile en uygun biçimde uzlaşacağını ileri sürenler 
vardır. 
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9 — Suçtan zarar görenlerin korunması : 

a — Hollanda'da hükümetin meclise sunduğu bir kanun tasa
rısına göre cinayet ve benzeri suçların mağdurları için bir fon açı
lacak, bu fona Devletçe ilk katkı olarak 1.000.000 florin yatırılacak
tır. Bu fonu beş kişilik bir komite idare edecektir. Komite üyeleri
nin ikisi hakim, bir avukat, diğer ikisi sosyal yardım mevzuatında 
uzman kişiler olacaktır. Komisyon her yıl parlementoya bir rapor 
verecektir. Tazminat talebinin reddi halinde ilgili mahkemeye baş
vurabilecektir. Tazminatın tanınması için şu koşullar aranır: Su
çun «şiddet suçları»ndan olması, Hollanda'da veya bir Hollanda 
gemisi veya uçağında işlenmiş bulunması, diğer bir şekilde mağ
dura tazminat verilmemiş olmas]. 

— Avusturya parlementosunda görüşülen bir tasarıya göre 
suçların mağdurlarının korunması için yalnız mağdurlara değil, 
mağdurun ölmüş olması halinde (katil olayları) bakmakla yüküm
lü olduğu kimselere Devletin derhal yardımı gerekli hale gelecek
tir. Bu yardım, nakden veya hastahanede bakım ve benzeri şekil
lerinde olacaktır. Bu yardım için ilgilinin Avusturya tabiiyetinde 
olduğunu, bir suçun mağduru olduğunu ispat etmesi yeterlidir. 
Devlet, suçlunun yerine tazminatı ödeyecektir. Bu suretle suçlu
nun meçhul kalmış veya firarda olması gibi hallerde mağdur ko
runmuş olacaktır. 

c — İtalya parlemontosu 15 Aralık 1972 tarihinde Ceza Usu
lü Kanununun bazı maddelerini değiştiren bir kanun kabul etti. 
Esasında İtalya'da yeni bir usul kanunu yapılması için hazırlık-
laı devam etmektedir. İşaret edilen kanun, acilen yapılması gere
ken tadillere ilişkindi. Bu tadillerin başında hakimlerin tahliye 
yetkilerinin genişletilmesi gelmektedir. Bir yenilik de şudur: Eğer 
mahkeme, ceza davasında tazminata derhal hükmedebilecek du
rumda değilse, bir ara kararı ile bir miktar tazminata hükmedebi
lir ve bu ara kararı hükmün kesinleşmesi beklenmeden, müdahi-
lin talebi üzerine, derhal kabili infaz hale gelir. 

ç — Federal Almanya'da bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu 
tasarıya nazaran «Harp malûlleri emekli sandığı» aynı zamanda 
cebir ve şiddet suçlarının mağdurlarına maaş ve tazminat ödeye
cektir. Tasarı Adalet ve Çalışma Bakanlıklarınca ortaklaşa hazır
lanmıştır. Yapılacak yardım bir cebir ve şiddet suçundan bedeni 
zarar görmüş olan kimseye tazminat verilmesini gerekli kılmakta-
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dır. Eğer mağdur ölmüş ise tazminat karısı ve çocuklarına ödene
cektir. Tazminat aylık, tedavi masrafları için harcanan masraflar, 
mağdurların cemiyete yeniden intibakı için gerekli harcamaları 
kapsayacaktır. 

d — İlk defa 1822 tarihli İspanyol Ceza Kanununda ve bunu 
takip eden 1848 tarihli kanunda (m. 123) şu hükme rastlanmakta
dır: «Suçun failinin ve diğer sorumlu kişilerin imkânsızlık içinde 
olmaları halinde Devletin suçların mağdurlarına tazminat verme
ğe mecbur olduğu haller ve bunun şekilleri özel bir kanunda gös
terilir.» Bu suretle Devlet suçun mağdurlarına evvelâ tazminat öde
yecek sonra bunun suçludan tahsiline gayret edecektir.» 

İspanyol Ceza Kanunu (m. 104) tazminat kavramını geniş tut
muş ve tazminatın sadece mağdurun maddî ve manevî zararlarını 
değil, ailesinin ve hattâ üçüncü şahısların suçtan gördükleri zararı 
da kapsayacağı hükmünü vaz'etmiştir. 

e — Kamu gelirlerinden beslenen tazminat sistemini ilk defa 
Yenizelanda etkili bir şekilde uyguladı. «Criminal injuries compen
sation act» isimli kanun 1964 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanun, 
üç üyeden kurulu bir mahkeme ihdas etmiştir, mahkemenin yal
nız başkanı hukukçudur, üyeler beş yıl için seçilirler, kararlarına 
karşı kanun yolu açık değildir. Duruşmalar alenidir, genel âdap 
konularında gizlilik kararı verilir. Bütün suçlarda değil, yalnız öl
dürme, müessir fiil, zorla ırza geçme gibi bazı suçlarda tazminat 
ödemek Devlete aittir. Mala karşı suçlar gibi bazı fiillerde Devle
tin mes'uliyeti kabul edilmemiştir. Tazminatın kime ödeneceğini 
mahkeme takdir eder. Tazminat miktarının tâyininde mahkeme, 
olayda mağdurun hareket tarzını, suça sebebiyet verip vermediği
ni, nazara alır. Tazminat genellikle, tedavi ölüm masraflarını, aile 
reisinin ölümü sebebi ile ailenin maddî kayıplarını, mağdur ölme
miş ise çalışma gücünden kayıp derecesini, çektiği acının karşılı
ğını, makul olmak şartı ile diğer zararları kapsayacak şekilde he
saplanır. İş gücünün tazminatı altı yıllık bir süre içinde taksıüe 
ödenebilir. Bazı hallerde maktulün karısı ile okulda veya bir mes
lek öğrenmekte olan, onsekiz yaşından küçük çocuklar için ilâve 
tazminat düşünülmüştür. Eğer maktulün ailesi veya mağdur, suç
ludan veya sigortadan bir bedel tahsil etmiş iseler bunlar tazminat 
miktarından düşülür. Tazminat ödeyen Devlet suçludan bunun tah
sili imkânlarını arayacaktır. 
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f — İngiltere'de Bentham'm fikirleri geliştirilmiş ve bir ilmî 
dernek tarafından 1957 senesinde bir beyaz kitap yayınlanmıştı. 
1959 yılında Hükümet, tazminatın, ceza fikri içinde mütalâasının 
doğru olacağı hakkındaki görüşünü ilân etti. 

1946 yılında İçişleri Nezareti yeni bir beyaz kitap yayınladı. 
Bu kitapta özel bir mahkeme kurmak fikri ortaya atılıyor ve de
neme mahiyetinde olmak üzere Londra'da böyle bir mahkeme ku
ruluyordu. Mahkemenin bir başkanı, beş üyesi vardı, hepsi hu
kukçu idi. Tazminat talebinin karara bağlanması için, suç zabıta 
tarafından en kısa zamanda bu rrıahkemeye bildirilmeliydi. Talep 
evvelâ bir üye tarafından kabul veya red bakımından incelemekte, 
bu karara diğer üyeler nezdinde itiraz imkânı mevcut bulunmak 
taydı. 

Bu sistem içinde, tazminat bir mecburiyet olarak değil, sos
yal yardım olarak Devlet tarafından ödenmektedir. Hırsızlık ve 
mala karşı diğer suçlar da tazminat dışındadır. Üç haftalık ücret 
kaybından fazla yaralamalar tazminat harici bırakılmıştır. Zorla 
ırza geçme vakıalarının sonuçları da tazminatın takdirinde nazara 
alınmakta, fakat bu fiillerin neticesinde doğan çocukların bakı 
mina kadar teşmil edilmemektedir. Suçlunun yakalanmasında, bir 
suçun işlenmesinin önlenmesinde zabıtaya yardım edenler için de 
tazminat kabul edilmiştir. 

İngiltere halen bu sistemi deneme kaydı ile kabul etmiştir. 
Denemeden sonra İngiltere bir kanun ile konuya kesin düzenini 
verecektir. Böyle bir denemeden maksat, suç tazminatı konusun
da ortaya çıkabilecek problemleri tesbit edebilmek ve henüz her 
yönü bilinmeyen bu konuda hazırlanacak kanuna haklı hükümler 
koyabilmektedir. 

g — Tazminatın devletleştirilmesi fikri Amerika'da pek yeni
dir. 

İlk defa 1965 Gallup Enstitüsü yaptığı anket ile Amerikan hal
kının Devlet tarafından tazminat ödenmesi fikrini benimsediğini 
ortaya koydu. Anket sorusu şu idi: «Masum bir kimse, bir suçlu 
tarafından öldürülürse, maktulün ailesine Devletin tazminat ver
mesi mecburiyetini haklı bulur musunuz?» Cevapların % 62'si 
evet olmuş, °/o 29'u hayır, % 9'u bu hususta fikri olmadığını ifade 
etmiştir. 
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Halen yalnız New York ve Kaliforniya Devletlerinde Devletin 
tazminat ödemesi sistemi uygulanmaktadır. Diğer pek çok Devle 
tin kanun hazırlığı içinde olduğu görülmektedir. Kaliforniya Ka
nunu 1966'da yürürlüğe girmişti. Kaliforniya Kanunu, tazminatı, 
sosyal yardım bakımından Devletin genel programının bir parçası 
saymakta ve yukarda özetlenen fikirlerden ayrılmaktadır. Devlet 
suçun mağduruna, suçtan zarar gördüğü için değil, başkaca geliri 
olmadığı için tazminat şeklinde yardım etmektedir. Diğer sistem
lerde olduğu gibi mala karşı suçlar tazminattan hariç tutulmuş
tur. 

Newyork eyaleti kanunu tecavüze uğrayan iki kadına yardım 
ederken öldürülen bir şahsın durumu halk efkârında tepki yarattı
ğı bir sıra kabul edilmiştir. 

Newyork eyaletinde 1966 tarihli kanun, üç hukukçu üyeden 
müteşekkil bir komite kurdu, bu üyelerin en az on senelik tatbi
kat sahibi olmaları gereklidir. Yedi sene için tâyin olunurlar. Taz
minatı gerektiren bir suçun işlendiği en geç kırksekiz saat içinde 
zabıta tarafından komiteye bildirilecektir. Mağdur komiteye müra
caat ile suçtan «ciddî bir malî zarar» gördüğünü iddia etmelidir. 
Tazminat, adam öldürme ve yaralama vak'aları için kabul olun
muştur. 1966-1967 malî yılı için 500.000 Dolar tahsis edilmişti. Taz
minat sadece yardım olarak ödenmektedir. 

h — Kanada Devleti eyaletleri tazminat kanunları üzerinde 
çalışmakta iseler de yalnız Saskatohewan (1967) bu husustaki kanu
nu yayınladı. Bu kanun dahi, kararları kesin bir komisyon kur
muştur. Tazminatı gerektirecek suçlan kanunda saymak usulü 
tercih edilmşitir. Komisyon karar verirken suçun işlenmesindeki 
bütün özellikleri nazara alacak, mağdurun mevcut ise kusurunu, 
kendisinin veya ailesinin yardıma muhtaç olup olmadığını da tak
dir edecektir. Eğer, suç zabıbtaya makul bir süre içinde bildiril
memiş veya bir seneden sonra talepte bulunulmuş ise tazminat 
mümkün görülmemiştir. 

10 — Çocuk aldırma : 

a — Danimarka Hükümetinin parlementoya sunduğu bir ta
sarıya göre gebeliğin on iki haftayı geçmiş olmaması şartı ile, Da
nimarka'da oturan her kadının isteği üzerine resmî hastahaneler-
de çocuğu alınır. Yine aynı tasarıya nazaran 25 yaşından sonra ka
dın veya erkek isteği üzerine kısırlaştırılır. 
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b — 1972-1973 döneminde kısırlaştırma bakımından bazı 
memleketlerde tereddüdü gösteren çalışmalara da Taşlanmaktadır, 
İsveç'te 15 Aralık 1972 tarihli bir emirname ile hâkim, savcı, avu
kat ve hekimlerin iştiraki ile bir komisyon kuruldu ve bu komis
yon, kısırlaştırma ameliyatının yapılmasının sadece ilgilinin iste
ğine bağlı olmasının isabetli olup olmadığını araştırmağa memuı 
edildi. 

c — 1972 Yılında Federal Almanya Hükümeti Yasama Mecli
sine bir kanun tasarısı sundu. Bu tasarıya nazaran aşağıdaki hal
lerde çocuk düşürmek suç olmaktan çıkarılacaktır. 

— Gebe kadının ölümünün veya ağır bedeni bir zarara uğra
masının muhtemel olduğu hallerde, 

— Çeşitli nedenlerle ceninin ağır fiziki bir kusurla doğması
nın tıbben muhtemel görülmesi halinde, 

— Gebeliğin, cinsel bir suç mahsulü olduğu hallerde, 
— Eğer çocuğun doğumu, ananın hayatını, kendisinin kabul 

etmiyeceği derecede bir felâkete sürükleyecek nitelikte ise ve bu-
nm tıbben muhtemel görülmesi halinde, 

Kanun tasarısında çocuğun alınması için hiç bir süre öngörül
memiştir. Müdahalenin mümkün olabileceği gebelik süresi doktor
ların takdirine bırakılmıştır. Yukarıda yazılı dört halin bulunup 
bulunmadığına çocuğu alacak doktor yetkili kılınmıştır. Doktor, 
bir başka meslekdaşı ile istişarede bulunabileceği gibi, sosyal iş
lerle görevli kuruluşların mütalâasını alabilir, varsa aile doktoru
na danışır. 

— Diğer bir kanun tasarısı «Kısırlaştırma»yi öngörmektedir. 
Tasarı kadın veya erkeğin kendini kısırlaştırmasına olanak sağla
maktadır. Fakat bunun için ilgilinin 25 yaşını doldurmuş olması, 
serbest irade ile bunu talep etmeğe müsait durumda bulunması, 
kısırlaştırmayı mütehassı bir doktorun yapması şarttır. 

ç — Danimarka'da bir kanun tasarısı şu hallerde çocuk al
dırmayı serbestleştirmektedir: Gebeliğin onikinci haftasına kadar 
kadının çocuğunu aldırması serbesttir. Bu süre geçmiş ise Anala
ra Yardım Müessesesi Yönetim Kurulu'nun muvafakati ile, ananın 
bedenî veya ruhî sağlığı açısından veyahut yas, sosyal durum ba
kımından gebeliğe son vermekte zaruret varsa çocuk alınabilecek
tir. 
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Danimarka'da bir kanun tasarısına nazaran 25 yaşından bü
yük olan herkesin kendini kısırlaştırması hakkıdır. Eğer ilgili bu 
yaştan küçük ise Analara Yardım Müessesesi Yönetim Kurulu şu 
hallerde özel müsaade verebilir: irsi hastalık, akıl hastalığı, sos
yal zaruretler. 18 yaşından küçük olanlar olağanüstü zaruret ha
linde kısırlaştırılabilirler. 

11 — Uyuşturucu madde : 

— İrlanda'da uyuşturucu maddelere ait 1934 kanunu değiş
tirilmiş, maddenin zararlılık derecesine göre cezalar yeniden ağır
laştırılmış, uyuşturucu madde ticareti yapanlarla bu maddeleri kul
lananlar arasında ceza farkı, sonuncular lehine genişlettirilmiştir. 

b — Aynı şekilde Lüksenburg'da 26 Ekim 1972 kanunu ile uyuş
turucu madde ticareti ile meşgul olanların cezaları arttırılmış, bu 
madde müptelâlarının daha iyi tedavi edilmeleri için tedbirler 
alınmıştır. 

c — Danimarka'da Hükümetin 1973 yılında sunduğu bir ka
nun tasarısına göre : 

— Ceza Kanununun 16-18. maddelerine göre, suçu işlediği es
nada alkol veya uyuşturucu madde nedeni ile şuur ve irade ser
bestisine sahip olmayanlar «ihtiyari sarhoşluk halinde olsalar da
hi (kşz. TCK. 48) «akıl maluliyeti» sebebinden faydalanırlar. Fa
kat mahkeme bu kanunun 16. maddesi hükmünden faydalanarak 
beraat eden bu kişilerin, yeniden suç işlememeleri için, en uygun 
göreceği, herhangi bir tedbiri serbestçe ittihaza yetkilidir. 

ç — 21 Mart 1969 tarihli İsviçre uyuşturucu maddeler kanu
nu 1 Nisan 1972 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun sekiz bölümden 
ibarettir. Birinci bölümde kanunun uygulama alanı ve bazı tanım
lar ikinci bölümde «uyuşturucu maddeler»in listesi verilmekte, 
üçüncü bölüm bu maddeler ticaretini düzenlemekte, dördüncü bö
lümde koruyucu tedbir açıklanmakta, beşinci bölüm uyuşturucu 
maddelerin zararlarına ilişkin bilgilerin yayılmasını geliştirmeği 
teşviki, altıncı bölüm yetkili makamlar ve usulü tesbit etmekte, 
yedinci bölüm ceza hükümlerini, sekizinci bölüm ise meriyet ve 
geçici hükümleri kapsamaktadır. 

d — Norveç'te 1973 yılında 3 sayılı kanun tasarısı ile tütün
den imâl edilen her türlü nikotinli maddelerin ilânı yasaklanmak
tadır. Ayrıca bu mamullerin ambalajları üzerine nikotinin zarar-
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Ianni açıklıyan bir ibare yazılacaktır. Hükümet nikotinli maddele
rin, çocuklara satılmasını yasaklayabilir. 

12 — Trafik kazaları : 

a — Danimarka ile İspanya bir anlaşma imzalamışlar ve Tra
fik Suçlarından dolayı verilecek malî mahkûmiyet kararlarının her 
iki memlekette aynı şekilde uygulanacağını kabul etmişlerdir. 

b — Danimarka, İzlanda, Norveç, ve İsveç'in ortak olarak bir 
komisyon kurdukları ve bu komisyonun 1973 yılı içinde ortak bir 
nizam getirmeleri, arabalarda emniyet kemeri, motosikletlerde ko
ruyucu miğfer kullanılması mecburiyetinin sağlanması istenmiştir. 
Komisyon, emniyet kemerinin kullanılmaması halini, kaza halinde 
tazminatı azaltıcı sebep olarak düşünmektedir. 

c — Fransa'da trafik kazalarında az bir tazminat ile yetinen
lerin hakkını aramak malî olanağına sahip bulunmayan kişiler ol
duğu bunun yasal bir çaresinin aranması önerilmiştir. 

ç — Lüksenburg Hükümeti 31 Ocak 1948 tarihli, hava trafi
ğini düzenleyen kanunu değiştiren, 11 Eylül 1972 tarihli bir kanun 
tasarısını Danıştayın mütalâasına sunmuştur. Bu tasarı 1970 La-
hey anlaşmasında kabul edilen uçak kaçırmağa ilişkin hükümlerin 
1948 kanununa ekleneceğini öngörmektedir. 

d — Fransa'da 11 Aralık 1972 kanunu ile, Trafik kanunların
da bilirkişilik düzene bağlanmış, bu konuda bilirkişilik yapacak
ların araba alış verişi, araba kiralanması veya araba tamiri işleri 
ile uğraşamıyacakları belirtilmiştir. 

e — Hollanda'da 1973 tarihli bir kanun tasarısı hazırlanmış 
ve bu tasarıda herhangi bir sürücünün fizik veya sağlık durumun
dan şüphe edilirse, trafik ehliyetnamesi olmasına bakılmaksızın 
muayeneye şevki öngörülmüştür. Muayeneye sevk tebligatı yazılı 
olarak yapılacaktır. İlgilinin ikinci bir muayeneyi istemek hakkı 
kabul edilmiştir. 

f — İsviçre hükümeti 10 Temmuz 1972 tarihli kararla kara 
yollarında azamî sür'ati sınırlamıştır. 1 Ocak 1973 tarihinde yü
rürlüğe giren bu karar bir deneme dönemini öngörmüştür. Karar 
1975 yılında kalkacak bir «geçici kanun»dur. 
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Otomobiller için azamî sür'at meskun mahaller dışında 100 
km. dir. Fakat bu sınırlama sür'ate elverişli yapıdaki yollarda uy
gulanmayacaktır. 

13 — Hava korsanlığı : 

a — 1970 yılında Lahey'de imzalanan uçak kaçırma ve hava 
korsanlığını önleme ve 1971 yılında Montreal'de imzalanan sivil 
havacılığın güvenliği hakkındaki anlaşmaya uyularak hazırlanan 
kanun tasarısında, Hollanda, kendi mer'i mevzuatının bu iki an
laşmaya genellikle uygun düştüğünü ileri sürmüş, sadece ceza ka
nununa iki yeni suçun ithali düşünülmüştür. Uçaktaki kimselere 
karşı cebir ve şiddet kullanmak ve yalan haber (bomba konuldu
ğu hakkında yalan haber gibi). 

Şu suçlara «Milletlerarası suç» niteliği tanınmıştır: Uçak ka
çırmak, uçakta bulunanlara karşı cebir ve şiddet, bir uçağın tah
ribi, uçağa bomba veya patlayıcı bir madde konulması. 

Aynı zamanda suçluları geri verme imkânı genişletilmiştir. 

b — Lüksenburg'da hava trafiğini düzenleyen 31 Ocak 1948 
tarihli kanunu değiştiren bir tasarı Damştayın tetkikine sunulmuş
tur. Bu tasarı Lüksenburg mevzuatına uçaklara el koymayı yasak
layan 1970 Lahey anlaşması hükümlerini ilâve amacını gütmekte
dir. 

c — Danimarka 16 Aralık 1970 tarihli, «Hava Korsanlığının 
Cezalandırılması» hakkındaki Lahey anlaşmasını 17 Ekim 1972 ka
nunu ile, ayrıca 23 Kasım 1971 tarihli «sivil havacılığın güvenliği
ne karşı işlenmiş suçların önlenmesi» hakkındaki Mentreal anlaş
masını da 17 Ocak 1973 tarihli kanun ile kabul etmiştir. Bahsi ge
çen Lahey anlaşmasını Fransa'da 5 Temmuz 1972 kanunu ile ka
bul etmiştir. 

ç — Bu konuda TBB. Yönetim Kurulu'nun görüşü şudur : 
Olay failleri hakkında uygulanacak işlem öncelikle bağımsız 

Türk Mahkemelerinin bu konudaki kararına bağlıdır. Suçun siya
sî suç veya buna bağlı suç olup, olmadığı konusunda verilecek ka
rar idarenin tasarrufuna esas olacaktır. 

Uçak kaçırma olayları gün geçtikçe artan bir vahamet gös
termektedir. Uluslararası Hukukta bu konudaki boşluğun doldu-
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rulması zamanı gelmiştir. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir 
yasayla, bundan böyle adam öldürme ile sonuçlanan olay failleri
ni siyasî suçlu saymıyacağım Dünya Kamu Oyuna duyurması ye
rinde olacaktır. Tamamen siyasî nitelik taşımalarına rağmen Dev
let Başkanlarına yapılan suikastlerin siyasî suç sayılmayacağı ve 
suçlunun geri verileceği 1854 yılından beri uygulanan bir hukuk 
kuralıdır. 

Devletimizin katıldığı bütün anlaşmalarda yer alan bu kural 
onu ilk ortaya koyan devlete izafetle «Belçika Şartı» diye anılmak
tadır. «Yaşamak hakkı» bakımından sıfata göre ayırım yapılama
yacağı açıktır. Her insan için kuts;al olan «yaşama hakkı»nın ko
runması açısından bir kuralın konulması yoluna gidilmelidir. 
Böylece hukuk biliminde; «Türk şartı» olarak anılabilecek bir ku
ralın Devletimizin öncülüğünde Uluslararası Hukuka mal edilmesi 
insanlık önünde Türk Ulusuna saygı kazandıracak bir davranış 
olacaktır. 

Türkiye Barolar Birliği bu nedenlerle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nce yapılacak bir yasama tasarrufiyle bundan sonra «adam 
öldürmeyle sonuçlanan uçak kaçırma olaylarının siyasî suç sayıl
maması» yoluna gidilmesini isabetli saymaktadır. 

14 — Yalan haber ve sabotaj :: 

a — 29 Temmuz 1972 tarihli bir kanunla Belçika Ceza Kanu
nunun 327 ve onu takip eden maddeleri değiştirilmiş, şahıslara ve 
mülkiyete taarruz konusunda kamu oyunda telaş ve huzursuzluk 
uyandıran «yalan haberler» suç sayılmıştır. 

b — Belçika'da Ceza Kanununun 327-330. maddeleri 29 Tem
muz 1972 tarihli kanunla değiştirilmiş ve suikast, sabotaj hakkında 
yalan haber yayılması cezalandırılmıştır. Kişilere, bina ve sair ma
hallere hayalî sabotaj, suikast ve benzeri olaylara ilişkin haberler 
bu suretle yasaklanmıştır. 

c — 1971 tarihli Montreal anlaşmasının kabulünü Danimarka 
Parlementosu tasdik etmiştir. Montreal anlaşması sivil havacılığın 
sabotajlara karşı korunması tedbirlerini saptamaktadır. 1972 yı
lında Danimarka Ceza Kanununda yaptığı değişiklikle hava sabo 
taj Ianni şiddetle cezalandırmıştır. Diğer tedbirlere ilişkin kanun 
değişiklikleri 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş-
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tur. Bu değişiklikle uçaklara yapılan her türlü sabotaj fiilleri Da
nimarka mahkemelerinin yetkisine dahil sayılmıştır. Montreal an
laşması ile öngörülen her türlü sabotap hareketlerine Danimarka 
mahkemeleri bakabilecektir. 

ç — Lüksemburg'da adam kaçırmak ve rehine almak fiilleri 
hakkında bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Yürürlükteki ceza ka
nunu hükümlerini değiştiren ve tamamlayan yeni tasarı bilhassa 
rehine almak konusunu öngörmektedir. Tasarı bu konudaki Fran
sız Kanununu örnek almıştır. Eğer kaçırılan veya rehine alınan 
kişi veya çocuk canlı olarak kurtarılmış ise suçluya müebbet ağır 
hapis, mağdur belli bir süre içinde kendiliğinden bırakılmış ise 15'-
den 20 seneye kadar ağır hapis, öldürülmüş ise faile ölüm cezası 
verilecektir. 

15 — Çek : 

Fransa'da 3 Ocak 1972 tarihli «çekler»e ilişkin ve 72/10 sayılı 
yeni bir kanun yapılmıştır. Daha evvel mevcut 20 Ekim 1935 tarih
li emirname çeklere ilişkin suçların artması nedeni ile yeterli sa
yılmamıştır. Yeni kanun iki maksat gütmektedir: Çekin ödenmeme
si hallerini azaltıcı tedbirler, karşılıksız çek ve benzeri suçların ce
zalandırılmasında daha sür'atli bir usul. Bunlardan birincisine ön
leyici tedbirler» adı verildi. Bu tedbirlerin bazıları şunlardır: Çeke 
ilişkin suç işleyenlerin, belli bir süre çek kullanmaktan yasaklan
maları hakkında mahkemenin karar verme süresi altı aydan beş 
seneye kadar değişik takdir edilecektir. Kendisi çekle tediye yapa
nın hüviyet sormağa ve belge istemeye hakkı olduğu kabul edilmiş
tir. Çeke ilişkin suç işleyenlerin sür'atle kamuya duyurulması da 
tedbirler arasındadır. 

Suçlunun maksadı, niyeti ve verdiği zararın miktarı gibi hu
susları nazara alan yeni kanun karşılıksız çek konusunda sanıklar 
lehine bazı hükümler getirmiştir. Eğer karşılıksız çeki keşide et
miş olan kimse, keşide tarihinden itibaren on gün içinde karşılığı
nı temin ederse ceza görmez. Fakat bu süre içinde karşılığı te
min etmemiş olanların, karşılıksız çeki kasden keşide etmiş sayıl
maları gerekir. Bu suretle bilmeden, tedbirsizlik, yanılma gibi ne
denlerle, kasıtsız olanlar korunmuş, buna mukabil on gün içinde 
karşılığı sağlamayanlar hakkında fiili bir kast karinesi yaratılmış 
bulunmaktadır. Karşılıksız çek mağdurunun hakkını sür'atle ala
bilmesi için kanun çek miktarınca mağduru lehine tazminata hük-
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metmeğe ceza mahkemesini yetkili kılmıştır. Bu şekilde daha sür'-
atle mağdur alacağını almaktadır. Bundan gayrı, uğradığını iddia 
edebileceğini diğer zararları da mağdur ayrıca dava edebilir. 

16 — Organ nakli : 

Norveç'te organ nakli ve otopsi hakkında hazırlanan kanun 
tasarısına göre eğer canlı bir vericiden organ alınacak ise naklin 
meşru olabilmesi için vericinin rızasını yazılı bildirmesi şarttır. 
Fakat yazılı rızası alınmadan evvel verici, tabi tutulacağı ameli
yattan ve bunun sonuçları ve tehlikelerden, bir doktor tarafından 
aydınlatılacaktır. Verilen izahatın iyi anlaşıldığı hakkında dokto
run tam bir kanaata ulaşması lâzımdır. Ancak on sekiz yaşını dol
duranlar organ verebilirler. Verici ölü ise hayatta iken yazı veya 
sözle rızasını izhar etmiş olması gerekir. Hastahanede ölmüş olan
ların rızası aranmaz. Eğer ölenin yakınları itiraz ederse veya öle
nin bilinen fikir ve kanaatları organ nakline karşı ise nakil yapı
lamaz. 

Tasarı «Ölüm anı»nı tesbit konusunda da bazı hükümler ge
tirmektedir. En az iki doktor ölümü teyit etmelidir. Bunlar organ 
naklini yapacak doktor veya doktorların dışında olmalıdır. 

Organ nakli ameliyatı için tıbbî bir dosya tutulacaktır. Ölüyü 
son hastalığında tedavi eden doktor organ nakli yapamaz. 

17 — Mahkûmiyetin ilgası : 

Avusturya'da 15 Şubat 1972 tarihli bir kanun «Mahkûmiyetin 
ilgası» konusunda yeni bir sistem getirmiştir. Bu kanun, bazı ha
zırlıkların tamamlanabilmesi için 1 Ocak 1974 tarihinde yürürlü
ğe girdi. Bu kanuna göre : 

— Bir kimse hakkındaki mahkûmiyet kararı, aranan şartla
rın birleşmesi halinde bu bilgilerin toplandığı adlî sicili tutan 
«elektronik beyinde» (ordinatörcie) otomatik olarak ve kendili
ğinden silinecektir. 

Bir tek mahkûmiyet bahis konusu ise silme süresi 5, 10 veya 
15 senedir. Müebbet hükümlülükler silmeye tâbi değildir. 

Bu sistemin şu faydaları sağladığı ileri sürülmektedir: Uzun 
bir süre sonra eski bir hükümlüğü hatırlatacak usuller bertaraf 
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edilmiştir. Mahkûmiyet otomatik olarak silinmektedir. Bu suretle 
eski hükümlünün yeni bir hayat kurması engellenmemiş olacaktır. 

18 — Ceza ve Usul Kanunları : 

a — İtalya'da 1931 tarihli Ceza Kanununun büyük bir deği
şikliği üzerinde çalışılmaktadır. Bu değişiklik hem genel, hem özel 
hükümleri kapsamaktadır. Bu değişikliğin gayelerinin şunlar oldu
ğu bildirilmektedir: 

— Ceza Kanununun, 1948 Anayasasının ruhuna ve hali hazır 
demokrasi anlayışına uydurulması, 

— Hürriyeti bağlayıcı cezaların azaltılması ve bunların yeri
ne konulabilecek tedbirlerin (tecil, adlî af vs.) uygulama olanak
larının genişlettirilmesi, 

— Müebbed ağır hapsin kaldırılması, 

— Genel hükümlerin, Kriminoloji ve Ceza biliminin (penalo-
gie) yeni gelişmelerine uydurulması. 

b — İtalya'da 5 Ekim 1972 tarihinden iki yıl içinde Hüküme
tin hazırlayacağı Ceza Usulü Kanunu tasarısına hâkim olacak 
esaslar tespit edilmiştir: 

— Ceza dâvası basitleştirilecek, dâvada itham sistemine ve 
sözlülük ilkesine daha fazla yer verilecektir. 

— Ceza mahkemelerinin vazifesini tayinde yalnız suçun ceza
sı değil, suçun niteliği de nazara alınacaktır. 

— Adlî zabıta üzerinde Adlî makamların denetimi arttırılacak
tır. 

— Hazırlık ve ilk tahkikatta, delil toplama, bilirkişilik, zabıt 
ve aramada müdafiin müdahale imkânları genişletilecektir. 

— Tutukluluk süresi azamî 18 ay olarak tespit edilecektir. 

— Ceza dâvasının bir kaç celsede bitmesi sağlanacaktır. 

— Sanığın, şahitlerin ve bilirkişilerin, savcı ve müdaafii tara
fından mahkeme başkanının denetimi altında, doğrudan doğruya 
sorguya çekilmesi (çapraz sorgu) usulü benimsenecektir. 

— Yargılamanın yenilenmesi nedenleri genişletilecektir. 
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S O N U Ç 
Kamu hukukunda geriye doğru beş yıl içinde belli başlı ya

bancı yasama hareketlerini yukarıda özetlemğee çalıştık. Bu genel 
gözlemden bazı sonuçlar çıkmaktadır : 

1 — Batı yasama hareketlerinde değişiklik önerileri daha faz
la kamu kesiminde yoğunlaşmaktadır. Özel hukukta değişiklik 
önerileri hem daha yavaş olmakta, hem de daha az yaygın ve belli 
konularla sınırlı bulunmaktadır. 

2 — Batıda yasama hareketleri birbirine etkili olabilmektedir. 

3 — Batı yasama hareketlerinin memleketimizde etkisi pek 
azdır. Bunun nedenini, bu hareketleri bütün ayrıntıları ile memle
ketimize yansıtacak resmî bir kuruluşun olmaması, asıl görevli 
olan Adalet Bakanlığı'nın «Dünya Hukuk Hareketleri» arşivinin 
bulunmamasıdır. 



TÜRKİYE'DE NÜFUS POLİTİKASI VE KALKINMA PLÂNLARI 

Prof Dr. Adnan GÜRlZ* 

Türkiye'de nüfusu artırmayı öngören politikanın geniş anlam
da 1960 lara kadar geçerli olduğu söylenebilir. Bu politikanın 1923 
yılında Cumhuriyetin ilânından sonra geçerlik kazanması değişik 
nedenlerden doğmuştur. Kabul etmek gerekir ki, nüfusu artırma 
amacının benimsenmesinde, nüfusla siyasal - askerî - iktisadî güç 
kavramları arasında bir paralellik kuran o zamanki anlayış başlıca 
etken olmuştur. Politika yürürlüğe konurken Balkan, Birinci Dün
ya ve Kurtuluş Savaşlarında askerî, siyasî ve iktisadî nedenlerle uğ
ranılan nüfus kaybının giderilmesi için tedbirler alınması öngörül
müştür. Bu amaçla da, ölümleri azaltıcı ve doğumları artırıcı çare
ler aranması yoluna gidilmiştir. Yalnızca ölümleri azaltma, nüfusu 
artırma politikasının bir aracı olarak düşünülemiyeceği için özel
likle doğumları artırma üzerinde durulmuştur. 

Nüfusu artırma politikasının geçerli olduğu dönemde 1930 ta
rihli Umumi Hıfzıssıha Kanunu ile ilkahı önleyen veya çocuk dü
şürmeye yarayan araç ve gereçlerin ithalinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca yasaklanacağı öngörüldüğü gibi, 1926 tarihli Türk 
Ceza Kanunu ile kasten çocuk düşürmek veya düşürtmek suç sa
yılarak ceza yaptırımına bağlanmış, 1936 yılında Türk Ceza Kanu
nunda yapılan değişiklikle kısırlaştırma ve gebeliği önleyici bilgi
leri yayma da suç sayılarak ceza yaptırımına bağlanmış ve yasak
lanmıştır. Sağlık politikası alanında veremle ve sıtma ile savaş yo
lunda önemli adımlar atılmış, tıp alanındaki yeni buluşların kul
lanılması ölümlerin sayısını azaltmakta etkili olmuştur. Devlet uy
guladığı vergi politikası ile de evlenmeleri teşvik etmiş, doğumları 
çoğaltmak yolunda tedbirler almıştır. Dışarıdan Türkiye'ye olan 
göçleri teşvik etmek nüfusu artırmanın yararlı bir aracı olarak de-

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
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ğerlendirilmek istenmiştir. Başka kanuni ilkelerle de söz konusu 
politika desteklenmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 

1960 yılından sonraki planlı kalkınma döneminde sözü edilen 
politikanın değiştirildiği ve nüfusu artırıcı değil, tersine nüfus artı
şını sınırlayıcı ve kısıtlayıcı bir yolun izlenmeye başlandığı dikkati 
çekmektedir. Bu yeni politikanın benimsenmesinde şüphesiz eski 
politikayı destekleyen değerlerin değişmesi önemli bir faktör ol
muştur. Süratli nüfus artışının iktisadi ilerlemeyi köstekleyici bir 
fonksiyon ifa ettiğinin anlaşılması, hızlı nüfus artışı sorunu ile kar
şı karşıya bulunan diğer az gelişmiş memleketlerde olduğu gibi ül
kemizde de nüfus planlaması olarak ifade edilen, bazan da aile plan
laması olarak açıklanan yeni politikanın geçerlik kazanmasının te
mel nedeni sayılabilir. 1960 yılından sonraki kalkınma planları ve 
yıllık programlar yeni politikanın uygulamaya konulduğunu açıkla
yan ve bu politikanın ne ölçüde etkili olduğu konusunda da fikir 
veren belgeler olarak nitelendirilebilirler. 

I — Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1963 — 1967) 

Birinci Kalkınma Planında nüfus politikasında bir değişme
nin gerekli olduğu şöyle açıklanmıştır : «Nüfusla iktisadi gelişme 
arasındaki sıkı bağıntı, gelişme planlarında nüfus eğilimlerine ve 
politikasına büyük bir ağırlık verilmesini gerektirmektedir. İkinci 
Dünya Savaşından bu yana geri kalmış ülkelerin çoğunda ölüm 
hadleri hızla düşmekte, fakat doğum hadleri pek değişmemektedir. 
Böylece nüfus artış hızı gittikçe büyümektedir. Bu durum iktisadi 
gelişme çabalarını kösteklemektedir. Çünkü iktisadi gelişme, en ba
sit deyimle adam başına düşen millî gelirin artmasıdır. Millî gelir 
belirli bir hızla artmakta iken nüfus da aynı hızla artarsa, adam 
başına düşen gelir seviyesinde hiç bir değişme olmaz. Bu yüzden fa
kir ülkelerin bir kısmı geliri artırma çabalarının yanında nüfus 
artışını yavaşlatmak için de uğraşmaktadırlar. 

Türkiye'de nüfus büyük bir hızla artmaktadır. İktisadî geliş
me hızının mümkün olduğu kadar büyük olması da bir millî poli
tika haline gelmiştir. Bu sebeple nüfus politikamızda bir değişikli
ğe ihtiyaç vardır».1 

(1) Kalkınma Planı, Birinci Beş Yıl (1963-1967), s. 67-73. 
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Bu ifadeler bize planlı kalkınma döneminde nüfus politikası
nın değiştirilmesini öngören çabaların daha çok iktisadi nedenlere 
dayandığını göstermektedir. Gerçekten 1927 sayımında 13 milyon 
648 bin kişi olarak saptanan Türkiye nüfusu 1960 yılında 27 milyon 
830 bin kişiye varmış ve 2 sayım arasındaki artışın yüzde 104 gibi 
yüksek bir rakama ulaştığı görülmüştür. Ayrıca Türkiye'de İkinci 
Dünya Savaşından sonra nüfus artış hızında önemli bir yükselme 
göze çarpmıştır. 1940-1945 yılları arasında yıllık artış haddi binde 
10.6 iken 1945-1950 arasında binde 22.1,1950-1955 arasında binde 
28.1 ve 1955-1960 arasında da binde 29.5 oranında yükselmiş bulun
maktadır. Nüfusun böyle süratli bir şekilde artmasında dışardan 
Türkiye'ye gelen göçmenlerin sayısı önemli bir rol oynamış değildir. 
Nüfus artışının asıl sebebi doğumlarla, ölümler arasındaki dengede 
aranmak gerekir. Çünkü Türkiye'de ölümleri azaltma politikası ba
şarılı olmuştur. Bu başarıda diğer ülkelerde görüldüğü gibi hasta
lıklarla ve ölümle mücadelede kullanılan yeni buluşların büyük et
kisi olmuştur. Ayrıca doğum oranları önemli bir değişme gösterme
miş, fakat ölüm oranındaki hızlı düşme nüfus artış hızının süratle 
yükselmesinin temel nedeni olarak ortaya çıkmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yakın gelecekteki Türki
ye nüfusu ile ilgili bazı projeksiyonlar yapıldığı da dikkati çek
mektedir. Bunlara göre : 

1. Göçlerin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Tür
kiye nüfusu bakımından önemli bir fonksiyon ifa edeceği söylene
mez. 

2. Türkiye'nin şartlan ve başka ülkelerin deneyleri ölüm ora
nındaki düşmenin devam edeceğini varsayma imkânını vermekte
dir. 

3. Doğurganlık seviyesinin kolay kolay değişmeyeceği kabul 
edilebilir. Ancak nüfus politikasındaki değişiklik doğum hadlerinde 
bir düşmeyi muhtemelen sağlıyabilir. Fakat bu düşmenin hangi öl
çüde gerçekleşebileceğini tahmin etmek kolay değildir.2 

Bundan başka Türkiye'deki nüfusun yaklaşık olarak yüzde 40'x 
15 yaşından küçük çocukları kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelerle kı
yaslandığı takdirde bu oranın çok yüksek olduğu ve iktisadi geliş
me çabalarını güçleştirdiği söylenebilir. Nüfusun Türkiye'deki kom-

(2) Kalkınma Planı, Birinci Beş Yıl (1963-1967), s. 67-73. 
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pozisyonu çalışan nüfusun taşımakta olduğu yükün büyük olduğunu 
göstermektedir. Doğurganlık oranında bir azalma sağlanabilirse bu 
durum değişebilir. Çocuk nüfus oranının küçülmesi ve çalışma ça
ğındaki nüfus oranının artması sağlanabilir. Özellikle 1955 yılına ait 
rakamlar çocuk nüfusu oranı ile çalışma çağındaki nüfus oranı 
arasında büyük bir fark olduğunu göstermektedir. Buna karşılık 
yaşlı nüfus bakımından önemli bir fark görülmemektedir. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan projeksiyonlara göre 1985 
yılında 0-14 yaşındaki nüfus yüksek doğurganlıkta 26 milyon 35 bin 
kişi, alçak doğurganlıkta ise 18 milyon 757 bin kişi olarak tahmin 
edilmiş, aradaki farkm da 7 milyon 278 bin kişiyi bulacağı ve yaş 
bileşiminde nüfus politikası yoluyla meydana gelmesi öngörülen de
ğişmenin iktisadi kalkınma bakımından önemli olduğu özellikle belir
tilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin yakın gelecekte «işgücü arzı azığın
dan değil, fazlalığından» sıkıntı çekeceği, bu nedenle çalışma çağın
daki nüfus sayısındaki artışı yavaşlatıcı tedbirler alma yoluna git 
menin bir süre için gerçekleştirilmesi özlenen bir amaç olduğu 
üzerinde durulmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Devletin yeni bir nüfus 
politikasını benimsemesinin zorunlu olduğu açık seçik belirtilmiş 
bulunmaktadır : «Bir zamanlar çok haklı sebeplerle kabul edilmiş 
olan nüfusu mümkün olduğu kaçlar hızla artırma politikası bugü
nün şartlarına uygun değildir. Bu bakımdan bugünkü politikanın 
nüfus planlamasını yasaklayan yönü hemen değiştirilecektir. Bu 
hem nüfus artış hızının biraz yavaşlamasını, hem de çocuk nüfus 
oranının küçülmesini sağlayacaktı]'.» Bundan başka uygulanması ön
görülen nüfus planlamasının çocuk sahibi olma konusunda bir Dev
let müdahalesi anlamına gelmediği tersine «ailelerin istedikleri sa
yıda ve istedikleri zamanda çocuk sahibi olmalarını kolaylaştıran 
demokratik bir usul» olduğu söylenmiştir.3 

Birinci Kalkınma Planına göre nüfus politikası ile ilgili olarak 
alınması öngörülen tedbirler şunlardır: 

a) Gebeliği önleyici bilgilerin yayılmasını, gebeliği önlemekte 
kullanılan araç ve ilâçların ithalini ve satışını yasaklayan kanun 
hükümlerinin kaldırılması yoluna gidilecektir. 

b) Sağlık personeline nüfus planlaması konusunda gerekli 
bilgiler verilecektir. Bu amaca ulaşmak için ilgili okul ve kurslar-

(3) Kalkınma Planı, Birinci Beş Yıl, (1963-1967) s. 67-73. 
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da bu konuda yeni dersler konulacak, yetişmiş personele nüfus plan
laması bilgisi vermek için yeni kurslar açılacaktır. 

c) Sağlık hizmetleri personeli nüfus planlaması konusunda 
gerekli bilgiyi ve parasız dağıtım söz konusu olduğu takdirde lü
zumlu malzemeyi isteyenlere parasız olarak vermekle ödevli ola
caklardır. 

d) Nüfus planlaması eğitimi eldeki olanaklardan yararlanı
larak yapılacaktır. 

e) Gerekli araç ve ilaçların ucuza ithali, yurt içinde yapılması 
ve muhtaç olanlara parasız dağıtılması için imkânlar araştırıla
caktır.4 

1963 Yıllık Programında da Türkiye'de nüfusun % 3'e yakın bir 
oranda artmasının planda öngörülen % 7 lik milli gelir artışından 
nüfus başına düşen payı % 4'e indirdiği, aslında Türkiye'nin sınır
lı olan kaynaklarının iktisadi yatırımlar yerine demografik yatırım
lara harcanmasına sebep olduğu, gelişmeyi güçleştirdiği, bu neden
le nüfus planlaması yolunun seçildiği belirtilmiş, fakat nüfus plan
lamasının çocuk sahibi olmada bir devlet müdahalesi anlamına gel
mediği ailelerin istedikleri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi 
olmalarını kolaylaştıran «demokratik» bir yol olduğu üzerinde de 
önemle durulmuştur.5 

1964 yılı programında 1963 yılı uygulaması ile ilgili olarak 
«Ailelere istedikleri sayıda ve istedikleri zamanda çocuk sahibi ol
maları imkanını veren nüfus planlaması konusunun anlatılması bu 
yönde eğitim, öğretim ve uygulama işlerinin yürütülmesi amacıyla 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çalışmalara»6 başlandığı, bu 
konuda milletlerarası kuruluşlarla da işbirliği yapıldığı ve nüfus 
planlaması ile ilgili kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulduğu belirtilmektedir. Ayrıca programın tedbirler bölü
münde: 

1. Sağlık personelinin nüfus planlaması konusunda eğitilme
sine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca devam edileceği, 

2. Okul programlarında ve ordu içi eğitimde nüfus planlaması 
ile ilgili konulara yer verileceği, 

(4) Kalkınma Planı, Birinci Beş Yıl (1963-1967) s. 73. 
(5) 1963 Yılı Programı, 8 Şubat 1963 tarihli ve 11329 sayılı Resmi Gazete. 
(6) 1964 Yılı Programı,. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı, s. 45. 
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3. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlğınca halkın nüfus planla
ması ile ilgilenmesini ve desteklemesini sağlıyacak ve uygun metod-
ları öğretecek yayınlar yapılacağı, 

4. Nüfus planlaması etüd ve uygulaması için pilot bölgeler 
kurulacağı da geleceğe ait amaçlar olarak açıklanmıştır. Bundan 
başka söz konusu programda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
1960 nüfus sayımı hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde etmek için 
araştırmalar yürütüleceği ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı ile îmar 
ve İskan Bakanlığınca Türkiye'de şehirleşme eğilimleri ve nüfus 
yoğunlukları konusunu bölgeler bakımından ele alan çalışmalar ya
pılacağı7 ifade edilmiş bulunmaktadır. 

1965 yılı programı nüfus planlaması ile ilgili uygulamayı sağla
yacak kanun değişikliğinin gerçekleştirilememiş olmasını önemli 
bir mesele olarak nitelendirmektedir. Ayrıca bu programda nüfus 
planlaması kanunu çıkıncaya kadar yapılması gerekli incelemeler ve 
çalışmaların yavaş yürüdüğü, hazırlıkların tamamlanmamış olma
sının kanunun yayınlanmasından sonraki uygulamada gecikmelere 
yol açabileceği de belirtilmiştir. Eiundan başka 1960 yılında binde 
27.7 olan nüfus artış hızının 1965 yılında binde 31.8'e ulaştığı gös
terilmektedir. Alınması öngörüler tedbirler arasında nüfus plan
laması konusunda «halka yaklaşma metodlarının tayin edileceği, 
kullanılacak kitle haberleşme araçlarının tesbit edileceği ,gerekli 
araç ve ilaçların fiyatlarının halkın satın alma gücüne uygun olması
na dikkat edileceği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ana-Çocuk 
Sağlığı Teşkilatı'nm nüfus planlaması faaliyetlerini yürüteceği» de 
belirtilmiş bulunmaktadır.8 

1965 yılı programı bir bütün olarak ele alındığında nüfus planla
ması konusundaki çalışmaların öngörülen düzeye ulaşamadığını 
kanıtlayan bir belge olarak değerlendirilebilir. 

1966 yılı programında «Nüfus Planlaması Hakkında Kanun»un 
iki yıllık bir gecikme ile kabul edildiği, bu Kanunun genel hüküm
lerinin Birinci Kalkınma Planında açıklanan yeni nüfus politika
sına uygun olduğu belirtilmektedir. Bu programa göre nüfus plan
lamasının kanunda «Fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman 
çocuk sahibi olmaları» şeklinde tanımlandığı, nüfus planlaması uy-

(7) 1964 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 46. 
(8) 1965 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 26. 
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gulamasmın gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanacağı, tıbbî zorun
luluklar dışında gebeliğin sona erdirilemeyeceği, sterilizasyon ve 
kastrasyon işlemleri yapılamayacağı açıklanmaktadır. Programda, 
eğitim, öğretim ve uygulamanın askerî, resmî ve gönüllü kuruluş
larla işbirliği yapılarak yürütüleceği ve bu hususları kapsayan bir 
yönetmeliğin çıkarılacağı da belirtilmektedir. Program, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bir Nüfus Planlaması Müdürlüğü 
kurulmasını olumlu bir adım olarak nitelendirmektedir. Bundan 
başka nüfus planlaması ile ilgili deneme çalışmalarının yapılacağı 
sağlık kurumlarının seçildiği, ancak bu seçimin değişik bölgesel özel
likleri ortaya koyacak bir dağılımda ve sayıda olmadığı da gös
terilmektedir. Ayrıca özel kuruluşların nüfus planlaması ile ilgi
lenmesini sağlamak üzere Ankara'da bir «Aile Planlaması Derneği» 
kurulduğu da açıklanmakta, uzman sağlanması, personel yetiştiril
mesi ve malzeme yardımı konularında dış kuruluşlarla temasa baş
landığı da programda ifade edilmiş bulunmaktadır.9 Nüfus planla
ması ile ilgili olarak okul programlarına eklenecek hususlara ve 
ordu içi eğitimle ilgili sorunlara ait çalışmaların ise henüz ön ha 
zırlık döneminde olduğu, dolayısıyla bu tür çalışmaların gerçek
leştirilmesinin belki de uzun bir zamanı gerektireceği, doğrudan 
doğruya olmasa bile, dolaylı şekilde kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Uygulamada başarı sağlamanın, uygulanacak sosyolojik yönteme ve 
kullanılacak araçlara bağlı bulunduğu Programda ayrıca ve özenle 
gösterilmiştir : «Programın başarısı bölgelerin ve kişilerin toplumsal, 
ekonomik ve kültürel özelliklerine göre seçilen metod ve haberleş
me araçları ile halka yaklaşılmasına bağlıdır. 1963 yılında bütün 
Türkiye'yi kapsayan ve halkın davranışını gösteren bir araştırma 
dışında bu konuda daha ayrıntılı araştırmalara gidilmemiştir.» İlâç 
ve malzeme seçimi ile ilgili çalışmaların henüz deneme safhasında 
olduğu, Aile Planlaması programının demografik araştırmalarla des
teklenmesinin zorunlu bulunduğu, bu konunun ise gereken önem ile 
ele henüz ele alınmadığı gösterilmektedir. 

Bu programın tedbirler bölümünde özellikle sosyalleştirme 
programı içinde nüfus planlaması uygulanmasını sağlayacak ilke
ler üzerinde durulacağı belirtilmekte, aile planlaması ilâç ve araç
larının yurt içinde yapımı imkânı üzerinde durulması gerektiği10 ifa
de edilmektedir. 

(9) 1966 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 47. 
(10) 1966 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 48. 
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1967 Programında aile planlaması ilkesine özel bir yer verildiği 
dikkati çekiyor. Programın nüfus politikası ile ilgili bölümünün ilk 
cümlesinde «Yurdumuzda nüfus plânlamasının iktisadi ve sosyal 
amaçlarına erişmek için kullandığı araç Aile Planlaması'dır.»11 de
nilmesi bu görüşü doğrulamaktadır. 

Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü ve İlmî Komitece hazırla
nan, Yüksek Sağlık Şurasmca onaylanan uygulama Yönetmeliğinin 
1965 yılında yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Gene bu Programda 
deneme kliniklerine başvuranların % 46 sının kırsal bölgelerden gel
diği, °/o 65'inin okuma yazma bilmediği ve aile başına aylık ortala
ma gelirin 510 lira olduğu gösterilmekte ve nüfus planlaması kav
ramının düşük gelirli gruplarca benimsendiği sonucuna varılmak
tadır. Bu programda açıklandığına göre, aile planlaması konusun
da illerde eldeki hastane kliniklerinden, doğum evlerinden, ana-
çocuk sağlığı merkezlerinden ve diğer kliniklerden faydalanılmak
tadır. «1966 yılı Eylül ayına kadar, 61 ilde Sağlık Bakanlığına bağlı 
kuruluşlarda 134 klinik uygulamaya geçmiştir.» Ancak aile planla
ması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 
ile işbirliği konusunun henüz gerçekleşmemiş bulunduğu da anla
şılmaktadır. 1967 Programından alman aşağıdaki cümleler bu gö
rüşü doğrulayıcı niteliktedir: «1967 yılında tiers kitaplarına ve ders 
programlarına bu konunun konulması kararlaştırılmıştır. Ordu he
kimlerinin bu konuda eğitilmeleri için gerekli hazırlıklar tamam
lanmaktadır. Er eğitimi ve yedek subay eğitiminde nüfus planlama
sı konusuna henüz yer verilmemiştir».12 

1967 programında nüfus politikası konusunda alınması öngörü
len tedbirler oldukça tafsilatlı biçimde belirtilmiştir. Bu tedbirler 
arasında sosyalleştirme bölgelerinde görevli sağlık personelinin eği
tilmesi, nüfus planlaması konusunda sağlık personeline meslekî eği
tim sağlamak ve konu ile ilgili araştırmalar; yapmak amacı ile An
kara Doğumaevinin bir sağlık, araştırma ve eğitim merkezi olarak 
çalışması gibi13 esaslar göze çarpmaktadır. 

II — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1968 — 1972) 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında nüfus artışının önemli bir 

(11) 1967 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet P l a n c a Teşkilatı, s. 33. 
(12) 1967 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 33, 34. 
(13) 1967 Yılı Programı! T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 33, 34. 
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sorun olmak niteliğini koruduğu ilk önce belirtilmiştir: «Nüfus, mil
lî gelirinkine yakın bir hızla arttıkça iktisadi gelişmenin bir ölçüsü 
olan kişi başına gelir artışında kalkınmadan beklenilen gelişme ola
mamakta, hızlı nüfus artışı küçük yaşlardaki nüfusu artırdığından 
tüketim ihtiyacının büyümesine yol açmaktadır. Ayrıca hızlı nüfus 
artışı, yatırımların niteliğini etkilemekte, artan nüfus sonucunda ha
yat seviyesini düşürmemek için lüzumlu olan demografik yatırım 
ların bunun dışındaki yatırımlara karşıt olarak gelişmesine sebep 
olmaktadır. Nüfus artış hızı yatırımların niteliğini ve niceliğini ta
yin ettiğine göre, kalkınmada nüfus faktörü yatırımla eş bir önem 
kazanmaktadır. İktisadi kalkınmaya katkısı bulunan insan gücü
nün niceliği ve niteliği iktisadi refah seviyesi ile birbirine bağlıdır. 
Nüfus, nicelik yönünden yatırımların miktarını ve dağılımını, ni
telik yönünden kalkınma için gerekli insan gücünü sağlıyan, do
layısıyla iktisadi gelişmeyi iki yönden etkileyen bir unsurdur. Bu an
layış içinde nüfus konusunda amaç, nüfusun yapısını iyileştirmek 
ve nüfus artış hızını iktisadi gelişmeyi güçleştirmeyecek ölçüde 
azaltmaktır.»14 

Bu planda 1965 nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre Türkiye 
nüfusunun 31 milyona ulaştığı, nüfusun hızlı arttığı, doğurganlığın 
yüksek bir seviyede bulunduğu ve küçük yaş gruplarında yoğunlaş
manın görüldüğü belirtilmektedir. Doğurganlıkta azalma sağlama
nın nüfus politikasının temel amacı olmakta devam ettiği, Türkiye'
deki nüfus artış hızının yüksekliği sonucu işgücü arzında da bir 
artma olduğu, yaratılan istihdam işgücü arzı kadar olmadığı zaman 
aradaki farkın tarımda gerektiğinden çok kişinin çalışmasına, yani 
gizli işsizliğe, tarım dışında ise açık işsizliğe yol açtığı anlatılmak
tadır. 

Bu Kalkınma Planında aile planlamasının temel ilkeleri şu şe
kilde açıklanmış bulunmaktadır : 

a) Aile planlaması programları ana-çocuk sağlığını korumak, 
nüfusun yapısını iyileştirmek, nüfus artış hızının iktisadi gelişme 
üzerindeki baskısını azaltmak amacı ile yürütülecektir. 

b) Devlet istenilen zamanda ve sayıda çocuk sahibi olunabil
mesini sağlamak için gebeliği önleyici bilgi verecek, ilaç ve araç 
yardımı yapacaktır. 

(14) Kalkınma Planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972) s. 47. 
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c) Halka eğitim verilmesi ve tıbbî uygulamalar şeklinde devam 
edecek olan aile planlaması çalışmalarının memlekette küçük yer
leşme birimlerine kadar yayılması sağlanacaktır. 

Bu ilkelerin temelde Birinci Kalkınma Planında yer alan esas
lardan fazla farklı olmadığı hemen anlaşılmaktadır. 

Türkiye'de nüfusun kırsal bölgelerde ve kentlerdeki dağılımının 
aile planlaması ile ilgili çalışmaları etkileyen önemli bir faktör 
olduğu da söz konusu Kalkınma Planında belirtilmiş bulunmakta
dır: «Nüfusumuzun yaklaşık olarak yüzde 70 inin köylerde yaşa
ması ve okur-yazar oranının düşük olması, aile planlaması progra
mının uygulanmasını sınırlandırmaktadır. Şehirlerde okur-yazar 
oranının ve eğitim seviyesinin yüksek olması nedeniyle, sosyal or
tam aile planlaması kavramının kolaylıkla yayılmasına elverişlidir. 
Bu bakımdan doğurganlığın yüksek olduğu ve sağlık hizmetlerinden 
yoksun olan köylük yerlerde, halka verilen eğitimin yoğunlaştırıl
ması gerekmektedir.»15 

Aile planlaması ile ilgili çalışmalarda sosyal yapı yanında kulla
nılacak yöntemlerin seçiminde de dikkatli olunması gerektiği ve ça
lışmaların uygulamanın vereceği bulgularla değerlendirilmesinin 
gözden uzak tutulmamasmm gerektiği de kabul olunmaktadır: 
«Aile planlaması programlarının, yöneltildiği çevrelerin sosyal nite
likleri gözönünde tutularak hazırlanması gereklidir. Gebeliği önle
yici metodlar arasında uygun bir seçim, programın başarısında bü
yük rol oynamaktadır. Basit metodlarm seçilip kitleye öğretilmesine 
çalışılırken, kliniklerdeki araştırmalarla değişik iktisadi ve sosyal 
gruplar için en elverişli metodlarm tesbiti, ilaç ve araçların denen
mesi zorunludur. Aile planlaması programlarının sosyal gelişmenin 
ışığı altında devamlı olarak göstergelere göre değerlendirilmesi ge
rekmektedir.»16 

Aile planlaması ile ilgili teşkilatlanma bakımından önemli bazı 
eksiklerin varlığını duyurmakta devam ettiği de İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında söz konusu edilmektedir. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı olarak kurulan bir Genel Müdürlük, kulla
nılan araç ve ilaçları seçmekle görevli İlmi Komite ve ilgili bakanlık 
temsilcilerinden oluşan bir Çalışma Komitesinden meydana gelen 
teşkilatın yanında il ve ilçe merkezlerinde faaliyette bulunan klinik-

(15) Kalkınma Planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972), s. 47-53. 
(16) Kalkınma Planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972), s. 226-228. 
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lerin sayısının 204'e ulaştığı, 1966 yılı sonuna kadar 38 bin kadına 
gebeliği önleyici araç takıldığı gebeliği önleyici ilaç alarak korunan 
ve eğitim görenlerle birlikte 1966 yılında 80 bin kadına aile plan
laması hizmetinin ulaştırıldığı açıklanmaktadır. Ayrıca aile plan
lamasında kullanılan araç ve ilaçların yurt içinde yapılmasının fay
da sağladığı belirtilmektedir. 

Aile planlaması ile ilgili sosyal araştırmaların sonuçlarına da 
söz konusu planda yer verilmiştir: «1966 yılında kliniklere başvu
ranlar üzerinde yapılan incelemelere göre büyük şehirlerde az ço
cuklu, küçük şehirlerde üç veya daha fazla çocuğu bulunan kadın
ların kliniğe başvurduğu, kliniğe başvuran kadınların % 58 inin oku
ma yazma bilmediği, ailelerin ortalama gelirinin 500 TL. sı olduğu, 
aile reislerinin çoğunluğunun memur, işçi, esnaf ve sanatkâr gibi 
meslek mensubu bulunduğu, şehirlerde aile planlamasının genç yaş
ta, kırsal bölgelerde ise daha ileri yaşlarda uygulanmakta olduğu an
laşılmaktadır. Bu bulgulara göre aile planlaması programları yeni 
bir çocuğun aileye yük olacağı durumlarda sınırlı gelirli gruplara 
yönelerek ve zorlayıcı olmadan ihtiyaç hissedildiği zaman başvuru
larak amaçlarına uygun bir gelişme geçirmektedir.» 

Ayrıca aile planlaması programları ile doğurganlık çağındaki 
kadınların her yıl yüzde 5'ine ulaşılmasının bir hedef olarak benim
sendiği kabul edilmekte ve 1972 yılına kadar yaklaşık olarak 2 mil
yon kadına bu hizmetin sağlanacağı öngörülmektedir. Bundan başka 
milletlerarası karşılaştırmalarla aile planlaması harcamalarının kişi 
başına 0.5 TL. olarak saptanmasının uygun görüldüğü açıklanmış 
bulunmaktadır.17 

Söz konusu planın tedbirleri kapsayan bölümünde18 aile plan
laması konusunda çeşitli kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlan
ması halk eğitimi için kitle haberleşme araçlarından, mahalli ka
demedeki kamu personelinden yararlanılmasının öngörüldüğü belir
tilmekte, orduda ve okullarda nüfus artışı ve aile planlaması ko
nularında eğitim verileceği özellikle ifade edilmektedir. 

1968 yılı programı aile planlaması alanındaki çalışmaların «ge
lişme hızı»nm yeterli olmadığını açıklamakta, 1967 yılı Haziran ayı 
sonuna kadar doğurganlık çağında bulunan kadınların ancak yüz
de 2,5 una aile planlaması hizmetinin ulaştırılabildiğini ifade etmek-

(17) Kalkınma Planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972) s. 227, 228. 
(18) Kalkınma Planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972) s 228. 
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tedir. 1968 yılı içinde alınacak tedbirler arasında da mevcut 16 sağ
lık bölgesinde birer nüfus planlaması başkanlığı kurulması, gezici 
ekiplerin sayılarının çoğaltılması, aile planlamasının topluma tanı
tılması bakımından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile işbirliği 
yapılması gereği belirtilmekte, bu arada «Erlerin ve öğrencilerin 
aile planlaması konusunda eğitilmeleri amacı ile yapılan hazırlık
lar sonuçlandırılarak yıl sonunda öğretime başlanacaktır.» denil
mektedir.19 Bundan sonra sağlık personeli eğitiminde aile planla
ması konusunun tıbbî ve sosyolojik yönleriyle ele alınacağı, bilim
sel araştırmaların teşvikinden ve sonuçlarının uygulanması husu
sunda Üniversitelerle işbirliğinin geliştirileceğinden söz edilmekte
dir. 

1969 yılı programı aile planlaması uygulamasının nasıl geliştiği 
konusunda yeni bazı bilgiler vermektedir. Programda belirtildiğine 
göre, nüfus planlaması kliniklerinin % 70 inin şehirlerde olması 
programın az nüfuslu ve doğurganlık seviyesi yüksek olan toplum 
gruplarına yönelme oranını sınırlamaktadır. Hizmette bulunan sağ
lık ocaklarının ise ancak % 19 nda nüfus planlaması çalışmaları 
yapılmaktadır. Aile planlaması konusunda karşılaşılan en önemli 
zorluklardan birisi personel yetersizliği ile ilgilidir. 1969 programın
da açıklandığına göre eğitim gören hekim sayısı 700, yardımcı sağ
lık personeli sayısı ise 5500 dür. Bundan başka «erlere ve halka 
konu ile ilgili bilgi vermek amacı ile bir el kitabı hazırlanmış, Gül-
hane Askeri Tıp Akademisinde bir Nüfus Planlaması Araştırma ve 
Eğitim Merkezi» kurulması yolunda çalışmalara20 başlandığı açık
lanmıştır. 

1969 yılında alınması öngörülen tedbirler arasında aile planla
ması konusunun Tıp Fakültesi müfredat programlarına eklenmesin
den söz edilmekte, ayrıca «Türkiye'de aile planlaması uygulamala
rını, nüfus politikası, istihdam ve sağlık meseleleri yönünden değer
lendiren bir araştırma yapılacaktır. Nüfus planlaması uygulamaları 
bu araştırma sonuçlarına göre geliştirilecektir.»21 denilmektedir. 

1970 yılı programında aile planlaması ile ilgili çalışmaların bir 
numaralı bölümde eleştirisel bir açıdan ele alındığı görülüyor: «Ra
him içi araçların kullanılışında her yıl 250 bin kadının kapsanması 

(19) 1968 Yılı Programı, T.C. Devleı Planlama Teşkilatı, s. 159. 
(20) 1969 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 362. 
(21) 1969 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 362. 
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hedefine karşılık 4 yılda ancak 180 bin kadın kapsanabilmiştir. Çe
şitli tıbbî sakıncalar nedeniyle etkisiz kalan araç oranının yüksek 
olduğu bilinmektedir. Programla kapsanan gerçek kadın sayısının 
180 binden az olduğu sonucuna varılabilir. Uygulamada, ailelere 
hizmet sağlanabilmesi için katlanılması gereken mali yük tahmin 
edilen miktarların çok üzerine çıkmıştır. Uygulamalar doğurganlık 
oranının yüksek olduğu alanlara yöneltilmemekte, çalışmalar bel
li merkezlerde yoğunlaşmaktadır. 

Ağızdan alınan hapların da genellikle şehirlerde satılışı kırsal 
alanlara oranla şehirlerdeki uygulama yoğunluğunun arttığını gös
termektedir. Kullanılan hap ve araçların yarı etkileri tıbbî bakım
dan izlenememektedir. Bu durum hem sağlık açısından sakıncalar 
meydtjıa getirmekte, hem de programın etkinliğini azaltmakta
dır.»22 

Gene 1970 yılı programında teşkilâtlanma sorunu ile ilgili ola
rak nüfus planlaması ile ana-çocuk sağlığı hizmetleri teşkilatının 
tek bir teşkilat içinde birleşmemiş olmasının doğurduğu sakınca
lar belirtilmekte ve bu iki teşkilâtın, hizmetin etkin biçimde yü
rütülmesi bakımından birleştirilmesinin zorunlu olduğuna değinil
mektedir. 

1971 yılı programı aile planlaması ile ilgili çalışmaları eleşti
risel bir açıdan ele alan yönü ile, 1970 yılı programını hatırlatmak
tadır. Aşağıdaki satırlar bu kanıyı doğrulayıcı bir özelliği yansıt
maktadır: «Aile planlaması uygulamalarında program kapsamına 
alınan kadınların sayısını her yıl 250-300 bin artırmak için araç ve 
hap kullanımına ağırlık verilmesine rağmen, 1969 yılında klinikler 
ve diğer ünitelerle tatbik edilebilen tüm rahim içi araç sayısı 59 bin 
727 olmuştur. Hap kullanımına ve istihsale ait istatistikler mev
cut değildir. Özellikle yataklı tedavi kurumlarındaki kliniklerde çe
şitli hizmetleri yürütme zorunluğu yanı sıra takip ve kontrol çalış
malarının da bir düzene bağlanamayışı, hizmetin etkenliğini azalt
maktadır. Kırsal alanlara yönelmesi gerekli gezici ekip çalışmaları 
için doktor istihdamı mümkün olmamakta ve uygulamalar klinik
lerin bulunduğu büyük merkezlerde yoğunlaşmaktadır.»23 

(22) 1970 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 487, 
488 . 

(23) 1971 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 
656-657. 
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Teşkilâtlanma konusundaki çalışmaların da istenilen düzeye 
ulaşmadığı Nüfus Planlaması ile Ana-Çocuk Sağlığı teşkilâtlarının 
birleştirilmesi konusundaki tedbirlerin sonuç vermediği belirtil
mektedir. 

1971 yılı Programının tedbirler bölümünde sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve daha iyi yürütülmesi ile ilgili esaslardan sonra aile 
planlaması konusunda alınması öngörülen tedbirler belirtilmiştir. 
Bu tedbirler arasında Nüfus Planlaması ile Ana-Çocuk Sağlığı Teş
kilâtlarının birleştirilmesi, aile planlaması alanındaki tüm teknik 
yardım taleplerinin ilgili kuruluşlar tarafından Devlet Planlama 
Teşkilâtına iletilerek gerçekleştirilmesi ve aile planlaması uygula
masında kullanılan araç ve hapların kadın bünyesi üzerindeki et
kilerini değerlendiren bir araştırma yapılması24 öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

1972 Yılı Programı aile planlaması konusunda diğer program
lardan farklı olarak daha az bilgi vermektedir. Ancak programın 
882 ve 883 numaralı paragraflarından aile planlaması ile ilgili ola
rak 1971 programında açıklanan durumda fazla bir değişiklik ol
madığı anlaşılmaktadır. Ana-çocuk sağlığı ile aile planlaması hiz
metlerinin birbirinden bağımsız olarak geliştirilmesinin, personel, 
bütçe ve donatım yönünden sakıncalı ve masraflı olduğu, hizmetin 
kırsal alanlara ulaşmasını geciktirdiği belirtilmekte, araştırmalara 
önem verilmesi, uygulama programlarının yeni bir anlayışla geliş
tirilmesi öngörülmektedir.25 

III — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1973—1977) 

Üçüncü Beş Yıllık Yeni Strateji ve Kalkınma Planında nüfus 
konusu derinliğine ve genişliğine incelenmiştir. Planda ilk önce 
1970 nüfus sayımı geçici sonuçlarının analizine yer verilmiştir: 
«1970 nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre yurtiçi nüfus 35.7 mil
yonu bulmuştur. Bu 1965-1970 döneminde yurtiçi nüfusun yılda 
binde 25.6 oranında arttığını göstsrmektedir. Yurtdışında bulunan 
işçilerin dikkate alınması halinde bu oran (doğal hız) binde 27.3 

(24) 1971 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devıct Planlama Teşkilatı, s. 
658, 659. 

(25) 1972 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 
358, 359. 
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dolaylarına yükselmektedir. 1960-1965 döneminde ise yurtiçi nü
fusun artış hızı binde 24.6 olarak gerçekleşmiştir.» Üçüncü Beş Yıl
lık Yeni Strateji ve Kalkınma Planında yüksek hızla çoğalmanın do
ğal bir sonucu olarak Türkiye nüfusunun «genç nüfus» niteliği
ni taşıdığı açıklanmakta ve «0-14 yaş grubunun toplam nüfus için
deki payı 1955 yılında % 39.4 den 1960 da % 41.3'e, 1965 de % 42.0 
ve 1970 de % 41.1'e ulaştığı» gösterilmektedir.26 

• 1965-1970 dönemi arasında nüfus artış hızı binde 27.3 olan 
Türkiye'de 0-14 yaş grubu oranının toplam nüfus içinde yüksek 
bir yere sahip olmasının aktif nüfusun ekonomik yükünü artırdığı 
da belirtilmektedir. Öyle ki 0-14 yaş grubu oranının giderek yüksel
mesi 15-64 yaş grubu arasındaki aktif nüfusun ekonomik yükünü 
çoğaltmaktadır. 1955 yılında iktisaden faal olan her 1000 kişi ken
disi dışında 753 kişiye bakarken, bu sayı 1970 yılında 836 olmuştur. 
Aynı şekilde iktisaden faal nüfusu meydana getiren 15-64 yaş gru
bunun toplam nüfus içindeki payı 1955 de % 57.2 den 1970 de 
% 54.5'e düşmüştür.27 

Üçüncü Beş Yıllık Yeni Strateji vé Kalkınma Planının 1248 ve 
takip eden paragraflarında nüfus- ve çalışma koşulları üzerinde 
durulurken Türkiye nüfusunun yapısı, nitelikleri, şehirleşme süre
ci konularındaki projeksiyonlar açıklanmaktadır. Ayrıca 1263 nu
maralı paragrafta 1970 sayımı sonuçlarının, 1965-1970 yılları ara
sında, doğurganlıkta, beklenen hızda bir azalma olmadığını gös
terdiği belirtilmekte ve şöyle devam olunmaktadır : «Gerçekleşme 
orta ve yüksek doğurganlık arasında olmuştur. Bu neden ve nüfusun 
yaş yapısının gösterdiği özellikler göz önünde tutulursa, Üçüncü 
Plan döneminde hızlı bir azalma beklenmemektedir. Bununla be
raber, doğurganlığın kalkınma ve şehirleşmenin bir sonucu olarak 
orta doğurganlık düzeyinde bir azalış göstermesi beklenmektedir. 
Doğacak nüfusun, doğurgan çağa gelmesinin etkisini göstereceği 
1985 den sonra doğurganlıkta daha hızlı bir düşme gerçekleşecek
tir.»28 

(26) Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl (1973-1977) No. 
9095, s. 73-76. 

(27) Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl (1973-1977), No. 
9Ó95, s. 73-76. 

(28) Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl (1973-1977), No. 
1263, s. 647. 
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Üçüncü Beş Yıllık Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Türkiye'
nin dünyada nüfusu en hızlı artan ülkelerden olduğu gerçeğini açık 
seçik ortaya koymaktadır. Yüzde 2.7 oranındaki doğal artış hızı 
yüksek bir oranı göstermektedir. Çünkü Avrupa ülkelerinin çoğun
da bugün nüfus artış hızı yüzde l'in altına düşmüş bulunmaktadır. 
Her nekadar Türkiye'de genel anlamda doğum ve ölüm oranları 
azalmışsa da bu oranların gelişmiş ülkelere göre gene de yüksek 
olduğu göze çarpmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
159 numaralı paragrafında Türkiye nüfusunun 1995 yılında 65 mil
yon dolaylarında olacağı, ancak rufusun ekonomik ve sosyal kal
kınma ile ilişkisi sonucu nüfus büyüklüğünün makro düzeyde ta
sarruf - yatırım - tüketim - istihdam bağıntılarını ve bu bağıntılara 
ilişkin siyasal kararları etkileyeceği belirtilmektedir. Aynı parag
rafta bağımlılık oranı ile ilgili bir projeksiyon da yapılmakta ve 
şöyle denilmektedir : «Öte yandan 1990 larm ortalarında bağımlı
lık oranının binde 700 dolayına düşeceği tahmin edilmektedir. (Ge
lişmiş ülkelerde bağımlılık oranının binde 550 dolayında olduğu 
gözönünde tutulduğunda Türkiye açısından konunun önemi açık
ça belirmektedir.) Ancak gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bu 
oran gene de yüksek bir düzeyi temsil edecektir. Gerek yüksek 
bağımlılık oranı, gerek hızlı nüfus artışı nedeniyle fertlerin alt 
yapıdan beslenmeye, eğitimden sağlığa kadar her türlü ihtiyaçları
nın karşılanması gelecek nesillerin önemli bir sorunu olacaktır.»25 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 1814 numaralı parag
rafın 7 nolu bendi aile planlaması sorununa ayrılmış bulunmakta
dır .Genel bazı ilkeleri saptayan ve: açıklayan bu paragraf aile plan
laması konusunda önceki plan ve programlardan fazla farklı değil
dir. 1814 numaralı paragrafın 7 nei bendi aşağıdaki hususları içer
mektedir : «Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması hizmetlerinin mer
kezî düzeyde ve taşrada sosyalleştirme programı ile bütünleşmiş 
tek bir örgüt tarafından yürütülmesi sağlanacaktır. Sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirildiği illerde aile sağlığı ve planlaması hizmetleri 
sağlık ocak ve evlerinde yürütülecek, doğum oranlarının Türkiye 
ortalamasını aştığı yerlerde özel programlar uygulanacaktır. Aile 
planlaması hizmetine diğer ilgili kamu kuruluşlarının katılması sağ, 
lanacaktır. 

(29) Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl (1973-1977), No. 159, 
s. 106-108. 
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Üçüncü plan döneminde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme-
diği illerde aile sağlığı ve planlaması hizmetlerinin geliştirilmesine 
önem verilecektir. Bu amaçla köysel bölgelerde çalışan köy ebele
rinin hizmetleri geliştirilecektir.»30 

1973 yılı programı, 1970 nüfus sayımı geçici sonuçlarından ya
rarlanarak yapılan tahminlere göre Türkiye nüfusunun 1973 yılında 
38.3 milyon olduğu tahminini içermektedir. Bundan başka yurtdışı
na giden ve dönen işçilerin sayısı, yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik 
özellikleri ile ilgili bilgilerin yeterli biçimde derlenebilmesi için 
gerekli çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını öngörmekte
dir. 

Aile planlaması konusunda bu programda ilk önce daha önceki 
yıllarda üzerinde İsrarla durulan bir soruna değinilmiştir. Bu da 403 
numaralı paragrafta belirtildiği gibi «Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Plan
laması hizmetlerinin merkezi düzeyde ve taşrada sosyalleştirme 
programı ile bütünleşmiş tek bir örgüt tarafından yürütülmesidir. 
Bundan başka aile planlaması ile çocuk sağlığı hizmetlerinin gere
ken şekilde yürütülebilmesi için milli kaynakların ve teknik yar
dımın öncelikle sağlık ocaklarına ve sağlık evlerine tahsis edilmesi 
gereği31 belirtilmektedir. 

1974 programında, 1974 yılında Türkiye nüfusunun yurtdışı göç
lerle birlikte 39 milyon dolaylarında olacağı tahmini yapılmakta
dır. Ayrıca Devlet İstatistik Enstitüsünün 1970 nüfus sayımı ile 
ilgili analizlerine göre, 1973 yılında toplam nüfusun yüzde 40'ının 
kentlerde yaşadığının anlaşıldığı belirtilmektedir.32 

Gene bu programdan anlaşıldığına göre işçi göçü konusunda 
ayrıntılı incelemeler yapılabilmesini sağlayacak çalışmalar sürdü
rülmektedir. Programın 375 numaralı paragrafında dünya nüfus yı
lı ile ilgili olarak şu husus açıklanmaktadır: «1974 yılı Birleşmiş 
Milletler tarafından Dünya Nüfus Yılı olarak ilan edilmiş bulun
maktadır. Nüfus konusunda yurt içinde çeşitli kuruluşlarca yapılan 
çalışmalar arasında uyumluluğu sağlamak, bu konuda uzmanlaşmış 
kişilerin incelemelerinden yararlanmak üzere geçici bir Nüfus Özel 
İhtisas Komisyonu kurulmuştur.»33 

(30) Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl (1973-1977) No. 1814, 
s. 825. 

(31) 1973 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 
255̂ 256. 

(32) 1974 Yılı Programı, TC. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 271. 
(33) 1974 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 273. 
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Söz konusu 1974 programının 479 numaralı paragrafında Tür
kiye Sağlık Teşkilatının genel bir tablosu verilmekte ve «1973 yılın
da 872 sağlık ocağı, 2382 sağlık evi, 230 Verem Savaş Dispanseri, 
62 Ana-Çocuk Sağlık Merkezi, 72 Ana-Çocuk Sağlığı Şubesi, 759 
Ana ve Çocuk Sağlığı İstasyonu, 571 Nüfus Planlaması Kliniği, 37 
Halk Sağlık Laboratuvarı ve diğer birimler aracılığı ile koruyucu 
hekimlik hizmetleri»nin yürütüldüğü belirtilmektedir.34 Aynı prog
ramın 486 numaralı paragrafında nüfus planlaması ve Ana-Çocuk 
Sağlığı Teşkilatlarının tek örgütte birleştirilmesini öngören kanun 
tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu, fakat ka-
nunlaşamadığı ifade edilmektedir.35 

1974 yılı programının aile p anlaması ve ana-çocuk sağlığı uy
gulamasına ilişkin tedbirler bölümünde söylenenler daha önceki 
yıllık programlarda belirtilenlerden ayrı bir özellik taşımamakta
dırlar. Gerçekten 488 numaralı paragrafın 5 nei bendinde yer alan 
«Aile planlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı hizmetlerinin Sağlık Ocak ve 
Evlerinde yeterince yürütülebilmesi için bu konulardaki teknik yar
dım olanakları mevcut sağlık ocak ve evlerinin hizmetlerini gelişti
rici projelere yöneltilecektir.»36 cümlesi 1974 yılı uygulamasının di
ğer yıllar uygulamasından ne daha fazla etkili olduğunu göstermek
te, ne de geleceğe yönelen bir iyimserlik niteliğini içermektedir. 

1963 yılından günümüze kadar uygulanan, 1965 yılında «Nüfus 
Planlaması Hakkında Kanun» ile yasal bir dayanak kazanan yeni 
nüfus politikasının henüz belirme ve oluşma döneminde bulundu
ğunu Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ortaya koymaktadır. 
Kısa bir zaman süreci içinde yepyeni bir politikanın toplumu et
kilemesinin ve değiştirmesinin olanak dışı olduğu açıktır. Yeni nü
fus politikasının başarısı herşeyden önce belirli ilkelere dayanma
sına ve bu ilkeleri uygulamaya yeterli metodlarm geliştirilmesine 
bağlıdır. Oysa bu konuda daha yapılacak çok şey olduğunu kalkın
ma planlarının ve yıllık programların incelenmesi açık seçik gös
termektedir. 

Bundan başka toplumun sosyo-ekonomik yapısında ve kül
tür değerlerindeki değişme ve gelişme yeni bir nüfus politikası-

134) 1974 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 309. 
(35) 1974 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, s. 311. 
(36) 1974 Yılı Programı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 

s. 312. 
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nm başarısında ya da başarısızlığında rol oynayan temel bir fak
tör olarak kendini duyurmaktadır. Türkiye oldukça süratli bir de
ğişim ve gelişim süreci içindedir. Toplam nüfusun yüzde 40 mm 
şehirlerde oturması ile ilgili son istatistikler bu hızlı değişmenin 
bir işareti olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle sosyo-ekonomik 
yapıda ve kültürel değerlerdeki hızlı değişmenin, nüfus artışının sı
nırlanmasını öngören yeni politikanın gerçekleşmesinde önemh bir 
rol oynayacağı gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Geleneksel top
lum değerlerine uyan nüfusu artırma görüşü ve uygulaması, toplum
sal değişmenin yarattığı yeni değerlere ters düştüğü oranda etkin
liğini şüphesiz yitirecektir. 
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LAİKLİK VE TÜRKİYE'DE ÇAĞ DEĞİŞİMİ 

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK* Prof. Dr. Coşkun ÜÇOK** 

Hepimizce bilinmektedir ki, tarihi, özellikle öğretim ve eğitimde 
kolaylık olsun diye Batılı tarihçiler çağlara ayırmışlardır: ilk tarih
sel belgeden Batı Roma İmparatorluğunun Cermenler tarafından 
yıkıldığı 476 yılma kadar ilkçağ; 476'dan Doğu Roma İmparator
luğunun 1453'de Türkler tarafından yıkılmasına veya Amerika'nın 
1492'de bulunmasına veya Almanya'da Reformun başlamasına ka
dar Ortaçağ; bu tarihlerin herhngi birinden 1789 büyük Fransız 
İhtilâline kadar Yeniçağ ve 1789dan zamanımıza kadar Yakınçağ. 

Hemen şunları saptamakta yarar görmekteyiz: 1) Bu çağlara 
verilen adlar doğaldır ki, geçicidir. Çünkü Ortaçağ bugün artık or
tada olmaktan çıkmıştır. Zamanımızdan 1000 yıl sonra, içinde bu
lunduğumuz çağa artık her halde Yakınçağ dönmeyecektir; 2) Bu 
çağlar birbirlerinden, düşünsel, toplumsal ve ekonomik yaşam ba
kımlarından kesin çizgilerle ayrılırlar, ancak zaman bakımından, 
yukarda belirttiğimiz gibi belli yıllarla ayrılmazlar. Bir çağdan di
ğerine geçiş, zamanımızda kütle haberleşme araç ve gereçlerinin 
baş döndürücü bir hızla gelişmesi sonucu daha çabuklaşmışsa da, 
eskiden bu, yüzyıllar boyunca sürmekte idi. Böyle belli yılların, ni
rengi noktaları gibi kabul edilmeleri, ancak tarih öğretiminde kolay
lık sağlamak içindir; ve nihayet 3) Bu çağ ayrımları tamamiyle Ba 
ti Avrupa tarihi göz önünde tutularak saptanmıştır. 

Bu son savımızı biraz açalım: Bu saydığımız çağlar içinde en 
karanlık ve insanlığın en az ve yavaş bir gelişme gösterdiği çağ 
olarak nitelendirilen Ortaçağ'm açık nitelikleri şunlardır: Düşün
sel yaşamda ve maddesel yaşamda dinin egemen oluşu; Alman 
tarihçisi Willy Andreas'm dediği gibi bu çağda beşikten mezara 

(*) Cumhuriyet Senatosu Üyesi. 
(**) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 



272 Prof. Dr. Coşkun ÜÇOK 

kadar bütün yaşamın kilise kulelerinin gölgesinde geçmiş olma
sı; toplumsal ve yönetsel yaşamda feodal bir düzenden başka 
bir düzenin düşünülemeyişi; ekonominin ise, geniş çizgileri ile bir 
kapalı tarım ekonomisi oluşu. XV. Yüzyıla doğru Batı Avrupa'da, 
üç alanda ana çizgilerini belirttiğimiz bu düzende değişiklikler ol
maya başladı. Yavaş yavaş feodal düzenin yerini merkeziyetçi ki-
rallıklar almaya, feodal beylerin yerini güçlü kırallar tutmaya baş
ladılar; kilisenin yüzyıllardır sürdürdüğü faiz yasağı kalktı; geliş
meye başlayan ticaret, denizaşırı yolların ve yeni kıtaların bulun
ması ile büsbütün ilerledi; feodal beylerin topraklarında serf ola
rak çalışan köylülerin yanında, oluşmaya başlayan kentlerde yeni 
bir sınıf, burjuvazi görüldü. XIII. yüzyıldan sonra Avrupa'da mo
dern üniversiteler kurulmaya veya mevcutlar modernleştirilmeğe 
başlandı. Bu üniversitelerde eski Roma ve Yunan kültürünün mey
veleri sunuldu ve incelendi. Avrupa'da Rönesans denilen dönem 
görüldü. İstanbul 1453'de fethedildiğinde Rönesans'ın 1500'lere ka
dar süren ilk bölümü çoktan başlamış bulunuyordu. Nitekim Fa
tihin resminini yapan Gentile BeUini'nin 1464'de ölen babası Jaco
po Bellini Rönesans'ın ilk döneminin en tanınmış ressamlarından-
dır. Nihayet 1490'larda basım tekniği icad edilip İncilin almancaya 
çevirisi basılınca ve Johann Huss, Martin Luther ve Calvin tara
fından Reform başlatılınca kilisenin egemenliği, Batı'nın kimi böl
gelerinde yıkıldı, kimi bölgelerinde sarsıldı; böylece özgür düşün
ceye kapılar açıldı. O zamana kadar kilisenin çizdiği sınırları aşan 
düşünürler ya afaroz edilirlerdi, bunları öldürmek artık Hıristiyan
lar için sevap olurdu, ya da tutulur cadı veya sapık (mülhid) diye 
kilise mahkemelerine verilirler ve çok kez yakılırlardı. 

Böylece Batı XIII. yüzyıldan XVI. Yüzyıla kadar oluşan biı 
süreç içinde çağ değiştirdi. Şimdi, yazımıza başlarken bu çağların 
Batı Avrupa tarihi gözönünde tutularak saptanmış olduğunu söy
lemiştik. Gerçekten de klasik değişim yıllarını gözönüne alarak 
kendi kendimize soralım: 1453'den önceki Osmanlı İmparatorluğu 
ile sonraki Osmanlı İmparatorluğu, 1453'den önceki Çin ile sonra
ki Çin, 1453'den önceki Mısır, Hind, Habeş ve Japonya ile sonraki 
Mısır, Hind, Habeş ve Japonya arasında ne fark vardır? 

Yanıtını hemen verelim: hiçbir fark yoktur. Osmanlı İmparator
luğunu düşünsel, toplumsal, yönetsel ve ekonomik bakımlardan ele 
alalım: Osmanlı İmparatorluğunda düşün yaşamı 1453'den önce, 
tıpkı Batı'da olduğu gibi dinin etkisi altındadır. Dinin çizdiği sınır-
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lan aşıp özgürce düşünmek yasaktır. Simavnalı Bedrettin dine ay
kırı düşen düşüncelerinden ötürü 1420'de asılmıştır. İstanbul'un 
fethinden sonra ise, dinin düşünsel yaşama etkisi giderek artmış, 
koyu bir bağnazlık imparatorluğu karanlıklara gömmüş, 250 yıl 
matbaa bu ülkeye, din bilginlerinin karşı çıkmaları yüzünden gire
memiş, girmesi yolunda fetva çıktığında da Kur'an ve hadis kitap
larının basılması yasaklanmıştır. Avrupa'da matbaa icad edilince 
ilk basılan yapıt İncil olmuş, Osmanlı İmparatorluğunda matbaa 
250 yıl sonra ülkeye sokulduğunda dinsel yapıtların basılmasına ise 
izin verilmemiştir. 

1839 Tanzimat fermanı ile her ne kadar dolaylı yoldan da olsa 
dinin bireylerin yaşamlarındaki etkisi az buçuk kaldırılmak işlen
mişse de, düşünsel alanda dinin sınırlamaları Atatürk devrimlerine 
kadar sürmüştür. Demek ki, Osmanlı İmparatorluğu 1453'den son
ra düşün özgürlüğü bakımından giderek Ortaçağın içine girmiş
tir. 

İmparatorluğun toplumsal ve yönetsel düzenine gelince: İstan
bul'un fethinden önce de, sonra da, uzun süre Osmanlı İmparator
luğunda teodolite, hele Avrupa anlamında bir feodalite yoktur. O 
zamanların başlıca üretim aracı olan toprak, büyük ölçüde, arazi-i 
miriye veya emiriye adı altında devlete ait bulunmaktadır. Devlet 
bu toprakları, kendi saptadığı kanunlar gereğince, işleyecek köylü
ye dağıtmakta, ancak çıplak mülkiyetini (rakabe) daima kendisi 
için saklı tutmaktadır. Köylüye tanıdığı yararlanma hakkı belli ko
şullarla köylünün çocuklarına geçtiğinden, köylüde toprağın kendi
sine ait olduğu duyuşu uyanmakta ve köylü bu toprakları şenlen
dirmek ve daha verimli hâle getirmek için canla başla çalışmakta
dır; çünkü onun bu topraklardan elde ettikleri, belirli vergileri öde
dikten sonra, tümüyle kendisine kalmaktadır. Halbuki Balkanlar' 
in fethi sırasında Avrupa feodalitesi oralara da yerleşmişti; öyleki 
Balkanlı köylüler Türkler'in gelişiyle serflikten kurtuldular ve top
raktan elde ettikleri ürünlerin sahibi oldular. 

Öte yandan Osmanlı İmparatorluğunda (Eflâk-Buğdan gibi) ki
mi bölgeler bir yana bırakılırsa, tam merkeziyetçi bir yönetim var
dı. İmparatroluğun en uzak bölgeleri bile merkezden yönetilmekte 
idiler. İstanbul'un fethinden önce durum böyle olduğu gibi, fetihten 
sonra da uzun yıllar böylece sürüp gitti. Yani Ortaçağ Avrupa'sın
da toprağın ve yönetimin feodal beylere ait olmasına ve merkeziyet
çi bir yönetimin bahse konu olmamasına, Yeniçağ'ın başlaması ile 
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feodal rejimin geniş ölçüde yıkılıp bir merkeze bağlı kırallık rejim
lerinin kurulmasına karşılık Osmanlı imparatorluğunda toprak 
bakımından çok modern, adeta XX. Yüzyıl sonlarına yakışan bir 
rejim uygulanmaktaydı. Ayrıca yönetim bakımından da İmpara
torluk bir merkeze bağlı yönetimiyle Ortaçağ'da değil Yeniçağ
da yaşamaktaydı, Ancak XVI. Yüzyıl sonlarından başlayarak İmpa
ratorlukta toprak rejimi gittikçe yozlaş ti. Hem merkez birçok mirî 
toprakları mülk olarak dağıttı ve oöylece bunların üzerlerinde yaşa
yan köylüleri, yeni yeni türeyen büyük toprak sahiplerinin kiracısı 
veya yarıcısı durumuna düşürdü, hem de merkezdeki ayaklanmalar, 
İmparatorluğun ilk zamanlarındaki üstün nitelikli hükümdarların 
artık bulunmayışı, Avrupa'daki elin savaşlarının 1648'de bitmesi 
üzerine Hristiyan devletlerin Osmanlı İmparatorluğuna karşı yeni
den birlikte hareket etmeleri ve Avrupa'daki çağ değişimi ile tek
nik ilerleme sonucu İmparatroluğun fetih döneminden, geri çekil
me dönemine girmesi ile ganimet kapısının kapanması ve toplanan 
vergilerin gittikçe azalması sonucu merkezin gücü yavaş yavaş yit-
ti ve merkezden biraz uzak yerlerde Ortaçağ Avrupa derebeylerine 
benzeyen yarı bağımsız valiler, ayan, mütegallibe ve eşraf türedi 
Kısaca Avrupa Yeniçağ'dan Yakınçağa geçmeğe hazırlandığı bir dö
nemde Osmanlı İmparatorluğu toplumsal ve yönetsel bakımdan 
Yeniçağ'dan Ortaçağ'a geçmiş bulunuyordu. 

Ekonomik duruma bakacak olursak, onda da az çok buna ben
zer bir süreçle karşılaşmaktayız: Osmanlı İmparatorluğu 1453'ten 
önce de sonra da ekonomide tarıma dayanmaktaydı. Faiz dince ya
sak olduğu için zaten para ekonomisi bahse konu olamazdı. İmpa
ratorluğun tarım ürünleri dışındaki gereksinmeleri yerli sanayi ta
rafından karşılanmaktaydı. Ama henüz buhar makinaya uygulan
madığı için bu sanayi geniş çapta kol gücüne dayanan bir sanayi 
idi. Gerek bu sanayiin büyük bir bölümü, gerek bölgeler arasında
ki ve dış ülkelerle ticaret ise tümüyle gayrimüslim azınlıkların elin
de bulunmaktaydı. Halbuki Ortaçağ'da tarım ekonomisine dayanan 
Avrupa, bir yandan faiz yasağının kaldırılması, öte yandan feodal 
beylerin güçlerinin kırılması ve merkezî gücün temsilcisi olan kı-
ralların bu feodal Beylere karşı kentlerde oturanların yanını tut
maları ve sonunda deniz aşırı ülkelere giden deniz yollarının ve 
yeni ülkelerin bulunması ile ticaretin dünya çapında görülmemiş 
bir biçimde gelişmesi, kentlerde oturanların zenginleşmesine ve 
bunların kendilerini yeni bir sınıf olarak duymalarına ve kentler 
de toplanan paranın yeni bir yöntem ile işletilmesine, kısaca para 
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ekonomisinin tarım ekonomisinin yerini almasına neden olmuştu. 
Avrupa'daki bu gelişmenin Osmanlı imparatorluğuna yansımasının 
ise tümüyle ters bir yönde olduğu görülür. Şöyleki: yukarda da 
söylediğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğunun temelde tarıma daya
nan ekonomisinin yanında, Avrupa ülkelerinin deniz aşırı ülkelerle 
ticareti de azımsanmıyacak bir- yer almaktaydı; çünkü deniz aşırı 
yolların bulunmasından önce bu ticaretin, ister güneyden olsun, is
ter kuzeyden olsun yolları İmparatorluğun sınırları içinden geçi
yordu. Ancak XVI. Yüzyıl başlarında yeni deniz yollarının bulun
ması ile İmparatorluğun bu transit ticaretten elde ettiği kâr da he
men hemen sıfıra düştü. Osmanlı İmparatorluğu da zaman ilerle
dikçe ekonomik bakımdan daha da çök Ortaçağ'ın karanlıklarına 
gömüldü. 

Avrupa'da yeni oluşan ve ekonomik gücü eline geçiren burju
vazi 1789 Fransız Büyük İhtilâli ile iktidarını sağladı ve oralarda 
şimdilik tarihçilerin «Yakınçağ» dedikleri yeni bir çağ başladı. Bu 
çağın başlarında buhar makinaya uygulandı; batı Avrupa ıkısa za
manda sanayileşti; yeni bir sınıf, işçi sınıfı biçimlendi, köylüler de 
kendilerini bir sınıf olarak veya hiç olmazsa yeni işçi sınıfının bir 
bölümü olarak duymaya başladılar. İşçi veya emekçi sınıfın burju
vazi ile mücadelesi kimi yerde bu sınıfın yenmesi ve sosyalist dev
letlerin kurulmasına yol açtı; kimi yerde ise bu iki sınıf arasındaki 
uzlaşana ile denge sağlanarak sosyal hukuk devletleri veya refah 
devletleri meydana çıktı. Osmanlı İmparatorluğu ise Avrupa'nın 
sanayileşmesi karşısında, eli kolu kapitülasyonlarla bağlı olduğun
dan kendi el sanayiini korumak için olsun tedbirler alamadı ve 
daha XIX. Yüzyıl başlarında mevcut tüm sanayiini yitirdi ve İm
paratorluk ekonomisi, Avrupa XIX. Yüzyıl başında yeni bir çağa 
girerken, teknik bakımdan üstün düzeylere ulaşmış Avrupa tarımı
nın çok gerilerinde ve geliştirilmemiş bir tarımla dışardan alman 
borç paralara dayattırılmak zorunda bırakıldı. XIX. Yüzyıl başla 
rmda, 1839'da, ilan edilen Tanzimat fermanı bir bakıma İmpara
torluğun çağ değiştirmesinde duraksama ile atılmış ve arkası ge 
reğince getirilememiş bir adım sayılabilir. Her ne kadar bu fer
manla dolaylı olarak, sonra 1856 tarihli İslâhat fermanı ile de açık
ça İmparatorluğun uyrukları arasında din farkı gözetilmeyeceği 
belirtildi ise de şer'iyye mahkemelerinin ilgasına kadar bu mahke 
melerde bu farkın gözetilmesi sürdürüldüğü gibi, din toplum ve yö
netim üzerindeki egemenliğini daha da güçlendirdi. Nitekim eski
den bir tür bakanlar kurulu olan Divan-i Humaun'a Şeyh ül-İslâm 
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giremez iken XIX. Yüzyılda Şeyh ül-İslâm bakanlar kurulunun üye 
si oldu ve bu niteliği 1876 tarihh ilk anayasamızda yazılı hukuk 
kuralı olarak saptandı. Bu dönemde her ne kadar Avrupa'dan bir
çok kanunlar çevrilerek: alındı ise de 1926 hukuk devrimine kadaı 
dinsel hukuk Türkiye'de egemenliğini sürdürmüştür. Bundan ötü
rü de özgür düşünce hiç bir zaman sınırlarımız içinde gelişme olana-
ağı bulamamıştır. Tanzimat'tan sonra dine ve kökü dinsel olan yö
netime aykırı düşer korku ve kuşkusuyla Avrupa'da Reform'dan 
sonra gelişmiş olan özgür düşüncenin meyveleri dilimize çevrile
rek yaymlanamadığı gibi, böyle bir atmosfer içinde yetişmiş aydın
larımız da bulunmadığı için bu yapıtları Türk toplumuna maletmek 
düşüncesini taşıyanlar da bulunmamıştır. Tek tük bu yolda yürü
mek isteyenler ise II. Abdülhamit'in kovuşturmalarıyla karşılaş
mışlar ve bu hükümdarın 33 yıllık saltanatı boyunca İmparatorluk 
sınırlarından içeriye özgür düşünce ile ilgili hiçbir yapıtın girme
mesi için gerekli tüm tedbirler alınmış ve başarıyla uygulanmış
tır. 

Osmanlı İmparatorluğu ile a\nı durumda olup ondan 30-40 yi] 
kadar sonra batılılaşma ve çağ değiştirme süreci içine giren ve bun
dan da şaşırtıcı bir başarı gösteren bir devlet vardır: Japonya. 

Japonya da XIX. Yüzyılın ortalarına kadar toplumsal, yönet
sel ve ekonomik bakımdan Ortaçağ'm tam karanlığı içinde bulun
maktaydı; şöyleki ülkede tam bir feodalizm egemendi; ekonomi 
yalnız ve yalnız tarıma dayanmaktaydı. XIX. Yüzyılın ikinci yarı
sında Ortaçağ'dan çıkmak için silkinen ve çabalamaya başlayan 
Japonya bu yüzyılın sonunda batılılaşmış ve Yeniçağ'ı da atlaya
rak (İmparator'a körü körüne bağlılık bir yana bırakılacak olursa) 
Yakmçağ'a girmiş bir büyük devlet olarak karşımızdadır. Avrupa'
dan en uzak yerde bulunan Japonya bu başarıyı kazanmıştır da 
Batı uygarlığı ile sınır komşusu olan Türkiye niye hâla Japonya'
nın aldığı yolun yarısını bile alamamıştır? Bu soru çok sorulmak
tadır; ama doyurucu bir yanıt verilememektedir. Bize sorarsanız 
bunun tek bir yanıtı vardır: Japonya laik olma gereğini duymamış
tır; çünkü Japonya zaten laiktir. Japonya'da her kişinin dini kim
seyi ve devleti ilgilendirmemektedir. Her kes istediği dinden olabil
mektedir (10 yıl kadar önceki Japon başbakanı Hatoyama'nın Hris-
tiyan olduğunu anımsatmak isteriz). Japonya'da 1850'lerde başla
yan çağ değiştirme dönemi sırasında bir tek «din elden gidiyor» 
ayaklanması gösterilemez. Japonya'da yapılan her yeniliğin dine 
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uygun olup olmadığını soracak bir merci yoktur. Japonya ve Japon 
ulusu için yararlı olan bir hareketin şu veya bu dine uygun olup ol
madığını kimse sormamış, sormayı aklına bile getirmemiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunda ise, her yenilik hareketi bir «din el
den gidiyor, şeriat isteriz» ayaklanması ile kösteklenmiş veya böy 
le bir yeniliğin daha yapılması düşünülürken, bu «dine aykırıdır» 
fetvası ile önlenmiştir. Faiz almanın da vermenin de haram oldu 
ğunu söyleyen Şeyh ül-İslâmlar devletin hem de ağır faizlerle Av
rupalı kâfirlerden aldığı borç paralardan aylıklarını almayı ihmal 
etmemişler, ama Japonya'da para ekonomisi yerleşirken, ulusal 
bankacılığın gelişmesini önleyerek ekonomi bakımından Ortaçağ'-
da kalmamızı sağlamışlardır. 

Böylece Tanzimat hareketine karşın Osmanlı İmparatorluğu 
dinin baskısını kaldırmamış, kaldırmayı da düşünmemiş, mirî top
rakların gittikçe mülk hâline gelmesi ve mütegallibe elinde top
lanmasını önleyemeyerek İmparatorluğun kuruluş ve gelişmesi sı
ralarındaki sağlıklı durumunu yozlaştırmış ve sanayileşmek şöyle 
dursun, mevcut sanayiini de yitirerek, yıkılıncaya kadar tam bir 
ortaçağ içinde kalmıştır. 

Atatürk'ün devrimleri, bu arada hepsinden önce laiklik ilkesi
nin kabulü Türkiye'nin Ortaçağ'dan çıkıp giderek Yeniçağ'ı da at
layıp Yakınçağa girişinin simgesidir. 

Laikliği yalnız devletin dine, dinin devlete karışmaması diye 
anlamıyoruz. Laiklik dinin düşünceye karışmamasını ifade ettiği 
zaman ancak tam anlamını kazanmış olur. Din, düşünceyi denetle
dikçe, özgür düşünceden bahsetmeğe doğaldır ki, olanak yoktur. 
Özgür düşüncenin bulunmadığı yerde demokrasi de olamaz. Bu 
nun içindir ki, Atatürk «Hayatta en hakîkî mürşid ilimdir» demiş, 
akıl ve bilimden başka hiçbir şeyin yol göstericiliğinin kabul edile 
miyeceğini göstermek istemiştir. 

Atatürk'ün ölümünün bu 36. yıl dönümünde acaba çağ değişi
mi bakımından durum nedir? Her kökden değişiklik, mevcut düzen 
den yararlananların ve değişiklikle çıkarları yok olacakların doğal 
bir tepkisi ile karşılaşır. Ülkemizde de teokratik düzenden çıkaı 
sağlayanlar, laikliğin kabulü ile bu çıkarlarından oldukları için öz
gür düşünceyi egemen kılmk iasteyen laikliğe karşı çıkmışlar ve 
bu yolda savaşmaya koyulmuşlardır. Bunlar Türkiye'yi yeniden Or-
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taçağa sokmak isteyenlerdir. Acı da olsa söylemek zorundayız ki, 
bunlar bu yolda bir hayli de başarı sağlamışlardır. Bugün laik 
Türkiye Cumhuriyetinde Diyanet İşleri Başkanlığının — İslâmiyet-
te yeri olmayan — Şeyh ül-İslâm^ık haline getirilmesini ve başkan
ların Balkanlar Kurulunun doğal üyesi sayılmasını isteyen, her tür
lü ekonomik veya yönetsel girişimin dine aykırı olup olmadığının 
başkanlıktan sorulmasını sağlık veren kimseler Türkiye'nin yük
sek mevkilerinde yer almış bulunmaktadırlar. 1949'dan beri «Te^-
hid -i Tedrisat» kanununun, «Devlet imam hatip okulları açabilir» 
hükmüne dayanılarak, durmadan imam hatip okulu açıp İslâmi-
yette olmayan bir klerje sınıfı yaratılması çabası içine girilmiş ve 
böyle bir sınıf yaratılmıştır da. Halbuki 1924'de «Tevhid-i Tedri
sat» kanunu çıktığında Türkiye Cumhuriyeti henüz laik değildi ve 
aynı tarihte birkaç ay önce kabul edilmiş olan anayasasında Tür
kiye Cumhuriyetinin dininin İslâm olduğu yazılı idi. 1928'de bu 
hüküm anayasadan çıkartılınca, hele 1937'de laiklik ilkesi anayasa
ya girince, doğaldır ki, bu hüküm anayasaya aykırı oldu. Ancak 
dinin toplumumuzun siyasal yaşamına etkinliğini farkedenler bu 
hususu görmemezlikten gelmeyi yeğlediler ve dini, yeniden, anaya 
sa yasağına rağmen siyasal amaçlarına ulaşmak için bir araç ola
rak kullanmaya başladılar ve buıda da, gördüğümüz gibi küçüm
senmeyecek başarılar elde ettiler. Böylece Türkiye'nin çağ değiştir
mesi önlenemese bile bir bakıma geciktirilmiş oldu. 



YURT DIŞINA ÇIKMA ve YURDA GİRME ÖZGÜRLÜĞÜ 
KONUSUNDA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 

Doç. Dr. Rona AYBAY* 

1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR OLAN GELİŞMELER 

Bazı klasik yazarların, uluslararası seyahatlerde serbestlik il
kesi lehinde görüşler ileri sürmüş olmalarına1 rağmen Uluslarara
sı Hukukun geleneksel kuralları; her devletin, ülkesine gelen ya
bancıları kabul edip etmemekte serbest olmasını gerektirir. Bu ku
ral, XIX. yüzyılın sonlarında verilmiş bir Amerikan Yüksek Mah
kemesi kararında şöyle ifade edilmiştir: 

(*) Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Doçent. 
(1) «Barış ve sükûn zamanında, devletin bütün yurttaşlarına ihtiyacı 

bulunmadığı sırada, gerek devletin gerek yurttaşların refahı, yurt
taşların işlerini görmek için seyahatlerine izin verilmesini gerekti
rir. Ancak yurttaşlar devletin ihtiyacı nedeniyle çağrıldıklarında geri 
dönmeye hazır olmalıdırlar», Vat'tel; The Law of Nations or the 
Principles of Natural Law, (Trans. Charles G. Fenwick) Vol. I l l , 
Chap. XIX, § 221. Washington 1916, s. 89. 

Vattel, rüşt yaşına erişmiş yurttaşların, doğdukları toplumu ter-
ketmekte serbest olduklarını fakat bunlardan, toplumun kendileri 
için yaptıklarını ödemelerinin istenilebileceğini de söyler (§ 220). 
Ancak, yine Vattel'e göre her devlet, genel olarak yabancıların veya 
belirli yabancıların, belirli durumlarda ve belirli amaçlar için, ülke
sine girmesini yasaklıyabilir. (Zikreden, Ghouse, Mohammad; The 
Vicissitudes of Freedom of Exit in India; The American Journal of 
Comparative Law, Vol. 17 (1969), s. 564, Bkz. Briggs, The Law of 
Nations, 2nd ed., 1952, s. 536). 

«... ülkeden geçmekten başka birşey yapmayan yabancılara da, 
devletin giderlerini karşılamak üzere yurttaşlardan almana benzer, 
adam başına bir sayım vergisi yüklemek de haksızdır». «Kara ya da 
su yoluyla bir ülkeden geçmekte olanın bir hastalıktan iyileşmesi 
gibi haklı bir nedenle, geçilen ülkede birkaç gün kalmasına izin ve
rilmelidir. Çünkü, bu da, kimseye zararı dokunmayacak bir yarar
lanmadır». Grotius; Savaş ve Barış Hukuku II. Kit. Böl. II, XIV 
ve XV, (Çev. Seha L. Meray), Ankara 1967, s. 63-64. 
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«Egemen bir ulusun, egemenliğinin içinde mündemiç ve 
kendini korumak bakımından esas olmak üzere, kendi 
topraklarına yabancıların girişini yasaklamak veya bu gi
rişlere kendi uygun göreceği durum ve koşullarda müsa
ade etmek yetkisine sahip bulunduğu, Uluslararası Hu
kukun kabul edilmiş bir ilkesidir».2 

Bu görüş, ilke olarak, günümüzde de geçerliğini korumakta ve 
ülke üzerindeki egemenlik hakkının bir sonucu olarak, her devle
tin, kendi ülkesine girmek isteyen yabancılara ülkesinin tamamını 
veya bir bölümünü kapatmaya yetkili olduğu kabul edilmektedir. 
Hiçbir devlet, yabancıların ülkesine serbestçe girmelerine müsaade 
etmek için hukuki bir yükümlülük altında bulunmamaktadır.1 

Aynı ilkenin bir başka görünümü olarak da, Devletler Huku
ku açısından her ülkenin, kendi yurttaşlarını yabancı ülkelere git
mekten alıkoyabileceği veya bu konuda kısıtlamalar koyabileceği 
kabul edilmiştir. 

Bu anlayış, tarihsel gelişmelerin doğal bir sonucu olarak gö
rülmektedir. Orta Çağı izleyen mutlak monarşiler döneminde, se
yahat ve yer değiştirme, kural olarak yasak ve tehlikeli bir şey ola
rak kabul edilmiştir. Avrupa Devletleri, bu dönemde, birbirini izle
yen büyük savaşların yersiz yurtsuz bıraktığı insanlardan meyda
na gelmiş yığınların, dilenci ve serserilerin kendi ülkelerine girme
lerine engel olmak veya askeri ve ekonomik bakımdan değer taşı
yan insan güçlerinin başka ülkelere kaçmasını önlemek amacıyla 
tedbirler almışlardır.4 Ayrıca, devletin güvenliği bakımından tehli
keli sayılan kimseleri denetim altında tutabilmek de, Krallar için 
önemli sayılmıştır. Bütün bu nedenlerle, ülkeye giriş-çıkış, o zama
nın koşulları elverdiği ölçüde sıkı bir denetim altında tutulmuş
tur.5 

(2) Nishimura v. U.S. 142 U.S. 651, 659 (1892). 
(3) Bkz. Brierly; The Law of Nations, 6th ed., 1967, s. 276; Oppenheim, 

International Law, vol. I, 8th ed., 1955 (5th imp., 1961) s. 675-76. 
(4) Örneğin, İngiltere'de 1534 tarihli bir kanunla, kurşun ve kalay karı

şımı yapan ve bunlardan eşya imal eden ustaların yabancı ülkelere 
gitmesi yasaklanmıştı. Bu zana ati yabancıların öğrenmesini engelle
mek amacıyla yapılan bu kanuna göre, yabancıların çırak olarak 
alınması da yasaklanmıştı (Holdsword, William; A History of 
English Law - Goodhrat/Hansbury ed. - London, c. IV, s. 335) 

(5) Reale, Egidio; Le Problème des Passeports, ADI Recueil des Cours, 
1934, IV, s. 97. 
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Ülkeye giriş çıkışları kontrol etmeye yarayan bir araç olarak, 
modern anlamıyla pasaport XVI. yüzyılda ortaya çıkmıştır.6 Fran
sa'da XVII. ve XVIII. yüzyıllar boyunca pasaport yaygm bir biçim
de uygulanmıştır.7 Bu dönemde uygulanan, genel pasaport zorun-
luğunun yanı sıra, dilenciler ve zanaatkarlar gibi belirli gruplar 
için özel pasaportlar da vardı. Alman devletlerinde de pasaportun 

(6) 1548 tarihli bir İngiliz kanunu, bir şehir veya kalede emri altında 
asker bulunduran komutanların, askerlerine başka yere gitmek üze
re «pasaport» vermesini yasaklamıştı. Bu, «pasaport» sözcüğünün, 
bilinen en eski kullanılışlarından biridir. (Diplock, Kenneth; 
Passports and Protection in International Law, 32 The Grotius 
Society 1947, s. 44-45). Ancak, görüldüğü gibi bu kanunda «pasaport» 
çağdaş anlamından çok, askerlikteki «izin belgesi» anlamında kulla
nılmıştır. Bir kaynağa göre (Kendall, Ena; Enter and Be Identified, 
Observer Magazine, 31 Aralık 1972, s. 12) İngiliz tarihinin, bilinen 
en eski pasaportu 1641 tarihlidir ve Kral I. Charles tarafından im 
zalanmıştır. 1414 tarihli bir kanun da, bir çeşit pasaport olan «safe 
conductslardan bahsetmektedir. 

1612 Haziranında, Avusturya Elçisi Negroni'nin özel hekimi ola
rak İstanbul'a gelen Ammann'a göre; kendisi Kudüs'e gitmek için 
Padişahtan bir «Freiheits-Brief» almıştır. Ammann, bu belgeye pa
saport da diyor. Bunda, kendilerinin kaçmış veya satılmış kimseler 
değil, hür ve bekâr oldukları, Padişahın ülkesinden rahatça geçebi
lecekleri yazılı imiş (Aman - Ammann-, Hans, Jacob; Reiss ins Glob-
te Land... —IV. Auflage, Zurich 1919 — 1618 basısının aynı, s. 53). 

Avusturya Elçisi David Ungnad'm elçilik heyetine katılarak, 
1573-1578 yılları arasında Osmanlı ülkesinde kalmış olan rahip 
Gerlach'ın verdiği 1578 sıralarına ait bir bilgiye göre de; Osmanlı 
ülkesinde seyahat etmek isteyen hıristiyanlara, Veziri Azam tara
fından bir pasaport verilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu pasa
portta, seyahat edenlerin adları ve sayılan yazılı bulunmakta ve 
seyahat edenler, kendilerinden her isteniliş'te bu belgeyi göstermek 
zorunda imişler (Gerlach, Stephan; Stephan Gerlachs... Tagebuch... 
Franckfurt am Mayn, 1674, s. 448). 

Mordtmann da, XVI yüzyıla ait iki Osmanlı pasaportunu 
(Passbriefe) doküman olarak göstermiştir. (Mordtmann, J. H.; 
Mitteilungen zur osmanischen Geschicte, 1/4, 1921-22, s. 177-202). 

Osmanlı tarihine ait bu bilgiler, Sayın Doçent Dr. Ahmet Mum-
cu'nun nazik ilgisiyle sağlanmıştır. 

Pasaport kavramı, pasaportun tarihsel kökeni ve sözlük anlamı 
için ayrıca bkz. Göğer, Erdoğan; Pasaport Hukuku, Ankara 1973, s. 
5 vd. s. 63 vd. 

(7) Fransa'dan ve İspanya'dan Amerika kıtasına göç etmek isteyenlere 
uygulanan engelleyici politika için Bkz. Chafee, Zechariah; Three 
Human Rights in the Constitution, The University of Kansas Press., 
1968, s. 167-71. 
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kullanılmasına XVI. yüzyılda başlanılmış olmakla birlikte, bunun 
bütün yolculara uygulanan genel bir zorunluk hâline gelmesi XVIII. 
yüzyılın başlarım bulmuştur. Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da 
belirli bazı gruplar (örneğin Yahudiler) için özel pasaportlar çıka
rılmıştır.8 

1789 Fransız Devrimi, seyahat özgürlüğünü kısıtlayan eski uy
gulamalara ve pasaport sistemine kesinlikle karşı çıkmıştır. Fran
sız devrimcileri, pasaportu din baskısının ve despotizmin, akıl ve 
adalet ilkeleriyle çelişen bir ürünü olarak görüyorlardı.9 Fransız 
Devriminin getirdiği özgürlük anlayışını yansıtan 1789 İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirisinin, kişi güvenliğini sağlamayı amaç edi
nen 7. maddesi, aynı zamanda seyahat özgürlüğünü de güvence al
tına alan bir biçimde anlaşılmıştır.10 Bildiriden 2 yıl sonra kabul 
edilen 1791 Anayasası ise, seyahat özgürlüğünden doğrudan doğru
ya bahsederek, bu özgürlüğü tanmıştır (I, § 2). Fakat, uygulanma
sına son verilmiş zorunlu pasaport sistemi, kısa bir süre sonra ye
niden ortaya çıkmış ve devrimcileri belki de Eski Rejimden daha 
sıkı bir kısıtlama sistemine götürmüştür. Bu dönüşün nedenleri 
arasında, birliklerinden kaçan ve yabancı ülkelere geçmek isteyen 
askerler, sayısı artan dilenciler ve soygunculuk olayları vardı.11 

Böylece, zorunlu pasaport sistemi, kara Avrupası ülkelerinde 
yeniden yaygın bir uygulama halini almış ve bu durum XIX. yüz
yılın birinci yansına kadar böyle devam etmiştir. XIX. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren, bu uygulamada gevşemeler görülmüş ol
makla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu,12 Rusya, Romanya, Bulga-

(8) Reale, a.g.m., s. 98-99. 
(9) O dönemde, pasaport sisteminin, insanların bir efendinin müsaadesi 

olmaksızın nefes almalarını önleyen bir uranlık aracı olduğu veya 
pasaportu olmadığı için tutuklanmak istenen bir kimsenin, kendisini 
tutuklamak isteyenleri öldürmekte serbest olduğu gibi görüşler ileri 
sürülmüştü. Bkz. Reale, a.g.e., s. 100. 

(10) Akın, İlhan; Temel Hak ve Özgürlüker, İstanbul, 1971 (3. Bası) s. 
187; Jaffe, Louis L.; The Right to Travel: The Passport Problem, 
Foreign Affairs, October 1956, s. 19. 

(11) Milli Meclis 1792'de, pasaportsuz olarak Fransa'ya giriş çıkışı yasak
lamış ve daha sonra 1793 ve 1795'de çıkarılan kanunlarla bu yasak 
daha da sıkı bir biçimde teyid olunmuştur. Reale, a.g.e., s. 101 vd. 
Fransa'da seyahat özgürlüğüyle ilgili gelişmeler için Bkz. Akın, 
a.g.e., s. 179-80. 

(12 Osmanlı Düsturlarında, konumuzla ilgili en eski düzenleme 9 Şavval 
1283 (1867) tarihli «Pasaport Odası Nizamnamesi»dir( Düstur, 1. 
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ristan ve Avusturya'nın Bosna-Hersek eyaletlerinde ve İran ile, Ame
rika ıkıtasmda da Guatamala, Kolombiya, Uruguay ve Haiti gibi ül
keler bu sıkı uygulamaya devam etmişlerdir.13 Birinci Dünya Sava
şı ise, zorunlu pasaport sistemini yeniden kesin ve yaygın uygulama 
hâline getirmiştir. Bu uygulama, savaşın bitmesinden sonra da ge
niş ölçüde devam etmiş fakat bir yandan da, buna son verme çare
leri araştırılmaya başlanmıştır. 

II — MİLLETLER CEMİYETİNİN ÇABALARI 

Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine, pasaport konu
sunda uluslararası bir düzenlemeye gidilmesi ve zorunlu pasaport 
sistemine son verilmesi düşüncesi güç kazanmış ve Paris 'de barış 
antlaşmalarını yapmak üzere toplanan Konferansta, 1919 Barış 
Antlaşmasının 23. maddesiyle, Milletler Cemiyeti üyelerinin ulaş
t ı rma ve transit özgürlüklerini tanımaları sağlanmıştı. 

Milletler Cemiyeti, bu konu ile kısa bir süre içinde ilgilenmiş 
ve Ekim 1920'de Paris 'te bir uluslararası Konferansın toplanması 
sağlanmıştır. Bu ilk teşebbüs pek başarılı olmamış, Konferansta, 
pasaport konusunda I. Dünya Savaşı öncesi serbestlik sistemine 

tertip, 1. cilt, sene 1289, s. 776-779). Bu Nizamname ile, Osmanlı top
raklarına giriş-çıkış, pasaport hâmili olma koşuluna bağlanmıştır. 
Ancak, Nizamnamenin bütünü incelendiğinde, amacın, Osmanlı uy
ruklarının ülke dışına çıkışlarını düzenlemekten çok, yabancıların 
Osmanlı ülkesine giriş-çıkışlarmı düzenlemek olduğu anlaşılmak
tadır. 

Öte yandan, Pasaport Odası Nizamnamesi yapıldığında, ülke içi 
seyahatlar için «mürur tezkeresi» denilen bir belge alınmasını zo
runlu kılan 9 Ramazan 1260 (1844) tarihli «Mürur Talimatı» da yü
rürlükte bulunuyordu. 

(13) Reale, Egidio; The Passport Question, 9 Foreign Affairs (1931), s. 
506, Özyörük, Mukbil; İnsan Hakları Bakımından Milletlerarası Yol
culuk Hürriyeti, İnsan Haklan, 1947, sayı 10, s. 14-15, Parker, Regi
nald; The Right to Go Abroad, To Have and to Hold a Passport, 
40 Virginia Law Rev. 853 (1954), 862-864. 1850'lerde, İngiliz yurttaşla
rına pasaport verilmesinin nedeni olarak, Kara Avrupası ülkelerin
ce böyle bir belgenin istenilmesi kabul ediliyordu. (The Economist'in 
27 Mart 1858 tarihli nüshası —Dergi, bu makaleyi tam yüz yıl sonra, 
29 Mart 1958'de aynen yayınlamıştır). 

A.B.D. Kongresi de, İsviçre'yle yapılan ve iki ülke yurttaşlarının 
bu ülkelere girmeleri için pasaportu zorunlu kılan bir antlaşmayı 
1850 tarihinde onaylamıştır. 11 Stat. 587, 589-590 (Kent and Briehl 
v. Dulles, 357 U.S. 116 da zikrolunmuştur). 
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dönmenin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Konferans, tek tip pa
saportun bütün devletlerce kabuü, formalitelerin basitleştirilmesi, 
pasaportlardan harç alınmaması gibi tavsiyelerde bulunmuşsa da, 
pek az hükümet bunlara uymayı kabul etmiş; edenler de çeşitli çe
kinceler ileri sürmüşlerdir.1 

Öte yandan bazı devletler, kendi aralarında gerçekleştirdikle
ri anlaşmalarla, pasaport ve vize işlemlerini basitleştirmeyi sağ
lamışlardır.2 Ancak, bu çabalar, evrensel çapta ulaşılması umulan 
hedeflere oranla pek küçük başarılar olarak görülmüş ve istenilen 
sonuçları sağlamak üzere yeni bir Konferans toplanmıştır. 1925'de 
toplanan Milletler Cemiyetinin Altıncı Genel Kurulu, zorunlu pasa
port sisteminin mümkün olan e:ı geniş bir biçimde kaldırılması 
yolunda bir karar almışsa da 1926 Haziranında Cenevre'de topla
nan Uluslararası Pasaport Konferansı, zorunlu pasaport sistemi
nin kaldırılmasının imkânsız olduğunu bir kere daha ortaya koy
muştur. Her devletin, yabancıların ülkesine girişini düzenleyebile
ceğim ilke olarak kabul eden Konferans; sadece, devletler arasın
da yapılacak özel anlaşmalarla, tedrici bir biçimde serbestlik he
define varılması konusunda temennide bulunabilmiştir. Konferans, 
Uluslararası bir pasaport tipinin kabulü ve pasaportların geçerlik 
süresinin 5 yıla çıkarılması —veya hiç değilse 2 yıldan az olmama
sı— çıkış vizelerinin kaldırılması gibi önerilerde bulunmuş fakat 
bu konularda da genel bir uygu] ama mümkün olmamıştır.3 

Bu arada, Türkiye'yi de ilgilendiren bir teşebbüs olarak, Bal
kan ülkeleri arasındaki seyahatleri kolaylaştırma yolunda bazı ça
balar görülmüştür. 19-26 Ekim 1931 tarihlerinde İstanbul ve Anka
ra'da toplanan İkinci Balkan Konferansına sunulan bir Konvansi
yon taslağında, Balkan ülkeleri yurttaşlarının bu ülkelerde «pasa
port formalitesine tâbi olmaksızın» serbestçe seyahat edebilmeleri 
öngörülmüştü.4 Fakat, bu teşebbüs istenilen sonucu vermemiştir. 

(1) Reale, The Passport Question, i,. 506. Aynı yazarın a.g. Fransızca ma
kalesinde ayrıntılı bilgi vardır, s. 212 vd. 

(2) Örneğin 1922 Gratz Konferansında Avusturya, Macaristan, İtalya, 
Polonya, Romanya, Sırbistan ve Çekoslovakya pasaport ve vize iş
lemlerini basitleştirme konusunda anlaşmışlardır. Fransa, Belçika ve 
Lüksemburg da kendi aralarında pasaport yerine, her ülkenin yet
kili makamlarınca verilecek kimlik belgelerinin geçerli olmasını ka
bul etmişlerdir (Reale, a.g.m., s. 124, Özyörük, a.g.m., s. 16). 

(3) Özyörük, a.g.m., s. 16 Reale, The Passport Question... s. 508. 
(4) Project de Convention sur le statut des Ressortissants des Pays 
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Milletler Cemiyetinin, pasaport konusundaki en önemli başa
rısı, Nansen'in çabalarıyla, tabiyetsiz, tabiyeti şüpheli veya kendi 
devletlerinden pasaport alamayan kimselere özel pasaportlar ve
rilmesinin sağlanması olmuştur. Fakat bunun ötesinde, devletler, 
özellikle İtalya ve daha sonra Almanya'daki diktatörlükler, sıkı bir 
pasaport denetimi kurmuşlardır. Bu ülkelerde, siyasal inançları ba
kımından rejim için tehlikeli görülen yurttaşlar, yurt dışına çıkma 
hakkından yoksun bırakılmışlardır.5 

Böylece, I. Dünya Savaşının sonunda beliren, zorunlu pasapor
tun kaldırılması ümitleri gerçekleşmek şöyle dursun, eskisinden 
daha sıkı bir denetim yerleşmiş ve İkinci Dünya Savaşına yaklaşıl
dıkça bu sıkılık artmıştır. 

Bu döneme ait ilginç bir olay, Avusturya Anayasa Mahkemesin
ce verilen, Hans Kelsen'in kaleminden çıkmış bir karardır: 

«Pasaport alabilme konusunda, Anayasa güvencesine bağ
lı bir hakkın mevcut bulunmadığı yolundaki iddia biza
tihi doğru olmakla birlikte (...) Avusturya yurttaşları
nın, ülkeyi pasaportsuz olarak terk etmelerini imkânsız 
kılan düzenleme göz önüne alınırsa, (...) bu pasaport dü
zenlemelerinin Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varıl
mak gerekir».6 

Balkanniques; ileme Conference Balkannique, Documents Officiels 
Première Partie, Istanbul 1932, s. 254. 

(5) Reale, a.g.m., s. 508, 
(6) 5 Sammlung der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes 137, 138-

141 (14 Aralık 1925) (Zikreden: Parker Reginald; The Right to Go 
Abroad: To Have and Hold a Passport, 40 Virginia Law Review 853 
(1954) s. 864). 

Dava konusu olay, Sovyetler Birliğine davet edilmiş bir grup 
demiryolu işçisinin pasaport istemlerinin reddolunmasıydı. İdare, 
Komünist Partisi bürosunda yaptığı bir aramadan sonra, Sovyet 
Demiryolu İşçileri Sendikasmca davet olunan bu grubun seyahati
nin «kamu huzur ve düzenini ve sonuç olarak da Devletin güvenliği
ni tehlikeye düşürecek» nitelikte olduğu hükmüne varmış ve pasa
port istemlerini bu gerekçeyle reddetmiştir. 
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III. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÇABALARI 

1. Genel Olarak 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ilk kuruluş günlerinden itibaren, 
uluslararası seyahat özgürlüğünü, uluslararası düzeyde güvenceye 
bağlamak için bu konuyla çeşitli açılardan ilgilenmiştir. 

Örneğin, 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, 
uluslararası hava trafiğini sıklaştırmak amacıyla, taraf devletlerin; 
muhaceret, karantina ve gümrük gibi işlemlerde sürat ve kolaylık 
sağlamasını öngörmüştür. Aynı Sözleşmeye bağlı olarak 1949 ta
rihinde kabul edilen 9 sayılı Ek (Uluslararası Standartlar ve Tav
siye Olunan Uygulamalar) de, uluslararası hava taşıma işlerinde, 
devletlerin pasaport ve vize ile ilgili düzenlemelerini basitleştirme
lerini öngörmüştür. 9. Ek'in 1960'da tadil edilmiş biçimi ise, 3. 4. 2. 
sayılı «Tavsiye edilen uygulama» olarak aşağıdaki hususu tespit et
miştir: 

«Akit devletler, kendi yurttaşlarının gecikmeksizin, asgari 
bir ücret karşılığında ve en az beş yıl için geçerli olmak 
üzere pasaport almaları için gerekli kolaylıkları sağlıya-
caklardır».1 

Aynı 9. Ek'in 1%9'da tadil edilmiş biçiminde de, benzer ve da
ha ayrıntılı hükümler vardır: 

«3.5 — Akit devletler, başvurma üzerine en kısa zamanda 
pasaport verilmesini sağlamak üzere uygulanabilir bütün 
tedbirleri alacaklardır»,2 

(1) ICAO, International Standarts and Recommended Practices, Facili
tation Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation. 
November 1960. 

(2) Aynı maddeye bağlı olarak kabul edilmiş «Tavsiye Edilen Uygula-
ma»lar da şunlardır: 

3.5.1. Tavsiye Edilen Uygulama-Akit devletler, yukarıdaki 3.5. no. 
h maddeyi uygulanır hâle getirmek üzere, gerekiyorsa pasaport ver
me yetkilerini desantiralize edecekler ve iyi hâl kâğıdı, mali durum 
belgesi ve benzeri belgeleri istemekten, özel hâller dışında vaz geçe
ceklerdir.» 

3.5.2. Tavsiye Edien Uygulama-Akit devletler, özel hâller dışın
da başlangıçta en az beş yıl için, sınırsız sayıda seyahatler ve bütün 
ülkeler için geçerli pasaportlar vereceklerdir. 

3.5.3. Tavsiye Edilen Uygulama-Akit devletler pasaportların ye-
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Öte yandan, 1947'de Cenevre'de toplanan bir Birleşmiş Millet
ler uzmanlar Konferansında da, Milletler Cemiyeti zamanında ku
rulmuş geleneğe uyularak; tek tip pasaport, vize ve kontrol işlem
lerinin sadeleştirilmesi gibi tavsiyelerde bulunulmuştur.3 Ekono
mik ve Sosyal Konsey, 28 Ağustos 1948 tarihli bir kararıyla (147 
G. VII), Genel Sekretere, üye Devletlerin dikkatine sunulmak üze
re, pasaport işlemlerinin sadeleştirilmesi ve tek tip hale getirilme
si konusundaki isteğini bildirmiştir. Bunun üzerine başlatılan çeşit
li hazırlık çalışmalarından sonra, Ekonomik ve Sosyal Konseyin 
kararıyla uluslararası seyahat ve turizm konusunda tavsiyeler tes
pit etmek üzere bir Konferans toplanmıştır. Birleşmiş Milletlere ve 
ihtisas organlarına üye bütün devletere açık olan, ayrıca çeşitli ku
ruluşların da oy hakkına sahip olmayarak katılmak üzere davet 
olundukları bu Konferans 21 Ağustos 1963'de Roma'da toplanmış
tır. 

87 üye Devletin yanı sıra birçok Devletlerarası ve Devletlerara-
rı olmayan kuruluşun katıldığı Roma Konferansı, uluslararası se
yahat özgürlüğüne ilişkin problemleri Ingles raporu4 nun ışığı al
tında incelemiş ve: 

«Bir ülkeden diğerine seyahatin, herkes için vazgeçilmez 
bir hak olarak kabul edilmesi gerektiğini» ıkaydetmiş fa
kat «bugünkü durumda bu kuralın evrensel bir biçimde 
uygulanmasına imkân bulunmadığmı»da belirtmiştir».5 

nilenmesi veya değiştirilmesi için basit usuller ihdas edecekler ve ye
ni veya yenilenmiş pasaportlar için ilk defa verilen pasaportların 
geçerlik süresinin aynım uygulayacaklardır. 
3.5.4. Tavsiye Edilen Uygulama-Pasaport verilmesi veya yenilenmesi 
için bir ücret almacaksa, bu ücretin miktarı işlem için yapılmış 
masraftan fazla olmayacaktır.» 

(International Standarts and Recommended Practices; Facilita
tion Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, 
Sixth ed. April 1969, s. 13.) 

(3) Ingles Jose D.; Study of Discrimination in Respect of the Right of 
Everyone to Leave any Country, Including His Own, and to Return 
to His Country (U.N. Doc. E/CN 4/Sub. 2/229/Rev. 1) s. 102. 

(4) Ingles Raporu için Bkz. bir önceki dip notu. 
(5) U.N. Conference on International Travel and Tourism (Rome 21 

August - 5 September 1963) Recommendations on International 
Travel and Tourism, U.N. Doc. E/CONF. 47/18 (1964), s. 29. Konfe
rans; öğretim amacıyla, bilimsel ve kültürel amaçlarla veya resmi 
görevle yapılan seyahatlerin özellikle teşvik edilmesi ve kolaylaştırıl. 
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Konumuz olan özgürlükle ilgili olarak6 Birleşmiş Milletler çer
çevesi içinde yürütülen başka bir çalışma da, sorunu, ayrılık göze
ten uygulamalarla (discrimination) savaş ve azınlık hakları açısın
dan ele almıştır. İnsan Hakları Komisyonunca görevlendirilen Ay
rılık Gözeten Uygulamaları Önleme ve Azınlıkların Korunması Alt-
Komisyonu tarafından 1952'den itibaren başlatılan çalışmalar, 10 
yılı aşan bir süre sonra 1963'de bir rapor biçiminde meyvasmı ver
miştir. Alt-Komisyonun Özel Raportörü Ingles'in hazırladığı 1963'de 
yayımlanan bu rapor,7 İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin Madde 
13/2 hükmünü, ayrılık gözeten uygulamalar açısından ayrıntılı bir 
biçimde incelemekte ve bazı öneriler getirmektedir. 

Bu raporun hazırlanması sırasında, devletlerin iç hukuklarm-
daki uygulamaları tespit amacıyla 1960'da Genel Sekreter taraf m-

ması yolunda tavsiyede bulunmuştur. Ayrıca, Devletlerin, turizm ala
nında, din, ırk amaçlarıyla veya siyasal nedenlerle ayrılık gözeten 
uygulamalardan kaçınmaları da tavsiye olunmuştur, (s. 20). Bkz. 
Nanda, Ved P., The Right to Movement and Travel Abroad: Some 
Observations on the U.N. Deliberations, 1 Denver Journal of Inter
national Law and Policy 109 (1971), s. 111-112. 

Bu tavsiyeler, Resmî Turi;:m Kuruluşları Uluslararası Birliği 
(UIOOT)'nin geçirdiği değişiklik sonucu, Hükümetlerarası nitelikte 
bir uluslararası örgüt olarak 1970 de kurulan Dünya Turizm Örgütü 
(OMT) Tüzüğünün «amaçlar» maddesine şöyle yansımıştır: 

Madde 3 — Örgüt'ün ana amacı, iktisadi gelişmeye, uluslararası 
anlayışa, barış refah, insan temel hak ve hürriyetle
rine ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın 
evrensel saygı duyulmasına ve gözetilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla turizmin teşvik ve geliştirilmesi
ni sağlamaktır... 

Türkiye, bu Tüzüğü onaylamıştır (Resmî Gazete, 8 Ekim 1973, 14 
679). 

(6) Burada, sadece konumuzla doğrudan doğruya ilgili bulunan B.M. ça
lışmaları üzerinde durulmaktadır. B.M.'in çabaları sonucunda gerçek
leştirilmiş aşağıdaki Sözleşmeler de, konuyla dolaylı olarak ilgili 
sayılabilir: 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme; 1954 
tarihli Tabiyetsiz Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme; 1961 tarihli 
Gelecekteki Tabiyetsizlik Durumlarının Bertaraf Edilmesi veya Azal
tılması B.M. Sözleşmesi; 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler ve Muaf
lıklar konusunda Viyana Sözleşmesi»; 1963 tarihli Konsolosluk İliş
kileri Viyana Sözleşmesi; 1965 tarihli Irk Esasına Dayanan heE çeşit 
ayrılık gözetici uygulamaların bertaraf edilmesi Sözleşmesi. 

(7) Bkz. yukarıda dip notu 3. 
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dan üye Devletlçre bir sirküler yollanmıştır.8 Bu yoldan toplanan, 
bilgilere göre aşağıdaki durum tespit olunmuştur:9 

(i) Yurttaşın, yurt dışına çıkma hakkı: 
24 ülkede bu hak anayasal metinler veya kanunlarla, 12 ülkede 

de yargı organlarının yorumları sonucunda tanınmıştır. 50 ülkenin 
mevzuatında bu hak açıkça tanınmış durumda bulunmamaktadır. 
Bu noktada bilgi alınamayan devletlerin sayısı da dörttür. 

(ii) Yurttaşın, yurduna dönme hakkı: 
24 Ülkede bu hak anayasal metinler veya kanunlarla, 12 ülke

de de yargı organlarının yorumları sonucunda tanınmıştır. 49 ülke
nin mevzuatında bu hak açıkça tanınmış durumda bulunmamakta
dır. Bu noktada bilgi alınamayan devletlerin sayısı da beştir. 

Bu bilgilerden çıkan sonuç, devletlerin çoğunluğunda, sözko-
nusu hakların hukuken tanınmış haklar arasında bulunmadığıdır.1" 

Öte yandan, belirtmemiz gerekir ki, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Komisyonunun, Ingles Raporu'nun verilişinden sonra bu 
konuyu görüşmesi için 10 yıl beklemek gerekmiştir, insan Hakları 
Komisyonu, yıllarca tekrarlanmış bir uygulama hâline gelen usul
le, bu konunun görüşülmesini ertelemiştir.11 

(8) 5 Nisan 1960 tarihli bu ilk mektuba cevap veren devletlerin sayısı az 
olmuş, Genel Sekreter aynı isteği 22 Mayıs 1961 tarihli bir sirkülerle 
tekrarlamıştır. İlk iki mektupla sorulan bilgilere cevap vermemiş 
Devletlere, 6 Mart 1962 tarihinde bir üçüncü sirküler yollanmıştır 
(Ingles, a.g.e., s. 76). 

(9) Bkz. Ingles, a.g.e., s. 4. 
(10) Raporun hazırlanmasından sonra yıllar geçmesine rağmen, Komis

yonda görüşülmemesi üzerine, Genel Sekreter, aradan geçen zaman 
içinde yeni gelişmeler olup olmadığını tespit için Haziran 1970'de 
üye Devletlere yeni bir mektup yollamıştır. Bu mektuba gelen ce
vaplardan, bazı yeni yapılan anayasalarda söz konusu hakkın tanın
ması ve bazı Devletlerin uluslararası Sözleşmeleri onaylaması gibi 
nedenlerle, genel olarak özgürlük lehine bir gelişme olduğu sonucu 
çıkabilirse de, bu hakkın resmen tanınmış olduğu ülkeler yine de 
çoğunluğu teşkil edememektedirler. (Nanda, a.g.m., s. 119-120). Dani
marka, eskiye oranla daha sıkı tedbirler uygulamakta olduğunu bil
diren tek devlet olmuştur. Danimarka'nın uygulaması, seferberlik 
halinde göreve çağrılabilecek durumda olanlarla ilgili bulunmaktadır. 

(11) Nanda, a.g.m., s. 109-110. Nanda, yurt dışına çıkma hakkının «ön
celik» taşıyan bir konu olarak görülmediğini, iğneli bir dille söyle
mekte ve Sovyetler Birliğini terketmelerine engel olunan yahudilerin 
durumuna dikkati çekmektedir. 
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İnsan Hakları Komisyonu, bu. erteleme politikasını ancak 1973 
de Cenevre'de toplanan 29. Döneminde değiştirmiştir. 23 Mart gü-

Sovyetler, bir ülkenin, kendi yurttaşlarının başka ülkelere git
mesi konusunu düzenlemekte tam yetkiye sahip bulunduğunu ve ne 
Birleşmiş Milletlerin, ne de onun herhangi bir organının bu konuya 
müdahale edebileceğini ileri sürmüşlerdir. 
Sovyetlerin, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının m. 2(7) «milli yetki») 
hükmüne dayanarak ileri sürdükleri bu görüş karşısında, yurt dışı
na çıkma özgürlüğünün İnsan Hakları Komisyonunda görüşülmesi
nin, önemli sürtüşmelere yol açmasından çekinildiği ve görüşmele
rin bu yüzden yıllarca ertelendiği düşünülebilir. 
Sovyet Delegasyonu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin hazırlık ça
lışmaları sırasında da, 13. maddenin yurt dışına çıkma özgürlüğüy
le ilgili 2. fıkrasına muhalefet etmiştir. Genel Kurulun Üçüncü 
Komitesinin Eylül-Aralık 1948 tarihli Üçüncü Dönem toplantısında, 
13. maddenin oylanması sırasında önce olumlu oy kullanan Sovyet 
delegesi, daha sonra söz alarak 13. maddenin bir bütün olarak oy
landığını —bir tercüme yanlışı nedeniyle— anlamamış olduğunu ve 
2. fıkraya muhalif bulunduğunu söylemiştir (Ingles, a.g.e., s. 87). 

Sovyet yurttaşlarının, Sovyetler Birliği dışına çıkışlarına engel 
olunması konusu, Birleşmiş Milletleri 1949 da da ilgilendirmiştir. 
Yabancılarla evlenmiş Sovyet yurttaşı kadınların, kocalarıyla birlik
te veya kocalarının yanma gitmek üzere, Sovyetler Birliğinden çık
malarına engel olunması üzerine konu (Russian Wives Case) Genel 
Kurula getirilmiştir. Genel Kurul, bu uygulamanın B.M. Andlaşma-
sına uygun olmadığı yolunda karar almıştır. İnsan Haklan Evren
sel Bildirisinin 13. maddesinin de zikrolunduğu kararda, Sovyet Hü
kümetinin bu çeşit tedbirleri kaldırması tavsiye edilmiştir («Gene
ral Assembly, Res. 285 (III) 1949. Bkz. Schwelb, Egon; The Inter
national Court of Justice and the Human Rights Clauses of the 
Charter, 66 AJIL, 337-351 (1972) s. 341). 

Günümüzde de Batı ülkelerinde ve özellikle Birleşik Amerika'da 
bu konu, Sovyetler Birliğinden başka ülkelere göç etmek isteyen 
Sovyet yurttaşı yahudiler açısır dan ilgi toplamaktadır. Ülke dışına 
göç etmek isteyen Sovyet yahudilerinin durumunun, Sovyetler Bir
liği ile A.B.D. arasında ticaret anlaşmasının görüşmeleri sırasında 
pazarlık konusu olduğu anlaşılmaktadır. A.B.D.nde, özellikle yahudi 
çevrelerinden gelen bazı Kongre üyeleri, Sovyetlerle ticaret anlaşma
sı yapılmasına ancak, Sovyetlerin bu konuda daha liberal bir poli
tika uygulamaları hâlinde razı oldukları anlaşılmaktadır (Trading 
for Human Rights, The Times, 20 Eylül 1973, Başyazı). 

Bu makalenin basıma verildiği günlerde yayımlanan son bir ha
bere göre, Sovyetler Birliği, A.B.D. nin ticaret anlaşmasında bazı 
ödünler vermesine karşılık olarak, göç edecek Sovyet yahudilerine 
tanıdığı kontenjanı iki katma çıkarmıştır (T.R.T. Radyo Haber Bül
teni, 19 Ekim 1974, saat 13.00; Milliyet, 20 Ekim 1974, s. 10). 
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nü yapılan toplantıda sunulan bir karar tasarısı12 «herkesin, kendi 
ülkesi de dahil olmak üzere, her ülkeyi terk etme ve kendi ülkesi
ne dönme hakkı konusunda ayrılık gözeten uygulamalar (discrimi
nation)» üzerinde müzakere açılmasını sağlamıştır. Bu karar tasa
rısı, 25 lehte ve 4 çekimser oyla kabul edilmiş, alehte oy kullanıl
mamıştır. İnsan Hakları Komisyonu bu kararı ile Ekonomik ve 
Sosyal Konseye, aşağıdaki noktalan kapsayan bir karar alması yo
lunda tavsiyede bulunmuştur: 

(i) Herkesin, kendi ülkesi de dahil olmak üzere her ülkeyi 
terk etme ve kendi ülkesine dönme hakkından yararla
nılması ile ilgili olarak, hükümetlerin; bu konudaki Bir
leşmiş Milletler kararlarını, İnsan Hakları Evrensel Bil
dirisinin 13. madde hükmü die Bildirinin ilgili diğer hü
kümlerini, Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Uluslar
arası Misakı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümle
rini dikkate almaları konusunda bir ihtiyaç bulunduğu 
teyid olunmuştur. 

(ii) Herkesin, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, her ülkeyi 
terk etme ve kendi ülkesine dönme hakkı konusunda orta
ya çıkan, özgürlüğü sağlama ve ayrılık gözeten uygulama
lara karşı tedbirler (non-discrimination) sorunlanyla il
gili olarak yapılacak yasama ve idari düzenleme işlemle
rinin hazırlığında; hükümetler, uluslararası ve bölgesel 
örgütler ve ilgili diğer kuruluşların, insan Hakları Ev
rensel Bildirisi ile, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve 
Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Misa-
kı'nın ilgili hükümlerini dikkate alacaklan umudedilmek-
tedir. 

(iii) Genel Sekreterden, Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar 
Uluslararası Misakı'na taraf devletlerin ilk toplantısına, 
Misak gereğince kurulacak İnsan Hakları Komitesine13 

iletilmek üzere, bu konuyu getirmesi istenilmiştir.14 

(12) Tasarıyı sunan Devletler şunlardır: A.B.D., Ekva'tor, Gana, Hindis
tan, Nijerya ve Pakistan. 

(13) İnsan Hakları Komitesi için Bkz. aşağıda 3., dipnotu 4. 
(14) U.N. Information Center for Greece, Israel, Turkey and Cyprus 

Press Release, No. 1973/62, 3 April 1973 (A.B. 13/2.4.73); No. 1973/121, 
4 June 1973 (A.B. 22/4.6.73). 
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Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Sosyal Komitesi, İnsan Hakları 
Komisyonundan gelen kararı 11 Mayıs 1973 günü incelemiş ve ka
bulü için Konseye tavsiyede bulunmuştur (Draft Resolution VII).15 

2. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi : 

Birleşmiş Milletler Genel Krrulu'nca 10 Aralık 1948'de kabul-
edilen İnsan Haklan Evrensel Bildirisi, 13. maddesinin 1. fıkrasıy
la; herkesin, herhangi bir devletin ülkesi içinde serbestçe seyahat 
(hareket) etme ve yerleşme haklarına sahip olduğunu belirtmiş 
ve aynı maddenin ikinci fıkrasıyla da şu hükmü getirmiştir: 

«Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, her ülkeyi 
terk etme ve kendi ülkesine dönme hakkına sahiptir.»' 

Görüldüğü gibi, Evrensel Bildiri, bir kimsenin kendi ülkesi dı
şına çıkma ve kendi ülkesine dönme haklarını tanımış olmakla bir
likte, bir noktayı eksik bırakmıştır: kendi ülkesinden başka bir ül
keye girme hakkı.2 Bildiriyi hazırlayanlarca, böyle bir hükme yer 
verilmemiş olması, Uluslararası Hukukun geleneksel kurallarına 
göre, her devletin, kapılarını yabancılara açık tutup tutmamakta 
serbest olması ilkesinin bir sonucudur.3 İnsan Hakları konusunun 
Birleşmiş Milletler düzeyinde ele alınması ve özgürlükler lehinde 
bir çok ileri adımların atılması bile, bu kuralı yumuşatmaya yet
memiştir. Devletleri, kendi iradeleriyle taraf oldukları sözleşmele
rin bu konuyla ilgili hükümleri dışında, yabancıları ülkelerine ka
bul etmeye zorlayacak bir kural yoktur. 

Öte yandan, Bildirinin, tanınmış bulunan hak ve özgürlükle
rin kullanılması ve düzenlenmesiyle ilgili son iki maddesi (m. 29 
ve 30) de hayli geniş kısıtlama olanakları öngörmüştür. Ahlâk, ka
mu düzeni4 ve genel refahı sağlamak amacıyla alınacak tedbirlerle; 

(15) U.N. Information Center... Press Release No. 1973/111, 22 May 1973 
(A.B. 20/21.5.73). 

(1) Üçüncü Komite tarafından hazırlanmış metin, Evrensel Bildirinin 
13. maddesi olarak, Genel Kurul'da 44 lehte, 6 aleyhte ve 2 çekimser 
oyla kabul edilmiştir (Ingles, a.g.e,. s. 87). 

(2) Bkz. Chafee, a.g.e., s. 162-63 
(3) Bkz. yukarıda I. dipnotu 2 ve 3 (s. 280). 
(4) Bildirinin resmi Türkçe çevirisdnde, «Kamu düzeni» (public order) 

nin karşılığı olarak «nizam» denilmiştir (R.G. 27 Mayıs 1949); 7217, 
Düstur III ter. c. 30, s. 1019); Özman, M. Aydoğan; İnsan Hakları ile 
İlgili Temel Metinler, Ankara 1967, s. 37. 

Bu, tartışmalı bir 'terimdir. Bkz. ileride 3., dipnotu 6. 
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Evrensel Bildiride tanınmış bütün özgürlükler gibi, yurt dışına çık
ma ve yurda dönmenin de sınırlanabileceği kabul edilmiş bulun
maktadır . Bu bakımdan, Bildirinin hukuken bağlayıcı nitelikte ol
duğu b i r an için kabul edilse bile, devletlere çok geniş b i r sınırlama 
alanı bırakılmış olduğu açıkça bellidir. Bildiride kabul edilmiş öl
çüler, ve özellikle «genel refah», yurda girme ve yurt dışına çıkma 
özgürlüğü konusunda devletlerce alınabilecek hemen her türlü ted
bire imkân vermektedir. 

Nitekim, «genel refah» deyiminin, daha sonra yapılan Misak'-
da5 sözkonusu olan bütün sınırlama ölçülerini kapsayacak kadar 
geniş olduğu düşünülmüş ve bu deyim Misak'a alınmamıştır.6 

Kaldı ki, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin, teknik anlamıyla 
hukuki bir bağlayıcılığı olduğu çok şüphelidir.7 Bunun içindir ki, 
bizzat Birleşmiş Milletler Teşkilatı daha sonra giriştiği çabalarla, 
Evrensel Bildirideki özgürlükleri, Misak (Covenant) hükümleri 
hâline getirmeye çalışmış ve ayrıca bölgesel Sözleşmelerle benzer 
düzenlemelerin yapılmasını teşvik etmiştir. 

(5) 1966 Yurttaşlık Haklan ve Siyasal Haklar Misakı, Bkz. ileride 3. 
(6) Ingles, a.g.e., s. 36. Bkz. ileride 3., dipnotu 5.. (s. 296). 
(7) Burada, Evrensel Bildirinin, çeşitli ülkelerin iç hukuklarında yapı

lan düzenlemeler üzerinde manevi etkisinin hissolunduğunu da be
lirtmemiz gerekir. Yeni bağımsızlık kazanan bazı Afrika ülkelerinin 
anayasalarında bu etki açıkça görülmektedir. 

Örneğin, 10 Eylül 1963 tarihli Cezayir Anayasasının 11. maddesi, 
Cezayir Cumhuriyetinin İnsan Hakları Evrensel Bildirisine katıldığı, 
nı bildirmektedir (Peaslee, A. J.; Constitutions of Nations, 3rd ed. 
Vol. I, Africa, s. 9.). 24 Kasım 1962 tarihli Ruvanda Anayasası da 13. 
maddesinde, însan Hakları Evrensel Bildirisinde belirtilen 'temel 
özgürlüklerin, bütün yurttaşlar için garanti edildiğini belirtmiştir. 
(Peaslee, a.g.e., s. 677). Öte yandan, örneğin 1 Temmuz 1962 tarihli 
Burundi ve 3 Mart 1963 tarihli Senegal Anayasalarının Başlangıç 
bölümlerinde de İnsan Hakları Evrensel Bildirisine atıflar vardır. 
(Peaslee, a.g.e., s. 19, s. 697) 

Evrensel Bildirinin hukuki bağlayıcılık değeri konusunda Bkz. 
Kapani, Münci; Kamu Hürriyetleri (Teorik ve Pozitif Gelişmeler...) 
3. Bası, Ankara 1970, s. 59-60; Akın, İlhan; a.g.e., s. 101-102; Çelik, 
Edip F.; Milletlerarası Hukuk, c. I, gözd. geç. bası, İstanbul 1965, 
s. 387-88, Meray, Seha L.; Devletler Hukukuna Giriş, c. I. 3. bası. s. 
253-54 
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3. 1966 Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Misakı1 

însan Hakları Evrensel Bildirisi'nin hazırlanması ve kabulü 
sıralarından itibaren, Bildiri'de tanınmış özgürlüklerin daha sağ
lam hukuki güvencelere bağlanması amacıyla bir Pakt veya Misak 
hazırlanması çalışmalarına da başlanmıştır. 

Başlangıçta bir tek Misak hazırlanması sözkonusu iken, Genel 
Kurul 1952'de, biri yurttaşlık hakları ve siyasal haklarla diğeri de 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili olmak üzere iki ayrı 
metin hazırlanmasına karar vermiştir. 

însan Hakları Komisyonu'nun 1954'de tamamladığı iki tasarı, 
aynı yıl Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla Genel Kurula gön
derilmiştir. Bu iki taslak 1955'den 1966'ya kadar Genel Kurulun 
her döneminde gündemde bulunmuş ve özellikle Genel Kurulun 
Üçüncü Komitesinde ayrıntılı görüşmelere konu olmuştur. Bu uzun 
çalışmalar, Genel Kurul tarafından 1966'da kabul edilen iki Misak-
la sonuçlanmıştır: «Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ulus
lararası Misakı» ile «Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Ulus
lararası Misakı». 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli 
toplantısında kabul edilen bu iki Misaktan biri olan Yurttaşlık 
Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Misakı2 12. Maddesiyle, Ev

li) International Covenant on Civil and Political Rights, Resolution 
2200 (XXI) of the General Assembly, 16 Dec. 1966. General Assembly 
Official Records, Twenty-First Session, Supp. 16 (A/6316). 
Misak'm adında geçen «civil rights» deyiminin, dilimizde tam karşılı
ğım bulmak zordur, Kapani'mn belirttiği gibi, bu deyimi Türkçeye 
«medenî haklar» diye çevirmek doğru değildir (Bkz. Kapani, a.g.e., s. 
13, not 12). Çünkü, günümüz Türkçesinde «medenî» sözcüğü «me. 
dine» (site) kavramından çok «uygar» kavramını akla getiren biçim
de kullanılmaktadır. Bu yüzden, «Medeni Hukuk» adlı hukuk dalının 
adı da, bu konu ile ilgili kitaplarda özel açıklama yapılmasını ge
rektirmektedir. 

«Yurttaşlık hakları» da, belki bu Misak'a tanınan özgürlükleri 
ifade için dar bir anlam taşımaktadır. Çünkü, Misak'ta düzenlenen 
özgürlüklerin bir çoğundan yararlanmak için, belirli bir ülkenin 
yurttaşı bulunmak gerekli değildir, Fakat daha uygununu bulama
dığımız için, bu deyimi seçmiş bulunuyoruz. 

(2) Her iki Misak da oybirliğiyle kabul edilmiştir. Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel haklarla ilgili Misak 105, Yurttaşlık Haklan ve Siya
sal haklarla ilgili Misak da 106 lehte oy almış, karşı oy kullanıl
mamıştır. Güney Afrika gibi bazı ülkeler, oylamaya katılmamışlar
dır. 



Yurt Dışına Çıkma Ve Yurda Girme Özgürlüğü 295 

rensel Bildiride olduğu gibi, önce bir ülke sınırları içindeki seya
hat ve yerleşme özgürlüğünü düzenlemiş; 2. ve 4. fıkralarıyla da 
yurt dışına çıkma ve yurda girme özgürlüklerini tanımıştır. 12. 
maddenin 3. fıkrası ise, yurt içi seyahat ve yerleşme ile yurt dışı
na çıkma özgürlüklerinin kullanılmasını düzenlemekte ve sınırlama 
ölçülerini ve amaçlarını göstermektedir. 2. ve 4. fıkralar, Evrensel 
Bildiri'nin m. 13/2 hükmünün iki ayrı fıkra hâlinde düzenlenmiş bi
çimidir: 

Madde 12 — 

1 

2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, her ülkeyi ter-
ketmekte serbesttir. 

3. Yukarıda sözkonusu olan haklar3 milli güvenliği, kamu 
düzenini, genel sağlığı veya ahlâkı veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerini korumak için gerekli ve bu Misak'la ta
nınmış diğer haklarla ahenkli olan, kanunla belirtilmiş 
kısıtlamalar dışında hiç bir kısıtlamaya tabi değildir. 

4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak 
yoksun bırakılamaz. 

Misakın, yurt dışına çıkma ve yurda dönme özgürlüğü konu
sundaki hükümlerinin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:4 

Bu iki Misakın hazırlık çalışmaları sırasında Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunun XXI Dönemi, Üçüncü Komitesinde Türk De
legasyonu adına açıklanan görüşler için Bkz. Söylemez, Yüksel (ed.); 
Foreign Policy of Turkey at the United Nations... vol. II-Economic, 
Social and Financial Questions, Ankara 1973, s. 874-79. 

(3) 1. fıkrada düzenlenen, herhangi bir ülke içinde seyahat ve yerleşme 
hakkı ile 2. fıkrada sözkonusu edilen hak. 

(4) Bu misakın, onu aynı Genel Kurul kararıyla kabul edilen diğer Mi-
saktan (International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights) ayıran bir özelliği; taraf devletleri, metinde mevcut hakların 
gerçekleşmesi için kendi anayasal usulleri içinde yasama tedbirleri 
ve diğer tedbirleri alma yükümü altına koymasıdır, (madde 2/2). 
Misakla, bir de «tnsan Hakları Komitesi»nin kurulması öngörül
müştür (madde 28 vd.). Fakat bu Komiteye karşı, taraf devletlerin 
tek yükümlülüğü, Misakda öngörülen hakları gerçekleştirmek için 
alınan tedbirler ve bu konuda karşılaşılan güçlüklerle ilgili olarak 
raporlar vermekten ibarettir. Komite, bu raporları inceleyerek «ge
nel mutalâlar» verecektir. 
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Misakm 12. maddesinde tanınmış haklarla, Evrensel Bildiri
nin 13. maddesinde tanınan haklar, muhteva bakımından aynıdır. 
Ancak, kısıtlama ve düzenleme amaç ve ölçüleri bakımından iki 
metin arasında farklar vardır: 

(i) Genel ahlâk ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko
runması, her iki metinde de belirtilmiş ölçülerdir. 

(ii) Evrensel Bildiride bir sınırlama ölçü ve amacı olarak 
mevcut bulunan «genel refah» Misaka alınmamıştır. Bunun nede
ni, «genel refah» deyiminin, Misalsin 12. maddesindeki bütün sı
nırlama ölçü ve amaçlarını kapsayacak kadar geniş bir kavram 
olarak görülmesidir.5 

(iii) Evrensel Bildiride sınırlama amaç ve ölçüsü olarak ka
bul edilmiş «kamu düzeni» (public order) kavramının Misaka 
alınmasında tereddüt edilmiştir. Bunun nedeni, îngilizcedeki «pub
lic order» ile Fransızcadaki «ordre public» deyimlerinin —etimo
lojik bakımdan aynı olmalarına rağmen— hukuk deyimi olarak 
farklı anlamlar ifade etmeleridir. 

Common Law geleneğine bağlı ülkelerde «public order» sade
ce, düzensizliğin mevcut bulummacığı bir ortamı ifade etmekte; 
«ordre public» ise Fransız hukukuıda ve diğer Kara Avrupası ül
keleri hukuk sistemlerinde daha teknik bir anlama gelmektedir. 

Genel Kurul'da bu Misak'a Ek olarak aynı toplantıda kabul 
edilmiş «İhtiyari Protokol »a (Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights) taraf olan devletler ise, Ko
mitenin, kişilerce yapılacak başvurmaları incelemesini kabul etmiş 
olacaklardır. (İhtiyari Protokol 66 lehte, 2 aleyhte oyla kabul edil 
miş, 38 üye devlet çekimser kalmıştır.) 

Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Misakı, 35 inci onay veya 
katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdiin
den itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecektir (m. 48). Hâlen, bu sa
yıya ulaşılmış değildir. 1972 sonu itibariyle onaylamış veya katılmış 
durumda bulunan devletlerin sayısı 15'tir: Bulgaristan, Danimarka, 
Ekvator, Kenya, Kıbrıs, Kolombiya, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Nor
veç, Suriye, Şili, Ürdün, Tunus, Uruguay. 1973 Şubatında bu sayı 19 a 
ulaşmış bulunuyordu. 

Dışişleri Bakanlığı Milletlerarası Kuruluşlar Dairesi Başkanı Sa 
ym Yüksel Söylemezin nazik ilgisiyle sağlanan bilgiye göre, 1974 so
nunda, imzalayan devletlerin sayısı 50'ye onaylayan devletlerin sayısı 
da 28'e ulaşmıştır. 

(5) Ingles, a.g.e., s. 36 
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Bilindiği üzere, «ordre public» (kamu düzeni) kavramı, Özel Hu
kuk alanında sözleşmelerin butlanı, Kamu Hukuku alanında polis 
yetkilerinin ve İdarenin düzenleme yetkilerinin kullanılması veya 
Devletler Özel Hukuku alanında, yabancı hukukun uygulanıp uy
gulanmaması gibi durumlarda kullanılmakta ve genellikle, az çok 
müphem bir kavram olarak kabul edilmektedir.6 

Bu iki deyimin anlamları konusundaki tereddütlerin sonucu 
olarak, Misakın madde 12/3 hükmünde geçen kamu düzeni (public 
order) deyiminin yanma paratez içinde, Fransızca «ordre public» 
sözlerinin yazılmasına karar verilmiştir.7 

(iv) Misakın yurt dışına çıkma özgürlüğüyle ilgili maddesi-
ne, Evrensel Bildiride mevcut olmayan iki sınırlama ölçüsü daha 
eklenmiştir: Genel sağlık (public health) ve milli güvenlik (nati
onal security). 

(v) Misakın yurda dönme özgürlüğüne ilişkin hükmü, mad
denin son fıkrasında, bağımsız olarak düzenlenmiş, böylece bu 
özgürlük 3. fıkradaki sınırlama ölçü ve amaçlarının dışında tutul 
muştur. Oysa Evrensel Bildiri, yurda dönme özgürlüğü ile madde
de düzenlenmiş diğer özgürlükler arasında, bu bakımdan bir 
fark gözetmemişti. Bu durumda, yurda dönme özgürlüğü bakı
mından Misak'la önemli bir adım atılmış olmakta ve bu özgürlük 
daha güçlü biçimde tanınmış olmaktadır. 

IV. AVRUPA KONSEYİNİN ÇABALARI 

1. Genel Olarak: 

Avrupa Konseyi çerçevesi içinde gerçekleştirilen ve Kasım 
1950'de imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde1 yurt 
dışına çıkma ve yurda dönme özgürlüğüne ilişkin herhangi bir 

(6) Misakın hazırlık çalışmaları sırasında bu iki terimin uyandırdığı 
tereddüter için Bkz., Ingles, a.g.e., s. 36-37, Nanda, a.g.m., s. 116. 

(7) Bkz. ileride IV., 2., dipnotu 7. (s. 303). 
(1) İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme, (Ro

ma, 4 Kasım 1950) Metin için Bkz. Özman, a.g.e., s. 41 vd. Sözleşme
nin niteliği ve değeri konusunda Bkz. Akın, a.g.e., s. 102-105; Kapani, 
a.g.e., s. 63-66; Çelik, a.g.e., s. 388-90; Meray, a.g.e., s. 257-63. Genel bil
gi için Bkz. Arık, K. Fikret; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Üzeri
ne bir İnceleme (Esaslar - Teşkilât - İçtihat), Ankara, 1965. 
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hüküm yoktur. Fakat Konsey, üye devletler arasında seyahatin 
kolaylaştırılması ve pasaport ve vize formalitelerinin basitleşti
rilmesi için çalışmalarda bulunmaya kuruluşundan itibaren baş
lamıştır, iskandinav ülkeleri arasında yapılan bir anlaşma ile, 
bu ülkeler yurttaşlarının, birbiırinin ülkesine pasaportsuz olarak 
girip çıkabilmesinden de ilham alınarak bu konu üzerinde çalış
malara girişilmiştir. Başlangıçta, üye devletlerce verilecek pasa
portların ilgası ve onun yerine, kurulacak bir «Avrupa Pasaport 
Ofisi» tarafından çıkarılacak ve: bütün üye Devletler yurttaşları
na verilecek bir «Avrupa Pasaportu» ihdas edilmesi düşünülüyor
du. Fakat, bu konu ile ilgili olarak, üye Devletlerle yapılan temas
lar sonunda, üyelerin böyle bir «Avrupa Pasaportu» fikri için ha
zır olmadıkları anlaşılmıştır. tJye Devletler, «Avrupa pasaportu» 
yerine, pasaportların standardizasyonu yoluna gidilmesini öner
mişlerdir. Bunun üzerine «Avrupa Pasaportu» fikrinden vazge
çilmiş; Bakanlar Komitesinde ve Danışma Meclisinde yapılan ça
lışmalar sonucunda, üye devletlerin çıkaracağı pasaportların, çı
karan devletin dilinden başka en az Konseyin iki resmi dilinde 
hazırlanmış olması, Milletler Cemiyeti zamanında toplanmış 1926 
Pasaport Konferansında kabul edilen biçime uygun olması gibi 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Konsey üyesi devletlerin ver
dikleri pasaportların mümkün olduğu kadar çok sayıda devlete 
—ve en azından bütün üye devletlere — yapılacak seyahatlar için 
geçerli olması gibi ilkeler tespit edilmiştir.2 

Konseyin Bakamlar Komitesinin çabaları sonucunda 1956 
Ocağından itibaren üye devletler arasında vize zorunluğuna son 
verilmiştir.3 öte yandan, 1 Ocak 1958'de yürürlüğe giren bir an 
laşma ile, Belçika, Fransa ve italya, birbirlerinin yurttaşlarından 
pasaport sorma usulünü terketmişlerdir. Ancak, bu anlaşma, tam 
anlamıyla serbest geçişi değil; sadece 3 aylık bir süreyi aşmaya
cak girişlerde pasaport yerine, anlaşmanın Ek'inde belirtilmiş bel
gelerden birinin4 gösterilmesiyle yetinilmesini öngörmektedir. 

(2) Bu gelişmeler hakkında bilgi için Bkz. Turack, Daniel, C, Freedom 
of Movement in Western Europe: The Contribution of the Council 
of Europe (Comment); 15 Amer. Journal of Comparative Law, 781,vd. 

(3) Ingles, a.g.e., s. 7. 
14) Bunlar; hâlen geçerli veya son 5 yıl içinde geçerli olmuş pasaport; 

şahsın mutaden üzerinde taşıdığı, kendi milli yetkili makamlarınca 
verilmiş kimlik belgesi veya benzeri belgelerdir. 3 ayı aşan girişler 
için pasaport zorunlu olmaya devam etmektedir. (Turack, a.g.e., s. 
790). 
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1961'de imzalanan ve 21 yaşından küçüklerin, müşterek pa
saportla seyahatlerini kolaylaştıran anlaşma da, Avrupa Konseyi
nin Üye devletler arasındaki seyahatleri kolaylaştırma çabaları 
arasındadır.5 

1961 tarihli, Avrupa Sosyal Haklar Temel Yasası6 da, 18. mad
desiyle şu hükmü getirmiştir: 

«Diğer bir üye memlekette kazanç sağlayıcı faaliyette bu
lunabilme hakkının fiili işleyişini temin maksadıyla 
Âkit taraflar; 

4. Diğer bir Âkit tarafın ülkesinde faaliyet göstermek isteyen 
kendi vatandaşlarının çıkış hakkını tanırlar.» 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran ve 25 Mart 1957'de 
Roma'da imzalanan Antlaşmada da, üye devletler arasmda seyahat 
serbestliğini öngören hükümler vardır: 

Madde 3 (c) hükmüne göre, üye Devletler kişilerin hiz
metlerin ve sermayenin serbest hareketine engelleri kal
dıracaklardır. Antlaşmanın İkinci Kısmının III. Başlığı 
da, «kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest hareketi» 
ile ilgilidir. Burada yer alan 48. madde, geçiş döneminin 
sonuna kadar alınacak tedbirlerle, işçilerin Topluluk 
içinde serbest hareketlerinin (seyahatlerinin) sağlanma
sını öngörmektedir. 49. madde, Topluluk Konseyi'nin bu 
konuyu düzenlemek için direktifler ve tüzükler çıkarabile
ceğini belirtmekte; 50. madde de, üye devletlerin genç 
işçi mübadelesini teşvik etmelerini öngörmektedir.7 

(5) Bu konudaki çabalarla ilgili olarak belirtilmesi gereken bir örnek de; 
Belçika-Hollanda ve Belçika-Lüksemburg sınırlarında, seyahat ama
cıyla yapılan geçişlerde kontrolün 1 Temmuz 1960 dan itibaren kal
dırılmış olmasıdır (U.N. Doc., E/CN. 4/1042/Add. 3, s. 3). 

(6) Avrupa Sosyal Haklar Temel Yasası, (Torino, 18 Ekim 1961) Metin 
için Bkz. Özman, a.g.e., s. 66 vd. 

(7) Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 12 Eylül 1963 de 
Ankara'da imzalanan Ortaklık Anlaşması'nın (onaylanmasını uygun 
bulan kanun; no. 397, R.G. 12 Şubat 1964, 11.631, Düstur V. ter., c. 
3/1, s. 444; yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu karan, R.G. 17 Kasım 
1964, 11.858, Düstur V. ter., c. 4/1, s. 42) 12. maddesine göre: «Âkid 
Taraflar, arasında serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştir-
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Birleşik Krallık (İngiltere), E>animarka, İrlanda ve Norveç'in 
AET.'na katılmalarıyla ilgili antlaşmanın imzası dolayısıyle, 22 
Ocak 1972 de Brüksel'de toplanan Topluluk üyesi devletler temsil
cileri, işçilerin serbest hareketine ilişkin bir ortak deklerasyon 
yayınlamışlardır. Bu deklerasyonda, Topluluğun genişlemesinin, 
işçilerin serbest hareketiyle ilgili hükümlerin bazı üye devletler 
bakımından uygulanmasında güçlüklere yol açabileceği belirtilmiş
tir. Deklerasyonda, doğabilecek bu gibi güçlükler karşısında, üye 
devletlerin çözüm bulunması için konuyu Topluluğun kurumları 
önüne getirmek hakkını saklı tuttukları açıklanmıştır.8 

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşından sonra gerçekleştirilen ge
lişmelerle ilgili olarak verdiğimiz örneklerin gösterdiği gibi, bu 
alanda başarılanlar, genel bir İns.an Hakları Belgesi niteliği gös
termemiş; şüphesiz önemli, fakat az çok dağınık çabalar olarak 
kalmıştır. 

Yurt dışına çıkma ve yurda dönme özgürlüğünün, bir temel 
insan hakkı olarak ele alınıp düzenlenmesi, ancak 1968'de yürür
lüğe giren, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Dördüncü Pro-
tokolla mümkün olmuştur. 

mek için, Topluluğu kuran Antlaşmanın 48., 49. ve 50 nei maddele
rinden eşinmekte uyuşmuşlardır.» 

23 Kasım 1970 de .Brüksel'de, Ankara Anlaşmasına ek ve onun 
ayrılmaz bir parçası olarak imzalanan Katma Protokol de (onaylan
masını uygun bulan kanun; no. 1448, R.G. 3 Ağustos 1971, 13.915, 
Düstur V. ter., c. 10/3, s. 2740; yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu 
kararı, R.G. 29 Aralık 1972, 14.4C6, Düstur V, ter., c. 12/1, s. 178), ko
nuyla ilgili olarak şu hükmü getirmiştir; «Türkiye ile Topluluk üye. 
si Devletler arasında işçilerin serbest dolaşımı, Ortaklık Anlaşma
sının 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaşmanın 
yürürlüğe girişinden sonraki onikinci yılın sonu ile yirmiikinci yılın 
sonu arasında kademeli olarak gerçekleştirilecektir.» (m. 36). 

Ankara Anlaşması 1964 de yürürlüğe girmiş bulunduğuna göre, 
bu gerçekleştirme çabalarının, 1976 dan itibaren başlaması gerek
mektedir. 

A.E.T. ülkeleri arasında ve Topluluk üyesi devletlerle Türkiye 
arasında serbest işçi dolaşımı konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. 
Reisoğlu, Seza; Ortak Pazar Hukuku, Özellikle İşçi Dolaşımı, Yer
leşme ve Hizmet Edimi Serbestisini Düzenleyen Kurallar, Ankara 
1973, s. 49 vd. 

(8) Treaties Establishing European Communities, Office for Official 
Publications of the European Communities, 1973, s. 1477. 
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2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek IV. Protokol 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 4 Kasım 1950'de Roma'da im
zalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yurt içi veya yurt dı
şı seyahat özgürlüğüyle ilgili b ir hüküm yoktur. Sözleşmeye Ek 
olarak hazırlanan ve 20 Mart 1952'de Paris'de imzalanan I. Proto-
kolda1 belirtilen özgürlükler de bu konuyu kapsamamaktadır . 

Yurt içi seyahat, yu r t dışına çıkma ve yurda dönme özgürlük
leri, 16 Eylül 1963'de Strazburg'da imzalanan, IV. Ek Protokol'da2 

düzenlenmiştir. Böylece, bu özgürlüklerin Avrupa Konseyi çerçe
vesi içinde düzenlenmesi teşebbüsleri ilk somut sonucunu vermiş 
olmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine EK. IV. Protokol 
2 Mayıs 1968'de 5 Devlet (Danimarka, İsveç, İzlanda, Lüksemburg 
ve Norveç) tarafından onaylanmış olarak yürürlüğe girmiştir. 

IV. Protokol 'un 2. maddesi yurt içi seyahat özgürlüğünü ve 
yurt dışına çıkma özgürlüğünü ayrı fıkralarda düzenlemiş, yurda 
dönme özgürlüğü ise 3. maddede ele alınmıştır.3 

2. Maddenin 1. fıkrası, yurt içi seyahat özgürlüğünü, 1966'da 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Misak'ın4 madde 
12/1 hükmünü aynen tekrarlıyarak düzenlemiştir. Protokol 'un, 
yurt dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin ve 

«Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, her ülkeyi ter-
ketmekte serbesttir». 

biçimindeki madde 2/2 hükmü de, B.M. Genel Kurulunca kabul 
edilen. Misak'ın madde 12/2 hükmünün aynen tekrarıdır. 

(1) însan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair Sözleşmeye Ek 
Protokol (Paris, 20 Mart 1952). R.G. 19 Mart 1954, No. 8662, Bkz. 
Özman, a.g.e., s. 59-60). 

(2) Fourth Protocol to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms Other Than Those Already Inc
luded in the Convention and in the First Protocol Thereto; Council 
of Europe, Doc. H. (71) 11, Strasbourg, 1971, s. 31-33. 

(3) Kosta Rika'nm başkenti San Hose'de toplanan İnsan Hakları Kon
feransında 22 Kasım 1969'da imzalanan Amerikan însan Haklan 
Sözleşmesi (American Convention on Human Rights), 22. maddesiyle 
IV üncü Protokolün yurt dışına çıkma ve yurda dönme özgürlüğüne 
ilişkin hükümlerini aşağı yukarı aynen tekrarlamıştır. Üslup değişik, 
ligi dışında iki metin muhteva bakımından aynıdır. Yalnız Amerikan 
Konvansiyonu, yurda dönme özgürlüğünü de aynı madde içinde dü
zenlemiştir. Metin için Bkz. 65 AJIL, 686 (1971). 
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Ancak IV. Protakolla, B.M, Misakı arasındaki bu ayniyet, sı
nırlama ölçü ve amaçlarını gösteren hükümlerde bozulmaktadır. 
Protokolün bu konuyla ilgili hükmü şöyledir: 

«Madde 2/3 - Bu hakların kullanılması; kanuna uygun 
olan ve demokratik bir toplumda milli güvenlik veya ka
mu güvenliği, kamu düzeni, suçları önleme, sağlık veya 
ahlâkı korumak veya başkalarının hak ve özgürlükleri
ni korumak amacıyla gerekli bulunan kısıtlamalardan 
başka kısıtlamalara tabi tutulamaz.» 

Yurda dönme özgürlüğü konusundaki hükümler bakımından 
da, iki metin arasında önemli bir fark vardır. Misak'ın; 

«Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak 
yoksun bırakılamaz» biçimindeki madde 12/4 hükmüne 
karşılık, IV. Protokol, bu özgürlüğü mutlak olarak tanı
mıştır: «Hiç kimse, yurttaşı olduğu Devletin ülkesine gir
mek hakkından yoksun bırakılamaz.» (Madde 3/2)5 

Misak ve IV. Protakol'un konumuzla ilgili hükümlerinin kar 
şılaştırılmasmdan şu sonuçlar çıkarılabilir: 

(i) Protokol, kısıtlamaların «demokratik bir toplumda ge
rekli» olması ölçüsünü koymuştur ki Misak'da böyle bir hüküm 
yoktur. Buna karşılık, Misakdaki «Misakla tanınmış diğer haklarla 
ahenkli» olma ölçüsü de, Protokolda yer almış değildir. 

(ii) Milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve ahlâk6 ve 
başkalarının hak ve özgürlükleri her iki metinde de sınırlama amaç 
ve ölçüsü olarak belirtilmiştir. «Kamu düzeni» Misakm hazırlan
masında olduğu gibi Protokol'un hazırlanması sırasında da tered
düt uyandıran bir terim olmuştur. Başlangıçta İngilizce metne ko
nulmuş bulunan «law and order» deyimi sonradan değiştirilmiş ve 
ingilizce metinde de Fransızca olarak «ordre public» deyimine yer 
verilmiştir. Uzmanlar Komitesi bu değişikliği yaparken, 2. madde-

(4) Yurttaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Misakı. Bkz. yukarıda III, 2. 
(5) 3. maddenin 1. fıkrası da, hiç kimsenin bir birey olarak veya kollek-

tif bir tedbirin uygulanması sonucunda, ^yurttaşı bulunduğu ülkeden 
sürgün edilemeyeceği hükmünü koymuştur. 

(6) Bu konuda genel (public) sözü yalnız Misakda kullanılmıştır, fakat 
muhteva bakımından fark yaratmamaktadır. 
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de geçen «ordre publioin, Kara Avrupası ülkelerinde kullanıldığı 
biçimde geniş anlamda anlaşılmasını öngörmüştür.7 

(iii) Protokol, Misakda mevcut olmayan iki sınırlama amacı 
daha ihtiva etmektedir: Kamu güvenliği ve suçları önleme. 

Böylece, yurt dışına çıkma özgürlüğü bakımından Protokolün, 
Misaka oranla, devletlerce kısıtlayıcı tedbirler almması bakımından 
daha elverişli bir sistem kurmuş olduğu söylenebilir.8 

Yalnız yurda dönme özgürlüğü bakmamdan durum farklıdır. 
Misakda, yurda dönüş özgürlüğünün keyfi sınırlamalarının yasak
lanmış olmasına karşılık. Protokol bu hakkı mutlak olarak tanımış 
bulunmaktadır. 

V. SONUÇ : 

Uluslararası Hukuk'un geleneksel kuralları, her devletin ülke
sine gelen yabancıları kabul edip etmemekte serbest olmasını ge
rektirmektedir. Çağımızda uluslararası seyahatlerin çok artmış 
olmasına rağmen, bu kural geçerliğini korumaktadır. Nitekim, 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi gibi uluslararası belgeler de, ken
di ülkesinden başka bir ülkeye girme hakkı konusunda bir hükme 
yer vermeyerek bu kuralı teyid etmiştir. Bu alanda, devletlerarası 
anlaşmalarla gerçekleştirilmiş adımlar da, yurda girme ve yurt dı
şına çıkma özgürlüğü konusundakilere oranla küçük kalmaktadır 

Yurt dışına çıkma ve yurda girme özgürlüğü, uluslararası in: 
san hakları metinlerinde hayli geniş bir biçimde ele alınmış bu 
lunmaktadır. Ancak, bir yandan bunların Misak veya Sözleşme bi
çiminde olanlarına katılan devletlerin sayıca az olması, öte yandan 
bu metinlerde tespit edilmiş sınırlama ölçülerinin genişliği bakı
mından, bu konuda da tam bir güvenceye ulaşılmış olduğunu söyle 
mek olanağı yoktur. Yalnız, yurda girme özgürlüğünün daha kesin 
bir biçimde tanınması yolunda bir eğilim açıkça kendini belli et
mektedir. 

(7) Council of Europe Doc, H. (71) 11. Explanatory Reports..., Stras
bourg 1971, s. 43. 

(8) Council of Europe, Doc. H. (70) 7, Strasbourg, September 1970, 
(Report of the Committee of Experts on Human Rights to the 
Committee of Ministers) s. 33-34. 
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Uluslararası seyahatlerde /.orunlu pasaport sistemine son ver 
me konusundaki çabalarda da, ancak küçük çapta başarılara ula
şılabilmiştir. Belirli devletler arasında gerçekleştirilen anlaşmalar
la sağlanmış bulunan, sınırları pasaportsuz geçebilme olanağı, ev
rensel bir uygulama olmaktan henüz çok uzaktır. 

Uluslararası düzenlemeler en çok pasaportların standardizas-
yonu; devletlerin birbirlerinin pasaportlarına saygı göstermeleri
nin sağlanması; pasaport işlemlerinin sadeleştirilmesi gibi alanlar
da başarılı ve etkili olmuştur. 



HUKUKTA DEĞİŞME VE KARARLILIK SORUNU 

Doç. Dr. Ülker GÜRKAN* 

I. E v r e n i n T e m e l Z ı d d i y e t l e r i 

insan belirli bir evrim düzeyine ulaşınca, küçük ve sınırlı dün
yasında yaradılış ve oluş üzerinde düşünmeğe başlamış, daha son
ra evrenin akıl almaz sonsuzluğunu farkedince de, cinsine özgü me
rak ile onun sırlarını deşmeğe çalışmıştır. Artık bu dönemde evre
ni tümüyle anlamağa, varlığın sırrını çözmeğe yönelik parlak İlk 
Çağ felsefesi doğmuştur. 

Varlık ve oluş eski felsefe sistemlerinin ve dinlerin en başta 
gelen kaygı ve ilgi konusudur. Varlığın özü araştırılırken, ilk ilke
ye ulaşılmak istenmiş, bulunulduğuna kanaat getirildikten sonra 
da, onun «yaratıcı« ve «öldürücü» hareketi» ele alınmıştır, tik ilke 
ezelî ve ebedîdir. Oysa onun gözle görülen durumları her an değiş
mektedir. İşte bu noktadan başlıyarak, Yunan felsefesinde «varlık» 
ya da «evren» hakkında iki karşıt görüş ortaya çıkmıştır: Varlığın 
h a r e k e t s i z v e d e ğ i ş m e z l i ğ i ile varlığın h a-
r e k e t l i v e d e ğ i ş k e n olması. Elea mektebi ile, hareket 
ve hareketsizlik, ya da değişme ile kararlılık sorunu tüm düşünen
leri meşgul etmiştir.1 

Ünlü Parmenides'e göre V a r l ı k hiç değişmez ezelî, ebe
dî ve hareketsizdir. Bu değişmeyen varlık herşeydir; değişiklik ise 
görünüşten ibarettir. Gerçek olan şey, gerçek olan evren değişme
yen, her zaman kendisi olan tek ve birlik (vahdet) evrenidir. Görü
nüşler evreni ise, eşyanın yanıltıcı bir çoğunluğa büründüğü yanıl
tıcı bir evrendir. İşte bu g ö r ü n ü ş l e r e v r e n i duyuları 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Doçent. 
(1) A. Weber, Felsefe Tarihi, 1938 İstanbul, sh. 12-13. 
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miza göre iki zıt öğeden oluşur ve evrenin en küçük parçasında bi
le kendisini gösterir. Sıcak ve soğuk, aydınlık ve karanlık her yer
de, her küçük parçada belirli oranlarda birbirine karışmış bir du
rumdadır.2 

Herakleitos'a göre ise, evren sürekli bir akış ve oluştur. Bu 
oluşta kalıcı birşey bulunduğunu sanmak bir yanılgıdır. «Bir ırmak
ta iki defa yıkanamayız. İkinci defa girdiğimizde bu ırmak büsbü
tün başka bir ırmaktır artık. Bu arada akıp giden sular onu baş
ka bir ırmak yapmıştır».3 « A y n ı ş e y i » bulduğumuz, daha 
doğrusu bulduğumuzu sandığımız heryerde durum böyledir. «K a-
1 ı c ı ş e y l e r » varmış kanısına kapılmamız ise değişmenin 
belli bir düzen, ölçü ve kanuna göre olmasından ileri gelmektedir. 
Öte yandan o l u ş zıt kuvvetlerin sonu gelmez savaşı olarak 
gözükür. Toprak üzerinde her türlü bitkisel ve hayvansal hayatı 
doğuran bu zıtlarm savaşıdır. «Savaş herşeyin babasıdır ve herşe-
ye hükmeder» (panton pater esti kai Basileus.)4 Uzvî hayat varlığı
nı erkek ve dişiye borçludur; ince ve kalın sesler müzikte uyum ya> 
par; hastalık olmazsa sağlığın değeri bilinmez; tehlikesiz cesaret 
yoktur; yenilecek fenalık olmazsa fazilet olmaz; nasıl ki ateş hava
nın ölümünü, su havanın ölümünü, toprak ta suyun ölümünü yaşı
yorsa, insan hayvanın ölümünü, ilâhlar insanın ölümünü, fazilet 
kötülüğün ölümünü ve kötülük faziletin ölümünü yaşar. Şu halde 
iyilik, yok olan fenalık; fenalık yok olan iyiliktir. V a r l ı k ile 
y o k l u k bütünün uyumu içersinde birbirleri ile karışıp gider
ler.5 

İşte insanlar binlerce yıldan beri evrende yer alan temel zıddi
yetleri görmüşler, deşmişler ve anlamağa çalışmışlardır. İster koz
mik ister biyolojik ister toplumsal alanda olsun sıcak ve soğuk, ha
reket ve durgunluk, aydınlık ve karanlık, erkek ve dişi, teklik ve 
çokluk, iyilik ve kötülük, günah ve sevap, kesinlik ve görecelik, hür
riyet ve sınırlama vb. gibi zıddiyetlerin çatışmasını ve uyuşarak uz
laşmalara gitmesini izlemiş durmuşlar, sonuç olarak ta k a r a r 
l ı l ı ğ a duyulan özleme rağmen d e ğ i ş m e nin kaçınılmaz 
olduğunda birleşmişlerdir. 

(2) A. Weber, a.g.e., sh. 15-16; K. Birand, tik Çağ Felsefesi Tarihi, Ankara 
1958, sh. 20-21 

(3) M. Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul 1961, sh. 21 
(4) A. Weber, a.g.e. sh. 20, d.n. 2 
(5) A. Weber, a.g.e. sh. 21 
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II. H u k u k u n T e m e l Z ı d d i y e t l e r i : K a r a r 
l ı l ı k v e D e ğ i ş m e 

Elea mektebinden bu yana insan düşüncesini meşgul eden dur
gunluk ve hareket sorunu hukuk alanında kararlılık ve değişme ola
rak karşımıza çıkar. Hukukun amacı adaleti gerçekleştirmek oldu
ğuna göre, bu sorun ayrıca hukukçuları bu iki zıddiyetten birini 
tercihe, ya da her ikisini uzlaştırmağa zorlamaktadır. Aslında hu
kukçunun bunlardan birini tercihi, sorunu çözümlemeğe yetmez. 
Çünkü hukukta sürekli bir kararlılığın tercihi, sürekli bir değişme
nin tercihi kadar tehlikelidir. Öte yandan hukuk kurallarının bir 
kez yapılmakla, adalete her zaman aynı biçimde cevap vereceğini 
sanmak ta büyük bir hatadır. Şu halde yapılacak iş, ünlü yargıç 
Cardozo'nun belirttiği üzere, çarpışan kararlılık ve gelişme eğilim
lerinin uzlaştırılması ve böylece hukukun ilerlemesini sağlayacak 
ilkenin bulunmasıdır.6 Böylece «statik ile dinamik arasındaki zıt
lık evreni ikiye böler»ken,7, her ikisinin yeniden uzlaştırılması da 
hukukçuya düşen bir görev olacaktır.8 Bu gerçeğe rağmen, hukuk
çu olsun veya olmasın, hemen herkes hukuktan kesin ve mutlak 
bir kararlılık sağlamasını beklemektedir. 

A. H u k u k t a K a r a r l ı l ı k Ö z l e m i 

İnsanlar öteden beri hukukun kararlı olmasını isterler. Nitekim 
dinsel inançların hâkim olduğu zamanlarda, hukuk, insan davranış
larım düzenlemek üzere ulûhiyet tarafından koyulmuş kurallar ola
rak kabul edilmekte, böylece kendisinden değişmez bir düzen sağla
ması beklenmekteydi. Roma İmparatorluğu döneminde ise hukuka 
eşyanın tabiatını açıklıyan, dolayısıyla değişmez felsefî ilkeler; klâ
sik tabiî hukukun hâkim olduğu yüzyıllar boyunca ise değişmez ni
telikli bir iki mantıkî ya da aklî ilkeden çıkarılan kurallar olarak 
bakıldı. Fransız monarşisinin kuvvetlenip merkezileşmesi sonucun
da, hukuk üstün iradenin ürünü olarak ele alındı.9 Bu anlayış içer-

(6) B.N. Cardozo, Lebendiges Recht (Übertragen von H. Thiele-Federsdorf), 
München 1942, sh. 9 

(7) Demoque, Analysis of Fundamental Notions, Modern Philosohy Se
ries, sh. 570, Cardozo nak. The Paradoxes of Legal Sciences, New 
York 1947, sh. 5-6. 

(8) B.N. Cardozo, a.g.e. sh. 6 
(9) R. Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, New Haven 

1950, 8th ed., sh. 60-64. 
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sinde hukuk kurallarının açık ve kesin olacaklarına ve dolayısıyla 
kararlılığı sağlayacaklarına ilişkin inancı yadırgamamak gerekir. Öte 
yandan kararlılığa duyulan bu özlemin arkasında kaygı ve korku da 
yer almaktadır. İnsanlar bilinmeyenden hep korkmuşlardır. Değiş
me, bir bakıma bilinenden bilinmeyene atılan bir adımdır, insan
lar hep hâli ve geleceği kestirip, menfaatlerini güven altına almak 
isterler. Hele alışkanlıklardan vezgeçmenin vereceği rahatsızlık 
duygusu, değişmenin yol açacağı yıkılma ve yatırımlanmış menfaat
lerin kaybedileceği korkusu, kararlılığa duyulan özlemi büsbütün 
körükler durur.10 

Ferdin maddî ve manevî Varlığının, hak ve hürriyetlerinin ko
runması, kişinin başkalarıyla girişeceği ilişkilerde güvenli ortamın 
yaratılması, kısacası adaletin gerçekleştirilmesi hep hukuktan bek
lenmiş ve beklenecek olan bir husustur. Bu nedenle insanların ço
ğu, hukukun her hangi bir hukukî sorunu çözümleyebilecek loga
ritma cetvelleri gibi düzenlenebileceğine,11 böylece matematiksel 
ve mantıkî bir kesinliğe sahip olabileceğine inanırlar. Ancak, ne 
yazıktır ki, hukukçuların büyük bir kısmı da, hukukun değişken 
karakterini kavrayamadıklarından hukukun kararlığında ısrar eder
ler.12 Bu kanı örf-âdet hukukundan ya da dinsel kökenli hukuktan 
lâik karakterli yazılı hukuka geçiş dönemlerinde ve büyük sosyal 
devrimleri izleyen ilk yıllarda daha da kuvvetlidir. Çünkü böyle za
manlarda yetkili organlarca uzun düşünme ve tartışma sonucunda 
yaratılan yazılı kuralların toplumu düzenleme gücüne, en iyi ve 
nihaî çözümlemeleri temsil ettiklerine adeta iman edilir.13 Özellikle 
devrimci bir sosyal felsefe taraftarı olan hukukçular k a n u n 
l a r d a tesbit edilen hukukun düzenleyici ve emredici rolü üze
rinde ısrarla dururlar ve hâli olduğu kadar geleceği de diledikleri 
kalıba döktüklerine inanırlar. 

(10) Ülker Gürkan, Sosyal Değişmeler, Prof. Dr. Yavuz Abadana'a Arma
ğan, Ankara 1969, sh. 486-487. Konunun psiko-analiz açısından ilginç 
açıklanması için bkz. J. Frank, Law and Modern Mind, London 1949 

(11) J. Frank, a.g.e., sh. 5. 
(12) «Hukukun teyid ve uygulanmasında yargı faaliyeti esas itibariyle 

geometri bilgisine benzer... Davaların büyük bir kısmında hukukî so
runların çözümlenmesi, matematik sorunlarının çözümlenmesinde ol 
duğu kadar kesin ve mutlaktır.» Bkz. Abbot, Justice and Law, J 
Frank nak. a.g.e., sh. 9-10. 

(13) H. Topçuoğlu, Hukuk Sosyolojisi Dersleri (teksir), C. I, Ankara -
1973, sh. 19-20. 
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işte insanlardaki bu açık ve kesin kurallara duyulan özlem ile 
kendilerinde en iyi ve nihaî çözüm yollarını bulma y e t e n e 
ğ i n e karşı besledikleri aşırı güven, onları hâli ve geleceği düzen
leyecek, mevcut ve muhtemel tüm anlaşmazlıkları çözümleyecek 
kurallar toplamı demek olan k a n u n n â m e l e r yapmağa yö
neltmiştir. Justinianus denemesinden yüzyıllar sonra Büyük Fre-
derich muhtemel her anlaşmazlığı gözönünde tutan, kuşkuya ve 
yargıç yönünden yoruma imkân bırakmayan bir k o d'un hazırlan
masını emretmişti. Ancak uygulama kısa zamanda böyle bir girişi
min sakatlığını ortaya koymuş, Frederich'in yargıca kuşku halinde 
yardımcı olmasını öngördüğü «Kraliyet Komisyonu» ciltler dolusu 
yardımcı kurallar koyma zorunda kalmıştı. Sonunda Komisyon ilga 
edilmiş, yargıca hayattaki değişmeleri gözönüne alarak kanunları yo
rumlama yetkisi tanınmıştır. Napoleon'un girişimi de başarıya ula
şamamış, Code Napoleon'un mevcut ve muhtemel tüm anlaşmaz
lıkları çözümleyebileceği umudu sönüp gitmiş, hukukun hayatı iz
leyerek değişmesi zorunluluğu bir kez daha anlaşılmıştır. Böylece 
Avrupa hukuk tarihi tam ve mükemmel bir kod meydana getirme
nin imkânsızlığını ortaya koymuştur. Sonuç olarak, yazılı kurallara 
aşırı güveni yansıtan «kanun fetişizmi»14 ve hukukun mutlak bir 
kararlılığı gerçekleştireceği konusundaki «efsâne»15 sona ermiştir. 

Bütün bu örneklerden anlaşıldığı üzere, hukuku hâkimiyetten 
vey!a bir iki ilkeden çıkarma girişimi ve hukukta mantığın sonucu 
olan mutlak bir kararlılık arama boşunadır. Yasama faaliyetinin te
mellerinde, tüm hukukî ilişkilerin derinliklerinde mevcud olan be
lirsiz ve çoğu kez bilinçsiz endişe ve kuşkuların nedenini, insanların 
her sorun hakkında tam ve doğru bir değerlendirmede bulunmağa, 
kesin mantıkî sonuçlar elde etmeğe muktedir olamadıklarını bilme
leri gerçeği teşkil etmektedir. Bu halde, her soruna her zaman en 
iyi biçimde uygulanacak mantıkî çareler hazır reçeteler gibi bulu
namaz. Her çözümleme biçimi farklı zaman ve yerde insanların, 
daha doğru bir deyişle toplumların farklı tercihlerinin ifadesidir.16 

En durgun toplumlar da bile hukuk kurallarının her soruna çare 
bulacak biçimde yapılması sağlanamazken, değişmelerle dolu mo
dern toplumlarda donmuş, sabit kalıplardan meydana gelmiş bir 
hukuk sistemi yaratmak asla mümkün değildir. Bu gerçeği idrak 

(14) H. Topçuoğlu, a.g.e., sh. 5 
(15) J. Frank buna «The Basic Myth» adını verir. bkz. a.g.e., 
(16) O.W. Holmes, The Path of the Law, 10 Harv. L. Rev. sh. 465-67 
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eden modern kanun koyucular yaptıkları kanunlarda ve yargı or
ganları da bulup yarattıkları kurallara eski kesin ve sert tavırları
nı bir yana bırakarak, her an hareketli olan hayatla ilgisini kaybet
meyen yumuşak ve akıcı bir hukuk sisteminin tesisine yönelmiş
lerdir. 

B. H u k u k t a D e ğ i ş m e S o r u n u 

Değişim, belirli bir zaman sürecinde herhangi bir şeyde gözle
nen farklılaşmayı17 ifade eder. Bu farklılaşma gözle gözlenebilecek 
kadar geniş çapta olabileceği gibi, ancak çok duyarlı araçlarla far-
kedilecek derecede küçük te olabilir. Bazen ağır bazen çok hızlı da 
seyredebilir. Bilimsel araştırmalar maddî dünyada varsayılan ka
rarlılığın bir görünüşten ibaret olduğunu, her alanda değişmenin 
evrensel ve kaçınılmaz olduğunu çoktan ortaya koymuştur. Değiş
meyi insan yönünden ele alırsak, bu onun maddî ve manevî yaşan
tısında, doğal çevre ve toplumsal düzeninde ya çevreye uyma ya da 
çevre ile savaş biçiminde belirir. İşte varlığı sürdürme ya da zıddı 
olan kararlılığı sağlamak için ortaya çıkan değişme, doğal olduğu 
kadar zorunludur da. İnşanın içinde yer aldığı toplum yönünden de 
değişme kaçınılmaz bir süreç olarak belirmektedir.18 Toplumsal de
ğişme adı verilen bu süreç bir toplumun bir kısmında ya da tümün
de, kültüründe ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz, iradî ya da ira
de dışı her türlü farklılaşma olarak tanımlanabilir.19 Din, ahlak, kül
tür, iktisad vb. gibi hukuk ta toplu yaşamanın bir ürünüdür. Bu ne
denle de toplumsal değişmelere bağlı olarak değişir. Toplumların 
durgun olmadıkları bir gerçektir Toplumsal düzeni gerçekleştiren 
sosyal kontrol araçlarının, yani din, ahlâk, örf-âdet ve hukukun ye
tersiz ve etkisiz kaldığı hallerde değişme ortaya çıkar. Böylece eski 
alışkanlıkların, davranış modellerinin terkedilip, yenilerinin benim
sendiği yer ve durumlarda bunları düzenleyen kurallar da değişir. 
Sosyal kotrolün en etkin aracı olan hukuk kuralları da bundan ka
çamaz.20 hattâ bazen değişmekle kalmayıp, ortadan kalkar; yerleri
ne yenileri konur. 

(17) G.A. Lundberg-C.C. Schrag-O.N. Larsen, Sosyoloji, C. II, (Çev. Ö. 
Ozankaya, Ü. Gürkan), Ankara 1970, sh. 289 

(18) Ü. Gürkan, a.g.m. sh. 453 
(19) Ü. Gürkan, a.g.m. 
(20) Aynı görüş için bkz. J. Stone, Social Dimension of Law and Justice, 

London 1966, sh. 130 
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Hukuk ile toplumsal yapı, yani toplumsal gerçeklik arasındaki 
bu karşılıklı ilişki, düşünce tarihinin başlangıcından bu yana düşü
nürlerin dikkatini çekmiştir. Daha XIV. yüzyılda îbni Haldun hayat 
şartlarının hukuk üzerindeki etkisini görmüş ve belirtmiştir.21 Mon
tesquieu'nun aynı yoldaki görüşlerinin, büyük bir kısmı geçerliğini 
günümüzde de korumaktadır. Savigny, mistik yönü bir yana bırakı
lacak olursa, bir toplumun tarihî evrimi içersinde beliren karakter 
özellikleri ile hukuku arasındaki ilişkiyi görmüştü. Maine huku
kî gelişme ile toplumsal gelişme arasındaki bağı açık seçik ifade 
etmişti. Jhering ise büyük bir cesaretle, hukuku yaratan şeyin ga
ye olduğunu, bu gayenin gerisinde ise hayat şartlarının, tüm beşerî 
menfaatlerin canlı bir biçimde kaynaşıp durduğunu ortaya koy
muştu.22 

Bu arada bazı düşünürler hukuk ve hayat ilişkisini incelerler
ken, hukukun genel değişme kanunlarını ve bu gelişmenin yönünü 
tesbit ettiklerini sanıyorlardı. Böylece hukukun tek veya bir-iki et
kenin etkisiyle tek yönlü bir gelişim çizgisi üzerinde yol aldığına 
ilişkin teoriler ortaya çıkmıştı. Meselâ, Maine, Hegel'ci felsefenin 
etkisi altında, tıpkı çağdaşları gibi, hukukun tek bir hat üzerinde 
statüden mukaveleye doğru geliştiğini23 ileri sürüyordu. Durkheim 
toplumun temeli olarak kabul ettiği dayanışma tipleri ile hukuk 
tipleri arasındaki ilişkiyi incelerken, hukukun bu dayanışma tiple
rinin değişimini izleyerek, cezalandırıcı niteliğinin iadevî (eski ha
le getirici) niteliğe dönüştüğünü24 savunuyordu. Max Weber'e göre 
ise hukuk, giderek aklî ve mantıkî bir karakter kazanmaktaydı. 

Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak gelişen sosyal bilimlerin orta
ya koydukları gerçekler karşısında, hukukun gelişme yönü ve değiş-
mesindeki etkenlerin rolü hakkında ileri sürülen görüşler eski ke
sin tavırlarını terketmişlerdir. Artık hukukun evriminde ne tek yön 
ne de tek etken üzerinde durulmamaktadır. Herhangi bir doktrine 
angaje olmamış makûl bilim adamları, bu süreçte çok çeşitli etken
lerin hepsinin hukukun evriminde rol Oynadığını, onu çeşitli yön-

(21) Ü. Gürkan, Hukuk Sosyolojisi Açısından İbni Haldun, AHFM; 1967, 
C. XXIV 

(22) E.W. Patterson, Jurisprudence, Brooklyn 1953, sh. 459; J. Stone, Law 
and Social Sciences in the Second Half-Century, Minn. 1968, sh. 8 

(23) H. Maine, Ancient Law, sh. 178; W. Friedmann, Legal Theory, sh. 
127-132; J. Stone, The Province of Law, sh. 452 

(24) E. Durkheim, The Division of Labour, London 1964, sh. 70-110, 111-115, 
129-132; E. M. Schur, Law and Society, New York 1968, sh. 107 
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1ère ittiğini örneklerle ortaya koymaktadırlar. Bu arada zaman za
man belli başlı bir-iki etkenin dalia da belirginleşip, hukuku di
ğerlerinden daha fazla etkilediği de inkâr edilmemektedir. Gözden 
kaçırılmaması gereken husus şudur: Hukuk ister yasama ister yar
gı organı tarafından yapılmış olsun, kökeni toplumda, fertler ve 
gruplar arasındaki ilişkilerdedir. Toplumda kendiliğinden doğup 
yaşayan bir hukuk vardır. Bu hukuk resmî tasdike mahzar olmak
sızın, insanlar arasındaki ilişkilerde gerçekleştiği, itibar gördüğü 
için etkinliğini durdurur. Hukuk böylece en geniş anlamında top
lum üyelerinin, ticaret şirketlerinin veya çeşitli grupların tecrübî 
duygusal, ahlâkî ve ekonomik yargılarının bir bileşimi, adalet hak
kındaki kanaatlerin, belirli inanç ve uygulama biçimlerinin bir ifa
desidir.25. Bu yaşayan hukukun ancak belirli bir kısmı tesbit edil
miş, bir kısmı da tesbit edilmeyi beklemektedir. Hukukun kaynağı
nı teşkil eden karmaşık yapıdaki herhangi bir değişiklik tüm yapı
yı az veya çok, yavaş veya hızlı etkiler, bunun sonucunda da gerek 
toplumda kendiliğinden doğmuş hukuk olsun gerek yasama ve yar
gı organlarınca tesbit edilmiş hukuk olsun, değişmeğe zorlanacak 
ve değişecektir. 

C. G ü n ü m ü z H u k u k u n u n D e ğ i ş m e E ğ i l i m 
l e r i 

Hukukun tek bir yönde değişeceği ve gelişeceği hakkındaki 
kehanetlerin sakatlığını belirtmiştik. Ancak bu, insanları hukukla 
hayat ilişkisini araştırmaktan, gözlem ve tecrübelere dayanarak hu
kukun değişme eğilimlerini tahmin ve tesb itten kaçınmalarına bir 
neden teşkil etmemiştir. Artık hukukun değişim eğilim ve yönleri
nin araştırılmasında bir iki neden ya da etkenin ele alınması ve 
bunlardan zorunlu ve kesin sonuçlar çıkarılması faaliyeti bir yana 
bırakılmış, tahminler eski kesin tavırlarını kaybetmiş ve ancak ya
kın bir geleceğe uzanan ihtimaller olarak ileri sürülmeğe başlanmış
tır. Sorunu bu bakımdan ele alacak olursak, çağımız hukukunda fer
dî hukuk aleyhine ve sosyal hukuk lehine bir gelişmeden söz edebi
liriz. Pound buna «hukukun sosyalleştirilmesi safhası» adını vermek
tedir. Artık klasik tabiî hukukun ortaya koymuş olduğu tabiî hak
lardan sosyal hak ve menfaatlere doğru bir gelişme başlamış ve pek 

(25) B.N. Cardozo, The Paradoxes of Legal Science, sh, 75 
(26) R, Pound, The End of Law as Developed in Legal Rules and Doctri

nes, 27 Harv. L. Rev. sh. 220-224 
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çok modem hukuk sistemlerince de benimsenmiştir. Artık sosyal 
menfaat denince, akla yalnız ünlü «kamu menfaati» kavramı gelme
mekte, sınırlamalar yalnız kamu menfaati adına yapılmamaktadır, 
kamu hukuku alanında »devletin hükümranlığı» kavramı zayıflamış 
ve devlet giderek vatandaşların hizmetkârı durumuna girmiştir. An
cak çeşitli hizmetleri ifa ederken, devletin yaptığı hukuk sosyal ve 
özel yaşantımıza tahminlerin üstünde müdahale eder olmuştur. Fa
kat bu müdahale öyle bir zorunluluktan doğmaktadır ki, üzerimiz
de bir ağırlık teşkil etmemekte, aksine giderek karmaşıklaşan top
lumsal hayatın yarattığı kargaşa ve çelişkileri düzene koyduğundan, 
kendisine duyduğumuz ihtiyaç ta gün geçtikçe çoğalmaktadır. 

Özel hukuk alanına gelince, özel hukuk kuralları da toplumsal 
hayattan kaynak aldığı için, bu alanda da topluma ağırlık verilmek
te, kısacası özel hukuk ta sosyalleşmekte, bu y e n i ö z'e 1 h u-
k u k t a toplumsal menfaatlere göre düzenlenmektedir.27 Fert ar
tık eski hukuk anlayışında olduğu gibi sübjektif haklardan mutlak 
biçimde yararlanamamaktadır. Bu nedenle gerek mülkiyet hakkı, 
gerek akit serbestisi büyük ölçüde sınırlandırılmaktadır.28 

Ünlü Amerikan hukukçusu Pound, çağımız hukukunun gelişme eği
limlerini özlü bir biçimde şöyle özetlemektedir.29 

(1) Mülkiyet hakkının anti-sosyal kullanımının yasaklanması 

Her ne kadar Fransızların «hakların kötüye kullanılması» adını 
verdikleri ilke tabiî hukukun bir ürünü ise de, başlangıçta ahlâkî bir 
sınırlama olmaktan ileri gidemiyordu. Modern hukuk ise, ahlâkî 
emirlerle yetinmeyip, sosyal sınırlamalar koymakta, mülk sahibinin 
ancak makûl istem ve kullanımına imkân tanımaktadır. Artık hak
kın kötüye kullanıldığı yer ve durumda, hak ortadan kalkmakta
dır. 

(2) Sözleşme hürriyetinin gerek yaşama gerek yargı organla
rınca sınırlanması 

Böylece iş şartları, çalışma saatleri, asgarî ücretin tesbiti ve si
gorta hükümleri sözleşme hukuku dışında ele alınmış; ekonomik 

(27) A. Egger, Sosyal Medenî Hukuk veya Bugünkü Medenî Hukukta Ce
miyet ve Fert (Çev. H. Veldet) Ankara 1938, sh. 5 (Ayrı bası) 

(28) A. Egger, a.g.e., sh. 5; R. Pound, a.g.m. sh. 225-226 
(29) Ü. Gürkan, Sosyolojik Hukuk İlmi, Ankara 1961, sh. 61-63 
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bakımdan kuvvetli olanların zayıf durumdakilere ekonomik baskı 
yapmaları önlenmiştir. 

(3) Mülkiyet hakkının tasarruf ve temlikinin sınırlandırılması 

Bu alandaki sınırlamalar özellikle evlilik müessesesinin korun
masına yönelmiştir. 

(4) Alacaklının veya mutazarrırın zararm tazmini konusunda 
sahib olduğu haklara müdahale edilmesi 

(5) Sosyal adaletin gerçekleşebilmesi için kusura dayanma
yan sorumluğun (objektif mesuliyet) kabulü eğiliminin 
kuvvetlenmesi 

Böylece hukukta istihdam edenin sorumluluğu esası yerleşmiş
tir. 

(6) Dünya nimetlerinden bütün toplumun yararlanmasını ve 
doğal kaynakların korunmasını sağlamak için «res com
munes» ile «res nullius »un «res publicae»ye çevrilmesi 

(7) Zarara uğrayan fertleri korumak üzere idarî sorumlulu
ğun sınırlarının genişletilmesi 

Bu alanda ilginç bir örnek, yeni kanunlarla ana-babanm çocuk
ları üzerindeki haklarına müdahale edilmesi ve böylece çocuğun 
gelişmesinde toplumun da sosyal bir menfaata sahip olduğu gerçe
ğinin anlaşılmasıdır. 

Börülüyor ki sosyalleşen hukuk döneminde artık toplumsal 
menfaatler ağır basmaktadır. Ancak şurası da ilginçtir ki, bu süreç
te ferd toplum uğruna feda edilmemekte, aksine ferdin moral ve 
sosyal yaşantısının düzenlenmesi toplumsal bir menfaat olarak ele 
alınmakta ve hatta kendi arzusu hilafına da olsa ferd korunmak
ta,30 böylece ferdî ve toplumsal menfaat çatışması uzlaştırılmak-
tadır. 

(30) Bu konuda bkz. R. Pound, a.g.m. sh. 33-38, A Theory of Social 
Interests, Readings in Jurisprudence, sh. 245 
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IV. H u k u k t a T e m e l Z ı d d i y e t l e r i n U z l a ş 
t ı r ı l m a s ı 

Çevremize bir göz atacak olursak, sosyal, ekonomik, hukukî 
olsun hemen her alanda yüzyıllar önceki koşullar ve ihtiyaçlar için 
bulunmuş, yaratılmış pek çök kuralın varlıklarını sürdürdüklerini 
görürüz. Günümüzdeki köy, kent, ulus ve devletlerin ihtiyaçları ha
lâ bu eski kalıplarla giderilmeğe çalışılıyor. Mahkemeler, polis ör
gütleri olsun hepsi tıbbî, psikolojik, psikiyatrik sosyolojik ve kri-
minolojik bilgilerin bugünkü gelişmesinden çok önce kalbul edil
miş anayasa ve kanunlara göre işlemektedir.31 Sanki sonsuz bir ka
rarlılık hüküm sürüyor. Bu durumda Maitland'ın şu sözüne hak 
vermemek elden gelmiyor: Bazı hukuk alanlarında «öyle kurallar 
mevcuttur ki, insanları halâ mezarlarından idare etmektedirler».32 

Ancak her gün ortaya çıkan yeni bir teknik ya da sosyal buluş yep
yeni ihtiyaçların doğumuna yol açmaktadır. Kuşkusuz bir değişme, 
hem de hızlı bir değişme süreci karşısındayız. Günümüzün uygarlı
ğına cevap verecek hukuk kuralları varsa da, bunların hepsi değil 
yarının uygarlığına, bu güne bile tam anlamıyla uygun düşmemekte
dir. Şurası unutulmamalıdır ki, hukuk düsturlarda kalan değil, 
yaşayan ve günlük yaşantıda gerçekleşen bir şeydir. Toplumlar ka
rarlı kalamıyacaklarına göre, bir iki istisnaya bakılarak, hukukun 
sabitliğinden, değişmezliğinden söz edilemez. Hukuk her nekadar 
geçmişten kalan kuralların bir kısmını muhafaza ederse de, canlı
lığım günün ihtiyaç ve istemlerini karşılayacak formül ve kalıpları, 
uzlaşmaları yaratarak sürdürür. 

Hukuk, acaba bu iki temel zıddiyeti, değişme ve kararlılığı na
sıl uzlaştıracaktır? Bunlardan birinin tercihi ile sorunun çözümle-
nemiyeceğini belirtmiştik. Hukukta sürekli bir kararlılığın tercihi, 
sürekli değişmenin tercihi kadar tehlikeli olur demiştik. Nedenine 
gelince, bu takdirde hoşgörüsüz bir katılık hâkim olacaktır, ö te 
yandan hukuk kurallarının bir kez yaratılmakla, her zaman ada
leti gerçekleştireceğini umm'ak boş bir hayaldir. Çünkü hukukun 
kaynağını teşkil eden hayat ilişkileri, değer yargılan sürekli bir ha
reketlilik ve değişme halindedir. Bunları formüllere sıkıştırmak ve 

(31) Lundberg, Schräg, Larsen, a.g.e. sh. 308-309 
(32) Holmes derki, «Hukuk bir bakıma yaşayan bir bitkiye, binlerce yıl 

öncesine kök salarak yeni bir hayat için meyvalannı toplayan ve bu 
yolla özünü geliştirerek büyümeğe, yetkinleşmeğe çabalayan bir bitki 
ye benzer.» a.g.m. sh. 1 
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formüllerin değişmesini reddetmek imkânsızdır. Dün bulunan bir 
formüle sıkıştırılan hayatın bir parçası, bugün canlılığını yitirme-
miş, fakat gelişmiş, değişmiş, kısacası bir evrime uğramıştır. Bu 
nedenle formülün sözcükleri aynı kaldığı halde, gerçekle ilgisi ar
tık eskisi gibi değildir. Esasen hukukun daima sabit noktalar ara
sındaki ilişkileri değil, aksine değişken durumlar arasındaki ilişkiyi 
ifade ettiği gerçeği artık anlaşılmıştır. Dikkat edilecek olunursa, ço
ğu kez tesbit edilen formüllerin mürekkebi kurumadan, ortaya çı
kan yeni bir adalet anlayışının ya da vakıa durumun baskısı bu 
formülleri değiştirme konusunda hukukçuları zorlamaktadır.34 Kı
sacası hukukî formüllerle düzenlenen fiil ve durumlar kendilerine 
özgü ıbir hareketliliğe sahiptirler. îşte bu değişmeye ayak uydura
mayan hukuk ya bir mütebid haline gelecek ya da bir devrimle yı
kılacaktır.34 

Ancak kararlılık insanların güven duymaları ve bu güvenlik içer
sinde karşılıklı ilişkilere girişebilmeleri için zorunludur. Bu neden
le insanlar kanunlara ve kazaî içtihatlara, ne denli katı ve haşin ol
salar dahi, uymaktadırlar. Ancak bu uymada adalet duygusunun ve 
vicdanın sesinin yazılı sözcüklere feda edilmesine de tahammülleri 
yoktur. Onun için bunları akıl ve nasafet ilkeleriyle ıslaha çalışmak
tan geri kalmazlar.35 

Bu durumda hukukun amacı olan adalet, ancak makûl bir ka
rarlılık ile değişme ve gelişmenin uzlaştırılmasıyla sağlanacaktır. 
Whitehead'm dediği gibi her varlıkta iki temel ilke mevcuttur: de
ğişme ve muhafaza ruhu. Bu ikisi olmadıkça varlıktan söz edilemez. 
Yalnız değişme, muhafazakârlık olmadıkça hiçten hiçe geçiştir; de-
ğişmesiz muhafaza ise ilânihaye muhafazası imkânsız bir şeydir.'6 

Hukuktan beklenen makûl kararlılık, çarpışma halinde bulu
nan «mutlak kararlılık», «hukuk kurallarının evrenselliği» ile «du
ruma ve ihtiyaca uygun seçim ve davranış» istemleri arasındaki den
genin sağlanmasından ibarettir.37 Ancak hukukçu için en önemli gö
rev, hukuk kurallarını hergün değişen zamanın değer yargılarına ve 

(33) B.N. Cardozo, The Growth of the Law, New Haven 1946, sh. 57, 67 
(34) Ü. Gürkan, a.g.e. sh. 114 
(35) B.N. Cardozo, The Paradoxes of Legal Science, sh. 5 
(36) Whithead, Science and the Modern World, sh. 28, Cardozo nak. a.g.e. 

sh. 7 
(37) K.N. Llewelly, The Common Law Tradition, Boston 1960, sh. 216-217 
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dolayısıyla amaçlarına uydurma zorunluluğudur. Hukukun daima 
o l m a k t a o l a n canlı bir müessese teşkil ettiği gözden ka
çırılmamalıdır. Hukuk asla bir yerde ve aynı kalamaz. Nasıl ki bir 
yolcu için bir han yolculuğun sonu değil, ancak bir gecelik sığı-
naksa, hukuk ta bir yolcu gibi bulunduğu yerden yarma hazır ola
cak, yani bir gelişme ve hareket ilkesine sahip olacaktır.38 

(38) B.N. Cardozo, The Growth of the Law, sh. 20 



20 OCAK 1921 TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNUNUN 7. MADDESİ 
ÜZERİNDE BİR İNCELEME 

Sorunu Sunuş 

Doç. Dr. Tuncer KARAMUSTAFAOĞLU* 

Yeryüzünde öyle ün salmış anayasal belgeler vardır ki, yaz
mak, açıklamak ve anlatmakla bir türlü bitmezler. Her bilgin, her 
araştırıcı bir başka yönünü, bir başka değerini bulup çıkarır orta
ya o belgelerin. Çalışmalar, araştırmalar bitti sanırsınız, ama bir 
de bakarsınız ki o belgelere ilişkin yeni bir kitap yayımlanmış. Ni
ce örnekleri var böyle belgelerin: İngilizlerin Magna Carta'sı (1215), 
Fransızların İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789), vb. Gerçek
ten, çok yazılmış Magna Carta üzerinde. Belki daha da yazılacak. 
Çünkü üç yıl önce, Magna Carta'yı anlatan bir kitap daha çıktı.1 

Fransızların Bildirisi de öyle. Onun da daha dokunulmadık nice 
yanları olabilir. Çünkü çağdaş bilim araştırıyor ve buluyor; bulu
yor ama, durmuyor daha yenilerini bulabilmek isteğiyle başka 
başka arayışlara yöneliyor. Elli üç yıl önce yürürlüğe girmiş ve 
uygulanmış olan 20 Ocak 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun, 
kanımızca Türk anayasa hukuku ve siyasal yaşayışının sınırlarını 
aşan ve evrensel bir değer taşıyan ilginç bir maddesi var: 7 nei 
madde. 1921 Anayasa'sınm gerek bu, gerek öbür maddeleri, daha 
doğrusu tümü (siyasal bilimlerle ilişki kurmuş çağdaş anayasa 
hukuku yaklaşımları dışında), salt geleneksel anayasa hukuku, po-
zitivist ve yapısal yaklaşım açısından henüz başka araştırma ve 
incelemelere elverişli gözüküyor. Hatta, Birinci Büyük Millet Mec
lisi döneminin en bilinen konularında, örneğin yasama-yürütme 
(meclis-icra vekilleri) ilişkilerinde bile, hükümet sistemi (TEK, 
M. 2) yönünden oldukça düşündürücü siyasal davranış ve uygula
malara rastlanıyor. 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Doçent. 
(1) Anne PALLISER, Magna Carta, Oxford, 1971, (Clarendon Press). 
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Gerçekte çok kısa bir Anayasa, bu 1921 Anayasa'sı. Yazılış ve 
düzenlenişi pek gösterişli de değil. Çok önemli bir tarihsel döne
min, bir yeniden kuruluşun Anayasa'sı olduğu halde, başında bir 
başlangıç bölümü (préambule) bile yok. Oysa, bu çeşit yeniden do 
ğuş ve kuruluş anayasalarının başında pozitif değer taşıyan ya da 
taşımayan, uzun ya da kısa başlangıç bölümleri görülür. Ama, 1921 
Anayasa'smı koyanların içinde bulundukları olağanüstü koşullar 
buna elverişli değil; anayasa tasarısını bile bir an önce çıkarabil
mek için, ivedilikle görüşmüşler. Anayasa'nın —önemli sayılırsa— 
işçiliği de oldukça güçsüz: Ne ilgili maddelerin konusunu gösteren 
madde yan başhkları, ne de doğru dürüst bölümleri ve kesimleri 
var. Yalnız, metne geçirilmemekle birlikte kuralların niteliğinden 
ve özellikle Encümeni Mahsus sözcüsünün açıklamalarından2 bu 
Anayasanın l'den 9'a kadar olan maddelerinin «mevaddi esasiye» 
başlığı altında toplandığını anlryoruz. Büyük başlık olarak yalnız 
«idare»ye yer verilmiş ve bundan sonra idare bölümleri için vilâyet 
(M. 11), Kaza (M. 15), Nahiye (M. 16), ve Umumî Müfettişlik (M. 
22) biçiminde, alt başlıklar koyulmuştur. Anayasa'dan önce çıka
rılmış temel kuruluşa ilişkin öyle organik yasalar ve «heyeti umu
mîye kararları»3 var ki, bunların 1921 Anayasa'sı yapılırken onun 
maddeleri arasına alınması düşünülebilirdi. Örneğin, «İcra vekille
rinin seçim usûlü, İcra vekilleri ile B.M. Meclisi arasında çıkacak 
anlaşmazlıkların çözüm yeri» (İcra vekilleri Kanunu, M. 4); üyeli
ğin düşmesi (Nisabı Müzakere Kanunu, M. 3); Üyelikle bağdaş
mayan işler (Nisabı Müzakere Kanunu, M. 4); üyelerin ödenek ve 
yollukları (Nisabı Müzakere Kanunu, M. 6-7); toplantı ve karar 
yeter sayısı (Nisabı Müzakere Kanunu, M. 5). 1921 Anayasa'sı, te
mel hak ve hürriyetlere, devletin üçüncü organı sayılan yargıya 
ilişkin kurallara da yer vermemiştir. Ama Meclisin, temel hak ve 
hürriyetlere, yargıya büyük bir özen gösterdiğini tutanaklardaki 
bilgilerden öğrenmek mümkün. Kısaca, 1921 Anayasa'sında çağdaş 
anayasalarda bulunan kimi kurumlar ve kurallar yok; ama öyleleri 
de var ki, çağma göre çok ileri. Nitekim, 1921 Anayasasının B.M. 
Meclisinin hak ve yetkilerini düzenleyen 7 nei maddesindeki kimi 
sözlerin içerdikleri anlamlar pek zengin. 

(2) Bkz. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: I, 2 nei Basılış, 1943, c: 6, s. 359. 
(3) Bu kanunlar ve kararlar için bkz. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK - Suna KİLÎ, 

Türk Anayasa Metinleri, Ankara, 1957. s. 81-84. Server FERÎDUN, 
Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul, 1962, s. 3940. 
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Geleceğe Dönük ve Evrensel Nitelikte Bir Kural 

«Bizim olan bir şeyi savunma.»4 1921 Anayasa'sının üzerinde 
durduğumuz 7 nei maddesinde neler var? Bu tarihsel Anayasa'nın 
7 nei maddesinde şunlar yazılıdır. «Ahkâmı Şer'iyenin tenfizi, 
umum kavaninin vazı, tadili, feshi, ve muahede ve sulh akti ve va
tan müdafaası ilâm3 gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine 
aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelatı nasa erfak ve 
ihtiyacatı zamana evfak ahkamı fıkhiye ve hukukiye ile adap ve 
muamelat esas ittihaz kılınır...»6 Anayasalar, genellikle devletlerle 
sözleşme, antlaşma ve barış yapmak, savaş ilân etmek yetkilerini 
yasama meclislerine vermişlerdir. Aşağı yukarı bütün eski ve yeni 
anayasalarda ilgili devlet organının antlaşmaya, barışa ve savaşa 
ilişkin yetkileri açıklanırken çok kez «sözleşme, antlaşma ve barış 
yapmak, savaş ilân etmek» biçiminde sözler kullanılır. Nitekim, 
1919-1920 yılları arasında yapılan anayasalarda,7 şöyle kurallara 
rastlanıyor: «...Harp ilânına mezun kılmak» (29 Şubat 1920 Çe-
koslavakya Anayasası, M. 54); «Kral, Rigstag'ın rızası lâhik olmak
sızın, harp ilân ve sulh akdemiyeceği gibi...» (10 Eylül 1920 Dani
marka Anayasası M. 18); «Reis, Meclisin rızası ile harbe ve sulhe 
karar verir» (17 Temmuz 1919 Finlandiya Anayasası, M. 33). Oysa, 
1921 Anayasa'sınm aynı nitelikteki yetkiyi düzenlerken kullandığı 
sözler, o dönemlerde yapılan anayasalardan değişik. Türk anayasa 
koyucusu 7 nei maddeyi düzenlerken orada «savaş ilânı» sözlerini 
kullanabilirdi. Ama kullanmamıştır. Onun yerine, bizce çok ilginç 
ve anlamlı olan «vatan müdafaası ilânı» sözlerini kullanmıştır. Ni
çin? Bu soru'nun karşılığını milletlerarası hukukta ve milletlerara
sı politika gelişmelerinde arayabiliriz. Milletlerarası hukuk ve po-

(4) Bu başlığın esin kaynağı için bkz. Hugo GROTIUS, Savaş ve Barış 
Hukuku (De Iure Belli Ac Pacis), Seçmeler, Çeviren: Seha L. ME-
RAY, Ankara, 1967, s. 52. 

(5) Metinde görülen ve görülecek olan basım harfleri yazarındır. 
(6) 1921 Anayasa'sınm metni için bkz. GÖZÜBÜYÜK-KİLÎ, age., s. 85-87. 

Kars. 1924 Anayasa'sınm 16. maddesinin ilk biçimiyle: «Büyük Millet 
Meclisi ahkâmı şer'iyenin tenfizi, kavanin vaz'ı, tâdili, tefsiri, fesih 
ve ilgası, Devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilâm... 
gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder.» Bu madde, 1928'de 1222 sayılı ka
nunla değiştirilmiştir. 

(7) 1921 Anayasa'sı ile karşılaştırabilmek için, özellikle o tarihler ara
sında yapılan anayasaları örnek tuttuk. Anayasaların metinleri için 
bkz. DARESTE, Esas Teşkilat Kanunları, Çeviren: E. MENEMENCÎ-
OĞLU, c. I, s. 269, 291, 408. 
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litika alanında savaşın, hukuk ve millî politika dışı bir eylem sa
yılması, hiç kolay olmamış. Yirminci yüzyıla gelinceye dek savaş 
açmak, savaş duyurusunda bulunmak her egemen devlet için hak 
sayılmıştır. Onun için de, savaş, hep egemenliğin bir kanıtı ve 
simgesi biçiminde belirmiştir. Devletler isteklerini (iradelerini) 
zor yoluyla benimsetmekte özgür kalmışlar. Egemenlik hakkım 
kendi isteğiyle sınırlamaya yanaşmayan bir devletin —özellikle mil
letlerarası politika alanında üstün güçlü olan bir devletin— bu 
hakkına sınır koymak imkânsız görülmüş. Giderek milletlerarası 
politikada savaşın bir millî politika aracı olarak kullanılmasına 
alışılmış ve bu alışkanlık üzerinde uzun zaman bir çözümleme ya
pılmak istenmemiştir.8 Ne var ki, tarihin ve milletlerarası politika 
sürecinin akışı içinde, savaş açmağa yetkili olan yöneticilerin bü
yük çoğunluğu, açtıkları savaşa şu ya da bu biçimde bir gerekçe, 
bir haklı neden aramaktan da geri durmamışlardır. Kimi egemen 
devlet «çıkarlarını gerçekleştirmek,» kimi bir «devletler hukuku 
kuralını korumak,» kimi de «bir hakkına dokunulduğu» gerekçe
leriyle başvurdukları silâhlı ve geniş kapsamlı zorlama yolunu (sa
vaşı) haklı göstermek istemişlerdir.9 Kişioğlunun (olumlu ya da 
olumsuz biçimde) doğasında saklı olan bu haklı sayılma, hakka 
uygun davranma kaygusu, kendi öz varlık ve çıkarlarını kollama 
duygusu, giderek onu savaşlar arasında haklı savaş, haksız savaş 
ayrımı yapmaya itmiştir. Bunun üzerine milletlerarası topluluk 
içinde savaşı yasaklama, onu bir suç sayma eğilimleri belirmiştir. 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasına gelinceye dek bu konuda ayrı ay
rı tarihlerde, ayrı ayrı çabaların harcandığı görülüyor. Sözü edilen 
çabaların ayrıntılarına inmeden10 bunlarla ilgili bir kaç örnek veri
lebilir: (1) 1907 La Haye İkinci Barış Konferansında kabul edilen 
sözleşmelerde savaşa başvurma meşru sayılmamıştır; (2) 1920'de 
yürürlüğe giren Milletler Cemiyeti Misakınm11 başlangıç bölümün
de «Yüksek Akit Tarafların... harbe başvurmama hususunda bazı 
vecibeler kabul ettikleri» açıklanmış ve Misakm 10 uncu ve 11 inci 

(8) Bkz. James T. SHOTWELL, War As An Instrument of National Policy, 
London, 1929, s. 4, 14. 

(9) Savaş nedenleri için bkz. Seha L. MERAY, Devletler Hukuku, 2 nei Ba
sılış, Ankara, 1962, c: II, s. 391 ve son. 

(10) Ayrıntılı bilgi için bkz. MERAY, age, s. 392 ve son. Mahmut R. BELİK, 
Devletlerin Harp Selâhiyetlerini:ı Tahdidi ve Milletlerarası İhtilâfla
rın Sulh. Yolu ile Halli Usulleri, İstanbul, 1956, c: I. 

(11) Misak'm Türkçe metni için bkz. Mehmet GÖNLÜBOL, Milletlerarası 
Siyasî Teşkilâtlanma, Ankara, 1964, s, 347-57. 
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maddelerinde de «Cemiyet Üyeleri, bütün Cemiyet Üyelerinin ülke 
bütünlüklerine ve halen mevcut siyasî bağımsızlıklarına riayet et
meği ve bunları dışardan gelecek herhangi bir tecavüze karşı ko
rumayı taahhüt ederler...» (M. 10); «Cemiyet Üyelerinden birine 
doğrudan doğruya taallûk etsin veya etmesin, her harp veya harp 
tehdidi... bütün cemiyeti» ilgilendirir, (M. 11) denilmiştir. (3) 24 
Eylül 1927'de Milletler Cemiyeti Genel Kurulu bir karar almış ve 
bu kararda milletlerarası uyuşmazlıkların çözülmesi için saldırı 
savaşları yapılamıyacağı, bunun bir suç olduğu açıklanmıştır.12 (4) 
Haklı savaş durumları ise 1928'de Briand-Kellogg (ya da Paris 
Misakı) diye anılan sözleşme ile belirlenmiştir. Misaka göre şu du
rumlarda savaş, haklı bir savaştır: (a) Meşru müdafaa durumun
da; (b) milletlerarası bir zorlama tedbiri olarak; (c) Misakı imza
layanlar arasında; (ç) Misaka aykırı hareket edecek devlete karşı.13 

(5) Birleşmiş Milletler Antlaşması, savaşın yasak edilmesi ko
nusunda Paris Misakından ileriye gitmiştir. Antlaşmaya göre (M. 
2/4) yalnız savaşa başvurma değil, kuvvete ve tehdide başvurma 
da yasak edilmiştir. 

tki dünya savaşı arasında, milletlerarası topluluk içinde, 
devletlerin, anayasaları ile milletlerarası hukukun kurallarını uyum-
laştırma işine eğildikleri görülmüştür. Bu eğilimler, milletlerarası 
hukuk alanında ortaya çıkan savaş yasağı ilkesinin devletlerin iç 
hukuklarına yansımasıyla sonuçlanmıştır. Kimi devletler anayasa
larına saldırı savaşlarını yasaklayan kurallar koymuşlardır. İkinci 
Dünya Savaşından sonra, savaşı yasaklayan —çoğu yenik devletle
re ait— anayasaların sayıları artmıştır.14 Şimdi, savaşın bir millî 

(12) Karar için bkz. MERAY, age., s. 393. 
(13) MERAY, age., s. 394. 
(14) 1921 Anayasa'sı saklı kalmak şartıyla, ilkin İspanya 9 Aralık 1931 

Anayasa'sı ile savaşı millî siyaset aracı olarak kullanmaktan vazgeç
miştir. t,M. 6) İkinci Dünya Savaşından sonra: 1946 tarihli Fransız 
Anayasa'sı (Başlangıç Bölümü); İtalyan Anayasa'sı, (M. 11); Federal 
Almanya Cumhuriyeti Anayasa'sı, (M. 26). Savaş yasağının iç hukuk 
düzenine yansıması olayı için, bkz. Mahmut R. BELİK, Devletlerin 
Harp Stlâhiyetlerinin Tahdidi ve Milletlerarası İhtilâfların Sulh Yolu 
ile Halli Usulleri, İstanbul, 1956, c: I, s. 68-69. Sayın Belik'in bu eserin
de adı geçen Anayasalara, 1947 tarihli Japonya Anayasa'sının 9 uncu 
maddesini ve gene Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasa'sının milletler
arası hukukun genel kurallarına iç hukukta üstünlük tanıyan 25 inci 
maddesini ekleyebiliriz. 1961 tarihli T.C. Anayasa'sı da bunlar arasında 
sayılabilir. Çünkü, Anayasa'nın 66 ncı maddesine göre «milletlerarası 
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siyaset aracı olarak kullanılmasını yasaklayan bu milletlerarası 
sözleşmelerin, antlaşmaların ve anayasaların yürürlük tarihlerini 
ve kurallarını aklımızda tutarak, 1921 Anayasa'smın 7 nei madde
sindeki «vatan müdafaası ilânı» sözlerinin üzerine eğilelim. İlkin 
şu yargımızı açıklayalım: Bu Anayasa'yı koyanlar, 7 nei maddede 
alışılmış, yerleşmiş «harp ilânı» sözlerinin yerine «vatan müdafaa
sı ilânı» sözlerini kullanmakla çağdaş uygarlık, çağdaş anayasacılık 
ve çağdaş milletlerarası hukuk anlayışları bakımından örnek bir dav
ranışta bulunmuşlardır- Bir rast lantı değildir bu! Çünkü, Türkiye'nin 
İmparator luk Devletinden Millî Devlete geçişini vurgulayan anayasal 
ve siyasal belgelerinde de «vatan müdafaası» ya da buna benzer söz
lerin belli bir amaca yöneltilmiş, bilinçli biçimde kullanıldığı gö
rülür. İlk bilinçli adım (22 Haziran 1335-1919) Amasya Tamimi 
ile atılıyor: «Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.» 
Tamimi, Kongre Beyannameleri izliyor: «.. .Mukaddes vatanın in-
kisam ve inhilâl tehlikesini gören milletimiz...» (7 Ağustos 1335-
1919 Erzurum Kongresi Beyannamesi, Başlangıç Bölümü); «...me-
maliki Osmaniye aksamı yekdiğerinden ve camiai Osmaniyeden 
gayrikabili tecezzi ve hiç bir sebeple iftirak etmez bir kül teşkil 
eder; memaliki Osmaniyenin herhangi bir cüz'üne karşı vaki ola
cak müdahale ve işgale... müttehiden müdafaa ve mukavemet esa
sı meşruu kabul edilmiştir. (11 Eylül 1335-1919 Sivas Kongresi Be
yannamesi, M. 1, 3).15 21 Teşrinievvel (Ekim) 1336-1920 de yayım
lanan ve 1921 Anayasa'smın hazırlanmasına ışık tutan Büyük Mil
let Meclisi Beyannamesinde16 ise, 1921 Anayasa'sındaki (M. 7) «va
tan müdafaası» sözlerinin ne ölçüde bilinçli kullanıldığını kanıtla
yan ilginç cümleler yer alıyor. Beyanname şöyle başlıyor: «Emper
yalist Devletlerin, Devlet ve millerimizin hayatına açıkça kasdet-
meleri neticesinde müdafaai meşrua için toplanan Büyük Millet 
Meclisi...» Gene Beyannamenin üçüncü paragrafında şunlar yazılı: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin hayat ve istiklâline suikast 
eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzatma karşı mü
dafaa azmiyle müesses bir orduya sahiptir.» 1921 Anayasa'smın 7 
nei maddesi, mecliste görüşülmesi uzun sürmüş ve çekişmeli geç-

hukukun meşru saydığı hallerde savaş ilânına... izin verme yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.» Ayrıca bkz. Anayasa'nın 65 nei 
maddesinin son fıkrasına. 

(15) Beyannamelerin metinleri için bkz. Server FERİDUN, Anayasalar ve 
Siyasal Belgeler, İstanbul, 1962, s. 34-37. 

(16) Beyannamenin metni için bkz. FERİDUN, age., s. 44-45. 
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miş olan bir maddedir. Nitekim, Meclisin «ahkâmı şer'iye-
nin tenfizi, umum kavaninin vazı, tadili...» ve «Kavanin ve niza-
mat tanziminde muamelatı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana evfak 
ahkâmı fıkhiye ve hukukiye...» koyulmasına ilişkin yetkileri üze
rinde, o meclisteki siyasal grupların aralarındaki görüş ayrılıkla
rını yansıtacak açıklıkta tartışmalar yapılmıştır.17 Gelgelelim, 7 nei 
maddede geçen «vatan müdafaası ilânı» sözlerinin üzerinde, bir 
üye dışında duran olmamıştır. Yalnız Bolu Mebusu Tunalı Hilmi 
Bey, «vatan müdafaası» deyimini geleneksel anayasa ve kamu hu
kuku ilkeleri açısından, aşağıdaki biçimde eleştirerek «vatan» sö
zünün Devletin unsurlarından sırf ülkeyi anlattığını, milleti ve si
yasal örgütlenmeyi (hükümeti) içermediğini söylemiş ve bunun ye
rine «devlet müdafaası» deyiminin kullanılmasını önermiştir: 
«Efendiler; burada bir vatan müdafaası tabiri vardır ki, katiyen 
bunun istimali caiz değildir. Yeni bir devre mahsus yeni bir tabir 
olmak gibi bir fikir ile bu tabir kullanılmış. Çünkü açık söylüyo
rum. Yeni siyasi mezahipte ekseriye vatan kelimesi bulunmaz ve 
hatta ona mukabil memleket kelimesi kullanılır. Zannımca Encü
men bu noktayı nazarı itibara alarak eski tâbirlerden olan ve em-
peryalistliğe ve kapitalistliğe çok alâkası olan ilânı-harp kelimesi
ni kullanmamağı tercih etmiştir. Halbuki vatan müdafaası denildi
ği zaman olabilir ki millet hukuku onda dahil değildir. Bir kere 
tasavvur buyurulsun. Bir mesele çıkıyor. Dâhilde ve hariçte, kati
yen vatanla alâkası yoktur. Fakat hukuku milletle; hukuku devlet
le alâkası vardır. Halbuki vatan kelimesinde memleket manası ol
mak itibariyle üçten birini cami bulunuyor. Hukuku devlet dersek 
veyahut devlet müdafaası dersek bence evlâ olur. Çünkü devlette, 
memleket millet dâhildir ve hükümet dâhildir. Kabul edilmiyece-
ğini bildiğim için tadilname vermiyorum. Bu veçhile teklif ediyo
rum.»18 Milletvekillerinin madde ile ilgili açıklama istemeleri üze
rine söz alan Encümeni Mahsus Mazbata Muharriri Karesi Mebu
su Vehbi Bey, «Vatan müdafaası» konusunda şunları söylemiştir: 
«Hilmi Bey vatan müdafaası diyor ki vatan kelimesinden daha şü
mullü bir kelime bulmak güçtür ve imkânı yoktur...»19 Vatan mü
dafaasının anlamı ve kapsamı üzerinde başka görüşme olmamış 

(17) Tartışmalar için bkz. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: I, İçtima. I, 
20/1/1337, C: 7, s. 328-32. 

(18) T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C: 7, s. 327-28. 
(19) T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, C: 7, s. 328. 
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ve bu sözler Encümeni Mahsus'un önerdiği biçimde 7. maddeyle 
birlikte kabul edilmiştir. 

Türk Anayasa koyucusunun 1921'de benimsediği bu «vatan 
müdafaası» deyimi ile Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51 inci 
maddesi arasında sıkı bir amaç birliği var. 1921 Anayasa'smdan 
yirmi dört yıl sonra, 1945'te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasının 51 inci maddesine göre silâhlı saldırıya uğrayan dev
letler, Güvenlik Konseyi gerekli tedbirleri alıncaya dek tek başla
rına ya da ortaklaşa meşru müdafaa haklarını kullanabilecekler
dir. Bunun gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 174 ( I I ) sa
yılı kararı ile kurulmuş Devletlerarası Hukuk Komisyonun hazır
ladığı «Devletlerin Hak ve Görevlerini Belirleyen Bildirisi Tasarı
sının» 12 nei maddesinde, «her devlet(in), silâhlı hücuma karşı 
münferid veya müşterek meşru müdafaa hakkını haiz» olduğu 
açıklanmıştır.20. İlginç olan şudur ki, 1921 Anayasa'sının kabul edil
diği dönemlerde savaş, gerçekte devletler için hâlâ bir egemenlik 
hakkı, «tutsaklık gibi kaçınılmaz, sakınılmaz bir durum»21 sayılır
ken, Türk anayasa koyucusu «vatan müdafaası ilânı» deyimini kul
lanmış ve böylece kuruluş durumundaki bir Millî Devletin, Savaşa 
bir politika aracı gözüyle bakmadığını milletlerarası topluluğa an
latmak istemiştir. Üstelik, bu türlü geçerli bir savunma, gerçek 
kişilerin olduğu kadar tüzel kişilerin (devletlerin) de hakkıdır . Öy
le ki, devletlerin haksız bir saldırı karşısında sahip oldukları bu 
terkedilmez, vazgeçilmez meşru müdafaa haklarına, milletlerarası 
hukuk öğretisinde hiç bir zaman karşı çıkılmamıştır.22 Hiç kuşku
suz, var olma ve varlığını koruma kaygusunun pek doğal sonucu
dur bu! Gerçekten, 1921 Anayasa'smdan yedi yıl sonra (1928'de) 
imzalanan Kellogg-Briand Paktı görüşmelerinde, Amerika Birle
şik Devletleri Dışişleri Bakanı Bay Kellogg, milletlerin kendi ken
dilerini savunmalarının doğal bir hak olduğunu ve bunun açıkça 
belirtilmesinin bile gerekmediğini söylemiştir.22 Gene milletlerara-

(20) Karar ve Bildiri için bkz. İlhan AKİPEK, Devletlerarası Hukuk Ba
kımından Meşru Müdafaanın Mahiyeti ve Benzeri Müesseselerle Mu
kayesesi, Ankara, 1955, s. 80. 

(21) Paul BARANDON, Le Système Juridique de la Société des Nations 
pour la prévention de la Guerre, Geneve-Paris, 1933, s. 293. Alıntı 
için bkz. AKİPEK, age., s. 80. 

(22) Leland M. GOODRICH, Edward HAMBRO, Anne Patricia SIMONS, 
Charter of the United Nations, Commentary and Documents, Third 
and Revised Edition, New York, 1969, s. 344. 
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sı hukuk öğretisinde meşru müdafaa hakkı ile saldırının (tecavü
zün) birbirlerini bütünledikleri ve saldırı eyleminin olduğu yerde 
meşru müdafaa hakkının da olacağı kabul edilmiştir.23 Nitekim, 
meşru müdafaa konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu kav
ramı, kimi yazarlar dar, kimileri de geniş yorumlamışlar. Meşru 
müdafaayı dar tutan görüş, saldırı (tecavüz) kavramını ölçü almış. 
Böylelikle «saldırı,» dar meşru müdafaa tanımında ana öğe olmuş
tur. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51 inci maddesi de meşru 
müdafaayı dar tutan bu görüşü benimsemiştir.2* 

Türk Devletini «vatan müdafaası ilânı»na zorlayan ve Kurtu
luş Savaşını doğuran tarihsel olayları, burada bir bir sayacak de
ğiliz. Ama, gerçek odur ki, her vesileyle uygar olduklarını ileri sü
renlerin25, çirkin çıkarlarını geliştirdikleri güzellik maskeleriyle 
örtenlerin, dünyanın sözüm ona dirlik ve düzenliği için Misaklar 
imzalayan26 ve üstelik milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin be
lirmelerini (self-determination) iri iri sözlerle yeryüzüne duyuranla
rın, Türkiye'nin ülke bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı bu saygı
sızlıkları ve saldırıları, Türkiye'yi Grotius'un deyişiyle «kendisinin 
olan bir şeyi savunmak» zorunda bırakmıştır. Gerçekten, 1921 Ana-
yasa'sını koyanlar, «medeniyet ve insaniyet hocalarının» tersine, bir 
üstün iç hukuk kuralıyla savaşı doğal meşru müdafaa hakkı dışında, 
bir politika aracı olarak kullanmamayı kabul etmişler ve «insaniye
tin, medeniyetin gözüne kurşun atılmaması» gerektiğine inanmışlar
dır. İşte, 1921 Anayasa'sınm 7 nei maddesindeki «vatan müdafaa
sı» sözleri, bu inancın açık bir anlatımıdır. Nitekim, daha sonra 
(1929'da «harbin millî siyaset âleti olarak kullanılmaması hakkın
da Moskova'da imzalanan protokolün tasdikine dair 1/419 sayılı 
kanun tasarısı üzerinde B.M. Meclisi Hariciye Encümenin hazırla-

(23) Hans KELSEN, Collective Security Under International Law, Was
hington, 1957, s. 27-28. 

(24) Bkz. AKİPEK, age., s. 80-81. 
(25) Savaş konusunda bu genel değer yargısı için bkz. SHOTWELL, age., 

s. 29. Ama, bu konuda Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendinin söy
ledikleri daha ilgi çekicidir: «...Nitekim medeniyet ve insaniyet hoca
sı olduklarını şimdiki insaniyetin, medeniyetin gözüne kurşun atmak
la ispat ettiler...» Bkz. T.B.M.M. Z.C., c: 7, s. 330-31. 

(26) Türkiye'nin «toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına» (Milletler 
Cemiyeti Misakı, M. 10) saldıranların, (Britanya imparatorluğu, Fran
sa, İtalya ve Yunanistan'ın), Milletler Cemiyetinin aslî üyeleri ara
sında olmaları tarih, hukuk ve inanç namusu açısından ne acı bir 
çelişkidir! 
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dığı mazbatada» da millî Devletin bu geleneksel tutumunu yan
sıtan şu sözlere tanık oluyoruz: «...Şarkın en mühim ve Sulhper
ver bir hükümeti bulunan Türkiye Cumhuriyeti... Şimdiye kadar 
tutmuş olduğumuz sulh ve müsalemet yolunda yeni bir adım teşkil 
eden bu protokola iltihak teklifini Hükümetimiz kemali memnu
niyetle kabul eylemiştir.»27 

Bu konuda son olarak, 1921 Anayasa'sı ile bugünkü Anayasa 
arasındaki bağlantılara değinmek istiyoruz. 1921 Anayasa'sının 7 
nei maddesindeki «vatan müdafaası ilânı» sözleri ile 1961 Anaya
sa'sının «milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali 
ilânına» (M. 66) sözleri arasında tarihî ve hukukî bir bağlantının 
da bulunduğunu söyliyebiliriz. Önümüzde bu bağlantının varlığını 
gösteren iki kanıt bulunuyor: Birincisi, 1961 Anayasa'sının dayan
dığı temel görüş ve ilkeleri yansıtan ve pozitif bir değer taşıyan 
(AY., M. 156/1) Başlangıç kısmında, bu Anayasanın «yurtta sulh, 
cihanda sulh ilkesinden, Millî Mücadele ruhundan» esinlendiği 
açıkça belirtilmiştir. İkincisi, 1961 Anayasa'sım yapanlar, Anaya
sanın genel gerekçesinde yer yer «Millî Mücadelenin siyasî felse
fesini ve Anayasa geleneğimiz»! göz önünde tuttuklarından söz et
mişlerdir. Öyleyse, 1961 Anayasa'sının 66 ncı maddesindeki «meş
ru savaş» deyimi, 1921 Anayasa'sındaki «vatan müdafaası» (M. 7) 
deyiminin, milletlerarası hukukun çağdaş gelişmelerine uydurul
muş bir uzantısıdır.28 Maddelerin ikisi de savaşın niteliği konusun
da aynı inancı paylaşmışlardır. Sözün kısası, 1921 Anayasa'sının 
bu kuralı hem iç hukukumuz, hem de milletlerarası hukuk bakı
mından övülmeye değer, öncü bir kuraldır. 

(27) T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: 3, 1929, C: 10, Sıra No: 123. 
(28) Başka uzantı örnekleri için bks:. Tarık Z. TUNAYA, Devrim Hareket

leri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul, 1964, s. 106. 



ÇOCUKLARI KORUMAK VE YARGILAMAKLA GÖREVLİ 
ORGANLAR 

Dr. Esin KONANÇ* 

Çocuklara yaptırım uygulayan organların türü, yaptırımın yö
nelik olduğu amaçla sıkı sıkıya ilişkilidir. Geçen yüzyılın sonla
rında ilk çocuk mahkemelerinin kurulmasına kadar çocukları ko
rumakla görevli olan ve suçlu çocuklara yaptırım uygulayan or
ganlar genel mahkemelerdi. Daha çok suçu ön plana alan, yaptı
rımın onun ağırlığına ve niteliğine göre saptanmasını öngören bir hu
kuk sisteminde çocukları genel mahkemelerden başka organların 
yargılaması düşünülemezdi. Gerçi bu dönemde de yaş, buluğ, tem
yiz kudreti gibi suçlunun biyolojik ve psikolojik yönlerini ilgilen
diren bazı hususlar yaptırımın türünün belirlenmesinde ve ağırlığı
nın saptanmasında rol oynuyordu. Fakat bunlar, yaptırımın ama
cının suçluya suçunun kefaretini ödetmek olması nedeniyle, sadece 
fiilinin ahlâkî ve sosyal değerini kavrayamıyacak, iyiyi kötüden ayı-
ramıyacak kimselerin cezalandırılmasını önlemek için kullanılan 
ölçütler olmaktan ileri gitmiyordu. Ancak daha sonra, Pozitivist 
Ekolün de etkisiyle, yaptırım uygulanırken güdülen amacın top
lumu savunmak olduğu ve bu savunmanın her suçlunun kişiliğine 
uygun bir yaptırım uygulanarak sağlanabileceği fikri kuvvet kaza
narak, söz konusu yaptırımı uygulayacak organın suçlunun kişili
ğini değerlendirebilecek uzmanlaşmış kimselerden kurulması gere
ği kabul edilmiştir. Suçlu ve uyumsuz çocuklara karşı toplumu sa
vunmanın en iyi yolunun onları eğiterek yeniden topluma kazan
dırmak olduğu, bunlarıı, kişiliğine en uygun eğitsel tedbiri uzman
laşmış yargıçlardan kurulu bir mahkemenin uygulayabileceği gö
rüşü kısa zamanda pek çok taraftar bulmuştur. Bu görüşün etkisiy
le 1899 yılında Illinois'de yayınlanan bir kanunla ilk çocuk mahke-

(*) A. Ü. Eğitim Fakültesinde Asistan. 
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meleri kurulmuştur1. Amerika'dan esinlenen Avrupa'da ise ilk ço
cuk mahkemesi 1904 yılında Birmigham'da faaliyete geçmiştir. Da
ha sonra 1910 yılında Washington'da ve 1911 yılında Paris'te (Ulus
lararası Çocuk Mahkemesi Kongresi) yapılan uluslararası kongre
lerde suçlu çocuklar için ayrı bir yargılama usulünün gereği kabul 
edilmiş ve bunu izleyen yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde ço
cuk mahkemelerinin kurulmasını öngören kanunlar yayınlanmış
tır2. İskandinav ülkelerinde ise, çocuk mahkemeleri kurulması yo
luna gidilmeyip, çocukları koruma ve yargılama yetkisi genel mah
kemelerle yerel idari organlar tarafından paylaşılmıştır. 

Bugün çeşitli ülkelerde çocukları koruma ve yargılama ile gö
revli olan yukarıda sözünü ettiğimiz üç tür organ da (genel mah
kemeler, çocuk mahkemeleri ve yerel idari organlar) mevcuttur. 

I — Genel Mahkemeler : 

Günümüzde bazı ülkeler çeşitli nedenlerle çocuk mahkemeleri
ni kuramadıkları için, bazı ülkeler ise genel mahkemelerinin çok 
geniş bireyselleştirme araçları ile donatılmış olmaları ve yapıları
nın çocuk mahkemelerinin yapısına çok benzemeleri nedeniyle, ço
cukları koruma ve yargılama yetkisini genel mahkemelere vermiş
lerdir. Bunlardan birincisine örnek olarak Türkiye'yi, ikincisine de 
S.S.C.B. ni gösterebiliriz. 

1961 yılında yürürlüğe giren Anayasamızın 135. maddesinin 2. 
fıkrasında «Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hü
kümler konulur» denildiği halde, bugüne kadar çocuk mahkemeleri 
kurulmadığı ve çocukların yargılanması ile ilgili özel hükümler ko
nulmadığı için, ülkemizde suçlu çocuklar ceza mahkemelerinde yar
gılanmakta; velayet, vesayet, evlat edinme ve korumaya muhtaç ço
cuklarla ilgili kararlar ise hukuk mahkemelerinde verilmektedir. 
Suçlu çocuklar yargılanırken yetişkin suçlulara uygulanan bütün 
usul kuralları bunlara da uygulanmaktadır. Bunun tek istisnası 
11-15 yaşları arasındaki çocuklara ait duruşmaların gizli yapılaca
ğının (m. 375, f. 2) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda hükme 

(1) GLUECK, S. I Questioni Lasciati in Sospeso della Delinquenza Mi
norile ,Sc. Pos. 1967 s. 546. 

(2) Belçika ve Fransa 1912, Almanya 1922-23, Hollanda 1921, İtalya 1934 
yıllarında çocuk mahkemeleri kanunlarını çıkararak söz konusu mah
kemeleri kurmuşlardır. Bk. BAVIERA. I. Diritto Minorile, Giuffrè, 
Milano, 1965, s. 112 vd. 
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bağlanmış olmasıdır. Aynı yasada bu yayın yasağına uymayanla
rın hafif hapis ve para cezası ile cezalandırılmaları (C.M.U.K. 377, 
f. 4) öngörüldüğü halde, çocukların teşhir edilmesini önlemek 
amacını güden bu hükümler çoğu zaman uygulanmamakta, çocuk
lar sansasyon yaratmak isteyen basının sömürü konusu olmakta
dırlar. 

İlk çocuk mahkemesi kanunu tasarısının hazırlandığı 1945 yı
lından3 bu yana geçen 30 yıl içinde hazırlanan ve 1965 yılından 
itibaren de yasama meclislerine sunulan, fakat ilgili yasama dönem
lerinde kanunlaşmadıkları için kadük olan çocuk mahkemeleri ka
nunu tasarılarının sayısı oldukça kabarıktır. Söz konusu tasarılar
da sadece suçlu ve korunmaya muhtaç çocukların yargılanmasına 
ait usul kurallarına yer verilmemiş, aynı zamanda yaptırımın tür
leri ve bunların seçiminde kullanılacak ölçütler de saptanmıştır. 
Bazı tasarılarda çocuk mahkemelerinin tek yargıçlı, bazılarında ise 
toplu mahkeme olması öngörülmüştür. Bütün bu tasarılarda ortak 
olan noktalar, tedbirlerin yanında cezaların da yer alması, uygu
lanacak yaptırım seçilirken ölçüt olarak, (temyiz kudreti terkedi-
lerek) çocuğun yaşının ve kişiliğinin kullanılması gereğinin kabul 
edilmesi ve dolayısıyla söz konusu mahkemelerde görev alacak 
yargıçların gözlem raporlarına dayanarak çocuğun kişiliğini de
ğerlendirebilecek derecede uzmanlaşmalarının hükme bağlanmış 
olmasıdır. Tasarıların bugünkü sisteme getirdiği diğer bir yenilik 
de, suçlu çocukların gözlemlerinin yargılamadan önce yapılmasıdır. 
Bilindiği gibi, bugün yürürlükte olan sistemde gözlem hükümden 
sonra, infazdan önce yapılmaktadır. 

Öte yandan daha önce de belirttiğimiz gibi, bazı ülkelerde ge 
nel mahkemeler, çocuk mahkemelerinin kurulmasında güdülen 
amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte oldukları için ayrıca çocuk 
mahkemeleri kurulması yoluna gidilmemiştir. Bu ülkelerden biri 
olan Sovyetler Birliği'nde çocukları yargılama yetkisi, üyeleri se
çimle gelen ve aralarında kadın ve öğretmenlerin de bulunduğu ge 
nel mahkemelere verilmiştir4. Sovyetler Birliği Ceza Kanunu 
(1960), yaptırımın amacının sosyal savunma olduğunu kabul eder; 
ve suçlunun kişiliğine çok önem veren bir yasa olduğu için, mah-

(3) Bk. KUNTER. N. Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri Nasıl Olma
lıdır? î. H. F. M. 1949, N. 1, s. 55 vd. 

(4) Bk. NAPOLITANO, T. II Nuovo Codice Penale Sovietico, Giuffrè, Mi
lano, 1963, s. 99. 
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kemelere yaptırımı suçlunun kişiliğine uydurabilme olanağı sağla
yan birçok yetki tanımıştır. Örneğin, ceza yasası tarafından suç 
sayılan bir fiil veya faili, suç işlendiği sırada veya kovuşturma veya 
yargılama sırasında tehlikeli olmaktan çıkmışsa, mahkemenin ad
li af yetkisi vardır; yani suçluya ceza uygulanmayabilir (S.B.C.K. 7 
ve 50). Ayrıca mahkeme ceza yerine sosyal etki (l'influenza sociale) 
tedbirine hükmedebileceği (S.B.C.K. 51) gibi, şartlı mahkumiyete 
(S.B.C.K. 44), şartlı salıvermeye (S.B.C.K. 53) vb. de karar verebilir. 
Söz konusu yasa hem yetişkin hem küçük suçlulara uygulanabilme 
olanağı olan bu bireyselleştirme araçları yanında küçükler için özel 
hükümler de içermektedir. Sovyetler Birliğinde cezai sorumluluk 
16 yaşında (S.B.C.K. 10, f. 1) başlamaktadır, ancak 14-16 yaşlan 
arasındaki çocuklar da adam öldürme, kasten yaralama, ırza geç
me, devlete, sosyal kuruluşlara veya özel kişilere ait malları yağ
ma etme, bunları kasten tahrip ederek veya zarar vererek ağır so
nuçlar doğurma, ağır çete eylemleri (teppismo), kasdi bir fiille tre
nin raydan çıkmasına sebep olma gibi ağır suçlar işledikleri tak
dirde cezaen sorumlu tutulurlar (S.B.C.K. 10, f. 2). Eğer mahke
me, ağır tehlikelilik hali belirtisi olan bu suçlardan birini işleyen 
16 yaşından küçük bir çocuğun ceza uygulanmadan ıslah olabile
ceğine inanırsa, 63. maddede gösterilen eğitici nitelikte zorlayıcı 
tedbirlerden birinin uygulanmasına karar verebilirler (S.B.C.K. 10, 
f. 3). Bu halde çocuk cezai sorumluluktan kurtulur ve kendisine 
eğitici nitelikte zorlayıcı tedbirler uygulayacak olan Çocuk İşleri 
Komisyonuna havale edilir (S.B.C.K. 10, f. 4). Yani mahkeme suç 
işleyen bir çocuğa, suçu işlediği sırada veya yargılama sırasında 
kendisi veya fiili tehlikeli değilse, hiçbir yaptırım uygulamayabi-
leceği gibi (S.B.C.K. 7 ve 50), ceza yerine tedbir de uygulanması
na karar verebilir (S.B.C.K. 10, f. 3 ve 4). Öte yandan, mahkeme
nin 18 yaşından küçük çocuklara uygulayacağı hürriyeti bağlayıcı 
ceza 10 yılı aşamaz (S.B.C.K. 24, f. 2). Sovyetler Birliğinde, diğer 
birçok ülkede olduğu gibi, suçu işlediği zaman 18 yaşını doldurma
mış çocuklara ölüm (S.B.C.K. 23, f. 2) ve sürgün (S.B.C.K. 25, f. 
4) cezaları verilemez. 

Mahkeme yetkilerini Çocuk İşleri Komisyonuna devrettiği za
man, bu komisyon aşağıda gösterilen tedbirleri uygulayabilir (S. 
B.C.K. 63) : 

a) Zarar gören taraftan aleni veya mahkemenin saptayacağı 
bir biçimde özür dileme; 
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b) Azarlama veya sert bir biçimde azarlama; 

c) Uyarma; 

d) Parayla veya çalışarak suçtan doğan zararı tazmin (çocuk 
15 yaşını doldurmuşsa ve bağımsız bir kazancı varsa, verdiği 200 
rubleyi aşmayan zararları parayla veya çalışarak tazmin etmesine 
karar verilebilir; 200 rubleyi aşan zararlar ise Hukuk Muhakemele
ri Usulü Kanunu hükümlerine göre tazmin edilir); 

e) Küçüğün sıkı gözetim altında tutulması için anababa ve
ya onların yerini tutan kimselere teslimi; 

£) Çocuğun, rızaları alınarak, bir işçi topluluğuna veya bir 
sosyal örgüte veya isteği üzerine bir vatandaşa teslimi; 

g) Çocuklar ve ergenler için kurulmuş bakım ve eğitim veya 
sadece eğitim kurumuna yerleştirme; 

h) Bir eğitim kolonisine yerleştirme. 

Çocuğun eğitim kolonisinde veya özel bakım ve eğitim kuru
munda kalacağı süre ve kalış şekli Çocuk îşleri Komisyonu Tüzü
ğünde saptanmıştır5. 

Mahkemenin yetkilerini devredebildiği ve 1935 yılında yeteri 
kadar etkili olamadığı için kaldırılıp, 1957 yılında tekrar kurulan 
Çocuk İşleri Komisyonlarının çocuklarla ilgili davalara katılarak 
mahkemeye uygulanacak tedbirler hakkında telkinde bulunmak 
yetkileri vardır6. İskandinav ülkelerinde suçlu çocuklara da tedbir 
uygulama yetkisi verilen Çocukları Koruma Komiteleri ile söz ko
nusu komisyonlar arasında büyük bir benzerlik görülmektedir. 
Ancak Batı ülkelerinde sosyal servislere verilen, haklarında şartlı 
mahkumiyete karar verilmiş çocukları gözetmek görevi de Sov
yetler Birliğinde bu komisyonlara verilmiştir7. Yukarıdaki açıkla
malarımızdan da anlaşılacağı gibi, Sovyetler Birliğinde suçlu ço
cuklara yaptırım uygulama yetkisi kural olarak genel mahkemele
re aittir, ancak bazı hallerde bu yetkiyi Çocuk İşleri Komisyonla
rı da kullanmaktadır. 

(5) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 148. 
(6) Bk. BAVIERA.' I. a.g.e., s. 148, NAPOLITANO, T. a.g.e. s. 104. 
(7) BAVIERA, I. a.g.e., s. 148. 



334 Dr. Esin KONANÇ 

II — İdari Organlar 
Çocuklara koruma ve eğitme tedbirlerinin uygulanmasını ge

niş ölçüde yerel idari organlara bırakan ülkelerden biri de İsveç'
tir. Ancak, alışılagelmiş bir tutumla «idari yargı» olarak nitelendi
rilen İsveç sisteminde dahi suçlu çocuklar söz konusu olduğunda 
yerel idari organlar genel mahkemelerle işbirliği yapmaktadır. 1 
Haziran 1965 yılında yürürlüğe giren İsveç Ceza Yasası, ceza mah
kemelerinin suçu sabit görülen 18 yaşından küçük çocuklara ted
bir uygulama yetkisini yerel idari organ niteliğinde olan Çocukları 
Koruma Komitelerine devredebileceklerini öngörmektedir. Mah
kemelerin yetkilerini Çocukları Koruma Komitelerine devredebil-
melerine ilişkin İsveç Ceza Yasasının 31. Bölüm 1. Maddesine gö
re, Çocukları Koruma Yasasının (Child Welfare Act of Sweden) 
uygulama alanına giren bir çocuk suç işlediği takdirde mahkeme, 
Çocukları Koruma Komitesinin veya çocuk halen bir tretman ku
rumunda bulunuyorsa bu kurum idaresinin görüşünü aldıktan son
ra, gerekli tretmana başvurma işini bu komisyon veya kurum ida
resine bırakabilir. Ayrıca mahkeme hükümlünün ıslahı veya genel 
önleme yönünden gerekli gördüğü takdirde çocuk hakkında, Ço
cukları Koruma Yasasına göre tretmana tâbi tutulma yanında, ya
sada işlenen suç için para cezası öngörülmüş olsun ya da olmasın 
hapse çevrildiğinde 120 günü geçmeyecek miktarda para cezasına 
da hükmedebilir. Söz konusu maddeden ve ceza yasasının diğer bir
çok maddesinden anlaşıldığı üzere mahkeme, 15 - 18 yaşları ara
sındaki suçlu çocuklara, kişilik özelliklerini göz önünde tutarak, 
yaptırım olarak ceza veya tedbir uygulamasına serbestçe karar ve
rebilir. Mahkeme ceza uygulamanın çocuğun kişiliğine daha uygun 
düşeceği kanısına varırsa bu yaptırımı kendisi uygulayacaktır, çün
kü Çocukları Koruma Komitelerinin ceza uygulama yetkileri yok
tur (Î.C.K. 26). Mahkemenin çocuğa tedbir uygulamasını daha ye
rinde bulması halinde ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi, çocuğa ted
bir uygulama yetkisi Çocukları Koruma Komitesine devredilebile
cektir. Ayrıca İsveç Ceza Yasasında yer alan «bir suçtan dolayı yal
nız bir yaptırım uygulanır» kuralına (İ.C.K. Bölüm 1, m. 5) aynı 
yasanın yukarıda sözünü ettiğimiz 31. bölümün 1. maddesinin 2. 
fıkrası istisna getirerek, suçlu çocuğa, Çocukları Koruma Yasasına 
göre uygulanacak tedbirlerin yarımda, para cezasının da uygulana
bileceğini öngörmüştür. Burada da açıkça görüldüğü gibi çocuğa 
tedbirleri Çocukları Koruma Komitesi, para cezalarını da mahke
me uygulamaktadır. 
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Her komünde bir tane kurulması öngörülmüş olan Çocukları 
Koruma Komiteleri, sadece kendilerine devredilmiş suçlu çocuk
larla ilgili yetkileri kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda toplum 
tarafından korunması gerekli olan çocuklarla ilgili tedbirleri de 
alırlar. Bu komiteler yerel belediye meclisleri tarafından seçilen, 
seçme ve seçilme yeteneğine sahip en az beş üyeden kurulur. Ko
mitelerin üye sayısını ihtiyaca göre saptamak yetkisi de belediye 
meclislerine verilmiştir. Komitelerde üyelerin mesleklere göre da
ğılımının dengeli olması ve mümkün olduğu takdirde bir hukuk
çunun üye sıfatıyla yer alması Çocukları Koruma Yasasında ön
görülmektedir (İ.Ç.K.K. 7). Üyelerin, Çocukları Koruma Komitesi
ne üye olacakları komünde ikâmet etmek zorunlulukları olduğu 
için, özellikle küçük komünlerde komiteye üye seçilebilecek nite
likte hukukçu bulmak zor olabilir8. Yasa koyucu bu ihtimali göz 
önünde tutarak bu gibi hallerde komitelerin, danışman sıfatıyla 
devamlı bir hukukçu bulundurabileceklerini veya bazı hallerde özel 
hukuki sorunların çözümü için geçici olarak bir hukukçuya baş
vurabileceklerini hükme bağlamıştır ( İ .ÇJK.K. 10, f. 2). Yeni Ço
cukları Koruma Yasasının yürürlüğe girmesine kadar (1961), Ço
cukları Koruma Komitelerinde hukukçunun bulunması veya hu
kuk danışmanına başvurulması gerekmiyordu. Uygulama sonucu 
bu komitelerde çocuklara tanınan hukuksal güvencelerin genişle
tilmesi gereği ortaya çıkmış ve yasa koyucu yukarıda sözünü etti
ğimiz şekilde hüküm getirmiştir9. 

Komitelerin yetkileri Çocukları Koruma Yasasının 25. madde
sinin (a) ve (b) bendlerinde geniş bir şekilde gösterilmiştir. Bu 
maddenin (a) bendine göre, Çocukları Koruma Komiteleri, 18 ya
şını doldurmamış çocukların evlerinde bedensel ve zihinsel geli
şimlerini tehlikeye sokacak muamele görmeleri veya anababa ve
yahut çocuğa bakmak ve onu yetiştirmekle yükümlü kimselerin bu 
görevi gereği gibi yerine getiremiyecek nitelikte kimseler olmaları 
halinde müdahale ederek çocuğu koruyucu tedbirler alırlar. Söz 
konusu maddenin (b) bendinde ise suç işlemeleri, ahlâksız yaşam 
sürmeleri, içki ve uyuşturucu maddeler kullanmaları veya buna 
benzer nedenlerle toplumun koyduğu ıslah tedbirlerine muhtaç ol-

(8) ROMANDER, H. «Introduction», Child Welfare Act of Sweden, Mi
nistry of Justice, Stockholm, 1965, s. 7. 

(9) LINDSTRÖM. U. «Preface», Child Welfare Act of Sweden, Ministry 
of Justice, Stockholm, 1965, s. 3. 
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dukları anlaşılan 21 yaşından küçük çocukların, Çocukları Koru
ma Yasasının kapsamına gireceği hükme bağlamıştır. Ancak, daha 
önce de belirttiğimiz gibi, 15-18 yaşları arasındaki suçlu çocukların 
bu yasanın kapsamına girmesi ve dolayısıyla Çocukları Koruma Ko
miteleri tarafından kendilerine tedbir uygulanabilmesi için, bunlar 
hakkında ya savcının takipsizlik kararı vermesi veya dava açılmış
sa mahkemenin yetkilerini komiteye devretmesi gerekmektedir. 
18-21 yaşları arasındaki suçlu çocuklar hakkında kural olarak genel 
mahkemeler karar vermekte, ancak çok özel nedenlerin bulunması 
halinde bunlar da Çocukları Koruma Yasasının kapsamına alına
rak kendilerine Çocukları Koruma Komiteleri tarafından tedbiı 
uygulanmaktadır10. Öte yandan İsveç Ceza Yasası 15 yaşından kü
çük çocuklara ceza uygulanmayacağını 33. Bölümün 1. maddesin
de hükme bağlamıştır. Bu nedenle 15 yaşından küçükken suç işle
yen kimseler hakkında tedbir uygulama yetkisi istisnasız Çocukla
rı Koruma Komitelerine aittir11. Çocukları Koruma Komitelerinin 
uygulayabileceği tedbirler, yardım, öğüt verme ve uyarma, gözetim 
altına alma, koruyucu aile yanına veya eğitim ve mesleki öğretim 
veren bir kuruma yerleştirme, çocuğun yaşayışı hakkında direktif 
verme vb. gibi tedbirlerdir (İ.Ç.K.K. 2 6 ve d.)12. Bu komitelerin 
verdikleri kararlar idari nitelikte kararlardır ve bu kararlara kar
şı idari mahkemelere başvurulabilir13. 

Bazı hallerde mahkemenin Çocukları Koruma Komitesine dev
rettiği yetkileri geri alması söz konusudur. Yetki devrinin geri alın
masına ilişkin İsveç Ceza Yasasının 33 .Bölümünün 2. maddesine 
göre, mahkeme, bir çocuğu Çocukları Koruma Yasasında öngörü
len özel bir tretmana tâbi tutulmak üzere Çocukları Koruma Ko
mitesine bırakmış ve işin komite tarafından incelenmesi sonunda 
söz konusu tretmanın uygulanabilmesi için yasada öngörülen ko
şulların bulunmadığı anlaşılmışsa, savcının talebi üzerine, özel 
tretmana tâbi tutulma kararını geri alarak başka bir yaptırıma 
hükmedebilir. Bundan başka, Çocukları Koruma Komitesinin mah
kemeye sunduğu raporda belirttiği tretmanın uygulanabilmesi için 
Çocukları Koruma Yasasında öngörülen koşulların bulunmaması 
halinde, mahkemenin özel tretman kararını geri alarak başka bir 

(10) ROMANDER, H. «Introduction», s. 8. 
(11) ROMANDER, H. «Introduction», '. s. 8. 
(12) STRAHL, I. «Introduction», Code Penal Suédois, Ministère de la Jus

tice Stockolm, 1965, s. 20. 
(13) STRAHL, I. «Introduction», ...s. 20. 
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yaptırım uygulanmasına karar verebileceği yine aynı maddede hük
me bağlanmıştır. Burada da savcının talebi şarttır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı gibi İsveç'te 18 
yaşından küçük korunmaya muhtaç, 21 yaşından küçük uyumsuz 
ve 15 yaşından küçük suçlu çocuklar hakkında tedbir almak yetkisi 
istisnasız yerel idari organlar olan Çocukları Koruma Komitelerine 
aittir. 15-18 yaşları arasındaki suçlu çocuklar hakkında, savcının 
elinde suçun işlendiğine dair yeterli delil olduğu halde takipsizlik ka
rarı vermesi veya mahkemenin çocuğa yaptırım olarak tedbir uygu
lanmasının da doğru olacağına inanarak yetkilerini devretmesi halin
de ise tedbirleri Çocukları Koruma Komitesi uygular. İsviç Ceza Ya
sası, 15-18 yaşları arasındaki çocuklara istisnaen ceza uygulanma
sını öngördüğü için (İ.C.K. Bölüm 26, m. 4; Bölüm 28, m. 1, f. 2) 
bu çocuklarla genellikle Çocukları Koruma Komiteleri ilgilenmek
tedir. 18-21 yaşları arasındaki suçlu çocukları yargılama ve yaptı
rım uygulama yetkisi kural olarak mahkemelere aittir, ancak mah
kemeler çok özel nedenlerin bulunması halinde bu çocuklara da 
cera uygulamaktan vazgeçerek haklarında tedbir uygulanmak üze
re Çocukları Koruma Komitelerine gönderebilirler. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi mahkeme bazı hallerde devrettiği yetkileri geri 
alarak başka bir yaptırım uygulayabilir. 

III — Çocuk Mahkemeleri 

a) Çocuk mahkemeleri hakkında genel bilgiler. 

Yukarıda suçlu çocuklara yaptırım uygulayacak organın uz
man yargıçlardan kurulması fikrinin kısa zamanda birçok ülke ta
rafından benimsenerek çocuk mahkemelerinin kurulduğunu söy
lemiştik. İlk çocuk mahkemelerine egemen olan görüş, içinde bu
lunduğu kişisel ve toplumsal durumun bir çocuğu suça itecek nite
likte olması halinde, Devletin müdahale ederek çocuk üzerinde de
netim kurması gerektiği idi. Çocuk bu mahkemelerde bir suçlu ve
ya bir sanık gibi değil, Devletin bakılması, korunması ve disipline 
tâbi tutulması gereken bir çocuğu gibi muamele görecekti. Söz ko
nusu bakım, koruma ve disiplin mümkün olduğu kadar anababa-
nın göstermesi gereken bakım, koruma ve disipline yaklaşacaktı14. 
Çocuk Mahkemelerinin kurulması hareketinin öncülerinden biri 
olan Julian W. Mach'e göre, çocuk yargıcının çözmesi gereken so-

(14) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 546. 
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run çocuğun suç teşkil eden fiili işleyip işlemediği değil, ne oldu
ğu, bu hale nasıl geldiği ve onu kurtarmak için izlenecek en iyi yo
lun hangisi olduğudur15. Böyle bir yaklaşımla kurulan çocuk mah
kemelerinde hukukçu olan yargıçlar ikinci plâna atılmış ve yetiş
kin suçluların yargılanmasında kullanılan birçok usul kuralı kal
dırılmıştır. Buna gerekçe olarak da çocuk mahkemelerinin bir ceza 
mahkemesi olmayıp, çocukları koruma amacını güden bir mahke
me olduğu, Devletin bir suçluyu cezalandırmak amacıyla değil, bir 
çocuğu suçlu olmaktan kurtarmak amacıyla hareket ettiği, suçlu 
çocuklara dahi, maddi ve manevi bakımdan terkedilmiş veya be
den arızası olan çocuklara uygulanan eğitimin uygulandığı, hiçbir 
çocuğun çocuk mahkemesinde yargılanmaktan dolayı suçlu damga
sı yemeyeceği gösterilmektedir.16. Amerika Birleşik Devletlerinin 
birçok eyaletindeki çocuk mahkemelerinde, yukarıdaki gerekçele
re dayanılarak, çocuk hakkında dava açılırken hangi suç veya 
uyumsuz davranışla itham edildiği açıkça belirtilmemekte ve dola
yısıyla savunma hakkı kısıtlanmaktadır17; çünkü hakkındaki itha
mı bilmeyen çocuğun savunm yapabilmesi olanaksızdır. Ayrıca 
yetişkin suçlulara tanınan kendi kendini itham etmeme, tanıkların 
sanık huzurunda dinlenmesi, yeminsiz tanığın kabul edilmemesi gi
bi anayasal haklar da küçük suçlulara tanınmamaktadır1*. Devletin 
çocuğu korumak amacıyla davranraası, uygulanan yaptırımın çocuk 
üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmasını engelliyememektedir. Uy
gulanan yaptırıma ceza yerine tedbir adı verilse de, amaç çocuğu ko
rumak olsa da, mahkemenin vereceği karar çocuğun ve ailesinin 
bazı haklarını kısıtlayacak, onlara bazı yükümlülükler getirecektir. 
Özellikle mahkemenin uyguladığı tedbir hürriyeti bağlayıcı nite
likte olduğunda çocuğun acı çekmemesi, yaşamının ileri dönemle
rinde hakkında tedbir uygulandığından dolayı etkilenmemesi ola
naksızdır. Bu nedenle, çocukların hangi fiillerinin suç veya uyum
suz davranış sayılacağını yasalar ayrıntılı bir biçimde saptamalı ve 
bu fiillerin çocuklar tarafından işlenip işlenmediği araştırılırken 
bunlara da yetişkin suçlulara tanınan anayasal haklar tanmmah-
hr. Ancak, bu yapılırken çocuk mahkemelerinin esas amacından 
uzaklaşarak katı usul kuralları ile bağlı bir mahkeme haline gelme
mesine de dikkat edilmelidir. Amerika Birleşik Devletlerinde ilk 

(15) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 547. 
(16) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 547. 
(17) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 552. 
(18) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 554 v.d. 
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çocuk mahkemesinin kurulduğu 1899 yılından bugüne kadar ge
çen zaman içindeki uygulama, çocuk mahkemelerinde hukuksal 
güvencelere önem verilmemesinin sakıncalarını ortaya çıkarmış ve 
söz konusu mahkemelerde üyelik yapan bir çok yargıç, konuyla il
gilenen bir çok yazar bu uygulamayı oldukça sert bir dille eleştir
miştir19. Öte yandan, İsveç Çocukları Koruma Yasasının önsözünde 
son yıllarda İsveç'te çocuk mahkemelerinin avantaj ve dezavantaj
larının tartışıldığı ve bu tartışmanın izlerinin Yasada çocuklara 
tanınan hukuksal güvencelerin arttırılması şeklinde ortaya çıktığı 
belirtilmektedir20. Görüldüğü gibi, çocukları koruma ve yargılama 
görevini çocuk mahkemelerine veren ülkelerde de, yerel idari or
ganlara veren ülkelerde de, bu organlarda yargılanacak çocuklara 
tanınan hukuksal güvencelerin arttırılması yönünde bir eğilim var
dır. 

b) Çocuk mahkemelerinin yapısı. 

Bugün çocukları koruma ve yargılama yetkisini idari organla
ra veya genel mahkemelere bırakan az sayıda ülkenin dışında, he
men hemen bütün ülkelerde çocuk mahkemeleri kurulmuştur. Bu 
mahkemelerin kuruluşu, yetkileri ve yargılama usulleri ülkeden ül
keye değişmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin bazı eyaletle
rinde ve Belçika'da çocuk mahkemeleri tek yargıçlıdır. Bazı ülke
lerde ise çocuk mahkemelerinin bir uzmanlık mahkemesi olduğu, 
bu mahkemelerde görev alacak yargıçların çocuğun kişiliğini de
ğerlendirmek için hukuk, tıp, psikiyatri, psikoloji ve sosyal hizmet 
alanlarında uzmanlaşmaları gerektiği, bir kişinin de bütün bu ko
nularda uzmanlaşmasının olanaksız olduğu görüşünden hareket 
edilerek, söz konusu mahkemelerin çeşitli konularda uzmanlaşmış 
birden fazla üyeden kurulu toplu mahkemeler olması kabul edil
miştir. Hatta İtalya, Hindistan, İngiltere vb. ülkelerde bu üye
lerden birinin kadın olması zorunludur21. İtalya'da çocuk mahke
melerinin dört üyesinden ikisi hukukçu olup, istinaf mahkemesi 
üyesi derecesinde olanı mahkemeye başkanlık eder. Diğer ikisi de, 

(19) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 519 v.d.; SKOLNICK, J.H. The Sociology 
of Law in America, Norms and Actions, National Report on Sociology 
of Law, R. Trevers and J. F. Glastra von Loon, The Houge, 1968, s. 
174-176. 

(20) LINDSTRÖM. U. «Preface» ...s. 3 v.d. 
(21) Droits et Responsabilités des Jeunes, Etudes et Documents d'Educa

tion, UNESCO, Paris, 1970, n. 6, s. 22. 
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pedagoji, suç antropolojisi, psikiyatri veya biyoloji dallarından bi
rinde uzmanlaşmış ve sosyal yardım alanında yararlı olmuş, 30 
yaşından yukarı kişiler arasından seçilir ve bunlardan birinin ka
dın olması gerekir (R. D. L. 20 Luglio 1934, n. 1404, art. 2; L. 27 
dicembre 1956, n. 1441, art. 2). İngiltere'de çocuk mahkemeleri biri 
kadın olmak üzere hukukçu olmayan iki veya üç fahri üyeden ku
rulur. Bunlar, Adalet Bakanı görevine benzer bir görev yapan hü
kümet üyesi (Lord Chancellor) tarafından önerilen, çocukla ilgili 
ceza davalarına bakmak için gerekli niteliklere sahip kimseler ara
sından Krallık makamınca atanırlar22. Londra ve bazı büyük mer
kezlerde bu şekilde kurulan çocuk mahkemelerine, genellikle avu
katlar arasından seçilen bir yada iki aylıklı yargıç ta katılmakta
dır. Aylıklı yargıç bulunmayan mahkemelerde, üyelere hukuki ko
nularda tavsiyelerde bulunmakla görevli, hukuki formasyon almış 
bir kâtip (clerk) vardır23. 

Fransa'da ise durum farklıdır. Burada Çocukları yargılayan or
gan suçun ağırlığına ve yaptırımın türüne göre değişmekte24, bazan 
tek yargıçlı, bazan da toplu mahkeme olmaktadır. Beşinci derece
ye kadar olan, yani 10 günden az hapis veya 400 frangı geçmeyen 
para cezasını gerektiren, bir kabahat işlemiş çocukları tek yargıç
lı sulh mahkemeleri (Tribunal de Police) yargılamaktadır. Bu mah
kemeler çocuklara gözetim altında serbesti tedbirinin uygulanma
sında yarar görüyorlarsa, söz konusu tedbiri uygulama yetkileri ol
madığı için dosyayı çocuk yargıcına gönderirler25. Fransa'da suçlu 
çocukları yargılama yetkisine sahip diğer bir org cin cici, çocuk so
runlarıyla ilgilenen asliye mahkemesi yargıçları arasından seçilen 
«çocuk yargıcı »dır26. Bu yargıç çocuğa, işlediği suç 5. dereceden ka
bahat veya cünha olması halinde, tevbih, anababa, vasi veya çocu
ğu korumakla görevli yahut güvenilir bir kimseye teslim veyahut 
ta gözetim altında serbesti gibi hürriyeti bağlayıcı olmayan tedbir-

(22) Bk. BAVIERA, I. a.g.m., s. 126; REZAKİ, S. A.B.D. ve İngiltere'de Ço
cuk Suçluluğu, Çocuk Mahkemeleri ile Islah Müesseseleri Üzerinde 
Bir İnceleme, Ad. Der. 1969, n. 4, s. 216; YÜCEL, M. Kriminolojik Not
lar, Ad. Der. 1970, s. 773. 

(23) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 127; REZAKİ, S. a.g.m., s. 216. 
(24) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. Fransız Hukukunda Suçlu Çocuklar ve Korun

maya Muhtaç Küçükler Meselesi, S.B.F.D. 1967, n. 2, 184. 
(25) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 187. 
(26) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 187. 
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1er uygular27. Fransız hukukunda cezai sorumluluk 13 yaşında baş
ladığı için bu yaşın altındaki çocuklara ceza uygulanması olanak
sızdır28. Ancak cünha türünden bir suç işlemiş 13 yaşından küçük
lere, resmi veya özel eğitim veya sağlık kurumuna, yatılı okula yer
leştirme gibi hürriyeti bağlayıcı tedbirler veya Çocuklara Yardım 
Servisine teslim tedbirleri uygulanabilir. Bu tedbirleri uygulama 
yetkisi çocuk yargıcının başkanlığı altında hukukçu olmayan iki 
üyeden kurulan çocuk mahkemelerine verilmiştir. Ayrıca bu mah
keme 13 yaşından büyük çocukların Gözetim Altında Eğitim Kuru
luşuna ait bir ıslah kurumuna konulmalarına veya cezalandırılma
larına da karar verebilir29. Çocuk Mahkemeleri gibi toplu mahke
me olan çocuklara özgü ağır ceza mahkemeleri ise istinaf mahke
mesi yargıcı olan başkandan başka iki çocuk yargıcı ve dokuz kişi
lik bir jüriden kurulur30. Bu mahkeme cinayetten sanık 16-18 yaşla
rı arasındaki çocukları yargılayarak bunlara ceza veya tedbir uy 
gular31. 

Çocuk mahkemelerinin yapısıyla ilgili olarak üzerinde en çok 
tartışılan konulardan biri de, bu mahkemelerde savcı ve avukat
ların bulunmasının gerekip gerekmediğidir. Bilindiği gibi savcılar, 
hazırlık soruşturması sırasında elde ettikleri bilgilerin ışığı altın
da, bir kimsenin suç işlediğine dair yeterli belirti elde ettiklerine 
kanaat getirdikler zaman kamu davası açarlar. Bu yüzden yargıla
ma sırasında genellikle sanık aleyhindeki delillerin ortaya çıkmasına 
çalıştıkları ve daha önce kamu davasının açılması yönünden ver
dikleri kararın yerinde olduğunu kanıtlama çabasına girdikleri gö
rülmektedir. Her ne kadar savcılar sanığı mahkûm ettirmekle de
ğil, gerçeğin ortaya çıkmasıyla yükümlü iseler de, uygulamada sa
nığı mahkûm ettirmeye çalışan savcıların sayısı oldukça kabarıktır. 
Böyle bir davranış küçük sanığa, yetişkin sanığa olduğundan çok 
daha fazla zarar vermektedir. Öte yandan savcı ile sanık avukatı 
arasındaki uzun tartışmalar ve bunlara ilişkin sayısız usul muame
leleri çocuğun kişiliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenler-

(27) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 184; ÖZKAN, S. Fransa'da Suçlu Çocuk
ların Kovuşturması ve Yargılanması. Ad. Der. 1970, n. 11, s. 671. 

(28) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 182; ÖZKAN, S. a.g.m., s. 672. 
(29) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 186. 
(30) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 187; ÖZKAN, S. a.g.m., s. 675. 
(31) Bk. ÖZKAN, S. a.g.m., s. 675. 
(32) Bk. DÖNMEZER, S. ERMAN, S. Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 

Cilt. II, I.Ü.H.F. Yayınları, İstanbul, 1969, s. 792. 
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le, çocuğun suç işleyip işlemediği üzerinde durmaktan çok, onun 
eğitilerek yeniden topluma kazandırılması için gerekli tedbirlerin 
alınmasını amaç edinen çocuk mahkemelerinde savcı ve sanık avu
katının bulunmaması gerektiği savunulmuştur32. Daha önce de be
lirttiğimiz gibi, çocuk mahkemelerinin, çocuğun kendisine isnat edi
len fiili işleyip işlemediğini gereği gibi araşt ı rmadan, çocuk için 
yararlı olduğuna inandıkları tedbirleri uygulamaları hem çocuk, 
hem de ailesi için ağır sonuçlar doğurmaktadır . Bu yüzden, çocuk 
mahkemelerinde de, çocuğa isnat edilen fiilin gerçekten çocuk ta
rafından ika edilip edilmediği yeterince araştırılmalıdır. Şüphesiz 
böyle bir araşt ı rmada çocuk mahkemelerinin amaçlarını iyice kav
ramış, çocuk psikolojisinden anlayan savcı ve avukatların önemli 
rolleri vardır. Küçük sanığın suç işlediği iddia edilen çocuk mah
kemelerinde de savcının bulunmasının zorunlu olduğunu, aksi tak
dirde iddianın yargıç tarafından yapılması gerekeceğini, böyle bir 
durumda da yargıcın iddia ettiklerinin var olmadığını kabul etme
sinin zor olacağını ileri sürenler vardır33. Ancak, çocuk mahkeme
lerinde savcı bulundurmayan ülkelerde iddia yargıç tarafından de
ğil, başka görevliler tarafından yapılmaktadır. Örneğin, Amerika 
Birleşik Devletlerinin bazı eyaletlerin deki çocuk mahkemelerinde, 
hazırlık soruşturması yapmak ve iddianame niteliğinde olmayan 
bir dilekçe ile çocuğu mahkemeye sevketmek yetkisi probasyon 
memurlar ı (probation officier) arasından seçilen «refree» ya da 
«juvenile commissioner» adı verilen, yargıca yardım etmekle gö
revli, kimselere aittir34. İngiltere'de de sanığı i thamla görevli bir 
savcının bulunmamasının ve özel kişilerin dahi mahkeme önünde 
sanığı i tham edebileceklerini kabul eden bir sistemin benimsenmiş 
olmasının sonucu olarak35 i tham görevini çocuğu mahkeme önüne 
çıkaran polis yapmaktadır36. Bu nedenle çocuk mahkemelerinde 
savcı bulunmaması halinde iddianın yargıç tarafından yapılması 
zorunluluğu yoktur. 

(33) TOSUN, Ö. Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Î.Ü.H.F. Yayın
ları, İstanbul, 1973, s. 267. 

(34) Bk. BAVIERA, I. a.g.m., s. 123; REZAKİ, S. a.g.m., s. 208. 
(35) İngiltere'de Ceza kovuşturmalarım Taç adına Polis veya «Kamu Ko

vuşturmaları Müdürü» (Director of Pubblio Procutions) de yapmak
tadır. Bk. Keyman, S. Ceza Mahkemesinde Savcılık, A.Ü.H.F. Yayın
ları, Ankara, 1970, s. 37. 

(36) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 127. 
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Çocuk mahkemelerinde savcı bulunmasını kabul eden ülkele
rin hemen hepsinde savcının çocuk suçluluğu konusunda uzman
laşması öngörülmektedir. Fransa'da, çocuk mahkemesinin bulun
duğu bölgenin savcılık makamına bağlı savcı yardımcılarından bi
ri, istinaf mahkemesi savcısı tarafından çocuk mahkemesinde de
vamlı olarak görevlendirilerek uzmanlaşması sağlanmaktadır. Mas
lahata uygunluk ilkesinin kabul edildiği bu ülkede, polis veya jan
darmaya yaptırdığı kolluk anketi aracılığı ile çocuğun fiili ve kişili
ği hakkında bilgi edinen savcı, kamu davasının açılmamasının açıl
masından daha uygun olacağı kanısına varırsa veya çocuğun kendisi
ne isnat, edilen suçu işlemediğini anlarsa takipsizlik kararı verir. 
Savcının, hakkında takipsizlik kararı verdiği çocuğu, korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkında uygulanan tedbirlerden birinin uygu
lanması için, çocuk mahkemesine sevketme yetkisi de vardır57. Bü
tün bunlar savcının çocuğun fiili ve kişiliği konusunda elde edilen 
bilgileri değerlendirebilecek kadar uzmanlaşması gereğini ortaya 
koymaktadır. 

Çocuk mahkemelerinde savcı bulundurulmasını kabul eden di
ğer bir ülke olan İtalya'da ise, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve 
İşleyişine Dair Kanun Kuvvetinde Kararname ile her çocuk mah
kemesi nezdinde özerk bir savcılık makamının kurulması öngörül
müştür (R.D.L. 20 Luglio 1934, n. 1404, m. 4, f. 1). Bu savcılık ma
kamına bağlı savcılar çocuk mahkemesinin bulunduğu bölgede 18 
yaşından küçük kimselerin işlediği suçlar hakkında dava açmak 
yetkisine sahiptirler (R.D.L. 1404, m. 4, f. 2). Ayrıca Çocuk mahke
melerinin yetkili olduğu konularda yasalar tarafından savcıya ve
rilmiş olan yetkileri de kullanırlar (R.D.L. 1404, m. 4, f. 3). Bu 
yetkiler arasında uyumsuz veya manevi ıslaha muhtaç çocuklara 
idari tedbir uygulanması sırasında görüş bildirmek (R.D.L. 1404, 
m. 25, f. 2), çocuğun uyumsuzluğu ona bakmakla görevli kimsele
rin görevlerini yerine getirmemelerinden doğuyorsa, bunlar hakkın
da Medeni Kanunda öngörülen tedbirlerin alınmasını istemek vb. 
de vardır. Fransa'da olduğu gibi italya'da da çocuk mahkemeleri 
nezdinde görev alan savcılar devamlı bu görevde kalarak uzman
laşmaktadırlar38. 

(37) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 180. 
(38) Relazione Ministeriale al Re, R.D.L. 20 Luglio 1934, n. 1404, Riv. di 

Dir. Penit, 1934, s. 748. 
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Daha önce de belirttiğimiz gibi, çocuk mahkemelerinde avukat 
bulunmasının doğru olup olmadığı ve avukat bulunması kabul edil
diği takdirde bunların sahip olması gereken niteliklerin neler ola
cağı da üzerinde çok tartışılmış konulardan biridir. Çocuk mahke
melerinde avukatların görev almasının kabul edilmemesi halinde 
çocuk ve ebeveyni yargılama sırasında sahip oldukları hakların ço
ğundan haberdar olmıyacaklardır. Bu da savunma hakkının kısıt
lanması anlamına gelir ki, yetişkin sanıklara anayasal bir hak ola
rak tanınan savunma hakkının küçük sanıklar söz konusu olduğu 
zaman kısıtlanmasını kabul etmek güçtür. Nitekim A.B.D. Yük
sek Mahkemesi, genel mahkemelerdeki yargılamanın meşru sayıla-
bilmesi koşullarından biri olan Devletin avukat tutabilecek parası 
olmayan sanıklara avukat tutma yükümlülüğünün, çocukların yar
gılanmasında da yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük oldu
ğuna karar vermiştir39. Avukat tutabilme olanağına sahip olan kü
çük sanıkların avukat tutmalarına engel olunarak savunma hakla
rının kısıtlanması yoluna gidilmesinin Yüksek Mahkemenin anlayı
şına uygun düşmeyeceği doğaldır. Mahkemenin yukarıda sözünü et
tiğimiz kararı suçlu çocuklar yönünden büyük bir önem taşımak
tadır, çünkü bu çocukların küçümsenemiyecek bir kısmı fakir aile
lerden veya korunmaya muhtaç çocuklar arasından gelmekte40, do
layısıyla avukat tutma olanağına sahip bulunmamaktadırlar. 

Çocuk mahkemelerinde sadece müvekkilinin cezadan kurtul
masını veya az ceza almasını düşünmeyen, onun topluma yeniden 
kazandırılmasını sağlayacak en uygun yaptırımın seçilmesinde yar
gıca yardımcı olmaya çalışan avukatların bulunması hem çocuk, 
hem de toplum için yararlıdır41. Ancak çocuk mahkemelerinin ama
cını iyi kavramamış, çocuğun korunması ile ilgili olanak ve kurum
ları iyi tanımayan, çocuğun kişiliğini tanımaya yardımcı olan bilim 
dalları ve tretman teknikleri hakkında bilgi sahibi olmayan avukat
lar, yargılama sırasında çocuğa yardımcı olmaktan çok engel teş
kil edebilmektedirler. Bu nedenle bazı ülkelerde çocuk mahkemele
rinde avukatlık yapacak kimselerin çocukla ilgili sorunlar konu
sunda uzmanlaşmış olmaları koşulu aranmaktadır. Örneğin, İtal
yan Çocuk Mahkemelerinde ancak her üç yılda bir istinaf mahke-

(39) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 561. 
(40) FRANCHINI, A.— INTRONA, F. Delinquenza Minorile, Cedam, Pa

dova, 1961, s. 133. 
(41) TOSUN, Ö. a.g.e., s. 271. 
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mesi başkanları tarafından düzenlenen özel meslek listelerine ka
yıtlı bulunan avukatlar görev yapabilir (R.D.L. 1404, m. 12, f. 1). Bu 
listelere kültürleri ve sosyal faaliyetleri ile Devletin cezai fonksiyo
nunu yerine getirirken dahi çocuklara karşı yeniden eğitme göre
vini ifa ettiğini anlayabilmeye elverişli olduğuna inanılan avukat
lar kaydedilirler (R.D.L. 1404, m. 12, f. 2). 

c) Çocuk mahkemelerinin görevleri. 

Çocukları korumayı, uyumsuz ve suçlu olmalarını önlemeyi, 
uyumsuz davranışlarda bulundukları veya suç işledikleri zaman 
da onları yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan ceza ve tedbir
ler, çocuk mahkemelerinin kurulmadığı ülkelerde çeşitli organlar 
tarafından uygulanmaktadır. Mahkemeler, yerel veya merkezi ida
ri organlar ve gönüllü kuruluşlar arasında yetkilerin dağılması, bir 
bütün teşkil eden bu tedbirlerin zamanında ve etkili bir biçimde 
alınmasını engellemekte, çocukların korunmaya muhtaçlıktan uyum
suzluğa, uyumsuzluktan da suçluluğa itilmesine neden olmaktadır. 
Bu yüzden birçok ülkede, çocuk mahkemelerinin kurulmadığı ül
kelerde çeşitli organlar arasında paylaşılmış olan yetkilerin he
men hepsi çocuk mahkemelerine verilmiştir. Bunun nedeni çocuk 
mahkemelerinin çocuğun bedensel ve ruhsal gelişiminin hangi ko
şullar altında tehlikeye girebileceğini değerlendirebilecek ve bu 
tehlikeleri ortadan kaldırabilecek tedbirlerin neler olduğunu bile
bilecek yetenekte uzman yargıçlardan kurulmasıdır. Çocuk mah
kemelerinin görevlerini suç hukuku ile ilgili görevleri, idari görev
leri ve özel hukukla ilgili görevleri olmak üzere üç bölümde topla
yabiliriz. 

aa. Suç hukuku ile ilgili görevleri : 

Çocuk mahkemelerinin suç hukuku ile ilgili görevleri, suç işle
diği iddia edilen çocukları yargılamak ve gereken yaptırımları uy
gulamaktır. Mahkeme yargılama sırasında çocuğun kendisine is-
nad edilen fiili işleyip işlemediğini araştırır ve çocuğun kişiliği hak
kında bilgi toplar. Bundan sonra çocuğun söz konusu fiili işleme
diğine kanaat getirirse beraatine karar verir, aksi halde onun top
luma yeniden kazandırılması için en elverişli yaptırımı seçerek 
uygular. Mahkemenin çocuğa uygulayacağı yaptırım suçun niteliği
ne ve çocuğun kişilik özelliklerine göre ceza veya tedbir olabilir. 
Bazı ülkelerde (Ör. Fransa) suçluluğu kanıtlanmış çocuğa uygula-
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nacak yaptırım türünün seçilmesinde mahkeme tamamen serbest 
bırakıldığı halde, diğer bazı ülkelerde (Ör. İtalya) mahkemenin 
hangi hallerde ceza, hangi hallerde tedbir uygulayacağı yasalar ta
rafından belirlenmiştir. Ayrıca birçok ülkede çocuk mahkemeleri
ne, tehlikeli olmayan, yani ileride; suç işlemesi olasılığı bulunmayan 
suçlu çocuklara yaptırım uygulamama yetkisi verilmiştir. Örneğin, 
İtalya'da işlediği suça verilecek somut ceza (yani ağırlaştırıcı ve 
hafifletici nedenler uygulandıktan sonra ortaya çıkan ceza) iki yılı 
aşmadığı takdirde tehlikeli olmayan suçlu çocuk hakkında adli af
fa karar verilebilir (İt. CK. 160; R.D.L. 1404, m. 19). Öte yandan, 
suçu sabit görülen çocuk hakkında verilecek mahkûmiyet hükmü
nün veya cezanın (şartlı ya da şartsız) ertelenmesi de çocuk mah
kemelerine verilmiş yetkiler arasındadır. 

bb. İdari görevleri : 
Çocuk mahkemelerinin suçlu çocuklarla ilgili görevleri yanın

da uyumsuz ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili görevleri de 
vardır. Sürekli olarak birlikte yaşama kurallarını ihlal ettikleri hal
de suç işlememiş olan uyumsuz çocuklara gerekli idari tedbirleri 
bu mahkemeler uygular. Ayrıca korunmaya muhtaç, yani anasız 
babasız, ana veya babası tarafından terkedilmiş ya da ruh ve be
den sağlıkları tehlikeye düşmüş çocuklarla ilgili tedbirler de ço
cuk mahkemeleri tarafından almır. Bazı ülkelerde, Ör. Amerika 
Birleşik Devletlerinin bazı eyaletlerinde, okuldan, evden kaçma 
vb. davranışlar suç sayılmaktadır ve bu tür davranışlarda bulu
nan çocuklar da suçlu çocukla]- gibi yargılanmaktadır. Bu mah
kemelerin verdiği kararlar mahkûmiyet hükmü niteliğinde olma
dığı için bu uygulama bazı yazar ve uygulayıcılar tarafından sakın
calı görülmemektedir. Biz suçlu çocuklarla uyumsuz ve korunmaya 
muhtaç çocukların kesin olarak ayrılmaları ve farklı şekilde yar
gılanmaları gerektiğine inanıyoruz. 

Çocuk mahkemelerine suç işlediği gerekçesiyle getirilen ve 
yapılan inceleme sonunda söz konusu suçu işlemediği, fakat uyum
suz olduğu anlaşılan çocuk hakkında, beraat kararı verildikten 
sonra, idari tedbir uygulanabilir. Ayrıca hakkında adli af kararı 
verilen çocuğa da idari tedbir uygulanması mümkündür. Maslaha
ta uygunluk ilkesinin kabul edildiği ülkelerde, savcı suçlu çocuk 
hakkında kamu davası açılmamasının açılmasından daha uygun 
olduğu kanısına varırsa, kamu davası açmayıp hakkında idari ted
bir alınmak üzere çocuğu çocuk mahkemesine sevkedebilir. 
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cc. Özel hukukla ilgili görevleri. 

Çocuk mahkemelerinin görevleri arasında velayet, vesayet, ev
lat edinme gibi özel hukukla ilgili sorunlar hakkında karar vermek 
de vardır. Hatta Amerika Birleşik Devletlerinin bazı eyaletlerinde-
ki çocuk mahkemeleri babalık davalarına, küçüğün terk edilme
sine ilişkin davalara veya aile ilişkilerinden doğan sorumlulukla
rın yerine getirilmemesi ile ilgili davalara da bakar*2. Söz konu
su mahkemelere bu görevlerin verilmesinin nedeni bu mahkeme
lerin, çocuğun gereksinmelerini ve aile, veli, vasi, evlat edinen ve
ya çocuğa herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olan kimselerin 
durumunu çok iyi saptayacak bir biçimde örgütlenmiş olmasıdır. 
Mahkeme sosyal servis, gözlem merkezleri vb. yardımcı organları 
aracılığı ile söz konusu kişiler hakkında kolaylıkla gereken bilgileri 
toplayabilir ve tedbirleri alabilir. 

b) Çocuk Mahkemelerine Yardımcı Organlar. 

aa. Çocuk Polisi. 

Çocuğun suç işlediği, uyumsuz davranışta bulunduğu veya 
herhangi bir şekilde terkedildiği zaman ilk karşılaştığı Devlet or
ganı polis veya jandarma olmaktadır. Bunların çocuk psikoloji
sinden anlamayan kimseler olması bu ilk karşılaşma sırasında ço
cuğun kişiliğinin olumsuz yönde etkilenmesine, ileride kendisine 
uygulanacak eğitsel tedbirlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ne
den olabilir. Bu yüzden birçok ülkede çocuklarla ilgilenecek özel 
kolluk kurulması ve buralarda görev alacak polislerin uzmanlaş
ması yoluna gidilmiştir. Bunlar resmi üniforma giymemekte ve 
çocukları mahkemeye, gözlem merkezlerine, tutukevlerine veya 
ıslah kurumlarına sevkederken resmi polis arabaları kullanma
maktadırlar43. Bundan başka çocuk polis bürolarında, çocuk po
lislerine yardımcı olarak, sosyal asistanlar da görevlendirilmekte
dir. Bazı ülkelerde, örneğin İtalya'da, çocuklarla ilgilenmek görevi 
kadın polislerden oluşan bir kolluğa verilmiştir. Bu kolluk diğer 
görevleri yanında, çalışan çocukların çalışmaları ile ilgili konular
da kendilerine karşı suç işlenmesini önlemek veya işlenen bu gibi 
suçlar hakkında araştırma yapmak, haklarında kamu güvenliği ted-

(42) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 123. 
(43) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 217; v.d. ; DÖNMEZER, S.— ERMAN, S. 

a.g.e., s. 792; TOSUN, Ö. a.g.e., s. 266. 
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birleri uygulanan çocukları gözetmek, herhangi bir şekilde kamu 
güvenliği kurumlarına gelmiş veya moral yahut sosyal bakım
dan terkedilmiş çocuklara yardım etmek ve çocukların işledikleri 
suçlar hakkında araştırma yapmak gibi görevleri de yerine getir
mektedir44. 

Çocuklara ilişkin polis örgütlerinde görev alacak polislerin uz
manlaşmaları için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntem
lerden biri, genel polis örgütüne bağlı polisleri sürekli olarak ço
cuklarla ilgili polis örgütünde görevlendirmek ve bunları hizmet 
içi eğitime tâbi tutmaktır. Bir diğeri ise, polis okul ve enstitüle
rinde çocuk psikolojisi, suçluluğu ve hukuku ile ilgili seçimlik ders
ler koyarak bu eğitim kurumlarında bir ölçüde uzmanlaşmış polis 
yetiştirmektir. 

bb. Gözlem Merkezleri. 

Çocuk mahkemelerinin kendilerine verilen görevleri gereği gi
bi yerine getirebilmeleri için, önlerine getirilen çocuğun kişiliği ve 
çevresi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu 
da ancak çocuğun iyi bir şekilde gözleme tâbi tutulması ile müm
kün olduğu için birçok ülkede gözlem merkezleri kurulması yolu
na gidilmiştir. Gözlem merkezlerinde çocuğun kişiliğinin ve çev
resinin tanınmasına yardımcı olacak birçok uzman bulunmakta
dır. Bunlardan doktorlar çocuğun sağlık muayenesini yaparak her
hangi bir hastalığı olup olmadığını araştırırlar. Psikiyatristler ço
cuğu psikiyatrik muayeneden geçirerek ruh sağlığı hakkında bilgi 
toplarlar. Psikologlar çocuğa zekâ ve kişilik testleri uygulayarak 
zekâ derecesini ve kişilik özelliklerini saptarlar. Sosyal asistanlar 
ise, çocuğun geçmişi, ailesi, okul, arkadaş ve iş çevresi hakkında 
bilgi toplamak amacıyla sosyal anket düzenlerler. Bu kurumlarda 
bulunan eğitimciler ise, çocuk merkeze geldiği andan itibaren ivedi 
eğitsel tedbirleri aldıkları gibi, i'eride uygulanacak eğitsel tedbir
ler hakkında da rapor hazırlarlar Bu raporları hazırlarken ve test
leri uygularken her uzman bağımsız hareket etmektedir. Ancak uz
manlar kişisel raporlarını hazırladıktan sonra ekip halinde bir ara
ya gelerek mahkemeye sunulmak üzere çocuğun kişiliğini çev
resini aydınlatan ve uygulanması gereken eğitsel tedbirler konu-

(44) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 218 v.d. 
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sundaki önerilerini içeren bir rapor hazırlarlar45. Mahkeme gözlem 
raporunu değerlendirerek kararını bunun ışığı altında verir. Fakat 
gözlem raporu mahkemeyi bağlayıcı nitelikte değildir, yani mahke
me gerekçe göstererek gözlem raporundaki önerileri dikkate alma
yabilir46. Mahkemenin gözlem raporundaki önerilerin aksine karar 
verdiği hallerin nadir olması doğaldır, çünkü yargıçlar ancak uz
manların raporlarını değerlendirebilecek kadar uzmanlaşmışlardır. 
Bununla beraber gözlem raporlarının bağlayıcı olduğunu kabul et
mek yargılama sonucu verilecek hükme, bağımsız olmayan, dolayı
sıyla yargılama yetkisine sahip bulunmayan kimselerin katılması 
anlamına gelir ki, bunu da kabul etmek olanaksızdır47. 

Gözlemin yapılacağı zaman hakkında çeşitli sistemler mev
cuttur. Yaptırımın seçiminde ve ağırlığının saptanmasında ölçüt 
olarak yalnız suçun ağırlığının değil, suçlunun kişiliğinin de göz 
önünde tutulması gerektiğinin kabulünden sonra birçok bilim ada 
mı gözlemin hükümden önce yapılmasının zorunlu olduğunu ka
bul etmiştir. Bu görüşün etkisi altında çok sayıda ülke yasalarına 
özellikle suçlu çocukların gözleminin hükümden önce yapılmasını 
öngören maddeler koymuştur. Örneğin İtalya'da (R.D.L. 1404, m. 
11), Fransa'da48 çocukların gözlemi hükümden önce yapılmaktadır. 
Hükümden önce yapılan gözlem ön soruşturma sırasında yapılabi
leceği gibi, ön soruşturmadan sonra, son soruşturmadan önce de 
yapılabilmektedir49. Gözlemin mahkûmiyet hükmünden önce yapıl
masının, suçlu olduğu kanıtlanmamış bir kimsenin özgürlüğünün 
kısıtlanması, çeşitli muayene ve testlere tâbi tutulmaya katlanma
sı, çevresinde yapılan sosyal anket sonucu kendisinin ve ailesinin 
o zamana kadar bilinmeyen kusur ve hastalıklarının ortaya çıkarıl
ması, dolayısıyla itibarının zedelenmesi, uzmanların raporlarının 
sanığın işlemediği bir suçu işleyebilecek durumda olduğunu gös
tererek savunmayı zorlaştırması gibi sakıncaları olduğu ileri sü
rülmektedir50. Bazı ülkelerde bu sakıncalar gözönünde tutularak 

(45) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 224; FRANCHINI, A.— INTRONA, F. a.g.e., 
S. 257, v.d. TOSUN, Ö. Suçluların Gözlemi, I.Ü.H.F. Yayınları, İstan
bul, 1966, s. 53 v.d. 

(46) BAVIERA, I. a.g.e., s. 227. 
(47) TOSUN, Ö. Suçluların Gözlemi ...s. 338. 
(48) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.e., s. 83; KINAY, M. Fransa'da Çocuk Suçlu

luğu ve Mevzuat, Ad. Der. 1970, n. 2, s. 99. 
(49) Bk. TOSUN, Ö. Suçluların Gözlemi ...s. 377 v.d. 
(50) Bk. TOSUN, Ö. Suçluların Gözlemi ...s. 378 v.d. 
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gözlemin hükümden sonra, infazdan önce yapılması öngörülmüş
tür. Örneğin, ülkemizde gözlemin infazdan önce yapılacağı Cezala
rın İnfazı Hakkında Kanun'da hükme bağlanmıştır (m. 9). Ancak 
bu sistem, özellikle suçlu çocuklar söz konusu olduğunda, benim
senemez; çünkü mahkeme küçüğe, kişiliği hakkında bilgi sahibi 
olmaksızın, herhangi bir yaptırım uygulayacaktır. İnfazdan önce 
yapılan gözlem sırasında edinilen bilgiler sonucu ortaya çıkan du
rumla mahkemenin verdiği kararı bağdaştırmak çoğu zaman güç 
olacaktır. Bu güçlük yargıca uygulayacağı yaptırımı seçerken ge
niş takdir yetkisi tanıyan sistemlerde daha da belirgin bir biçim
de ortaya çıkacaktır. Bu nedenle hükümden önce yapılan gözlemin, 
sakıncaları ortadan kaldırıldığı takdirde, infazdan önce yapılan 
gözlemden daha üstün olduğundan şüphe edilemez. Hükümden 
önce yapılan gözlemin sakıncalarının en etkili biçimde ortadan kal
dırılması yargılamanın ikiye bölünmesiyle sağlanmaktadır. Buna 
göre yargılamanın birinci döneminde sanığın kendisine isnat edilen 
suçu işleyip işlemediği araştırılmakta, eğer söz konusu suçu işledi
ği kanıtlanırsa gözleme tâbi tutulacağı ve kendisine en uygun yap
tırımın seçilerek uygulanacağı ikinci döneme geçilmektedir51. Bazı 
yazarlar suçlu çocukların yargılanmasında yargılamanın ikiye bö
lünmesine gerek olmadığını, çünkü bu yargılama sırasında fiilin 
çocuk tarafından işlenip işlenmediği araştırılırken klasik yargıla
ma kurallarının ağır basmadığını, ayrıca çocuğa uygulanan yaptırı
mın mahkeme tarafından her zaman gözden geçirilerek değiştiril
mesi olanağının bulunduğunu ileri sürmektedirler52. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi, çocuk mahkemelerinin amacının çocuğu koru
mak, onu yeniden topluma kazandırmak olması, uygulanan yaptı
rımların kendisi ve ailesi yönünden birçok sakınca doğurmasını 
önleyememektedir. Bu nedenle büyüklerin yargılanmasında sanık 
için güvence olarak kabul edilen yargılamanın ikiye bölünmesinin 
çocuk için de kabul edilmesinin 3rerinde olacağı kanısındayız. Nite
kim İngiltere'de küçük sanıklar için de yargılamanın ikiye bölün
mesi kabul edilmiştir. Söz konusu ülkede yargılamanın ilk döne
minde çocuğun kendisine isnat edilen fiili işleyip işlemediği araş
tırılmakta ve bu araştırma sonucunda suçlu olduğu ortaya çıkar
sa ikinci döneme geçilmektedir. Bu dönemde çocuk, onu suça yö
nelten nedenlerin saptanması için bir gözlem merkezi niteliğinde 
olan «Remand Home»a gönderilmektedir. Ayrıca «probation offi-

(51) Bk. TOSUN, Ö. Suçluların Governi ...s. 430 v.d. 
(52) Bk. TOSUN, Ö. Suçluların Gözlemi, ...s. 432 v.d. 
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cer»lar da çocuğun çevresinde araştırma yapmakla görevlendiril
mektedir. Çocuğun kişiliği ve çevresi hakkında gerekli bilgi edinil
dikten sonra mahkeme çocuğa uygulanacak yaptırımı saptamakta
dır53. 

Öte yandan gözlemin yapılacağı yerin de çocuğun kişiliğine ve 
içinde bulunduğu şartlara göre belirlenmesi gerekmektedir. Göz
lem, kapalı çevrede, yani çocuğu bir gözlem kurumuna yerleştirilen 
rek yapılabileceği gibi, açık çevrede, yani çocuğu bulunduğu or-
tamda bırakarak da yapılabilmektedir. Kapalı veya açık çevrede 
gözlemden birini diğerinden üstün tutmak olanaksızdır, çünkü her 
ikisinin de sakıncalı ve yararlı yönleri vardır. Kapalı çevrede göz-
lem çocuğun doğal çevresinden ayrılmasını gerektirdiği için hem 
ç_pcuğu olumsuz yönde etkilemekte, hem de çocuk yönünden yeni 
bir ortama uyum sorunu doğurarak gerçek kişiliğinin tanınmasına 
engel olmaktadır. Çocuğun kapalı çevrede gözleme tabi tutulmak 
için ailesinden ayrılması sevgi ihtiyacının tatmin edilememesine, 
güven duygusunun sarsılmasına neden olabilir. Ayrıca okula gidi
yorsa okulundan, çalışıyorsa işinden uzaklaşması, bu kurumlar
dan soğuması ve başarısız olması sonucunu doğurabilir. Bundan 
başka kapalı çevrede gözlem nörotik olan çocukların (ki suçlu ço
cukların büyük bir kısmı nörotiktir) nörotikliklerini arttırmakta
dır. Bu yüzden düzenli ve çocuğunu gözetmeye muktedir bir aileden 
gelen, okula veya işe devam eden veyahut nörotiklik belirtileri gös
teren çocukların açık çevrede gözleme tabi tutulması yerinde olur. 
Buna karşılık ailesi olmayan, düzensiz bir aile ortamında yetişen 
veya sık sık serseri, suçlu, alkolik veya uyuşturucu madde kulla
nan kimselerle ilişkide bulunan çocukların gözlemlerinin kapalı 
çevrede yapılması daha uygundur. 

Kapalı çevrede gözleme tabi tutulan çocuğun bütün muayene
leri bulunduğu gözlem merkezinde yapılır. Kendisine zekâ ve kişi
lik testleri de( bu testler bireysel testler olabileceği gibi, grup test
leri de olabilir) buralarda uygulanır. Yalnız sosyal asistan çocuğun 
ailesi, okul ve iş çevresi hakkında bilgi topladığı için çalışmalarını 
daha çok gözlem merkezi dışında yürütür. Açık çevrede gözleme 
tabi tutulan çocuk ise tıbbi, psikolojik ve psikiyatrik muayeneler 
için gözlem merkezine gelir, bunun dışında normal yaşamına de
vam eder. Bu sırada sosyal asistan bir yandan çocuğun kendisi, ai-

(53) Bk. BAVIERA, a.g.e., s. 128. 
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lesi, iş veya okul çevresi hakkında bilgileri içeren bir sosyal anket 
düzenlerken, diğer yandan çocuğu kontrol eder, ona ve ailesine ge
reken yardımlarda bulunur54. 

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, suçlu çocukların, 
sakıncaları ortadan kaldırılabildiği takdirde açık çevrede, aksi hal
de kapalı çevrede gözleme tabi tutulmaları gerekmektedir. Kapalı 
veya açık çevrede gözlemden birini tercih ederken çocuğun kişili
ğinin, içinde bulunduğu ortamın ve eldeki olanakların göz önünde 
tutulması zorunludur. 

Gözlemin süresi de gözlemin türü gibi çocuğun kişilik özellik
leri gözönünde tutularak saptanmaktadır. Gözlem süresince kişinin 
özgürlüklerinin kısıtlandığını ve birçok muayene ve testlere tabi 
tutulmak zorunda bırakıldığını dikkate alan kanun koyucular, ge
nellikle gözlem süresinin üst sınırını çizmekte ve bu sınırlar içinde 
kalarak her sanık için gözlem süresini saptama işini ilgili kuruluş
lara bırakmaktadırlar55. Hatta bazı hallerde mahkemeye veya göz
leme karar vermek yetkisi olan kuruluşlara, sanığın gözleme tabi 
tutulmasına gerek olmadığına karar verebilme olanağı da tanın
maktadır. Bu haller sanığın işlediği suçun siyasi, taksirli veya 
önemsiz bir suç olması56 veyahut suçlunun kişiliğinin gözlemi ge
rektirmemesi gibi hallerdir57. 

cc. Sosyal servis : 

Çocuk mahkemelerinin yardımcı organlarından bir diğeri de 
sosyal hizmet uzman ve asistanlarından kurulu sosyal servistir. Bu 
serviste ayrıca, profesyonel sosyal asistanlara yardımcı olmak üze
re, çocuklarla ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olan gönüllü
ler de istihdam edilmektedir. Sosyal servisin görevleri arasında 
suçlu ve uyumsuz çocuklar hakkında sosyal anket yapmak, açık 

(54) Bk. TOSUN, Ö. Suçluların Gözlemi ...s. 150 v.d. 
(55) Örneğin, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunumuz 9. mad

desinin 2. fıkrasında gözlem süresinin 60 günü geçmeyeceğini hükme 
bağlamıştır. 

(56) Bk. TOSUN, Ö. Suçluların Gözlemi ...s. 205 v.d. 
(57) Fransa'da çocuk yargıcı gerekçe göstererek küçük suçlunun kişiliği

nin gözlem yapılmasını gerektirmediğine karar verebilir. Bk. GÖL
CÜKLÜ, F. a.g.m., s. 183; 647 sayılı C.İ.H.K. 9, f. 3 de hükümlünün ki
şiliği ve suçun işleniş şekli gözlem yapılmasını gerektirmiyorsa göz
lem yapılmıyabileceği hükme bağlanmıştır. 
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çevrede tretmana tabi tutulan çocukları gözetmek, bunlar hakkın
da periyodik olarak mahkemeye bilgi vermek ve uymaları gereken 
direktiflerin değiştirilmesi için mahkeme nezdinde girişimlerde bu
lunmak; kapalı çevrede tretmana tabi tutulmak üzere bir kuruma 
yerleştirilmiş çocuğun aile ve çevresi ile olan ilişkilerini olumlu bir 
yöne sokmaya çalışmak, kurumlarda boş zaman faaliyetlerini orga
nize etmek, kurumdan çıkan çocuğun topluma uyum sağlayabilme
si için ona kalacak yer ve iş bulmak vb. görevler vardır. Ayrı
ca çocuk mahkemeleri, özel hukukla ilgili görevlerini yerine geti
rirken, yani velayet, vesayet, evlat edinme vs. hakkında karar ve
rirken, sosyal servisin çocuk, veli, vasi ve evlat edinmek isteyen 
kimseler hakkında topladığı bilgilerden yararlanırlar. Sosyal servi
sin çocukların korunması, çocuk suçluluğunun ve uyumsuzluğunun 
önlenmesinde de önemli rolü vardır. 

dd. infaz Kurumları ve Açık Çevrede Tretmanla Görevli Or
ganlar : 

Çocuk mahkemeleri ne kadar iyi organize edilirse edilsin, yap
tırım çocuğun kişiliğine ne kadar iyi uydurulursa uydurulsun, bu 
yaptırımları infaz eden kurumlar iyi organize edilmediği ve bura
larda uzmanlaşmış elemanlar ve modern, eğitsel yöntemler kullanıl
madığı takdirde çocukların yeniden eğitilerek topluma kazandırıl
ması olanaksızdır. Bugün dünyada infaz kurumlarını gereği gibi or
ganize etmiş ülke yok denecek kadar azdır. Geniş maddi olanakla
ra sahip bulunan ve ilk çocuk mahkemelerinin kurulduğu ülke olan 
A.B.D. de dahi infaz kurumlarının iyi organize edilmediği, bu ku
rumlarda görevli personelin çok azının uzmanlaşmış olduğu ve ço
cuklara yaptırım uygularken güdülen amacı kavrayamadığı bizzat 
bu ülkenin yazarları ve uygulayıcıları tarafından dile getirilmiştir58. 
Suçlu çocukların yeniden eğitilmesi ile görevli kurumlar yeni yap
tırım anlayışına uygun olarak birçok değişikliğe uğramıştır. Ço
cuklara yaptırım uygularken güdülen amacın onları eğiterek yeni
den topluma kazandırmak olması, çocuk ceza ve ıslahevlerinin es
kiden olduğu gibi yerleşme bölgelerinden uzakta değil, yerleşme 
merkezlerinde kurularak çevre halkı ile çocuklar arasındaki ilişki
leri geliştirilmesine ve kurumların mümkün olduğu kadar dışa 
açılmasına neden olmuştur. Ayrıca kurumlarda, idari ve gözetimle 

(58) Bk. GLUECK, S. a.g.m., s. 549 v.d. ; HOUWER. M. 11 Sistema Penale 
per Minori negli Stati Uniti, Ras. di Stu. Penit. 1969, s. 213 v.d. 



354 Dr. Esin KONANÇ 

görevli personelin yanında, eğitim ve tedavi ile görevli personel de 
istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu kurumlarda çocuklar artık ce
zalandırma ve ödüllendirme yöntemiyle değil, psikolojik, psikiyat
rik ve sosyolojik yöntemlerle eğitilmektedir. Bundan başka söz ko
nusu kurumlar eğitecekleri suçlu çocukların yaşlarına, cinsiyetleri
ne psikolojik özelliklerine göre sınıflanmakta ve örgütlenmektedir. 
Örneğin, İngiltere'de çocuklarm yaşlarına göre «Junior school» (13 
yaşından küçük çocuklar için) «intermediate school» (13-15 yaşla
rı arasındaki çocuklar için) «Borstal» (16-21 yaşları arasındaki mü 
kerrirler veya «probation order»ı ihlâl edenler için) adını alan ku
rumlar vardır59. Karma ıslah kurumları kurmuş birkaç ülke60 dışın
daki bütün ülkelerde ıslah kurumları kız ve erkek çocuklar için 
olmak üzere ayrılmaktadır. Ayrıca söz konusu kurumların normal 
yarı ve tam akıl malulü çocukları eğitecek şekilde organize edildiği 
ni de görüyoruz. Örneğin italya da akıl hastası olmamakla bera
ber zekâ geriliği ve kişilik bozuklukları gösteren çocuklara ayrılan 
mediko-psiko-pedagojik kurumlar, tam akıl malulü çocuklar için 
adli akıl hastahaneleri (manicomio giudiziario) ve normal çocuklar 
için çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Suçlu çocuklar için kurulan 
bu kurumlar yanında, hem@n hemen her ülkede uyumsuz ve korun
maya muhtaç çocuklar için, bunların gereksinmelerine cevap ve
recek şekilde örgütlenmiş, kurumlar da bulunmaktadır. 

Öte yandan çocuk mahkemeleri çocuğun, kişiliğini dikkate ala
rak, herhangi bir kuruma konulmayıp açık çevrede eğitilmesine 
karar verebilir. Haklarında açık çevrede eğitilme (tretman) kararı 
verilmiş çocukları bulundukları çevrede gözeten, onlara ve aileleri
ne yardımcı olan örgütler de, örneğin, Fransa'da Gözetim Altında 
Eğitim Genel Müdürlüğü61, İtalya da Sosyal Servis62, çocuk mahke
melerine yardımcı kurumlardır. Bundan başka çocuk mahkemele
rine yardımcı kurumları sayarken kurumlarda veya açık çevrede 
eğitilmiş çocukların topluma katılmalarını kolaylaştıracak olanak
ları sağlamakla görevli olan infaz sonrası yardım kurumlarını da 
unutulmamak gerekir. Kapalı kurumların iyi işlememesi, açık çev-

(59) Bk. BAVIERA, I. a.g.m., s. 130 v.d. 
(60) Belçika'da Brüksel yakınlarında Uccle'de ve Hollanda'da Amersfoot'ta 

karma kurumlar kurulmuş ve başarılı olmuştur. Bk. LUTZ, P. Çocuk 
Suçluluğu, Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1965, s. 55. 

(61) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 191 v.d. 
(62) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 210 v.d. 
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rede tretman veya infaz sonrası yardımla görevli olan örgütlerin 
görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri çocuk mahkemeleri
nin amaçlarına ulaşmalarını engeller. Bu nedenle bugün çocuk 
mahkemelerinin, hatta genel mahkemelerin, mahkumiyet hükmü 
verdikten sonra hükümlü ile ilişkilerini kesmeleri kabul edilme
mektedir. Mahkeme hükümlü ile infazın son bulmasına kadar ilgi
lenmektedir. Birçok ülkede, ör. İtalya'da, çocuk mahkemelerinin 
küçük hükümlü ile infaz sona erene kadar ilgilenmesini sağlamak 
amacıyla mahkemeye bağlı bir yargıç infaz yargıcı olarak atanmak
tadır. (R.D.L. 20 Luglio 1934, n. 4, art. 7). Bu yargıç infaz kurum
ları ve açık çevrede tretman örgütleriyle mahkeme arasındaki iliş
kilerin devamını sağlamakta, infazın iyi yürümesi için gereken ted
birleri bizzat almakta veya alınması için mahkemeye başvurulmak
tadır (R.D.L. 20 Luglio 1934, n. 1404, art. 23). 

Çocuk mahkemelerinin kurulmuş olduğu ülkelerin hemen he
men hepsinde yukarıda sözünü ettiğimiz yardımcı organlar vardır. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, mahkemeye yardımcı olan bu or
ganların bulunmaması halinde, mahkemenin çocuğun kişiliğine uy
gun yaptırımları veya koruma tedbirlerini isabetle seçip uygulaya
bilmesi olanaksızdır. Bu yüzden yardımcı organları bulunmayan 
çocuk mahkemeleri kurmakla çocuklarla ilgili sorunların çözümü
nü genel mahkemelere bırakmak arasında büyük bir fark yoktur. 

V — Çocuk Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Kuralları
nın Özellikleri : 

Küçük sanıkların yetişkin sanıklardan farklı kişiliğe sahip ol
maları, bunları yargılayan çocuk mahkemelerinde uygulanan yargı
lama kurallarının birçok yönden genel mahkemelerde uygulanan 
yargılama kurallarından ayrılmasına neden olmuştur. Herşeyden 
önce çocuğun uyumsuz veya suçlu davranışlarda bulunduğuna ya
hut korunmaya muhtaç olduğuna dair ihbarı belli bir kişi veya ku
rumun yapmasına gerek yoktur63 Genellikle herkesin savcıya veya 
mahkemeye başvurarak çocuğun durumu hakkında ihbarda bulu
nabilmesi kabul edilmiştir. Hatta veli, vasi veya çocuğa bakmakla 
yükümlü kimseler de çocuk mahkemesine başvurarak çocuk hak-

(63) A.B.D. ve İngiltere v.b. de böyledir. Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 124; 
KEYMAN, S. a.g.e., s. 37. 
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kında idari tedbir alınmasını isteyebilmektedirler64. Ayrıca birçok 
ülkede kamu kuruluşlarının, korunmaya muhtaç,, uyumsuz veya, suç
lu çocukların varlığından haberdar olur olmaz, durumu çocuk mah
kemelerine bildirmek yükümlülükleri vardır. 

Bazı ülkelerin çocuk mahkemelerinde, savcılık makamının bu
lunmaması nedeniyle, ön soruşturmanın «juvenile commisser», 
«refree» veya polis tarafından yapıldığını belirtmiştik. Bunun ya
nında, uzman savcıların görev aldığı diğer bazı ülkelerin (Ör. Fran
sa) çocuk mahkemelerinde savcının ön soruşturma sırasında çocu
ğun fiili hakkında olduğu gibi, kişiliği hakkında da ön bilgi toplan
ması için ilgililere emir verme yetkisi vardır65. Kamu davasının açıl
masında takdiriliği kabul eden veya savcıya, sanığın belli bir süre 
iyi hal göstermesi koşulu ile, kamu davasını açmayı erteleyebilme 
yetkisi veren sistemler, savcıların bağımsız olduğu ülkelerde, yarar
lı olabilir. Suçu işlediğine dair hakkında yeterli belirti olan sanık 
hakkında açılacak kamu davasının ertelenmesini çocuk mahkeme
lerinde uygulanan yargılama kurallarının özellikleri arasında say
mamızın nedeni, bu ertelemenin küçük sanıklar için çok, yetişkin 
sanıklar için ise pek az sayıda ülke tarafından kabul edilmiş olma
sıdır66. 

Suçlu çocukların yargılanmasının ön soruşturma safhasında 
görülen özelliklerinden biri de, savcının, çocuğun kendisine isnad 
edilen suçu işlemediğine veya kamu davasının açılmamasının açıl' 
masından daha uygun olduğuna inanması halinde takipsizlik kara
rı vererek çocuk hakkında idari tedbir alınması için çocuk maıke-
mesine başvurabilmesidir. Çocuk hakkında çocuk mahkemesinde 
dava açılmasına karar verildiği zaman durumun ve yapılan işlem
lerin yalnız çocuğa değil, ana, baba, vasi veya çocuğa bakmakla 
görevli kimselere de bildirilip onların da mahkemede hazır bulun
masını sağlamak çocukların yargılanmasının bir başka özelliğidir. 
Bu usul Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya vb. ülkelerde 
uygulanmaktadır67. 

(64) Ör. İtalya'da çocuğun uyumsuz davranış göstermesi halinde veli, vasi 
veya çocuğa bakmakla yükümlü kimse mahkemeye başvurarak ted
bir alınmasını istiyebilir (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 25). 

(65) Bk. GÖLCÜKLÜ, F. a.g.m., s. 180. 
(66) Bk. ÖNDER, A. Tecil ve Benzeri Müesseseler, İ.Ü.H.F. Yayınlan, İs

tanbul, 1963, s. 15 v.d. 
(67) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 125 ve 127; TOSUN. Ö. Türk Suç Hukuku 

Mahkemesi Dersleri ...s. 281. 
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Yetişkin sanıklar hakkında verilen tutuklama kararları çoğu 
zaman kişisel özgürlüklerin haksız yere kısıtlanması sonucu do
ğurduğu için birçok yazar tarafından eleştirilmektedir. Bu karar
ların istisnaî hale getirilmesi ve tutuklamanın haksız olması hali
ne sanığa tazminat ödenmesinin öngörülmesi istenmektedir68. Tu
tuklamanın küçük sanıklar için çok daha sakıncalı olduğu muhak
kaktır. Çocuk tutuklandığı zaman doğal çevresinden, yani ailesin
den, arkadaşlarından, okul veya işinden uzak kalacaktır. Bu kişili
ğini olumsuz yönde etkileyeceği gibi, okul veya iş başarısını da en
gelleyebilir. Ayrıca yargılama sonunda beraat eden çocuğun haksız 
tutuklandığını bilmesi onun devlet otoritesine ve adalete olan gü
venini sarsabilir. Bu nedenle çocukların ancak çok zorunlu haller
de tutuklanması ve tutukluluk sürelerini özel tutukevlerinde geçir
meleri ve tutuklanır tutuklanmaz akademik veya mesleki eğitimle
rine başlanması gerekir. Bundan başka gözlem için tutukluluk sü
resinden yararlanılarak, çocuk ayrıca gözlem için özgürlüğünden 

.mahrum edilmemelidir. Nitekim İtalya'da tutuklanan küçük sa
nıkların tutukluluk sürelerini özel tutukevlerinde gözleme tabi tu
tularak geçirmeleri öngörülmüştür69. Kanunlarımızda özel hüküm 
bulunmadığı için küçük sanıkların tutuklanması da C.M.U.K. m. 
104 de öngörülen şekilde olmaktadır. Bu maddenin 3. fıkrasında 
öngörülmüş olan kati karineler tutuklanmayı her sanık için, zo
runlu hale getirmese bile, olağan hale getirmektedir. Yargıç sanık 
küçük olsun, yetişkin olsun C.M.U.K. m. 104 de gösterilen koşullar 
bulunduğu takdirde tutuklama kararı vermek zorundadır. Ülkemiz
de henüz çocuklara ait özel tutukevleri bulunmadığı için, sanık ço
cuklarımız tutukluluk sürelerini büyüklere ait cezaevlerinin özel 
koğuşlarında eğitime ve gözleme tabi tutulmaksızın geçirmektedir
ler. Bu bakımdan çocuk mahkemeleri kanunu tasarısı hazırlanır
ken bu hususların göz önüne alınarak yargıca küçük sanıkların tu
tuklanması konusunda geniş takdir yetkisi tanınması ve çocuklara 
ait özel tutukevlerinin kurulmasının öngörülmesi gerekir. 

Duruşmalar yönünden de çocuk mahkemelerindeki yargıla
manın bazı özellikleri vardır. Bunların en başta geleni çocuklara 
ait duruşmaların gizli yapılması ve verilen hükmün bu gizli du
ruşmalarda küçük sanığa bildirilmesidir. Duruşmaların gizli yapıl
masının amacı çocuğun teşhir edilmesini, kalabalık dinleyici kitle-

(68) Bk. TOSUN, Ö. Türk Suç s. 282. 
(69) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 245. 
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si önünde korkmasını, utanmasını veya kendisini bir kahraman gi
bi görmesini önlemektir70. Duruşmaların gizliliği kesin değildir; ve
li, vasi veya çocuğa bakmakla yükümlü kimseler duruşmalarda bu
lunabilirler. İngiltere'de «probation officer»ın, okul idaresinin ve 
polisin temsilcilerinin duruşmada bulunmaları zorunludur. Ayrıca 
bu ülkede gazeteciler de duruşmaya katılabilmekte, fakat duruşma 
hakkında çocuğun kimliğinin teşhis edilebilmesine imkân verecek 
şekilde yayın yapamamaktadırlar71. İtalyan çocuk mahkemelerinde 
de gizli yapılan duruşmalara suçtan zarar gören kimse, tanıklar, 
avukatlar, sanığın birinci dereceden akrabaları, vasisi, kayyımı, Ulu
sal Analığın ve Çocukluğun Korunması Komitesinin temsilcisi ve 
Mahkeme Başkanının ciddiliğine ve etkinliğine inandığı Çocukları 
Koruma ve Yardım Komitelerinin temsilcileri katılabilirler (R.D.L. 
1404, m. 16, f. 1). 

Çocuk mahkemelerindeki duruşmaların bir başka özelliği de 
sadelik esasına dayanmasıdır. Sadeliğin sağlanabilmesi için yargı
cın cübbe giymemesi, mahkeme salonunda küçük sanığın parmak
lıklarla çevrili sanıklara ayrılan yerde değil, yargıçla karşı karşıya 
oturması, mahkeme salonunun olanaklar ölçüsünde sade olması 
gerekmektedir. Bu suretle yargıçla küçük sanık arasında yakın iliş
kiler kurularak yargıcın çocuğu daha iyi anlayabilmesi mümkün 
olabilecektir72 Ancak bazı ülkelerde, Ör. İtalya'da duruşma sırasın
da yargıçlar, avukatlar ve savcı cübbe giymekte, çocuk sanığa ay
rılan yerde oturmaktadır. Suçlu çocuklar yargılanırken söz konusu 
olan bu resmi görünüm, uyumsuz çocuklarla ilgili tedbirlerin alın
dığı duruşmalarda tamamen ortadan kalkmakta ve sadelik sağlan
maktadır. 

Mahkemenin katı yargılama kurallarına bağlı olmaması şek
linde anlaşılan ve basitlik ilkesi adı verilen ilkenin kabulü de ço
cuk mahkemelerindeki duruşmaların bir özelliğidir. Böyle bir ilke
nin kabulüne neden olarak katı yargılama kurallarının kaldırılmasıy
la yargıcın çocuğun kişiliğini daha iyi tanıyabileceği gösterilmekte
dir73. Hatta A.B.D. nin bazı eyaletlerinde duruşmalar gayrı resmi 
yapılarak çocuk hakkında karar verilmektedir74. Çocuk mahkemele-

(70) ŞENSOY, N. Çocuk Suçluluğu - Küçüklük - Çocuk Mahkemeleri ve İn
faz Müesseseleri, istanbul, 1949, s. 143. 

(71) Bk. BAVIERA, I. a.g.e., s. 127. 
(72) ŞENSOY, N. a.g.e., s. 144. 
(73) ŞENSOY, N. a.g.e., s. 144. 
(74) Bk. GLUECK, S. a.g.e., s. 559. 
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rinde katı yargılama kurallarına uyma zorunluluğunun kaldırılma
sının yerinde olacağını kabul etmekle beraber, bunun çocuğu bazı 
Anayasal haklarından yoksun kılacak, savunmasını zorlaştıracak 
düzeye erişmesine karşıyız. 

Çocuk mahkemelerinde yapılan yargılama sırasında güdülen 
amacın çocuğu, kişiliğine uygun bir yaptırım uygulayarak, yeniden 
topluma kazandırmak olması, onun kişiliği hakkında bilgi sahibi 
olunmasını zorunlu kılmıştır. Bu da çocuğun gözleminin yargılama
nın bir unsuru haline gelmesine neden olmuştur. Daha önce de be
lirttiğimiz gibi, gözlem önsoruşturma sırasında veya son soruştur
madan önce yapılabilmektedir. Ancak bazı ülkelerde, Ör. Türkiye, 
gözlemin hükümden sonra, infazdan önce yapılması öngörülmüş
tür. Bu son halde gözlem, yargılamanın bir unsuru olmaktan çıkıp, 
infazın bir parçası haline gelmekte ve çocuk mahkemelerinden çok 
infaz idarelerini ilgilendirmektedir. 

Sonuç : 

Çocukların korunması ve yargılanması sırasında güdülen ama
cın gelişimi, çocukları korumak ve yargılamakla görevli organların 
türlerinin artmasına ve yapılarında birçok değişikliklerin yapılma
sına neden olmuştur. Bir yandan A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerinde 
çocuk mahkemeleri kurulup gelişirken, öte yandan iskandinav Ül
keleri, çocuklara yardım amacıyla kurulmuş yerel idari organları
nın yetkilerini arttırarak, suçlu ve uyumsuz çocuklar hakkında ted
bir almak görevini de bu organlara vermiştir75. Buna paralel olarak, 
Doğu Avrupa ülkeleri genel mahkemelerinin yapılarında değişiklik 
yapıp, bunları geniş bireyselleştirme araçlarıyla donatarak çocuk
ların korunma ve yargılanmasını bu mahkemelere bırakmıştır. 

İsveç Çocukları Koruma Yasasının önsözünde, gelişmekte olan 
ülkelerin, çocukların korunması ve yargılanması ile ilgili sistemle
rini kurarken, Batı Ülkelerinin sistemlerini ve uygulamalarını in
celemelerinin yararlı olacağı belirtilmektedir76. Şüphesiz ülkemizde 
de çocukları korumak ve yargılamakla görevlendirilecek organ se
çilirken ve bu organda uygulanacak yargılama kuralları saptanır
ken söz konusu sistemlerin incelenerek olumlu ve olumsuz yönle
rinin göz önünde tutulması yerinde olacaktır. Yazımızın başında 

(75) Bk. ROMANDER, H. «Introduction» s. 5 v.d. 
(76) Bk. LINDSTRÖM, U. «Preface» s. 3. 
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bugün yürürlükte olan sistemler hakkında açıklamalarda bulun
mamızın nedeni budur. Bu açıklamalardan sonra, ülkemizde sözünü 
ettiğimiz sistemlerden hangisinin benimsenmesinin daha uygun ola
cağı hakkındaki kanımızı belirtebileceğimizi düşünüyoruz. Genel 
mahkemelerimiz, S.S.C.B. ve diğer Doğu Bloku ülkelerinde olduğu 
gibi, seçimle gelen hukukçu olmayan yargıçlardan kurulu ve elin
de geniş bireyselleştirme araçları olan mahkemeler olmadıkları için, 
çocukları yargılamak ve korumak görevini genel mahkemelere ve
ren sistemin benimsenmesi doğru olmaz. Öte yandan, iskandinav 
Ülkeleri ve İskoçya'da yürürlükte olan genel mahkemelerle yerel 
idari organların işbirliği yapması şeklinde düzenlenmiş «idari sis
temsin (bunun tam anlamıyla idari sistem olmadığım daha önce 
belirtmiştik) de ülkemiz bakımından sakıncalı yönleri vardır. Tür
kiye'de çocuklar tarafından işlenen suçların büyük bir kısmı, ör
neğin, adam öldürme, müessir fiil, kız ve kadın kaçırma, ırza geç
me vb. suçlar, o bölgedeki toplumsal değerlerin ve ekonomik ko
şulların etkisi altında işlenen suçlardır77. Kan davasının, başlık ve 
silah taşıma geleneğinin yaygın olduğu, ekonomik ve idari koşul
ların, halkı kendi kendine hak almaya sevkettiği bölgelerde, çocuk
ların, aynı değerleri benimsemiş, aynı koşullar altında yaşayan 
kimselerden oluşan yerel idari organlar tarafından yargılanmasının 
sakıncalı olacağı açıktır. Ayrıca geri kalmış bölgelerde, yerel idari 
organlarda görev alabilecek nitelikte (çocuklarla ilgili konularda 
çalışmış olmak ve pedagoji, psikoloji, suç antropolijisi, krimino
loji, psikiyatri, sosyal hizmet vb. konularda bilgi sahibi olmak gi
bi) elemanların bulunması, olanaksız olmasa bile, güçtür. Bu ne
denle biz, Türkiye'de çocukları korumak ve yargılamakla görevlen
dirilecek organların çocuk mahkemeleri olması gerektiğine ina
nıyoruz. Bundan başka bu mahkemelerin sadece suçlu çocuklarla 
değil, korunmaya muhtaç ve uyumsuz çocuklarla da ilgilenmesinin 
ve yardımcı organlarıyla birlikte kurulmasının zorunlu olduğunu 
kabul ediyoruz. 

(77) KONANÇ. E. Çocuk Suçluluğu, Türk Hukuku ve Toplumu Üzerinae 
İncelemeler, Türkiye Kalkınma Vakfı Yayınlan, Ankara, 1974, s. 535 
v.d. 
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TÜRK HUKUKUNDA ASGARÎ ÜCRET 

Prof. Dr. Seza REİSOĞLU* 

I — GENEL OLARAK HİZMET AKDÎ VE ÜCRET KAVRAMI : 

A) Hizmet Akdi Kavramı 

Asgari ücret, ücret kavramının saptanmasını zorunlu kılmak
tadır. Ücret, bir işveren ile işçi arasındaki hizmet akdi ilişkisinin 
esaslı unsurlarından biri olarak belirlenmektedir. Hizmet akdi dı
şında da bir insan faaliyetini konu alan Borçlar Hukuku akitleri 
mevcut ise de —istisna akdi, vekâlet akdi gibi— burada emek kar
şılığı ödenen ivazlar ücret sayılmayacak ve asgari ücretin ödenmesi 
söz konusu olmayacaktır. 

Mevzuatımızda hizmet akdi Borçlar Kanununda, çeşitli îş Ka
nunlarında ve özel kanunlarda düzenlenmiştir. Borçlar Kanununun 
yanısıra hizmet akdini düzenleyen ve yürürlükten kalkmış bulunan 
3008 sayılı îş Kanununda «iş akdi» teriminin kullanılması farklı iki 
akit tipinin bulunup bulunmadığı konusunda tartışmalara yol aç
mıştır. Farklı iki akdin bulunduğu görüşü daha çok Borçlar Ka
nunu hükümleri ile İş Kanunu hükümleri arasındaki farklılıklara 
dayandırılmak istenmiştir.1 Bu görüş başlangıçta Danıştay 6. Dai
resi tarafından verilen bir kararda benimsenmiş iken, Danıştay İç
tihadı Birleştirme Kurulu kararı ile iş akdinin hizmet akdinden 
farklı olmadığı kabul edilmiş ve iş akdinin hizmet akdinin Türkçe 
karşılığı olduğu ifade olunmuştur2 

Gerçekten de İş Kanunundaki hükümlerin geniş ölçüde hizmet 
akdinden farklı plmasmdan, iki farklı akit karşısında bulunulduğu 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
(1) Bkz. Tolga M. Muhteva ve Şekil bakımından iş ve hizmet akitleri ara

sındaki esaslı farklar (IBD. 1948 Sh. 681), Arcak A. İş Akdi hizmet 
akdinin türkçesi midir? (Ad. Der. 1952 Sh. 396) 

(2) 1.12.1969 202/273 RG. 1.2.1950 Sa. 7421 
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sonucuna varılamaz. Kural olarak ferdiyetçi ve liberal bir görüşü 
benimsemiş olan Borçlar Kanunu hükümleri işçiye gerekli koru
mayı sağlayamamıştır. Devletin iş ilişkilerine müdahale etmesi, iş
çiyi koruyucu hükümler getirme zorunluluğu, İş Kanunlarında 
Borçlar Kanunundan farklı emredici kuralların yer almasını gerek
tirmiştir. Ancak Devlet işveren ile işçi arasındaki akdi ilişkilere ne 
kadar müdahale ederse etsin ve emredici, hatta yasaklayıcı kural
lar ne kadar çok olursa olsun, işveren ile işçi arasındaki ilişki bir 
Borçlar Hukuku niteliğini taşıyacak ve bir hizmet akdini meyda
na getirecektir. Kanun koyucu da hizmet akdi, iş akdi farklılığını 
kabul etmediğinden «iş akdi» terimini terk ederek 3008 sayılı Ka
nunun yerini alan İş kanunları ile 274 ve 275 sayılı Kanunlarda 
«hizmet akdi» terimine yer vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilen3 

931 sayılı Kanunun yerini alan ve büyük çoğunlukla aynı hükümle
ri kapsayan 1475 sayılı Kanun, 3008 sayılı Kanundan farklı olarak 
sadece bedenî çalışanları değil, fakat tüm fikrî çalışanları da özel 
Kanun durumunda olan İş Kanununun kapsamına aldığından artık 
Borçlar Kanunu hizmet akdi hükümlerinin yürürlük alanının ka
lıp kalmadığı hatıra gelmektedir. Belirtmek gerekir ki, Borçlar Ka
nununun ilgili hükümleri İş Kanunlarına rağmen geniş bir uygula
ma alanına bugün de sahip bulunmaktadır. BK. 313-354. maddeler 
İş Kanunlarının uygulanmadığı hallerde ve özellikle İş Kanunları
nın hizmet akdiyle ilgili olup da düzenlemediği konularda uygulan
maya devam etmektedirler.4 Nitekim, İş Kanunlarmda bugün de 
«hizmet akdi» tanımı yer almamış olup, bu konuda BK. 313. mad
de gözönünde bulundurulacaktır. Bu maddeye göre «hizmet akdi 
bir mukaveledir ki onunla işçi muayyen veya gayrı muayyen bir 
zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi de ona bir ücret ödemeyi taah
hüt eder». 

B) Ücret Kavramı 

a- Genel Olarak 

Borçlar Kanununun hizmet akdini tanımlamasına karşılık, bu 
kanunda ücret tanımına yer verilmediği görülmektedir. 3008 sayılı 

(3) 14.5.1970 1967/40 1970/26. 
(4) Bu konuda Bkz. Reisoğlu Seza. Hizmet Akdi-Mahiyeti-unsurları-hü-

kümleri Ankara 1968 Sh. 23. 
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îş Kanunu da ücreti tanımlamadığından, o devre ile ilgili bir içti
hadı birleştirme kararında, asgari ücret yönetmeliğinin birinci mad
desi gözönünde tutularak «bu tarifin şümulüne giren hususlara 
taallûk eden tediyeler gerek nakden, gerekse aynen yapılmış olsun 
ücret mefhumuna dahil bulunmaktadır» sonucuna varılmaktadır.5 

1475 sayılı İş Kanununun 26. maddesi ise ücreti şu şekilde tanım
lamaktadır: «Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında 
işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen 
meblağı kapsar». Yine aynı maddeye göre genel anlamdaki ücrete 
ilâve olarak sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün ak
di ve kanundan doğan menfaatler de, ihbar tazminatı ve kıdem taz
minatı yönünden gözönünde bulundurulur. 

îş Kanununun 26. maddesindeki genel anlamda ücret tanımının 
yeterli olduğu söylenemez. Kanunun gerekçesinde yer alan «bu 
maddede ücret bu konudaki mahkeme içtihatları da gözönünde tu
tularak hudut ve şümul bakımından tarif edilmektedir. Ancak bazı 
ücret haklarının tediyesinde ücretin eklentilerinin hesabında karşı
lanılacak zorluklar gözönünde tutularak 14-15. maddelerde sözü 
geçen ücret tabirinden anlaşılacak husus da ayrıca açıklanmış bu
lunmaktadır» şeklindeki açıklama da tereddütleri gidermemektedir.6 

Gerekçenin aksine, doktrin, sadece istisnaî hallerde değil, fakat 
genel olarak ücretin her türlü eklerini ister para ile isterse aynen 
olsun ücretin bir kısmı olarak kabul etmektedir.7 Bu yüzden de iş
verenin işçiye yaptığı iş karşılığı olan, ancak belli ücretin dışında çe
şitli isimler altında ortaya çıkan ödemeler genellikle ücretin hesa 
binda gözönünde bulundurulacaktır. 

Bir hizmet akdi yapılırken işçiye karşılıksız veya cüz'î bir be
del mukabilinde verilmesi kabul edilen veya akitte yer almamak
la beraber o iş yerindeki işçilere devamlı olarak sağlanan yiyecek, 
yatacak, lojman, aydınlatma ve ısıtma,8 iş elbiseleri ücretin bir kıs
mını meydana getirecektir. Doktrinde9 işveren tarafından işçiler 

(5) Yar. îçt. Bir. Kar. 15/5/1957 T 13-10. (Uygur-Dönmez-Kars Konulara 
göre îş Davaları İstanbul 1974 Sh. 290). 

(6) Çenberci Mustafa 1475 sayılı îş Kanunu Şerhi Sh. 484. 
(7) Çenberci a.g.e. Sh. 484 vd. 
(8) TD 30.1.1956 E 504 K 647 Başarı-Tezmen. Notlu-tzahlı İş Hukuku 

ve Sigorta mevzuatı İstanbul 1961 Sh. 75. 
(9) Oser-Schönenberger. Kommentar zur Obligationenrecht Art 319 Nr. 19 
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için istirahat ve tatil evleri inşa edilmesi, spor tesisleri kurulması, 
okuma yerleri açılması dahi kural olarak aynî ücret tediyesi sayıl 
maktadır. 

Yargıtay Hukuk İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, çok tartı 
şılabilecek bir kararında yemek paralarını ücret kavramının dışın
da bırakmaktadır. Bu karara göre10 «ücret genel anlamda bir kimse
ye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağla
nan ve nakden ödenen meblağ olarak tanımlanmıştır. Anlaşılıyor 
ki ücret görülen bir işin karşılığı olmak gerekir ve eşit işe eşit üc
ret deyimi de ücret niteliğini tamamlayan bir kuraldır. Bu nedenle 
yemek parasını görülen işin karşılığı değil, maddenin istisnaları 
meyanında ve ücrete dahil edilmeyecek ödemeler arasında yer alan 
aynî yardım olarak tanımlamak ve yemek yerine bedelinin verilmiş 
olması da bu yardımın niteliğini değiştirmemek gerekir». 

Aynî ödemeler dışmda, işverenlerin belli zamanlarda ödedik
leri ikramiye, prim gibi nakdî ödemeler de kural olarak ücretin bir 
bölümünü meydana getirmektedir. Meğer ki işveren ikramiyeleri ve
ya primleri bir anlaşmaya dayanmaksızın tek taraflı iradesiyle ve 
ihtiyarî olarak ödemiş olsun.11 

Ücretin kapsamına diğer aynî ve nakdî edaların da girmesi, özel
likle işverenin ücreti ödemede temerrüde düşmesi ve ücrete tanınan 
kanunî himayeler yönünden de önem kazanmaktadır. 

Ücret, kural olarak bir çalışmanın karşılığıdır. Ancak çeşitli 
Kanun hükümleri ile, işçinin çalışmadan dahi ücret talep imkânı ka
bul edilmiş bulunmaktadır. îşçi, işverenin temerrüdü halinde ücre
tini isteyebileceği gibi (BK. 324-325), işçi emeğini işverenin emrin
de bulundurmadan da —hastalık, bayram ve tatil günlerinde oldu
ğu gibi— Kanundan ötürü ücret isteyebilecektir. Bu gibi hallerde bir 
tazminat değil, fakat teknik anlamda ücret söz konusu olduğun
dan,12 asgarî ücret esasları burada da uygulanacaktır. 

b. Ücret Tanımı Dışında Kalan Ödemeler : 

Genel olarak, asgarî ücret yönünden gözönünde bulundurulacak 
ücret mutlaka bir hizmet ilişkisinden doğan ücreti ifade etmekte-

(10) İçt. Bir. Hukuk Genel Kurul Kar. 24.5.1974 E 1974/2 K 1974/6. 
(11) Bkz. Reisoğlu a.g.e. Sh. 44 vd. 
(12) Çenberci a.g.e. Sh. 176. 
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dir. Bu yüzden de işverenin ihtiyarı ile ve tek taraflı iradesi sonucu 
yaptığı ödemeler ile bir istisna veya vekâlet akdine dayanılarak ya
pılan ödemeler ücret kavramı dışında kalacaktır. 

aa) İstisna akdi sonucu meydana getirilen yapıt, müteahhit 
için ne kadar süreyi gerektirirse gerektirsin, ödenecek paranın he
saplanmasında asgarî ücret esasları uygulanmayacaktır. Her iki akit 
arasındaki başlıca farklar şu şekilde özetlenebilir. Müteahhit, işçiden 
farklı olarak işverene tabiiyet rabıtası ile bağlı değildir. Müteahhit 
işverene bağlı olmaksızın serbestçe çalışır. Hizmet akdinde muayyen 
veya gayrı muayyen bir süre içinde hizmet ifası bahis konusu iken, 
istisna akdinde bir sonuç, bir yapıt taahhüt edilmektedir. İşçi hiz
met sonucu öngörülen eser ortaya çıkmasa dahi ücret talep hakkı
na sahiptir. Müteahhit ise kararlaştırılan yapıt ortaya çıkmazsa hiç
bir karşılık talep edemeyecektir.13 Yargıtayın da belirttiği gibi14 

«istisna akdinde iş üstlenen kişi kural olarak iş sahibine bağlı ol
maksızın, çalışarak eserini verir. Anlaşmanın konusu bu çalışmanın 
sonucu olup, tanınan süre ise edimin yerine getirilmesi tarihi ile, 
yani vade ile ilgilidir. İşverenin bazı direktifler verebilmesi ise, an
cak elde edilecek sonuç bakımından mümkündür. Yoksa iş sahibi 
eserin oluşma süresi içinde denetim ve gözetim yetkisini haiz değil
dir». 

bb) Vekâlet akdine dayanılarak talep edilecek para da, asgarî 
ücret yönünden bir ücret değildir. BK. 386. maddenin son fıkrasın-
de yer alan «mukavele veya teamül varsa vekil ücrete müstehak 
olur» hükmündeki ücret terimi bu anlamda değerlendirilecektir. 

Hizmet akdini vekâlet akdinden ayıran en önemli kıstas yine 
zaman unsuru olmaktadır. Tek veya münferit bir kaç işin yapılması 
—örneğin bir mimar tarafından hesapların çıkarılması— bir vekâle
tin varlığını ifade edebilir. Buna karşılık hizmetin sınırlandırılması 
zamana göre yapılıyorsa —bir mimarın bir şirketin bürosunda görev
lendirilmesi, bir avukatın bir şirketin dâvalarını devamlı olarak veya 
belli bir süre için takip etmesi— bu ilişki bir hizmet akdine daya
nır. Federal Mahkeme aynı işin yapılmasının hem bir hizmet akdi
ne hem de vekâlet akdine konu olması halinde ise, zaman unsuru 
yanında başka kıstasların da aranması gereği üzerinde durmuştur}5 

(13) BGE. 57 II 163. 
(14) 10 HD 14.12.1973 E 73/5183 K. 73/3154. 
(15) BGE 60 II 117. 
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Bir ilişkinin hizmet akdi mi yoksa vekâlet akdi mi olduğu hu
susunda tereddüt edilirse BK. 386/11. maddesi gözönünde tutula
rak vekâlet akdinin varlığı kabul edilecektir. 

II — ASGARÎ ÜCRETÎ DÜZENLEYEN KURALLAR : 

A) Tarihi Gelişim ve Yürürlükteki Hükümler 

Asgarî ücret kavramı liberal niteliğin ağırlık kazandığı Borçlar 
Kanununda yer almamaktadır. Borçlar Kanununa göre, hizmet akdi 
şartları da diğer akitlerde olduğu gibi akit serbestisi içinde karşılık
lı iradelerin birleşmesiyle saptanacaktır. 

Türkiye'de asgarî ücreti düzenleyen ilk kanunun 1931 yılında 
kabul edilen 151 sayılı Havzai Fahmiye Kanunu olduğu görülmekte
dir.16 Bu kanunun 11. maddesine göre işçiye asgari ücret verileceği 
ve ücret haddinin ocak sahibi, işçi birliği mümessili ve İktisat Ve
kâletinin seçeceği üç kişilik bir komisyonca tespit edileceği belirtil
mekte idi. Türk iş hayatını düzenleyen ilk önemli kanun ise 1936 
yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunudur. Bu Kanunun Hü
kümet tasarısında asgari ücrete yer verilmemiş iken, muvakkat en
cümen asgari ücretle ilgili 32. maddeyi metne ilâve etmiş ve bu 
madde üzerinde Mecliste tartışılmaksızın, asgari ücret kanunlaşmış
tır. 32. maddenin ilk şekline göre «iktisadî ve içtimaî zaruretler do
layısıyla, İktisat Vekâletince teklif edilecek işlerde, gerek saat başı
na, gerek parça başına yahut yapulan iş miktarına göre ödenecek iş
çi ücretlerinin en aşağı hadleri Nizamname ile tespit edilir.» 

32. madde daha sonra 1950 yılında 5518 sayılı Kanunla değişti
rilmiş ve asgari ücretlerin mahallî komisyonlarca saptanacağı esası 
getirilmiştir. Mahalli komisyonlarca tespit ve ilân edilecek asgari 
ücretlere ise bir ay zarfında Çalışma Bakanlığı nezdinde itiraz im
kânı tanınmıştır.17 32. maddenin uygulanması ile ilgili «Asgari Üc
retlerin Tespitine Müteallik Yönetmelik» de Çalışma Bakanı tara
fından tasdik edilerek 8.1-1951 yılında yürürlüğe sokulmuştur. 
Bu yönetmeliğinin birinci maddesine göre asgari ücret «aynı mahi
yetteki işlerde işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak öde-

(16) Dirimtekin Halil Milli Gelirin teşekkülünde ve inkisammda Ücret ve 
Asgari ücret meseleleri İstanbul 1966 Sh. 66. 

(17) Değişik 32. maddenin son fıkrası ise 28.1.1953 tarih ve 6032 Sayılı 
Kanunla kaldırılmıştır. 
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nen ve işçinin normal gıda, mesken, giyim, sağlık, yakacak ve aydın
latma gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek kifayette olan bir üc
rettir». 

1961 Anayasasının 45. maddesinde de asgari ücretleri ilgilendi
ren emredici bir kuralın yer aldığı görülmektedir. «Devlet, çalışan
ların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için 
gerekli tedbirleri alır». Nitekim Yargıtay bir kararında Anayasanın 
bu maddesine değinmekte ve «ücretlerin enaz haddinin belirtilmesi 
bir Anayasa hükmüdür» demektedir11. 

1968 yılında yürürlüğe giren 931 sayılı İş Kanunu 3008 sayılı Ka
nunun yerini almış ve bu defa asgari ücret İş Kanununun 33. mad
desinde düzenlenmiştir. Bu maddeyle getirilen en önemli değişiklik 
sadece «iktisadî ve içtimaî zaruretler dolayısıyla İktisat Vekâletin
ce teklif edilecek işlerde» değil, fakat hizmet akdiyle çalışan herkes 
için bir asgari ücretin saptanması zorunluluğudur. Kendi özel ka
nunları bulunan gemi adamları ve gazeteciler için dahi, herhangi bir 
tereddüdü önlemek amacı ile asgari ücret tespit edileceği ayrıca 
maddede belirtilmiştir. 

33. madde, engeç iki yılda bir asgari ücretin saptanmasını da 
emredici bir kural olarak getirmektedir. Ayrıca 931 sayılı Kanunla 
mahallî asgari ücret komisyonları kaldırılmış ve asgari ücretlerin 
kuruluş şekli maddede gösterilen tek bir komisyon tarafından ke
sin olarak saptanacağı öngörülmüştür. 

Asgari ücretin tespiti ile ilgili esasların ve diğer hususların dü 
zenlenmesi Çalışma ve Maliye Bakanlıklarınca çıkarılacak bir yönet
meliğe bırakılmıştır. Bu yönetmelik 5 Nisan 1968'de19 yayınlanarak 
yürürlüğe sokulmuştur.» 

931 sayılı İş Kanunu şekil yönünden Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilince, onun yerini alan 1475 sayılı Kanun geniş ölçü
de 931 sayılı Kanun hükümlerini aynen tekrarlamıştır. Nitekim 1475 
sayılı Kanun Tasarısında da 33. maddeye dokunulmadığı görülmek
tedir. Madde Mecliste sadece komisyonun teşkil tarzı ile ilgili ufak 
bir değişikliğe uğramıştır. Buna karşılık, Senatoda önemli deği
şikliklerin yapıldığı ve asgari ücretin uygulama alanının daraltıldı-

(18) 9HD 12.3.1970 7980/2477 (Çenberci a.g.e. Sh. 574). 
(19) RG 5.4.1968 Sa. 12867. 
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ğı görülmektedir. Sonradan Mecliste de üzerinde tartışılmadan ay
nen kabul edilip kanunlaşan maddeye göre, asgari ücret «hizmet ak
di ile çalışan ve bu kanunun kapsamına giren her türlü işçi için» 
tespit edilecektir. Diğer bir deyişle, İş kanununun kapsamına gir
meyen hizmet akitleri için asgari ücret ödeme zoruAluluğu bulun
mayacaktır. 

1475 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yeniden hazırlanan 
Asgari Ücret Yönetmeliği 12 Şubat 1972 tarihinde Resmî Gazetede 
yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, hizmet akdini düzenleyen başka İş Ka
nunları da bulunmakta ise de bunlar da, 33. maddede düzenlenen 
asgari ücret hükümlerine tabi tutulmuşlardır. Nitekim 854 sayılı 
Deniz İş Kanununun 37. maddesi «gemi adamlarının asgari ücretle
ri İş Kanununun ilgili maddesi gereğince tespit olunur» demektedir. 

Asgari ücret komisyonu Resmî Gazetede 30.6.1974 tarihinde ya
yınlanan kararı ile 16 yaşmdan büyük işçilerin bir günlük normal ça
lışma karşılığı asgari ücretlerinin 40 lira, 16 yaşını doldurmamış 
işçilerin ise 34 lira olmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Bu karara 
ek bir kararla da20 daha önce çeşitli kanunlara göre tespit edilmiş 
olan daha yüksek asgari ücretlerin yürürlükte olduğu belirtilmiş
tir. 

1475 sayılı Kanunun 4. maddesi de «Tarım İş Kanununun yü
rürlüğe girmesine kadar tarım işçilerinin asgari ücretlerinin bu ka
nununun 33. maddesindeki esaslara göre ayrıca tespit olunacağı» 
hükmünü getirdiğinden, asgarî ücret komisyonu 31 Temmuz 1974 
tarihinde Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe sokulan kararı ile, 
bütün illerde 16 yaşından büyük tarım işçileri için asgari ücreti 33 
lira, 16 yaşından küçük olanlar için ise 28,50 lira olarak kabul et
miştir.21 

B) Asgari Ücretlerin Kapsamı : 

a) Kişi yönünden .' 

931 sayılı İş Kanununun. 33. maddesi, asgari ücretlerin uygu
lanacağı kişileri gayet geniş olarak belirlemişti. Hizmet akdiyle ça-

(20) RG. 30.6.1974 Sa. 14991. 
(21) Keza gemi adamları ve gazeteciler için çıkarılan asgari ücretler (RG. 

18.5.1974 mükerrer) halen yürürlüktedir. 
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lışan herkes asgari ücretten yararlanmakta idi. Böylece asgari ücret
ler yönünden İş Kanununun sınırları aşılmış, tek kıstas hizmet akdi 
olarak kabul edilmişti.22 

1475 sayılı Kanun ise esas itibariyle «İş Kanununa tabi olarak 
çalışanlar» hakkında asgari ücret tespit edileceği prensibini koy
maktadır. Bunun istisnası gemi adamları ile basın mesleğinde çalı
şanlardan ibarettir. Senatoda geçici komisyon tarafından 33. mad
deye yapılan bu ilâve «Kanun metnine açıklık getirmek» şeklinde 
bir gerekçeye dayandırılmakta ise de,23 aslında bu değişiklikle bir 
grup işçi asgari ücretin dışında bırakılmış olmaktadır. 

İş Kanununun uygulanmadığı işler, bu Kanunun 5. maddesinde 
onbir kalem halinde sayılmaktadır.24 Bu işler ile ilgili olarak yapılan 
hizmet akitleri için asgari ücret söz konusu olmayacaktır. 

b) Yer yönünden : 

Asgari ücretlerin yer yönünden nasıl tespit edileceği konusunda 
33. maddede bir hükmün bulunmamasına karşılık, Yönetmeliğin çe
şitli ihtimalleri öngördüğü anlaşılmaktadır. Asgari ücret komisyonu, 
asgari ücretleri iş kolları için farklı olarak tespit edebileceği gibi, 
tüm iş kollarını kapsayan tek ücret şeklinde de belirleyebilir. İş 
kolları için farklı asgari ücretler saptanmasına karar verilirse, İş 
Kolları Yönetmeliğindeki esaslar gözönünde tutulacaktır. 

Asgari ücret yönünden diğer bir imkân da, bu ücretlerin ma
hallî, bölgesel veya ülke düzeyinde kararlaştırılmasıdır (Yönetme
lik md. 3). 

Asgari ücret, bir işçinin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde kar
şılamaya yetecek ücret olarak tanımlandığına göre/ aynı bölgedeki 
veya şehirdeki çeşitli iş kollarında zorunlu ihtiyaçların farklı ola
cağı kabul edilemez. O yüzden de çeşitli iş kollarında farklı asgari 

(22) Nitekim Çalışma Bakanı Mecliste Sorulan bir soru üzerine «hizmet 
akdi ile çalışan her türlü işçi dendiğine göre; bunun içerisine tarım 
ve ev hizmetlerinde çalışanlar da dahildir» demiştir. Millet Meclisi 
Tutanak Dergisi 1967 C 16 Sh. 25. 

(23) C. Senatosu Tutanak Dergisi 1971 cilt 66 S. sayısı 1641. 
(24) 2 No. ya göre tarım işçileri de bu Kanunun kapsamı dışında kal

makta ise de, geçici 4. madde Tarım İş Kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar, tarım işçileri hakkında asgari ücret tespitini kabul etmek
tedir. Nitekim Asgari Ücret Yönetmeliğinin 15. maddesinde de ayrıca 
bu hususa temas edilmektedir. 
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ücret kabulü, asgari ücret tanımı ile çelişki yaratabilecektir. Olsa 
olsa zorunlu ihtiyaçları karşılayacak asgari ücret belli bir seviyede 
saptandıktan sonra, işçi lehine olmak üzere bazı iş kollarında bu 
ücretin daha yüksek tutulması söz konusu olabilir. 

Buna karşılık ülkenin çeşitli bölgelerinde fiyatlar farklı olabile
ceğinden, mahallî veya bölgesel asgari ücret kararlaştırılması gerek
li olabilir.25 Nitekim daha önce bölgelere göre farklı asgari ücretler 
tespit edilmiş, ancak asgari ücret komisyonu son kararlarında ge
rek genel olarak, gerekse tarım işçileri için ülke düzeyinde tek as
gari ücret tespitini uygun görmüştür.26 

c. Süre yönünden : 

Asgari ücretin ne kadar süre geçerli olacağı hakkında Kanunda 
yer alan husus, asgari ücret hadlerinin en geç iki yılda bir tespit 
edileceği şeklindedir. Buna karşılık ilgili Yönetmelikte, komisyonca 
tespit edilen asgari ücretlerin süresi belirtilmediği gibi, komisyon 
kararlarında da herhangi bir süreye rastlanılmamaktadır. Bu du
rumda Çalışma Bakanlığı asgari ücret komisyonunu zamanında top-
lamazsa veya toplanan komisyon uzun süre bir karar veremezse, da
ha önce saptanmış olan asgari ücretlerin, yenileri yürürlüğe girin
ceye kadar geçerli olacaklarından şüphe etmemek gerekir. Doktrin
de27 komisyon kararlarının iki yıl için verilmiş bulunduğu, ancak 
toplu iş sözleşmelerinde olduğu gibi yenisi yürürlüğe girinceye ka
dar, bunların yürürlükte kalmalarının doğru olacağı fikri de ileri 
sürülmüştür. Kanımıza göre komisyon kararlarının iki yıl için veril
miş olduğunu belirleyen bir kural bulunmamaktadır. Komisyon ka
rarı yenisi ile ortadan kalkan, süresiz geçerli bir karar niteliğinde
dir. Nitekim Çalışma Bakanlığı iki yıl beklemeden bir yıl sonra 
da komisyon aracılığı ile yeni asgari ücretler tespit ettirebilecek
tir. 

Burada üzerinde durulması gerekli bir konu, komisyonun 
—özellikle geç toplanması veya uzun. süre karar verememesi halin-

(25) Çenberci a.g.e. Sh. 581. 
(26) İşveren temsilcileri, tek asgari ücret tespitinin «asgari ücretlerin pa

rasal düzeyinin, Türkiyenin her ilinde yeterli ve eşdeğer bir satın 
alma gücünü sağlaması» şeklindeki temel ilkeye aykırı düştüğünü 
ileri sürerek, karara muhalif dalmışlardır. 

(27) Çenberci a.g.e. Sh. 580. 
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de— geriye doğru etkili bir asgari ücret kararlaştırıp kararlaştıra-
mayacağıdır. Yönetmeliğin 9. maddesine göre «komisyonda saptanan 
asgari ücretler Resmî Gazetede yayınlanır ve yayınlandığı tarihi iz
leyen aybaşında yürürlüğe girer». Bu madde kural olarak geriye 
doğru asgari ücret kararlaştırmayı önler niteliktedir. Ancak sürenin 
iki yılı geçmesi halinde, geç karar veren asgari ücret komisyonunun 
bu kararını geriye doğru —ikinci yılın hitamı için— yürürlüğe koy
ması îş Kanununun 33. maddesinin esprisine uygun düşecektir. 

Komisyonca alman asgari ücret kararının, sonradan Danıştay-
ca iptal edilmesi halinde, Yargıtay bu karardan yararlanan işçiler 
için asgari ücretin kazanılmış bir hak teşkil etmeyeceğini hükme bağ
lamıştır.28 îptal edilmiş bir karardan,,işçilerin müktesep hak iddia
sıyla ilerde de yararlanmak istemeleri şüphesiz kabul edilemez. An
cak, iptal kararının geriye doğru hüküm ifade etmemesi, devamlı 
bir kişisel ilişkiye dayanan hizmet akdinin niteliğine ve işçiyi koru
ma ilkesine daha uygun düşecektir.29 Yargıtay diğer bir kararında 
açıkça «ortadan kaldırılan ilk karar mucibince alınmış fazla ücret, 
akdi ve kanunî bir müstenidattan arı ve haksız iktisap mahiyeti 
taşımaktadır» demek suretiyle aksi görüşü benimsemiş bulunmak
tadır.30 

Belirtmek gerekir ki asgari ücret komisyonunun yeni kararının 
iptali halinde, süresiz nitelikte olan, daha önceki asgari ücretlerin 
uygulanmasına devam olunacaktır. 

Asgari ücretlerin işçiler için müktesep hak teşkil etmemesinin 
diğer bir sonucu da, yeni asgari ücretlerin eskilerinden daha düşük 
tespitinin hukuken mümkün olmasıdır. Ancak şüphesiz bu konuda 
komisyon kararı ile farklı bir tutum izlenebilir. Nitekim asgari üc
ret komisyonu aldığı ek bir kararla31 «931 sayılı İş Kanununun yü
rürlüğe girmesinden önce çeşitli Kanunlara göre tespit edilen ve 
bu kararla tespit olunanlardan daha yüksek olan asgari ücretlerin 
yürürlükte kalacağı»nı kabul etmiştir. 

(28) 9HD 6.2.1968 E 1822 K 1418. 
(29) Aynı görüş. Çenberci a.g.e. Sh. 591. 
(30) TD 14.11.1956 E 4439 K 5874 Çenberci a.g.e. Sh. 590. 
(31) RG 29.8.1974 Sa. 14991. 
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C) Asgari Ücret Hesaplanmasında Gözönünde Tutulacak 
Esaslar32. 

a. İşçinin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak 
ücret : 

Anayasanın 45. maddesi asgari ücret terimini kullanmadan «in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamaya elverişli 
adaletli bir ücret» kavramına yer vermektedir. Nitekim 931 sayılı 
Kanun Tasarısı gerek Millet Meclisinde, gerekse Senatoda görüşü
lürken asgari ücretin bu şekilde tarif edilerek maddeleştirilmesi 
teklifi yapılmış, ancak bunlar reddedilerek, 33. madde «işçilerin 
ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi» için asgari ücret 
saptanmasını öngörmekle yetinmiştir.33 

Asgari ücret, «tanım» başlığını taşıyan Yönetmeliğin birinci 
maddesinde «işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak öde
nen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zo
runlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşı
lamaya yetecek ücrettir» şeklinde yer almaktadır.34 Burada Anaya
sanın öngördüğü «insanlık haysİ3'etine yaraşır bir yaşayış seviyesi» 
sağlayacak düzeydeki bir ücret ile, zorunlu ihtiyaçları asgari düzey
de temin edecek ücretin aynı olup olmadığı tartışılabilir. Ancak 
gerek zorunlu ihtiyaçların tespitinde, gerekse bunların karşılanma
sında Anayasanın 45. maddesinin gözönünde bulundurulması zorun
ludur. Yönetmeliğin birinci maddesi zaruri ihtiyaçları tespit eder
ken «gibi» demek suretiyle maddede sayılmayan veya ileride doğa
bilecek yeni ihtiyaçların da gözönünde bulundurulmasına imkân 
vermiş bulunmaktadır. 

b. İşçinin ailesinin gözönünde bulundurulmaması : 

Asgari ücret saptanırken işçi tek başına hesaba katılmaktadır. 

(32) Asgari ücret konusunda Bkz. Kutal Metin. Teorik esasları ve tatbi
katı bakımından asgari ücret İstanbul 1969, Le Salaire minimum. 
Etude Internationale Geneve 1940, 

(33) Hükümet yapılan tekliflere katılmamakla beraber, Çalışma Bakanı 
Mecliste şu açıklamayı yapmıştır. «Asgari ücret sosyal ücrettir, bir 
başka ifade ile bir insanın insanca yaşaması için gerekli ücrettir.» 
(M. Meclisi Tutanak Dergisi 1967 cilt 16 Sh. 24). 

(34) Bkz. Dirimtekin a.g.e. Sh. 79 vd. 
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İşçinin evli veya bekâr olması, çocuklarının bulunup bulunmama
sı asgari ücret miktarını etkilememektedir. Bu yüzden de 931 sayılı 
Kanun tasarısı ile ilgili olarak Millet Meclisi Komisyon raporun
da yer alan,35 «asgari ücret işçiye ailesiyle birlikte geçinebilmesini 
sağlayabilecek bir asgari gelir seviyesinde olacaktır» şeklindeki gö
rüş ne 33. maddede, ne de yönetmelikte yer almamaktadır. Çalış
ma Bakanı da Millet Meclisinde şu açıklamayı yapmıştır: «Asgari üc
ret tespit edilirken, geçindirmekle mükellef olduğu aileyi değil, biz
zat kendisinin yaşaması için zaruri ihtiyaçlara cevap verecek bir 
rakkam aranmıştır».36 

Asgari ücret, ilgili yönetmeliğin birinci maddesinde açıkça gö
rüldüğü gibi, sadece hizmet akdiyle çalışan işçinin zaruri ihtiyaçla
rını karşılamaya yönelmiştir. 

c. Yaş ve cins yönünden eşitlik : 

Yönetmeliğin ikinci maddesine göre kadın ve erkek için farklı 
asgari ücret saptanması yasaktır. Zaruri ihtiyaçların karşılanması 
yönünden kadın erkek arasında bir farklılık kabul edilmemiştir. Kal
dı ki, îş Kanununun 26. maddesi de «bir iş yerinde aynı nitelikteki 
işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet 
ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez» hükmü ile esasen bu ko
nuda bir ayırıma imkân vermemektedir. 

Yaş bakımından getirilen tek farklılık ise 16 yaşından küçük ve 
büyük işçiler arasındadır. Yönetmeliğin beşinci maddesine göre «as
gari ücret işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmamasına göre ayrı 
ayrı saptanır». 

d. Sosyal yardımların asgari ücret hesaplamasının dışında 
bırakılması : 

Uygulamada çok tartışılan bir husus, gerek hizmet akitleri, ge
rekse toplu iş sözleşmeleri ile işçilere sağlanan çeşitli yan ödemele
rin, aynî edaların ve sosyal yardımların tamamen veya kısmen as
gari ücret hesabında gözönünde tutulup tutulmayacağıdır. 

Bu konuda İş Kanununun 26. maddesinin iyi kaleme alınmamış 
olan metni, çıplak ücret (genel ücret) dışında işçiye yapılan her 

(35) Çenberci a.g.e. Sh. 576. 
(36) M. Meclisi Tutanak Dergisi 1967 cilt 16 Sh. 25. 
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türlü yan ve ek ödemelerin, aynî edaların asgari ücret hesaplanma
sında gözönünde tutulup tutulmayacağı hususunu tam açıklığa ka-
vuşturmamıştır. 

26. maddeye göre «genel anlamda ücret nakden ödenen meb
lağı» kapsamaktadır. Bu madde, gerek ücrete ilâveten işçiye sağla
nan «para» ve «para ile ölçülmesi mümkün akdî, kanundan doğan 
menfaatlersin atıf yaptığı 13 ve 14. maddelerdeki ücretin hesabında 
gözönünde tutulacağını belirtmektedir. Atıf yapılan maddeler ara
sında, asgari ücretle ilgili 33. madde bulunmamaktadır. Acaba 26. 
maddenin karşıt kavramından, îş Kanununun diğer bütün madde
lerinde yer alan «ücret »in sadece genel ücreti ifade ettiği sonucuna 
varılabilecek midir? Böyle bir yorum gerek doktrin ve gerekse mah
kemeler tarafından kabul edilmiş olan ücret kavramı die bağdaşma
maktadır. 

Genellikle işçiyi koruma niteliğindeki geniş ücret tanımı, niteli
ği yönünden asgari ücret için de söz konusu olmak gerekir. Uygu
lamada işçiye yapılan çeşitli ek ödemeler üzerinde durulmuş, bun
ların bir kısmının ücreti ilgilendirmediği, işveren tarafından yapılan 
bir «sosyal yardım» olduğu ve asgari ücretin hesabında gözönünde 
tutulamayacağı şeklinde iddialar ortaya atılmış ve konu mahkemele
re intikal etmiştir. 

Yargıtay bir kararında «bir sosyal yardım niteliği bakımından 
zamana, uygulanan yerlere göre çeşitli değişiklikler gösterir. \ Bun
dan başka aksi görüş en az ücret kavramının teorik gelişmesine 
de uymaz. Çünkü asgari ücret, komisyon aracılığı ile, ücretlerin en 
az sınırının belirtilmesini ifade eder. Böylece sosyal yardımlarla il
gili hükümlerin, en az ücret kavramının kapsamı dışında kalacağı 
açık ve seçiktir» demektedir.37 

Asgari ücret yönetmeliğinin 10. maddesi bu konudaki tartışma
ları bir ölçüde sonuca bağlamış ve' «işverenler tarafından işçilere 
sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle, asgari ücretten herhangi bir 
indirme yapılamaz» hükmünü getirmiştir. 

Nelerin sosyal yardım sayılacağı konusu ise bu yönetmelikte 
de açıklığa kavuşturulmuş değildir. Bir ücret kısmen para, kısmen 
de aynî ödemeden meydana gelebileceğine göre, tüm aynî ödeme-

(37) 9HD 18.2.1971 E 1028 K 2082 İş ve Hukuk Mayıs 1971 Sh. 23, aynı şe
kilde 9HD 12.3.1970 E 7980 K 2477 Uygur-Dönmez Kars a.g.e. Sh. 319. 
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Ieri sosyal yardım saymanın mümkün olamayacağı şüphesizdir. Ör
neğin, ücretin bir kısmının yiyecek, giyecek şeklinde verilmesi veya 
lojman tahsisi asgari ücrette gözönüne alınacaktır. Ancak o takdir
de aynî yardımlar tümüyle değil, fakat işçinin zarurî ihtiyacını 
karşıladığı nisbette hesaba katılacaktır. Örneğin bir işçi ailesine 
rayiç kira bedeli 700 lira olabilecek bir lojman tahsis edilse bile, 
burada kiranın asgari ücrete inikas edecek kısmı asgari ücret Ko
misyonunun öngördüğü kıstaslara göre tayin edilecektir. 

Sosyal yardımları, normal olarak ücreti doğrudan doğruya il
gilendirmeyen, işçinin ve ailesinin sosyal yaşantısına destek olan 
ödemeler şeklinde değerlendirmek gerekir. Diğer bir tanıma göre 
de evlilik, çocuklu oluş, ölüm ve felâket gibi durum ve olaylar do
layısıyla verilen tüm paralar, ayınlar ve yapılan hizmetler sosyal 
yardım kavramına dahildir.38 

Uygulamada sosyal yardımlar genellikle aynî edalar şeklinde 
veya nakden ödenen çocuk parası, evlenme, doğum, ölüm, hastalık 
yardımları şeklinde belirlenmektedir. 

Tarafların toplu iş sözleşmelerine koyacakları hükümlerle, sos
yal yardım kavramını genişletmeleri mümkündür. O takdirde, ta
rafların kendi iradeleri ile, ücret dışında sosyal yardım olarak ni
telendirdikleri her türlü aynî veya nakdî edanın «işçinin zaruri ih
tiyaçlarını karşılasa bile» asgari ücret hesaplaması dışında kalaca
ğına şüphe yoktur. Buna karşılık tarafların yönetmeliğin emredici 
nitelikteki 19. maddesine aykırı, olarak, sosyal yardımların da kıs
men veya tamamen asgari ücretin bir kısmı sayılacağı şeklindeki 
anlaşmaları geçersiz olacaktır. 

e. Asgari ücrette gözönünde tutulacak çalışma birimi : 

İş Kanununun 33. maddesinde asgari ücretin tespitinde göz
önünde tutulacak çalışma birimi ile ilgili herhangi bir hüküm yok
tur. Buna karşılık Asgari Ücret Yönetmeliğinin birinci maddesi, as
gari ücreti «normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen üc
ret» şeklinde tanımlamıştır. Yönetmeliğin 4. maddesine göre ise 
«asgari ücretin bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, 
haftalık, saat başına, parça başına ve yapılan iş tutarına göre ücret 
ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır». Bu mad-

(38) Çenberci a.g.e. 654. 
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denin 931 sayılı îş Kanunu zamanında yürürlükte bulunan Asgari 
Ücret Yönetmeliğinin 5. maddesinden farklı kaleme alındığı görül
mektedir. Zira ilgili maddede «asgari ücret hadleri esas itibariyle 
saat başına ücret olarak hesap ve tespit edilir. Günlük, haftalık, ay
lık, parça başına veya yapılan iş miktarına göre ücret ödenen hal
lerde gerekli intibaklar buna göre yapılır» denilmekte idi. 1968 yö
netmeliği yürürlükte iken, asgari ücret komisyonu, asgari ücreti 5. 
maddeye rağmen yine günlük olarak tespit etmiş, bunun üzerine 
Danıştay'da bir iptal dâvası açılmıştır. Ancak Yüksek Mahkeme33 

asgari ücretin saat başına tespit edilmemiş olmasını dâva konusu 
kararın iptalini gerektirecek bir noksanlık niteliğinde görmemiş 
tir. 

İş Kanununa göre genel bakımdan iş süresi azamî 48 saattir. 
İşçinin tam gün bir işverenin emrinde çalışması halinde, toplu iş söz
leşmesi ile veya hizmet akdiyle günlük çalışma saatlerinin daha az 
tespit edilmesi —örneğin günde 6 veya 7 saat çalışılması— bir so
run ortaya çıkarmayacak ve işçiye normal bir çalışma günü karşılı
ğı olarak asgari ücretin ödenmesi gerekecektir. Zira normal bir ça
lışma günü karşılığının mutlaka azamî çalışma süresi sayılması 
şart değildir. Günlük çalışma süresini taraflar serbest iradeleri ile 
daha düşük olarak saptayabilirler. Bu yüzden de, «çalışma süresi 
günlük normal çalışma süresi olan 8 saatin altında kararlaştırılırsa, 
günlük asgari ücretin, fiilen çalışılan saatlerin asgari saat ücretiyle 
çarpılması sonucu elde edileceği» şeklindeki görüşe40 katılamıyoruz. 

Buna karşılık bir işçinin sadece günde iki veya üç sıaat yahut 
öğlene kadar çalışmak üzere bir hizmet akdi yapması halinde, gün
lük çalışma söz konusu olmadığından, asgari ücretin tam olarak 
ödenmesi istenemez. Burada başka yerde çalışmayan işçiye, günde 
kaç saat çalışırsa çalışsın, günlük zarurî ihtiyaçlarını karşılaması 
için gerekli asgari ücretin ödenmesinin zorunlu olduğu hatıra gelebi
lir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, böyle bir sonuç ne asgari üc
retle ilgili 33. maddeden, ne de Asgari Ücret Yönetmeliği madde
sinden çıkarılamaz. Bu konuda emredici bir kural bulunmadıktan 
başka tam aksine yönetmeliğin 4. maddesi, saat üzerine asgari ücret 
tespit edilebileceğini açıkça belirtmektedir. Esasen işvereni de, ör
neğin iki saat çalıştırdığı işçiye bir günlük asgari ücret ödemeye 

(39) Danıştay 8D. E 1969/2393 K. 659. İşveren Mayıs 1970 Sh. 13 
(40) Esener Turhan. İş Hukuku Ankara 1973 Sh. 192. 
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zorlayacak bir uygulamanın gerçekçi bir çözüm getireceği söylene
mez. O takdirde bir işçinin günde iki saat çalışma imkânı dahi elin
den alınmış olacaktır. 

Bir işçinin birkaç işveren için çalışması halinde de, her işveren 
en az saat başına asgari ücreti hesaplayarak işçiye ödeyecektir. 

İşçiye ücreti haftalık veya aylık ödeniyorsa bu miktarlar gün
lük asgari ücrete göre hesaplanacaktır. Aylık ücret hesaplanmasında 
bir ayın ortalama 30 gün olarak kabulünde zorunluluk vardır. Zira 
aylık ücretin niteliği ve aylığın belirli bir miktar olması, her ay 
değişen bir ücretin ödenmesine engeldir-

Hizmet akdinin vazgeçilmez unsuru muayyen veya gayrı muay
yen bir süre çalışmadır. Parça başına veya götürü işte, asgari ücre
tin uygulanabilmesi için, iş ilişkisinin bir istisna akdine değil, fa
kat bir hizmet akdine dayanması gerekir (BK. 322). Eğer bir hiz
met akdi söz konusu ise, harcanan zaman asgari ücretin saptanma
sında gözönünde bulundurulacaktır. 

D ) Asgari Ücretlerin Bir Komisyonca Saptanması : 

a. Komisyonun kuruluş biçimi : 

3008 sayılı Kanunun 32. maddesine göre asgari ücretleri ma
hallî komisyonlar tespit etmekte iken, 931 sayılı Kanunun yürür
lüğe girmesinden bu yana, asgari ücretler Çalışma Bakanlığının ça
ğırışı üzerine toplanan Merkezî bir Komisyon tarafından saptanmak
tadır. 

Asgari Ücret Komisyonu İş Kanununun 33. maddesinde belirti
len 15 kişiden oluşmakta, işçi ve işveren temsilcilerinde aranılan ni
telikler yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilmektedir. 

b. Komisyonun çalışma esasları : 

Asgari ücret komisyonu en geç iki yılda bir asgari ücretleri 
saptamak üzere Çalışma Bakanının, çağırışı üzerine toplanır. Ko
misyon bir işçinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak asgari ücretin 
saptanmasında, konu ile ilgili bütün kamu kuruluşları ve Fakülte 
ve Akademiler ile işbirliği yapabilir. İşçi ve işveren kuruluşlarının 
bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir; ayrıca anketler yaparak 
bilgi toplayabilir. Gerektiğinde uzman kişilerin bilgisini alır (Yö
netmelik md. 7). 
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Asgari Ücret Komisyonunun, asgari ücretin saptanmasında göz-
önünde tutacağı bazı esaslar da Yönetmelikte kabul edilmiştir. Bu
na göre Komisyon sosyal durumu, ekonomik durumu, ücretliler ge
çinme indekslerini, bu indeksler yoksa, geçinme indekslerini, fii
len ödenmekte olan ücretlerin genel seyrini gözönünde bulundurur. 
Eğer asgari ücrette iş kollarına göre bir ayırım yapılacaksa, iş ko
lu ve iş kollarının niteliği de araştırılır. Nitekim Asgari Ücret Ko
misyonunun son kararında41 saptanan miktarların tespit yöntemi 
ve diğer gerekçeler geniş bir şekilde açıklanmış bulunmaktadır. 

c. Komisyon kararları : 

aa) Toplantı ve karar nisabı : 

Asgari ücret Komisyonu, Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre 
çalışır, Toplantılar en az 10 üyenin katılmasıyla yapılır, Üye oyları
nın çoğunluğu ile karar verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın 
bulunduğu taraf çokluk sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı 
kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır. 

Komisyondaki görüşmeler ve alınan kararlar, asgari ücretin 
tespitine ilişkin karar Resmî Gazetede yayınlanıncaya kadar gizli
dir. Komisyon üyeleri, görevleri sırasında ve görevleri dolayısıyla 
öğrendikleri her türlü bilgileri saklamakla yükümlüdürler (Yönet
melik md. 7-8). 

bb) Komisyon kararlarının hukukî niteliği : 

îş Kanununun 33. maddesine göre komisyon kararları kesindir. 
Hiç şüphesiz Anayasanın 114. maddesinin açık hükmü karşısında, 
kesinlik bu kararlar aleyhine Danıştaya gitme imkânını ortadan kal
dırmaz. Nitekim bir komisyon kararının iptali için Danıştayda dâva 
açılmış, Danıştay dâvaya bakmayı görevi içinde saymıştır.42 

Bu maddede öngörülen kesinlik idarî hiyararşik itirazların ya
pılamayacağı anlamına gelir.43 Bu yüzden de asgari ücret komisyo-

(41) RG. 30.6.1974 Sa: 14931 
(42) Danıştay 8 D. 13.4.1970 E 1969/2393 K 1970/959. İşveren Mayıs 1970 

Sh. 13. 
(43) Nitekim meclisteki müzakereler sırasında Çalışma Bakam, buradaki 

kesinlikten maksadın, hiyerarşi içindeki kesinlik olduğunu ifade et
miştir. (M. Meclisi Tutanak Der. 1967 cilt 16 Sh. 26). 
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nu kararının tamamlanması için Çalışma Bakanının tasdikine ihti
yaç olmadığı gibi, bu karar aleyhine Çalışma Bakanlığına itiraz da 
mümkün değildir. 

E) Asgari Ücretlerin Hizmet Akitlerine ve Toplu İş Sözleşme
lerine Etkileri : 

a. Hizmet akitleri yönünden : 

Hizmet akitlerindeki ücretler asgari ücretlerden daha düşük 
olamaz (Yönetmelik md. 10). Bu emredici kurala aykırı ücret ka
rarlaştırılması halinde, hizmet akdi geçersiz sayılamayacak, fakat 
işçinin asgari ücret üzerinden ücret talep hakkı doğacaktır. İşve
ren bir süre düşük ücret ödemişse, işçi 5 yıllık zamanaşımı süresi 
içinde (BK. 126) aradaki farkı temerrüt faizi ile birlikte talep ede
bilecektir.44 Yargıtay bir kararında ücret olarak kabul edilen bah
şişler toplamının, asgari ücretin altında olması halinde aradaki far
kın işveren tarafından ödenmesi gerektiğine işaret etmiştir.*5 

Asgari ücretlerin yükseltilmesi, sadece bu ücretin altında ücret 
alanları etkileyecektir. Hizmet akdine rağmen işçiler bundan böyle 
yeni ücretlerin kendilerine ödenmesini isteyebileceklerdir. Buna 
karşılık esasen ücreti yeni tespit edilen asgari ücretin üzerinde olan 
işçi, artma oranında kendi ücretinin de yükseltilmesini isteyeme-
yecektir. Nitekim Yargıtay bir kararında, dâvâlıya ait iş yerinde 
çalışan ve anılan asgari ücretten yararlanan işçilerin, yararlandık
ları farkın, en az ücretin üstünde ücret alan işçilerin ücretine bir 
zam şeklinde inikasının gerekmediğini belirtmiştir.*6 

İşverenler tarafından ödenmesi zorunlu asgari ücretin, brüt 
ücret olduğu, bu ücretten işveren tarafından vergi ve sigorta primi 
tevkifatı yapıldıktan sonra, ödemenin yapılacağı da şüphesizdir.47 

b. Toplu İş Sözleşmesi yönünden : 

Toplu İş sözleşmelerinde de ücretler, asgari ücretin altında 
kararlaştırılamaz; kararlaştırılırsa bunların yerini asgari ücretler 
alır. 

(44) 9HD 18.6.1966 E 4665 K 5418 (Orhaner Baki-Orhaner Süleyman Türk 
iş Hukuku Yargıtay Emsal Kararlan Ankara 1969 Sh. 108). 

(45) HGK 7.7.1971 E 1970/9-126 K 444. Uygur-Dönmez-Kars a.g.e. Sh. 340. 
(46) HGK 28.10.1967 E 1967/9-141 K 499. Orhaner a.g.e. Sh. 106. 
(47) Aynı fikir Çenberci a.g.e. Sh. 593. 
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Toplu iş sözleşmesinde öngörülen ücret artışının, sözleşmenin 
yürürlüğe girmesinden önce ödenmekte olan fiilî ücretlere mi, yok- ' 
sa daha yüksek bir duruma gelmiş bulunan asgari ücrete mi ekle
neceği konusunda Yargıtay şu görüşü benimsemiştir : «Toplu iş 
sözleşmesinin ücret zammı maddesinde asgari ücretten söz edilme
miştir. Asgari ücrete zam iki tarafın bu konuda anlaşmış olmaları 
halinde mümkündür. Bu durumda tarafların iradeleri zımnen o ta
rihte fiilen ödenen ücretlere eklenmesi konusunda birleşmiştir. Hiç 
şüphesiz evvelce ödenen ücret ve toplu sözleşme ile kararlaştırılan 
ücret zammı toplamı asgari ücretten aşağı düşemez».® 

F) Asgari Ücretle İlgili Diğer Hukukî Sonuçlar : 

a. Asgari Ücretin Haczi, Temlik ve Takası : 

Genel olarak ücretin haczi konusunda İİK. 83. maddesinde şu 
hüküm bulunmaktadır: «Her nevi ücretler borçlu ve ailesinin 
geçimleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen mik
tar tenzil edildikten sonra haczolunabilir». iş Kanununun 28. mad
desi ise, işçi ücretlerinin, 240 lirasının haczedilemeyeceğini hükme 
bağlamaktadır. Asgari Ücret Komisyonu kararma göre, asgari üc
ret aylık 1200 lira olduğuna göre, 28. madde uyarınca, bu miktarın 
sadece 240 lirasının haciz dışında bırakıldığı görülmektedir. Halbu
ki İİK. 83. maddesi icra memuruna çok daha geniş takdir hakkı 
vermektedir. İşçinin tek başına —ailesi gözönüne alınmaksızın— za
ruri ihtiyaçları karşılığının ayda 1200 lira kabul edilmesi karşısın
da, haczedilemeyecek miktarın 240 liranın çok üstünde olacağı tar
tışılamaz. Burada 240 liranın alt sınır olduğunu kabul etmek, bu
nun üstündeki haczolunamayacak miktarı günün, şartlarına göre ic
ra memurunun takdirine bırakmak Kanun koyucunun gayesine 
uygun olacaktır. Nitekim Yargıtay da bu iki maddeyi birlikte göz-
önünde tutmaktadır. Yüksek Mahkemeye göre «...kesintiler sonucu 
işçiye ödenecek aylık ücretin 240 liradan aşağı düşürülmemesi ön
görülmüştür. Beri kalacak miktar 240 liradan daha az olmamak 
şartıyla, işçi ücretinin değişik 83. madde uyarınca haczi mümkün
dür!* 

(48) 9HD 31.11.1968 E 15702 K 15151, benzer bir karar HGK 16.12.1972 E 
9/1313 K 1400 (timi ve Kazai İçt. 1973 Sa: 147 Sh. 1866). 

(49) İÎD 17.10.1969 E 9262 K 9486 Olgaç Senai İcra-İflas İstanbul 1974 
Sh. 715. 
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İş Kanununun 28. maddesine göre, işçi ücretinin 240 lirası baş
kasına devri ve temlik de edilemez. Kanunda bu konuda açık hü
küm bulunmasaydı, asgari ücretin niteliği gözönünde bulundurula
rak, BK. 162. maddesine göre «mahiyeti itibariyle» temlik edileme
yecek bir ücret olup olmadığı tartışılabilirdi. Ancak Kanun koyucu, 
sadece ücretin 240 lirasına kadar olan kısmının temlik edilemeye
ceğini kabul etmektedir. İşçi tüm ücretini temlik ederse, hiç ol
mazsa bu miktar için temlik geçersiz olacaktır. 

Ücretin kısmen de olsa takas edilip edilemeyeceği konusunda 
ise İş Kanununda herhangi bir hüküm yoktur. Yüksek Mahkeme 
bir kararında haklı olarak «haczi hedef tutan bir sınırlandırmanın, 
sırf hususî hukuku ilgilendiren takas hakkında da tatbiki evlevi-
yetle gerekir» sonucuna varmıştır.^ Takas karşılıklı iki alacağı ge
rekli kıldığından, işçi ücretinin takası kural olarak işverenin işçi
den olan alacağı için söz konusu olacaktır. Bu nevi bir takası daha 
geniş ölçüde sınırlandıran madde BK. 133. de yer almaktadır. «İş
çi ücretinin tediyesi, işçinin ve ailesinin nafakası için zarurî bulun
duğu takdirde, işçinin muvafakati olmaksızın, iş sahibi kendi ala
cağı ile mahsup edemez. Şu kadar ki, kasten iras edilen zararların 
tazmini için mahsup icrası daima caizdir». Bu durumda işçi ücret
lerinin 240 liralık kısmı işçinin muvafakatıyla dahi takas edileme
yeceği halde, genellikle asgari ücretin takası muvafakat halinde 
mümkün olacaktır. 

b. Asgari Ücretin Vergilendirilmesi : 

Vergilendirme dışında bırakılan en az geçim indirimi (asgari 
geçim haddi) ile asgari ücret arasında bir karşılaştırma yapmada 
yarar vardır. Bir kişinin zaruri ihtiyaçlarını, asgari seviyede sağla
yan bir ücretin vergi dışında bırakılması gerekeceği düşünülebilir. 
Nitekim en az geçim indirimi de, maddî imkânları ancak varlığını 
idameye müsait olabilecek kimselerin vergi ödeme güçlerinin bu
lunmadığı, bunların vergi dışı bırakılması gerekeceği fikrine dayan
maktadır. Vergi indirimini «fizyolojik asgari» için. kabul edenler 
yanısıra, «kültürel bir asgari» olarak önerenler de vardır.51 

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, yürürlükteki Vergi Kanun-

(50) 4HD 30.11.1957 E 2837 K 7068 (Çenberci a.g.e. Sh. 557). 
(51) Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Dikmen Orhan Maliye Dersleri. İs

tanbul 1958 Sh. 232 vd. 
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l'arma göre asgari ücretin çok küçük bir kısmı en az geçim indiri
minden yararlanacak, geri kalanı vergilendirilecektir. 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesine göre mükelleflerin günde 
5, ayda 150, yılda 1800 lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi tutul
maz. Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 3, ayda 90, yılda 
1080 lira, çocukların her biri için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira 
ilâve edilir. 

c. Asgari Ücretten Sigorta Primi Kesilmesi : 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu asgari ücret kavramına 
yer vermeksizin 78. maddesinde52 prim hesabına esas tutulacak 
«günlük kazançların alt smırı»nı düzenlemiştir. Bu maddeye göre 
ücretin asgari sınırı 18 lira olarak kabul edilmiştir. Günde asgari 
18, ayda asgari 540 lira üzerinden sosyal sigortalar primi ödenmesi 
zorunludur. 

Aynı maddeye göre günlük kazançları asgari hadden (18 lira) 
daha az olanların kazançları prim yönünden alt sınır üzerinden 
hesaplanacak ve fiilî kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigor
ta priminin tümünü işveren ödeyecektir.53 Bir günlük çalışma kar
şılığı asgari ücretler bütün yurtta bugün 40 lira olduğuna göre —ta
rım işçileri için 33 lira— asgari ücrete tabi olmayan haller dışında, 
primler daima 78. maddede öngörülen «asgari kazancın» çok üs
tündeki bir ücretten kesilecektir. 

506 sayılı Kanundaki alt sınırın zaman zaman yükseltilmesine 
rağmen, bugün olduğu gibi geçmişte de asgari ücret ile 78. madde
deki kazancın alt sınırı arasında önemli farkların belirdiği görül
mektedir. Nitekim sosyal sigortalar kurumu 21.7.1969 tarihli ge
nelgesi ile bu duruma dikkati çekmektedir.54 Bu genelgeye göre 
primler 78. maddedeki kazancın alt sınırı üzerinden değil, fakat 
onun çok üstündeki asgari ücret üzerinden kesilecektir. 

Bir işverene bağlı olarak tam gün çalışma halinde ortaya her
hangi bir sorunun" çıkmamasına karşılık, işçinin tek bir iş yerinde 
hergün sadece 2-3 saat gibi az bir süre çalışması veya günlük çalış-

(52) Bu madde son olarak 25.8.1971 tarih ve 1474 sayılı Kanunla değişti
rilmiştir. 

(53) Bkz. Dirimtekin a.g.e. Sh. 77. 
(54) Genelge No: 1237. iş ve Hukuk Eylül 1969 Sh. 241. 
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masını birkaç işverene bölmesi halinde ödenecek sigorta primi üze
rinde durmak gerekir. 

Bir işçinin günde sadece bir kaç saat çalışması da hiç şüphesiz 
bir hizmet akdine vücut verir ve 506 sayılı kanunun 2. maddesine 
göre «bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işvsren tarafın
dan çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar». Bir işveren 
nezdinde günde örneğin en az iki saat çalışan bir işçiye günlük as
gari ücretin belli bir oranı ödenebilecektir. Bugün asgari ücret 40 
lira olduğuna göre saat ücreti asgari 5 liradır. Ancak Sosyal Sigor
talar yönünden 78. maddeye göre alt sınır 18 lira olduğuna göre iş
veren günde iki saat çalıştırdığı bir işçiye 10 lira ödeyebileceği hal
de, bu işçi için 18 lira üzerinden prim yatırma zorunlu olacak ve 
yine aynı maddeye göre aradaki 8 lira farkın tüm sigorta primleri 
işveren tarafından ödenecektir. 

Buna karşılık günde 18, ayda 540 lirayı aşan ücret ödemelerin
de, primin ücret üzerinden hesaplanacağı şüphesizdir. Günde kaç 
saat çalışırsa çalışsın ve ne ücret alırsa alsın, sigorta priminin as
gari aylık 1200 lira üzerinden kesilip ödeneceği şeklinde ileri sürü
len ve uygulamada da rastlanan görüşün ise kanunî bir dayanağı 
bulunmamaktadır. Bu yüzden de örneğin, günde 2 saat işçi çalıştı
ran ve hizmet akdine göre ayda 700 lira ücret ödeyen bir işveren 
bu miktar üzerinden —1200 lira üzerinden değil— prim ödemekte 
yükümlüdür. Zira 506 sayılı Kanunun 78. maddesindeki kazancın alt 
sınırı 18 lira kaldıkça, asgari prim ödemenin aylık miktarı sadece 
540 lira olacaktır. 

Bir işçinin birden fazla işveren için çalışması halinde, bu işve
renlerden aldığı ücret toplamının primin alt sınırı bakımından he
saba katılacağı düşünülebilir. Ancak 506 sayılı Kanun farklı bir çö
züm getirmektedir. 77. maddenin son fıkrasına göre «bir ay içinde 
çeşitli işverenlerin işinde çalışan sigortalının, bu kanun gereğince 
alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tes
pitinde, her işverenden elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutan 
ayrı ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır». Bu du
rumda, işçi birden fazla işverende ne kadar az süre çalışırsa çalış
sın —örneğin hergün bir saat—, her işveren tek işveren gibi hesaba 
katıldığından ödenecek prim asgari günde 18 lira üzerinden ola
caktır.55 

(55) Bkz. 9HD 15.5.1967 E 4646 K 412. Orhaner a.g.e. Sh. 195. 
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G) Asgari Ücret Ödememenin Sonuçları: 

t Hukukî Sonuçlar : 

Hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerinde kabul edilen 
ücretler ne kadar düşük olursa olsun, işçi asgari ücreti işverenden 
talep etme imkânına sahiptir. Hizmet akdi devam ederken asgari 
ücretin yükseltilmesi halinde de, işveren yeni ücret üzerinden öde
mede bulunma zorundadır. İşverenin daha düşük ücret ödemesi 
halinde işçi aradaki farkı, temerrüt faizleri ile birlikte (BK. 103'e 
göre yıllık % 5) işvereni dâva ederek isteyebilir. Ancak işçi ücretle
rinin zamanaşımı, muaccel oldukları andan itibaren 5 yıl olduğun
dan, işçi geriye doğru 5 yıllık ücret farkını dâva yoluyla elde ede
bilecek, daha eski yıllara ait ücretleri de talep ettiği takdirde za
manaşımı defi ile karşılaşabilecektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, 
ev hizmetlerinde hizmetçilerin —genel olarak işçilerin değil— hiz
met akitleri devam ettiği sürece işverenlere karşı ücret alacakları 
hakkında zamanaşımı işlemeyecektir. (BK. 132). 

İşverenin, ücreti asgari ücret üzerinden ödemek istememesi 
halinde, eğer işçi o iş yerinde çalışmak istemezse, kendisi için ayrı
ca derhal bildirimsiz fesih hakkı dahi doğacaktır (İş Kanunu md. 
16/11 d, Borçlar Kanunu, md. 344). 

b. Cezaî sonuçlar : 

İş Kanununun 99. maddesi asgari ücret komisyonu tarafından 
saptanan asgari ücretleri işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen iş
verenin cezalandırılmasını öngörmektedir. İşveren veya işveren ve
kili hakkında her işçiye karşılık 50 liradan az olmamak üzere nisbî 
para cezasına hükmedilecektir. 
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§ . 1 — Giriş : I — Mirasdan feragatin mahiyeti ve hukuka uy
gun bir müessese olup olmadığı. II — Mirasdan 
feragatle mirasın reddi arasındaki fark. III — 
Her mirasçının mirasdan feragat edip edemeye
ceği. IV — Feragatin kısmî olup olamayacağı ve 
feragatin miras hissesinin temliki ile farkı ve bu
nun neticeleri. 

§ . 2 — Mirasdan feragat hakkında kanun hükümleri: I — İvaz
lı ve ivazsız feragat ve bunlar arasındaki fark. II -
Feragatin hükümsüzlüğü. III — Feragatin şahıs 
tâyin edilmeksizin yapılması. IV — Feragat edenin 
tereke borçlarından mes'uliyeti. V — Feragat mu
kavelesinin mûteberlik şartları. VI — Feragatden 
rücû edilip edilemeyeceği. 

§. 1 — Giriş. 

I — Mirasdan feragatin mahiyeti ve hukuka uygun bir mües
sese olup olmadığı. 

Bir mirasçının henüz miras açılmadan, yani mirasçısı olacağı 
kimse henüz ölmeden mirascılık sıfatından vaz geçmesidir. Fera
gati, miras hakkından vaz geçmek; veya miras hissesinden bir 
başka şahıs lehine vaz geçmek, şeklinde tarif etmememizin sebebi, 
mirasdan feragatle henüz doğmamış mirasda hissenin temliki ara
sında fark bulunmasmdandır ki, bu farka bilâhare işaret edilecek
tir. 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
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Mirasdan feragat, ilerde görüleceği üzere ivazlı ve ivazsız ola
bilir. Yani feragat eden kimse mirasından feragat ettiği kimseden 
feragate mukabil nakdî veya maddî bir menfaat temin eder, veya 
böyle bir menfaat talep etmeksizin mirascılık sıfatından vaz geçe
rek mirasla alâkasını keser. 

Görülüyor ki, mirasdan feragat henüz doğmamış bir hakdan 
vaz geçmeyi tasvib eden bir müessesedir. Binnetice hukuk mantığı
na uygunluğu iddia edilemez. Zira, gayrımevcut, ve doğması da kat'i 
olmayan bir hakdan feragat yalınız hukuka değil, mantıka da aykı
rıdır. Başka tâbirle ifade edelim: ortada hakkın nüvesi bile mev
cut değil iken, böyle yok olan bir hakdan nasıl feragat olunabilece
ği mantıkla bağdaşıcı olamaz.1 Mirasdan feragatde feragat edenin
im, yoksa mirasından feragat olunan kimsenin mi evvel öleceği de 
malûm olmadığına göre artık müessesenin mantığı tatmin edicili
ğinden bahsetmek kolay değildir- Bunun içindir ki, eski miras sis
teminde müçtehidler, bu müesseseyi bilhassa mevcut olmayan bir 
hakdan feragatin sözkonusu olamayacağı sebebine istinatla kabul 
etmemişlerdir. 

Mirasdan feragatle mirasın reddi arasındaki farkı belirtmeye 
geçmeden evvel, feragatle, miras açılmadan miras hissesinin temli
ki arasındaki farka işaret etmek lâzımdır : 

Medenî Kanunun 612 nei maddesinde aynen şu hüküm yer al
mış bulunmaktadır: «Miras haklarının temlikine dâir mirasçıların 
birbirleriyle akdedeceği mukaveleler ile., üçüncü bir şahıs arasın
da akdedilen mukavele, üçüncü şahsa taksime müdahale hakkı 
vermez..». 

Bu madde, miras açılıp hisse üzerindeki hak, başka tâbirle 
mirascılık hakkı doğduktan sonra hissenin başkasına temliki ile 
ilgilidir. Böyle bir halde hak doğduğundan hissede tasarruf da ca
izdir. Feragatde ise henüz miras hakkı doğmamış olmasına rağ
men, mirascılık sıfatı mirasçının ve murisin iradesiyle izale olun
maktadır. Miras hissesinin temlikinde temellük edecek olan kimse, 
ya hisseyi temlik edenle birlikde mirasçı olanlardır veya üçüncü 
şahıslardır. Birinci halde hisseyi temellük eden taksimde bu his
seyi de isteyebilir. İkinci halde, yani hissenin üçüncü şahıs tara
fından temellük olunması halinde üçüncü şahıs taksime dahil ola-

(1) Muntazar haklar muamele ve tasarruflara konu olur iseler de, bu 
beklenilen hakkın hiç değilse, tâlikî şartda olduğu gibi, müvesi bu
lunmak lâzımdır. 
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maz. Zira, hisse temliki aynı zamanda mirascılık sıfatının da kalk
masını icab etmez. Önemli mesele budur.2 Binnetice burada da fe
ragatle hisse temliki arasında fark barizdir: feragat eden, ilerde 
görüleceği üzere, mirascılık sıfatını zayi eder ve taksim ve tahsis 
ile alâkadar olamaz. Halbuki hissenin tamamını veya bir kısmını 
temlik eden mirasçı her iki halde de mirascılık sıfatını zayi etmez. 
Eyi anlamak için izahata devam zarurîdi: Mirasdan feragat kısmî 
olamayacağından ve yalınız hisse temlikinden ibaret olmadığından, 
mirascılığı kaldırır. Halbuki hisse temlikinde hisseyi temlik eden, 
hisse tamamen temlik edilmiş olsa bile mirascılık bakidir. Zira his
se temliki mirası red neticesi doğurmaz. Bu izahatın neticesi şudur: 
hisseyi temlik eden taksimde ve tahsisde söz sahibidir; tereke borç
larından mes'uldür; miras sebebiyle istihkak dâvası, iptal dâvası 
ve tenkis dâvası açmaya ehildir. Bu hususlarda feragat eden yetkili 
değildir. 

II — Mirasdan feragatle mirasın reddi arasındaki fark. 

Mirası red, feragate nazaran savunulması mümkün bir mües
sesedir. Zira mirasın reddinde red edecek olan mirasçının miras 
hakkı doğmuştur. Çünkü red, miras açıldıktan, yani miras hakkı 
doğup mevcudiyet kazandıktan, binnetice tasarrufa hukuken konu 
teşkil edebilmeye salih olduktan sonra sözkonusu olur. Bunun 
içindir ki eski miras sisteminde de mirası red müessesesi kabul 
edilebilirdi. Fakat eski sistemde bu müesseseye de lüzum hissedil-
memekte idi. Çünkü islâm miras sisteminde mirasçılar tereke 
borçlarından ellerine geçen kıymet nisbetinde mes'uldürler. Bu iti
barla mirasın reddi müessesesine müracaate hacet kalmamakta idi. 
İsviçre ve Türk Medenî Kanunlarında ise her mirasçı3 murisin 
borçlarından şahsen ve hudutsuz şekilde mesul tutulmuşlardır.4 

Bu ağır ve şahsî mameleke de sarkan mes'uliyet haksız ve nasafet-
le bağdaşmaz. Bu husus bu mes'uliyet esasını her nasılsa koymuş 

(2) Hissesini temlik eden mirasçı, miras taksim edilip hisseler alındık
tan sonra, tereke ile ilgili bir mal meydana çıksa, bu mal üzerinde 
mirasçı stfatiyle payına düşeni taksime dahil olarak almaya haklı 
dır. Bu, hisse temlikinin mirascılık sıfatını kaldırmadığını izah için 
kâfidir. Keza metindeki gerekçeler de keyfiyeti teyid eylemektedir. 

(3) Ancak her iki kanun da Devletin mirascılığmda Devleti tereke borç
larından islâm hukukundaki mes'uliyet sistemine göre mes'ul kılmış
lardır: îsv. M.K. Mr: 592 Türk MK. Md. 57 i. 

(4) İsv. MK. Md: 616; Türk MK. Md. 582. 
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olan İsviçre ve Türk kanun vâzıları tarafından da nazara alınmış 
ve borca batık terekenin red edilmiş addedileceği ilân edilmek su
retiyle, hudutsuz mes'uliyetin ciddiliğini izaleye bizzat mecbur ka
lınmıştır. Yani mirasın gerek iradî gerek kanunî (hükmîred) red
dini kabul etmiş olmakla mes'uliyet tesirsiz hale getirilmiş olun
makla hudutsuz ve şahsen mes'uliyetin kanuniliği ve ciddiyeti kal
dırılmıştır. 

III — Her mirasçının mirasclan feragat edip edemyeeceği me
selesi. 

İsviçre ve Türk medenî kanunlarında Hazine müstesna, her 
mirasçı tereke borçlarından hudutsuz olarak mes'ul olduğundan, 
kaideten mirası red etmek hakkına sahiptir. Kanunî mirasçılar 
mahfuz hisseli olsun mahfuz hisseli bulunmasın ve mansup mi
rasçılar terekenin veya tasarruf nisabının tamamı veya bir kısmı 
için nasb edilmiş olsunlar, mirası redde haklıdırlar. Devlet, kanu
nî son mirasçı olmakla beraber, saîr kanunî mirasçılar gibi mirası 
redde haklı değildir. Zira redde ihtiyacı yoktur. Çünki mes'uliyeti 
terekeden eline geçen kıymetle mahduttur. Diğer cihetden, Devletin 
tereke mallarına tesahup etmesi, sahipsiz mala el koyması, sahib 
olması esasına istinat eder. Hakikati halde kanunî mirascılığı bun
dan neş'et etmektedir'5 

Mirası red edebilmek için kanunî mirasçının mutlaka rakabe, 
mülkiyet verasetine sahip olmasına da lüzum yoktur. Binnetice ya
lınız intifa hakkına sahip olan mirasçılar da mirası red edebilirler: 
Büyük ana babanın ana babalan ile bunların yokluğunda kardeş
leri red müessesesinden faydalanırlar. Bunların intifa mirasçısı ol
malarını nazara alarak borçlardaa mes'ul olmadıkları ve binnetice 
mirası redde ihtiyaç duymalarına mahal kalmayacağı iddia edile
mez. Çünki bu mirasçıları da kanun mirasçılar arasında saymış ve 
üstelik borçlardan mes'ul olmayacaklarını zımnen dahi ifade et
memiştir. Borçlardan mes'ul olmak istemedikleri zaman, mirası 
red ederek evvelâ tereke nimetinden sarfınazar etmeleri şarttır. Mi-
rascılık küllî halefiyetle ilgili olduğundan; mirasçı terekenin men-

(5) Şuna işaret edelim: yukarda kayd edilen sebeblerle, Devlet miras-
dan mahrum da edilemez. Tâbiri caiz ise, Devletin kanunî mirascılığı 
zarurîdir, mecburidir. Mirasdan iskatı da esasen mevzuubahis ola
maz; çünki, kanunî mirasçıların mahfuz hissesi olmayanları zümre
sine dahildir. 
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faatlerinden faydalanacağı gibi külfetleriyle de mükellef olmaya 
mecburdur. Aksi halde mirasçıların küllî halef olduklarını kabul 
etmemek icab eder ki, buna imkân olamaz. Hülâsa hangi cephe
den bakılırsa bakılsın, mücerret intifa hakkı sahipleri de mirascilı-
ğın nimetlerinden ve binnetice borçlarından mes'ul olurlar. Aksi 
içtihada vâki izahatdan dolayı temayül etmemekteyiz. 

Mirasın reddi hakkında söylenen bu esasları feragat hakkında 
da söylemek mümkündür; yani hangi mirasçılar mirası red edebi
liyorsa, aynı mirasçıların mirasdan feragat etmeye de hakları var
dır. İntifa hakkı sahibi mirasçıların da mirasdan feragate haklan 
olması yukardaki izahatın neticesidir. Devlet mirasdan feragat ede
bilirini? Bu meseleye Devletin kanunî ve mansup mirasçı olması 
hallerini nazara alarak cevap vermekde isabet olacağı kanaatinde
yiz : 

1) Devlet kanunî mirasçı olarak terekeye el koymak mecbu
riyetinde olduğundan, mirasdan feragat edip edemeyeceği münaka
şaya mahal verebilecek mahiyetdedir. Devletin mirasdan feragati 
lehine feragat edilen şahıs tâyin edilmeksizin bizce mümkün de
ğildir. Zira bu halde tereke malları sahipsiz kalacağından, M. Ka
nunu 641 inci maddesi hükmü mucibince bu mallar yine Devlete 
âit olur. Demek oluyor ki, şahıs tâyin etmeksizin Hazinenin miras
dan feragati düşünülemez.6 

2) Devlet mansup mirasçı ise, mirasdan feragat edememesi 
için sebeb yoktur. Devletin mansup mirascılığı ya terekenin tama
mında veya bir kısmında, yahut tasarruf nisabının tamamında ve
ya cüz'ünde olabilir. Murisin mahfuz hisseli kanunî mirasçısı ol
madığı zaman, terekenin tamamı tasarruf nisabıdır. Murisin ana 
ve baba tarafından nine ve dedeleri kanunî mirasçı ise de, İsviçre 
ve Türk Medenî kanunlarında bunların mahfuz hissesi7 olmadı
ğından, mûris, bu kanunî mirasçılar hayatda olsalar bile terekenin 
tamamında mirasçı nasb etmiş olabilir. Bu halde nine ve dedelere 
mirasdan hiç bir şey düşmez. Mûris terekesinin bir cüz'ünü Devle 

(6) Diğer mirasçılar şahıs tâyin etmeksizin mirasdan feragat edebilirler; 
Bu halde feragat en yakın aslı müşterekin füruu lehine vâki olmuş 
sayılır. 

(7) MK. Md. 453, mahfuz hisseli mirasçıları tahdidi şekilde saymıştır: 
fürû ,yani murisin çocukları ve bunların çocukları ilh. ana baba, ha
yatda kalan eş ve kardeşler .Görülüyor ki ancak mahfuz hisse ana 
babaya tanınmış, daha sonraki usul için kabul edilmemiştir. 
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te mansup mirasçı olarak da nakletmiş olabilir. Bu halde diğer 
cüz'ü nine ve dedeler arasında kanunî mirasçı sıfatiyle müsavat 
üzre taksim olunur. Her iki halde de Hazine mirasdan feragat ede
bilir.8 

Özetlemek gerekirse, mirasdan feragat edecek olan mirasçılar 
şunlardır : 

1) Mahfuz hisseli veya mahfuz hissesiz bütün kanunî miras
çılar. 

2) Kanunî mirasçı olarak E'evlet. Ancak Devletin bu sıfatla 
feragatinde lehine feragat edilen şahsın mut laka belirtilmesi ge
rekir; aksi halde tereke yine sahipsiz kalacağından Devlete intikal 
ederdi ki, bu halde feragatin mânası kalmazdı. 

3) Devlet de dahil bü tün mansup mirasçılar. 

4) întifa hakkı sahibi vârislerin hepsi. 

IV — Feragatin kısmî olup olamayacağı meselesi. 

Feragat, miras hissesinden vaz geçmek demek olmayıp, miras-
cılık sıfatından vaz geçmek mânasını taşıdığından, kısmî olamaz. 
Bu husus kanun hükmünden de çıkarılabilir. İsviçre Kanununun 
495 nei maddesine tekabül eden Türk Medenî Kanununun 475 nei 
maddesinde «Bir kimse mirasçılardan biriye ivazlı veya ivazsız mi-
rascılıkdan feragat mukavelesi yapabilir.» Bu suretle feragat eden 
kimse, mirasçı sıfatını zayi eder denilmek suretiyle keyfiyet teyit 
edilmektedir. Yani feragatin kısmî olamayacağı iddiası her türlü 
itirazdan uzak tutulmuştur . Keyfiyet aynen mirasın reddinde ol
duğu gibidir. Red de kısmî olamaz. Filhakika mirası red, miras 
açıldıktan sonraki, feragat de miras açılmadan evvel vâki olan ve 
her ikisi de mirascıhk sıfatını izale eden müesseselerdir. 

(8) Ancak Hazinenin mirasdan feragatinin dâima ivazlı olması makuldür. 
Aksi halde, amme, menfaati ferdî menfaat lehine (lehine feragat edi
lenin şahsî menfaati uğruna) feda edilmiş olur ki, münasip değildir. 
Zira feragat edilmese idi, Devlete mansup mirasçı olarak intikal ede
cek olan tereke milletin müşterek malı olacaktı. Millet malını ivazsız 
olarak ferdî menfaatlere kurban etmek aklı selim icabından olma
dığı gibi, amme hukuku ile öV.el hukuk arasındaki farkları belirten 

kıstasların da gereğidir. 
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Mirasdan feragatle ilgili maddede kullanılan «kimse» tâbirin
den maksad, şahısdır. Dar manâda değil, geniş manâda nazara 
alınmalıdır. Filhakika yalınız hakikî şahıslar değil, hükmî şahıslar 
da mirasçı olur. Ancak, kanunî mirascılık sıfatı Devlet hükmî şah
sına aittir. Diğer hükmî şahıslar mansup mirasçı olabilirler. Dev
let, kanunî mirasçı ise de, mansup mirasçı da olabilir ki, buna, bi
raz evvel bilvesiyle temas olunmuştu. Devlet hem kanunî hem 
mansup, diğer hükmî şahıslar bizzarur yalınız mansup mirasçı sı-
t'atiyle mirasdan feragat ederler. 

Hakikî şahıslardan velayete ve vesayete tâbi olanların miras
dan feragati özel hükümlere tâbidir: 

Yalınız mümeyyiz mahcurlar , 406 nei maddenin 5 inci bendin
deki şarta riayet etmek suretiyle mirasdan feragat edebilirler. Bu
rada şu hususa temas etmek istiyoruz: Mümeyyiz mahcurların mi
rasdan feragat mukavelesi yapmalarında vasinin temsiline lüzum 
var mıdır? 

Cevap şu suretle verilmelidir: Md. 406/5, mirasdan feragat 
için yalınız sulh mahkemesinin kararı ve asliye mahkemesinin mü-
sadesini şart koştuğuna göre, vasinin rıza ve muvafakati artık icab 
etmez. Binnetice mümeyyiz mahcur bizzat mahkemeye giderek 406 
ncı maddedeki şartları tahakkuk ettirerek mirasdan feragat muka
velesi yapsa, muteber olur. 

Mümeyyiz küçüklerin miras mukavelesi yapma yetkisine ge
lince: Bunların gerek izinle gerek icazet suretiyle verilecek muvafa-
katla miras mukavelesini yapabilmeleri gerekirdi. Zira bu şartlarla 
şâir mukaveleleri de yapabilirler. Ancak vasi izin verse bile rüşd 
şartı olduğundan 406 ncı maddenin 5 No. lu bendindeki şartın ta
hakkuk etmesi imkânsızdır. Bu itibarla sulh mahkemesinin ka ran 
ve Asliye mahkemesinin müsaadesi alınmak talebi red edilir. 

(9) Velayet ve vesâyetde temsil edilen iki şekilde hukukî muamele ya
par :mürneyyiz ise izin veya icazetle; değil ise, velî veya vasi onlar 
namına hukukî tasarruf ve muamelede bulunur. Bu sonuncu tem« 
sile direkt birincisine endirekt temsil demekteyiz. Bilinci halde tem
sil edilen yapılan akidde hem âkit hem taraftır; ikinci halde ise yalı
nız taraftır, âkit değildir. 

Madde mümeyyiz küçük ve mahcurların mirasdan feragat etme
lerinde tatbik olunmaz. Gaynmümeyyizlerin mirasdan feragatinde de 
tatbik edilemeyeceği izahdan varestedir. 

(10) Vasi veya velî (zira MK. Md. 269/1 mucibince velayet bahsinde sü
kût mevcut olduğu zaman vesayete âit temsil hükümleri velâyetde 
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Üzerinde daha teferruatla durulabilecek mahiyetde olan bu me
seleler hakkında bu etüdde ilgisi nisbetinde bu kısa kayıtlarda bu
lunmayı kâfi görüyoruz. 

Kanunî müşavire tâbi olanların miras mukavelesi yapıp yapa
mayacaklarına gelince: Bunlar reşit ve mümeyyiz olup, mahcur da 
olmadıklarından, kaide, ehliyetlerinin tam, ehliyetsizliklerinin is
tisna olmasından ibarettir. Müşavire tâbi olanlar ancak 379 uncu 
maddede sayılan muamelelerde müşavirin, izin veya icazet şeklinde 
de tecellî edebilecek olan reyine müracaate mecburdurlar . Mezkûr 
maddede rey alınmasını gerektiren haller tahdididir. Binnetice, bu 
hallere tefsir ve istinbat veya kıyas yoluyle başka bir hal ilâve et
meye imkân yoktur11. 

Bu kayıtlar mahfuz kalmak üzere müşavire tâbi kimse, bizzat 
mirasdan feragat mukavelesi yapabilir.12 

de aynen câridir) mümeyyiz küçüğün mirasdan feragat mukavelesi 
yapması için izin vermemeye haklıdırlar. Küçüğün 404 üncü madde 
hükmüne istinatla itiraza haki« olmaz. 

(11) Ancak şu da belirtilmelidir: Feragat ivazsız ise, kıyasa mahal vardır. 
Çünki ivazsız feragat teberru hükmündedir; binnetice teberruun bir 
nev'i olan bağışlamaya dâir hükümlerin kıyasen tatbiki yerinde olur. 
379 uncu maddenin 2 nei fıkrasının 7 inci bendinde müşavire tâbi 
kimselerin ancak müşavirin rey'i ile bağışlama yapabilecekleri tas
rih edildiğine göre, bu hüküm kıyas yoluyla ivazsız feragate de tatbik 
edilmek lâzımdır. Kayd edelim ki, bağışlama konusu ne kadar az 
olursa olsun hüküm aynıdır. 2'ira 7 nei bend «bağışlama» kelimesini 
mutlak olarak kullanmıştır. Eiinnetice feragat edilecek mirasdan el
de edilecek menfaat ne kadar cüz'î olursa olsun, feragat mukavelesi 
için müşavirin rey'inin yine alınmış olması gerekir. 

(12) Halbuki, bir yıldan fazla hapse mahkûm olan reşit ve mümeyyiz kim
selerle, ihtiyarî hacirle kendilerine vasi tâyin edilmiş bulunan reşit 
ve mümeyyiz şahıslar mirasdan bizzat feragat edemezler. M. 406/5 
deki hükme göre hareket edilmesi lâzımdır. Gerek bunlar gerek mü
meyyiz küçükler namına vasilerinin ivazsız feragatde bulunmalarına 
406/5 deki şart tahakkuk etse bile imkân olamaz. Esasen sulh mah
kemesi memnu tasarruflar matlabı altındaki hükmü (Md. 392) nazara 
almadan feragat mukavelesine karar veremez; her nasılsa vermiş ise, 
Asliye mahkemesi aynı hüküm nazara alınmamış olduğundan müsa
ade etmekten imtina eyler. Çünki mezkûr hükme göre vasi ve kıya
sen velî, temsil edilenler namına bağışlama ve binnetice o hüküm-
olan feragati de bizzat yapamazlar. 
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V — Mirasdan feragatle, miras hissesinin temliki arasındaki 
fark. 

Daha evvel de belirtildiği gibi, aynen mirasın reddinde olduğu 
gibi, mirasdan feragatde de küllî halefiyet sakıt olur; hisse temli
kinde ise, yalınız miras payının tamamı veya bir kısmı birlikde mi
rasçılardan birine veya üçüncü şahsa nakledilir. Bu nakil hisseyi 
temellük edene mirascılık vasfı vermez. Bu husus hisseyi temel
lük eden üçüncü şahsın taksime müdahele edemeyeceğini belirten 
kanun hükmü ile sabittir. 

iki hususu kayd etmekte fayda vardır: 

1) Vefatdan, yani miras açılmadan evvel bir mirasçı miras 
hissesini temlik edebilirmi? 613 üncü maddenin hükmü kayd edil
dikten sonra cevap vermeye çalışmakta isabet olacağını zannedi
yoruz; madde hükmü aynen şudur: 

«Bir kimsenin sağlığında mirasçılardan birinin diğer mirasçılar 
veya üçüncü bir şahıs ile o kimsenin mirası hakkında ve kendi iş
tirak ve muvafakati olmaksızın yaptığı mukaveleler bâtıl ve hü
kümsüzdür. Böyle bir mukavele mucibince vuku bulan teslimat 
geri istenebilir.» 

«Henüz açılmamış bir miras hakkındaki mukaveleler» matlabı 
altındaki bu hükümde hisse temliki açık olarak zikredilmiş değil
dir. Geniş tefsire tâbi tutulunca henüz açılmamış mirasdaki hak
kın da temlik edilebileceği neticesine varılır. İsviçre ve türk mede
nî kanunları hak doğmadan feragati kabul ettiklerine göre, açılma
mış mirasdaki hissenin de temlik edilebileceği fikri yadırganamaz. ' 
Bu halde mirasdan feragat söz konusu olmaz. Binnetice hissesini 
temlik eden13 miras açıldığı zaman taksime mirasçı sıfatiyle işti
rak edecektir. Ancak terekeden temlik ettiği şey nisbetinde az his
se alır. 

Miras açılmadan evvel de hisse temlikinin muteber olacağı gö
rüşü, henüz doğmamış olan bir hakkın da temlikini caiz kılan 

(13) Bu suretle temlik, taliki şarta bağlı kanunî bir hakkm temlikinden 
ibarettir. Hakkm tamamen temliki gerekmez, kısmen de temlik edi
lir. Her iki halde de temellük eden mirasçı olmaz. 
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Borçlar kanunu hükmü ile belkiM teyid olunur. Miras açılmadan ev
vel miras hakkında yapılacak olan mukavelelerin murisin iştirak 
ve mufakati ile muteber olacağını beyan eden 613 üncü madde de 
keyfiyeti teyide kâfidir; çünkü bu madde yalınız mirasdan feragat 
mukavelesine mahsus olarak sevk edilmemiş, miras açılmadan 
evvel murisin mirası hakkında yapılacak her mukaveleye şâmil ol
mak üzre sevk olunmuştur. Madde okunduğu zaman keyfiyetin böy
le olduğu anlaşılır. 613 üncü madde murisin akde iştirakini ve rı
zasını derpiş ettiği cihetle, miras açılmadan evvel hisse nakline 
dâir yapılacak mukavelenin de muteber olabilmesi için bu muka
veleye murisin de iştiraki şarttır. Aksi halde, yapılan mukavele 
muteber olmaz ve bu mukavele mucibince taraflar yekdiğerinden 
bir şey almış iseler, muteber olmayan sebebe müstenit haksız ık-
tisab kaidesince iade olunur. Sözü geçen maddenin son hükmü bu 
ciheti açıkça ifade ediyor. 

2) Miras hissesinin tamamen temliki şart değildir. 

Müstakbel mirasçı mûris henüz ölmeden evvel hissesinin bir 
kısmfını veya tamamını üçüncü bir şahsa temlik edebilir. Hissenin 
tamamı temlik edilse bile, temlik eden mirascılık sıfatını zayi et
meyeceği gibi, temellük eden de mirasçı sıfatını kazanamaz. Temlik 
eden mirascılık sıfatını zâyî etmez; zira, hisse temliki mirasdan 
feragat değildir. Temellük eden mirasçı sıfatını kazanmaz; çünki, 
mirasçı sıfatının kazanılması için mûris tarafından ya vasiyetle ve
ya miras mukavelesiyle mirasçı nasbedilmiş olmak lâzımdır. Hal
buki hisse temliki, mirasçı nasbini tazammun eden bir mukavele 
ile vâki olmaz. 

VI — Mirasdan feragatden rücû edilip edilemeyeceği. 

Mirasın reddi rücua mütehammil değildir. Mirasdan feragat mü
essesesi de miras açılmadan evvel mirascılık sıfatını izale eder. Bu 
bakımından netice itibariyle mirası redde benzetilebilir. Ancak, mi
rasdan feragat mukavelesinin karşılıklı irade ile feshi halinde miras
cılık sıfatı rücû eder. Mûris vefat etmeden feragat mukavelesine 

(14) Tâlikî şarta bağlı alacaklar temlik edilebilir; yeter ki borç, borçlunun 
şahsına bağlı olmasın. Miras hakkı, evvelce de ifade olunduğu gibi, 
tâlikî şarta bağlı hak olarak kabul edilemez; zira hakkın nüvasi yok
tur. 
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imza koyanlar mukaveleyi feshetseler, mirasdan feragatden rücû 
tahakkuk edebilir. Bundan başka, mirasdan feragat mukavelesi 
kanun hükmü icabından olarak da münfesih olur; ve bu halde de 
feragat edenin esasen mirascılığ;i sözkonusu olamaycağmdan fe
ragatin feragat eden hakkında hükmü kalmaz. 

Mirasdan feragat mukavelesinden tek taraflı cayılabilirmi? Fe
ragat ivazsız ise bizce mümkün olmak lâzımdır. İvazlı ise, gene] 
esaslara uyularak akitlere ademi riayetin neticeleri tatbik edilmek 
gerekir. 

§ . 2 — Feragate dâir kanun hükümleri. (Md. 475-477). 

I — Feragat mukavelesinin aslî ve şekle âit şartları. 

II — İvazlı ve ivazsız feragat arasındaki fark. 

III — Feragatin hükümsüzlüğü. 

IV — Şahıs tâyin etmeksizin feragat. 

V — Tereke alacaklılarının mirasdan feragat edeni veya 
mirasçılarını takip hakkı. 

I — Feragat mukavelesinin aslî ve şekle âit şartları. 

1. Aslî şartlar. 

A — Ehliyet. 

Mirasdan feragat mukavelesine, miras mukavelelerinden oldu
ğu cihetle, aslî ve şekil şartları bakımından miras mukavelesiyle il
gili esaslar tatbik olunur. Bunun içindir ki, kanunun mirasdan 
feragat mukavelesi ile ilgili maddeleri arasında bu mukavelenin 
aslî ve şeklî şartları ile alâkalı hiç bir hükme tesadüf olunmaz. 
O halde, kıyas yoluyle miras mukavelesiyle ilgili genel hükümler 
bu hususlarda feragat mukavelesinde de uygulanacaktır: 

1) Mirasdan feragat mukavelesini reşit ve mümeyyiz olup 
da mahcur da olmayan her mirasçı bizzat akdedebilir. Küçükler 
ve mahcurlar birinci paragrafda belirtilmiş olan esaslar dahilinde 
müesseseden faydalanacaklardır. 450 inci madde ehliyet şartın-
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dan bahsederken miras mukavelesi yapabilmek için reşid olmak15 

lüzumunu ifade edip, başka kayıtda bulunmuyor. Hiç şüphe yok 
ki yalınız reşid olmak şartı kâfi değildir; aynı zamanda mümey
yiz olmak ve mahcur da bulunmamak lâzımdır. 

B — Murisin müdahalesi ve rızası olmaksızın üçüncü şahıs
lar veya mirasçılar lehine yapılan feragat mukavelesi muteber ol
maz. Bu cihet 475 nei maddede açıkça belirtiliyor: «Bir kimse 
mirasçılarından biri ile... feragat mukavelesi yapabilir.» Binneti-
ce, murisin izin veya icazeti olsa bile, mirasçıların kendi araların
da veya üçüncü şahıslarla yapacakları feragat mukavelesinin mu
teber olacağı iddia edilemez. 

2 — Feragat mukavelesinin şekle âit şartı. (Md. 492) 

Mirasdan feragate dâir maddeler arasında feragat mukavele
sinin şekline dâir özel bir hüküm yoktur. Binaenaleyh genel hü
kümlere kıyasen hükmetmek zarurîdir. Miras mukavelelerinin şek
li ile ilgili olarak kanunda iki hükme tesadüf edilmektedir. Biri 
hisse temlikinde şekil şartına âit olan 612 inci maddedeki yazılı 
şekil, diğeri 492 inci maddedeki resmî vasiyet şekli. 612 inci mad
dedeki yazılı şekil şartı mecburiyeti münhasıran hisse temliki hak
kında olduğundan ve feragat mukavelesi miras mukavelesi olup 
hisse temliki mahiyetinde bulunmadığından, bu mukavelenin şek
li hakkında 492 inci maddedeki şekil şartının tatbik edilmesi za
rurîdir. Binnetice resmî vasiyet şeklinde ne gibi hususlara riayet 
edilmek lazımsa,16 feragat mukavelesinin muteber olabilmesi için 
de aynı şekil şartlarına uymak zarurîdir. 

Diğer vasiyet şekilleriyle feragat mukavelesi caiz değildir. 
Fevkalâde hal olsa bile fevkalâde haller için kabul edilmiş olan 
sözlü vasiyet şekli ile de mirasdan feragat mukavelesi yapılamaz. 
Yazılı şekilde yapılan feragat mukavelesi de bâtıldır. 

(15) 450 inci madde, «Rüşd» den bahsedip, genel rüşdden bahsetmediğine 
göre, rüşdün üç çeşidi ile reşid olup da temyiz kudretine sahip bulu
nan ve mahcur da olmayan herkes miras mukavelesini, gerek miras
dan feragat eden, gerek mirası adan feragat olunan taraf sıfatiyle ya
pabilir. Binnetice 18 yaşım dolduran veya evlenmekle veya kazaî 
rüşdle reşit olanlar mümeyyiz olup mahcur olmadıkça miras muka
velesi yapmaya ehildirler. Fevkal'âde evlenmeler de reşit kılacağından 
bu evlenme ile reşit olan 14 ve 15 yaşındakiler de aynı ehliyete sa
hiptirler. 

(16) MK. Md: 479482. 
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II — İvazlı ve ivazsız feragat mukavelesi. (Md. 475) 

1. ivazsız feragat mukavelesi. 

Mirasdan feragat eden feragate mukabil mûrisden hiç bir 
maddî veya nakdî menfaat talep etmediği takdirde, feragat ivaz
sızdır. Bu halde feragat eden yine mirascılık sıfatını verasetin bü
tün hukuku ile zayi eder. Bu feragat feragat edenin füruuna şâ
mil değildir. Bu husus kanunda sarih olarak kayıt edilmemiş ise 
de, 475 inci maddenin 2 inci fıkrasındaki hükmün mefhumu mu
halifinden anlaşılmaktadır: «Feragat mukavelesi ivazlı olduğu tak
dirde hilafı şart edilmedikçe feragat eden kimsenin füruuna da 
müessir olur». Hükümden anlaşılır ki, ivazsız feragatde kaide fü-
rua müessir olmamaktır. İvazsız feragatin fürua şâmil olması için 
mukavelede kayıt bulunsa, bu, muteber olmak lâzımdır. Mukave
leye konulan böyle bir şartın muteber olabileceğini düşünmek ak
la uygun gelmektedir. Diğer cihetden, feragat eden murisin ha
yatında hayatda olacağına göre füruun halefiyet suretiyle mirascı-
lığı için tahakkuku gerekli şart da mevcut değildir. Eyi anlamak 
için açıklamak lâzımdır: A, B nin mirasından feragat etmiştir. 
Feragat ivazsızdır. A nm bir oğlu vardır. B vefat etmiştir. A hayat
da olmasına rağmen feragat ettiği için mirasa gelememektedir. 
A'nın oğlu halefiyet suretiyle mirasa gelecek durumda değildir, 
çünki A hayatda olduğundan halefiyeti kabul eden kanunun A nm 
evvel ölmesi halinde halefiyet câri olacağına dâir şartı tahakkuk 
da etmiş değildir. Binaenaleyh ivazsız feragat mukavelesine füru
un da halefiyet suretiyle mirascılığmı zayi edeceğine dâir kayıt 
koymak halefiyet suretiyle veraset esasına da aykırı düşmez. Ni
hayet. 475 inci maddenin 2 inci fıkrası halefiyet suretiyle miras
cılık üzerinde mukaveleye cevaz olduğunu gösterir hüküm ihtiva 
ediyor: «Feragat mukavelesi ivazlı olduğu takdirde hilafı şart 
edilmedikçe feragat eden kimsenin füruuna da müessir olur». De-
mekki taraflar halefiyet suretiyle mirascılık hakkında mukavele
ye kayıt koymak yetkisine sahiptirler. Şu halde halefiyetin câri 
olamayacağı hususunda da mutabık kalmaları da mümkündür. 

2. İvazlı feragat. 

Mirasdan feragat eden feragat karşılığında mûrisden maddî 
veya nakdî bir menfaat temin etmiş ise, feragat ivazlıdır. İvazın 
feragat edene düşecek olan miras payından çok az olması feragati 
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hükümsüz kılmaz. Meselâ tahmine göre miras 10000 lira olsa, ivaz 
1000 lira değerinde bulunsa, fakat murisin ölümünde feragat ede
ne düşecek olan hisse 50000 lira kıymetinde olsa, hal böyledir. Ke
za feragat edene verilen ivaz hissesine nazaran çok fazla olsa hü
küm yine aynı olur. Fakat bu ihtimaller derpiş edilerek miras açıl
dıktan sonra fazla ivazın iadesine ve eksiğin ilâvesine dâir yapıla
cak kayıtlar da hükümsüz olmaz. 

475 inci maddenin 2 inci fıkrası, aksi mukavelede yazılı olma
dığı takdirde ivazlı feragatin feragat edenin füruuna da şâmil oldu
ğunu hükme bağlıyor. Binnetice, feragat eden aldığı ivazı yalınız 
kendisi için istihlâk etse, fürû bu ivazdan hiç faydalanmamış olsa 
bile feragat edenin miras hissesi fürua intikal etmez. Zira kanun
da bu hususda bir hüküm yoktur. 

İvazlı olsun olmasın her feragat mukavelesinde aslî ve şekle 
âit şartlar müşterektir. Filhakika kanunda bu iki hale göre aynı 
mûteberlik şartı öngörülmemiştir. Ancak feragatin neticelerinde 
fark yaratılmış bulunmaktadır. 

III — Feragatin butlanı ve hükümsüzlüğü. 

1. Feragatin butlanı. 

Feragat mukavelesi aslî ve şeklî şartlarına uyulmaksızın ya
pılmış ise, gayrımevcut olacağından bâtıldır hiç bir hüküm ve 
netice doğurmaz. Binnetice böyle bir mukaveleye istinaden feragat 
eden ivaz temin etmiş ise, bu ivazın muteber olmayan sebebe 
müstenit haksız iktisab mucibince iadesi gerekir. 

2. Feragatin hükümsüzlüğü. 

476 inci madde matlabındaki hükümsüzlük, aslî ve şeklî şart
lara uygun olarak yapılmış muteber bir feragatin sonradan netice 
tevlit etmemesi ile ilgilidir. Maddedeki hükümden, muteber olarak 
yapılmış olan feragat mukavelesinin sonradan iki halde hüküm
süz hale gelebileceği çıkarılmaktadır: 

A — Feragat eden kimse yerine nasb edilen mirasçının her 
hangi bir sebeble mirascılığı zail olursa: 

Feragat eden ya feragat' mukavelesinde yerine geçecek olan 
miracsıyı tesbit eder (Bu tesbit murisle anlaşarak olur), veya mü-
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cerret feragat ederek feragatin kimin lehine vâki olduğu tâyin 
olunmaz, ki buna kanun alelitlak diğer mirasçılar lehine feragat 
demektedir. 

Birinci halde, feragat eden yerine nasb olunan mirasçı miras-
cılığı izale eden sebeblerden biri ile ve meselâ mirasdan mahrumi
yet yahut mirasdan feragat veya mirası red gibi sebeblerle yahut ev
vel ölmek suretiyle mirascılık sıfatını kaybederse, feragat muka
velesi, feragat ivazlı veya ivazsız olsun, keenlemyekûn olur.17 

Feragat eden yerine birden ziyade mirasçı nasb edilebilir. Bu 
halde mansup mirasçılardan biri mirasdan feragat etse18 diğeri et
mese, feragat mukavelesi hükümsüz olmaz; feragat edenin bütün 
hukuku, mukavelede aksine kayıt yoksa, mirasdan feragat etme
miş olan mansup mirasçıya âit olur. 

B — Feragat, feragat eden yerine mirasçı nasb edilmeksizin 
de vâki olabilir. Bu husus, 476 mcı madde hükmü ile de beyan 
edilmektedir: «...Şahıs tâyin etmeksizin alelitlak diğer mirasçı
lar lehine yapılan feragat ancak en yakın aslı müşterekin füruuna 
hamlolunup, daha uzak mirasçılara asla şâmil olmaz.». 

Bu hükümden anlaşılacak olan şudur: İki kardeşden biri ken
di yerine başkasının mansup mirasçı olması şartını derpiş ettir
meksizin mirasdan feragat etse, payı, mirasdan feragat etmemiş 
olan kardeşine intikal eder; zira bu kardeş, feragat edenin en ya
kın aslı müştereki olan ana babasının füruudur. 

IV — Feragatde murisin alacaklılarının hakkı. 

Tereke alacaklıları, feragat edeni kaideten takip edemezler, 
feragat ivazlı olsa bile, feragat edenden mirascılık sıfatını kaldıra
cağından, feragat edenin murisin borçlarından mes'uliyeti söz 
konusu olmaz. Ancak 477 inci madde bu kaideye istisna tanımak-

(17) Feragat eden mirasçı mahfuz hisseli mirasçı ise, bunun yerine nasb 
olunan mansup mirasçıya kanunen tâyin edilmiş olan mahfuz hisse 
de intikal edermi? etmesi gerekir; zira feragatle feragat edenin mi-
rascılıkla ilgili bütün hukuku lehine feragat edilene intikal eder; bin-
netice feragatden faydalanan kimsenin feragat eden gibi tenkis sa
vası ikame etmeye de hakkı olacağı kanaatindeyiz. 

(18) Feragat eden yerine kaim olan mansup mirasçılar da, mirasçı olma
ları hasebiyle aynen kanunî mirasçılar gibi mirasdan feragat ede
bilirler. 
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tadır: «Tereke açıldığı zaman (miras açıldığı zaman)19 borcu mev
cudundan ziyade olup da mirasçılar tarafından tediye edilmediği 
takdirde, feragat eden kimse ve mirasçıları feragat mukavelesi 
mucibince müteveffadan, mûrisden son beş sene zarfında almış ol
dukları ivazdan veya onun hâsılatından elyevm ellerinde bulunan 
miktar nisbetinde alacaklılara karşı mes'uldürler». 

Her şeyden evvel madde metnindeki bazı yanlışları belirttik-
den sonra, hükümden anlaşılacak olan hususu kayde çalışacağız. 

Maddedeki «feragat eden kimse ve mirasçıları» kaydmdaki 
«ve» nm «veya» olması gerekir. Bundan başka «ivazdan faydalan
mış olan mirasçılarının» ibaresine yer verilmesi lâzımdır. Çünki, 
feagat edenin mirasçılarının ivazdan faydalanmış olmalarını farz 
etmek doğru değildir. İvaz feragat edene verileceğine ve bu da bu 
ivazı tasarrufda serbest bulunduğuna göre,20 ivazdan mirasçıları
nın da faydalanmış olması ihtimaline istinad ederek hüküm sevk 
etmek, yani tereke borçlarından feragat edenin mirasçılarım j a 
mes'ul eylemek, ivazdan faydalanmamış olan mirasçılara karşı 
haksızlık ve adaletsizlikdir. Binrıetice, kanunda, feragat edenin 
ivazdan münhasıran bizzat faydalandığı hallerde, mirasçılarının 
mes'ul olamayacağı hususu belirtilmeli idi. Farz edelim ki, bir 
mirasçı 10000 lira ivazla mirasdan feragat etti ve bu meblâğı Av
rupa seyahatine çıkarak istihlâk eyledi. Böyle bir halde ivazın fe
ragat edenin mirasçılarına fayda temin etmediği, ve binnetice bun
ların borçlarından mes'ul olamayacakları açıktır. Keyfiyetin iyi 
anlaşılması için tavzih gereklidir. Mirasdan feragat eden murisin 
ölümünde hayatdadır. Bunun mirasçıları da hayatda bulunuyor. 
İvazı yalınız feragat eden kendi menfaati için sarf etmiştir, işte 
yukarıdaki hüküm bu hal için verilmiştir. Feragat edenin miras
çıları feragat eden hayatda iken ivazı ailenin, müşterek menfaati 
için sarf etmiş ise, mirasçıları da mes'ul olur. Veya murisin ölü
münden ve fakat ivaz sarf olunmadan feragat eden vefat etmiş ise, 
hüküm yine aynı olur. 

Dip notda da kısaca işaret edildiği üzere, feragat eden miras 
açıldıktan sonra veya evvel ölür ve ivaz mirasçılarına intikal et
miş bulunur ve ivazın tamamı veya bir kısmı yedlerinde olursa, 

(19) Tereke açıldığı değil «miras açıldığı» zaman denilmek lâzımdı. 
(20) ivazı feragat eden murisin vefatından evvel alır ve dilediği gibi tasar

rufda serbest olur. 
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alacaklılar feragat edenin mirasçılarına müracaat edebilirler. Bir 
misal daha vermek münasip olur: A, B den gelecek mirasdan ken
disine bir tarlanın ivaz olarak verilmesi şartiyle feragat etmiş ve 
tarla onun namına Tapuya rapt olunmuştur. A bu tarlayı müstak
bel mirasçılarından birine satmış veya hibe etmiş ve ölmüştür. Mi
rasından feragat edilenin (mûris) alacaklıları bu tarla elyevm fe
ragat edenin mirasçısında mevcut olsa bile iştira halinde alacaklı
lar tarafından sattırılamaz.21 Hibe halinde ise, alacaklıların buna 
müracaat ile alacaklılarını tahsile hakları vardır. 

Madde metninde temas olunacak ikinci nokta şudur: Maddede 
«Mirasçılar tarafından tediye edilmediği takdirde» ibaresi vardır. 
Bu ibaredeki «edilmediği» kelimesi «edilemediği» şeklinde yazıl
malı idi. Zira mirasından feragat edilen kimsenin feragat eden
den başka mirasçıları mirası bilâ kaydü şart kabul etmiş iseler, 
terekenin bütün borçlarını namahdut mes'uliyet esasına göre te
diyeye mecburdurlar. Bu itibarla mezkûr mirasçıların borçları 
ödememesi değil, ödeyememesi sözkonusu olabilir ve ancak fera
gat eden veya mirasçılarının bu halde takibi gereklidir. Feragat 
etmemiş mirasçıların tereke borçlarından mes'uliyetinin mahdut 
olması halinde tatmin edilmemiş alacaklıların feragat edeni veya 
mirasçılarını yine takip edebilmeleri imkân dahilindedir. Mirasçı
lar, mirası reddettikleri veya defter tutma mucibince kabul ettik
leri takdirde: birinci halde mirascılık sıfatları kalkacağından te
reke borçlarından hiç mes'ul olmazlar ve bu halde feragat eden 
veya mirasçıları ivazdan ellerinde kalanla mes'ul olurlar. İkinci 
halde, yani defter tutma mucibince mirası kabulde mirasçılar an
cak defterdeki borçlardan mes'ul olurlar. Deftere yazdırılmamış 
olan alacakların alacaklıları feragat edeni veya mirasçılarını yine 
tâkib edebilirler. Zira deftere göre mes'uliyet ancak mirasçıların 
mes'uliyetini tahdit içindir; feragat eden mirasçı olmadığına ve 
ivazdan elinde kalanla mes'uliyetini derpiş eden maddede de ak
sine bir kayıt bulunmadığına göre, defterde mukayyet olmayan 
borçlardan mes'ul olamayacaklarını iddia güçleşir. 

(21) Zira satış bedelinin, feragat edenin ölmesi halinde terekeye dahil ola
rak bütün mirasçılara intikali mefruzdur. Lâkin mirasçılar bu satış 
bedelinin feragat eden tarafından şahsî menfaati için hare edilmiş 
olduğunu (ve meselâ satış bedelinin feragat eden tarafından mirasçı
lardan başka bir şahsa hibe edildiğini, veya üçüncü şahsın borcunu 
ödemek için kullanılmış olduğunu illi...) ispat ederlerse, mes'uliyet 
lâzım gelmez. 
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Murisin alacaklıları ancak bu mirasın açılmasından beş sene 
evvel elde edilmiş ivaz bakiyesini veya hâsılatını veya bunun istih
lâk edilmemiş kısmını talep edebilirler. Mirasın açılmasına tekad-
düm eden beş sene içinde feragat eden mûrisden ne miktar ivaz 
almış ise, mes'uliyet buna göre tâyin edilir; yani beş yıllık safhada 
elde edilmiş ivazla mahduttur. Bmnetice feragat eden, mûrisden, 
miras açılmadan beş sene bir hafta evvel ivazın tamamını almış ol
sa, ne o ne mirasçıları alacaklılar tarafından tâkib edilemez. İsterse 
bu ivaz olduğu gibi mirasın açıldığı anda mevcut bulunsun hüküm 
değişmez. İzahı sadedinde bulunulan madde hükmüyle ilgili daha 
bazı kayıtlarda bulunmak mümkün ise de, teferruata eğilmeyi bu 
etüdde doğru bulmadık; kayd edilenler meseleyle ilgili prensipler 
olması hasebiyle kâfi görülmüştür. Son olarak şu husus da kayd 
edilmelidir: Mirasından feragat edilenin ölümünden beş sene için
de temin edilen ivaz elyevm mevcut değilse, tereke alacaklılarının 
feragat eden veya mirasçılarına müracaat hakkı kalmaz. Ancak el
den çıkarma suiniyetle vâki olmuş ise, hüküm aynı değildir. Fera
gat edenin veya mirasçılarının ne vakitten itibaren suiniyetli olduk
larını tâyin meselesinin şu suretle halli gerektiği kanaatindeyiz: Su
iniyet anını, feragat etmemiş mirasçıların borçları ödemekten âciz 
olduğunun sabit olduğu an olarak kabul etmek lâzımdır. Bu ^n-
dan itibaren ivazın elden çıkarılması kanunen caiz değildir. Fera
gat edenin veya mirasçılarının borç ödemekten aczi öğrenmemiş ol
malarını ileri sürerek takipten kurtulmaları doğru olmaz; zira ka
nunu bilmemezlik mazeret sayılmaz.22. 

VI — İvazın tenkise tâbi olması. (Md. 515-516). 
Her iki maddenin ayrı ayrı incelenmesi münasiptir: 

1) Md. 515. 
Bu madde, feragat mukabilinde temin dilen ivazın mahfuz 

hisseli mirasçıların mahfuz hisselerini aştığı takdirde fahiş oldu
ğunu, bu fahişlik sebebiyle mahfuz hisseli mirasçıların mutazarrır 
olmamaları mülahazasiyle ivaza karşı tenkis dâvası açılabileceğini 
kabul ediyor.23 Binaenaleyh, feragat eden veya mirasçıları murisin 

(22) «Kanunu bilmemezlik mazeret sayılmaz» tarzında ifade olunan esas, 
yalınız ceza sahasında değil, bütün hukuk sahasında câridir. 

(23) Mamafih, kanun feragat edeni veya mirasçılarını intikal eden mirasa 
nazaran çok az ivaz temin etmiş olmaları halinde bunları himaye edici 
hüküm de ihtiva etmektedir. Md. 516. 
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hayatında temin edilen ivaza karşı mahfuz hissesi aşılan her miras
çı tenkis dâvası açabilir: A nm B ve C adında iki oğlu vardır; B 
mirasdan feragat ederek A dan iki evinin tapusunu almıştır. A nın 
terekesi 20 bin lira kıymetindedir. Feragat ivazı olarak B ye tapusu 
verilen iki evin kıymeti24 100 bin liradır. Şu halde mahfuz hisse tâ
yin edilmek için bu ivazla terekede mevcut 20 bin lira toplanacak 
ve bunun dörtte üçünün yarısı, mirasdan feragat etmemiş olan C 
nin mahfuz hissesini teşkil edecektir. Bu ise yapılacak hesaba göre, 
45 bin liradır; binnetice, C, B ye karşı 25 bin liralık tenkis dâvası 
açabilecektir.25 Tasarruf nisabı olan 30 bin liralık ivaz fazlası tenki
se konu olamaz. Zira madde miras hissesinin değil, mahfuz his
senin siyaneti için hüküm ihtiva etmektedir. 

Maddenin derpiş ettiği tenkisde, tereke alacaklılarının fera
gat edene karşı müracaat hakkına dâir olan esesalar ceryan et
mez. Binnetice, feragat edene ivaz murisin vefatından 15 sene ev
vel verilmiş olsa, bile, tenkis dâvası yine açılabilecektir. Yani iva
zın murisin vefatından evvelki beş sene içinde verilmesi gerekmez. 
Bundan başka, ivaz veya hâsılatından elyevm bir şey kalmasa, fe
ragat edene karşı tenkis dâvası yine ikame olunur. 

515 inci maddedeki «mirasdan feragat eden kimseye hayatda 
vuku bulan teslimatın mahsubu miras hükümlerinin iade kaideleri
ne tevfik olunur» tarzındaki hükümden anlaşılması gereken şey, 
«İade veya mahsup» matlabmı taşıyan 605 inci madde hükmünün 
de feragat ivazına karşı açılacak tenkis dâvasında tatbik oluna
cağıdır., 

515 inci maddede tenkisin ancak mahfuz hisse nisbetinde vâ
ki olabileceği tasrih edilmiştir. Bu kayıtdan maksad ikidir: 

1) Tenkis dâvası açacak olan mirasçı feragat ivazından ancak 
mahfuz hissesini isteyebilir. Misal tavzihe kâfidir: Murisin iki evlâ
dından biri 50 bin lira ivaz mukabilinde feragat etmiştir. Tereke 10 
bin liradır. Feragat etmeyen evlâd, feragat vâki olmasa idi miras 

(24) Bu kıymet miras açıldığı zamanki kıymettir. Zira mahfuz hisse miras 
açıldıktan sonra hesab olunur; binnetice miras açılmadan evvelki 
kıymet (ki az veya çok olabilir) nazara alınamaz. 

(25) 120 bin lira dörde taksim edilerek dörtte üçü bulunur ki 90 bin lira
dır. Bu, her iki çocuğun mahfuz hissesidir. Bunun yarısı olan 45 bin 
lira da C ye âit mahfuz hisseden ibaret olur. 
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hissesi olarak 30 bin lira alacaktı. Yani miras hakkı bu olurdu. 
Halbuki feragat eden kardeşine karşı açacağı tenkis dâvası bu mik-
darın altındadır; çünki miras hakkı demek, mahfuz hisse demek 
değildir; mahfuz hisse miras hakkından dâima azdır. Misalde mah
fuz hisse, tereke olan 60 bin liranın üçte dördü olan 45 bin liradır. 
Bu, her iki çocuğun mahfuz hissesidir. Yarısı olan 22500 lira her 
birine âit mahfuz hissedir. Binne:tice feragat etmeyen kardeş, fera
gat edene karşı ancak 12500 liralık tenkis dâvası açabilecektir. 

Kayd edelim ki, 515 inci madde hükmü ancak feragat etmeyen 
mirasçı mahfuz hissseli mirasçılardan ise kabili tatbiktir. Mahfuz 
hissesi olmayan mirasçılar bu madde hükmünden faydalanamaz
lar. Hattâ feragat karşılığı verilen ivaz feragat etmeyen mahfuz 
hissesiz mirasçının bütün payına muadil olsa hüküm aynıdır: 

2) Md. 516. 

Bu madde ivazlı olarak mirasdan feragat eden mirasçıya muhay
yerlik tanımaktadır: 

Tenkis dâvası neticesinde iadeye mecbur olan feragat eden, 
dilerse tenkisi gereken meblâğı verir, isterse mûrisden aldığı ivazın 
tamamını ve aynını iade ederek, feragat etmemiş gibi taksime iş
tirak eder1. Yani bu sonuncu halde mirasdan hiç feragat etmemiş 
gibi taksim muamelesine katılmak hakkını hâiz olur. Bu ciheti 
mezkûr madde şu suretle hükme bağlamaktadır: 

«... dilerse, vukubulan teslimatın mecmuunu iade ile asla fe
ragat etmemiş gibi mirasa (taksime) iştirak eder». 

Maddenin bu hükmü üzerinde durmaya mahal vardır: Madde
deki hüküm feragatden cayma değildir. Ancak tenkis talebi karşı
sında feragat eden mirasçının taksime ve taksim muamelesine mü
dahaleye hakkı olduğunu beyandan ibarettir. Binnetice, madde 
hükmü feragat edenin mirasdan feragatden caydığını belirtmek 
için sevk edilmiş değildir. Esasen bu husus maddeden de anlaşıl
maktadır; filhakika madde «asla feragat etmemiş gibi» kaydını 
koymakla teşbih yapmış ve ancak taksime iştirak bakımından mi
rasçı imiş gibi hukuka sahip bulunulacağını ifade eylemek iste
miştir. Bu izahatın neticesi şudur ki, taksimden sonra terekeye âit 
bir mal çıkacak olursa, feragat eden bu maldan da hissesini ala-
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bilecektir. Lâkin mirascılığın bahşettiği şâir hukuku kullanamaz. 
Meselâ, miras sebebiyle istihkak dâvası, tenkis dâvası açamaz. 
Borçlardan mes'ul olurmu? Bizce cevap menfidir. Gerekçe, madde
nin feragati hükümsüz kılmamış olmasından ibarettir. Kanun vâ-
zımm maksadı feragatin hükümsüz olduğunu ifade etmek olsa idi 
bunu açıkça beyan ederdi. Teşbihle yetinmez ve yalınız taksime iş-
tirâkden bahseylemezdi. 
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lerindeki küçük paralarla, büyük işletmelere katılmasını mümkün 
kılan ve bu suretle, küçük sermaye sahiplerine, büyük sermaye sa
hiplerinin elde ettiği faydaları sağlama imkânını veren, hukukî ve 
iktisadî bir kuruluştur. 

Kara Avrupasında, ancak, Birinci Dünya Savaşından sonra ta
nınmış olmakla birlikte, müessesenin gelişmesi, bilhassa, İkinci 
Dünya Savaşından sonra olmuştur. Hangi hukukî ve teknik yapıya 
sahip olursa olsun, müessesenin amacı, özellikle elindeki miktarı 
az para ile şahsen bir yatırım yapacak durumda olmayan veya bu
nun için gerekli ehliyet ve tecrübeye sahip bulunmayan kişilerin, 
bu tasarruflarını biraraya getirmek suretiyle, bir «fon» teşkil et
mek ve burada biriken paralarla, muhtelif işletme alanlarında öte
den beri başarılı olarak çalışan şirketlerin hisse senetlerini veya 
onlar tarafından çıkarılmış olan tahvilleri, satın almak ve böylelik
le muhtelif alanlardan her sene kâr veya faiz şeklinde gelen para
ları (senevî hasılatı), ortakları arasında onların fona olan katkıla
rı ölçüsünde, dağıtmaktır. 

Bu tür bir teşekkül, ilk defa îskoçyada (1865), îngilterede 
(1868) de trust şeklinde kendisini göstermiştir. Gerçekten, İngiliz 
hukukunun daha evvel tanıdığı ve o zamana kadar da hayli geliş
miş bulunan Trust müessesesi, böyle, toplu bir yatırımı en emin 
bir surette geliştirmek için gerekli olan hukukî yapıya sahip bu
lunmaktaydı1. Trust müessesesi, bir malın belli bir amacın gerçek
leşmesi için, bir kimse (settlor) tarafından, bu amacı gerçekleşti
recek, onu verilen talimat gereğince, idare edecek olan diğer bir 
kimse (Trustee) ve temlik edilmesinden ibaretti. Temlik eden, yap
tığı tasarrufa koyduğu kayıtlarla, bizzat kendisini, müstefit tayin 
etmekte idi. Temlik konusu mal, temlik edenin malvarlığmdan ta-
mamiyle çıkmış ve temellük eden (Trustee) nin malvarlığına inti
kal etmiş olmakla birlikte, sonraları, Equity hukukunun geliştir
diği, temlik konusu mal üzerinde, başkalarına kabili dermeyan 
—aynî nitelikte— bazı haklara sahip olmakta yine de devam edi
yordu. Böylelikle, temlik eden, Trust'un kuruluşundaki şartların 
yerine getirilmesini sağlamak için, Trustee'ye ve hatta üçüncü kim
selere karşı, kuvvetli bir hukuki silâha sahip bulunuyordu. İngiliz 
hukukunun bu anlayışı, bir şey üzerinde iki ayrı kişinin, ayrı ayrı 
mülkiyet haklarına sahip olmalarından başka bir şey değildi. Bu 

(1) Amonn, s. 4, Servien s. 19, Spoerri s. 13, Reymond s. 122 a. 
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müessese, daha sonra Amerikan hukukuna intikal etti. Birden zi
yade kimselerin birlikte yapacakları yatırımlarda, Trust müesse
sesinden faydalanıldı. Böylece, ellerinde bir miktar para bulunan 
tasarruf sahibi, bu paralarını Trustee'ye verdiler; o da, Trust'un 
statüsü gereğince bu paralarla yatırımlar yaptı. Neticede, Trust 
müessesesi, Anglo-Sakson hukukunda, Avrupa'da anonim şirket
lerin oynadığı iktisadî rolü oynadı. Amerika ve İngiltere'de büyük 
yatırımlar bu suretle gelişti. 

Kara Avrupası hukuku, sözünü ettiğimiz Trust'e benzer bir 
müesseseyi bilmediği için, yatırımlar, sadece, sermaye şirketlerinin 
aracılığıyla yapılıyordu. Fakat, küçük sermayeleri biraraya topla
mak için, anonim şirketleri yeterli hukukî yapıya sahip değildiler. 
Tasarruf ve yatırım bakımından, Trust'lerin oynadıkları roller, 
anonim şirketlerinkinden hayli farklı idi. Bu suretle, Kara Avru-
pasmda da, İngiliz hukukundaki Trust'lerin bünyesine sahip, yeni 
bir organizasyona ihtiyaç vardı. Sorun, böyle bir hukukî yaratığın 
Kara Avrupası hukukuna göre kurulabilmesi ve aynı görevi yapa
cak bir müesseseye Kara Avrupası hukukunun kabul edebileceği 
hukukî şekli bulabilmekten ibaretti. 

2) Kara Avrupasmda Trust: Bu tür bir uygulama, özellikle, 
İsviçre'de kendisini gösterdi. Holding benzeri bazı yatırım Trust'-
lerini bir tarafa bırakacak olursak, Kara Avrupası hukukuna uy
gun yatırım Trust'leri, İsviçrede, 1929'lardan sonra kendilerini 
gösterdiler ve o tarihten sonra gelişme sür'atli oldu. 1930-1939 ta
rihleri arasında Kara Avrupası hukukuna göre İsviçre'de teşekkül 
etmiş Trust'lere yatırılan sermayelerin toplamı 77 milyon İsviçre 
frangı civarında idi. İsviçre'de bu müessese «Fonds de placement = 
Investment Trust = Anlagefonds» adı atında gelişmekte idi. 1958 
yılında, İsviçre'de yatırım fonlarının adedi 31'e ve burada topla
nan sermayelerin toplamı da 2 milyar İsviçre frangına yükselmiş
tir. Bunlardan sadece 600 yüz milyon liralık kısım gayrimenkul 
fonlarını teşkil ediyordu2. 

Gelişme, 1958-1963 süresi içerisinde daha da büyük oldu. 1962 
de yatırım fonlarının sermayeleri yekûnu 6 milyarı bulmaktaydı; 
1968 yılında bu miktar 7 milyara yükseldi; 1966 tarihli İsviçre ya
tırım fonu Kanunu çıktığı zaman, İsviçre'de mevcut yatırım fon
larının adedi 200'ü aşkındı. Bildiğimize göre, İsviçre'de yatırım 

(2) Servien s. 60. 
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fonlarında biriken paraların miktarı bugün yaklaşık olarak 15 mil
yar isviçre frangıdır. Bittabi bu gelişme yalnız İsviçre'ye münhasır 
değildi; aynı gelişme Almanya ve Fransa ve Belçika'da da görüldü. 

İsviçre uygulamasında yatırım fonlarına verilen şekil «müşte
rek mülkiyet» şekli idi; bu şeklin diğer bir adı da «akdî şekil» dir. 
Buna göre, ilgililer (fon idaresi, mutemet banka, katılma belgesi 
hamilleri) arasında yapılan bir mukavele ile müşterek mülkiyet» 
esasına müstenit bir teşekkül meydana getirilmekte ve toplanan 
paralarla satın alınan kıymetli senetler üzerinde, paydaşların mül
kiyet hakkı sağlanmakta ve aynı zamanda bu kıymetli senetler 
«fon idaresi» adı verilen bir şirket tarafından, paydaşlar hesabına 
idare edilmekte idi. Bir tüzel kişiliği haiz olmayan bu kuruluşta 
ilgililer arasındaki hukukî ilişki, müşterek mülkyet, temsil yetkisi 
ve vekâlet akdine dayanıyordu3. Bu hususta Federal Mahkemenin bir 
içtihadı mevcut olmamakla beraber, doktrin bu çözümü hemen he
men ittifaka yakın surette uygun bulmakta idi4. 

Sözünü ettiğimiz «müşterek mülkiyet esası», İngiliz hukukun
daki Trust müessesesinin İsviçre hukukunda bir taklidinden başka 
bir şey değildi. Daha doğrusu, ihtiyaçların zoru ile uygulamacıların 
bulmuş oldukları bu formülü hukukçular da sadece kabul etmek 
zorunda kaldılar. İsviçre modeline göre, yatırım fonları, yapı itiba
riyle şu özelliği gösterir. Daha doğrusu bütün Kara Avrupasında 
yatırım fonlarında şu üç ayrı tarafı birbirinden ayırdetmek lâzım: 
1) Paydaşlar; bunlar, tasarruflarını yatırım yapmak üzere fon ida
resine veren, küçük sermayedarlardır. Bir bakıma bunlar paydaş
tır; 2) Fon idaresi ( = direction du fonds veya société de gestion 
= Fondsleitung); bu da toplanılan paralar kendi idaresine verilen, 
genel olarak, sadece bu maksatla teşekkül etmiş bir anonim şir
kettir; 3) Mutemet banka (Trustee veya gérant fiduciaire = 
Treuhänder = Depotbank); bu da, normal bir bankadır, fon idare
si tarafından piyasadan tedarik edilen kıymetli senetleri saklar ve 
fona ait bilcümle banka muamelatını yapar; özellikle, fon idaresi 
ile paydaşlar arasındaki bağlantıyı sağlar. Ek bir görev olarak da 
yatırım işlerini hamiller adına kontrol eder ve fonun işleyişini, «fon 
tüzüğü» denilen fon statüsü dahilinde yapılmasını kontrol eder. 

(3) Boveri s. 9, Spoerri s. 14, 24, Servien s. 108. 
(4) Boveri s. 16, Spoerri s. 31, 34, 62, Guhl, Obli. (1948) s. 453, Servion s. 

121, Jäggi, Kommentar, Wertpapiere Art 965 N 288. 
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Bu üç teşekkül arasında hukukî bağlantıyı règlement = Fonds
reglement denilen «statü» düzenler. Biz bu etüdümüzde bu statüye 
«fon tüzüğü» veya kısaca «tüzük» adını vereceğiz. Fon tüzüğü, ilgi
lilerin hak ve borçlarını düzenleyen hak ve borçlarının kaynağı 
olan akdî bir ilişkiden ibarettir. 

3) İsviçre'de yeni bir yatırım fonu kanununa olan ihtiyaç: 
İki esaslı sebep, yatırım fonlarının özel bir kanunla düzenlenmesi
ni gerekli kılmıştır. Birincisi, son zamanlarda yatırım fonları o 
ölçüde gelişmiştir ki, bunların başıboş bir halde bırakılmaları, 
halk için, özellikle, küçük tasarruf erbabı için, büyük tehlikeler ya
ratabilirdi. Binnetice, sigorta şirketleriyle bankalarda olduğu gibi, 
bunların da kamu faydasına olarak bir düzene tabi tutulmaları zo
runlu idi. İkinci sebep de yatırım fonlarının pek açık olmayan hu
kukî yapılarını kanun yoluyla düzenlemek ve o zamana kadar uy
gulanan ve fakat tartışmaya müsait hukukî yapıyı müphemlikten 
kurtarmaktı5. 

Bu maksatla, İsviçre Millet Meclisinde 26.6.1957 tarihinde ka
bul edilen bir karar gereğince, İsviçre Maliye ve Gümrük işleri Ba
kanlığı 1.5.1961 tarihli bir ön proje düzenledi. Bazı değişiklikler
den sonra bu proje Federal Hükümet tarafından 23.11.1965 tari
hinde Federal Meclise sunuldu ve pek az değişikliklerle 1.7.1966 ta
rihinde kanunlaştı, 1.2.1967 tarihinde de yürürlüğe girdi. 

II — Yeni Kanunun Kabul Ettiği Esaslar : 

1 ) Ana fikir : Kabul edilen bu kanunla yepyeni bir teşekkül 
meydana getirilmek istenmedi; bilâkis öteden beri uygulanmakta 
olan ve alışıla gelmiş olan şekil mümkün mertebe muhafaza edildi. 
Esasen eski ve akde dayanan sistem İngiliz hukukundaki trust sis
teminin bir taklidinden ibarettir. Bu kanunun yapılmasında, bil
hassa murakabesi bakımından, 1934 tarihli Bankalar Kanunundan 
edinilen tecrübelerden faydalanıldı. Bankaların kontrol ve mura
kabesinde olduğu gibi fon idarelerinin murakabe makamları tara
fından kabul olunacak murakıplar (Reveiseur) ca senede bir defa 
kontrol edilmeleri esası kabul edildi (m. 36). İsviçre Millî Banka
sına bazı durumlarda fonların paralarını yabancı menkul veya 
gayrimenkul yerlere yatırmalarını yasaklama imkânı verildi (m. 
48). Nihayet yatırım fonları, bankalarda olduğu gibi, devamlı su-

(5) Hirsch, Kartotek N 1307 s. 1, Jäggi JdT 1967 s. 222. 



416 Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY 

rette resmî bir idarî makam olmayan, Federal Bankalar Komisyo
nunun kontrol ve murakabesine tabi tutuldu. Bu komisyon banka 
işlerinde mütehassıs olan kimselerden oluşur. 

Yatırım fonlarının paydaşlar (katılma belgesi hamilleri) ile 
olan ilişkileri de sigortacı ile sigortalı arasındaki ilişkiye benziyor
du. 19. asırda sigortaların çok gelişmiş olması gerek sigortalı ile 
sigortacı arasındaki ilişkiyi düzeltme ve gerekse sigorta şirketleri
nin halk yararına çalışmalarını sağlamak için özel kanunlar ka
bul edilmiş ve sigorta mukaveleleri hakkında özel hükümler ön
görülmüştü. Zira, sigorta mukavelesi Borçlar Kanununda hükme 
bağlanmış olan akit tiplerinden esaslı surette farklı idi. Bu nedenle, 
1885 tarihli kanunla sigortaların kontrolü düzenlendi, 1908 tarihli 
kanunla da sigorta mukavelelerine yeni ve kanunî bir şekil verildi. 
Yeni İsviçre Yatırım Fonu Kanununun hazırlanmasında bu kanun
ların sisteminden faydalanıldı. Kontrol ve murakabeye ilişkin hü
kümler daha ziyade kamu hukuku niteliğindedir. 

Kanunun ikinci ve üçüncü fasülları (m. 8-36) özel hukuk nite
liğinde hükümler ihtiva eder. Bunlar bir bakıma Borçlar Kanunu 
hükümlerini tamamlayan hükümlerdir6. Nitekim, 8. maddenin 3. 
fıkrası şu önemli hükmü ihtiva eder: 

«Bu kanunun hakkında hüküm öngörmediği hallerde, birlikte 
yatırım mukavelesi hakkında, vekâlet akdi hükümleri uygulanır». 

Kanun, esas itibariyle, yukarıda işaret ettiğimiz gibi, üçüzlü 
(paydaş, fon idaresi, banka) sistemi muhafaza etmiştir. Ancak fon 
idaresinin bir banka olması halinde bu sistemden sapmış ve bu 
takdirde ayrıca bir bankayı gerekli görmemiştir (m. 5). Ancak bu 
ilgililer arasındaki ilişkileri tanzima Borçlar Kanununun hükümle
ri yeterli değildir. Bu nedenle, yeni yatırım fonu kanunu Borçlar 
Kanununda mevcut olmayan yeni bir «akit tipi» kabul eyledi7. Bu 
yeni tip mukavelenin adı «contrat de placement collectif = Kol
lektivanlagevertrag» dır. Biz bu mukaveleye «toplu yatırını mukave
lesi» adını vereceğiz. Almanca ve Fransızca metinde görülen ve bi
raz da yanıltıcı olan collectif deyimini kullanmaktan kaçınacağız. 
Zira, bu terimde sanki paydaşlar arasında önceden bir ilişki var
mış gibi bir manâ mündemiçtir. Oysaki, aynı fona yatırım maksa-

(6) Jäggi, JdT 1967 s. 227, Jeanprêtre s. 290. 
(7) Jäggi, JdT 1967 s. 228, Jeanprêtre s. 286, Hirsch s. 3. 
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dıyla para veren paydaşlar arasında, evvel ve ahir, özel bir ilişki 
yoktur. Bunlar, birbirlerine yabancı olan kimselerdir. Gayet yerin
de bir misalle, bunlar, aynı otobüste seyahat eden yolcular gibidir, 
amaçları bir, fakat kendi aralarında özel bir ilişki yoktur; onların 
ilişkileri sadece fon idaresi ile banka arasındadır. Bu nedenle, biz 
kollektif yatırım mukavelesi yerine «birlikte yatırım mukavelesi» 
deyimini kullanacağız. 

İsviçre yatırım fonu kanunu, sigorta kanunundan daha ileri gi
derek, birlikte yatırım mukaveleleri hakkındaki kanun hükümle
rinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça, âmir hükümler olduğunu 
hükme bağlamıştır (m. 8/IV). Bu kanunun diğer bir özelliği de 
konuyu hem kamu hukuku, hem de Özel hukuk açısından düzenle
miş olmasıdır. 

2) Kanunun diğer özellikleri: Yatırım tonunun tanımını 2. 
maddenin 1. fıkrasında görüyoruz. Buna göre: 

«Yatırım fonu, herkese karşı yapılan bir davet sonunda, toplu 
bir yatırım yapma amacıyla ve riskin bölüştürülmesi kuralına gö
re, paydaşlar hesabına idare edilmek üzere, paydaşlar tarafından 
fon idaresine verilen paralardan oluşan bir mal varlığıdır» 

Bu tanımdan, yatırım fonunun şu özelliklerini çıkarmak müm
kündür: 

a) Evvelâ, bir sermayenin yatırımı söz konusudur: O halde, 
evvelâ, ortada bir sermaye mevcut olmalı ve bununla sermaye sa
hibinin kendisinin bizzat bir yatırım yapmayı, onunla bir işletme 
kurmayı düşünmemesi lâzımdır; onun arzusu, bilâkis, parasının 
cevherini kaybetmeden onu gelir getirir hale sokmaktır. Bu gelir 
hale göre, faiz veya bir şirketin senelik kârına katılma şeklinde 
olur. Bugün ucuz olan bir maddeyi pahalı olduğu zaman satma ve 
bu suretle, bir kâr sağlamada da arızî bir ticarî faaliyet vardır; fa
kat bu, teknik anlamda bir yatırım değildir. Zira, bu kimse, bir ta
raftan, yaptığı işin riskini diğer taraftan da ihtiyatının muhtemel 
olumlu gelişmesinin sonucunu bekliyecektir. 

b) Burada doğrudan doğruya yapılan bir yatırım vardır: Bir 
bankaya yatırılan para, banka tarafından müşterisine ikraz olun
duğu ve müşteri tarafından onunla bir yatırım yapıldığı zaman, 
dolayısıyla bir yatırım söz konusudur. Halbuki yatırım fonlarında 
yatırıma aracılık eden bir banka yoktur. Tasarruf erbabının bizzat 
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kendisi, yatırımcı ile sermayesine katılma veya ona ödünç para ver
mek suretiyle, doğrudan doğruya temas halindedir. 

c) Yalnız doğrudan doğruya değil, aynı zamanda birlikte ya
pılan bir yatırım söz konusudur: Zira, aynı fona aynı şartlarla bir 
çok kimseler paralar vermekte ve bu suretle biriken paralarla bir 
yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapanların (paydaşların) çokluğu, 
müessesenin ana özelliğini teşkil eder. Ancak, bu suretle, tasarruf 
erbabının katılması da sağlanmak suretiyle, büyük paralan bir 
araya getirmek mümkün olur. Fona katılacak paydaşların sayıla
rı, kural olarak, sınırsızdır. Bununla birlikte, yatırımın toplu şe
kilde olması, araya fon idaresinin girmesi yatırım işinin onun eliy
le yapılması ve yatırımın toplu surette olmasını zaafa uğratmakta 
ise de, yatırım yine de doğrudan doğruya olma niteliğini korumak
tadır. Paralar kendisine idare edilmek üzere verilen fon idaresi, 
bu paralarla bir yatırım yaparken çok parası olan bir kişi gibi ha
reket eder. îşaret edelim ki, fon idaresi herhangi bir kimseye yatı
rım maksadiyle bir kredi açmamakta, o sadece piyasanın kendisine 
verdiği imkânlar içerisinde, bir kişi olarak, parasını belli bir yatı
rımda kullanmaktadır; bu ölçüde de, bittabi, bir riski göze almak
tadır. 

d) Yatırım doğrudan doğruya ve toplu surette de olsa, «ris
kin dağıtılması» esasına göre yapılmaktadır: Burada, büyük bir 
anonim şirketin teşkilinde veya büyük bir ikraz mukavelesinde ol
duğu gibi, tek bir girişimin finanse edilmesi maksadiyle, bir para
nın bir araya getirilmiş olması söz konusu değildir. Aksine, miktarı 
çok olan paraların bir araya getirilmeleri, paranın çok sayıdaki 
girişimlere dağıtılmasına imkân vermektedir. Böylelikle, bir giri
şimin zatında mündemiç olan risk, bölünmüş ve azalmış olur. Zi
ra, bunlar içerisinde zarar edenler olduğu kadar, kâr edenler de 
vardır. Bu yoldan yapılan kârlar yine muhtemel zararları karşılar 
yine de paydaşlar için önemli bir menfaat kalır. Bu fikre uygun 
olarak, İsviçre Kanunu, aynı teşebbüse, sermayesinin % 7,5 fazla
sıyla katılmasını yasaklamıştır (m. 7). 

Burada paylaştırılması söz konusu olan risk, sadece belli bir 
teşebbüsün maruz kalabileceği bir risk olup, belli bir faaliyet ala
nının tümünü veya bütün memleketi içine alan bir risk değildir. 
Bir fonun yatırımcıları, sadece bir memleketin teşebbüslerine ve
ya sadece ilâç imal eden fibrikalara veya sadece bir memlekette 
bulunan ve kiraya verilen gayrimenkullerin satın alınmasına hasre-
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dilmesi halinde de riskin bölüştürülmesi esasından inhiraf edilmiş 
sayılmaz8, işaret etmek lâzım gelir ki, yatırım fonlarının itibar gör
meleri, sadece riskin paylaştırılmasmdan ileri gelmemektedir. Bu
nun diğer bir sebebi de paranın devamlı surette değer kaybetmesine 
karşı yatırım fonları yoluyla şirket payı veya gayrimenkul satın 
alınması suretiyle korunabilmedir. Bunun sonucu olarak, gayrimen
kul ile şirket hisse senedi alma daha olumlu sonuçlar vermiştir ve bu 
yolda hareket eden fonlar, daha başarılı olmuşlardır. Buna karşılık, 
tahvil satın alma cazip gözükmemiştir9. Yine ilâve edelim ki, gayri
menkul yatırım fonlarında, bir gayrimenkulun tamamı bir fona ait 
olabilir. Bu nedenle bu tür fonlarda, işaret ettiğimiz şekilde % 7,5 
oranındaki bir sınırlama söz konusu olmamaktadır. 

e) Toplanan paralar, kendisi sermayedar olmayan ve fakat 
bu hususta mütehassıs olan bir başka teşebbüs tarafından idare 
edilir ve işletilir. Şu özellikte ki, bu teşebbüs, başkasının paraları
nı idare eder ve işletirse, diğer bir ifadeyle, onun hesabına fakat 
kendi adına hareket eder. Fonda biriken paraların bu kimse tara
fından iyi bir şekilde idaresi, bu kimse için de bir kazanç ve gelir 
kaynağıdır. 

Yatırımın nasıl ve nerede yapılacağını tayin «fon idaresi» adı
nı verdiğimiz teşekküle aittir. Bu teşekkülün lüzumlu miktarda pa
rayı bir araya getirebilmesi için, halka hitap etmesi şarttır. Bu ise 
duruma vazı kanunun müdahalesini zorunlu kılar; müessesenin 
uygulama şartlarını bizzat kanun tayin eder. Herkesin kendisine 
itimat etmesini isteyen bir teşekkül, gerekli olan şartlara uymayı 
ve bir kontrolü de kabul etmeğe mecburdur. 

f) Nihayet, yatırım fonu, özellikle Almanca metinden daha 
da iyi anlaşıldığı üzere, «özel bir malvarlığı = Sondervermögen» 
dır. Buna göre, fona ait olan bilumum kıymetler fon idaresinin mül
kiyetinde olmakla beraber, bunlar bir kül (bir birlik) teşkil eder
ler, ayrı bir muhasebeye tabidirler ve fon idaresinin kendi şahsî 
malları ile birleşmez. Fona ait olan değerler, iktisaden ve hukuken 
ayrı bir hukukî rejime tabidir. Mülkiyet hukuken fon idaresine de 
ait olsa, fona ait olan bilcümle hakların ve değerlerin iktisadî sa
hibi ve maliki paydaşlardır. Fon idaresi bu malları (mameleki) 
kendi namına ve fakat paydaşlar hesabına idare eder. Bu nedenle 

(8). Jäggi, JdT s. 230. 
(9) Jäggi, JdT s. 230. 
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bir fon idaresinin fona ait mallar yönünden durumu, bir serma
ye şirketinde olduğundan esaslı surette farklıdır. Zira, yatırım fo
nundaki bir paydaş, bir derneğin üyesinden veya bir anonim şir
ketteki hissedarın hukukî statüsünden çok farklı bir statüye ta
bidir. 

III — Organizasyon : 

l)Fon idaresi: Evvelce fon idaresinin haiz olacağı hukukî şe
kil ihtilaflı idi10. Yeni Kanuna göre fon idaresinin, ya anonim veya 
kooperatif şirketi şeklinde olması lâzımdır. Ancak, her iki halde de 
söz konusu şirketin amacı münhasıran bir yatırım fonunu idare 
etmek olmalıdır. Aynı şirketin birden ziyade fonları idare etmesi 
mümkündür, fakat bunun dışında başka bir işle iştigal edemez. 
Aksi takdirde, idarenin elinde toplanan paraların şirketin diğer 
amaçları uğruna kullanılması mümkün ve bu da fon için çok 
tehlikeli olurdu. Fon idaresinin bir anonim şirket olması halinde, 
sermayesinin en az bir milyon İsviçre frangı olması ve yarısının da 
ödenmiş bulunması şarttır (m. 3/III). Fon idaresinin bir banka 
olması takdirinde, sermayesinin en az iki milyon isviçre frangı ve 
hepsinin de ödenmiş olması gereklidir. Sermayenin bu suretle yük
sek tutulmasmm nedeni, kaynakları zayıf olan şirketlerin macera 
peşinde koşmalarını önlemektir. Uygulamada sadece anonim şirket
ler fon idaresi rolünü oynamaktadırlar. Bilhassa birden ziyade ban
kalar birleşerek aralarında bir fon idaresi meydana getirmekte
dirler. 

idarenin görevi, fon mallarım idare etmektir. Sermayenin sa
dece kıymetli senetlerden ibaret alması halinde durum basittir. Bu 
takdirde, yapılacak iş kıymetli ve sağlam kıymetli senetleri satın 
alıp bunları muhafaza etmektir; vakti geldiği zaman senelik faiz 
veya kârları tahsil etmek, hisse senetlerinde ilgili şirket genel ku
ruluna katılıp rey kullanmak yapılacak işi teşkil eder. Ancak, bu 
son ihtimal anonim şirketler için zararlı olabilir ve şirketin hisse 
senetlerinin tek bir elde (tek bir fon elinde) toplanması mümkün 
olabilir. Kanun bunu arzu etmemektedir. Bu maksatla m. 7/II'de 
özel bir hüküm sevk olunmuştur. Buna göre, bir şirketin hisse se
nedine sahip olma, fon idaresine o şirketin genel kurulunda % 5'-
den fazla rey sahibi olmasına imkân vermez. Bir fon idaresinin ida-

(10) Amonn, s. 5. 



Yatırım Fonlarının Hukukî Y apışı 421 

re ettiği birden ziyade fonlar varsa veya birden ziyade fon ida 
releri aralarında bir birlik kurmuşlar ise, bu takdirde bir fonun rey 
hakkı % 10'a çıkarılmıştır. 

Konusu gayrimenkul olan yatırım fonlarında idare işi daha ka
rışıktır. Kanun bu tür fonlar hakkında özel hükümler sevk etmiş
tir (m. 31-36). Evvelâ bu tür fonlar, menkul değerler dışında gay-
rimenkuller üzerine de yatırım yapabilirler. Bu gayrimenkuller ya 
doğrudan doğruya tapu kütüğünde fon idaresi üzerine tescil olu
nur; ancak bu takdirde, söz konusu gayrimenkulun bir yatırım fo
nuna ait bulunduğu hakkında kütüğe şerh verilir (31/11; MK. 919 
921), veya konusu gayrimenkul alım satımı olan diğer bir şerketin 
ortağı olur veya böyle bir şirkete kredi verir. Gayrimenkul yatırım 
fonlarında, fon idaresi, yalnız gayrimenkul iktisabı ile yetinmez, 
aynı zamanda, gerek doğrudan doğruya ve gerekse bir gayrimen
kul alım satımı ile iştigal eden diğer bir şirket aracılığı ile gayri-
menkullerin idare ve bakımları ile meşgul olur11. Gayrimenkul alım 
satım imkânı ne de olsa, sınırlı olduğundan İsviçre'de bu tür fon
lar fazla gelişmemiştir. Bu nedenle, bu fonlar gayrimenkul alım 
satımı dışında ve fakat gayrimenkulle ilgili diğer faaliyetlerde de 
bulunma zorunda kalmışlardır. Yeni Kanun biraz tereddütten son
ra bu fiilî durumları kabullenmiş ve haklarında özel hükümler ka
bul etmek zorunda kalmıştır (m. 31). Örneğin, gayrimenkul üzeri
ne yatırım yapan fonlar, kendi gayrimenkulleri üzerine bina yap
mak suretiyle, kendilerine yeni faaliyet alanı yaratmışlardır. An
cak bu tür bir faaliyet, inşaat sahibi olarak mümkündür, bu tür 
bir faaliyet onları bir inşaat müteahhidi durumuna sokmama-
lıdır. Keza bu tür bir fon kendi gayrimenkulu üzerinde inşa et
tiği bina içerisinde herhangi bir ticarî veya smaî faaliyette bulu
namaz; örneğin, bir lokanta veya bir atölye işletemez. Zira, bu 
tür bir faaliyet yatırım fikri ile bağdaşamaz12. Buna karşılık, ka
nun, gayrimenkul yatırım fonlarına gayrimenkulleri üzerine bir 
ölçüde rehin hakkı kurulmasına müsaade etmiştir (m. 35/III). 
Borç altına girme ve bunun için gayrimenkulu üzerine ipotek te
sisi, yatırım fikri ile bağdaşamamakla birlikte, bu tür bir imkân, 
fona, gayrimenkul iktisabına veya gayrimenkulleri üzerine inşaat 
yapabilme imkânını sağlar. Bu nedenle, kanun bu istisnaî imkânı 
tanıma zorunda kalmıştır. Halbuki, kanun diğer yatırım fonların
da bu tür işlemi yasaklamıştır (m. 12). Rizikonun dağıtılması ku-

(11) Jäggi, JdT s. 232. 
(12) Jäggi, JdT s. 12. 

II. 226, 241); Jäggi, Peter: Die Eigentumsverhätnisse bei Anlagefonds 
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ralı gayrimenkul fonlarında da uygulanır (m. 2/1, 31/1). Bu kura
la uyulmadığı takdirde ve meselâ bir fonun bütün yatırımını bir 
veya iki gayrimenkule hasretmesi halinde fonun tasfiyesi gerekir'3. 
Bununla birlikte, tüzükte yatırımın belli bir gayrimenkule veya 
belli bir gayrimenkul üzerindeki bir hisseye hasredilmesinin tasrihi 
mümkündür. Ancak bu son halde, fon kanunî tariften (m. 2/1) 
uzaklaşmış olur. Belki bu yüzden böyle bir fon özel kanunun uy
gulama alanı dışına çıkmış olur. 

Kanun, yatırım fonlarında bazı kıymetli senetler üzerine ya
tırım yapılmasını yasaklamıştır. Bunlar emtia senetleri ile bizzat 
fon idaresinin ihraç ettiği senetlerdir (m. 6/II). Kıymetli evrak 
niteliğinde olmayan senetler üzerine yatırım yapamaz. Ancak bu 
tür senedin özelliğine benzer özellikleri olan ve fakat kıymetli se
nede bağlanmamış bulunan alacaklar üzerine Federal Hükümetin 
müsaadesi ile yatırım yapılabilir (m. 3/III). Hatırlatalım ki, bir 
fon idaresinin aynı teşebbüs üzerine yapacağı yatırım kendi ser
mayesinin % 7,5 dan fazla olamaz. Ayrıca, yapılan bir yatırım fon 
idaresine, hale göre, % 5 veya % 10 dan fazla bir rey hakkı ver
memelidir. Karışık yatırım fonu (menkul ve gayrimenkul değer
ler üzerine yatırım yapan) kurulması mümkündür. Fakat buna 
uygulamada rastlanmamaktadır14. 

2) Emanetçi banka : Yeni kanunun kabulünden evvel, fonla
ra ait kıymetli evrakı saklama ve ona ait bütün banka işlemlerini 
yapmak, paydaşlarla teması sağlamak üzere, paydaşlarla fon ida
resi araşma bir «banka» girmekteydi. Bu banka, tüzüğün verdiği 
imkânlar ölçüsünde, Fon idaresinin muamelatını, paydaşlar adına, 
kontrol ederdi. Bu suretle, tanınmış malî bir müessese olan ban
kanın itibarından da faydalanılırdı. Bu nedenle de bu mutavassıt 
bankaya, bir güvenceyi de ifade etmesi bakımından «Trustee = 
Treuhanbank = Teuhänder = Banque Fiduciaire = Mutemet 
Banka) = adı verilmekte idi. Bununla beraber, bir yatırım fonu
nun işlemesinde bir de bankanın mevcudiyeti, pek de zorunlu de
ğildi. Buna rağmen, yeni Kanun da eski teammüle uyarak, fon 
idaresinin kendisinin bir banka olmaması takdirinde, pakdaşlarla 
fon idaresinin yanı başında, bir bankanın mevcudiyetini lüzumlu 
gördü (m. 5). Ancak, bu defa, daha önce olduğundan farklı bir 

(13) Hirsch s. 11. 
(14) Guhl, (1948) s. 454. 
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görünüş verilmek istenilmedi, hamiller nezdinde sanki bütün te
minatın bankada olduğu kanısını bertaraf etmek için, yeni kanun
da ona «emanetçi banka = Depotbank = Banque dépositaire» adı 
verildi15. Adının ifade ettiği gibi, bankanın esas görevi, fona ait 
olan menkul kıymetleri saklamak, ayrıca —eskiden olduğu gibi— 
fon idaresinin faaliyetinin, kanun ve tüzük hükümlerine uygun 
olarak sürdürdüğünü kontrol etmek görevi de kendisine verildi. 
Ayrıca, Katılma Belgelerinin ihracına ve onların hamillerden geri 
satın alınmasına aracılık eder (m. 18). Fon idaresi ile hamiller 
arasında aracılık görevini ifa eder ve fon adına, hamillere senelik 
kârları öder. Kısacası emanetçi banka, fon idaresi ile işbirliği ya
par. Hatta, fon idaresinin ihraç ettiği «katılma belgelerini», onunla 
birlikte, imza eder (m. 20/IV). Saklayıcı banka, birden ziyade de 
olabilir. Bu banka, ancak kontrol makamının müsaadesini aldık
tan sonra faaliyete geçebilir (m. 5/III). Bittabi, saklayıcı banka
nın, Bankalar Kanununa göre kurulmuş ve merkezi İsviçre olan 
bir banka olması gereklidir. Ayrıca, ödenmiş sermaye miktarının 
en az 2 milyon frank olması lâzımdır. Kontrol makamı istisnaî 
olarak, yabancı bir bankaya da bu görevi verebilir veya böyle bir 
banka bir İsviçre bankasıyla işbirliği yapabilir (m. 5/IV). 

Esasen fiiliyatta kurulan yatırım fon idareleri ile emanetçi 
banka arasında yakın bir maddî ilişki mevcuttur. Yani, çoğu za
man fon idareleri bir kaç banka tarafından kurulur ve onlar ta
rafından finanse edilirler. Bu bakımdan, fon idareleri ile banka 
arasında gerek maddî ve gerek fiili bir bağlantı mevcuttur. Ka
nunun hazırlanması sırasında bunun doğru olup olmadığı, fon ida
relerinin tamamiyle bağımsız bulunmalarının lâzım gelip gelmeye
ceği tartışma konusu oldu. Bu ilişkinin yasak edilmesinin ekono
mik ve fiilî yönden olumlu bir sonuç vermeyeceği düşünülerek, 
bundan vaz geçildi16. Ayrıca, kendisi bir banka olmayan bir fon 
idaresine, bir bankanın yardımcı olması uygun görüldü. Bu suret
le, bir bankanın fon idaresiyle işbirliği yapması faydalı görüldü. 
Fon idaresinin iyi işlemesinde bizzat bankanın menfaati olacağı 
ve sorumluluğun da müşterek olacağı, nedeniyle onun fonun faali
yetiyle alakalanması yatırımcılar yönünden de faydalı mütalâa 
olundu. Bankanın menfaati fonun başarısında olduğundan, onun 
faaliyetini yakından takip edeceği tabiidir. Bu suretle, fon idare-

(15) Jäggi, JdT s. 232 . 
(16) Jäggi, JdT s. 233. 
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siyle bankanın aynı malî çevreye dahil olmasında bir sakınca gö
rülmedi. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bazı gayrimenkul fon
ları bir banka ile işbirliği yapmamakta idiler; onun yerine société 
fiduciaire ( = itimat müessesesi) ile işbirliği yapmakta idiler. Bir 
sakınca olmamakla beraber, kanun bu gibi fonlara üç senelik bir 
süre tanıdı ve bu sürenin sonunda société fiduciaire'nin yerini bir 
bankanın alması hususu kabul olundu (m. 53/III). 

İşaret edelim ki, gayrimenkul fonlarında emanetçi bir banka
nın mevcudiyeti zorunlu değildir. Zira, burada, banka tarafından 
saklanılacak kıymetli evrak ya yoktur veya çok azdır. Bu nedenle, 
Hükümet teklifinde proje gayrimenkul fonları hakkında emanetçi 
bir bankayı öngörmemekteydi; fakat kanunun müzakeresi sırasın
da, Federal Meclis, gayrimenkul fonlarında da emanetçi bir ban
kanın mevcudiyetini zorunlu saydı17. Bunu yapmakla kanun, her iki 
tür fon arasında bir bünye birliğini sağlamış oldu. Bu prensipten 
inhiraf eden uygulamaya son veraıenin diğer bir sebebi de sadece 
bankaların ciddi bir kontrol altında olmalarıdır18. Ayrıca, bir gay
rimenkul fonu da kıymetli senetler alabilir veya kıymetli senet 
alım satımıyla iştigal eden bir şirketin hisse senetlerini alır veya 
bu şirket tarafından ihraç edilmiş olan tahvilleri iktisap edebilir. 
Bu takdirde, bu senetlerin bir bankada saklanması lâzımdır. Ni
hayet banka, fona ait gayrimenkullerin tapu kütüğüne yazılmasını 
ve bunların fona ait olduğu hakkında kütükte gerekli şerhin ya
pılmasını sağlar; böylece gayrimenkulun satılması veya ipotek 
edilmesi halinde, satış bedelinin veya ikraz olunan meblağın fona 
gelmesini sağlar. Bu cihet 1961 tarihli projede açıkça öngörülmüş
tü (m. 20). Fakat, sonradan kanun metninden bu hüküm çıkarıldı 
ve bu işlerin yapılması bankanın tabiî görevlerinden sayıldı". 

3) Paydaş (=yatırım belgesi hamili) : Paydaş, fon idaresi 
ve banka ile yaptığı birlikte yatırım mukavelesi gereğince, vaki 
ödemeleri karşılığı ve onunla orantılı olarak, fonun gelirine ortak 
olma hususunda bir talep hakkına sahip olan kimsedir (m. 20/1). 
Bu kimseye hakkını gösteren bir «belge ( = katılma belgesi)» ve
rilir (20/11). Bu belge, kanunun açık hükmüne göre, kıymetli ev
rak niteliğindedir (m. 20/11). Esasen özel bir kanun bulunmadan 
evvel de katılma belgesinin kıymetli evraktan olduğu konusunda 

(17) Hirsch s. 11. 
(18) Jäggi, JdT s. 233 
(19) Hirsch s. 12. 
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müellifler arasında ittifak vardı20. Bu belgeyi elinde bulunduran 
kimse «belge hamili» veya kısaca «hamil adını alır21. Paydaşın hak
kının kaynağı, banka ve fon idaresi ile akdetmiş olduğu «birlikte 
(kollektif) yatırım mukavelesi» dir. Ayrıca, fon tüzüğü adı verilen 
fon idaresi ile banka tarafından hazırlanıp kontrol makamı tara
fından onaylanmış bulunan yazılı bir belge, işbu toplu yatırım mu
kavelesinin bir parçasını teşkil eder (m. 9). Hatta, bu tüzük hü
kümleri hamillere verilen katılma belgesinin içerisinde aynen mev
cut olur. 0 halde, «yatırım fonu tüzüğü», paydaş tarafından imza 
edilmek suretiyle kabul edildiği zaman, banka, fon idaresi ve pay
daş arasında geniş anlamda ve kanunun «toplu yatırım mukavelesi» 
adını verdiği bir mukavele teşekkül eder. Bu mukavele, her üç ta
rafından hak ve borçlarını belli eder22. 

Burada İsviçre yatırım fonu kanununun bir özelliğine işaret 
etmek lâzımdır: Her paydaşın ayrı ayrı fon idaresiyle birer muka
vele akdedeceği ve bu suretle parasını işletme görevini fon idare
sine tevdi edeceği yerde hamiller birleşerek (bir birlik olarak) 
konusu ortakların sermaye olarak şirkete verecekleri paralarla, yine 
rizikonun dağıtılması kurallarına göre yatırım yapma olan bir ano
nimi veya kooperatif şirketi kurmaları mümkündü. Fakat, kanun, 
doktrinde «tüzel kişi çözümü» denilen bu şekli kabul etmedi. Bu
nun bir kaç sebebi vardır: Evvelâ, özel kanunun kabulünden ev
vel İsviçre uygulaması «akdi şekil» denilen ingiliz hukukunun 
trust şeklinin taklidi olan bir çözümü benimsemiş ve buna alışıl
mış olduğu gibi, bundan ayrılmak için de ortada esaslı bir sebep 
de yoktu23; şimdiye kadar da bu çözümün bir sakıncası görülme
mişti. İkinci olarak, biraraya getirilecek paralarla bir tüzel kişi 
kurulması, yatırımcıyı işletmeye yabancı kılar; idareye müdahale 
etme imkân ve ihtiyacını duymaz. Halbuki, akdî sistemde her pay
daş fon idaresine karşı,ferdi ve şahsî bir talep hakkına sahiptir24; 
burada, hamiller arasında bir bağlantı yoktur. Bu suretle, şirketin 
idaresine müdahale için organize edilmiş değildir. Hattâ, paydaş
lar bunu arzu da etmemekte ve ancak paralarını emin bir surette 
işletecek bir kimseyi aramaktadırlar. Bu yönden de fon idaresi-

(20) Boveri s. 90, Spoerri s. 197, Jäggi Art 965 N 288. 
(21) Jeanprêtre, s. 295. 
(22) Jäggi, JdT 1967 s. 234, Jeanprêtre, s. 291. 
(23) Jäggi, JdT 1967 s. 234-235, Jeanprêtre, s. 290. 
(24) Jäggi, JdT 1967 s. 234, Jeanprêtre, s. 290. 
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nin kendilerine muhatap olması daha uygun düşmektedir. Fonun 
bir tüzel kişilik olarak taazuv etmesinin diğer bir sakıncası da çif
te vergi ödeme tehlikesidir. Diğer bir gerek de anonim şirketlerde 
şirketin kendi hisse senedini satın alma yasağıdır. Oysaki, yatırım 
fonlarında fon tarafından ihraç edilmiş olan katılma belgelerinin 
geri alınması (iştira olunması), yatırım fonlarının özelliği ve zo
runlu bir unsurudur. Ve nihayet, sermaye şirketlerinde sermaye 
sabittir; halbuki, yatırım fonlarında sermayenin daima değişir ol
ması yine onun diğer bir özelliğini teşkil eder25. 

IV — Birlikte (Kollektif ) Yatırım Mukavelesi : 

1) Genel olarak: 1966 tarihli İsviçre Federal Yatırım Fonu ka
nunu, Borçlar Kanununda öngörülmemiş olan yeni bir akit türü
nü hükme bağlamaktadır. Bu da «contrat collectif de placement = 
collectiv anlagevertrag» dir. Bu mukavele, vazı kanunun bir icadı 
olmakla beraber, bu icatta doktrin ve uygulamanın büyük katkısı 
vardır26. Bununla beraber, bu mukavele pek de hiç yoktan yaratıl
mış da değildir. Zira, kanunun kabulü sırasında İsviçre'de 200'den 
fazla yatırım fonu vardı ve bu fonlara yatırılmış olan paraların 
toplamı 7 milyar frangı aşmaktaydı. Bütün bu fonlar Hamil, Fon 
idaresi, Mutemet banka arasında yapılmış olan mukavelelerle ku
rulmuş bir iç düzene tabiydi. Bu sayede yatırım fonları müessese
si, arızasız bir şekilde senelerce işleyebildi. Bu hususta bir kanun 
yapan kanun vazıı, bittabi, mevcut olan bu kuruluşların tecrübe
lerinden ve hukukî bünyesinden faydalanmak zaruretindeydi. Ni
tekim, fiiliyatta da öyle oldu. Kanunun hazırlanmasında uygula
macıların katkıları büyük oldu. Kanun hazırlanırken, bazıları, bu 
mukaveleyi tamamiyle vekâlet akdine dayandırmak istediler. Bir
likte yatırım mukavelesi de vekâlet akdi ailesine dahil olmakla 
birlikte vekâlet akdi ailesine dahil olan diğer mukavele tiplerine 
nazaran büyük özellikler gösterir. 

Jäggi'nin pek isabetli bir deyimiyle, birlikte yatırım mukave
lesi, karşı edası bireyüstü (supraindividuel) bir niteliği haiz olan 
bireysel (induviduel) bir vekâlet akdidir27. Zira, vekilin yükümlülük
leri, adî bir vekâlet akdindeki vekilin yükümlülüklerine nazaran, 
büyük özellikler arz eder. 

(25) Amonn s. 5, Spoerri, s. 13. 
(26) Jäggi, JdT 1967 s. 233. 
(27) Jäggi, JdT 1967 s. 234. 
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Kanunun tarifine göre, birlikte yatırım mukavelesi, paydaşla 
fon idaresi arasında akdedilen öyle bir mukaveledir ki, bununla, 
fon idaresi bir kimseyi, idaresinde bulunan fon mamelekine ortak 
etme borcu altına girer. Demek ki mukavele, esas itibariyle, pay
daşla fon idaresi arasındadır. Fon idaresinin bir banka olması ha
linde, banka da, aynı mukavelede taraftır. Bu takdirde, bankanın 
da kendisine has hak ve yükümlülükleri vardır. Bir bankanın da 
katılması halinde, mukavele üçüzlü bir mukavele niteliğindedir. 
Kanunun açık hükmüne göre, aksine bir hüküm mevcut olmadık
ça, birlikte yatırım mukavelesi hakkında da Borçlar Kanununun 
vekâlet akdine ilişkin hükümleri uygulanır (m. 8/III). O halde, 
birlikte yatırım mukavelesi, Borçlar Kanununda hükme bağlanmış 
olan vekâlet akdinin bir türüdür (BK. 404/11, 416/11). O halde, 
birlikte yatırım mukavelesiyle, alelade vekâlet akdi arasında bü
yük bir yakınlık vardır. Bununla birlikte, mukavelenin anonim şir
ketler hukukuna benzer bir yönü de vardır; burada da bir başka
sına ait değerin (paranın) idaresi söz konusudur. Bu nedenle, ano
nim şirketteki hisse senedi sahiplerinin korunmasında olduğu gi
bi, paydaşları koruma ihtiyacı burada da mevcuttur28. 

Bu mukavelede paydaşın yükümlülüğü, sahip olmayı arzu et
tiği paya tekabül eden parayı, fon idaresine, peşinen ödemekten 
ibarettir; o, bunu yapmakla, bütün görevini yerine getirmiş sayı
lır. Yatırım mukavelesi, esas itibariyle, fon idaresine geniş yetki 
ve bir o kadar da ödevler yükler. Buna göre, fon idaresi emrine 
yatırılan paralarla, tüzük ve kanun hükümleri dahilinde, yatırım
lar yapmak ve gerçekleştirdiği kârı paydaşlara dağıtmak mecburi
yetindedir. 

Kanunun, Almanca ve Fransızca metinlerinde kullanılan «kol-
lektif» sözcüğü ile kastedilen husus, birden ziyade kimselerin ge
tirdiği paraların fon idaresince işletilmesi ve idaresidir. Yani, ak-
din bir tarafında fon idaresi, diğer tarafında ise paydaş dediğimiz 
yüzlerce, belki binlerce kişi vardır. Bu kişiler arasında aynı amacı 
takip etmekle beraber, hukukî bir ilişki, hatta, bir tanışıklık dahi 
mevcut değildir. Bunlar, aynı otobüste seyahat eden yolculara ben
zerler. Aynı hedefe giderler, fakat bu hedefe gidişte kendi araların
da bir birlik yoktur. Bu nedenle, bu mukaveleye verilen kollektif sı
fatında bir isabet yoktur; hakikatte bu deyim, mevcut olandan 

(28) Jäggi, JdT 1967 s. 234-235, Jeanprêtre, s. 290. 
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fazlasını ihtiva etmektedir29. Kanunun anladığı mânada birlikte ya
tırım mukavelesinde fon idaresi ile paydaşlar arasında, her biriyle 
ayrı ayrı olmak üzere yapılmış bir çok yatırım mukaveleleri var
dır. Açıkça ifade edilmiş olmamakla beraber, her paydaşın eşit hak
lara sahip olması kanunun esaslı özelliklerinden birisidir30. Bu ne
denle, malî bir müzayaka içerisinde bulunan bir fon idaresi envan
ter değerinden daha düşük bir bedel üzerinden yeni katılma pay 
belgeleri ihraç edemez veya bazı paydaşlara bu suretle özel fay
dalar sağlayamaz. 

2) Akdin vücut buluşu : a) Taraflar: Mukavele, fon idaresiy
le paydaş arasında yapılır. Bir banka da bu akde taraf olarak ka
tılabilir —ki ekseriya durum böyledir—. Diğer akit paydaştır; her
kes, hatta, bir yabancı memlekette oturanlar da paydaş olabilirler. 
Bir bankanın akitte taraf olması halinde de bu banka aynı zaman
da hissedar olabilir. Bu takdirde, bankanın alacağı ve borçları ha
milden olan alacağı ile takas olunamaz. (BK. 116/III). b) İltihaki 
mukavele oluşu : Birlikte yatırım mukavelesi, tipik bir iltihaki mu
kavele örneğidir31. Bir kimse, bu tür bir mukaveleyi ya kabul eder 
veya etmez. Fakat hakları üzerinde pazarlık etme yetkisine sahip 
değildir. Ancak, alacağı pay adedi üzerinde bir seçim yetkisine sa
hiptir; birden ziyade hisse aldığı zaman, paydaş fon idaresiyle bir
den ziyade yatırım mukaveleleri akdetmiş demektir. Bu, sigorta 
mukavelesinde sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki ilişkiye ben
zer. Bununla beraber, sigortacının, fon idaresine nazaran, bir ha
reket serbestisi mevcuttur; bazı hallerde özel şartlar mukaveleye 
konabilir. Halbuki, fon idaresi bu imkâna sahip değildir. Fon tü
züğünde tesbit edilmiş olan şartlar üzerinde bir değişme yapıla
maz. Bu durum, akdin değiştirilmesinde de böyledir. Taraflar iste
seler bile, aralarındaki yatırım mukavelesini değiştiremezler. Mu
kavelenin değiştirilmesi, özel bir usule tabi kılınmıştır (m. 9). 

Yatırım mukavelesine ilişkin icap, müşteri durumunda olan 
paydaştan gelir; fon idaresi bu icabı kabul eden muhatap duru
mundadır. Fon idaresi, hizmetini alenen harkesin emrine arzettiği 
için (m. 2/1) vaki bir icabı derhal reddetmedikçe kabul etmiş sa
yılır. Bu suretle akit BK. 10/11, 387 gereğince, icabın kabulcüye 
gelmesiyle tamam olur. Akdin diğer şartlarında olduğu gibi, katıl-

(29) Jäggi, Jdl 1967 s. 234, Jeanprétre, s. 290. 
(30 Messag s. 280. 
(31) Jäggi, JdT 1967 s. 235, Jeanprétre, s. 293. 
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ma belgesinin şartları üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz. 
Katılma belgesinin ihraç bedeli, objektif bir surette tayin edilir. 
O da, fonun envanter değerinin ihraç edilmiş olan belgeler adedi
ne bölünmesinden sonra bulunan miktardan ibarettir. Sadece 
bu miktara tüzük ile tesbit edilen bir komisyon ilâve olunabilir 
(m. 11/11, 12/III). Bu itibarla, katılma belgelerinin ihraç değer
leri piyasa durumuna göre, hergün değişebilir. Esas ittihaz edile
cek olan envanter değeri, hangi günkü değeridir? Katılma belgesi
nin fiilen ihraç edilerek paydaşa verildiği gün mü, yoksa, payda
şın hissedar olduğu ve bu hususa ilişkin mukavelenin tekemmül 
ettiği gün müdür? Kanun, katılma belgesinin «ihracından» söz et
mektedir (m. 12/III). Buna göre, belgenin fiilen paydaşa teslim 
edildiği tarih esas olmak lâzım gelir. Fakat, bir belgenin tanzim 
edilebilmesi için, evvelâ, paydaşla bir anlaşmanın yapılmış olması 
ve bedelinin fiilen ve peşinen ödenmiş bulunması ve bittabi, bun
dan da önce, ödenecek bedelin hesaplanmış bulunması gereklidir. 
İhraç bedeli önceden hesap edilmeden, belgenin düznlenmesi müm
kün olmadığına göre, ihraç bedelini tayin eden, paydaşın paydaşlık 
hakkını iktisap ettiği an yani bedeli ödediği andır32. Zira, belge be
deli peşinen ödenmeden katılma belgesinin düzenlenmesi yasaktır 
(m. 20/III). O halde, satış bedelinin miktarı belli olmadan, pay
daştan bir talepte bulunmak da mümkün değildir; zira, onun öde
yeceği miktar henüz belli değildir. Diğer taraftan, belgenin teslim 
olunduğu an esas alınırsa bu, piyasaya göre, fon idaresini bazı spe
külasyonlara sevk edebilir. Bu nedenle, ihraç fiyatının tesbitinde 
esas olan paydaşın paydaşlık sıfatını iktisap ettiği andır. Bu da ya
tırım mukavelesinin tekemmül ettiği andan ibarettir. Gaipler ara
sında yapılan bir mukavelede bu an icabın fon idaresine ulaştığı 
andır (BK. 10/11). 

3) Yatırım tüzüğü ( = Reglement de gestion = Fondsregle
ment): tarafların hak ve yükümlülüklerini belli eden statüye «fon 
tüzüğü» dendiğini evvelce görmüştük. Tüzük, fon idaresi tarafın
dan hazırlanır, eğer varsa saklayıcı banka da buna katılır. Ayrıca, 
tüzük kontrol organı tarafından onaylanmak lâzım gelir. Tüzük, 
kanuna aykırı bir hüküm ihtiva edemez (m. 11); eğer bu tür bir 
hüküm ihtiva ederse, bunlar geçersizdir (m. 19, 20). Bununla bir
likte, tüzüğün kontrol makamı tarafından onaylanmamış olması 

(32) Jeanprêtre, s. 295. 
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onun geçersizliğini mucip olmaz33. Tüzük, bir sigorta mukavelesin
de sigorta şartnamesine benzer. Kontrol makamı fon idaresinin 
adını başkalarını aldatıcı nitelikte olmamasına dikkat eder (m. 
41/III). 

Tüzük tarafların hak ve yükümlülüklerini tam olarak hükme 
bağlar (m. 11/I). Tüzükte şu hususlar hakkında açık hükümler 
bulunmalıdır: 

— Yatırım politikasının ana hatları mümkün olduğu kadar 
açıkça belli edilmelidir (Nizamname m. 10). 

— Elde edilen safi gelirlerle fon mallarının satışından elde edi
len kârlar hakkında ne işlem yapılacağı (Nizamname m. 12) 

— Fon idaresi ile saklayıcı bankaya ödenecek her türlü üc
retler (Nizamname m. 13). 

Kanun tüzüğün muhtevasını tayin hususunda tarafları tama-
miyle serbest bırakmıştır. Bununla birlikte, fon idaresiyle banka
nın elde edilen kârlardan hisse almaları yasaklanmıştır (Nizamna
me 13/III). 

Kanunun 14. maddesine dayanan nizamnamenin bu hükmü
nün hukukî değeri münekaşalıdır54. 

4) Katılma belgesi (=Le certificat = anteilschein) : Payda
şın hakkı, kıymetli evrak niteliğinde olan bir belgede ifade olun
mak lâzımdır. Bu belge kıymetli evrak niteliğinde olup, üzerinde 
itibari değer yazılı değildir (m. 20/11). Fon idaresi ve —varsa— 
banka tarafından müştereken imza olunur. Katılma belgesi, yatı
rım tüzüğünün tam metnini ihtiva eder (m. 20/IV); hamiline ve
ya nama yazılı olabilir. Nama yazılı olduğu takdirde, kanunun hük
mü icabı emre yazılı bir senet niteliğindedir (m. 20/11). Katılma 
payı belgesi bir veya birden ziyade payları ihtiva eder. Bu son hal
de, bunların hepsinin birlikte tedavül etmeleri gerekir; hamil bun
ları ayrı ayrı temlik edemez. Ayrı ayrı temük etmek için onların 
münferit belgelere ayırtedilmesi lâzımdır; talep edilmesi halinde 
fon idaresi bunu yapmalıdır35. Yatırım belgesi, ancak, karşılığı pa
ra alındıktan sonra ihraç olunabilir. Nakit para dışında başka bir 

(33) Jeanprêtre, s. 292. 
(34) Hirsch s. 8. 
(35) Jeanprêtre, s. 295. 
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değer karşılığında ihraç edilemez; özellikle fon idaresi tarafından 
yatırım yapılacak teşebbüslerin hisse senetleri karşılığında belge 
ihraç edemez; bedelin peşin olması lâzımdır. Bu hükümden mak
sat, fon idaresinin hamiller üzerine bir yatırım yapmasını önlemek
tir. Bununla birlikte, bedel alınmadan bir senedin ihraç edilmiş ol
ması, onun geçersiz olmasını gerektirmez; ancak fon idaresi bun
dan doğan zararlardan sorumlu olur. 

5 ) Tüzüğün değiştirilmesi : Kural olarak, bir mukavele, an
cak, tarafların karşılıklı rızalarıyla değiştirilebilir. Ancak, yatı
rım fonlarında akdin bir tarafında fon idaresi, diğer tarafında ise 
sayısı ve kim olduğu belli olmayan bir çok belge hamilleri vardır; 
bunların hepsinin biraraya gelip de mukaveleyi (tüzüğü) değiştir
meleri mümkün değildir. Esasen hamillerin kimlerden ibaret de 
olduğunun tayini de kabil değildir. Buna karşılık, yatırım fonları 
20-30 senelik süreler için kurulurlar. Bu süre içerisinde şartlar 
esaslı surette değişmiş ve bu nedenle de fon tüzüğündeki hüküm
lerin değiştirilmesi ve yeni duruma intibak ettirilmesi zorunlu ola
bilir. Ticaret Kanunu istikraz tahvillerinde, istikraz şartlarının de
ğiştirilmesi hususunda özel bir hüküm sevk etmiştir. Kanunda bu 
maksatla tahvil sahipleri hakkında hükümler vardır (TK 429-
431). Yatırım fonu kanunu, Ticaret Kanununun tahviller hakkın
daki çözümünü kabul etmeyerek daha pratik olan bir yol buldu. 
Buna göre, fon idaresi, daha önce kontrol makamının görüşünü al
dıktan sonra, hâkimden tüzüğün değiştirilmesini isteyebilir (m. 9). 
Hâkim, görüşlerini öğrenmek üzere hamilleri davet eder. Daha son
ra, eğer durum, değiştirme isteğini haklı gösteriyorsa, bankalar ko
misyonunun görüşünü aldıktan sonra, yatırım tüzüğünü tadil eder. 
Ayrıca, saklayıcı bankanın da mütalâasını almak gereklidir. Jäggi 
tarafından uygun ve pratik görülen36 bu hal tarzını Jeanprêtre, bir 
mukavelenin ancak taraflarca tadil olunabileceği ana görüşünden 
hareketle, kanunun bu çözümünü tenkit etmekte ve Ticaret Kanu
nunun tahviller hakkındaki çözümün daha uygun olduğu görüşü
nü savunmaktadır37. 

Hâkimin bu faaliyeti çekişmesiz yargı niteliğindedir. Hâkim 
bu hususta geniş bir takdir hakkına sahiptir; hamiller tarafından 

(36) Jäggi, JdT 1967 s. 236. 
(37) Jeanprêtre, s. 296. 
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yapılan itirazlarla, hâkim bağlı değildir38. Hamillerin görüşü sade
ce hâkimi aydınlatıcı niteliktedir. 

V — Tarafların Değişmesi : 

1 ) Katılma belgesinin başkasına devri : Katılma belgesi pay
daşın fon idaresine olan hukukunu ihtiva ve temsil eder. Bu bel
genin başkasına temlik maksadıyla devri, onda mündemiç olan bü
tün hakların yani fona ortak olma hak ve sıfatının da devrini kap
sar. Bu belge, kıymetli evrak niteliğinde (TK. 557) olduğundan, 
kıymetli senetlere has olan usullere göre (TK. 559-561) temlik olu
nur. Zira, bu belge kanunun sarih ifadesine göre (m. 20/11) kıy
metli evrak niteliğindedir. Esasen özel kanunun kabulünden önce 
de doktrin, katılma belgelerini kıymetli evrak niteliğinde tanzim 
edileceğini kabul etmekte idi ve fiiliyatta da durum böyleydi39. Ye
ni kanun bu durumu teyid etmek suretiyle belgenin kıymetli evrak 
olarak tedavülünü bu suretle daha da kolaylaştırmış oldu (m. 20/ 
II). Bununla birlikte, genel hükümlere göre (TK. 559) katılma 
belgesinin devrinin fon idaresinin muvafakatma bağlı kılınması 
mümkündür. Ancak, bunun için fon tüzüğünde buna imkân veren 
açık bir hükmün bulunması gereklidir (m. 11). Bittabi, ayrıca ban
ka komisyonu tarafından bunun onaylanmış olması gereklidir. 

Hamil ile fon arasındaki ilişkinin bir vekâlet ilişkisi olduğu 
gözönünde tutulursa, hamilin elindeki belgeyi başkasına temlik et
mesi, vekâlet akdinde müvekkilin (hamilin), vekiline karşı olan 
hakkını (alacak) bir üçüncü şahsa temlik etmesi demektir. Hal
buki, ancak nitelik itibariyle başkasına devri mümkün olan haklar 
kabili temliktir (BK. 162). Genel olarak, doktrin bir vekâlet ak
dinin ifasını talep etme hakkını başkasına temliki mümkün olma
yan bir hak olarak nitelendirmektedir40. Akdin niteliği buna engel
dir. Toplu yatırım mukavelesinde, müvekkil durumunda olan ha
milin, vekil durumunda olan fon idaresine karşı olan durumu, ta-
mamiyle «gayri şahsî» dir. Bu nedenle, temlike bir mani yoktur. 
Halbuki, kanun, genel prensipten ayrılarak, bu hakkın devrini 
mümkün görmüştür. Hamilin hakkmı başkasına devretmesiyle, fon 
idaresinin durumunda herhangi bir değişme meydana gelmez. 

(38) Hirsch, s. 8. 
(39) Jäggi, Kommentar Art 965 N 288, Spoerri, s. 197, Boveri, s. 90, 

Amonn, s. 56. 
(40) von Tuhr/Siegwart § 94 II. 2 s. 791. 
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Ancak şu sorun söz konusu olacaktır; Hamil belgeyi devret
mekle artık fon idaresine yabancı olur. Belgenin temliki, hamilin 
fon idaresine karşı olan hakkını (alacaklarını) devri demektir. Hal
buki, ancak, nitelik itibariyle başkasına devri mümkün olan haklar 
akdidir. Bu nedenle, hakkını devreden hamilin, idareye karşı bazı 
borçları da olabilir. Belgenin devrinin hamilin fon idaresine olan 
borçları yönünden ne gibi bir etkisi olacaktır? Bu suretle, borçlu 
olan hamil, borcunu üçüncü bir kimseye devredebilmek için, borç
lunun muvafakati şarttır (BK. 174). Yeni kanun kaltılma belgesi
nin başkasına devri halinde hamilin borçları hakkında bir hüküm 
ihtiva etmemektedir. O halde, bu takdirde genel hükümlerin uy
gulanması gerekir. Diğer taraftan, elindeki katılma belgesini tem
lik etmiş olan paydaşın fon idaresine karşı yine de borçlu olmak
ta devam ettiği kabul edilemez. Bu sonucun kabul edilebilmesi 
için, borçlunun devre muvafakat etmesi şarttır. Ancak, yakından 
incelendiği zaman, sorunun bir başka şekilde halledilmiş olduğu 
görülür. Gerçekten, kanuna göre, fon idaresinin bütün alacakları 
(hamillerde olanlar dahil) fon hesabına borç yazılır. Ayrıca, ha
millerin şahsî sorumlulukları söz konusu olamaz (m. 16/11). O 
halde, elindeki belgeyi temlik eden bir malik, fon idaresine, bu 
yüzden olan borçları, fonun umumî hesabından tesviye olunur. Bu 
nedenle, elindeki belgeyi başkasına devreden hamilin artık bir 
başkasına devredeceği bir borç da yoktur. Onun sorumluluğu, 
elindeki belge ile sınırlıdır41. Bu durumda, senetlerin el değiştir
mesinde, fon idaresinin hiç bir zararı olmayacaktır; onun yönün
den hamilin şu veya bu kimse olmasının önemi yoktur. 

2) Akdi ilişkinin fon idaresi taraf nidan bir başka fon ida
resine devri : Adî bir vekâlet ilişkisinde, vekilin vekâlet ilişkisini 
tüm olarak, başkasına devretmesine tesadüf olunmaz. Bununla 
beraber, bu, nazarî de olsa, mümkündür. Ancak, bunun iki ayrı 
bağımsız ameliye ile yapılması lâzımdır: Birincisi, alacağın temli
ki, diğeri de borcun naklidir. Bittabi, her iki halde de gerekli olan 
hukukî şartları yerine getirmek lâzımdır. Ancak, birlikte yatırım 
mukavelesinde vekil mevkiinde bulunan fon idaresinin durumu, 
adî vekâletteki vekilin durumundan farklıdır. Fon idaresinin kar
şısında yüzlerce müvekkil vardır. Bunlardan sadece birisine iliş
kin hak ve borcun, diğerlerinden ayırt edilme suretiyle, başkası
na devri kabili tasavvur değildir. Ancak, bu, kül halinde mümkün 

(41) Jeanprêtre s. 298. 
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olur; yani, fon idaresinin yatırım tüzüğü ile üstlenmiş olduğu bü
tün hakların bir kül halinde devri düşünülebilir. Bu takdirde, 
«yeni fon idaresi» eski fon idaresinin yerine kaim olur. Buna kar
şılık, hamillerle fon idaresi arasındaki ilişki, muhteva itibariyle, 
bir değişmeye uğramaz. Bu anlamda da olsa, eski fon idaresinin 
yerini yenisinin alması ve onun hak ve yükümlülüklerine halef ol
ması, ancak, alacağın temlikiyle birlikte borcun nakli hükümle
rine göre mümkün olur. Fakat bu da pratik yönden mümkün de
ğildir. Zira, bunun için, yapılacak bütün işlemlere bütün hamille
rin tam olarak muvafakat etmeleri lâzımdır; bu da hamillerin sa
yısının çokluğu ve onların kimler olduğunun bilinmemesi yüzün
den fiilen mümkün değildir. O halde, yatırım fonlarında kanunla
rın bu husus hakkında özel bir hüküm ihtiva etmeleri ve özel bir 
sistem meydana getirmeleri şartiyle, bu, mümkündür. 

1966 tarihli İsviçre Yatırım Fonu Kanunu, saklayıcı bankanın 
kendi yerine bir başka bankayı ikame edebilmesi hakkında açık 
bir hüküm ihtiva etmektedir (m. 19). Bu hükme göre, eski ban
ka, hukukî durumunu bir yenisine, aralarında yapacakları bir mu
kavele ile devredebilir. Buna hamillerin muvafakatları gerekli de
ğildir; onlar, sadece durumdan haberdar edilirler. Bununla bir
likte, bu devir işlemine fon idaresi ile bankalar komisyonunun 
muvafakati şarttır. 

Oysaki, durum fon idaresi hakkında farklıdır; evvelâ bir fon 
idaresi, ancak, resmen gerekli olan müsaadeyi aldıktan sonra faa
liyete geçebilir; bu müsaade, fon idaresinin iflâsı veya bankalar 
komisyonunun kararı ile sona erer (m. 44/1, II). Bu takdirde, 
bankalar komisyonu, fon idaresinin tasfiyesine karar verebilir 
(m. 44/11). Fakat tasfiye yerine bankalar komisyonu bu durumda 
olan fonun idaresini bir başka ion idaresine tevdi edebilir. Bu 
halde, eski idarenin hak ve yükümlülükleri yenisine geçer; bu ge
çiş idarî bir işlem sonucu vukua gelir; buna ne eski fon idaresi
nin ne de hamillerin muvafakati gerekir. Bu hal tarzı Federal Si
gorta Kanunundan esinlenmiştir. 

Bunun dışında, kanun, hamillerin muvafakatları olmadan, es
ki fon idaresine bağlı olan bütün mukavelelerin, bir kül halinde, 
yeni bir fon idaresine devrine imkân veren bir hüküm ihtiva et
memektedir. Halbuki kanun, genel hükümlerden inhiraf etmek su
retiyle, hamillerin muvafakatini almadan, bankanın hukukî duru
munu bir başka bankaya devretmesine müsaade etmiştir (m. 19). 
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Böyle bir hüküm fon idaresi hakkında öngörülmüş değildir. O 
halde, fon idaresi bu anlamda hak ve borçlarını bir başka fon ida
resine devreder42. 

Fon idaresi kendi yerine, bundan böyle yapılacak işler için, 
bir başkasını tayin edebilir mì? Vekâlet akdinde ikame mümkün
dür; vekil yapacağı bir mukavele ile kendi yapacağı işleri bir baş
kasına yap tutabilir: BK. 391/III, 392. Genel hükümlere göre, bir 
ikamenin mümkün olabilmesi için vekilin buna yetkili olması ve
ya teamülün buna müsait olması veyahut da durumun bunu zo
runlu kılması lâzımdır. Bu şartlar altında yapılmış olan bir ika
mede, vekil sadece kendi yerine ikame edeceği kişiyi seçmede ve
ya ona vereceği talimattaki kusurundan sorumludur. Bunun dışın
da, ikame vekilin eylemlerinden ikame eden ilk vekil sorumlu ol
maz. Bu takdirde, müvekkilin ikame vekile karşı doğrudan doğ
ruya bir talep hakkı vardır. Yatırım kanununun açık hükmüne 
göre, yatırım fonları hakkında Borçlar Kanununun vekâlet akdi
ne ilişkin hükümleri uygulanır. Bu itibarla, kanunda aksine bir 
hüküm olmadığına göre, bir fon idaresi de ancak Borçlar Kanu
nunun 391, 392. maddelerinin öngördüğü şartlar içerisinde, ikame 
yoluna gidebilir. 

O halde böyle bir ikame imkânı için hamillerin muvafakatla-
rı ve bu muvakatm sarih veya zımnî surette fon tüzüğünde mev
cut olması veya fevkalade bir durumun bunu gerekli göstermesi 
lâzımdır. Ancak şimdiye kadar yapılan uygulamada fon idareleri
nin yerine bir diğerinin ikamesi görülmemiştir43. 

Bununla beraber, Jeanprêtre haklı olarak, yatırım fonlarında 
fon idaresinin yerine bir başkasının ikame edilmesi imkânını 
bir paradox olarak nitelendirmektedir44. Zira, böyle bir işlem, ya
tırım fonu kanununun öngördüğü daha ağır bir sorumluluk siste
miyle bağdaşır nitelikte değildir. Gerçekten, yatırım fonu kanunu 
yatırım tüzüğündeki fon idaresinin sorumluluğunu sınırlayan ka
yıtların geçersiz olacağını hükme bağlamıştır (m. 24). Keza, umu
mî hükümlere göre, yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumlu ol
mama bir ölçüde mümkündür (BK. 100/11, III). Halbuki Yatı
rım Kanunu burada bu imkânı yasaklamıştır (m. 24/11). Bu su-

(42) Jeanprêtre s. 300, Hirsch, s. 9. 
(43) Jeanprêtre s. 301. 
(44) Jeanprêtre s. 301. 
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retle, kanun, fon idaresinin sorumluluğunu şiddetlendirmiştir. 
Halbuki bir ikame müessesesinin kabulü, eski idarenin sorumlu
luğunu daraltmak olacaktır. Zira, ikamede, ikame eden eski vekil, 
sadece ikame ettiği kimseyi seçimdeki ve ona verdiği talimattaki 
kusurundan sorumludur (BK. 391 ).45 Yani, bu takdirde, sorumlu
luk çok sınırlı olacaktır; bu ise özel kanunun güttüğü amaçla bağ
daşır nitelikte değildir. Bu nedenle, yatırım fonlarında ikameye 
ancak zaruri hallerde müsaade etmeliydi. Bugünkü durumda ban
kalar komisyonunun bir ikameye imkân veren tüzük hükmünü 
tasdik etmesi uygun bir çözüm yolu olur46. 

VI — Mülkiyet Sorunu : 
1 ) Genel olarak : 1966 tarihli kanunun kabulünden önce, ik-

tisaden maliklere ait olan ve fakat fon idaresinin idaresinde bu
lunan malların, özellikle, cismanî şeylerden ibaret bulunan port
föydeki kıymetli senetlerin, mülkiyetinin kime ait olacağı, halli 
gerekli olan en önemli bir sorun idi. Fon idaresinin iflâsında, bun
ları onun alacaklılarından kurtarmak ve iflâs masasına dahil ol
malarını önlemek için, yukarıda da işaret olunduğu üzere, muka
vele yoluyla, hamillerin porföydeki senetlerin müşterek maliki ol
duğu kabul olunmakta ve fon tüzüğü de buna hukuken imkân ve
recek surette, tanzim edilmekteydi. Bu hal şeklinin ciddi ve doğ
ru bir hukukî çözüm olup olmadığı, bilhassa, kanunun hazırlık 
çalışmaları sırasında ciddi bir münakaşa konusu oldu47. Eski, müş
terek mülkiyet adı verilen çözümün isabetli ve doğru olduğu hak
kında ciddi tereddütler hasıl oldu48. Bu nedenle, vazı kanun muka
vele sistemi yerine, «itimada müstenit mülkiyet» sistemini kabul 
zorunda kaldı. Yeni kanunda, bu hususta açık bir hüküm bulun
mamakla beraber, muhtelif hükümlerin, doğrudan doğruya veya 
dolayısıyla söylediklerinden anlaşıldığına göre, fona ait bilcümle 
haklar —mülkiyet dahil— hukuken fon idaresine aittir. Kısacası, 
hukuken malik fon idaresidir. Gerçekten 2. maddenin 1. fıkrası 
—bilhassa Almanca metin— yatırım fonunun «özel bir mal var
lığı» olarak49 fon idaresi tarafından «hamiller hesabına» idare olu-

(45) Guhl-Merz-Kummer s. 49. II. 3. 1. 434. 
(46) Jeanpretre s. 302. 
(47) Bär, Zbj 1962 s. 295, Amonn, s. 26, 36. 
(48) Bär, Zbj. 1962, s. 295, Amonn, s. 42. 
(49) Mamelek ve Hususî Mamelek Kavramı hakkında bakınız: Nûşin Ayi 

ter, Mamelek Kavramı Üzerinde inceleme, Ankara 1968. 



Yatırım Fonlarının Hukukî Yapısı 437 

nacağı hükme bağlanmıştır. Demek ki mülkiyet, fon idaresine ait
tir; fakat fona ait değerler, fon idaresinin malvarlığında «özel bir 
malvarlığı» teşkil etmektedir. Bununla da yetinilmeyerek, kanu
nun 17. maddesinde, fon idaresinin iflâsı halinde, hamiller lehine, 
BK. 393/III'de olduğu gibi, ve fakat ondan farklı bir «ayırma hak
kı» (ÎİK. m. 189) kabul olunmaktadır. Bu suretle, fon idaresinin 
iflâsı halinde, fona ait kıymetler onun masasına dahil olmayacak 
ve ondan ayırtedilecektir. Zira, hakikatte bu kıymetler, fon idaresi
nin öz malı olmayıp, hamillere aittir. Kısacası, fona ait değerler 
(hak, alacak, taşınır ve taşınmazlar) in iktisadî maliki, hamiller
dir. Buna karşılık, üçüncü kişiler karşısında ve hukuken bu de
ğerlerin sahip ve maliki fon idaresidir. Bu sayede fon idaresi, bu 
mallar üzerinde, malik veya hak sahibi olarak, dilediği tasarruflar
da bulunma yetkisine sahiptir. Bu yönden, üçüncü kişilerin bir 
tereddüdüne lüzum ve imkân yoktur. Bu durum ise, hukuk dok
trininde «güvence dayanan mülkiyet» kavramına tekabül eder50. 

Yine bu duruma göre, fon idaresi fona dahil olan bütün kıy
metlerin sahip ve maliki olmakla beraber, iç münasebet yönün
den, yani, asıl hak sahibi olan hamiller karşısında, onun yetkileri 
sınırlıdır. Fon idaresi, malik olma ve hak sahibi bulunma yetkisi
ni, ancak, fon tüzüğünün kendisine tanıdığı sınırlar içerisinde kul
lanabilir. Bu sınırı aşan tasarruflar, üçüncü kişiler yönünden ge
çerli de olsa, hamiller yönünden geçersiz ve tazmin borcunu doğu
rur. Bununla beraber, fon idaresi, üçüncü kişilere kabili dermeyan 
bir surette fon mallarını terhin edemez, teminat maksadiyle tem
lik edemez (m. 12/11). Alelade bir vekâlet akdinden farklı olarak, 
fon idaresinin yetkileri hamillerin menfaatiyle sınırlıdır. 

VII — Paydaşın Fondan Çekilmesi, Fonun Çözülmesi : 

1) Paydaşın fondan çekilmesi: Paydaş, her zaman fondan 
ayrılabilir ve onunla olan hukukî ve malî ilişkisini kesebilir ve 
bunun sonucu olarak da, payının değerinin para olarak kendisine 
ödenmesini her zaman isteyebilir (m. 21/1). Bu hüküm, vekâlet 

(50) von Tuhr/Siegwart, § 26. IV. s. 195, Oser/Schönenberger, Art N 17, 
Meier-Hayoz, Syst. Teil N. 205 Art, 646 N. 10, Ergun, Özsunay, Türk 
Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler İstanbul 
1968, Turhan, Esener. Türk Hukukunda Muvazaalı Muameleler An
kara 1956, Özcan Karadeniz: Tübingen 1960 BGE. 31.11.109, 39.11.810. 
43.III.346, 71.11.90, 78.11.451. 
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akdinde müvekkilin vekili vekâletten azline ilişkin olan ve âmir 
bir hüküm niteliğini haiz bulunan EK. 396/I'in bir uygulaması ha
lidir. Bununla beraber, yatırım fonlarında bu hakkın kullanılma
sının bazı özellikleri vardır: BK. 396/11 göre, eğer azil münasip 
olmayan bir zamanda vuku bulmuş ise, müvekkil bundan doğan 
zararları vekile tazmin ile mükelleftir. Halbuki yatırım fonunda 
müvekkil durumunda olan hamilin fondan ayrılması, münasip ol
mayan bir zamanda dahi vuku bulmuş olsa, bundan ötürü fon ida
resi hamilden bir tazminat talep edemez. Bundan başka, özel ka
nun fon idaresi lehine, paydaşa ödenecek para (iştira bedeli) 
hakkında iki geciktirici defi hakkı tanımıştır (m. 21/11). Buna 
göre, eğer fon idaresinin ayrılan paydaşın alacağını ödemeye ye
tecek nakit mevcudu yoksa, fon idaresi, nakit parayı tedarik için, 
gereğine derhal tevessül edecektir. Ancak, bu müddet zarfında ay
rılan paydaş biraz beklemek zorundadır. Kıymetli evrak alım satı
mı ile meşgul olan fonlarda, paranın tedariki nihayet bir iki gün
lük meseledir. Zira bu halde, eldeki değerlerin piyasa veya borsada 
derhal satışı mümkündür. Ödenecek para miktarı bakımından, 
hamile yapılan öldeme günündeki miktar esastır. Fiyatların de
vamlı düşmesi halinde, iştira bedelinin talepten bir müddet sonra 
ödenmesi, hamil için zararlı olabilir. Ancak, fon idaresinin bu ih
timalleri düşünerek yeteri miktarda nakit bulundurma hususunda 
bir kusuru yoksa, hamil, bu yüzden husule gelecek zarara katlan
mak zorundadır. Ancak, fon idaresi de kasasında lüzumu kadar 
daima nakit para bulundurmak zorundadır (6/1, 12/1). Bu mec
buriyete uymama, kusuru tazammun eder; bu da tazmin borcunu 
doğurur (m. 24). Kanunun tanıdığı ikinci geciktirici defi hakkı 
da, tediye zorluğunun olağanüstü durumdan ileri gelmiş olması
dır (m. 21/IV). Buna göre, kontrol makamı, olağanüstü durum
larda, fon idaresi lehine, iştira bedelinin ödenmesi hususunda bir 
«mehil» verebilir. Mehil, bir kaç defa da verilebilir. Bu takdirde, 
iştira bedelinin muacceliyet kesbetmesi, geciktirilmiş olur. Kont
rol makamının fon idaresi lehine böyle bir mühlet tanıması, idarî 
değil, özel bir hukuk işlemidir51. Bu suretle, bir borç muaccel ol
mamaktadır. Fondan çıkış talebi, ancak, bu mühletin sona erme
sinden sonra sonuç meydana getirir. Gayrimenkul fonlarında müh
let süresi 12 aydır. Fon tüzüğü bu müddeti değiştirebilir. Fakat 
hiç bir zaman verilecek müddet 24 ayı geçemez (m. 36). 

(51) Jäggi s. 239, Jeanprêtre, s. 304. 
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Hamilin iştira hakkını kullanması, yani, fondan ayrılma arzu
sunu izhar etmesi, yapıcı bir hakkın kullanılması niteliğindedir ve 
şekle tabi değildir. Ancak muhataba varması gerekli bir irade be
yanıdır. 

2) Fon idaresinin fonu çözme (feshetme) hakkı : Adî vekâ
lette olduğu gibi (BK. 396), vekil durumunda olan fon idaresi, ve
kâletten, tek taraflı bir irade beyanı ile çekilebilir. Bununla bera
ber, burada durum adî vekâlette olduğundan hayli farklıdır. Fon 
idaresinin karşısında bir değil, bir çok müvekkiller vardır. Bu ne
denle, vekâletten çekilmek istediği zaman, hepsine karşı birden 
çekilmek mecburiyetindedir. Hamillerden sadece bir veya bir kaçı
na karşı çekilmek mümkün değildir. Zira, buradaki vekâlet iliş
kisi, kişisel münasebeti aşan bir niteliği haizdir52. Yani vekil duru
mundaki fon idaresinin bir değil bütün hamilleri ilgilendiren özel 
bir durumu vardır; bunlardan birisi veya bir kaçını muhatap ala
maz; bunların hepsi bir kül halinde, mütalâa olunmak zorundadır. 
Fon idaresi, hak ve görevlerini ifa ederken, bu özel durumu göz-
önünde tutmak zorundadır. O halde fon idaresi, vekâletten rücu 
etme (fonu feshetme, çözme) hakkını kullandığı zaman, bu hak
kını bütün hamillere karşı kullanmak zorundadır; bu hakkın kul-
lanılmasiyle de fon çözülür (infisah eder). 

Özel kanun, 28. maddenin matlabmda, genel bir ad olarak 
«yatırım fonunun çözülmesi ( = infisahı) »mdan söz etmektedir. 
Burada da birbirinden farklı iki durumu ayırdetmek lâzımdır. 
Her iki halde de artık fon idaresinin yaşamı sona erer ve fonun 
artık tasfiyesi gerekir (m. 30). 

a) Feshi ihbar (m. 20/1 b) : Eğer, fon, belli bir süre için 
kurulmamış ise, gerek fon idaresi gerekse saklayıcı banka, fonun 
feshedilmesini hamillere ihbar edebilir. Bu takdirde, bu arzunun 
resmî ticaret gazetesinde ve varsa, tüzükteki esaslar dahilinde, 
ilân edilmesi lâzımdır. Bu takdirde feshi ihbar, yapılan bu ilândan 
itibaren, altı ay sonra sonuç meydana getirir. Fakat fon, belli bir 
süre için kurulmuş ise, bu müddetin sona ermesinden önce, fes
hin ihbar edilmesi mümkün değildir. Bu takdirde, müddetin hita
mını beklemek lâzımdır. 

(52) Jäggi s. 234, Jeanprêtre, s. 304. 
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b) Mahkeme vasıtasiyle çözülme (feshi) : Belli süre için 
kurulmuş olan fonlarda haklı (muhik) sebeplerin mevcudiyeti ha
linde gerek fon idaresi gerekse saklayıcı banka, hâkimden fonun 
çözülmesini isteyebilir (m. 28/1 a). Özel kanun, bu yönden, Borç
lar Kanununun vekâlet akdi hükümlerinden ayrılmaktadır. Zira, 
Borçlar Kanunu muhik sebepler yüzünden vekâlet akdinin sona 
ermesi halini düzenlememiştir. Buna lüzum da yoktur; zira, gerek 
vekil, gerekse müvekkil, her zaman vekâlet akdine son verme im
kânına sahiptirler (BK. 396). Halbuki, yatırım fonlarında buna 
ihtiyaç vardır. «Haklı sebeplerin» nelerden ibaret olacağı hakkın
da, sürekli akitlere ilişkin Borçlar Kanunları hükümlerinden (BK. 
264, 286, 344, 535) faydalanılacaktır. Haklı sebeplerden dolayı 
fesh için, fon idaresinin veya bankanın tek iradesi yeterli değil
dir. Burada da adî şirkette olduğu gibi (BK. 535), bunun hâkim
den, onlarca istenilmesi lâzımdır. Hâkim, burada da çekişmesiz 
kaza usulünü uygulayacaktır. Böyle bir talep karşısında kalan 
hâkim, evvelâ, kontrol makamının görüşünü isteyecek, bir itiraz
ları varsa, bildirmek üzere hamilleri de ilân suretiyle durumdan 
haberdar edecektir. Hamillerin aynı surette hâkimden fonun fes
hedilmesini isteme hakkı yoktur; zira, fondan çekilme imkânı on
ları lüzumu kadar korur. 

c) İdarî çözülme: Kontrol makamı (bankalar komitesi), ge
rekli şartların yerine getirilmemiş olması veya fon idaresinin gö
revini gerekli surette yapmamış olması halinde, verdiği müsaadeyi 
geri alabilir (m. 44/1). Bundan başka, fon idaresinin iflâsı halin
de, başka bir işleme lüzum olmadan, fonun tasfiye edilmesi gere
kir. Fon idaresinin elinden müsaadenin geri alınması halinde, ban
kalar komitesi ya fonun portföyünün idaresini bir başka fon ida
resine tevdi eder (m. 46/1) veya fonu fesheder. Fesih müddetle il
gili bütün mukavelelerin aynı zamanda sona ermesini mucip olur. 

VIII — Fon İdaresinin ve Saklayıcı Bankanın Hukukî Du
rumu : 

1) Fon idaresi: Fon idaresi, yukarıdaki izahlardan da anla
şılacağı gibi, hamillerin vekilidir ve onlara ait olan değerleri ida
re etmek ve onları gelir getirir halde kullanmak yükümlülüğü al
tındadır. O, bu görevi, ifa edebilmek için, her türlü yetkiye sahip
tir. Ancak, fon tüzüğünün tesbit ettiği kurallara tâbidir. Bununla 
beraber, fon idaresi bankalarda ve sigorta şirketlerinde olduğu 
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gibi, kontrol makamının murakebesi altındadır. Bununla beraber, 
ne kontrol makamının ne de hamillerin onun işine müdahale et
me hakkı vardır (m. 12, 42/1). Elde ettiği kârları, tüzük hükümle
ri dairesinde, hamil paydaşlara dağıtır. Gerekli olan alım ve sa
tımları yapar; fakat bunlardan dolayı özel bir menfaat talep ede
mez. Ancak fon tüzüğünün kabul ettiği miktarda yaptığı hizmet
lerden ötürü, bir komisyon almakla yetinmek zorundadır. Fon 
idaresi bizzat fonla alış veriş edemez. Ona ait bir malı kendisi için 
satın alamaz veya kendisine ait bir malı fona maledemez. Ancak, 
borsada kayıtlı olanlar bundan müstesnadır. Fon idaresi, fona ait 
hesapları tutar, muhasebesini tanzim eder; fakat, bu muhasebe, 
kendi hesap ve muhasebesinden ayrıdır. Fon idaresi, her altı ayda 
bir defa olmak üzere bir faaliyet raporu hazırlar ve bunu yayınlar. 

Akdî görevini gereği surette ifa etmeyen fon idaresi, hamilin bu 
yüzden ileri gelen zararlarını tazmin ile yükümlüdür (BK. 96, m. 
24/11). Burada bir kusur sorumluluğu söz konusudur; ancak fon 
idaresi aleyhine bir kusur karinesi mevcuttur. Kusursuzluğunu id
dia eden, fon idaresi bunu ispat zorundadır. Fon idaresi, memur 
ve müstahdemlerinin eylemlerinden ileri gelen zararlardan da so
rumludur. Burada, Borçlar Kanunundakinden farklı olarak, fon 
idaresi yardımcı kişilerin eylemlerinden sorumlu olmayacağını mu
kavele edemez, buna ilişkin, bir hükmü fon tüzüğüne koyamaz 
(m. 24/III). 

2) Saklayıcı bankanın hukukî durumu : Esas itibariyle ban
ka, bir saklama akdinde saklayan (müstevda) durumundadır. Bu 
yönden, malik olan fon idaresine karşı sorumludur. Fon idaresi
nin kendisine verdiği veya fon idaresinin verdiği talimat üzerine, 
kendisinin piyasadan mubayaa ettiği kıymetli evrakı özel bir ser
best depoda muhafaza etmek ve zamanı geldiğinde, muaccel kâr 
veya faiz kuponlarını tahsil etmek amorti edilen senet bedellerini 
almak ve bunları özel bir hesapta tutmak ve tüzük hükümleri ge
reğince sene sonlarında hamillere hisseleri oranında dağıtmakla 
yükümlüdür. Bu bakımdan, saklayıcı banka, bir vekil olarak mü-
vekilleri durumunda olan hamillere karşı sorumludur. 

Ayrıca, saklayıcı banka, fon idaresinin faaliyetini kontrol et
me ve bu faaliyetin tüzük ve kanun hükümlerine göre yapılıp ya
pılmadığını tesbit etme zorundadır. Fon idaresinin, Kanun veya tü
züğe aykırı olan talimat hükümlerini yerine getirmeyecektir (m. 
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18); eğer fon idaresinin kendisi bir banka ise, ayrıca bir saklayıcı 
bankaya lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

IX — Kontrol ve Murakabe : 

1 ) Kamu Hukuku yönünden : Burada hamillerin menfaatle
rinin korunması söz konusudur, yatırım fonlarında birisi özel hu
kuka, diğeri de kamu hukukuna ilişkin olmak üzere iki türlü kont
rol sistemi kurulmuştur. Bunun dışında kanun, birlikte yatırım 
mukavelesine uyulmayı mecburi kılan hükümler koymak suretiy
le de bıı himayeyi sağlamıştır. Her yatırım fonunun bir tüzüğünün 
bulunması, bu tüzükte fonun faaliyeti için gerekli olan hususların 
ve prensiplerin gösterilmesinin zorunlu olması, fona ait değerle
rin kıymetlerinin hesaplanması, hesaıplarm tutulması, yapılan alım 
ve satımların bir liste halinde yayınlanması ve bu suretle alenili
ğin sağlanması, banka ve fon idaresinin tüzükte gösterilen miktar
dan fazla bir ücret talebinde bulunamaması hakkındaki kanun ve 
kanunun icrasına ilişkin nizamname hükümleri bu cümledendir. 

2) Özel hukuk kontrolü (Revision) : İşaret edelim ki, bura
da söz konusu olan bildiğimiz kadaıriyle memleketimizde şimdilik 
mevcut olmayan özel bir kontrol sistemidir. Burada kastedilen 
«özel kontrol» teşekkülleri tarafından yapılan bir kontroldür. Anla
dığımıza göre, isviçre'de bizim «muhasebe büroları» veya «hesap 
mütehassıslığı bürosu» diyebileceğimiz yarı resmi bir takım teşek
küller, bu görevi, özel hukuk kurallarına göre, icra etmektedirler. 
İşte, her fon idaresi dilediği bir muhasebe veya hesap mütehassıs
lığı müessesesine kendisinin kontrolünü yaptırabilir ve ona kendi 
faaliyeti hakkında bir rapor hazırlatmak zorundadır. Eğer, fon 
idaresinin kendisi esasen bir banka ise'bu görev bankalar murakı
bı tarafından ifa olunur. Keza saklayıcı banka da, bu tür bir kont
role tabidir (m. 38). Bu kontrolün konusu fon idaresiyle banka
nın fonu idare hususunda kanun ve tüzük hükümlerine uygun ha
reket edip etmediğini tesbitten ibarettir. Muhasebe kayıtlarının in
celenmesi, bu kontrolün esaslı bir parçasını teşkil eder. Kontrolör 
(murakıp) tarafından düzenlenen raporun birer sureti, fon idare
sine, banka ve kontrol makamına tevdi olunur. Rapor, idarenin 
faaliyetindeki eksiklikleri gösterir ve bunları eleştirir. Fon idare
sinin veya bankanın iç teşkilâtı, çalışma düzeni kanun ve tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadığı, yapılan işlerde gerekli dikkatin 
sarf edilip edilmediği hakkında raporlarda gerekli kayıtlar bulun-
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malıdır (m. 15/11). Fevkalade durumlar ve meselâ, ağır suistimaller 
görülürse, bundan, derhal murakabe makamı haberdar edilir (m. 
38). Kontrol makamı (m. 42) veya bir hamilin isteği üzerine hâ
kim (m. 22/III), fevkalade bir kontrolü de emredebilir. Kontrolör
ler, (murakıplar) kanunen kabul olunan kontrolörler arasından 
bizzat fon idaresi tarafından seçilir. 

3) Kontrol makamı : Bu makam «bankalar komisyonu»dur 
(m. 40). Fon idaresiyle saklayıcı bankanın faaliyete geçmesi için, 
gerekli olan izin bu komisyon tarafından verilir. Kimlerin kontro
lör olacağını belli eder (m. 41). Yatırım tüzüğünü onaylar, özel
likle, tüzüğün açık ve bütün hususlarda hükümler ihtiva etmesini 
sağlar. Murakıplar tarafından verilen raporları değerlendirir; mu
rakıplarla birlikte kanun ve tüzük hükümlerinin uygulanmasına 
nezaret eder. Bununla birlikte, murakabe, idareye karışmayı ta-
zammun etmez; fon idaresi tarafından yapılan tasarrufların uygun 
olup olmadığına karışamaz53. İstediği bilgiyi banka veya fon idare
sinden isteyebilir. Alelade bir kontrolü emredebilir. Kanun veya 
tüzüğe aykırılıklar tesbit ederse, gereğini yapar ve yetkili makam
ları haberdar eder ve fon idaresini ikaz eder (m. 50). İcabında ban
ka ve fon idaresinden teminat isteyebilir. İcabeden hallerde, res
mî makamları durumdan haberdar eder. Kontrol makamı, lüzum
lu gördüğü takdirde, vermiş olduğu müsaadeyi fon idaresinden ge
ri alır (m. 45). Bu takdirde, banka veya fon idaresinin yaptığı iş
leri yapmak üzere geçici bir idareci tayin eder. Bu durum ayrıca 
Resmî Gazetelerde ilân edilir. Geçici idareci bir sene içerisinde ya 
yeni bir idarecinin tayinini veya başka bir fon idaresinin tayinini 
veya fonun infisahını murakabe makamından ister. Geçici idareci
nin saklayıcı banka hakkında da aynı yetkileri vardır (m. 45/11). 
Ancak infisahı istemeye istisnai hallerde başvurulur. 

Kontrol makamının verdiği kararlar, idari niteliktedir. Bu ne
denle, bu kararlar aleyhine, Federal Mahkeme nezdinde itiraz et
mek mümkündür. Esas itibariyle bu itiraz, sadece fon idaresi ve
ya banka tarafından yapılabilir. Hamiller, ancak noksanı olmayan 
bir kararda maddî menfaatlerinin ihlâl edilmiş olması halinde, bir 
itiraz hakkına sahiptirler54. Meselâ, hamil kontrol makamının işti
ra bedelinin tediyesi hakkında bir mühleti tazammun eden kara
ra, fon idaresinin, bir başka idareye devri hakkındaki mukavele-

(53) Jäggi s. 241, Hirsch s. 16. 
(54) Jäggi s. 241. 
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nin tasdikine, muvakkat idarecinin teklifi üzerine kontrol makamı 
tarafından fonun faaliyetinin devam etmesine veya infisahına dair 
verilen karara itiraz etme hakkı vardır55. 

X — Gayrimenkul Yatırım Fonları : 

Özel kanun, konusu gayrimenkul olan yatırım fonları kurul
masına müsaade etmektedir (m. 31-36). Bu tür fonlar, para ve 
kıymetli evrak yanında gayrimenkuller üzerine de yatırımlar ya
pabilirler. Kanunun kabulünden önce de konusu gayrimenkul olan 
fonlar mevcuttu56. Fakat bu fonların satın aldıkları gayrimenkulle-
rin, müşterek malik durumunda olan paydaşlar adına tapuya kay 
dedilmeleri, adetlerinin çokluğu ve hergün değişmeleri nedeniyle 
mümkün olmamaktaydı. Bu nedenle, konusu gayrimenkul olan 
fonlar evvelce iştigal konusu gayrimenkul alım satımı olan veya 
gayrimenkul üzerine ikrazat yaparı anonim şirketlerin hisse se
netlerini iktisap etmekle yetinmekleydiler. Yani, bunların gayri-
menkullere tesahup etmeleri dolayı siyle olmaktaydı. Esasında ya
pı, konusu menkul kıymetler alım satımı olan fonlardakinin aynı
sıydı. Gayrimenkulun maliki ve tapuda malik gözüken kimse, hisse 
senetleri fonca satın alınan anonim şirket idi. Yeni kanun bu karı
şık şekli önledi ve konusu gayrimenkul alım satımı olan fonlarda 
gayrimenkullerin de tapu kütüğüne fon idaresi üzerine tescilini ka
bul etti. Ancak bu gayrimenkullerin esasında fona ait olduğu hak
kında tapu kütüğünün şerhler hanesine bir kayıt düşürülür. Bu 
suretle, gayrimenkuller üzerinde pa}daşların hakkı iyi niyetli üçün
cü kişilere karşı da korunmuş olur. O halde, fon idaresinin borcu 
yüzünden bu gayrimenkullere fon idaresinin şahsî alacaklıları ha
ciz koyduramayacakları gibi, bunlar, idarenin iflâsı halinde ma
saya da dahil değildir (İİK. 189, 190). 

Bu tür kurumlar, gayrimenkul iktisap edebilirler ve gayrimen
kuller üzerine yatırım yapabilirler. Bunun dışında gayrimenkul 
alım satımı ile meşgul olan şirketlerin hisse senetlerini satın ala
bilecekleri gibi gayrimenkul rehni mukabilinde ihraç edilmiş olan 
tahviller de satın alabilirler. Bundan başka, kanun fona ait gayri
menkuller üzerine bina yapılma ve bundan faydalanılmak suretiy
le de yatırım yapılmasına müsaade etmektedir. Ancak, bu sadece 

(55) Hirsch s. 16. 
(56) Yeni Kanunun kabulünden önce de İsviçre uygulamasında konuları 

gayrimenkul olan Fonlar vardı. Spoerri, s. 214, Servien, s. 161. 



Yatırım Fonlarının Hukukî Yapısı 445 

yapılan gayrimenkullerin gelirlerinden faydalanma maksadına 
matuf ve münhasır olup, yapılmış olan binaların tekrar satılması 
maksadiyle olamaz. Konusu, sadece kıymetli senet alım satımı 
olan fonlarda fon mallarının rehin edilmesi yasak olduğu halde 
(m. 12), gayrimenkul yatırım fonlarında kanun bazı kayıtlarla 
fona ait gayrimenkullerin ipotek edilmesine müsaade etmektedir 
(m. 35/III). 

Rizikonun bölüştürülmesi prensibi (m. 2/1) gayrimenkul ya
tırım fonlarında da uygulanır (m. 31/III). 

Yatırım fonlarında da bir banka vardır. 

XI — Fonların Tasfiyesi: 

Fonun infisahı halinde, yani, fonun bütün hamilleri kapsaya
cak surette sona ermesi halinde fona ait bulunan bütün değerlerin, 
paraya çevrilmesi lâzımdır. Bu suretle, elde edilen para, hamiller 
arasında bölüşülür (m. 30). Tasfiye usulü, her durumda aynı değil
dir. Eğer infisah, verilmiş olan iznin kontrol makamı tarafından 
geri alınması yüzünden ileri gelmiyorsa, tasfiye, fon idaresi tara
fından icra olunur. Verilmiş olan müsaadenin geri alınması, bu 
hakkm kaybedilmiş olması(, tasfiyesine hâkim tarafından karar 
verilmiş olması veya tasfiyenin fon idaresi tarafından istenmesi 
hallerinde tasfiye, bankalar komisyonu tarafından tayin edilecek 
bir geçici idareci tarafından yapılır. (46/11). Ancak fon idaresinin 
bizzat kendisinin iflası halinde de tasfiye bu idareci tarafından ic
ra edilir. Bu, fon idaresinin diğer (fona ait olmayan) alacak ve 
borçları, genel hükümlere göre, iflâs idaresi, tarafından yapılır. 
Bu suretle iki türlü tasfiyenin sebep olacağı sakıncaları önlemek 
için, bankalar komisyonu, umumî hükümlere göre yapılacak tas
fiyenin de muvakkat idareci tarafından yapılmasına karar verebi
lir (Nizamname m' 43/III)57. 

Fon idaresinin iflâsı halinde, kanun umumî hükümlerden ay
rılan önemli yeni hükümler sevk etmiştir. O da, hukuken fon ida
resine ait olup da iktisaden hamillere ait bulunan fon mamelekini 
(taşınır taşınmaz ve alacak) iflâs masasına dahil olmayacağına da
ir hükümdür (m. 17). 

(57) Jeanprêtre s. 307. 
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Madde 17/1: «Eğer, fon idaresinin iflâsına karar verilirse( fo 
na ait mallar (özel fon malvarlığı) hamillerin yararına olarak ve 
16. madde hükmü saklı kalmak kaydiyle masa malları dışında bı
rakılır. 

Bu suretle, ötedenberi münakaşa konusu olan bir husus58 ha
miller lehine halledilmiş bulunmaktadır. Bu durum, vekâlet ak
dinde BK. 393/III ün öngördüğü ayırma hakkına benzer. Fakat, 
ondan kapsam itibariyle farklıdır ve geniştir. Borçlar Kanununun 
mezkûr hükmü sadece vekilin müvekkil hesabına satın aldığı taşı
nır mallarla alacaklar hakkındadır ve taşınmaz mallar bunun dı
şındadır59. Halbuki, burada gayrimenkuller de ayırma kuralına ta
bidir. 

Hamilin, paydaş olarak, fondan isteyebileceği hak, dâima belli 
bir alacak hakkından ibaret olup, hamil adına satın alınmış bir 
menkul (mesela kıymetli bir senet) söz konusu değildir. Fon ida
resi, fon için almış olduğu senetleri, tasfiye de yapılmış olsa, hamil
lerine vermek zorunda değildir. Halbuki, BK. 393/III'de bu zorun
ludur. Bu nedenle, fon idareleri hakkında bu hükmün uygulanma
sı mümkün olamaz idi60. Esasen, Borçlar Kanununun bu hükmü, 
çok dar yorumlanmış ve sadece vekil tarafından geçici nitelikte 
olan müvekkil hesabına yapılan iktisaplarda uygulanmıştır. Bu ne
denle, özel kanunun yatırım fonları paydaşlarına özel bir hükümle 
ayırma hakkının tanınması isabetli olmuştur. 

(58) Amonn s. 51, Bär, s. 297-298. 
(59) OserİSchönenberger, Art 401 N., BC-E. 39 II 814, 41 II 573, 47 II 219 

71 II 169, 71 II 196, 84 II 286. 
(60) Bär s. 297, Amonn s. 51. 
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DOĞRULUK VE GÜVEN KURALLARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ 

Doç. Dr. Seyfullah EDİŞ* 

§ 1 — Doğruluk ve güven kurallarının tanımı. 

I — TANIMI KOLAYLAŞTIRICI AÇIKLAMA. 

Türk Hukukunda değişik terimlerle adlandırılan «doğruluk 
ve güven kuralları»1, MK. m. 2'de «hüsnüniyet kaideleri» terimi ile 
ifade edilmiştir. Buna göre, «Herkes, haklarını kullanmakta ve 
borçlarını ifade hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir» (MK. 
m. 2 f. 1). Bu hükümle, herkesin haklarını kullanırken ve borçla
rını yerine getirirken doğruluk ve güven kurallarına uygun davran
ması gerektiği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Tarihî çıkış noktası gözönünde tutulduğu zaman, MK. m. 2 f. 
l'de « g ü v e n d ü ş ü n c e s i » nin hâkim olduğu görülür. 
Nitekim, sözleşmeden doğan ilişkilerde taraflardan herbiri, veri
len söze bağlı (sadık) kalınacağı, bir başka deyişle « a h d e 
v e f a » gösterileceği ve karşı taraf da bu söze güvenilebileceği 
inancı içerisinde olacağından taraflar arasında bir «karşılıklı gü
ven ilişkisi» kurulur.2 Bunun sonucu olarak da her hukukî ilişki-

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Doçent. 
(1) «Doğruluk ve güven kuralları» kavramını ifade etmek üzere «afaid 

iyiniyet», «objektif hüsnüniyet», «doğruluk ve inan», «dürüstlük kai
desi», «doğruluk kuralı» ve «dürüstlük ve iyiniyet» terimleri de kul
lanılmaktadır. 

(2) Egger/Çernis, m. 2, No. 1; İmre, s. 309; Merz, Art. 2, No. 20; Desche
naux, s. 137. 
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de ilgililerin, biribirlerinden beklemeye haklı oldukları hususlarda 
yanıltılmamalan gerekir.3 

Doğruluk ve güven kurallarının uygulanması, tarafların karşı
lıklı güven (itimat) ilişkisi içerisinde birbirlerine karşı taahhüt 
altına girdiklerini varsaymakla beraber, bu güven ilişkisini kuran 
bağlar, yalnız sözleşmeye dayanmaz; ayrıca sözleşme öncesi (pré
contractuel) ilişkilere veya komşu malikler arasında olduğu gibi 
doğrudan doğruya k a n u n a da dayanabilir.4 

Doğruluk ve güven kurallarının amacı, kişilerin haklarını kul
lanırken veya borçlarını yerine getirirken veyahut diğer ilişkilerin
de dürüst, namuslu, makûl ve yaptığı eylemin sonucunu bilebilen 
orta zekâlı bir kimsenin benzer olaylardaki davranışı gibi davran
masını sağlamaktır.5 

II — TMK. NUN SİSTEMİ VE TANIM. 

Türk-İsviçre kanun koyucuları, diğer hukuk sistemlerinden 
farklı olarak,6 doğruluk ve güven kurallarına uygun davranılması 
gerektiğini g e n e l b i r i l k e o l a r a k , Medenî Kanun'-
un «başlangıç Hükümleri» arasında düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte, kanun koyucu, bu kuralların neler olduğunu 
açıklamamış ve bir tanım yapmaktan da kaçınmıştır. Türk ve İs
viçre kanun koyucularının doğruluk ve güven kuralları bakımından 
gözlenen bu tutumu, esasen onların genel eğilimine uygundur. Ger-

(3) Egger/Çernis, m. 2 No. 2'de aynen «...karşı taraf itimadında aldatıl
mamalı, haklı ümitleri boşa çıkarılmamalıdır. Hak sahibi ile borçlu 
hukukan biribirine bağlıdır. Onlar bir birlik teşkil ederler. Her biri 
ötekinin menfaatlarmı da düşünmeli ve diğerinin haklı olarak bekle
yebileceği şeyleri gözönünde tutmalıdır» demektedir. Ayrıca bak. 
Merz, Art. 2, No. 34. 

(4) Deschenaux, s. 137. 
(5) İmre, Medenî hukuka giriş, s. 310. 
(6) Fransız hukukunda doğruluk ve; güven ilkesine münferit maddelerde 

(Fr. BK. m. 1134-1135 gibi) değinilmiştir. Fransız hukukunda doğruluk 
ve güven ilkesi «sözleşmeler iyimyetle ifa edilmelidir» diyen Fr. MK. 
m. 1134'deki kuralın genelleştirilmesi suretiyle hukukta temel bir 
ilke haline getirilmiştir. Aynı durum Alman hukuku bakımından da 
söz konusudur. Gerçekten doğruluk ve güven kurallarına, Al. MK. §. 
157'de (sözleşmelerin yorumu) Al. MK. §. 242'de (borçların ifası») 
olduğu gibi münferit maddelerde yer verilmiştir. Mukayeseli bilgi 
için bak. Merz. Art. 2; No. 111. 
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çekten, Türk-Isviçre kanun koyucuları, kazuistik yöntemle düzen
lemeden ve belirli bir tanıma bağlanmaktan hoşlanmamaktadır. 
Bu duruma göre, doğruluk ve güven kurallarının tanımlanması, 
özelliklerinin belirtilmesi ve nihayet benzer kavramlarla olan iliş
ki ve farklılıklarının ayırt edilmesi bilimsel içtihatlara ve yargı iç
tihatlarına düşen bir ödev olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilimsel alanda yapılan tanımlar ile yukarıdaki açıklamaları 
gözönünde tutarak, genel çizgileriyle, doğruluk ve güven kuralla
rının tanımını şöyle yapmayı yerinde bulmaktayız: Doğruluk ve 
güven kuralları orta zekâlı, normal, makûl kimselerin toplum içe
risinde karşılıklı güvene, ahlâka ve dürüstlüğe dayalı davranışları 
sonunda meydana gelmiş ve toplum ihtiyaçları ile iş hayatının ge
reklerine cevap veren, — bu nedenle de — herkesçe benimsenen 
kuralların bütünüdür. 

§2. — Doğruluk ve güven kurallarının özellikleri. 

I — KİŞİLERİN DIŞINDA OLUŞMA. 

Doğruluk ve güven kurallarının yukarıda belirtilen amacı da 
gözönünde tutularak değerlendirilmesi halinde, bunların, nitelikle
ri bakımından, toplumca «zorla benimsetilmiş» ve «kişilerin dışın
da oluşmuş» davranış kuralları oldukları sonucuna varılmaktadır.7 

Doğruluk ve güven kurallarının bu özellikleri dolayısiyle, bun
lara uygun davranılıp davranılmadığmm tesbit edilmesinde, taraf
ların kendi anlayışına, kişisel düşünüşüne veya ruhsal davranışla
rına bakılmaz. Çünkü doğruluk ve güven kuralları — bir bakıma— 
teamüllerin, ahlâkî esasların, iş ilişkilerinde uyulan diğer kuralla
rın bir b i l e ş k e s i ' nden başka bir şey değildir.8 

II — KENDİLİĞİNDEN GÖZÖNÜNDE TUTULMA. 

Doğruluk ve güven kuralları, gerek nitelikleri ve gerek MK. 
m. 2 f. l'de yapılan yollama nedeniyle, « m a d d î h u k u k»a 
dahil kurallardır. Bunun sonucu olarak, « j u r a n o v i t c u-
r i a» kuralı uyarınca, yargıç, MK. m. 2 f. l'i ve onun yollama 
yaptığı doğruluk ve güven kurallarını k e n d i l i ğ i n d e n 

(7) Velidedeoğlu, s. 331. 
(8) İmre, s. 310; Akipek, s. 161. 
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(re'sen- ex officio) uygulamakla yükümlüdür.9 Zira, MK. m. 2 f. 1, 
aynı zamanda, ister emredici ve ister tamamlayıcı olsun, bütün 
hukuk kuralları bakımından olduğu gibi, yargıca hitap eden bir 
direktifi de kapsamaktadır.10 Şu halde, taraflardan birinin doğru
luk ve güven kurallarına aykırı davranıldığı yolunda bir iddia ve
ya savunmada bulunup bulunmadığına bakmaksızın, yargıcın MK. 
m. 2 f. l'i ve onun yollama yaptığı kuralları uygulaması gerekir. 
Elverir ki, bu sonucu çıkarmaya elverişli ve yeterli olgular (vakı
alar) yargıcın bilgisine sunulmuş ve ispatlanmış bulunsun1112!... 

Öte yandan, yargıç, doğruluk ve güven kurallarına (634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanunu m. 18'de olduğu gibi) a ç ı k ç a yolla
ma yapılan hallerde değil, fakat hukukî ilişkinin niteliğinin bunu 
gerektirmesi halinde dahi — yasal yollama yapılmamış olmasına 
rağmen — doğruluk ve güven kuralına uyulup uyulmadığını kendi
liğinden gözönünde tutmalıdır. Nitekim Yargıtay13, kanun koyucu 
tarafından bir yollama yapılmamış olmasına önem vermeyerek; 
bir anonim ortaklıkça bir siyasî partiye yapılan bağışın ortakla
rın kâr payım azaltacağı ve bunun doğruluk ve güven kurallarına 
aykırı olacağı gerekçesiyle, geçersizliğine karar vermiştir. Bu uy
gulama kanaatımızca doğrudur. Zira, kanun, bazı maddelerin ken
diliğinden gözönünde tutulmasını istemiyorsa bunu açıkça belirt
mektedir.14 B 

Bununla birlikte, doğruluk ve güven kurallarına uyulup uyul
madığını araştırırken, tamamlayıcı (veya yedek) hukuk kuralları
nın uygulanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda 
sahip olduğu yetkiden daha fazla bir yetkiye yargıcın sahip olduğu 
da söylenemez. Nitekim, birazdan ayrıntılı olarak değinileceği 
üzere, MK. m. 2 f. 1 konusunda, —sınırlı da olsa— bertaraf edici 
sözleşme yapılabilir. 

(9) Merz, Art. 2, No. 99; Kummer, Art. 8, No. 18; Akipek, s. 209; Kuru, 
s. 288, 357; JdT 1962 I 304; Jdl 1961 I 208; JdT 1953 I 238; Kars. JdT 
1945 I 479 vd. Aynı esas, HMUK. 76'da da doğrulanmaktadır. 

(10) Akipek, s. 160; Ayrıca bak ve karş. Egger/Çernis, m. 2, No. 7. 
(11) İmre s. 326. 
(12) «Olaya uyan kanun hükmünü uygulamak hâkimin ödevi meyanmda» 

dır. Yarg. HGK. 20.9.1967, E. 1966-2-1005/K. 359 (ABD 24/1967-6 955). 
(13) Yarg. HGK. 29.11.1969, E. 1966-T 1396/K. 479 (RKD 1970, Sayı 3, s. 65 vd. 

Son içtihatlar, Sayı 268, s. 199^205). 
(14) Örnek olarak: BK. m. 140'da kanun koyucu, ileri sürülmediği sürece 

yargıcın zamanaşımını gününde tu'tamıyacağım belirtmiştir. 
(15) Bak. JdT. 1962 I 308-ATF 88 II 18 vd. 
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III — TAMAMLAYICILIK VE AÇIKLAYICILIK. 

Hayatta karşılaşılan durumların s o n s u z değişikliklere 
ve t ü r 1 ü görünümlere sahip olmaları nedeniyle, bu gibi durum
larda takınılacak tutum ve davranışlann önceden soyut kurallar 
biçiminde tesbit edilmesinin olanaksızlığı açıktır, işte bu yüzden, 
Schwarz'in da belirttiği üzere,16 kanun koyucu, doğruluk ve güven 
kurallarına, hukuk kurallarının önemli bir tamamlayıcısı ve açıkla
yıcısı olarak işaret etmek gereğini duymuştur. 

Kanaatımızca, doğruluk ve güven kurallarının buradaki göre
vi, tamamlayıcı hukuk kurallarının görevine benzer. Şu anlamda 
ki, belirli bir olayda bunların gözönünde tutulmıyacağı kararlaştı-
rılabilir. Bu, doğruluk ve güven kurallarına tamamlayıcı ve açık
layıcı nitelikte olmak üzere yollama yapılmış olmasının bir sonu
cudur. 

IV — SÖZLEŞME İLE BERTARAF EDİLEBİLME. 

Doğruluk ve güven kurallarına yollama yapan MK. m. 2 f. l'in 
niteliği bakımından kamu düzenine ilişkin olup olmadığı tartışmalı
dır. Bununla birlikte, doğruluk ve güven kurallarının sözleşme ile 
bertaraf edilebileceği savunulabilir. Türk hukuk uygulaması başka 
yönde geliştiğinden ve bu konuyu ayrı bir paragrafta incelemeyi uy
gun bulduğumuzdan burada doğruluk ve güven kurallarının sözleş
me ile — sınırlı olarak — bertaraf edilebileceğine değinmekle yeti
niyoruz.17 

V — GENEL ŞARTLAR ARASINDA YER ALMA. 

Doğruluk ve güven kurallarına yollama yapan MK. m. 2 f. 1, 
Alman hukukunda geliştirilmiş bulunan « g e n e l ş a r t l a r » 
(Clauses générales — Generalklauseln) arasında, bir özellik ola
rak, yer alır.18 Şu anlamda ki, ahlâk, hakkaniyet ve kişilik hakların
da olduğu gibi, hukukun en genel ve en son değerlerine yollama 
yapmaktadır. Bu maddenin işaret ettiği doğruluk ve güven kuralla
rı, hukuk kurallarının işleyişinde e t i k m ü l â h a z a l a r ı 

(16) Schwarz, Medenî Hukuka giriş, s. 225, 227. 
(17) Bak. aşa. § 3. 
(18) Genel şartlar ve MK. m. 2'deki kuralın niteliği hakkında bak. Merz, 

Art. 2, No. 29-30. 
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etkili kılmaktadır.19 Nitekim, Federal mahkeme de MK. m. 2'deki 
kuralı, «türlü hukuki ilişkileri düzenleyen kurallara onları tamam
lamak, yorumlanmasına katkıda bulunmak için eklenen etik mü
lahazalardan çıkarılmış temel bir norm» olarak nitelendirmekte
dir.20 

§3 — Doğruluk ve güven kurallarının uygulanmasının sözleşme 
ile bertaraf edilip edilemeyeceği. 

Doğruluk ve güven kuralları kamu düzenine ilişkin ve bunun 
sonucu olarak aksine sözleşme caiz olmıyan davranış kuralları mı
dır? Bu konu üzerinde durmakta yarar vardır. Çünkü, özellikle uy
gulamada hâkim görüş nedeni ile — belirli şartlarda ve irade ser
bestisi çerçevesinde — doğruluk ve güven kurallarının uygulanmı-
yacağının sözleşme ile kararlaştırılıp kararlaştırılamıyacağı meselesi 
aydınlığa kavuşturulmaya muhtaçtır. 

I — DOĞRULUK VE GÜVEN KURALLARINI KAMU DÜZE-
NİNE İLİŞKİN KABUL EDEN GÖRÜŞ. 

1 — Görüşün açıklanması. 

Yargıtay21 bazı kararlarında doğruluk ve güven kurallarının 
k a m u d ü z e n i ne i l i ş k i n bulunduğunu; bunun sonucu 
olarak da aksine sözleşme yapılamıyacağını; doğruluk ve güven 
kurallarına aykırılık iddiasının bir i t i r a z teşkil ettiğini kabul 
eder gözükmektedir. Gerçekten Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir 
kararında aynen şöyle demektedir.22 

«Kamu düzenini ilgilendiren hakkın afakî iyiniyete 
aykırı olarak kullanıldığı itirazı, Medenî Yasanın 2 nei 
maddesi uyarınca dâvanın her safhasında ileri sürülebi
lir. Gerek mahkemeler ve gerekse yargıtay hakkın iyi-
niyet kurallarına aykırı kullanılmış olması durumunu 
doğrudan doğruya gözönünde tutarlar».23 

(19) Deschenaux, s. 147. 
(20) JdT 1 958 I 196 vd. 
(21) Yarg. HGK. 4.11.1964, E. 953-D-2/K. 460 (yayınlanmamış). 
(22) Yarg. HGK. 12.5.1965, E. 5-D-4/K. 203 (ABD. 23/2966 I 38 vd.) 
(23) Ayrıca bak. aynı mealde Yarg. HGK. 22.1.1958, T/l E. 7 K. (Olgaç, 

Şerh, 1967, s. 17, No. 15/V). 
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Benzer bir görüş, muhtemelen Yargıtay'ın da esinlendiği Egger 
tarafından da ileri sürülmüştür. Gerçekten, Egger'e göre, «2 nei 
madde, âmir hükümler ihtiva etmektedir. Bu madde, âmme inti
zamı ve umumî âdap (ahlâk) mülahazasıyla sevkedilmiştir. Bu iti
barla re'sen tatbik edilmelidir».24 

2 — Görüşün eleştirilmesi-

Yargıtay içtihatlarına hâkim olduğu belirtilen bu görüşteki 
isabet payı nedir? Bu konuda belirli bir değer yargısına varabilmek 
için muhtemel eleştirileri aşağıdaki şekilde geliştirmek zorunlulu
ğunu duymuş bulunuyoruz. 

a) Doğrudan doğruya uygulanma kamu düzenine ilişkin olmayı ge
rektirmez. 

MıK. m. 2 f. I' ile yapılan yollamalardan ötürü, doğruluk ve 
güven kuralları mahkemeler ve Yargıtay'ca doğrudan doğruya (ken
diliğinden) göz önünde tutulur. Ancak bu özellik, doğruluk ve gü
ven kurallarının kesin bir biçimde kamu düzenine ilişkin olmala
rından ileri gelmez. Tersine, MK. m. 2 f. 1 ile yapılan yollama do-
layısiyle bu kurallarm m a d d î hukuka dahil olmalarından ötü
rü yargıç için böyle bir yükümlülük söz konusudur. Yargıç, ta
mamlayıcı (daha geniş kavram olarak yedek) hukuk kurallarmı 
da doğrudan doğruya uygulamakla yükümlüdür.25 Yeter ki, tamam
layıcı hukuk kuralının uygulanması için varlığı gerekli unsurlar 
gerçekleşmiş olsun!.. 

Nasıl ki, taraflarca aksine düzenleme yapılmadığı için tamam
layıcı hukuk kurallarının yargıç tarafından doğrudan doğruya uy
gulanmasının gerekli oluşuna bakıp, bu kurallarm kamu düzenine 
ilişkin kurallar olduğu ileri sürülemezse; aynı şekilde maddî huku
ka dahil doğruluk ve güven kurallarının da, sırf bu özelliklerine 
bakarak, kamu düzenine ilişkin olabileceğinin söylenmesi güçtür. 

(14) Egger/Çernis, m. 2, No. 12. 
(25) Tamamlayıcı hukuk kuralları hakkında bak. Velidedeoğlu,. Umumî 

esaslar, s. 183 vd; Saymen, Umumî prensipler, s. 137 vd; Akipek, s. 
105 vd; İmre, s. 156 vd. 
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b) Doğruluk ve güven kurallarına aykırılık iddiası teknik anlamda bir 
itiraz değildir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Kararında «hakkın afakî ini-
yet kurallarına aylan olarak kullanıldığı i t i r a z ı » derken, 
teknik anlamda, «d e fi» nin karşıtı olan «i t i r a z»ı kasteder 
görünmektedir. Nitekim, «dâvanın her safhasında ileri sürülebilir» 
cümlesi de itiraz ve defi arasındaki farklardan birini akla getir
mektedir. Ancak, MK. m. 2 f. l'de yollama yapılan doğruluk ve 
güven kuralları, teknik anlamda, bir itiraz teşkil etmezler. Zira, 
itiraz hakkın doğmadığına veya sona erdiğine ilişkin bir vakıanın 
(olgunun) ileri sürülmesidir.26 Doğruluk ve güven kurallarına ay
kırılık iddiasında ise böyle bir özellik yoktur. Hatırladığımız ka
darı ile, şimdiye kadar, ne Türk Hukukunda ve ne de İsviçre Hu
kukunda bilimsel alanda ve Federal Mahkeme kararlarında doğru
luk ve güven kurallarının teknik anlamda bir itiraz teşkil edip et
mediği meselesinde açıkça bu görüşün benimsendiğine rastlanmı
yor. 

Öyle anlaşılıyor ki, Yargıtay, MK. m. 2 f. l'in yollama yaptığı 
doğruluk ve güven kuralları ile teknik anlamda «itiraz» arasında
ki tek ortak özelliğe, yani kendiliğinden (doğrudan doğruya) göz-
önünde tutulma özelliğine bakarak böyle bir düşünceyi benimse
miştir. Ancak, yalnız bu özelliğin, t e k b a ş ı n a , kamu dü
zenine ilişkin olmayı gerektirmeyeceği açık bir gerçektir. Nitekim, 
doğruluk ve güven kuralları hakkında MK. m. 2 f. l'in emredici 
kurallar ihtiva ettiğini, kamu düzeni ve genel âdap (ahlâk) mülâ
hazası ile sevkedildiğini ifade eden Egger27 dahi, bu görüşünü yu
muşatma; bu görüşten tavizler verme gereğini duymuştur. Nitekim 
ona göre, «taraflardan biri hüsnüniyet kaidelerinin ihlâl edildiğini 
ileri sürmezse, çok kere y a l n ı z b u n a r a z ı o l d u ğ u -
n u d e ğ i l , a y n ı z a m a n d a b a h i s m e v z u u 
h a r e k e t i n b o n a f i d e s i l e k a b i l i t e l i f 
b u l u n d u ğ u n u k a b u l e t m e k a k l a y a k ı n 
o l a c a k t ı r » . Oysa, kamu düzenine ilişkin kurallar ile ahlâk 
kuralları böyle taraflardan birinin rıza göstermesi veya uyuşmaz
lıkta ileri sürmemesiyle bertaraf edilemezler.28 

(26) İtiraz hakkın bak. von Tuhr § 3, IV s. 22 vd; Tandoğan, Notions 
préliminaires à la théorie des obligations, Genève 1972, s. 43; İnan, 
A.N., Borçlar Hukuku, s. 50 vd. 

(27) Egger/Çernis, m. 2, No. 12. 
(28) Kamu düzeni hakkında bak. Ch. Knapp, Essai sur la sauvergarde de 
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Kaldı ki, doğruluk ve güven kurallarına aykırılık, teknik an
lamda bir itiraz olarak kabul edilecek olursa, Egger'in iddiasının 
aksine, lehine itiraz hakkı doğmuş bulunan kimse bundan vazgeçe
mez; kendi yararına sonuç doğuran olayı yine kendi irade beyanı 
ile ortadan kaldıramaz.29 

Sonuç olarak, madem ki, Yargıtay'ı etkileyen ve bilim alanın
daki bu görüşün temsilcisi Egger dahi, yukarıda değindiğimiz üze
re, rıza ile bu kurallara aykırılığın niteliğinde değişme olacağını 
kabul etmektedir; o halde, ahlâk kurallarıyla kamu düzenine iliş
kin kuralların niteliği ile bağdaştırılması güç olan doğruluk ve gü
ven kurallarının itiraza konu olduğu yolundaki görüşün de reddi 
gerekir. 

c) Doğruluk ve güven kurallarına aykırılığa rağmen yerine getirilen 
edimlerin geri istenmesi mümkün değildir. 

JVLK. m. 2 f. l'in yollama yaptığı doğruluk ve güven kuralları
nın kamu düzenine, genel ahlâk ve âdaba ilişkin olduğu ve bunun 
sonucu olarak emredici kurallar arasında yer aldığı görüşü kabul 
edilecek olursa; yargı yerinde uyuşmazlık konusu yapmaksızın hu
kukî ilişkinin gereğini yerine getirme durumlarında, doğruluk^ ve 
güven kurallarına aykırılığı ileri sürebilecek olan kimse, edimi ye
rine getirdikten sonra, diğer tarafa verdiğini ondan geri isteyebi
lecektir. Zira, itiraz niteliğinde kabul edilen doğruluk ve güven 
kurallarına aykırılık aradaki hukukî ilişkinin son bulmasına se
bep olacağından, buna rağmen yerine getirilen edim BK. m. 61 vd. 
uyarınca «sebepsiz zenginleşme» ye dönüşecektir.30 

Oysa, böyle bir sonucun hukukî ilişkilerde ne derece güveni 
sarsacağı; hukukî güvenlik ilkesiyle çelişeceği açıklanmıya gerek 
duyulmıyacak bir açıklıkla ortadadır. Gerçekten, normal, orta ze
kâlı ve makûl bir kimsenin davranacağı biçimde davranılmasmı 
sağlıyarak iş ilişkilerinde karşılıklı güvenin korunması için öngö
rülen bir kuralın (MİK. m. 2 f. l'in) niteliğini değiştirip karşılıklı 

l'ordre public et la protection des faibles en droit international privé, 
Mélanges Guisan, Lausanne, 1950, s. 191 vd., O.N. Uman, İntizamı 
âmme istilâhınm kanunlarımıza girişi ve mânası, İBD. 1943, s. 453 vd. 

(29) Tandoğan, Notions préliminaires., s. 46; Tunçomağ, s. 37-38. 
(30) Sebepsiz zenginleşme hakkında ayrıntılı bilgi için bak. Reisoğlu, S. 

Sebepsiz iktisap dâvasının genel şartları, Ankara 1961. konumuzla il
gili olarak özellikle s. 149 vd. 
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güveni sarsacak bir uygulamaya konu yapılması güdülen amaç ile 
çelişmekten başka bir anlama gelemez. 

II — MK. m. 2 F. l'İN KONULUŞ AMACINA UYAN GÖRÜŞ. 

Doğruluk ve güven kurallarının kamu düzenine veya genel ah
lâk ve âdaba ilişkin olduğu görüşünün sakıncalı ve k e n d i n 
d e n ç e l i ş m e l i bulunduğu yukarıdaki açıklamalardan an
laşılmaktadır. İmdi, MIK. m. 2 f. l'in konuluş nedeni (ratio legis) 
ile çelişmeyen çözüm ne olabilir? Bunu belirtmeye çalışalım: 

Doğruluk ve güven kurallarına yollama yapan MK. m. 2 f. 1, 
niteliği bakımından, e m r e d i c i hukuk kurallarından değil
dir. Bunun sonucu olarak, ilgililer, irade serbestisi ilkesinin çerçe
vesi içinde, b e l i r l i b i r o l a y d a iMK. m. 2 f. l'in yol
lama yaptığı doğruluk ve güven kurallarının uygulanmıyacağmı 
pek âlâ kararlaştırılabilir. Gerçekten, MK. m. 2 f. l'deki kural, 
BK. m. 19 ve 20 ile MK. m. 23 vd. daki maddelerde öngörülen ku
rallar gibi kamu düzenine ilişkin olmadığı gibi, sözleşme serbestisi
ni de sınırlama amacını gütmez- Aksine, münferit hak ve yükümlü
lüklerin kapsamını daha yakından tesbit etmek amacını gütmekte
dir.31 Böyle olunca, taraflar, sözleşmenin yorumunda, tamamlanma
sında veya sair hususlarda belirli bir olaya münhasır olmak üzere 
doğruluk ve güven kurallarına başvurulamıyacağı konusunda an
laşmaya varabilirler. Elverir ki, bu yoldaki anlaşma, MK. m. 23 
f. 2 anlamında « h ü r r i y e t i n f e r a ğ ı » , ya da hürriyetin 
« k a n u n a v e y a â d a b ı u m u m i y y e y e m u g a 
y i r s u r e t t e t a k y i d i » anlamını taşımasın.32 

Bu söylenilenlerden anlaşılacağı üzere, MK. m. 2 f. l'in uygu
lanmasının sözleşme ile bertaraf edilebilmesi; bir başka deyişle 
MK. m. 2 f. l'in hilâfına sözleşme yapılabilmesi a n c a k b e 
l i r l i b i r o l a y d a v e y a l n ı z o o l a y a m ü n 
h a s ı r o l m a k ü z e r e mümkündür. Böylece, bu görüş, 
hem maddî hukuka dahil olması nedeni ile doğruluk ve güven ku
rallarının kendiliğinden uygulanması ilkesini; hem de MK. m. 2. 
l'in konuluş nedenini başdaştıracak bir değer kazanmış olmaktadır. 

(31) Merz, Art. 2, No. 28. 
(32) MK. m. 2 f. l'in yogama yaptığı doğruluk ve güven kurallarının söz

leşme ile belirli bir olayda bertaraf edilebileceği hakkında bak. Merz, 
Art. 2, No. 102; ayrıca bak. No. 29-31; Deschenaux, s. 146; İmre, Me
denî hukuka giriş ,s. 326. 
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§4 — Doğruluk ve güven kuralları ile benzer kavramlar arasın
daki ilişki ve farklar. 

I — 7YİNİYET — DOĞRULUK VE GÜVEN KURALLARI. 

MK. m. 3'deki «iyiniyet» (sübjektif hüsnüniyet) hakkın do
ğumuna engel olan bir durumun olayda varlığı veya hakkın doğu
mu için aranan unsurlardan birinin yokluğu konusunda kişideki 
mazur görülebilir bir bilgisizlik veya yanlış bilgidir.33 Niteliği ba
kımından, «iyiniyet» r u h s a l ve d e r u n î bir kavramdır.34 

Buna karşılık, doğruluk ve güven kavramı, yukarıda da değinildiği 
üzere,35 belirli bir davranışı gerektiren kuralları kapsar ve bu kural
lar kişilerin dışında oluşmuş ve toplumca zorla benimsetilmişler-
dir. 

MK. m. 3'de düzenlenmiş bulunan iyiniyet kavramı, yalnız 
belirli durumları ilgilendirir. Bir başka deyişle, iyiniyet kavramı, 
yalnız iyiniyetin korunacağı kanunen belirtilmiş olan yerlerde et
kili olur.36 Doğruluk ve güven kurallarına gelince, uygulanmaya 
elverişlilikleri bakımından, iyiniyet kavramından daha geniş kap
samlıdırlar. Nitekim, kanunda etkili olacağı belirtilmemiş olsa bi
le, doğruluk ve güven kuralları hakları sınırlar; diğer alanlarda 
(örnek olarak: yorumda, hukuk yaratmada, borçların ifasında, hak
kın kötüye kullanımında, akdin müzakeresi sırasında işlenen ku
surdan doğan sorumlulukta, kanuna karşı hilede, ikinci derecede 
noktaların tamamlanmasında vb.) dahi etkili olur.37 

II — AHLÂK KAVRAMI — DOĞRULUK VE GÜVEN KURAL
LARI. 

Ahlâk kuralları, sözleşme serbestisinin sınırlandırılmasında 
önemli bir role sahiptir. Ahlâk kurallarına aykırı sözleşme yapıla
maz. Buna karşılık, doğruluk ve güven kuralları, ahlâk kuralları 

(33) İyiniyet hakkında bak. Ediş, İyiniyet, Oğuzoğlu armağanı, s. 153 vd; 
Erten, A., İyiniyetin korunmadığı hukukî durumlar, Oğuzoğlu Ar
mağanı, s. 179 vd. 

(34) Ediş, iyiniyet, s. 137. 
(35) Bak. Yuk. § 2, I. 
(36) Ediş, İyiniyet, s. 146 vd; Deschenaux, s. 207; İki kavram arasındaki 

ilişki bakımından ayrıntılı bilgi için ayrıca bak. «Jäggi, Art. 3. No. 
49-52; Merz, Art. 2, No. 82. Bak ve karş. Akipek, Sübjektif hüsnüni
yetin mahiyeti, s. 70 vd. 

(37) Deschenaux, s. 146 vd. ve orada anılmış yazarlar. 
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gibi e t i k k ö k e n l i olmalarına rağmen, sözleşme serbestisi
nin sınırlanması (BK. m. 19, 20; MK. m. 23 vd) gibi bir ödev
leri yoktur. Nitekim, doğruluk ve güven kurallarının — hiç değil
se— belirli bir olayda sözleşme ile bertaraf edilebilmeleri müm
kündür.38 

Öte yandan, ahlâkta a k t i f v e p a s i f olmak üzere 
iki süjenin varlığı her zaman zorunlu değildir. Gerçekten sübjek
tif ahlâk açısından tek bir süje söz konusu olmaktadır. Doğruluk 
ve güven kuralları bakımından ise aktif ve pasif süje ayırımı daima 
geçerli ve zorunludur. 

Her iki kavram arasında nitelik ve ödev (fonksiyon) bakımın
dan söz konusu farklılık ve bu farklılığın önemi, yollama yapılan 
kuralın veya başvurulan davranış biçiminin doğruluk ve güven ku
ralı mı? yoksa ahlâk kuralı mı? olduğunun özenle saptanmasını 
uygulamada zorunlu kılacaktır. 

III — İŞ İLİŞKİLERİNDEKİ TEAMÜLLER — DOĞRULUK 
VE GÜVEN KURALLARI. 

MK. m. 2 f. l'de yalnız — veya hiç değilse — esas itibariyle iş 
ilişkilerinde uyulan temâüllere (usages des affaires) açık bir yol
lama yapılmış değildir. Teamüller, borçlar hukuku alanmda, ta
mamlayıcı hukuk kurallarında olduğu gibi, irade açıklamalarının 
yorumlanmasında veya tamamlanmasında gözönünde tutulurlar. 
Bununla birlikte, her hangi bir teamülün bu yolda etkili olabilme
si için doğruluk ve güven kuralları ile çatışmamış olması da şart
tır.39 

Kanun koyucu tarafından uygulanmaları için kendilerine yol
lama yapılan teamüller nitelikleri bakımından maddî hukuka da
hil olduklarından,40 doğruluk ve güven kuralları ile benzerlik gös
terirler. Ancak, yollama yapılmıyan teamüller maddî hukuka dahil 
olmadıkları için, bu özellikleri ile doğruluk ve güven kurallarından 

(38) Deschenaux, s. 147; Merz, Art. 2, No. 87, 103. 
(39) Egger/Çernis, m. 2, No. 4; Merz, Art. 2, No. 100, 139-145; Deschenaux, 

s. 147. 
(40) Kanunun yollama yaptığı teamüller hakkında bak. Deschenaux, s. 

42 vd. Ayrıca, kanunun yollama yaptığı ticarî teamüllerin hukukî ni
teliği hakkında bak. Ediş, ABD., 1966/23, 5 897 vd. Kars. Karayalçın, 
Ticaret Hukuku, Giriş-Ticarî İşletme, Ankara 1968, s. 147 vd. 

« ' » ' • ( • i ! ' i I . I. • ' M İ M . I ti I d m i i t -i"t »' *' i'M« I 'IMtt *«*•! !*!«( *--H ) 4n, *M»P ,#i.r: • I 
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ayrılırlar. Gerçekten yukarıda da değinildiği üzere, doğruluk ve gü
ven kuralı diye adlandırılabilecek her davranış kuralı, istisnasız 
olarak — MK. m. 2 f. l'in genelliği nedeniyle — maddî hukuka da
hildir. Teamüller için her zaman böyle söylenemez. 

S O N U Ç 

1 — Genel çizgileriyle «orta zekâlı, normal, mâkul kimselerin 
toplum içerisinde karşılıklı güvene, ahlâka ve dürüstlüğe dayalı dav
ranışları sonunda meydana gelmiş ve toplum ihtiyaçlarına ve iş 
hayatının gereklerine cevap veren, bu nedenle de herkesçe benimse
nen kuralların bütünü» olarak tanımlanabilen doğruluk ve güven 
kurallarının özellikleri bir kaç noktada toplanabilir: 

a) Doğruluk ve güven kuralları kişilerin dışında oluşmuştur. 

b) Doğruluk ve güven kuralları yargıç tarafından kendiliğin
den gözönünde tutulur. 

c) Doğruluk ve güven kuralları sözleşme ile belirli bir olayda 
bertaraf edilebilir. 

ç) Doğruluk ve güven kuralları, Yargıtay'ın bu konudaki iç
tihadına rağmen, kamu düzenine ilişkin değildirler. 

d) Doğruluk ve güven kuralları tamamlayıcı ve açıklayıcı 
rol oynarlar. 

e) Doğruluk ve güven kuralları «genel şartlar» arasında yer 
alır. 

2 — Doğruluk ve güven kuralları iyiniyet, ahlâk ve iş ilişkilerin
deki teamüllerden de farklılık gösterirler. Gerçekten, iyiniyetin 
ruhsal ve derunî olmasına karşılık, doğruluk ve güven kuralları 
kişilerin dışında oluşan ve toplumca zorla benimsetilen kurallar 
niteliğindedir. Doğruluk ve güven kuralları, yalnız kanunda belirti
len durumlarda değil; hukukî ilişkinin elverişli olduğu anlaşılan 
her durumda uygulanırlar. 

Yine doğruluk ve güven kurallarının, ahlâk kuralları gibi söz
leşme serbestisini sınırlama gibi bir fonksiyonu yoktur. Bununla 
birlikte, doğruluk ve güven kuralları da, ahlâk kuralları gibi etik 
kökenlidir. 
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Doğruluk ve güven kuralları ile iş ilişkilerinde uygulanıp da 
kanunen kendilerine yollama yapılan teamüller maddî hukuka da
hildirler. Buna karşılık, kanunen yollama yapılmamış olan teamül
lerin böyle bir niteliği yoktur. 



HUKUKA AYKIRILIK BAĞI VEYA NORMUN KORUMA AMACI 
TEORİSİ 

Doç. Dr. Fikret EREN* 

I. Genel Bilgi : 

Hukuka aykırılık bağı teorisi (Die Lehre vom Rechtswidrig
keitszusammenhang) niteliği itibariyle bir sorumluluk teorisidir. 
Teorinin amacı, sorumluluğu sınırlamaktır. Bu teoriyle mevcut so
rumluluk şartlarına yeni bir şart daha eklenmektedir. Hukuka ay
kırılık şartı dışında mütalâa edilmesi gereken bu şart, «hukuka aykı
rılık bağı» şartıdır. Yeni bir teori olan hukuka aykırılık bağı teori
sine, doktrinde «normun koruma amacı teorisi» (Die Lehre vom 
Schutzzweck der Norm) adı da verilmektedir12. 

Hukuka aykırılık bağı teorisi, ihlâl edilen davranış kuralının 
(normunun) amacını esas alır. Bu teoriye göre, fail, sadece ihlâl 
edilen normun önleme amacını güttüğü zararlardan sorumludur.3 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Doçent. 
(1) Bak. Rabel, sh. 495 vd; Von Caemmerer, sh. 12 vd.; Bydlinski, sh. 

63 vd; Huber, sh, 677 vd.; Esser, sh. 309 vd.; Larenz, sh. 318 vd.; 
Paîandt-Heinrichs, sh. 227; Lanz, sh. 94 vd.; Ko7"oI, sh. 114 vd.; En
gel, sh. 329; Merz, sh. 86; Tandoğan, RWZ. sh. 2 vd.; Stoll, sh. 6 Td.; 
Wolf, sh. 5 vd.; Raiser, sh. 13 vd.; Staudinger-Werner, sh. 27; Münz-
berg, sh. 122 vd.; Lüer, sh. 45 vd.; Schickedanz, sh. 417. 

(2) Buna karşılık, Münzberg'e göre, bu teoriye hâkim olan temel düşün
celer, çok eski bir geçmişe sahiptir. Ancak, bu düşünceler başka ad
lar altında, meselâ uygunluk teorisi, illiyet bağının kesilmesi ( ku
surluluk bağı, mücbir sebep, tipik işletme tehlikesi, beklenebilirlilik 
veya adalet gibi adlar altında ortaya çıkmıştır. Böylece yazar, so
rumluluğu sınırlama amacını güden eski görüşlerle karşılaştırıldı
ğında, normun koruma amacı teorisinin yeni bir buluş olmayıp, 
sadece eski görüşlerin dogmatik yönden doğru bir zemin ve temele 
oturtulduğunu bildirmektedir. Münzberg, sh. 124-125, No. 248, Keza 
bak. Stoll sh. 6-7. 

(3) Bak. Bydlinski. sh. 63. 
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İhlâl edilen normun koruma amacı ve alanı, amaçsal (gaî, teleolo-
jik) yorumla bulunur. Hukuka aykırılık bağı teorisiyle amaçsal 
yorum arasında yakm bir ilişki vardır (4). Gerçekten, Rabel ve La-
renz'e göre, kanunî veya akdî her yükümlülük belirli menfaatlere 
hizmet eder. Bu nedenle, yalnız korunmuş olan bu menfaatlere ve
rilen zarar borçluya yükletilmelidir. Korunan menfaatin ne ol
duğu, akdî sorumlulukta, mevcut sözleşmenin mâna ve amacından, 
kanuna dayanan sorumlulukta ise, sorumluluğu kuran normun 
amaç ve anlamından amaçsal yorum metoduyle bulunur.5 

Hukuka aykırılık bağı teorisi, zararlı sonuçlardan hangilerinin 
faile yükletileceği, sorumluluğu kuran normun (hükmün) hangi 
sebep ve amaçlarla konulduğu ve nihayet normu kapsayan kanunun 
amacına göre hangi zararların tazmin edileceği sorununu çözmeyi 
amaçlar.6 

Mutlak hakların tanınması, herkese uymak zorunda kaldığı 
bazı genel ödevler, yükümlülükler yüklemiştir. Bu ödev, herkesin 
mutlak haklara saygı duyması, bu hakları ihlâl etmemesi, bunlara 
uygun davranmasıdır. Doktrinde mutlak hakları düzenleyen norm
lara, davranış normları (Verhaltensnorm) denilmektedir.7 Davra 
niş normları, bir şey yapmak veya yapmamak hususunda herkese 
emir ve yasaklar koyan hukuk kurallarıdır. 

İhlâl edilen hukuk normunun koruma amacıyla hukuka aykı
rı bir fiilin meydana getirdiği zararlı sonuç veya tehlike arasındaki 
bağa, hukuka aykırılık bağı denilir.8 

Hukuka aykırılık bağı teorisi, yalnız herkese ödevler yükleyen 
davranış normlarının, başka bir deyimle mutlak hakların ihlâli 
halinde değil, aynı zamanda sözleşmeden doğan nisbî hakların ihlâ
li halinde de söz konusu olur.9 Ancak, sözleşmeden doğan ödev (yü-

(4) Bak. Larenz, Metodenlehre. sh. 315 vd.; Koziol, sh. 116; Bydlinski, 
sh. 63; Münzberg, sh. 125, No. 248. 

(5) Bak. Rabel, sh. 497, Larenz, sh. 319; Koziol, sh. 123; 
(6) Bak. Koziol, sh. 116; Raiser, sh. 10; Esser, sh. 310-311; Tandoğan, 

RWZ. sh. 4-5. 
(7) Bak. Bydlinski, sh. 63. 
(8) Bak. Tandoğan, Responsabilité civi'e. sh. 17. 
(9) Bak. Larenz, sh. 319; Rabel, sh. 495; Tandoğan, RWZ. sh. 35; Koziol, 

sh. 123; Wolf, sh. 5. 
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kümlülük), sözleşmeden doğan hak gibi, nisbî nitelikte olup, sa
dece tarafları veya borçluyu bağlar. Bu itibarla, akdî sorumlulukta 
da borçlu, akdin ihlâlinden doğan bütün zararları değil, sadece ak-
din koruma amacını güttüğü menfaatlerin ihlâlinden doğan zarar
ları ödemek zorundadır.10 Keza bu teori, hem kusur sorumluluğun
da, hem de kusursuz sorumlulukta uygulama alanına sahiptir.11 

II. Teorinin Doğumu ve Gelişimi : 

Hukuka aykırılık bağı teorisi, kontinental hukuk çevresinde 
ilk defa, Avusturyalı hukukçular tarafından savunulmuştur. Avus
turya Medenî Kanunu 1295, BK. 41 gibi çok genel bir ifade kul
lanmaktadır. Buna göre, «Herkes, zararverenden, kusurlu davra-
ramşryla vermiş olduğu zararın tazminini talep hakkına sahiptir. 
Zarar; akdî bir yükümlülüğün ihlâli suretiyle meydana gelebileceği 
gibi, böyle akdî bir ilişki mevcut olmadan da meydana gelebilir». 
Avusturyalı hukukçular, sorumluluğu kuran bu genel normdan do
ğan zararların tazminini sınırlamak amacıyladır ki, hukuka aykırı
lık bağı veya normun koruma amacı teorisini savunmak zorunda 
kalmışlardır.12 Meselâ Ehrenzweig'a göre, hukuka aykırılık, nisbî 
bir kavramdır. Hukuka aykırı bir davranışın, tazminat talebi doğu-
rabilmesi için, bu davranışın, hukuk normunun koruma amacı güt
tüğü menfaatleri ihlâl etmesi gerekir. Hukuka aykırılığın nisbî bir 
değer taşıması, davranışın, sadece hukuk normunun koruduğu 

(10) Bak. Rabel, sh. 496; Wilburg, sh. 244 vd.; Koziol, sh. 123. 
(11) Bak. Esser, sh. 311; Koziol, sh. 116; Wolf, sh. 5; Tandoğan, Üçüncü 

Şahsm Zararı, sh. 16. 
Kusursuz sorumiiılukta, özellikle tehlike sorumluluğunda, hu

kuka aykırılık şartı tartışmalı olduğundan, burada aynı anlama 
gelen «İhlâl edilen normun koruma amacı teorisi» deyimini kuşan
mak daha isabetli olur. 

(12) bk. Tandoğan, RWZ, sh. 7; Raiser, sh. 28 vd; Koziol, sh. 106, 114 vd. 
Hukuka aykırılık bağı üzerinde Avusturyalı hukukçu Wolff da 

durmak'a birlikte, yazarın bu kavramdan anladığı, burada incelenen
den farklıdır. Yazara göre, hukuka aykırılık bağının mevcut olması 
için, hem davranışın, hem de sonucun hukuka aykırı olması gerekir. 
Yani, davranış ve sonuç hakkındaki hukuka aykırılık hükmünün ay
nı sebeplere dayanması lâzımdır. Farklı sebeplerle hukuka aykırılık 
söz konusu ise; yasaklanan davranışla yasaklanan sonuç arasında 
hukuka aykırılık bağı mevcut olmaz: Wolff için bak. Raiser, sh. 
28-29. 



464 Doç. Dr. Fikret EREN 

menfaatlere karşı hukuka aykırı olmasından ileri gelmektedir/314. 
Hukuka aykırılık bağı teorisini geliştirip savunan diğer Avus
turyalı hukukçular arasında Wilburg, Bydlinski, Gschnitzer, Koziol 
sayılabilir.15 Hukuka aykırılık bağı teorisinin, uzun zamandan beri 
Avusturya Mahkemelerinde de uygulandığı görülmektedir.16 Ancak, 
uygulamada bu teoriye daha çok dolaylı zararla dolaysız zarar kav
ramını birbirinden ayırdetmek için başvurulmaktadır. Buna göre, 
dolaylı zarar, dolaysız (doğrudan doğruya) zarar kavramı dışında 
kalıp, tazminat borcu doğurmaz.17 

Hukuka aykırılık bağı teorisi Rabel18 ve Von Caemmerer tara
fından Alman hukukunda da savunulmuş ve bugün adı geçen hukuk 
çevresinde büyük bir ilgi ve kabul görmüştür. Alman Federal Mah
kemesi de bu teoriyi son zamanlarda sürekli olarak uygulamakta-

(13) Bak Ehrenzweig, sh. 4748. Keza aynı görüş için bak. Esser, sh. 311, 
322 Aksi görüş için bak. Koziol, sh. 115. Koziol, haklı olarak, hukuka 
aykırılığın, nisbî olmayıp, mutlak bir kavram oîduğunu ileri sür
mektedir. Yazara göre, «Hukuka aykırılık hükmü, gerçekleşen sonu
ca değil, yalnız insan davranışına ilişkin olabileceğinden, bir davra
nış ( hukuk düzeni tarafından yasak'anmışsa, hukuka aykırıdır. Dav
ranış (Verhalten, hareket) mutlak olarak hukuka aykırı olup, bir 
sonuç yönünden hukuka uygun, diğer bir sonuç yönünden hukuka 
aykırı olamaz.» Bak. Koziol, sh. 115; Keza aynı görüşte, Münzberg, 
sh. 121, 124, No. 248; Rabel, sh. 496; Lanz, sh. 141, No. 341. 

(14) Ehrenzweig'm hukuka aykırılığı, nisbî olarak nitelemesi, hukuka 
aykırılık bağı teorisini, hukuka aykırılık sorunu içinde görmesinden 
ileri gelmektedir. Oysa, hukuka aykırılık bağı teorisi, yukarıda da 
belirtildiği gibi, bir hukuka aykırılık sorunu olmayıp, doğrudan doğ
ruya bir sorumluluk sorunudur. Nitekim, hâkim görüş, hukuka aykı
rılık bağı teorisini, bir sorumluluk teorisi olarak görmektedir. Ay
nı görüş için bak. Münzberg sh. 124, No. 248 ve orada adı geçen ya
zarlar; Koziol, sh. 115; Lanz, sh. 141 No. 341. 

(15) Bak. Wilburg, sh. 244 vd.; Bydlinski, sh. 63 vd.; Gschnitzer, sh. 154; 
Koziol ( sh. 114 vd. 

(16) Bak. Kozioi, sh. 115, No. 54'deki kararlar. 
(17) Bak. JBL 1956, sh. 124; JBL 1972, sh. 262. 
(18) Rabel, Hukuka aykırılık bağı teorisini önce akitlerde, daha sonra da 

haksız fiillerde savunmuştur. Rabel, Anglo-Amerikan hukukunun et
kisiyle akdi sorumlulukta, sadece tarafların akdin inikadı esnasında 
gözönünde tutup lazminini amaçladıkları zararın tazmin edilebilece
ğini ileri sürmüştür. Keza yazara göre, haksız fiillerde de ıh1 âl edi
len normun yorumlanmasıyla sorumluluğun sınırı belirlenebilir. 
Bak. Rabel, sh. 495496; 502-503; Tandoğan, RWZ. sh. 6-7; Lanz, sh. 
141, No. 342. 
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dır.19 Hukuka aykırılık bağı veya normun koruma amacı teorisi, son 
zamanlarda İsviçre-Türk hukukunda da bilimsel incelemelere konu 
olmaya başlamış bulunmaktadır.20 

III. Teorinin Amacı : 

Normun .koruma amacı veya hukuka aykırılık bağı teorisinin 
amacı, sorumluluğu sınırlamaktır.21 Önceleri bazı yazarlar, teoriyi, 
hukuka aykırılık sorunu içinde görmüşlerse de,22 bugün hâkim 
olan görüş, haklı olarak, teorinin hukuka aykırılık sorunuyla bir il
gisi olmadığını, onun dışında ve ondan bağımsız olarak, yeni bir 
sorumluluk şartı (unsuru) veya sorumluluk teorisi olduğunu ileri 
sürmektedir.23 Bu nedenle, bir davranış hukuka aykırı olsa bile, 
bundan doğan zararlı sonuçlar, ihlâl edilen normun koruma alanı
na girmiyorsa, sorumluluk, hukuka aykırılık bağı mevcut olmadığı 
için, söz konusu olmaz. Başka bir deyimle, belirli bir ceza veya 
sorumluluk doğuran normun koruma alanına girmeyen yasak bir 
davranış, bu haliyle hukuka aykırılık vasfını kaybetmeyip, sadece 
adı geçen normun uygulanması yönünden önemini kaybetmektedir. 
Zira hukuka aykırılık kavramı, davranışa ilişkin olduğu halde, 
normun koruma amacı teorisi, zararlı sonuca ilişkin bulunmakta
dır. Bu görüş tarzı, yukarıda da belirtildiği gibi, hukuka aykırılık 
hükmünün bütünlük ve mutlaklık ilkelerine de uygun düşmek
tedir.24 

Hukuka aykırılık bağı teorisi, bilhassa uygun illiyet teorisinin 
sorumluluğu yeterli ölçüde sınırlayamadığı gerekçesiyle ileri sürül
müştür. Teorinin bazı taraftarlarına göre, her şeyden önce, hukuka 

(19) Bak. BGHZ 27, 137; 30, 154. 
(20) İsviçre hukuku için bak. Merz, sh. 85-86; Deschenaux, sh. 46; Engel 

329; Lanz, sh. 49 vd.; Konu Türk hukukunda ilk defa ve yalnız Tan-
doğan tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Bak. Tandoğan, 
RWZ. sh. 1 vd.; Aynı yazar, Responsabilité civile, sh. 17 vd.; Keza Aynı 
Yazar, Üçüncü şahsın zararı, sh. 11 vd. 

(21) Hukuka aykırılık bağı teorisiyle normun koruma amacı teorisi, so
nuç itibariyle aynı teoriler olup, her iki deyimi birbiri yerine kullan
mak mümkündür. Schickedanz, sh. 917; Lüer, sh. 94; BGH (NJW. 
68, 2287, 2288). 

(22) Bk. Ehrenzweig, sh. 48; kar. Esser, sh. 310 vd; 322. 
(23) Bak. Rabel, sh. 495 vd.; 502 vd.; Von Caemmerer, sh. 12 vd.; Koziol, 

sh. 115. 
(24) Bak. Münzberg, sh. 124, No. 248; Schickedanz, sh. 917. 
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özgü özel bir illiyet kavramı aramak, yanlıştır. Tek bir illiyet kav
ramı vardır, o da felsefî veya tabiî illiyet kavramıdır. Hukuk ala
nında da felsefe veya tabiat bilimlerinde kullanılan sebep kavramı 
uygulanmalıdır. Bu nedenle, sonucun meydana gelmesine katkıda 
bulunan her şart, sebep sayılmalıdır.25 Uygun illiyet kavramı, hu
kuka yabancı bir kavramdır. Bu teori, süratle hukuktan çıkartıl
malı, bunun yerine illiyet teorisi olarak, şartların eşitliği veya zo
runlu şart teorisi kabul edilmelidir. Şart teorisi, tabiî bir fenomen 
olup, her türlü değer hükmünün dışındadır. İlliyet bağı yönünden 
iş, sonucun fiilen bir davranış veya duruma dayanıp dayanmadığını, 
bu davranış veya durumdan ileri gelip gelmediğini tesbitten ibaret
tir.26 Buna karşılık, sorumluluğun sınırlandırılması, normatif nite
likte olduğundan, bu sınırlandırma ancak sorumluluğu kuran nor
mun koruma amacı nazara alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir.27 

Kaldıki, uygunluk kavramı, kesin ve belirli bir kavram değildir. Bu 
nedenle, her dâvada olaylar arasındaki sebep-sonuç bağının uygun 
olup olmadığı hâkimin takdir hakkına bırakılacaktır. Bu ise, key
filiğe ve güvensizliğe yol açacaktır.28 Diğer taraftan, bugün uygun 
illiyet teorisi içinde «sonradan objektif olarak tahmin görüşü» 
(Nachträgliche objektive Prognosi;) hâkim olduğundan, zararlı so
nucu meydana getiren zorunlu şartlardan büyük bir kısmı uygun 
sebep sayılacaktır. Bunun sonunda ise, sorumluluğun âdil bir şe
kilde sınırlandırılması mümkün olmayacaktır.29 Nihayet, frekantist 
ihtimal düşüncelerine (hesaplarına) dayanan uygun illiyet teorisi, 
sadece belirli olayların (zararlı sonuçların), diğer belirli olaylar 
(sebepler) sonucu gerçekleşme oranını (frekansını = çokluk oranı
nı) esas alacağından, sorumluluğu kuran normun veya sözleşmenin 

(25) Bak. Esser, sh. 299; Von Caemmerer, sh. 12; Lanz, sh. 97. 
(26) Bak. Esser, sh. 299. 
(27) Bak. Tandoğan, RWZ. sh. 15-16; Bazı yazarlar ise, normun koruma 

amacı teorisinin, uygunluk teorisini de kapsadığını ileri sürmektedir. 
Bunlara göre, koruyucu normlar, zarargöreni, haksız fiilden doğan 
uygun zararlı sonuç'ara karşı korumak için vazolunmuştur. Bu ya
zarlar için bak. Tandoğan, RWZ. sh. 16, No. 41. 

(28) Bak. Lanz, sh. 33 vd. 
(29) Bak. Prosser, sh. 38; Lanz, sh. 89-90; Tandoğan RWZ. sh. 34; Presser 

ve Lanz «Hâkim, sonradan objektif tahmin görüşüne göre uygunluğu 
takdir ederken, tüm insan bilgi ve tercübesinin en son durumunu 
bilen ideal (optimal) bir gözlemci gibi hareket edeceğinden, hiç bir 
sonuç (zarar) ihtimal dışı sayılmaz. Hattâ her şeyi bilen bir insan 
için, her o^y, sadece muhtemel değil, mutlak ve zorunlu olarak ger
çekleşir» demektedirler. Prosser, sh. 38; Lanz, sh. 90. 
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amacını nazara almayacaktır.30 Oysa, bu amaç sorumluluğu sınırla
mak yönünden büyük bir önem taşımaktadır. 

Buna karşılık, normun koruma amacı teorisini savunan bazı 
yazarlar, sorumluluğu sınırlamak için her iki teorinin, yani hem 
uygun illiyet teorisinin, hem de hukuka aykırılık bağı teorisinin 
yan yana mevcut olabileceğini, bu teorilerin sorumluluğu değişik 
açıdan sınırlamak amacını güttüklerini, hukuka aykırılık bağı ile 
uygun illiyet bağının sorumluluğun farklı unsurları olduğunu, bu 
nedenle de birbirlerini tamamladıklarını ileri sürmektedirler. Hâ
kim teori olan ve Alman Federal Mahkemesinin de kabul ettiği bu 
görüşün, daha isabetli olduğuna inanmaktayız.31 Çünkü, öyle bazı 
haller vardır ki, orada sorumluluğun sınırlandırılması tek başına 
ne uygun illiyet bağı, ne de hukuka aykırılık bağı teorisiyle müm
kündür. Meselâ BK. 45 veya AMK 823/I'e göre, hayat hakkı, hu
kuken korunan mutlak haklardandır. Yani bu maddelerde düzen
lenen normun amacı, şahısların hayat hakkını korumaktır. Şimdi, 
şeker hastalığına, kanın pıhtılaşması mekanizmasında bir anor
malliğe (hemofili) veya kalp hastalığına mâruz (A) nın, (B) tara
fından normal bir insanın ölümünü gerektirmeyecek bir hareketi 
sonucu öldüğünü düşünelim. Olayda hukuka aykırılık bağı gerçek
leşmiştir. Zira adı geçen normların koruma amacıyla (hayat hakkı
nı koruma) (B) in hukuka aykırı davranışından doğan zararlı so
nuç (ölüm) arasında bulunması gereken bağ mevcuttur. Bu du
rumda, ihlâl edilen normun koruma amacı teorisi, uygun illiyet 
teorisi nazara alınmayarak tek başına uygulandığı takdirde, (B) 
meydana gelen zararın tümünden sorumlu olacaktır. Zira, BK 45 
veya AMK 823/1, hayat hakkını her türlü tecavüze karşı korumak 

(30) Bak. Tandoğan, RWZ. sh. 3. 
(31) Bak. Esser, sh. 310; Larenz, sh. 322; Bydîinski, sh. 64; Raiser, sh. 

100 vd.; Mertens, sh. 205 vd.; Tandoğan, RWZ. sh. 34; Koziol, sh. 
127-128; Merz, sh. 86; 

Alman Federal Mahkemesi normun koruma amacı teorisini, uy
gun illiyet teorisi yanında sorumluluğu sınırlayan bir kural olarak 
kabul etmiştir. Federal Mahkeme, uygun illiyet teorisinin tek başı
na sorumluluğu sınırlayamadığı görüşündedir. Gerçekten Yüksek 
Mahkemeye göre, sorumluluğun sınırlandırılması sorununu, sadece 
uygun iiliyet teorisi içinde gören şimdiye kadarki görüş tarzı, sınır
lama sorununu her zaman uygun bir biçimde çözmeye elverişli ol
mamıştır. «Federal Mahkeme, önceki kararlarında, uygun illiyet ba
ğı formülünün, sorumluluğu sınırlama sorununu gereği gibi çözmeğe 
yetmediğini belirtmiştir». Bak. NJW. 1958, sh. 1042; Stoll, sh. 9-10; 
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amacını gütmekte, ölen şahsın, ölüme karşı bünyevî bir istidata 
sahip olup olmadığını tefrik etmeksizin, zararvereni, normun ih
lâlinden doğan normal, anormal her türlü zarardan sorumlu tut
maktadır. Başka bir deyimle, hukuka aykırılık bağı teorisi tek ba
şına uygulanacak olursa, zararveren, destekten yoksun kalanlara 
karşı, ölenin bünyevî istidatından ve onun anormal sonuçlarından 
doğan zararları da tazmin edecektir. Oysa, teorinin amacı, sorum
luluğu sınırlamak, anormal zararlardan zararvereni sorumlu tut
mamaktır. Sorumluluğu sınırlama amacı güden bu teori, görülü
yor ki, bazı hallerde bu amacı gerçekleştirememektedir. Buna kar
şılık, uygun illiyet teorisi de ayn bir sorumluluk unsuru olarak uy
gulanırsa, bünyevî istidat, bir umulmayan hal olduğundan, tazmi
nat belirli oranda indirilir. Böylece daha âdil bir şekilde sorumlu
luk sınırlandırılmış olur.32 

IV. İhlâl Edilen Normun Çeşidi : 

Alman hukukunda bazı yazarlar, hukuka aykırılık bağı teorisi
nin sadece «Koruma kanunları = Schutzgesetze»nm kapsamı için
de bulunan normların ihlâli halinde uygulanabileceğini ileri sür
mektedirler. Bu yazarlara göre, genel davranış normlarının ihlâli 
halinde hukuka aykırılık bağı teorisi uygulanmaz.33 Teorinin, koru
yucu normlarla genel davranış normları yönünden böyle bir ayrı
ma tâbi tutulmasının sebebi, AMK. 823 deki düzenlemeden ileri 
gelmektedir. İki fıkradan ibaret olan bu maddenin 1. fıkrasına gö
re, hayat, sıhhat, hürriyet, vücut bütünlüğünün ihlâli ve diğer mut
lak haklar sayılmış, bu haklara kusurlu bir davranışla hukuka aykı
rı bir şekilde verilecek zararların tazmin edileceği öngörülmüştür. 
İkinci fıkrada ise, bir başkasını koruma amacı güden kanunlara 
aykırı davranıştan doğan sorumluluk düzenlenmiştir.54 823. madde
nin bu düzenleme biçiminden, doktrin ve uygulamada, 1. fıkradaki 

(32) Bak. Esser, sh. 310; Tandoğan, RWZ. sh. 16-17. 
(33) Bak. Larenz, sh. 322, Kar. Staudinger-Werner, sh. 27. 
(34) Maddenin tercümesi şöyledir: «Kasden veya ihmalli olarak başkasının 

hayat, vücut, sıhhat, mülkiyet veya sair bir hakkını hukuka aykırı 
bir şekilde ihlâl eden kimse, o şahsa karşı_ bundan doğan zararı taz
minle yükümlüdür». 

«Aynı yükümlülük, bir başkasını koruma amacı güden kanunu 
ihlâl eden şahsa da düşer. Kanununun kapsamına göre, böyle bir ih
lâl, kusursuz olarak mümkün olsa da, tazminat yükümlülüğü ancak 
kusur halinde ortaya çıkar.» 



Hukuka Aykırılık Bağı Teorisi 469 

normu nitelemek için, davranış veya genel davranış normu, 2. fık
radaki normu adlandırmak için de koruma kanunları veya koruma 
normları deyimleri ortaya atılmıştır.35 

Kanaatımızca, hukuka aykırılık bağı açısından, koruma kanun
larının ihlâli ile genel davranış normlarının, yani mutlak hakların 
ihlâli arasında esasa ilişkin bir fark yoktur. Koruma kanunları da
ha ayrıntılı ve açık olarak düzenlendikleri halde, davranış normla
rında bu ayrıntı ve açıklığa rastlanmamaktadır.36 Gerçekten, koruma 
kanunu, davranış normunu doğrudan doğruya ve somut olarak dü
zenleyip, hiç bir yoruma ihtiyaç göstermezken, genel sorumluluk 
normlarının, meselâ haksız fiillerin özelliği, burada, esas alınacak 
davranış normunun her somut olayda, korunmuş olan hakkın 
kapsamından çıkartılarak bulunması, geliştirilmesidir. Bu ne
denle, ihlâl edilen mutlak haklarm koruma alanlarının sınırının 
çizilmesi ve bundan çıkartılacak davranış kuralları, somut kanunî 
esaslara dayanmayıp, daha çok hâkimin, taraftarların menfaatlerini 
değerlendiren takdir hakkına dayanmaktadır.37 Genel davranış norm
ları yönünden hâkim, her olayda, hukuk normunun öngördüğü ve 
fail tarafından çiğnenen yükümlülüğü ve bu yükümlülükle sınırlı 
bulunan koruma kapsamını araştırıp bulmak zorundadır. Bu vesi
leyle belirtelim ki, genel davranış normlarının koruma alanı ve bu 
normların herkese yüklediği genel ödevler çok geniştir. 

Lange'nin belirttiği gibi, genel sorumluluk normları, tarihî ve 
fonksiyonel açıdan bakıldığı zaman, bir çok koruma kanunlarının 
koruma alanlarını bir araya getirmiş olan bileşik (mürekkep) koru
ma kanunlarından ibarettir.38 Bu sebeple, hâkim görüş ve yabancı 
mahkeme içtihatları, hukuka aykırılık bağı teorisinin uygulanması 
yönünden bugün koruma kanunları ile mutlak hakların, başka bir 
deyimle davranış normlarının ihlâli arasında bir fark gözetmemek
tedir.39 Alman Federal Mahkemesi de kökleşmiş kararlarında nor
mun koruma amacı teorisinin yalnız 823/2'ye değil, 823/1'e de uy
gulanacağını öngörmüştür." 

(35) Bak. Lanz, sh. 113 vd.; 155 vd.; Koziol, sh. 117 vd. 
(36) Stoll, sh. 15 vd.; Koziol, sh. 119; Lanz, sh. 159 vd. 
(37) Bak. Lanz, sh. 159 vd.; 
(38) Bak. Lange, Gutachten, sh. 45 (Lanz_ sh. 161'den naklen). 
(39) Bak, Stoll, sh. 15 vd.; Koziol, sh. 117 vd.; Lanz, 155 vd.; Tandoğan, 

RWZ. sh. 8; Lüer, sh. 49. 
(40) Alman Federal Mahkemesi, 823. maddenin 1. ve 2. fıkralarında düzen

lenmiş bulunan gerek mutlak hakların (genel davranış normlarının), 
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Haksız fiil sorumluluğunu genel olarak düzenleyen Türk-îsviç-
re Borçlar Kanununun 41/1. maddesi,41 Alman MK. 823 de olduğu 
gibi bir ayırım yapmamaktadır. Bununla birlikte, aynen Avusturya 
MK. 1295 gibi, Borçlar hukukumuz açısından da ihlâl edilen nor
mun koruma amacı veya hukuka aykırılık bağı teorisini kabul et
mek mümkündür.42 Gerçekten, her ne kadar BK. 41/1, AMK- 823/2'-
de olduğu gibi «koruma kanunlarından» bahsetmemekte ise de, bu, 
gerek BK 41/1'deki hukuka aykırılık kavramının yorumundan, ge
rek hukuk düzeninin bir bütün olarak değerlendirilmesinden ko
layca anlaşılabilir. Hukuk düzenini oluşturan normlar, özel hukuk, 
ceza hukuku ve idare hukukuna ilişkin Kanun, Tüzük, Yönetmelik 
ve diğer mevzuattır.43 Koruyucu normlar taşıyan, bu nedenle bir 
koruma kanunu olan Karayolları Trafik Kanunu, burada zikredile
cek iyi bir misal teşkil edebilir. Keza, 237 sayılı Taşıt Kanunu da 
koruma kanunları arasında zikredilebilir. Kısaca, bir başkasının 
menfaatini, hukuki varlığını koruma amacı güden her hukuk nor
mu, koruma kanunu veya konryucu norm olarak adlandırılabilir.44 

Bu nedenle yalnız hukuki bir varlığın tehlikeye sokulmasını önle
mek isteyen polisiye nitelikli zabıta hükümleri değil, aynı zamanda 
hukuki bir varlığın ihlâlini, zarara sokulmasını yasaklayan veya 
ceza tehdidi ile müeyyidelendiren normlar (hükümler) de buraya 
girer. Bununla birlikte, doğrudan doğruya sadece toplumu ve özel
likle devleti koruyan normlara aykırılık, konumuz dışında kal
maktadır. Ancak, toplumun güvenliğini korumakla beraber, bu ara
da fertlerin menfaatlerini de konıyan çeşitli zabıta hükümlerinin 
emrettiği veya yasakladığı fiiller hukuka aykırılık bağı teorisinin 
kapsamına girer.45 

gerek koruma kanunlarının, ihlâl edi'en normun koruma amacı teo
risine girdiğini, 22.4.1958 tarihli kararında kesin olarak kabul etmiş
tir. Yüksek Mahkemeye göre, «823/1'den doğan tazminat taleplerinde 
de, herşeyden önce, tazmini istenilen fiilî sonucun, kanunun koru
ma alanına girip girmediği, başka bir deyim'e, tazmini istenilen zara
rın, kanunun, kendisini koruma amacıyla çıkartılmış olduğu hukuki 
varlığın ihlâlinden meydana gelip gelmediği incelenmelidir.». Bak. 
NJW. 1958, sh. 1042. 

(41) BK. 41/1 şu hükmü taşımaktadır: «Gerek kasden gerek ihmal ve te
seyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir za 
rar ika eden şahıs o zararın tazminine mecburdur». 

(42) Bak. Tandoğan, RWZ. sh. 22 vd ; Lanz, sh. 164 vd. 
(43) Bak. Lanz, sh. 165; Tandoğan, RWZ. sh. 22 
(44) Bak. Enneccerus-Lehmann, sh. 949; 
(45) Bak. Enneccerus-Lehmann, sh. 949-950. 
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V. Normun koruma amacının kapsamı : 

İster koruma kanunu, ister genel davranış normu olsun, her 
normun konusu, korunacak şahıs veya şahıslar çevresi, ihlâli yasak
lanan belirli varlıklar ve nihayet bu şahıs veya varlıklara verilecek 
zarar (ihlâl) tarzı ile sınırlıdır. Eğer ihlâl edilen norm, belirli bir 
şahsı veya hukukî varlığı korumak yahut da zarar tarzını yasakla
mak, önlemek için düzenlenmemişse, bir zarar gerçekleşmiş olsa 
bile, zararveren bundan sorumlu olmaz. Esasen, hukuka aykırılık 
bağı teorisinin, sorumluluğu sınırlamak amacı ve fonksiyonu da 
bundan ibarettir.*5 

Bu açıdan normun koruma amacının konusunu iki kısımda in
celemek mümkündür. Bunlar, korunacak şahıs veya şahıslar çevre
si ile belirli hukukî varlıklarda meydana gelmesi önlenmek istenilen 
zarar veya tehlike ya da zarar tarzıdır.47 

1 — Korunacak şahıs veya şahıslar çevresi. 

Zarargören, her şeyden önce, kanunun veya ihlâl edilen normun 
koruma amacını güttüğü şahıs veya şahıslar çevresine dahil olma
lıdır.48 İhlâl edilen normun koruma amacını güttüğü şahıs veya şa
hıslar çevresine dahil olmayan bir kimse, zarara uğramış olsa bile, 
tazminat talebinde bulunamaz. Anglo-Amerikan uygulamasından alı
nan şu karar, korunacak şahıs yönünden, sorumluluğun sınırlandı
rılmasına tipik bir misal teşkil edebilir. Kanuna göre, hayvan ka
davraları ve insanların yemesine, tüketimine elverişli olmayan di
ğer etler, devlete ait idarî bir kuruma teslim edilmelidir. Bir çiftçi, 
kanunun bu hükmünü ihlâl ederek teslimi gereken eti kuruma tes
lim etmemiştir. Bunun üzerine, Kurum, kendisine ait olduğu halde 
teslim edilmeyen et için çiftçiden tazminat talep etmiştir. Mahke
me, dâvayı reddetmiştir. Zira, davacının istinat ettiği kanun hük
mü, kurumun iktisadi işletmesiyle değil, sadece sağlık politikasıy-

(46) Stoll, koruma Kanunları yönünden bu hususu şu şekilde özetlemek
tedir: «Bir koruma kanununun ihlâlinde, tazminat yükümlülüğü yal
nız, kanunun koruma amacım güttüğü zarargörene karşı mevcut olup 
ve yine yalnız, koruma kanununun önlemeyi amaçladığı tehlikenin 
gerçekleşmesiyle sebebiyet verfen zarar tazmin edilir». Stoll, sh. 6. 

(47) Stoll, sh. 6; Esser, sh. 310 vd.; Raiser, sh. 10; Tandoğan, RWZ. sh. 
9 vd.; Engel, sh. 329; Koziol, sh. 116; Lüer, sh. 48 vd.; Lanz, sh. 149 vd. 

(48) Bak. Stoll, sh. 6; Raiser, sh. 10; Koziol, sh. 116; Lanz, sh. 149-150; 
Tandoğan, RWZ, sh. 9; Lüer, sh. 49. 
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la ilgili bir amaç gütmektedir. Bu nedenle, çiftçinin yükümlülüğe 
aykırı davranışıyla muhtemelen malî yönden zarargören kurum, 
ihlâl edilen normun koruma alanına girmemektedir.49 

Bir konser organizatörü, bir müzikçi ile sözleşme yapmıştır 
Yürürlükte bulunan bir zabıta hükmüne (normuna) göre, buzlu 
havalarda bina malikleri binalarının önündeki buzu kül serperek 
eritmek zorundadır. Sözleşmede taraf olan müzikçi, konser gecesi, 
bir binanın önünden geçerken, bina maliki buzu eritmediğinden, 
ayağı kayarak düşmüş ve konserini verememiştir. Burada müzik 
organizatörünün, konserin verilmemesinden dolayı uğradığı zarar 
için bina malikine karşı tazminat dâvası açma hakkı yoktur. Zira 
ihlâl edilen norm, yolcuları korumakta olup, müzik organizatörünü 
koruma amacını gütmemektedir. Buna karşılık, müzikçi zarara uğ
ramışsa, bunun tazmini için bina malikine karşı tazminat dâvası 
açabilir.50 

Güniük çalışma süresini düzenleyen bir normu ihlâl ederek iş
çilerini fazla çalıştıran ve bu suretle fazla üretimde bulunan bir 
işveren aleyhine rakip bir işveren fazla çalışma ve üretim dolayısiy-
le mâruz kaldığı kazanç kaybı için tazminat dâvası açamaz. Zira, 
çalışma sürelerini düzenleyen kanun veya norm, sadece işçileri ko
rumakta olup, rakip işverenleri koruma amacı gütmemektedir.51 

İsviçre Federal Mahkemesi 1968 yılında vermiş olduğu bir ka
rarında elektrik makina ve aletleri satan bir firmanın, elektrik ma-
kina ve aletlerinin kontroluna ilişkin bir normu ihlâl eden isviçre 
Elektrikçiler Derneği ve Konfederasyonu aleyhine açtığı bir tazmi
nat dâvasını reddetmiştir.5Ia. Davacı firmanın iddiasına göre, dâvâlı, 
kontrol görevini yerine getirmediği için, piyasaya aynı branşta iş 
yapan rakip firmaların sürdükleri mallar, hem dâvâlı Konfederas
yonca empoze edilen normlara uymamakta, hem de az da olsa fi
yatların yükselmesine sebebiyet vermektedir. Federal Mahkeme'ye 
göre, her şeyden önce, «...sorun, davacının, Konfederasyonun ödev
lerini ihlâlden mütevellit bir tazminat dâvası açıp açamayacağını, 
yani ihlâl edilen hükümlerin, davacıyı korumak için çıkartılmış 
olup olmadığını bilmek sorunudur. Federal Mahkemenin kökleşmiş 

(49) Karar için bak. Lanz, sh. 150 
(50) Bak. Enneccerus-Lehmann, sh. 954 
(51) Bak. Raiser, sh. 10; Tandoğan, RWZ. sh. 9 

(51a) Bak. BGE 94 I 628; Ayrıca BGE 79 II 438; 75 II 212-213. 

« 1 * I n , • I II ı ' • ( ( * < • -!• ı' ' ı l' IHIM M M «I *<• HM'i I M i ı ıılil.11 * I 1 ı >•>"* *" ' 
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kararlarında ve doktrinde kabul edilen objektif teoriye göre, taz
minat dâvasınm temeli olarak bir davranış, ancak, hukuk düzeninin 
hukukî varlıkları korumaya yönelmiş emir ve yasaklarını ihlâl etti
ği takdirde hukuka aykırıdır...» Yüksek Mahkemeye göre, elektrik
li makina ve aletlerin kontrolüne ilişkin hükümler, şahıs ve şeyleri, 
münhasıran elektrik akımından doğan tehlikelere karşı koruma 
amacıyla çıkarılmış olup, bunların firmalar arasındaki iktisadî re
kabetle hiç bir ilgisi yoktur. Başka bir deyimle bu hükümler, firma
ları rekabete karşı korumamaktadır. Ne varki, Federal Mahkeme 
gayet doğru olan bu gerekçelerle dâvayı reddedeceği yerde, sorunu 
uygun illiyet bağı içinde görmüş ve «...ihlâl edilen hükümler, za-
rargöreni koruma amacını gütmüyorsa, hukuka aykırı fiille zarar 
arasında uygun illiyet bağı mevcut değildir», sonucuna varmıştır. 
Kanaatımızca, burada uygun illiyet bağı mevcuttur. Mevcut olma
yan Yüksek Mahkemenin de hüküm fıkrasında belirttiği gibi, hu
kuka aykırılık bağıdır. Sonuç olarak, Federal Mahkemenin, bazı 
yazarlar gibi, hukuka aykırılık bağı veya ihlâl edilen normun ko
ruma amacı teorisini, henüz uygun illiyet teorisi içinde gördüğünü 
söylemek mümkündür.51b'5Ic. 

Korunacak şahıs veya şahıslar çevresi yönünden Yargıtay da so
runu ihlâl edilen normun koruma amacı içinde değil, uygun illiyet 
teorisine göre çözümlemektedir. Niteliği itibariyle bir koruma ka
nunu olan Taşıt Kanunu, bu gibi taşıtlara resmî görevi olmayan ki
şilerin binmesini yasaklamıştır.52 Yargıtay'ın karara bağladığı bir 
olayda davacıların baba ve kocası, binilmesi yasak olan bir araca 
binmiş ve kaza sonunda ölmüştür. Yüksek mahkeme olayda uygun 
illiyet bağı olmadığı gerekçesiyle dâvayı reddetmiştir. Gerçekten, 
adı geçen karara göre, «...Bir kimsenin binilmesi yasak edilmiş 
olan devlet arabasına binmesi sonunda bir kazaya uğraması veya 
ölmesi hadiselerin tabiî seyrine ve hayattaki tecrübelere göre bek
lenen bir durum değildir. O halde ölenin kanuna aykırı hareketi ile 
zararın meydana gelmesi arasında hukukî mânada bir sebep ve ne-

(51b) îhlâl ed^en normım koruma amacını izah etmekle birlikte sorunu 
uygun illiyet bağıyla çözmek isteyen yazarlar için bak. Von Tuhr-
Siegwart, sh. 355-356; Kar. Oftinger, sh. 113-114 

.'51c) Bak. Tandoğan, RWZ, sh. 23 vd. 
(52) Bak. 237 sayılı, Taşı't Kanunu, mad. 7/3, «Bu taşıtlar münhasıran res

mi hizmetin ifasında kullanılmak üzere... tahsis o'unurlar.» Keza 
bak. Aynı kanun mad. 16. 
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tice bağı yoktur...».53 Kanaatımızca, Yargıtay'ın sonuçta dâvayı 
reddetmesi doğru olmakla birlikte, gerekçe olarak uygun illiyet ba
ğının yokluğunu göstermesi, yanlıştır. Bilâkis, olayda uygun illiyet 
bağı vardır. Her motorlu araç gibi, devlet araçları da nitelikleri iti
bariyle zararlı sonucu doğurmağa elverişlidir. Resmî araçlarda gö
revli olarak giden bir memurun, aracın devrilmesi sonucu ölmesi 
veya böyle bir aracın yolda giden bir şahsa çarparak vücut bütün
lüğünü ihlâl etmesi, olayların normal akışına ve hayat tecrübeleri
ne uygun günlük olaylardandır. Böyle olaylar her gün cereyan et
mektedir. Yargıtay'ın burada ifade edemediği husus, hukuka aykı
rılık bağının bulunmaması, yani ihlâl edilen kanun hükmünün, dev
let hizmetinde çalışmayan şahısları korumak amacıyla değil, bu ara
baların yıpranmasını önleme amacıyla konulmuş olmasıdır. Nite
kim bu husus, aynı kararda şu cümlelerle başarılı bir şekilde ifade 
edilmiş, ancak karar bu gerekçeye dayandırılmamıştır. «...Esasen 
devlet arabalarına binme yasağı herhangi bir tehlikeyi önlemek 
maksadiyle konulmuş olmayıp, bu arabaların yıpranmasını önleme 
maksadıyla konulmuş bir yasaktır...».54 

Korunacak şahıs veya şahıslar çevresi yönünden üzerinde du
rulması gereken bir sorun da dolaylı olarak zarargören şahıs so
runudur. Dolaylı olarak zarargören şahıs, sorumluluğu kuran bir 
davranış veya olaydan doğrudan doğruya zarargören bir şahıs do
layısıyla, başka bir deyimle diğer bir şahsın uğradığı zararın yan
sıması suretiyle zarargören şahıstır.55 Burada birden çok zarargö
ren şahıs vardır ve bunlardan bazılarının mâruz kaldığı zarar, di
ğerlerinin uğradığı zararın sonucudur. Dolaylı olarak veya yansı
ma yoluyla zarargören şahıslarla bunların uğradıkları zarar, ilke 
olarak, ihlâl edilen normun veya sözleşmenin koruma alanına gir
mediğinden, tazminat talebinde bulunamazlar. Dolaylı olarak za
rargören şahıs kavramıyla dolaylı zarar kavramı birbirinden farklı 
kavramlardır. Dolaylı olarak zarargören şahıs kavramında, sorum
luluğu doğuran davranış veya olaydan birbirinden farklı birden çok 
şahıs zarar görmektedir. Oysa, dolaylı zararda, sorumluluğu doğu
ran davranış veya olayla aynı şahıs farklı zaman aralıkları içinde 

(53) Bak. Y. 4HD. 31.3.1959, T. 3531 E. 2812 K. (Bak. Karahasan, sh. 112-
113). 

(54) Bak. Aynı karardan. Kararın eleştirisi ve zarargörenin birlikte ku
suru mütalâası için bak. Tandoğan, RWZ. sh. 36. 

(55) Bak. Mazeaud-Tunc, sh. 812; Larenz, sh. 325-326; Tandoğan, Üçüncü 
Şahsın Zararı, sh. 10; Giovannoni, sh. 270 vd. 
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birden çok zarara uğramakta, bu zararlar birbirinin sebep ve so
nucu olmaktadır. Bu itibarla, dolaylı zarar, illiyet sorunuyla ilgi
lidir. Buna karşılık, dolaylı olarak zarargören şahıs sorunu ise, 
hukuk normunun koruma amacını, yani hukuka aykırılık bağını ve 
dolayısıyla dâva ehliyetini ilgilendirmektedir.56 Dolaylı zarara, İs
viçre Federal Mahkemesinin karara bağladığı şu olay, misal ola
rak gösterilebilir.57 Bodrum merdiveninin yapımındaki bozukluk 
(noksanlık) dolayısiyle yere düşen bir kadının bacağı kırılmıştır. 
Zarargören kadın, hastahanede tedavi için kaldığı sırada yürüme
ye teşebbüs etmiş, ancak, tekrar düşerek bacağında ikinci bir kı
rıklığa mâruz kalmıştır. Federal Mahkeme, ikinci kazanın, muka
vemet gücünü azaltan birinci kazanın sonucu olduğuna karar ve
rerek, iki kaza arasındaki uygun illiyet bağını ve dolayısiyle ilk ka
za failinin sorumluluğunu kabul etmiştir. Bu misalde görüldüğü 
gibi, doğrudan doğruya bir zarar olan ilk kazanın sebebiyet verdi
ği zararla, dolaylı bir zarar olan ikinci kazanın verdiği zarar, aynı 
şahısta meydana gelmektedir.58 

Dolaylı olarak zarargören şahıs sorununda ise, yukarıda da be
lirtildiği gibi, sorumluluğu doğuran aynı davranış veya olaydan bir 
şahıs doğrudan doğruya, diğer şahıslar ise bu şahıs dolayısiyle, ya
ni o şahsın uğradığı zararın sonucu olarak zarar görmektedirler. 
Meselâ, bir şahsın öldürülmesi halinde, devamlı olarak kendisinden 
kitap ve dergi satın aldığı kitapçı, elbiselerini yaptırdığı terzi vs. 
iyi bir müşterilerini ve dolayısiyle kazanç imkânlarını kaybetmiş 
bulunmaktadırlar. Keza borçlusu öldürülen alacaklının durumu 
da burada mütalâa olunabilir. Dolaylı olarak zarargören şahıslar 
sorununu tam aydınlığa kavuşturmak için klasikleşen şu misali 
vermek mümkündür : Belirli bir gazinoda her akşam konser ver
meyi taahhüt eden bir piyanist, bir akşam gaziyona giderken bir 
trafik kazasında yaralanmış ve bir süre konserlerini verememiştir. 
Burada, piyanistin kazaya sebebiyet verenden, mâruz kaldığı za-

(56) Bak. Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 10; Von Caemmerer, sh. 
12, 14; Giovannoni, sh. 272; Oftinger, sh. 45, No. 21. 

(57) Bak. BGE 33 II 564. 
(58) İleride görüleceği üzere, dolayh-dolaysız zarar kavramı, uygun iliiyet 

bağını da ilgilendirmektedir. Bu nedenle hâkim görüş, dolaylı-doîay-
sız zarar kavramını terketmiş, bunun yerine sorumluluğu doğuran 
davranış veya olayla uygun illiyet bağı içinde bulunan zararların, 
diğer şartlar da gerçekleştiği takdirde tazmin edileceğini öngörmüş
tür. 
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rarları talep etmesi hukuk normunun koruma alanına girmektedir. 
Ancak, piyanistin mâruz kaldığı bu zarar dolayısiyle gazino sahi
bi, vestiyeri işleten şahıs, garsonlar, müzik eleştiricileri, hattâ ga
zino sahibinin kazancı azaldığı için az vergi almak zorunda kalan 
devlet vs. de dolaylı olarak zarar görmüşlerdir. Hiç şüphesiz bu 
misallerdeki veya trafik kazası sonundaki ölümle adı geçen şahıs
ların uğradıkları zarar arasında uygun illiyet bağı mevcuttur. An
cak, ihlâl edilen hukuk normu, bu şahısları, yani kitapçı, gazino 
sahibi, vestiyerci, devlet, terzi ve alacaklıyı koruma amacını güt
mediğinden, mahrum kaldıkları kazanç (kâr) için failden tazminat 
talebinde bulunamazlar.59 Keza îsviçre Federal Mahkemesi, bir ka
rarında, babalarının kaza sonucunda ölmesi nedeniyle, çocukları
nın tarımsal işletmeyi erken tasfiye etmekle uğradıkları maddî za
rar talebini reddetmiştır.6M0a 

2 — Önlenmesi istenilen zarar veya yasaklanan ihlâl tarzı. 

Yalnız ihlâl edilen normun önlemek istediği zarar tazmin edi
lir. Eğer meydana gelen zarar, normun, gerçekleşmesini önlemek 
istediği bir zarar veya tehlike değilse, sorumluluk söz konusu ol
maz.61 Böylece, hukuk normunun koruma alanına girmeyen hukukî 
varlıklarda (Rechtsgut) meydana gelen zararlar yönünden sorum
luluk sınırlandırılmaktadır. Durumu yabancı uygulamalardan alın
mış misallerle açıklayalım: îngilterede bir normla otobüslere 50 
kişiden fazla yolcu almak yasaklanmıştır. Mahkemeye intikal eden 
bir olayda otobüs biletçisi otobüse 50 kişiden fazla yolcu almış, 
yolcuların fazla olmasından yararlanan bir yankesici, yolculardan 
birinin para çantasını çalmıştır. Mahkeme, parası çalman yolcu
nun otobüs işletmesi, şoför ve biletçi aleyhine açtığı tazminat dâ
vasını reddetmiştir. Zira, yolcu sayısını 50 kişiyle sınırlayan nor
mun amacı, sadece trafik güvenliğini sağlamak, başka bir deyimle, 

(59) Bak. Larenz, sh. 326; Koziol, sh. 121; Von Caemmerer, sh. 14; Gio-
vannoni, sh. 273; Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 34; Tekinay, 
sh. 424, Tunçomağ, sh. 321. 

(60) Bak. BGE 54 II 222. 
(60a) Bununla beraber dolaylı olarak zarargören şahıslar bazı hallerde, 

istisnaî olarak kanunen korunmuşlardır. Bunun en tipik misali> BK. 
45, 47 ve 332'ye göre adam ölmesi halinde destekten yoksun kalan
lara tanınmış olan maddî ve manevî tazminat hakkıdır. 

(61) Bak. Lüer, sh. 49 vd.; Raiser, sh. 10; Lanz, sh. 150 vd.; Stoll, sh. 6 
vd.; Tandoğan, RWZ. sh. 10 vd.; Koziol, sh. 116; Engel, sh. 329. 
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trafiğe has tipik ve özel tehlikeleri önlemektir. Oysa davacının ta
lebi, bu amaç dışında kalmakta, başka bir deyimle, çalman parası
nın tazminine ilişkin bulunmaktadır. İhlâl edilen norm, maddî bir 
zararın meydana gelmesini, yani hırsızlığı önleme amacını gütme
diğinden, tazminat talebi, normun koruma alanına girmemekte
dir.62 

— Bir nakliye şirketi, yetkili makamdan gerekli izin ve ruh
satı almadan yolcu veya eşya taşıyan diğer bir nakliyeciden, haksız 
rekabete dayanarak tazminat talep edemez. Zira, nakliyecilerin kul
lanacakları araç için, izin ve ruhsat almalarına ilişkin norm (hü
küm), toplumu koruma amacını taşıyıp, davacı şirketi haksız re
kabete karşı korumamaktadır.63 

— İsviçre'de orman zabıtasına ilişkin kantonal bir norm, mü
teahhitlerin ormanda ağaçları bizzat kesmelerini yasaklamaktadır. 
Bir komün bu normu ihlâl ederek, alıcının ormana gelerek ağacı 
kesmesine müsaade etmiştir. Orman işletmesinin yönetimi altında 
yapılmayan kesim esnasında düşen bir tomruk, bir kesim işçisinin 
kazaya uğramasına sebep olmuştur. Mahkeme, açılan tazminat dâ
vasında komünü sorumlu görmemiştir. Zira, komün tarafından ih
lâl edilen norm, ormanı korumakta olup, fertlerin vücut bütünlü
ğünü veya hayatlarını koruma amacını gütmemektedir.64 

— Anın sebebiyet verdiği bir trafik kazası sonunda B, başın
dan yaralanmıştır. Tıbbî müdahale sonunda, B'de o ana kadar gizli 
kalan ve kaza ile hiç bir bağlantısı olmayan bir hstalık, beyin da
marları sertliği teşhis ediliyor. Bu hastalık dolayısiyle erken emek
liye sevkedilen B, A'dan ayrıva bundan doğan zararlarının da taz
minini talep ediyor. Alman Federal Mahkemesi, olayda tabiî illiyeti 
(zorunlu şartı) ve hattâ uygun illiyeti kabul etmekle beraber, do
ğan zararın 823/1'in koruma alanına girmediği gerekçesiyle dâvayı 
reddetmiştir. Zira, başkasının vücut bütünlüğünün veya sıhhatinin 
ihlâlini yasaklayan norm (823/1), bir kazada yaralanan şahsı, o 
ana kadar gizli kalan, bilinmeyen bir hastalığının ortaya çıkmasm-

(62) Bak. Von Caemmerer, sh. 13; Raiser, sh. 10; Tandoğan, RWZ. sh. 10; 
Laıız, sh. 151. 

(63) Bak Lanz, sh. 152-153; RGZ 119, 435; Kar. BGHZ. 26, 42. 
(64) Bak. BGE 30 II 572; Engel, sh. 329; Lanz, sh. 166, No. 384; Tandoğan, 

Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 13; Kar. Oftinger, sh. 113, No. 18; Von 
Tuhr-Siegwart, sh. 355-356, No. 58. 
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dan doğan zararlı sonuçlara karşı korumak amacını gütmemekte-
dir.65 

— Bir trafik kazası sonunda kusursuz olan taraf aleyhine ceza 
dâvası açılmış, ancak delil yetersizliğinden dolayı bu şahıs, beraat 
etmiştir. Beraat eden şahıs, zararverenden ceza dâvasında sarfet-
tiği savunma masraflarının tazminini istemiş ve bu iddiasını da 
vücut bütünlüğünün ihlâline istinat ettirmiştir. Alman Federal 
Mahkemesi, savunma masrafları dolayısıyla uğranılan zarar, 823/1 
in koruma alanına girmediği için, dâvayı reddetmiştir. Federal 
Mahkemeye göre, yapılan masraflar, davacıya karşı, suç teşkil eden 
bir fiil işlemiş olması şüphesine dayanmakta ve bu nedenle savcı
lık kovuşturmaya karar vermiş bulunmaktadır. Bir ceza kovuştur
masına karışma tehlikesi, her yurttaşın mâruz kalabileceği genel 
tehlikeler çerçevesinde olup, 823/2'in önleme amacını güttüğü teh
likelere dahil değildir.6* 

— Karayolları Trafik Kanunu, sürat tahdidi koymuştur. Adı 
geçen Kanunun 33 maddesine göre, «Şoför ve sürücüler, trafik işa
reti levhalarında gösterilen sür'at hadlerine riayet etmeğe mecbur 
oldukları gibi, lüzumu halinde süratlerini yolun ve trafik durumu
nun icap ve şartlarına da uydurmakla mükelleftir». Bunun yanında 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 54 ve 55. maddelerinde vasıtaların 
süratlerini düzenleyen hükümler de bulunmaktadır. Sür'at tahdi
dinin konulmasıyla korunmak istenilen hukukî varlık, kamu gü
venliği ile trafik emniyetidir.67 Avusturya Yüksek Mahkemesine gö
re, sürat tahdidine ilişkin hükmü ihlâl eden şahıs, eğer bu hükme 

(65) Bak. BGH (NJW. 68, 2287); Schickedanz. sh. 917; Tandogan, RWZ. sh. 12 
(66) Bak. BGHZ 27, 137, (NJW), 1958, sh. 1041 vd.; Raiser, sh. 10-11; Tando

gan, RWZ. sh. 10-11. Kar. Staudinger-Werner, sh. 27 de burada uygun 
illiyet bağının olmadığı görüşündedir. Yazarlara göre, Federal Mahke
me, «savunma masraflarının, davacının kaza nedeniyle mâruz kaldığı 
vücut bütünlüğünün ihlâli ve eşyaya verilen zararla hiç bir ilgisi yok
tur» demekle bu görüşü doğrulamaktadır. Lüer, sh. 47, No. 71. Schic-
kedanz'a göre ise, burada tabii illiyet (zorunlu şart) dahi yoktur. 
Schickedanz. sh. 917; Keza bak. Huber, sh. 677, No. 8; Stoll, sh. 10 
vd; Wolf( sh. 14 vd; Esser, sh. 313. Aynı meaMe bir davayı Avusturya 
Yüksek Mahkemesi illiyet bağının kesilmiş olması nedeniyle reddet
miştir. Koziol'un haklı olarak belirttiği gibi, davanın reddi doğru ol
makla birlikte gerekçe yanlıştır. Zira, trafik kuralları başkalarının 
can ve mal güvenliğini korumayı amalçayıp, ceza davasının açılmasını 
önleme amacı gütmez. Koziol, sh. 119 

(67) Bak. Yarsuvat, sh. 98. 
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uygun hareket etmiş olması halinde dahi, gerçekleşen zararın aynı 
ölçüde gerçekleşebileceğini ispat ederse, sorumluluktan kurtulur.68 

Bununla birlikte, kanaatımızca, sürat tahdidine riayet edildiği tak
dirde, kazaların ve zararların daha az gerçekleşme ihtimali bulun
maktadır. Kaldıki, bu gibi hallerde fail, hukuka aykırı davranışı 
nedeniyle zarar miktarının artmış olmasından dolayı sorumlu tu
tulmalıdır.69 

— Karayolları Trafik Kanunu mad. 24'e göre, şoför ve sürücü 
ehliyetnameleri alınmadıkça motorlu taşıt araçlarının karayolların
da kullanılması yasaktır. Bu hükümle korunmak istenilen hukukî 
varlık, kamu güvenliği ve diğer kimselerin güven içinde seyahat 
etmeleri yeter derecede ehil olmayan sürücülerin sebebiyet vere 
bilecekleri şahsa ve eşyaya ilişkin tehlikelerin önlenmesidir.70 Avus
turya Yüksek Mahkemesi bir kararında şu sonuca varmıştır. Eğer 
zarar, şoförün, ehliyetsiz veya kabiliyetsiz oluşuna dayanmıyor, ak
sine ehliyetname sahibi bir şoför nezdinde de vuku bulacak idiy
se, ehliyetnameye sahip olmamak sorumluluğu doğurmaz.71 

Mutlak hakları kapsayan ve herkese ödevler yükleyen genel 
davranış normlarının ihlâlinden doğan zararların çevresini iyi be
lirlemek gerekir. Burada bilhassa mutlak haklar arasında yer alan 
hayat, sıhhat, vücut bütünlüğü ve mülkiyet hakkının ihlâlinden do
ğan zararların çevresi sorunu söz konusudur. Bu haklar, mutlak 
olarak korunduğu için, bunların ihlâlinden doğan zararlar çeşitli 
özellikler gösterir. Bizim de katıldığımız hâkim görüşe göre, so
rumluluğu kuran normun koruma alanına sadece bu gibi mutlak 
haklarda doğrudan doğruya meydana gelen zarar, yani ilk ve do
laysız zarar girmez. Zira, başkalarının mutlak haklarına veya hu
kukî varlıklarına zarar vermeyi yahut bunları tehlikeye sokmayı 
yasaklayan davranış normları, yalnız bu hak ve hukukî varlıkların 
korunmasını değil, aynı zamanda hak sahibinin bu ihlâl dolayısiyle 
uğrayabileceği diğer zararların da önlenmesi amacını gütmektedir. 
Başka bir deyimle, mutlak hakların ihlâlini önleme amacı güden 
genel davranış normlarının kapsamına, yalnız dolaysız zararlar 
(doğrudan doğruya zararlar) değil, dolaylı zararlar da gider.72 Do-

(68) Bak OGH in ZVR 1966/144 (Kozioi, sh. 118, No. 68'den naklen). 
(69) Bak. Koziol, sh. 118 
(70) Bak. Yarsuvat, sh. 59; Koziol, sh. 117. 
(71) Bu konuda çeşitli kararlar için bak. Koziol, sh. 117, No. 63. 
(72) Bak. Koziol, sh. 119; Larenz, sh. 321 
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i aysız zararı, sorumluluğu kuran davranış veya olayın mutlak bir 
hakta meydana getirdiği ilk ve yakın zarar şeklinde tanımlamak 
mümkündür. Buna karşılık dolaylı zarar ise, ilk ve yakın zararın, 
başka bir deyimle dolaysız zararın meydana getirdiği müteakip, 
zaman yönünden uzak, sonraki zararlardır.73 Dolaylı zarar - dolay
sız zarar ayrımı bugün terkedilmiş olup, sorumluluğu doğuran dav
ranış veya olay ile uygun illiyet bağı içinde olan zararlar, ihlâl edi
len normun koruma alanına giriyorsa, tazmin borcu doğurmakta
dır.74 

Mutlak bir hak olan mülkiyet hakkının ihlâlinden, zarar göre
nin mülkiyet hakkı zarara uğrayabileceği gibi, vücut bütünlüğünün 
ihlâl edilmesi de mümkündür. (A)'nm vurduğu tokat sonucu göz
lüğü kırılan (B)'nin görme yeteneğini kaybederek bir trafik kaza
sına uğrayıp ayağının kırılması halinde, gözlüğünün kırılması, mül
kiyet hakkına vaki zararı, ayağının kırılması ise vücut bütünlüğü
nün ihlâlini teşkil eder.75 Bir trafik kazası sonunda tedavi için has-
tahaneye kaldırılan (A)'nm, hastahane, ilâç vs. masrafları dolaysız 
zararı, buna karşılık röntgen alınırken yanması veya mahrum kalı
nan kâr, dolaylı zararı ifade eder. Ancak, burada her iki zarar (so
nuç), sorumluluğu doğuran olayla (trafik kazası) uygun illiyet ba
ğı içinde olduğundan, (B) uğradığı zararların tazminini talep eder. 
Zira burada ilk ve son zarar, normun koruma alanına girmekte
dir.76 Keza, menkul malı çalman malikin, hırsızı kovalarken düşe
rek mâruz kaldığı vücut bütünlüğünün ihlâli halinde de, hırsız hem 
mülkiyet hakkının ihlâlinden, hem de vücut bütünlüğünün ihlâlin
den doğan zararları tazmin zorundadır.77 

Dolaylı-dolaysız zarar kavramı içinde asabî (ruhî) şoktan do
ğan zarar sorunu da (Schochschaden) tartışılmaktadır. Burada he
men belirtelim ki, sorunu, artık terkedilmiş olan dolayh-dolaysız 
zarar kavramlarıyla değil, uygun illiyet ve hukuka aykınhk bağı 
kavramlarıyla çözmek gerekir. Gerçekten, hâkim görüşe göre, şok
tan doğan zararlar, dolaylı zarar olmadığı gibi, zarargören şahıs da 

(73) Bak. Oftinger, sh. 45-46, 89; Koziol, sh. 119; Mazeaud-Tunc, sh. 812; 
Tandoğan, Mes'uliyet Hukuku, sh. 70; Aynı yazar, Üçüncü Şahsın Za
rarı, sh. 9-10; inan, sh. 393. 

(74) Bak. Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 9-10; İnan, sh. 393. 
(75) Bak. Larenz, sh. 321; Koziol, sh. 119. 
(76) Bak. Koziol,' sh. 119 vd. 
(77) Bak. Koziol, sh. 120. 
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dolaylı olarak zarargören şahıs değildir.78 Şokun doğurduğu zarar, 
zarargörenin hukuken korunan mutlak varlıklarından vücut bütün
lüğünün ihlâli içinde mütalâa olunmalıdır. Vücut bütünlüğü kav
ramı, yalnız fizikî bütünlüğü değil, ruhî ve asabî bütünlüğü de kap
samaktadır.79 Bu nedenle gözlerinin önünde cereyan eden bir trafik 
kazasında feci şekilde ellerini veya ayaklarını kaybeden bir çocu
ğun annesinin mâruz kaldığı şok, onun ruhî ve asabî dengesini boz
muştur. Bundan doğan maddî ve manevî zararın, annenin vücut bü
tünlüğünü koruyan normun kapsamına girmesi gerekir. Burada 
BK. 46 ve 47'deki hüküm, yani vücut bütünlüğünün ihlâli halinde, 
hukuka aykırı davranışın direkt ve ilk sonucu olarak zarargören 
şahsın (misalimizde çocuğun) haklarının korunduğu iddiası doğru 
değildir. Anne de, aynı olayla vücut bütünlüğünde bir zarara uğra
mıştır. Başka bir deyimle, aynı olayla birden fazla şahıs, meselâ bu
rada çocuk ve anne hukuken korunan mutlak haklarında doğru
dan doğruya zarara uğramaktadır. Bu zarar, dolaylı değil, zarargö
renin şahsında doğrudan doğruya doğan bir zarardır ve sorumlu
luğu doğuran olayla uygun illiyet bağı içinde olduğu gibi, ihlâl edi
len normun koruma alanına da girmektedir.80'81 Bu konuda yaban
cı hukuk çevreleri, özellikle Fransız ve Alman Hukuku çok liberal 
davranmaktadır.82 Buna karşılık, Yargıtay bir kararında asabî şok
tan doğan zararla sorumluluğu kuran fiil arasında illiyet bağının 

(78) Bak. Larenz, sh. 326 ve aynı sahifedeki No. 1; Kozioî, sh. 121; Tando-
ğan, Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 6-7. 

(79) Bak. Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 6-7; Oftinger sh. 165; 
Oser-Schönenberger, Art. 46, No. 3; Becker, Art. 46, No. 1; înan, sh. 
441; BGE 46 II 51, 51 II 80. 

(80) Larenz, sh. 326; No. 1; Koziol, sh. 121; Tandoğan, Üçüncü Şahsın Za
rarı, sh. 7; Von Caemmerer, sh. 15; RGZ 133, 272; 162, 322. 

(81) Kadıki, burada manevî tazminat yönünden, BK 49'da uygulanabilir. 
Bak. Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 8. 

(82) Bak. Mazeaud-Tunc, sh. 812; Larenz, sh. 326, No. 1; Koziol, sh. 121; 
Von Caemmerer, sh. 14-15; Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 6-7; 
ingiliz hukuku bu gibi hallerde zararı «çok uzak=too remote» saya
rak, tazminat talebini reddetmekte, bazı Amerikan Mahkemeleri ise, 
illiyet bağı yerine, korunacak şahıslar çevresiyle ilgili normatif bir 
sorun karşısında bulunulduğu gerekçesiyle sorumluluğu kabul et
mektedir. Bak. Von Caemmerer, sh. 15; Tandoğan, Üçüncü Şahsın 
Zararı, sh. 7, No. 28. 

Bununla birlikte, asabî şoktan doğan zararların tazmini hususun
da İngiliz hukukunda bazı yeni gelişmeler dikkati çekmektedir. Bak. 
Baker, sh. 94 vd. 
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bulunmadığı gerekçesiyle dâvayı reddetmiştir. Yüksek Mahkeme 
bu kararında, «Davacının tranvay kazasından mütevellit maluliyete 
duçar olmayıp bu hadisede ağır surette yararlanan anasını bu hal
de görmesinden müteessir olarak asabî ve ruhî hastalığa müptelâ 
olduğu anlaşılmış ve bir zararın tazmin edilebilmesi için mes'uliye-
ti doğuran fiil ile tazmini lâzım gelen zarar arasında illiyet rabıta
sı bulunmak şart olup, tramvay hadisesiyle davacının müptelâ ol
duğu hastalık arasında doğrudan doğruya bir illiyet rabıtası mev
cut bulunmamış iken hilâfına mütalâa beyanı ile şirketin tazminat
la ilzam edilmesi yolsuz olmakla hükmün bozulmasına» karar ver
miştir.83 Yukarıda da belirtildiği üzere, çok yakınının, özellikle, an
ne, baba, eş, evlât vs. gibi kimselerin, bir şahsın gözünün feci bir 
trafik kazasına uğraması, ruhî ve asabî şok doğurmaya, bu yüz
den de o şahsın, maddî ve manevî zarara duçar olmasına sebep ola
bilmektedir. Uğranılan bu zarar, ihlâl edilen normun koruma ala
nına giren bir zarardır. Kaldıki, olayda, tramvay kazasıyla meyda
na gelen asabî şok arasında uygun illiyet bağı da mevcuttur. Olay
ların normal akışına, hayat tecrübelerine göre, bu gibi kazalar ger
çekleşen türden bir zararı, mahiyetleri icabı meydana getirmeğe 
genel olarak elverişlidir. Yüksek Mahkeme'nin, olayda doğrudan 
doğruya illiyet bağını görmemesi, bilimsel gerçeklere aykırıdır. Kal
dıki, doktrinde artık dolaylı illiyet - doğrudan doğruya illiyet ayı
rımı da terkedilmiştir. Gerçekleşen türden zararlı sonuç, sorumlu 
luğu doğuran olayla uygun illiyet bağı içinde bulunuyorsa, illiyet 
bağının dolaylı veya dolaysız olduğuna bakılmaksızın, sorumlulu
ğun bir şartı olarak illiyet bağı gerçekleşmiş sayılmaktadır. Bu ve
sileyle belirtelim ki, dolaylı illiyet adı verilen illiyet bağı, illiyet 
kavramının özel bir türü değildir.84 Bu nedenle, Yargıtay'ın görü
şüne katılmak zordur.85 

Uygulamada karşılaşılan ve tartışmalı olan sorunlardan biri de 
bir trafik kazasına uğrayan veya yaralanan bir şahsın hastanede 

(83) Bak. Y. 4 HD. 17.7.1942 T. 1890/2049 K. (Karar için bak. Tandoğan, 
Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 7-8). 

(84) Bak. Oser-Schönenberger, Art. 41, No. 82; Becker, Art. 41 No: 32; 
Oftinger, sh. 45, 88; Giovannoni, sh. 265; Tandoğan, Üçüncü Şahsın 
zararı, s. 8; Gürsoy, sh. 296; BGE 33 II 564; 42 II 362; 57 II 36; 58 
II 371; 83 II 409. 

(85) Bak. Tandoğanj Üçüncü Şahsın Zararı, sh. 8; Federal Mahkeme bir 
kararında korku nedeniyle sıhhatin bozulması olayında uygun iFiyet 
bağını kabul etmiştir. Bak. BGE 51 II 78; Keza, Tekinay, sh. 489 



Hukuka Aykırılık Bağı Teorisi 483 

tedavi edilirken yakalandığı bir enfeksiyon, meselâ tetanos, grip 
veya difteri sonucu ölmesidir. Kanaatımızca sorunun çözümünde 
izlenecek yol şu olmalıdır: Kaza ve yaralanmalardan doğan vücut 
bütünlüğünün ihlâlinde, ihlâl edilen normun amacı, sadece vücut 
bütünlüğünü korumak değildir, adı geçen normun koruma alanı
na, vücut bütünlüğünün ihlaliyle normal bir bağıntı içinde bulu
nan diğer zarar ve tehlikelerin önlenmesi de girer. Bu itibarla, vü
cut bütünlüğünün ihlaliyle kolaylaştırılmış ve gerçekleşme ihtima
li (tehlikesi) artırılmış bulunan zararlar da vücut bütünlüğünün ih
lâlini önleme amacı güden normun koruma alanına dahildir. Buna 
karşılık, vücut bütünlüğünün ihlaliyle normal bir ilişki içinde bulun
mayan, ihlâlle kolaylaştırılmış olmayan veya günlük hayatta karşıla
şılan olağan tehlike sınırını aşmayan zararlar, normun koruma ala
nına girmediğinden, tazmin edilemezler.86 Yukardaki açıklamanın ışı
ğı altında, yaralanan veya trafik kazasına uğrayıp hastahaneye geti
rilen veya gelen bir şahıs, normal bir şahsa oranla, yaralanma veya 
kaza sonucu uğradığı zaafiyet dolayısiyle enfeksiyonlara karşı vü
cut mukavemetini (direnme gücünü) tamamen veya kısmen kay
betmiş ve bunun sonunda ölmüşse, fail, ölümden meydana gelen 
zararlardan sorumludur. Zira bu sonuç, sorumluluğu doğuran dav
ranışla uygun illiyet bağı içinde olduğu gibi, ihlâl edilen normun 
önlemeyi amaçladığı zarar kavramına da dahildir. Bir düşme87 ve
ya trafik kazası sonunda bacağı kırılan bir şahsın, sonradan düşe
rek aynı bacağının veya diğer bacağının kırılması halinde de aynı 
görüş savunulabilir. Zira burada da ilk zarar dolayısiyle vücut mu
kavemeti kısmen azalmış olan zarargörenin, ikinci zarara uğrama 
ihtimali (tehlikesi) artmış bulunmaktadır.88 

Bu arada çözümlenecek sorunlardan biri de vücut bütünlüğü 
ihlâl edilen şahsın hastahanede tedavi veya ameliyatı esnasında öl
mesidir. Vücut bütünlüğü ihlâl edilen şahıs, tıbbî personelin, yani 
hekim, hemşire, hastabakıcı vs. nin usulüne uygun bakım, tedavi 
ve diğer tıbbî müdahalelerine rağmen, yaralama veya kazanın nor
mal sonucu olarak ölmüşse, kazaya sebebiyet veren şahıs, vücut 
bütünlüğünün ihlâlinden değil, ölümden sorumludur. Aynı çözüm 
tarzının, hastahane personelinin kusurlu davranışı, özellikle yan-

(36) Bak. Stoll, sh. 28; Koziol, sh. 122; RGZ 105, 264; 119, 204. 
(87) Bak. BGE 33 II 570-571; 43 II 241 vd. 
188) Bak RGZ 119, 204, Koziol, sh. 122. 
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lış tedavi ve ameliyat usullerinden doğması halinde de kabulü ge
rekir. Ancak burada ilk fail hastahane personeline rücu edebilir.89 

Ameliyatla ilgili diğer bir sorun da, bir kaza veya yaralamanın ge
rekli kıldığı bir ameliyat esnasında, kaza ve yaralama ile ilgisi ol
mayan başka bir hastalığın görülmesi ve hekim tarafından bu hu
susta yapılan müdahale sonucu şahsan ölmesidir. Koziol'a göre, vü
cut bütünlüğünün ihlâlini yasaklayan norm, bu gibi hastalıkların 
meydana çıkmasını ve tıbbî müdahaleyi (ameliyatı) önlemeyi amaç
lamadığından, bu gibi hallerde hukuka aykırılık bağı mevcut de
ğildir.90 Alman Federal Mahkemesi bu gibi hallerde failin sorumlu
luğunu reddetmekle birlikte, gerekçe olarak bazan uygun illiyet ba
ğının bulunmamasını, bazan da kaza ile bu tür ameliyat sonucu 
ölüm arasında kazanın sadece haricî bir vesile teşkil ettiğini, za-
rargörenin, zararverenm mâruz bıraktığı tehlike alanı dışında ye
ni ve bağımsız bir tehlike alanına girmiş bulunduğunu göstermek
tedir.91 Larenz ise bu gibi hallerde, kazanın gerektirmediği yani, 
sebebiyet vermediği ameliyatla kaza arasında bir amaç bağı bu
lunmadığı için, kaza failinin ölümünden sorumlu tutulamayacağı
nı savunmaktadır. Yazara göre, kaza failinin sorumlu tutulmama-

(89) Bak. Oftinger, sh. 90; Gürsoy, sh. 313; BGE 43 II 242-243. 
(90) Bak. Kozioi, sh. 122; Keza bak. Raiser, sh. 89; Huber, sh. 677, No. 8; 

Tandoğan, RWZ. sh. 17. 
(91) Bak. BGHZ 25, 86. Bu karara konu olan o'ayda kazaya uğrayan şahsın 

karnı, kazanın tehlikeli sonuçlarını önlemek için açılmıştır. Bu arada 
zarargörenin bağırsaklarında bazı keseciklerin (divertiküllerin) teşek
kül ettiği göriTmüş ve ameliyatı yapan hekim, bunları da ameliyatla 
almayı kararlaştırmıştır. Ancak, bu keseciklerin ameliyatı ile kaza 
arasında bir ilişki yoktur. Kazaya uğrayan şahıs, bu ameliyat sonucu 
peritonitten ölmüştür. 

Yüksek Mahkemeye göre, kazaya uğrayan bir şahıs, kazanın mey
dana getirmediği acı ve ızdırapları gidermek için kazanın sebebiyet 
verdiği bir ameliyat ves^esiyie vuku bulan tıbbi bir müdahale sonu
cu ölmüşse, ölüm ile kaza arasında uygun illiyet bağı yoktur. Federal 
Mahkeme bu kararında ayrıca, kaza ile ameliyat sonucu ölüm arasın
da bir «iç iîişkininj bağıntının» bu'unmadığını bildirmiştir. BGH. 
2.7.1957 (NWJ. 1958'sh. 627); Staudinger-Werner, sh. 25-26'da Federal 
Mahkemenin bu kararını doğru bulmakta, olayda uygun illiyet bağı
nın mevcut olmadığını ileri sürmektedir. Yazarlara göre, burada vü
cut bütünlüğünü ve hayat hakkını koruma amacı güden normdan, 
munzam ameliyatın sonuç1 arı için sorumluluğun ortadan kaldırılma
sı neticesi çıkartılamaz. Diğer bir karar için bak. NJW. 1966, sh. 1671. 
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sının nedeni, uygun illiyet bağı veya ihlâl edilen normun koruma 
amacı dışındaki sair sebeplere dayanmaktadır.92 

Daha önce belirtildiği gibi, zarargören şahsın bünyevî istidatı, 
zararın doğumunu veya artmasını kolaylaştırmış olabilir. Bünyevî 
istidat (Konstitutionelle Prädisposition), doğuştan veya sonradan 
kazanılan bir sakatlık, bir araz, gizli veya açık bir hastalık yüzün
den, vücudun (bünyenin) dış etkilere karşı mukavemet (korunma) 
gücündeki eksiklik veya belirli hastalıklara karşı kolayca yakalan
ma eğilimi olarak tanımlanabilir.93 Hemofili, şeker ve kalp hasta
lıkları, dépressif ve astenik bünyeler, vücuttaki açık ve gizli tümör
ler, organ eksiklikleri veya bozuklukları vs. gibi anormal durum
lar, bünyevî istidata misal olarak gösterilebilir. Bu nedenle mese
lâ, kafa kemikleri tam oluşmamış veya kalp hastası bir şahsa vu
rulan hafif bir tokat sonucu, bu şahsın ölmesi mümkündür. Bu gi
bi hallerde fail, ölümden sorumludur. Hayat hakkını koruma ama
cı taşıyan bir normun, zarargörenin bünyevî istidatı dolayısiyle bir 
ayırım yapması düşünülemez. Ancak, failin zararın tamamından 
sorumlu tutulması da adalet duygularına uygun düşmez. Bu neden
le doktrinde bu gibi hallerde, sorumluluğu sınırlamak için, ihlâl 
edilen normun amacı veya hukuka aykırılık bağı teorisi yerine, uy
gun illiyet teorisine başvurulmaktadır.94 Sorumluluğu doğuran dav
ranış veya olayla bünyevî istidatın birleşerek zararlı sonucu mey
dana getirmeleri halinde sebeplerin çokluğu söz konusu olur. So
rumluluğu doğuran davranış veya olayla bünyevî istidat, zararlı 
sonucun kısmî sebepleridir. Ne varki, zararlı sonucun kısmî bir se
bebi olan bünyevî istidat, insan davranışından bağımsız bir olay, 
yani bir umulmayan hal (Zufall, cas fortuit) dir.95 Bu nedenle, bün
yevî istidat, hem kusur sorumluluklarında, hem de kusursuz so
rumlulukta söz konusu olabilir. Ancak, her ikisi yönünden oyna
dığı rol aynıdır.* Ayrıca, belirtmek gerekirki, bünyevî istidat, za
rargörenin kusuru olmadığından, zararlı sonucun meydana gelme-

(92) Bak. Larenz, sh. 323-324. 
(93) Bak. Giovannoni, sh. 274; Oftinger, sh. 85; Tandoğan, Responsabilité' 

civile, sh. 72. 
(94) Bak. Oftinger, sh. 85; Gürsoy, sh. 369. 
(95) Bak Oftinger, sh. 85; Giovannoni, sh. 274; Gürsoy, sh. 369; Tandoğan 

283. 
(96) Bak. Esser, sh. 310; Raiser, sh. 21 vd.; RGZ 151, 283; 155, 37; 169, 117. 

Responsabilité civile, sh. 72; BGE 80 II 348; Kar. RGZ. 'l69, 117; 151, 
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si veya artmasında katkısı bulunan zarargörene ait kusurlu bir 
davranış olarak nazara alınmaz (BK. 44). 

Doktrin ve uygulamada kabul edilen hâkim görüşe göre, zara
rın meydana gelmesine bünyevî istidatın katkıda bulunması halin
de, sorumluluk kabul edilmekle birlikte, ödenecek tazminattan be
lirli bir oranda indirim yapılmaktadır. Bu indirim, genellikle bün
yevî istidatm sebep olarak katkısından daha az olmakta, meselâ 
tazminat 1/4 veya 1/5 oranında indirilmektedir. Başka bir deyim
le, burada tazminattan indirim, sebeplerin çokluğu veya kısmî se
bep kavramından hareketle, bünyevî istidatm zarara sebep oldu
ğu oranda yapılmamaktadır. Meselâ belirli bir olayda, bilirkişiler, 
zarargörenin mâruz kaldığı sürekli işgöremezliğin % 50 sebebini 
failin davranışına, % 50 sebebini de bünyevî istidata bağlamışlar-
sa, hâkim, tazminat miktarını % 50 oranında indirmemekte, özel 
şartları da nazara alarak 1/5 veya 1/4 oranında indirmektedir.97 

İsviçre Federal Mahkemesi son elli yıldan beri, uygun illiyet 
teorisi içinde bu ilkeyi sürekli olarak uygulamaktadır.98 

Yargıtay da isabetli olarak, sorunu uygun illiyet teorisi içinde 
görmekte, ancak, aynen doktrin ve İsviçre Federal Mahkemesi gi
bi, bünyevî istidat dolayısiyle ödenecek tazminattan bir miktar in
dirim yapmaktadır. Gerçekten, Yüksek Mahkeme'nin karara bağ
ladığı bir olayda, bir şahıs, sorumlunun kullandığı bisikletin çarp
ması sonucu ölmüştür. Ölenin babasının tazminat talebine karşı, 
dâvâlı, ölümün sebebinin çarpma fiili olmayıp, ölenin kalbinde bu
lunan bir tümör yüzünden ortaya çıkan kan dolaşımı yetersizliği 
olduğunu bildirmiştir. Yargıtay, dâvayı kabul etmiş, ancak tazmi
nattan bir miktar indirim yapılmasının uygun olacağına karar ver
miştir.99 

VI — Sonuç. 

Hukuka aykırılık bağı veya ihlâl edilen normun koruma ama
cı teorisi, sorumluluğu sınırlama amacıyla ortaya atılmış yeni bir 

(97) Bak Oftinger, sh. 86; Giovannoni, sh. 276; Tandoğan, Responsabilité 
civile, sh. 72-73; Keller, sh. 53; Gürsoy, sh. 369; BGE. 49 II 440; 51 
II 73; 66 II 165; 80 II 348. 

(98) Bak. Giovannoni, sh. 275. 
(99) Bak. YHGK. 24.6.1964 T. 508/D-4 E. 481 K. (Bak. Karahasan, sh. 108-

111). 
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teoridir. Teorinin konusu olan «hukuka aykırılık bağı» veya «ihlâl 
edilen normun koruma amacı bağı», sorumluluğun çeşidine göre 
bulunması lüzumlu şartlara, meselâ kusur sorumluluğunda, kusur, 
hukuka aykırı davranış, zarar ve uygun illiyet bağına eklenmesi ge
reken bağımsız bir şarttır. Bu şart olmadığı takdirde, diğer şart
lar mevcut olsa bile, sorumluluk söz konusu olmaz.100 

Hukuka aykırılık bağı veya ihlâl edilen normun koruma amacı 
teorisine doktrinde çeşitli eleştiriler yapılmış ve halen de yapılmak
tadır. Bu eleştirilerin başında, teorinin, belirsiz olup, somutlaştırı-
lıp, açıklığa kavuşturulması gerektiği, uygulamada, beklenenlerin 
aksine henüz kesin bir role sahip olmadığı eleştirisi gelmektedir.101 

Bazı yazarlar ise, teorinin yeni bir teori olmadığı, aynı amacı, baş
ka adlar altında ba.şka teorilerin gerçekleştiğini ileri sürmektedir
ler.102 Teoriye yönelmiş diğer bir tenkid de, hukuka aykırılık bağı
nın, genel davranış normlarının ihlâlinde uygulama imkânına sa
hip olmadığı, zira bu tür normların koruduğu hukukî varlıkların 
kesin olarak tesbitinirı son derece zor olduğu, her olayda davranış 
normunun amacının yeniden tesbit edilmek gerektiği, böyle bir 
tesbitin ise son derece güç olup teorinin uygulanmasını zorlaştır
dığı, bu sebeple teorinin sadece belirli şahıs veya menfaatleri koru
maya yönelmiş özel koruma kanunları'nda uygulanabileceğidir.103 Bu
nunla birlikte, teorinin genel ve soyut bir formüle dayandığı ten
kidine karşı bazı yazarlar, tipik olayları gruplara ayırmak suretiyle 
ihlâl edilen normun amacının somutlaştırılıp açıklığa kavuşturula
bileceğini ileri sürmektedirler. 

Kanaatımızca, teori, uygun illiyet teorisi yanında uygulandığı 
takdirde, sorumluluğun adil bir şekilde sınırlandırılması mümkün
dür. Hukuk, mutlak veya pozitif bir bilim değildir. Bu nedenle 
mutlak ve kesin kavramlarla her şeyi çözümlemeyi amaçlayan teo
riler, hukukta başarılı olamaz. Toplum hayatının ihtiyaçları her 
gün değişmektedir. Hukukta çözüm yolu aranan sorun ve ihtilâf-

(100) Bak. Rabei, sh. 496; Kar. Münzberg, sh. 121, 124. 
(101) Bak. Weitnauer, sh. 343-344; Münzberg, sh. 125, No. 248; Lüer, sh. 

99-100; Schickedanz, sh. 916-917; Staudinger-Werner, sh. 25; Huber, 
683; Tandogan, RWZ. sh, 18. 

(102) Bak. Münzberg, sh. 124, No. 248. 
(103) Bak. Staudinger-Werner, sh. 25; Larenz, sh. 321; Lüer, sh. 99; Weitna

uer, sh. 343-344; Schickedanz, sh. 916-917-918-919; Tandogan, RWZ. sh. 18; 
(104) Bak. Wo'f, sh. 59; Von Caemmerer, sh. 18; Lüer, sh. 100; Tandogan 

RWZ. sh. 18. 
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lar, fizik laboratuarlarında olduğu gibi, hep aynı biçimde gerçek
leşip, cereyan etmezler. Bir anlamda, hukukun çözmek zorunda 
kaldığı her olay, her sorun, her ihtilâf, tabir caizse, her defasında 
farklı biçim ve özellikler taşır. Bu sorunları çözmek zorunda ka
lan hâkim, zengin ve çeşitli araçlara, imkânlara sahip olmalıdır. 
Bu bakımdan her teori, hâkime, ihtilâfların çözümünde başvurabi
leceği yardımcı birer araçtır. Bu nedenle, biz, sorumluluğun çözüm
lenmesinde hem ihlâl edilen normun koruma amacı teorisinin, hem 
de uygun illiyet teorismin hâkime sunulmuş yardımcı araç ve teo
riler olarak değerlendirilip, kabul edilmesini uygun görmekteyiz. 
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PARA DEĞERİNDE DEĞİŞMELER - YABANCI SERMAYE 
VE 

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNÎ PAY** 

Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN* 

1. Para değerindeki değişmeler. Genel olarak. — 2. I) Paranın iç değe
rindeki değişmeler, a) İç değerin 'fiilen' değişmesi. — 3. b) İç değerin ka
nun veya yetkili makamın idarî tasarrufu ile değiştirilmesi. — 4. II) Pa
ranın dış değerindeki değişmeler, a) Genel olarak. — 5. b) Paranın resmî 
(kanunî) değerinin değiştirilmesi. — 6. Para değerindeki değişiklikler ve 
anonim şirketler hukuku. — 7. Uygulama ve konunun özelliği. — 8. Yaban
cı sermaye ile anonim şirket kurulması. I) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nuna göre işlemler. — 9. II) Ticaret Kanununa göre işlemler. — 10. Ağus
tos 1970 devalüasyonu ve esas sermaye kompozisyonu. — 11. Çözüm yolla
rı. — 12. Kurucu sermaye grupları arasmda anlaşma zarureti. — 13. Yaban
cı sermayenin değerlendirilmesi, a) Genel olarak. — 14. b) Nakdî kuruluş 
ve değerlendirme. — 15. c) Aynî kuruluş ve değerlendirme. Genel olarak. — 
16. Ticaret Kanununda aynî kuruluş ve değerlendirme. — 17. Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanununda aynî kuruluş ve değerlendirme. — 18. 10 Ağustos 
1970 tarihli Bakanlar Kurulu kararında durum. — 19. Farklı değerlendirme 
tarihleri ve sonuçları. — 20. Kuruluşdan sonra aynî sermaye getirilmesi. 
Genel olarak. — 21. Çözüm yolları. — 22. Durum. — 23. Aynî pay açısından 
Türk hukukunun durumu, a) Kuvvetli yönleri. — 24. b) Zayıf yönü. — 25. 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
(**) Bu inceleme H. Capitant Derneği'nin 21-27 Eylül 1971 tarihinde istan

bul'da yapılan bilimsel toplantısına sunduğum «La fondation d'une 
société anonyme à participation étrangère et la dépréciation moné
taire» adlı tebliğ esas alınarak ve genişletilerek hazırlanmıştır (Tra
vaux de l'Association Henri Capitant. Les effets de la dépréciation 
monétaire sur les rapports juridiques contractuels. Journées d'Istan
bul, 1973, s. 779-793). 

Bu incelemede söz konusu kitaba «Travaux H. Capitant, 1971» kı
saltması ile atıf yapılmıştır. 
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Konunun özelliği ve şümulü, tescilli, yetkili sermaye sistemi. — 26. İngiliz 
hukuku. — 27. İtalyan hukuku. — 28. Alman hukuku. Genel olarak. — 29. Anî 
kuruluş. — 30. Esas sermaye ilkesi. — 31. Esas sermaye arttırma yollan. — 
32. Pay getirme karşılığında esas sermayenin arttırılması. — 33. Şirket kay
nakları ile esas sermayenin artırılması. — 34. Onamlı (tasvipli) sermaye. — 
35. Şartlı sermaye arttırılması. — 36. Aynî pay ile şirketin kurulması. — 
37. Esas sermayenin aynî pay ile normal şekilde arttırılması. — 38. Esas 
sermayenin aynî pay ile yönetim kurulu tarafından arttırılması. — 39. Esas 
sermayenin aynî pay ile şartlı arttırılması. — 40. Sonuç. 

1 — Para değerindeki değişmeler. Genel olarak : Para değerin
deki istikrarsızlık —siyasî veya iktisadî rejimi ne olursa olsun ve
ya iktisadî büyümenin hangi safhasında bulunursa bulunsun— her 
ülkede görülen bir olaydır. Değişen, para değerindeki artma veya 
azalmanın miktarı veya zamanıdır. F'ara değerinde değişmeler tari
hi, konunun evrenselliğini ve çağımıza has bir olay olmadığını gös
terir1. 

Para değerindeki değişmeler dolayısiyle başlıca şu iki temel 
problem ortaya çıkmaktadır : 

a) Akidden doğan para borçlarında değer koruyucu kayıt 
mevcut değil ise veya para borcu akidden doğmamış ise, para de
ğerindeki değişmeler karşısında tarafların hukukî durumu nasıl 
değerlendirilecektir? Para değerinin düşmesi (yükselmesi) halin
de alacaklı (borçlu) akdin feshedilmesini veya değerdeki değişme 
oranında akdin tadilini, para borcunun yeni duruma göre ayarlan
masını talep edebilecek midir? 

b) Akidde para değerini koruyucu kayıt mevcut ise (altın kay
dı, yabancı döviz ile ödeme kaydı, endekse göre ödeme kaydı gibi) 
bu kayıt hukuk açısından geçerli sayılabilir mi? Geçerli sayılırsa 
bu gibi kayıtların hüküm ve sonuçları nelerdir? 

Para değerindeki değişmeleri, paranın iç ve dış değerini göz-
önüne alarak ayrı ayrı incelemek gerekir. 

(1) Bak. Albert Despaux: Les dépréciations monétaires dans l'histoire. 
Paris, 1936 463 s.; Dr. Georges Hübrecht: La dépréciation monétaire 
et l'exécution des contrats. Stabilisation du franc et valorisation des 
créances. Paris, 1928 s. 17-82; R. Harmening: Aufwertung. Rechtsverg
leichende Handwörterbuch für das; Zivil- und Handelsrecht des In-
und Auslandes. Berlin 1929. c. 2, s. 282 vd. 
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2 — I. Paranın iç değerindeki değişmeler : Paranın iç değe
rindeki değişmeler fiilî ve kanunî olmak üzere iki kısma ayrılabi
lir : 

a) İç değerin fiilen değişmesi : Paranın iç değerindeki fiilî 
değişmeler para değerinin düşmesi veya yükselmesi şeklinde vuku-
bulmaktadır. 

Genel olarak görülen para değerinin (satınalma gücünün) fii
len düşmesidir (dépréciation, Entwertung). Ödeme vasıtalarının 
aşırı derecede piyasada artması, genel ücret ve fiat seviyesinin yük
selmesi yani enflâsyon halinde paranın satın alma gücü düşer. Pa
ra değerindeki fiilî düşme akid tarihi ile ifa tarihi arasındaki süre 
arttıkça, özellikle süreli akidlerde hukuk bakımından önem kaza
nır ve bu durum genel olarak borçlu lehine, alacaklı aleyhine etkili 
olur. Başka deyimle paranın iç değerinin düşmesi rizikosunu ala
caklı taşır. 

Bir noktaya kadar bu,olagan bir durumdur. Çünki paranın 
resmî adı değişmemiş ve taraflar resmî rayici olan para ile ödeme
nin yapılacağı hususunda anlaşmışlardır ('Pacta sund servanda' 
görüşü, «Nennwert»-nominal değer ilkesi, nominalist görüş). 

Ancak paranın iç değeri fiilen o kadar çok düşebilir ki bu gibi 
olağanüstü durumlarda rizikonun alacaklı tarafından taşınması 
adalet, doğruluk, iyiniyet kaideleri ile aşikâr bir çatışmaya sebep 
olmaktadır. Akdin yapıldığı anda edalar arasında mevcut olan den
genin sonradan para değerindeki fiilî düşme dolayısıyle ciddî bir 
şekilde bozulması halinde 'Pacta sund servanda' ilkesi adalet, hak
kaniyet ve iyiniyet kaidelerine aykırı düşmekledir. Para değerindeki 
fiilî düşmenin olağanüstü bir hal alması clausula rebus sic stanti
bus1 esasının veya yeni görüşlerin benimsenmesini gerektirmiştir 
(objektif hüsnüniyet, sebepsiz iktisap, imprévision., görüşleri).3 

Paranın resmî adını ve değerini geçerli sayan nominalist gö
rüş ile para değerindeki fiilî düşme ters oranlıdır. Para değerinde-

(2) Omnis conventio interpretatur rebus sic stantibus. 
(3) Bak. Hubrecht, age., s. 203 vd; Dr. Sonia Kelsonaite: L'influence de 

la stabilisation monétaire sur les contrats en France et en Allemagne 
Thèse, Paris 1931, s. 112 vd.; Gürsoy, Dr. Kemal Tahir: Hususî hukuk-
da Clausula Rebus Sic Stantibus (Emprevisyon nazariyesi). Ankara, 
1950, s. 13, 117-118, 164. 
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ki fiilî düşme arttıkça nominalist görüş doktrinde ve mahkeme iç
tihatlarında itibardan düşmüştür. BUL konuda doktrin ve mahkeme 
içtihatlarını doğru değerlendirebilmek için o ülkedeki enflâsyon ora
nını ve enflâsyonun artma hızını göz önüne almak gerekir.4 

1918-1923 döneminde Alman markının düşme hızı şöyle olmuş
tur: 1 dolarm karşılığı haziran 1918'de 4,21 mark; aralık 1919'da 
46,77 mark; aralık 1920'de 73 mark, aralık 1921'de 191 mark; ara
lık 1922'de 75,85 mark; ocak 1923'de 179,72 mark; 23 kasım 1923'-
de ise 4,2 trilyon mark olmuştur5. 1920'den sonra mark ile yapılan 
ödemeleri eski borçlar bakımından yeterli saymayan, edalar ara
sında makul bir değerlendirme yapılmasını ve ancak bu değerlen
dirmeye göre yapılacak ödemeler ile borcun ifa edilmiş sayılaca
ğını kabul eden Alman Yüksek (İmparatorluk) Mahkemesinin ka
rarları6 ve bu alanda Alman tarihinde eşi görülmemiş olan yargıla
ma ile yasama gücü arasmdaki mücadele7, hukukçular-iktisatçılar 
çatışması8 markm düşmesindeki hız ve düşme oranı gözönüne alın
madan doğru bir şekilde kıymetlendirilemez. 

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde para değerindeki düşmeler 
Türk hukukunda bu rizikonun alacaklı tarafından açıkça tasımla
maz hale geldiği, objektif iyiniyet kaideleri ile bağdaşmadığı husu
sunda hâkim ve genel bir kanaatin ortaya çıkmasına sebep olma-

(4) Bak. ve karş. Prof. Arthur Nussbaum: Money in the law, national and 
international. Brooklyn, 1950 s. 217 ve not 66. 

(5) Nussbaum, age. s. 200. 
Fransa'da para değerinde % 80 düşme nominalist görüşün terkedil-

mesi için yeterli bir etki yapmamıştır; bunu olağan karşılamak gere
kir (karş. Hubrecht, age., s. 172; s. 196-197'ye de bak.). 

Bu konuya Prof. Hazım Atıf Kuyucak bir konferansmda temas 
etmiştir: Para ve itibar mekanizmasının doğurduğu hukukî meseleler. 
Türk Hukuk Kurumu yay. 1941, s. 14. 

(6) 5 Daire, 28.11.1923 (R.G.Z. 107, 78). Bu karardan önce ve sonra ay
nı konuda verilen diğer kararlar için Nussbaum, age., s. 206-208'e, 
aynca 218'e bak. 

(7) Schwände: Aufwertung, HDSW (Handwörterbuch der Sozialwissen
schaften) c. 1, 1956, s. 438; Nussbaum, age. s. 211. Yüksek Mahkeme Hâ
kimleri Derneği'nin 8.1.1924 tarihli bildirisi: Kanun koyucu, doğruluk 
ve iyiniyet kaidelerinin gerektirdiği bir sonucu kanun yolu ile önleye
mez. 

(8) Dr. Oskar Mügel: Das gesamte Aufwertungsrecht. Berlin 1927, 5. bas
kı (Wunderlich) s. 4-5. 
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mıştır. Türk Borçlar Kanunu, ücretin götürü olarak tesbit edildiği 
istisna akülerinde evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup 
da iki tarafça nazara alınmayan haller işin yapılmasına mani olur 
veya işin yapılmasını son derece işkâl ederse hâkime mukaveleyi 
feshetmek veya götürü bedeli arttırmak yetkisini tanımıştır (m. 
365 f2; ÎBK. 373 f2). MK. 2'ye dayanan bu özel hüküm istisna ak
dinin dışında kalan diğer hallerde iyiniyet ve hakkın suistimali 
kaidelerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Belirtilen olağanüs
tü hallerde süper riziko'nun götürü istisna akitlerinde müteahhit 
üzerinde kalması objektif iyiniyet kaidelerine ve sosyal politikaya 
aykırı bulunmuştur9. 

Memleketimizde «Her tacirin ticaretine ait faaliyetlerinde ba
siretli bir iş adamı gibi hareket etmesi' gerektiğinden (TK. 20 f2) 
fiat yükselmelerinin mücbir sebep veya beklenmeyen hal sayılması 
veya MK. 2 ilkelerine aykırı bulunması gerçekten pek istisnaî hal
lerde söz konusu olmaktadır10 

(9) Dr. Italo Vanoli: Die ausserordentlichen Umstaende in Bauvertrags ver-
haeltnis. Immensee, 1945, s. 47, 21, 50. 

İtalyan Medenî Kanunu malzeme vs. fiatında %10'u aşan bir azal
ma veya yükselme halinde müteahhide %10'u aşan fark için fiatın 
ayarlanmasını talep hakkını tanımıştır (m. 1664 f. 1). 

Memleketimizde, yeni bir kararname ile, bu esas bizde de benim
senmiş; kamu sektörüne dahil kuruluşlar tarafından eksiltmesi yapıl
mış işlerde birim Hatlarında yıllık % 10'u aşan artışlarda, aşan kısmın 
sözleşme birim fiatma ekleneceği kabul edilmiştir. Müteahhit bu du
rumlarda işine devam etmek istemediği takdirde işin tasfiyesini talep 
edebilir (RG. 11 Nisan 1974). 

(10) Karayalçm, Giriş - Ticarî İşletme, 1968, 3 baskı, s. 319-320; Gürsoy, age. 
s. 76-89. 

Yargıtay TD. nin 21.9.1972 tarihli kararına göre (Batider 1972, C. 
VI, sa. 4, s. 722) : 

a) Devalüasyon BK. 117'nin uygulanmasını gerektiren ve akdin ifa
sını imkânsız kılacak bir sebep değildir. Zira «Borçlunun kusuru olma
dan ifanın imkânsız hale gelmesi mücbir sebepden doğar ve mücbir 
sebep altında, vukuu tarzına ve nevine nazaran, hayatın mutad cereya
nından çıkması beklenebilecek tesadüfi hadiseler hududunu bariz bir 
surette aşan ve elden gelen bütün çarelere başvurmak suretiyle bile 
borçlu tarafından önüne geçilemeyen bir vakıa anlaşılır.» 

b) Fiat farkı talebinden önceden feragat caizdir. Sözleşmedeki 
«... vesaire gibi sebeplerle firma kurumdan farkı fiat talebinde bu
lunamaz» hükmü dolayısıyle de devalüasyondan meydana gelen kur 
farkı talep edilemez. 



498 Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN 

Para değerinin fiilen yükselmesi, para değerinin fiilen düşme
sinden farklı olarak, sık ve her ülkede görülen bir olay değildir. 
Ayrıca para değerindeki fiilî yükselmelerin genel olarak 'rebus sic 
stantibus' kaidesinin uygulanmasını gerektirecek vüsat ve önem 
kazanmadığı söylenebilir. «Değeri koruma kayıtlarının» veya yeter
li diğer akdî koruma imkânlarm>n mevcut olmadığı hallerde uygu
lanan 'rebus sic stantibus' kaidesi daha ziyade para değerindeki 
fiilî düşmeler için söz konusu olmaktadır. 

Para değerinin iç değerindeki düşme, konu ve yer bakımından 
genelleşince ve bu riziko hemen bütün alacaklılar tarafından taşına
maz bir hal alınca veya başka sosyal, siyasal sebepler zorlayınca 
paranın iç değerini kanun veya idarî bir tasarrufla değiştirmek ve 
yeniden tesbit etmek zarureti ortaya çıkar. 

3 — b) Değerin kanun veya yetkili makamın idarî tasarrufu 
ile değiştirilmesi : Büyük siyasal olay ve devrimlerden veya ağıı 
bir iktisadî kriz veya enflâsyondan sonra mecburî tedavül vasıtası 
olarak para değerinin, hatta paranın ad ve cinsinin kanunlarla ve
ya yetkili makamın idarî tasarrufu ile değiştirildiği görülmektedir. 
Bu kanunî veya idarî operasyonun eski paranın geçerli olduğu dö
nemde ve/veya kuvvetli, süratli düşme kaydetmeğe başladığı dö
nemde doğan kamu veya özel hukuk alanındaki borçlar üzerindeki 
etkisi ne olacaktır? Her halde istikrar (stabilisation) mevzuatı ile 
yapılan operasyonun özel hukuk, hatta kamu hukuku alanında es
ki para ile doğmuş borçlar üzerindeki etkisini ya mevzuat ile dü
zenlemek veya bu alanda intibak işlemini yargı organlarına bırak
mak gerekmektedir11. 

— Eski borçlar yeni para ile nasıl, hangi oranda ödenecektir? 
Bu husus düzenlenirken enflâsyonun ağırlığına göre —bazı dönem
lere ayrı emsal verilmek suretiyle— genel bir ölçü mü tesbit etmek-

(11) İntikal ve intibak işlemi I. Dünya Harbinden sonra özel hukuk alanın
da Alman Yüksek (İmparatorluk) Mahkemesi'nin önderliği ile başla
mış ve Yüksek Mahkemenin açtığı hukuk mücadelesi başarı kazanın
ca, ortaya çıkan çok değişik konularda, problemleri kanunlarla düzen
lemek gerekmiştir. 

Kanunî değerlendirme, ihtilâf halinde adlî değerlendirme halini 
alır. Kanunla değerlendirme esaslarının tesbit edilmediği hallerde de 
adlî değerlendirme söz konusu olur. Bu son halde değerlendirme esas
larım ilgili mahkeme tayin eder. Müteakip nota da bak. 
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le yetinilecek (ve bu arada bazı dönemlere ayrı emsal mi tanına
cak), yoksa sosyal politika mülahazaları ile değişik ölçü ve esas
lar mı kabul edilecektir?12. 

(12) Alman hukukunda I. ve II. Dünya Harbinden sonra bu alanda çıkartı
lan kanunlar iki guruba ayrılır: 

1. Dünya Harbinden sonra yayınlanan kanunlar: 
a) Eski para borçlarının yeni paraya nasıl dönüştürüleceğini tes-

bit eden kanunlar: 
— Özel alacakların (ipotek ve diğer talep haklarının) değerlendi

rilmesi (Aufwertung, ré valorisation) hakkında 16.7.1925 tarihli 88 mad
delik kanun. 

Bu kanunun özellikleri anahatları ile şöyledir: 
— Kanun hükümleri esas itibariyle yorumlayıcı ve tamamlayıcı 

mahiyettedir. Taraflar, eski para borcunun nasıl değerlendirileceği 
konusunda anlaşmaya vararak, kanunda tesbit edilen çözüm yollarını 
kısmen veya tamamen değiştirebilirler (§ 67) [Mügel (Wunderlich) 
age., s. 26-28; Hubrecht, age. s. 433]. 

— Özel hukuk alanındaki bazı para borçlan politik mülâhazalarla 
kanun uygulama alanı dışında bırakılmıştır (Câri hesap veya vadeli 
mevduat bakiyeleri gibi). (Mügel, age., s. 302; Hubrecht, age. s. 441'e 
bak.). 

— Akidden doğmayan tazminat alacaklarını ve kanunda değerlen
dirme şekli belirtilmemiş akitlerden doğan para alacaklarını mahke
meler serbestçe değerlendirebileceklerdir. 

— 15/6/1922'den 14/2/1924 tarihine kadar geçen dönem «şüpheli» 
dönem sayılmış ve bu dönem içinde yapılan ödemeler hakkında fark 
talep edilebileceği kabul edilmemiştir. 

— Para alacağının mahiyetine göre farklı değerlendirme esasları 
kabul edilmiştir (Meselâ ipoteğe bağlı borçlarda emsal % 25, tahvil
lerde se % 15'dir.) Kanun bu alanda birbirine tamamen zıd görüş 
1er arasında bir uzlaşma olarak ortaya çıkmıştır [Mügel (Wunder
lich), age., s. 34]. 
— Alacağın eski para ile doğduğu andaki altın mark olarak gerçek 

değerini tesbit etmek üzere çeşitli tarihlerde eski markın altın mark 
olarak değerini gösteren tablolar (Hubrecht, age. s. 96-99) hazırlan
mış ve böylece bulunacak tutar temel değer olarak kabul edilmiştir. 
Bu temel değer ile borcun mahiyetine uygun emsal çarpılarak yeni 
para ile ödenecek borç tutarı tesbit edilmiştir. 

— Kanunda değerlendirme usulü, yetkili merciler, itiraz şekil
leri ayrıca belirtilmiştir (§ 69-77). 
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— Yeni para özel veya kamu kesiminde ticarî işletmelerin bi
lançolarını nasıl etkileyecek, yeni para ile açılış bilançosu hangi 
esaslara göre hazırlanacak ve değerlendirmeden doğan olumlu 

b) Kamu istikrazlarının yeni paraya dönüştürülmesi ise 16/7/1925 
tarihli başka bir kanunda düzenlenmiştir (Bak. Hubrecht, age. s. 441 
vd.). 

Fransa'da XIV. asırdan soma, Avusturya'da 1811-1813'de, ABD. de 
İç Harpden sonra... görülen (Nusısbaum, s. 204-205) değerlendirme prob
lemleri I. Dünya Harbinden sonra Polonya ve Macaristan'da da or
taya çıkmıştır (Hubrecht, s. 197 vd.). Ancak I. Dünya Harbinden son
ra değişik görüş ve menfaatlerin çatışması sonucu ortaya çıkan ve 
anahatları aşağıda belirtilen Alman kanunları değerlendirme bakı
mından şümullü ve ayrıntılı başlıca mevzuat arasında yer alır. II. 
Dünya Harbinden sonra yayınlanan kanunlarda ise bu tecrübelerden 
faydalanılmış, fakat 1948 kanunları başka esaslara göre hazırlanmıştır. 

II. Dünya Harbinden soma yayınlanan kanunlar : Alman pa
ra reformu 21 Haziran 1948 talihinde yapılmış, paramn değeri 
ve adı değiştirilmiştir (Deutsche Mark; 1 $ = 3.33 DM. Hukukî 
durum için Dr. W. P. Hoffmann: Rechtsfragen der Währungsparität 
München, 1969 s. 33-34'e bak.). 

Eski paraların ve para borçlarının yeni paraya nasıl dönüştürü
leceği 27 Haziran 1948 tarihinde yürürlüğe giren ve Dönüştürme Ka
nunu (Umstellungsgesetz) adı ile kısaltılan 35 maddelik kanunla ve 
daha sonra yayınlanan ek mevzuat ile düzenlenmiştir. 

Kanunda I. Bölümde krecü (para) müesseselerindeki eski para 
alacakları (§ 1-12); II. Bölümde (§ 13-25) -kredi müesseseleri hariç-
bütün para borcu ilişkileri düzenlenmiştir, III. bölümde ise (§ 26 vd.) 
değişik hükümler yer almıştır. 

Genel olarak RM. borçlan 10 = 1 olmak üzere dönüştürülmüş
tür (§ 16 f. 1). Buna karşılık ücretler ve sosyal ödemeler (emekli, 
işsizlik vs.) başa baş dönüştümlmüştür (§ 18). 21/6/1948 tarihine ka
dar ifa edilmemiş satış ve istisna akitlerinde borçluya, 10 = 1 esa
sına göre aldığı parayı iade etmek kaydı ile, 10/7/1948 tarihine kadar 
akdi feshetmek imkânı tanınmıştır (§ 20 f. 1-3). 

Bunun dışında 21/6/1948 tarihinden önce yapüan akitler dolayı-
sıyle borçluya para borcunu ifa zamanının uzatılmasını ve kanunla 
tesbit edilen yeni tutarın indirilmesini mahkemeden talep etmek im
kânı da tanınmıştır (§ 21 ve 26/3/1952 tarihli 24 maddelik «Akid Yar
dımı Kanunu»): Mahkeme her iki tarafın menfaatlerini ve durumu 
değerlendirerek bu talep hakkında karar verecektir (Para reformu 
ile ilgili kanun metinleri ve gerekçeleri için R. Harmening: Währungsge
setze. Textsammlung, 1955, özellikle 19 vd., 197 vd. Harmening/Duden, 
Die Währunggesetze. Handausgabe 1949. Ek cild 1950'ye bak. Para 
reformu ile ilgili genel problemler için ayrıca bak. H. Sauermann: 
Währungsreformen, HDSW., C. 11, 1961, s. 452 vd. 460462). 
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farkların vergilendirilmesi veya olumsuz farkların karşılanması 
problemleri nasıl halledilecektir?13 M. 

4 — II) Paranın dış değerindeki değişmeler. Genel olarak: 
Yabancı döviz ile ödenecek borçlarda Türk borçlu Türk parası 
ile yabancı döviz alıp borcunu ödemek, Türk parası ile ödenecek 
borçlarda yabancı borçlu kendi memleket parası ile Türk lirası 
alıp borcunu ödemek durumundadır. Türk parasının değerindeki 
değişmeler yabancı borçluyu, yabancı paranın dış değerindeki de
ğişmeler Türk borçluyu etkiler. Bu durum dolaylı bir şekilde ala
caklılar leh veya aleyhinde sonuçlara sebep olabilir. 

Para biriminin değeri ya kambiyo piyasasındaki arz ve talebe 
göre serbest bir şekilde oluşur (serbest kur sistemi) veya yetkili 
resmî makam tarafından kesin olarak tesbit edilir (Sabit kur sis
temi-Fixkurssystem). Para biriminin değerini tesbite yetkili ma
kam bazan para değerini belli sınırlar içinde serbest bırakmaktadır 

(13) Bu hususta tipik örnekler Alman hukukunda mevcuddur: 
I. Dünya Harbinden sonra yayınlanan 28.12.1923 tarihli Altın 

(Rentenmark) Bilanço hakkındaki federal tüzük ile II. Dünya Har
binden sonra yayınlanan 21.8.1949 tarihli DM.-Bilânço Kanunu'nda 
(DM. ile açılış bilançosu ve sermayenin yeniden tesbiti hakkında ka
nun) harp sonunda görülen ağır enflâsyon dolayısiyle gerçekleştirilen 
para reformlarında, değeri yükseltilmiş yeni paraya göre ticarî işletme 
bilançolarının nasıl yeniden hazırlanacağı düzenlenmiştir. 

82 maddeden oluşan 1949 tarihli kanun (ve ilgili diğer hüküm
ler) 1923 yılında elde edilen tecrübelere göre hazırlanmış, bu alanda 
örnek teşkil edebilecek bir kanundur. 

Bu konularda bak. Geiler/Stehlik/Veith: D-Markbilanzgesetz mit 
einem Anhang aller einschlägigen Vorschriften, insbesondere solcher 
aus dem Umstellungsrecht. Kommentar. München/Berlin 1950, XXI-
XXVIII, s. 1 vd., 495 vd. (Bu kitapla ilgili olarak iki «ek» kitap da 
yayınlanmıştır. 1951, 169 s., 1956 312 s.); G. Goettgens: Der Umtausch 
der Reichsmarkaktien in D-Markaktien nach dem D-Markbilanzgesetz. 
Tez, 1960 (Daktilo edilmiş metin) 

Alman parası 1924'de Reichmark (RM), 1948'de Deutschmark 
(DM) adını almıştır. 

(14) Devletler hukukunu ilgilendiren olaylar da paranın iç değerinde 
değişikliklere sebep olmakda ve bu değişikliklerle ilgili olarak para 

Almanların işgal ettiği bölgeler için çıkardıkları para kanunları 
RM.'m bu bölgelerde geçerli olmasından doğan problemleri düzen
lemektedir (Saar Bölgesi için 1935, Avusturya için 1938, Danzig Ser
best Şehri için 1940, Alsas ve Loren için 1941 ve 1942 yılında çıkar
tılan tüzükler gibi). 
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(esnek kur sistemi). Paranın dış değerini doğru bir şekilde tesbit 
edebilmek maksadıyla bazan sabit kur sisteminden bir süre için 
ayrılmak gerekli görülmekde ve bu süre için para değeri serbest 
bırakılmaktadır (Dalgalanma, flottement, floatation, dalgalı kur 
sistemi). 

Memleketimizde 1931 yılmdanberi sabit kur sistemi benimsen
miştir. 1931 yılında önce îngiliz lirası, sonra Fransız frangı esas 
alınmak suretiyle Türk parası dolaylı şekilde altın esasına bağlan
mıştır. Sabit kur sistemi yabancı paralardaki devalüasyonlara rağ
men muhafaza edilmiş, 1938 yılında resmî parité muhafaza edil
mekle beraber ihracat ve ithalâtta prim yoluna müracaat edilmiş
tir. 1939 yılında ise İngiliz lirası esası benimsenmiştir15. 9 Eylül 
1946 yapılan devalüasyon ile Türk parasının değeri dolar esas alı
narak tesbit edilmiş, 4 Ağustos 1958 ve 10 Ağustos 1970 tarihlerinde 
yapılan devalüasyonlarda da aynı esas muhafaza edilmiştir. 

Döviz alım ve satımının tamamen serbest olduğu hallerde para 
değerindeki iniş veya çıkışlar borçlunun veya alacaklının lehine so* 
nuçlar doğurmaktadır. 

Döviz alım ve satımının ve transferinin tamamen serbest ol
ması halinde paranın dış değerindeki değişme olağan bir haldir 

(15) Bak. Prof. Dr. Burhan Zihni Sanus: Para ekonomisi. C. II, 1955, 
s. 510, 511, 515, 519 vd. Namık Zeki Aral: Dünya paraları ve bizim pa
ramız. Türk Ekonomisinin başlıca meseleleri. Türk İktisat Cemiyeti 
yay. Ankara, 1944, s. 261-265. Prof. Dr. Zeyyat Hatiboğlu: Cumhuriyet 
rejiminde Türkiye ekonomisinin gelişmesi. 1973 s. 66-67, 75. 

9 Eylül 1946 tarihli devalüasyon Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından, Banka ile ilgili kanunun 37. maddesinin verdiği yet
kiye dayanılarak yapılmış; dövizlere prim tatbikine de bu tarihde son 
verilmiştir. Bu kararın Resmî Gazetede yayınlandığı tesbit edileme
miştir (1 dolar = 280 krş.). 

4 Ağustos 1958 tarihli devalüasyon aynı gün Resmî Gazetede ya
yınlanan «Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunuyla ilgili 15 sayı
lı karar» ile yapılmıştır. Bu kararda ABD. dolarından 620 krş. satış 
primi alınacağı belirtilmiştir. 

10 Ağustos 1970 tarihli devalüasyon da aynı gün Resmî Gazetede 
yayınlanan, aynı kanunla ilgili 18 sayılı karar ile yapılmıştır (1 do
lar = 14 TL.) 

Doların ve diğer dövizlerin değerlerinde görülen değişmeler dola-
yısıyle bazı dövizlerin değerlerinde zaman zaman «ayarlama» 1ar ya
pılmaktadır. Türk lirası/dolar oranı değişmediği için bu ayarlama
ları devalüasyon olarak tanımlamamak gerekir. 



Anonim Şirketlerde Aynî Pay 503 

ve ilgililer bu değişmelere karşı zamanında tedbir almak imkânına 
sahiptir. 

Para biriminde dış değerin resmen tesbit edildiği hallerde bu 
değerin ne kadar süre muhafaza edileceği ve ne zaman, ne şekilde 
değiştirileceği belli değildir. Altın veya sağlam bir yabancı para 
ile ödeme kaydı ile yapılan sözleşmelerde dahi lebde veya aleyhde 
sürprizler ortaya çıkabilmektedir. 

Bu sebeple para değerinin dış değerinin teshirinde hangi sis
tem kabul edilmiş olursa olsun zamanımızda para değerindeki de
ğişmeler öngörülebilen, hatta olağan bir hal almıştır. Bundan do
layı basiretli iş adamının bu değişme rizikosunu gözönüne alarak 
zamanında gereken tedbirleri alması beklenir (sözleşmeye özel ka
yıtlar16 koydurma, fiati riziko oranında arttırma, rizikoyu sigorta 
ettirme gibi.). 

5 — b) Paranın resmî (kanunî) değerinin değiştirilmesi: Para 
biriminin kanunî değerini, altına veya yabancı paraya göre değiş
tirme : 

a) kanunî değerin düşürülmesi (devalüasyon) 
b) kanunî değerin yükseltilmesi (revalüasyon)17 

şeklinde görülür. 

Paranın kanunî değerinde yapılan değişiklikler genel olarak 
Türk parası üzerinden yapılan ve Türkiye'de ifa edilecek akidleri 
etkilemez. 

(16) Bu hususda genel olarak bak. F. A. Mann: The legal aspect of money 
3. bası, Oxford, 1971, s. 124 vd.; Aynı yazar: Das Recht des Geldes, 
1960, Frankfurt/Berlin, s. 99 vd; Nussbaum, age, s. 223 vd. (altın ve 
altın değer kayıtları); Hubrecht, age. s. 247 vd.; T. Ascarelli : Studi 
giuridici sulla moneta, Milano, 1952, s. 69 vd. J. Noirel: L'influence de 
la dépréciation monétaire dans les contrats de droit privé. «Influ
ence de la dépréciation monétaire sur la vie juridique privée. Paris 
1961» s. 114 vd.; P. C. Gutzwiller: Vertragliche Abreden zur Siche
rung des Geldwerts, insbesondere Gleitklauseln. Basel, 1972, Tunço-
mag, age, s. 59-61; Tekinalp, age, s. 560-562. 

(17) Devalüasyon karşıtı olarak Fransız dilinde 'réévaluation' veya 'réva
lorisation' terimleri kullanılmaktadır. 'Réévaluation' aynı zamanda 
bilançolarda değerlendirme anlamına gelir. İngiliz/Amerikan hukuk 
dilinde 'revaluation' 'revalorization' 'Valorization' terimleri için Nuss
baum, age., s. 204 ve not l'e bak. 
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Yabancı para üzerinden yapılan akitlerde yabancı paranın veya 
Türk lirasının devalüasyon veya revalüasyonundan ileri gelebile
cek risik veya menfaat a) hangi andan itibaren, b) kime ait olacak
tır? 

Bu durumda önemli olan 'yabancı para' kaydının mahiyetidir1^ 

a) Akid ödeme yerinde 'kanunî rayici olmayan' yani ödeme 
yerinde kanunî tedavül vasıtası sayılmayan (memleket parası ol
mayan)19 bir para ile yapılmışsa parsı, borcu «vadenin hululü günün
deki rayici üzerinden memleket parasıyle ödenebilir» (BK 83 f2) 
Borçlunun ödeme vasıtasını seçim hususundaki tercih hakkı, söz 
konusu yabancı paranın veya Türk lirasının kanunî değerinde vade 
gününe kadar20 değişiklik olması halinde, borçluya kendi menfaa
tine uygun olan ödeme vasıtasını seçme imkânını vermektedir. 

(18) 'Yabancı para' kaydı hakkında bak. Prof. Dr. Kemal Oğuzman : Rap 
port général, «Travaux H. Capitant 1971» s. 342; Prof. B. Stauder: 
Les effets de la dépréciation monétaire., en droit commercial suisse, 
aynı eser, s. 742-743. Kars. Dr. J. Droin: Les effets de la dépréciation 
monétaire., en droit civil suisse, aynı eser, s. 549-550, 552; Prof. Dr. 
Selim Kaneti: Les effets de la dépréciation monétaire... en droit civil 
turc, aynı eser, s. 591-594. 

(19) BK. 83f2'de yer alan «..akdin tediye mahallinde kanunî rayici olma
yan bir para» deyimi ile ödeme yerinde «tedavül vasıtası» (başka de
yimle 'memleket parası') sayılmayan para ifade edilmiştir. Türki
ye'deki döviz mevzuatına göre yabancı para rayicinin yetkili makam 
tarafından tesbit edilmesi hali bu hükümle ilgili değildir. Kars. Ha
san Nerad: Yabancı para ile ifa. Batider, C. VI, 1972 sa. 3 s. 593 «BK. 
83f2'nin uygulanma şartı 'Aktin tediye mahallinde kanunî rayici ol
mayan bir para üzerine varit' olmasıdır. 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanununun yürürlüğe girdiği 1930 yılındanberi 
her yabancı paranın Türkiye'de kanunî rayici vardır yani BK. 83'ün 
uygulama imkânı tediye mahalli Türkiye olan akitler bakımından 
kalmamıştır. Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatının getirdi
ği özel rejim yürürlükte kaldığı sürece bu hukukî durum devam ede
cektir.» 

(20) 'Vade tarihinden sonra gecikmeden doğan rizikoya ise genel olarak 
borçlunun katlanması gerekir (BK. 102, 105). Vade (gecikme) tarihi ile 
ödeme tarihi arasında döviz fiati yükselirse ödeme günündeki yük
sek fiat üzerinden; düşerse vade günündeki fiat üzerinden borçlunun 
borcunu ödemesi gerekir (Tekinay, age., s. 556 not 13). 

İsviçre Federal Mahkemesi'nin 31.10.1950 tarihli kararma göıe 
(1. Hukuk Dairesi, BGE 76 II 371 Doç. Dr. Selim Kaneti. İFM. nin 
borçlar hukuku kararlan 1950, Batider C. VI sa. 2. s. 366-369) borçlu
nun gecikmeden ötürü tazminat ödemesi gerekir ve beklenmedik 
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b) Yabancı para 'değer' kaydı mahiyetinde ise ödeme vade 
günündeki memleket parası ile yapılacaktır. Böyle bir kayıt, söz 
konusu yabancı paranın müstakar ve kuvvetli para olduğu kanaati 
ile kabul edilir. Bu durumda borçlunun memleket parası ile yaban
cı para arasında bir tercih hakkı söz konusu değildir. Ödeme, mem
leket parası ile yapılacak; fakat ödenecek paranın tutarı yabancı 
paranın değerine göre tesbit edilecektir. Para borcunun ödenmesin
de gecikme açısından birinci hal ile bu hal arasında bir fark olma
ması gerekir. 

c) Yabancı para kaydı ile para borcunun sadece ve münha
sıran o yabancı para ile ödenmesi esası kabul edilmiş ise borçlu 
yalnız o yabancı para ile borcunu ifa edebilir (bak. 'BK. 83 f2). Bu 
durumda Türk lirasının kanunî değerindeki değişiklik doğrudan 
doğruya bu akdin taraflarını ilgilendirmez. Söz konusu yabancı pa
ranın kanunî değerindeki düşme borçlu, yükselme ise alacaklı le
hine olur. 

Dövizle ödeme kaydını ihtiva eden akidler Türk Borçlar Ka
nununa göre geçerlidir. Döviz mevzuatı bakımından bu kayıtların 
geçerli olup olmadığı tartışmalıdır21. Konunun pek sık değişen yü-
rürlükdeki döviz mevzuatına göre halledilmesi gerekmektedir. 

olaydan bile sorumludur (BK. 102). Borçlu kusursuzluğunu ispat etme
dikçe gecikme faizinden aşan zarardan da sorumludur (BK. 105). Yaban
cı memlekette ikamet eden alacaklının isviçre'de İsviçre frankı ile öde
necek meblâğı alır almaz kendi memleket parasına çevireceği yolun
da doğal bir karine vardır. Bunun aksini ispat etmedikçe ilk nedeni 
devalüasyon değil, kendisinin temerrüdü olan zarardan borçlu so
rumlu olmalıdır. 

Yargtıay Ticaret Dairesinin 2.11.1970 tarihli kararma göre (Bati-
der, C. VI, 1971 s, 1, s. 195. 196; ABD. 1971 sa. 3 s. 486-487) «Bu mad
de (BK 82f2) hükmüne nazaran borç tutan, vade günündeki doların 
resmî kur üzerinden memleket parasına göre hesaplamak lâzımdır. 
Borcun muaccelîyet tarihi ile dava-veya ödeme günü arasında mey
dana gelen ve para değerinin yükselmesi veya düşmesi neticesini do
ğuran ayarlama, açıklanan kuralın uygulanmasına engel olmaz». BK. 
102 ve 105 hükmü ile bağdaşmayan bu görüş haklı olarak Hasan Ne-
rad tarafından tenkid edilmiştir (agm. s. 596). 

(21) Bak. Prof Dr. Kenan Tunçomağ, Borçlar Hukuku, C. 1. Genel hüküm
ler. 5. bası, 1972, s. 59. Kars. Prof. Dr. S. Sulhi Tekinay: Borçlar hu
kuku. 3. bası. 1974 s. 557-558; Prof. Dr. Selim Kaneti: Les effet de 
la dépréciation monétaire en droit civil turc, Travaux H. Capitant, 
1971, s. 595 vd. 
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Türkiye'de Türk parası veya yabancı para ile ödeme yapılması 
halinde bu parayı yabancı alacaklının Türkiye'de kullanma ve trans
fer etme hakkı bulunup bulunmadığı da ayrı bir problemdir22. 

6 — Para değerindeki değişiklikler ve anonim şirketler hukuku: 
Türk parasının kıymetindeki fiilî veya kanunî düşmelerden para, 
mal, alacak, fikrî-smaî hak vs. olarak yabancı sermayenin ilgili bu
lunmadığı anonim şirketler doğrudan doğruya müteessir olmazlar. 
Ancak dış taahhütleri bulunan anonim şirketlerde Türk parasının 
değerindeki fiilî-kanunî düşmeler anonim şirketi, bu durumda bu
lunan diğer herhangi bir ticarî işletmede görülen problemlerle kar
şı karşıya bırakabilir [Öz sermayeyi arttırma, yeni kredi bulma, 
götürü istisna akidlerinde götürü ücretin artırılması veya mukave
lenin feshi (BK. 365 f2) vs. gibi]-

Para değerinin fiilen veya kanunen değişmesi anonim şirket 
bilançolarını önemli şekilde etkileyebilir23. 

Memleketimizde devalüasyon anonim şirketler hukukunda özel
likle a) esas sermaye kompozisyonunu ve b) yabancı sermaye geti
ren ortağı etkilemiştir. Buna mukabil enflasyonun anonim şirketler 
hukukunda dolaysız etkileri görülmüştür (Esas sermayeyi arttır
ma, yeni kredi bulma, BK. 365 f2'nin uygulanması gibi). 

Para kıymetindeki kanunî değişiklikler anonim şirketin kuru
luş safhasını ve özellikle aynî kuruluş işlemlerini etkilemektedir. 

isviçre Federal Mahkemesi'nin 28.2.1950 tarihli kararma göre 
(Batider C. VI 1971 sa. 2, s. 3-4, Kaneti çevirisi) yabancı bir devletin 
iktisadî siyaseti ve özellikle dövizle ilgili 'tedbirleri dolayısıyle o ül
kede hukuk düzenine aykırı olan bir sözleşmenin İsviçre hukuku açı
sından hukuk veya genel ahlâka aykırı sayılması gerekmez. BK. 20' 
nin uygulanabilmesi için sözleşmenin iç hukuk kurallarına veya o ül
kedeki genel ahlaka aykırı düşmesi lâzımdır. 

(22) 17 sayılı karara ilişkin Tebliğ, seri V (Sermaye hareketleri) nu. 3 
RG. 12.9.1963, 16.4.1964) m. 2b, c, 3, 51, 52, 54, 62, 63. «iç deblokaj-dış 
deblokaj-transfer». 

(23) Kamu ve özel iktisadî kuruluşlarda bilançoların yeniden değerlendi
rilmesi ve vergilendirme konuları ayrı bir incelemede ele alınacak
tır. 13 numaralı nota da bak. 

Ayrıca Ripert/Roblot, 1972 C. 1, s. 823-4, 225, 817-818; A. Decocq: 
L'influence de la dépréciation monétaire sur le droit commercial et 
le droit fiscal des affaires (influence de la dépréciation monétaire 
sur la vie juridique privée, Paris, 1961). s. 257 vd., 299, 306; Prof. Dr 
Ünal Tekinalp: Les effets de la dépréciation manétaire.. en droit com
mençai turc, Travaux H. Capitani, 1971, s. 774-777. 
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Bu incelemenin konusu yabancı sermaye ve devalüasyon açısından 
aynî pay (kuruluş ve esas sermayeyi arttırma) problemidir. 

7 — Uygulama ve konunun özelliği : 1967 yılının sonuna kadar 
Türkiye'de kurulmuş anonim şirketler üzerinde Prof. Dr. Tuğrul 
Ansay'm yaptığı araştırmaya göre, ankete cevap veren 562 şirketin 
% 83,27'i anî kuruluş ve % 70,22 nakdî kuruluş şeklini tercih et
mişlerdir ve bunların yaklaşık olarak % 60'ı esas sermaye arttır
ma yoluna gitmişlerdir2*. 

Bu duruma göre Türkiye'de tedricî kuruluş ve aynî kuruluş 
ikinci plânda kalan birer kuruluş şeklidir. Ancak bu sonuçda şu 
hususların ayrıca gözönüne alınması lâzımdır: 

— Ankete cevap veren 562 anonim şirket o tarihde mevcut ano
nim şirketlerin yaklaşık olarak 1/3'ünü teşkil etmektedir. 

— Konumuz açısından, yabancı sermaye ile kurulan şirketler 
gözönüne alınmak suretiyle ayrı bir araştırma ve değerlendirme ya
pılmamıştır.25 

— Aynî kuruluşu tercih eden şirketlerin sermaye durumları 
belli değildir. 

— Aynî pay ile esas sermaye arttırma oranı belli değildir. 
— Türkiye'deki bütün anonim şirketler üzerinde yapılacak bir 

inceleme, özellikle 1967 yılından sonra kurulan ve/veya esas ser
maye arttıran şirketler de gözününe alındığı takdirde, 1975 yılında 
aynî pay, yabancı sermaye ile kurulan şirketler ve esas sermaye tu
tarı açısından daha değişik sonuçlar verebilir. 

Son yıllarda yabancı sermaye ile kurulan veya esas sermaye 
artıran büyük şirketlerde aynî paylar önemli bir rol oynamaktadır. 
1970 devalüasyonundan sonra Resmî Gazetede yayınlanan DPT. ka
rarlan veya kararnameler bu konuda bir fikir verebilir26 (nu. 11'e 
de bak.). 

(24) Çağdaş anonim şirketlerin sorumları ve Türk anonim şirketleri, An
kara 1971, s. 114, 217 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitü
sü yay. nu. 90). 

(25) Aynı eser, s. 259-260'a bak. 
(26) Örnekler: Oyak-Renault Otomobil Fabrikası A.Ş. (RG. 7 Ocak 1971 

s. 3); Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş. (RG. 7 Ocak 1971 s. 3); Wyeth Lâ-
bora'tuvarlan AŞ. (RG. 7 Ocak 1971 s. 3); Northern Electrie Teleko
münikasyon AŞ. (RG. 27 Ekim 1971). 
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Yabancı ayın sermaye ile anonim şirket kurulmasının çok ge
liştiği bir dönemde 10 Ağustos 1970 devalüasyonu konuyu hem hu
kuk, hem de ekonomi siyaseti açısından aktüel bir konu haline ge
tirmiştir. 

Yabancı sermaye ile kuruluş «Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu» ile Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir; hukukî durum bu 
iki kanun açısından ayrı ayrı incelenecektir. 

8 — Yabancı sermaye ile anonim şirket kurulması. I — Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre işlemler : 6224 sayılı «Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu» Türkiye ye ithal edilecek yabancı ser
maye ve dışarıdan yapılacak istikrazları Bakanlar Kurulu kararı
nın tasvibine tâbi tutmuştur. Talepler 1954-1967 yılları arasında 
«Yabancı Sermayeyi Teşvik Komiteshnûe incelenip karara bağlan
mıştır. Bu komiteye ait görevler 933 sayılı kanunla «Devlet Plânla
ma Teşkilâtıma verilmiştir (m. 6). DPT kararları aleyhine Yüksek 
Plânlama Kurulu'na itiraz edilebilir. Bu merciin kararı kesindir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerine göre Türkiye'
ye getirilen ve meselâ anonim şirkete konulan yabancı sermaye 
(yabancı para, mal, fikrî ve sınaî haklar, alacaklar...) ve yabancı 
sermayenin kârı «menşe memleket para cinsiyle ve câri resmî kam
biyo rayici üzerinden» harice transfer edilebilir (m. 4). Ana serma
ye ve kârm transferi, kârların ana yabancı sermayeye ilâve edilme
si ve «memleketin iktisadî inkişafına yararlı» başka bir teşebbüse 
yatırılması ve böylece transfer garantisinden faydalanılması 6224 
sayılı kanun hükümlerinin uygulandığı hallerde mümkündür. 

Yabancı sermaye Türkiye'de genel olarak yerli sermaye ile 
birlikde yeni anonim şirket kurmak yolunu tercih etmiştir. Anonim 
şirketin müstakbel kurucuları olan yerli ve yabancı sermaye sahip
leri yatırım konusunu, hissedarları (yerli-yabancı sermaye kompo
zisyonunu), yatırımın finansman ve uygulama şartlarını, mamûl-
lerdeki yerli muhtevayı, faydalanmak istedikleri teşvik esaslarını, 
yatırımın tevsii, fiyat tesbiti, lisans anlaşması... ile ilgili hususları 
bildirerek DPT. na müracaat ederler. DPT. bu hususlardaki belge
leri inceleyerek teklif edilen yatırımı ve diğer teklifleri «Memleke-

23.21.1971 tarihinde Amerikan dolarının devalüasyonu nedeniyle 
yayınlanan kararnamelere örnekler: Türk Pirelli Lâstikleri AŞ. (RG. 
14 Eylül 1972); îzocam İmalât ve Sanayi A. Ş. (RG-. 18 Şubat 
1973); Körtenbach İstanbul Şemsiye Sanayi AŞ. (RG. 20 Şubat 1973). 
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tin iktisadî inkişafına yararlı» bulursa, başka deyimle kalkınma 
plânı ve yıllık programa uygun görürse bir kararla durumu Bakan
lar Kurulu'na intikal ettirir. Bakanlar Kurul u'nun Resmî Gazetede 
yayınlanan kararma «müsaade kararnamesi» adı verilmektedir. 

Müsaade kararnamesi «6224 sayılı kanun hükümlerinin uygu
lanmasında riayet şartlarını» gösterir. Müsaade kararnamesinde 
anonim şirketin kuruluş, yatırım, işleyişine ait yukarda belirttiği
miz hususlar yer alır. 

9 — II. Ticaret Kanununa göre işlemler : Müsaade Kararna
mesi çıkarıldıktan sonra anonim şirketin Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre kurulması safhası gelir. Anonim şirketin esas sermaye
si yabancı ve yerli sermaye grubları tarafından sağlanmış olduğun
dan anonim şirket anî kuruluş hükümlerine göre kurulur. Anonim 
şirkete mal, tesisat, sınaî hak ve alacak olarak ayın sermaye ge
tirilmesi söz konusu olan hallerde genel olarak ânı mevsuf ku
ruluş hükümlerine uyulur. Ayın sermayenin kısım kısım getirilme
si halinde anonim şirket esas sermayesinin mevsuf artırılması yo
luna, müracaat edilir (İlerde nu. 21'e bak). 

10 — 10 Ağustos 1970 devalüasyonu v esas sermaye kompo
zisyonu: 10 Ağustos 1970 tarihinde yapılan devalüasyon sonunda 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanmaları Bakanlar 
Kurulunun müsaade kararnamesi ilé kabul edilmiş bulunan kuru
luşların esas sermaye kompozisyonunda değişiklik yapmak gerek
miştir. Bu hususta riayet edilecek usul ve şartlar «10.8.1970 tari
hinden önce ve sonra yurda ithal edilecek sermaye ve kredilere tat
bik edilecek kambiyo rayiçleri ile 10.8.1970 tarihinden önce çıkarıl
mış kararnamelerde Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtınca yapılabile
cek değişiklikler 6224 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasında 
riayet edilecek usul ve şartlar» adını taşıyan 6/1122 sayılı Bakan
lar Kurulu kararnamesinde tesbit edilmiştir (RG. 10 Ağustos 1970, 
s. 34-35). 

Bu kararnamenin özelliği Bakanlar Kurulu karan ile yayınla
nan müsaade kararnamelerinde devalüasyon dolayısıyle değiştir
me yapma yetkisini Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtına vermesi
dir. Bu yetkinin hangi hallerde ve ne şekilde kullanılacağı genel 
olarak söz konusu kararnamede şu şekilde tesbit edilmiştir : 

«B — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre çıkarılmış 
kararnameler gereğince 10.8.1970 tarihinden sonra nakdî,, aynî ve gayri mad-



510 Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN 

dl hak şeklindeki yabancı sermayelerin yurda ithalinde menşe memleket pa
rasına yeni kurun tatbiki sebebiyle kararnamelerde tesbit edilmiş olan Türk 
lirası cinsinden değerlerde doğacak farklar müsaade kararnamesinin çıka
rılmasına esas olan memleketin ekonomik inkişafına yararlılık vasfını ko
rumak ve projelerin gerçekleşmelerini temin maksadı ile : 

1 — Yerli-yabancı sermaye iştirak oranlarını değiştirmek suretiyle ser
mayeyi arttırmak; 

2 — Yerli-yabancı sermaye iştirak oranlarını değiştirmemek suretiyle 
(yerli sermayedarların daha çok Türk lirası ödemeleri şekli ile) sermayeyi 
arttırmak; 

3 — Yerli-yabancı sermaye iştirak oranını ve sermaye miktarını sabit 
tutmak, yabancı sermayedarın getirmesi öngörülmüş olan sermayesinden 
yeni kur tatbiki dolayısıyle doğacak bakiyeyi, şartları yeniden tesbit edilmek 
kaydı ile, kredi olarak getirilmesine karar vermek; 

4 — Yatırımın finansmanında yeni duruma göre gerekli değişiklikleri 
yapmak; 

suretiyle ayarlamaya, yatırımların gerçekleşme programlarında değişik
lik yapmaya DPT. yetkilidir. 

Bu konuda Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtınca alınan kararlar Res
mî Gazetede neşredilir.» 

11 — Çözüm yolları : Yukardaki metne göre Devlet Plânlama 
Merkez Teşkilâtı için esas sermaye kompozisyonu bakımından iki 
çözüm yolundan birini seçmek söz konusudur: 

a) Yerli-yabancı sermaye iştirak oranlarını değiştirmek sure
tiyle esas sermayeyi arttırmak: Bu çözüm yolunu kabul etmek yer
li ve yabancı sermaye grubu veya grupları arasında sermaye ve do
layısıyle oy oranını değiştirmek ve böylece anonim şirketin yö
netiminde dengeyi bozmak demektir. Bu bakımdan bu çözüm yolu 
en mahzurlu ve kurucu gruplar tarafından benimsenmesi en güç 
bir çözüm yolu olarak görünmektedir. 

b) Yerli-yabancı sermaye oranını değiştirrnemek: Sermayeye 
katılma oranının sabit tutulmasıyla yerli-yabancı sermaye grupları 
arasında sermaye ve oy dengesi muhafaza edilmiş olacaktır. Bu du
rumda şu ihtimallerden birini seçmek gerekecektir: 

aa) Sermaye miktarını sabit tutmak ve böylece yabancı ser
mayedarın getirmesi öngörülmüş olan sermayesinden yeni kur tat
biki dolayısıyle doğacak bakiyeyi —şartları yeniden tesbit edil
mek kaydıyle— kredi olarak getirilmesine karar vermek. Anonim 
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şirketin öz sermaye gücünü önemli şekilde azaltması bakımından 
bu ihtimal yabancı sermayeli kuruluşun aleyhine bir çözüm yolu 
olarak tanımlanabilir. 

bb) Yeni kur tatbiki dolayısıyle esas sermayenin yabancı 
sermaye grubuna ait kısmını yeni kur nisbetinde arttırmak ve aynı 
zamanda yerli sermayedarların Türk lirası sermaye taahhüdünü 
aynı nisbette artırmak : Sermaye ve oy dengesini muhafaza eden 
ve şirketin öz sermaye gücünü yeni şartlara intibak ettiren bu çözüm 
yolu en ideal çözüm yolu olarak görülmektedir. Bu çözüm yolunun 
tek mahzuru yerli sermayedarların sermaye koyma mükellefiyeti
ni arttırmasıdır. Bu mahzura rağmen uygulamada en uygun çözüm 
yolu olarak bu ikinci çözüm yolu tercih edilmiştir. Meselâ Oyak-Re-
nault Otomobil Fabrikası A.Ş. nin esas sermayesi 150.000.000 Tl. 
dan 247.500.000 Tl. na çıkartılmış; % 44 yabancı ortak hissesi —do
lar olarak sabit kaldığı halde— 66 milyon Tl. sından 108.900.000 
Tl. sına çıkartılmıştır. Buna karşılık Türk ortaklar grubunun ser
maye payı 84.000.000 Tl. sından 138.600.000 Tl. sına çıkartılmak 
suretiyle şirket esas sermayesinde Türk ortaklar grubunun % 56 
oranı muhafaza edilmiştir (RG. 7 Ocak 1971, s. 3). 

12 — Kurucu sermaye grublan arasında anlaşma zarureti : 
Esas sermaye kompozisyonunda Devlet Plânlama Teşkilâtının ka-
rarıyle vukubulan değişikliğin ilgili müessesenin kurucu sermaye 
grupları arasındaki anlaşmaya dayanması gerektiğine şüphe yok
tur. Çünki yerli ve yabancı sermaye grupları arasında esas serma
yenin kompozisyonu bakımından bir anlaşma mevcut olmadığı tak
dirde kuruluş halinde bulunan anonim şirketin kuruluş işlemleri
nin tamamlanmasına, anonim şirket kurulmuş ve tüzel kişilik ka
zanmış ise yeni şartlarla şirketin devam etmesine fiilen imkân ol
mayacaktır. 

Zira Devlet Plânlama Teşkilâtının kararından sonra Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kanunî işlemlerin - yapılması zarureti 
vardır : 

a) Anonim şirketin statüsü henüz imzalanmamış ise kurucu 
gruplar arasındaki protokolün veya ön şirket anlaşmasının bu esas
lara göre değiştirilmesi ve şirket statüsünün yeni esaslara göre 
imzalanması gerekecektir. 

b) Şirket statüsü imzalanmış ise şirket tüzel kişilik kazan
madan önce statünün yeni esaslara göre değiştirilmesi gerekecek-
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tir. Eğer kurucu gruplar esas sermaye kompozisyonu konusunda 
anlaşamazlar ise anonim şirketin tüzel kişilik kazanması mümkün 
olamıyacak, ortaklar arasındaki anlaşmazlık protokolün veya ön 
şirket mukavelesinin feshi için belki haklı bir sebep teşkil edecek
tir. 

c) Anonim şirket kurulmuş ise statünün değiştirilmesi mese
lâ esas sermayenin gerek yabancı sermaye grubu, gerek Türk gru
bu bakımından arttırılması gerekecektir. Yerli-yabancı sermaye 
grubları arasında tam bir görüş birliği olmadan bu statü değişik
liğini gerçekleştirmek mümkün olamaz. 

Devalüasyon dolayısıyle esas sermaye kompozisyonunda vuku-
bulan değişiklik yerli sermaye grubu bakımından sadece sermaye 
koyma mükellefiyetinin arttırılması şeklinde tecelli eder. Yabancı 
ortak veya ortaklar grubunda ise şirkete getirilmesi kabul edilen 
nakit veya ayın yabancı sermayenin değerlendirilmesi gerekecektir. 

13 — Yabancı sermayenin değerlendirilmesi, a) Genel olarak: 
Türkiye'de kurulacak anonim şirket esas sermayesinin Türk lirası 
ile gösterilmesi gerekir. Bu husus Ticaret Kanununda dolaylı bir 
şekilde TK. 272'de ifade edilmiştir (karş. TK. 279 N. 3). 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karara ve tebliğe 
göre Türkiye'ye getirilecek yabancı sermayenin Merkez Bankasına 
(veya yetkili bir bankaya) satılmak suretiyle Türk parasına çevril
mesi lâzımdır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda yabancı ülkelerden ge
tirilecek nakit veya ayın yabancı sermayenin DPT. tarafından seçi
lecek eksperlere takdir ettirilmesi esastır (m. 2). 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda kıymet takdirinin ithal 
zamanında câri resmî kambiyo rayicine göre Türk parasıyla yapı
lacağı kabul edilmiştir (m. 2 f3). 

14 — b) Nakdî kuruluş ve değerlendirme : Yabancı para şek
lindeki sermayenin ithal zamanı, Türkiye'de yetkili bankalara ya
bancı paranın satıldığı tarihtir. 10 Ağustos 1970 tarihinde yapılan 
devalüasyonda Türkiye'ye getirilecek döviz şeklindeki yabancı ser
maye için şu esas kabul edilmiştir : 

«10 Ağustos 1970 tarihinden evvel yurda getirilip bozdurulan 
döviz şeklindeki sermaye... 10 Ağustos 1970 tarihinden evvelki res
mî kur tatbik edilmek suretiyle değerlendirilir.» 
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«10 Ağustos 1970 tarihinden sonra yurda ithal edilecek olan 
sermaye., yeni resmî kur tatbik edilmek suretiyle kıymetlendiri
lir (6224 saydı kanun hükümlerinin uygulanmasında riayet edile
cek usul ve şartlar. A; RG. 10 Ağustos 1970, s. 34-35). 

Devalüasyon Türk parası ile ödenecek pay borçlarında yabancı 
sermaye getirecek kişi lehine tesir eder, çünki nakit sermaye koy
ma borcunun tamamını veya geriye kalan kısmını ödeyecek paydaş 
o tutarı devalüasyon oranında az döviz getirip bozdurmak suretiy
le sağlıyabilecektir. Genel olarak bu durumda anonim şirketin bir 
kaybı yoktur; çünki paydaş pay getirme borcunun bir kısmını veya 
tamamını Türk lirası olarak ödemiş olacaktır. 

15 — c) Aynî kuruluş ve değerlendirme. Genel olarak : Para 
kıymetindeki değişikliklerin aynî kuruluşta ayın sermaye getiren 
ortak veya şirket üzerine etkisini inceliyebilmek, para kıymetindeki 
değişikliklerin, özellikle yabancı sermaye olarak aynın getirilmesi 
halinde nefi ve hasarın hangi andan itibaren kime ait olacağını tes-
bit edebilmek için hukukî durumu Ticaret Kanunu, 6224 sayılı ka
nun ve devalüasyon kararnamesi açısından incelemek lâzımdır. 

16 — Ticaret Kanununda aynî kuruluş ve değerlendirme : Ti
caret şirketlerine «sermaye olarak konulan ayınların değerleri şir
ket mukavelesinde tesbit edilmemişse konuldukları zamandaki bor
sa veya piyasadaki câri fiyatları, bunlar bulunmadığı takdirde ehli
vukuf tarafından biçilecek değerleri ilgililerce kabul edilmiş sayı
lır» (TK. 143 f i) . 

Adî şirketler hakkında BK. 538 f2'de yazılı esas, bu hüküm ile 
ticaret şirketleri bakımından tekrar edilmiş, ayın sermayenin değe
ri açısından bir karine benimsenmiştir. 

Ancak bu hükümden ayın sermayenin ticaret şirketine, hele 
'esas' sermayeli olan anonim şirkete her safhada getirilebileceği so
nucuna varılamaz. Ayın sermayenin ticaret şirketine ne zaman ve 
hangi şartlar altında getirilebileceği konusu ile getirilen ayın ser
mayenin hangi andaki değere göre şirkete konmuş sayılacağı konu
su birbirinden ayrı hususlardır. 

Anonim şirkete sermaye olarak konulacak aynın değeri gerek 
kuruluş safhasında, gerek esas sermaye artırma safhasında bilirki
şiler tarafından değerlendirilir (Anî kuruluş: TK. 303 f2 c2; tedricî 
kuruluş: TK. 293; esas sermaye artırılması: TK. 392 f i) . 
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Anî kuruluşta mahkeme tarafından seçilen bilirkişinin rapo
ru kurucular tarafından incelendikten ve aynın değeri hakkında 
aym sermaye koyma icabında bulunan kurucu ile diğer kurucular 
arasında mutabakat sağlandıktan sonra esas mukavelenin imzalan
ması ile ayın sermaye koyma anlaşması tekemmül etmiş olur. 

Tedricî kuruluşta ise aym sermaye değerini biçecek bilirkişinin 
kuruluş umumî heyeti tarafından seçilmesi, bu mümkün olmadığı 
takdirde kurucuların talebi üzerine mahkeme tarafından tayin olun
ması lâzımdır (TK. 293). Bilirkişi raporu kuruluş umumî heyetinin 
ikinci toplantısında görüşülür. Ya aynen veya «ilgililerin» yani ayın 
sermaye koymak isteyen şahsın veya şahısların muvafakatiyle de
ğiştirilmesine karar verilir (TK. 295). 

Anonim şirkete ayın sermaye koymak isteyen kimsenin değer 
göstermek suretiyle yaptığı icap; anî kuruluşta statünün imzalan
ması ile, tedricî kuruluşta ikinci kuruluş umumî heyetinin kararı 
ile kabul edilmiş olur. Eğer ikinci kurucular umumî heyetinin aynın 
değeri hakkında vereceği karar ayın sermaye getirmek isteyen kim
senin icabında belirttiği değerden farklı ise bu karar aym sermaye 
koymak isteyen kimse tarafından kabul edilmedikçe sadece yeni 
bir icap olarak değerlendirilmelidir. Ayın sermayenin şirkete, no
minal değeri belli pay karşılığında getirilmesi hakkındaki anlaşma 
anî kuruluşta şirket esas mukavelesinin imzalanması ile, tedricî ku
ruluşta ise kabul halinde (icabın ikinci kurucular umumî heyeti 
tarafından kabul veya ikinci kurucular umumî heyetinin mukabil 
icabının ayın sermaye getirmek isteyen şahıs tarafından kabulü 
halinde) tamamlanmış olur27. 

(27) Aym sermaye taşınmaz bir malın mülkiyeti (veya taşınmaz mal ile 
ilgili aynî bir hak) ise şirket (esas) mukavelesi yeterlidir; ayrıca 
resmî şekil gerekmez (TK. 140 f2). Fakat şirket sözleşmesinde bu çe
şit aym sermaye getiren ortağın imzası noter tarafından tasdik edil
miş olmalıdır. TK. 283 f4'deki hüküm de bu görüşü destekler: tedricî 
kuruluşda anonim şirkete taşınmaz malın mülkiyeti (veya taşınmaz 
mal üzerindeki aynî hak) getiriliyorsa işti' ak taahhütnamesinin geçer
li olması için resmî şekle lüzum yoktur. «İmzaları noter tarafından 
tasdik edilmiş iştirak taahhütnameleri... muteberdir». 

İştirak taahhütnamesi bağlayıcı bir icab olduğuna göre, sadece 
taşınmaz malı ayın sermaye olarak şirkete getirme icabında bulu
nan kimsenin imzasının noterden tasdik edilmesi kanaatımızca 
yeterlidir. Tedricî kuruluşta sadece kuruluş genel kurulu tarafından 
verilen 'kabul' kararının ilgili kişiye varması ile taşınmaz mah ano-
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Ayın sermaye hakkında yapılan bu anlaşma infisahı şartla ya
pılmış bir anlaşma sayılmalıdır. Şirket herhangi bir sebeple tüzel 
kişilik kazanamazsa anlaşma o andan itibaren hüküm ifade etmez 
(BK. 152 fi) . 

Ayın sermaye koymak isteyen kimsenin icabı ile ne kadar süre 
bağlı kalacağı belirtilmemiştir. İlgili icabını yaparken kabul için 
bir süre koymuş olabilir. Bu takdirde bu süre geçmeden icabından 
dönemez (BK. 3). 

Süre «konulmadan yapılan icab hakkında BK. 4 ve 5 hükümle
ri uygulanamamalıdır. Kanaatımızca icabda bulunan kimse anî ku
ruluşda statü imzalanıncaya, tedricî kuruluşda ikinci kuruluş top
lantısında bu konuda olumlu karar verilinceye kadar icabı ile bağ
lı kalmalıdır. Kanunumuzda aynî veya nakdî kuruluşun azamî sü
resi tesbit edilmemiştir28 

Şirketin kurulma süresinin ve bu süre içinde kurulmadığı tak
dirde taahhüdün (icabın) düşeceği hususunun iştirak taahhütna
mesine yazılması şarttır (TK. 283); aksi takdirde taahhüt (icab) 
ve buna dayanılarak yapılan ön ödeme hüküm ifade etmez (TK. 
284 el)29. 

nim şirkete sermaye olarak devretme akdi tamamlanmış olur. Tekinalp 
(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku, 1972, s. 468'e de bak. 

(28) Bu süre Fransız hukukunda tedricî kuruluşda statü projesinin mah
kemeye tevdii tarihinden itibaren altı aydır (1966 tarihli Ticaret Şir
ketleri Kanunu m. 83 f2). Süre geçtikten sonra anonim şirkete ortak 
olmak için müracaat edenler masraf payları indirildikten sonra ya
tırdıklarının veya verdiklerinin iadesini talep edebilirler. 

İtalyan Medenî Kanununda ise şirket bir yıl içinde ticaret sicili
ne tescil edilmediği takdirde peşin ödenen kısmın ilgililere iade edil
mesi gerekir (m. 2329 f2 c2). 

(29) Moroğlu böyle bir sürenin iştirak taahhütnamesinde yazılı olmama
sını taahhüdün geçerliği bakımından önemli saymamaktadır (Ano
nim ortaklıkta esas sermaye artırımı. Ankara 1972 «Banka ve Tica
ret Hukuku Araştırma Enstitüsü yay.» s. 58). 

Bu görüşün gerekçesi belirtilmemiştir. Şirketin kuruluş süresi
nin uzaması, şirkete katılmak isteyen kimselerin menfaatlerini ciddî 
bir şekilde ihlâl edebilir. Özellikle yabancı ülkelerdeki işçi tasarruf
larına müracaat edilen hallerde bu mahzur ortaya çıkmaktadır. İtal
yan ve Fransız hukukunda olduğu gibi azamî kuruluş süresi belirtil
mediğinden bu sürenin iştirak taahhüdnamesinde bulunması Türk 
hukukunda ayrıca önem kazanmaktadır. 

Gerek kuruluşda, gerek esas sermaye arttırımında aynî pay ge-
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Görülüyor ki Türk hukukunda şirketin kurulma süresini tesbit 
işi kuruculara bırakılmıştır. Kurucuların, söz konusu anonim şir
ketin özelliklerini ve kuruluş şartlarım göz önüne alarak makuı 
bir kuruluş (yani bekleme) süresi tayin etmeleri gerekir. Kanunî 
azamî süre tesbit edilmemiş olduğu için Türk hukukunda kuruluşu 
denetleyen organların hem bu sürenin iştirak taahhüdnamesinde 
bulunup bulunmadığını, hem de sunînin 'makul' olup olmadığını 
incelemesi lâzımdır. 

İştirak taahhütnamesinde yazılı olan şirketin kurulma süresi, 
kabul için ayrı bir süre tesbit edilme.mişse, aynı zamanda pay getir
mek isteyen kimse açısından icab ile bağlı kaldığı süre olarak 
kabul edilmelidir. Kurucular tarafından kabul edilmedikçe icabda 
bulunan kimsenin icabını geri alabileceği görüşü30 şirketin kuruluş 
işlemlerini karma karışık bir hale koyabilir; özellikle büyük bir 
pay ile şirket kuruluşuna katılma veya aynî pay getirilmesi halinde 
bu durum ortaya çıkar. Aynî pay getirilmesi halinde kabul tedricî 
kuruluşda (veya esas sermaye artırımında) ikinci genel kurul kara
rı ile; anî kuruluşda statünün imzalanması (veya genel kurul kara
rı) ile gerçekleşir. Kabul işlemine kadar aynî pay icabında bulunan 
kimsenin her an icabından geri dönebileceği görüşü şirketin kuru
luş masraflarını, zamanını, hatta kuruluş imkânını icabda bulunan 

tirme taahhüdünde (icabında) bulunan kimselerin aynî pay getirme 
anlaşması tekemmül etmeden (kuruluş) genel kurulu toplantısına 
katılması 'icabın bağlayıcı» olduğunu da gösterebilir. İcabın kabul 
edilmemesi halinde diğer hususlarda aynî pay icabında bulunan kim
selerin oyları ile tekemmül eden kararların geçersiz olması gerekir. 

Döviz hukuku açısından bu konu şu hükümle halledilmiştir: Hal
ka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin satın alınması gaye
siyle yetkili bankalar nezdinde vadesiz döviz tevdiat hesabı açılabi
lir. «Dövizi gönderen talep sahibi hisse senedi almaktan vazgeçtiği 
veya kendisine hisse senedi satılmadığı ahvalde, talebi üzerine V. fık
rasındaki hükümlere göre işlem yapılır» [Türk Parası Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ, seri VII (no. 120) RG. 
23.8.1973]. 

Vadesiz döviz tevdiat hesabına yatırılan dövizin hariçteki bir ad
rese transfer ettirilebilmesi vs. tabiatiyle döviz hukuku bakımından 
önemlidir, İlgilinin hisse senedi satın almaktan vazgeçebilip vazge-
çemiyeceği veya ne kadar süre beklemek mecburiyetinde olduğu 
ancak taraflar arasındaki hukukî ilişkiye göre halledilebilir. 

Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki hakkındaki kanun tasa
rısına (m. 10 n. 2, 11) ve K. Önadım teklifine (m. 10 n. 2, 11) bak (S. 
Sayısı 764). «Başlangıç sermayesi - 6 aylık süre» 

(30) İmregün, Anonim ortaklıklar, istanbul, 2. bası 1970, s. 55. 
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kimselerin arzusuna bırakmak gibi olumsuz bir sonuca götürebilir. 
Pay getirme akdinin oluşmasında şirketler hukukunun bu özelliğini 
gözönüne almak gerektiği görüşündeyim. 

Yabancı para karşılığında Tl. ile icabda bulunulması ve bu ara
da Tl. nda revalüasyon (veya o yabancı parada devalüasyon) yapıl
ması halinde ilgili kimse, yabancı para karşılığında önceki parité 
gözönüne alınarak Tl. ile yapılan icabı ile bağlı kalacak mıdır? Bu, 
icabın mahiyetine ve özelliğine göre değerlendirilecek bir husustur. 
Ancak genel olarak ilgilinin bu icabı resmî pariteyi gözönüne ala
rak yaptığı karinesi kabul îdilmelidir. 

Ayın sermayenin değzri hakkında anlaşma tekemmül ettiği 
ana kadar yabancı sermaye olarak şirkete getirilmek istenen ayın 
sermaye dolayısiyle yabancı para veya Türk parasının değerinde 
vukubulacak değişikliklerin risk ve avantajı ayın sermaye koymak 
isteyen ortağa ait olur. Para kıymetinde vukubulacak değişiklikler
den ayın sermaye hakkında değer anlaşmasının tekemmül ettiği 
andan itibaren kurulmakta olan anonim şirket faydalanır veya za
rar görür. 

Ticaret şirketine aynın sermaye olarak konması halinde genel 
olarak TK. 140 f2-3, anonim şirketlerde ise TK. 285 f2 uygulanır. 
Anonim şirket tüzel kişilik kazanınca, söz konusu olan ayın taşın
maz mal veya sair aynî hak ise şirket bu taşınmaz malın veya aynî 
hakkın tapu siciline tescil edilmesini talep; menkul bir mal veya 
başka bir iktisadî değer (fikrî veya sınaî hak, alacak) ayın sermaye 
olarak konulmuş ise anonim şirket tüzel kişilik kazandığı tarihte 
onlar üzerinde doğrudan doğruya malik sıfatıyla tasarruf edebilir. 

Bu, şirket lehine tanınmış bir avantajdır. Aynî pay borcunun 
ifa edilmiş olması için aynî payın şirket malvarlığına girmiş olma
sı, tasarruf işleminin hukuken tamamlanmış olması gerekir31 

Nefi ve hasarın intikal bakımından para değerindeki değişme
ler ile kazaen telef olma halini birbirinden ayırmak kanaatımızca 
isabetli olur. Para değerindeki değişmede pay getirme akdinde pay 
ile ilgili değerin nakid olarak tarafları bağlayıcı şekilde tesbiti 
önemli unsurdur. Kurulmakda olan veya kurulan şirkete teslim 
edilmemiş menkul aymlarda kazaen telef olma rizikosunu aynî 
pay getiren taşımalıdır32. (BK. 183'e bak. ve karş.). Çünkü bu konu-

(31) Karayalçm, age., s. 204 ve not 14'e bak. Ayrıca Moroğlu, age, s. 32-33. 
(32) Arslanlı, Anonim Şirketler I. Umumî hükümler 2. bası İstanbul s. 

186'ya da bak. 
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da önemli olan pay getirme borcunun ifa edilmiş olmasıdır. Bu 
borç ifa edilmiş sayılmadıkça ilgili kimse, şirket ile şirket alacaklı
ları bakımından pay borçlusu durumundadır. 

Nakid payların en az 1/4'ünün ödenmiş olması gerektiği hal
de ayın pay borcunun tescili müteakip tam olarak ifa edilmesi ge
rekir33. Kanaatımızca değerlendirme hakkındaki hükümler ayın 
payların ne zaman mevcut olması gerektiği konusunu pay getirme 
borcunun ifa zamanı konusundan ayrı olaıak ele almayı gerektir
mektedir. 

Gerek TK. 285 f2, gerek anonim şirkete sermaye olarak getiri
lecek aynın değerinin bilirkişi tarafından incelenmesi ve ayrıca ay
nın değeri hakkında bilirkişi tarafından verilen raporun kurucular 
tarafından kabul edilmesi zarureti, bu safhada yani ayın sermayenin 
bilirkişi tarafından değerlendirilmesi safhasında, söz konusu aynın 
mal, hak ve alacak olarak mevcut olduğu esasına dayanır. Halbuki 
uygulamada yabancı sermayenin anonim şirkete ayın olarak getiril
mesi halinde yabancı sermaye grubunun söz konusu mal, tesisat ve 
hakları anonim şirket kurulduktan sonra şirkete sermaye olarak 
getirebildiğini ve böylece değerlendirme işleminin anonim şirket 
kurulduktan sonra yapılabildiğini görmekteyiz. Anonim şirkete ayın 
sermayenin yabancı sermaye olarak getirilmesi halinde ortaya çı
kan önemli bir problem de yabancı ayın sermayenin anonim şir
ket kurulduktan sonra şirkete sermaye olarak konulmak istenme
sinden ortaya çıkmaktadır. 

17 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda aynî kuruluş ve 
değerlendirme : Daha evvel de belirttiğimiz gibi yabancı sermaye 
(ister yabancı para, ister mal, tesisat, fikrî veya sınaî hak, hizmet 
olsun) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tayin edilen eksperle
re değerlendirilir. «Kıymet takdiri hem menşe memleket parasıy-

(33) Arslanlı, age, I, s. 33-34, 59, Davran, Sermaye şirketlerinde aynî apor 
meseleleri, s. 11-12 ve not 8'e de bak. 

Esas sermayenin arttırılması için nakid sermayenin tam olarak 
ifa edilmiş olması gerekir; arttırma için aynî sermaye borcunun tam 
olarak ifa edilmiş olması evleviyetle lâzımdır. 

İlgili şirkete ait olmayan bir sebeple ifada «ihmal edilebilecek ka
dar küçük eksikler» bulunması hali artırmaya mani teşkil etmeme
lidir; görüşüne katılırız. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) Ortaklıklar hu
kuku. İstanbul 1972, s. 465-466 (Krş. Arslanlı, 1959 s. 96, 1960 s. 104. 
Moroğlu, age., s. 20, 21'e bak). 
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la, hem de ithal zamanında câri resmî kambiyo rayicine göre Türk 
parasıyla yapılır» (m.2 f3). Eksper tarafından yapılan değerlendir
me kesin değildir. Eksper raporu ayrıca DPT. tarafından karara 
bağlanır. 

6224 sayılı kanun yabancı sermayenin «ithal zamanında» câri 
resmî kambiyo rayicine göre yapılacağını kabul etmektedir. Anonim 
şirkete ayın sermaye olarak getirilecek yabancı sermayenin Türki
ye'ye ne zaman «ithal» edilmiş olduğunu tesbit etmek güçtür. Özel
likle anonim şirkete yabancı sermaye olarak konmak istenen mal 
hakkında henüz bilirkişi incelemesi yapılmamış ve anî kuruluşta 
statü kurucular tarafından imzalanmamış, tedricî kuruluşta icaba 
uygun olarak ikinci kurucular genel kurulu karar vermemiş ise 
—'ticaret hukuku bakımından anonim şirkete ayın sermaye koyma 
taahhüdü tekemmül etmemiş olduğu için— değerlendirmenin ayın 
sermayeyi getirme icabının kabulü tarihinde değil, Türkiye'ye fiilî 
ithal zamanındaki resmî rayice göre yapılabileceğini kabul etmek 
ve böylece Türk parasının kıymetindeki değişikliğin riziko veya 
avantajını fiilî ithal zamanına göre tesbit etmek kanaatımızca Ti
caret Kanunu ile benimsenen çözüm yoluna uygun değildir. 

Böylece bu kanun ile Ticaret Kanunu arasında aym sermayeyi 
değerlendirme açısından iki ayrı ölçü ortaya çıkmış bulunmaktadır: 

a) Ticaret Kanununa göre aynî pay getirme anlaşmasının te
kemmül ettiği an, 

b) 6224 sayılı kanuna göre 'ithal zamanı'. Ayın sermayenin it
hali aym sermayenin değeri hakkındaki anlaşmanın tekemmül et
tiği andan önce de olabilir; uygulamada görüldüğü gibi sonra da 
olabilmektedir. 

18 — 10 Ağustos 1970 devalüasyonu ile ilgili Bakanlar Kurulu 
kararında durum : 10 Ağustos 1970 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanan kararnamede (s. 34-35) yeni resmî kurun hangi tarihten iti
baren ve hangi hallerde uygulanacağı aşağıdaki şekilde tesbit edil
miştir: 

«2 — Ticaret Bakanlığınca Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtının kararı 
ile gümrüklerden çekilme emri verilmiş olan ayni sermaye ve aynî kredi
ler ile; 

Bedelleri Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından karara bağlanmış gayrî 
maddî hak şeklindeki sermayeler (aynî sermaye ve krediler ile gayrî mad-
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dì hak şeklindeki sermayelerin kesin bedelleri üzerinde ihtilâf olsun olma
sın) 10.8.1970 tarihinden evvelki resmî kur tatbik edilmek suretiyle kıymet
lendirilir. 

10.8.1970 tarihinden sonra yurda ithal edilecek olan sermaye ve krediler 
yeni resmî kur tatbik edilmek suretiyle kıymetlendirilir.» 

Görülüyor ki Türkiye'ye rnal olarak getirilecek yabancı ayın 
sermayede devalüasyonun etkisi bakımından bir ayırma yapılmış
tır : 

a) Mal olarak getirilen ayın sermayede Ticaret Bakanlığınca 
gümrüklere verilen emrin tarihi önemli olmaktadır. Bu emir 10 
Ağustos 1970'den önce verilmiş ise değerlendirme eski kura göre 
yapılacaktır. Yabancı mal veya tesisatın aym sermaye olarak geti
rilmesinde DPT. Merkez Teşkilâtının kararı bu mal ve tesisat üze
rinde ekspertiz yapılmasına bağlıdır. Uygulamada ekspertizin ya ib
raz edilen belge üzerine yapılması veya mal gümrükte iken yapıl
ması gerekecektir. 

b) Gayrî maddî hak şeklindeki aym sermayelerde ise karar
name, bedellerin DPT tarafından karara bağlanması tarihini esas 
olarak kabul etmiştir. Kararnamede söz konusu olan DPT. tarafın
dan verilen kararın 6224 sayılı kanundan faydalanma şartlarını tes-
bit eden müsaade kararnamesi olmadığı, DPT. eksperleri tarafın
dan verilen rapor üzerine DPT tarafından verilecek karar olduğu 
—bazı tereddütlerden sonra— kabul edilmiştir- Böylece gayri mad
dî hak şeklindeki yabancı sermaye hakkında eksperlerin raporu 
üzerine DPT. tarafından verilen karar 10 Ağustos 1970 tarihine ka
dar alınmamış ise değerlendirme yeni resmî kura göre yapılacak
tır. 

19 — Farklı değerlendirme tarihleri ve sonuçları : Gayri maddî 
yabancı sermaye hakkında devalüasyon kararnamesinde kabul edil
miş olan DPT. tarafından karara bağlama tarihi ile.6224 sayılı ka
nunda kabul edilmiş olan «ithal zamanı» ve Ticaret Kanunu tara
fından benimsendiği kanaatinde olduğumuz ayın sermaye hakkın
daki icabın bilirkişi incelemesinden sonra, kurucular veya ikinci 
kurucular genel kurulu tarafından kabul edildiği tarih arasında 
fark bulunabilir. 

Meselâ Ticaret Kanununa göre aym sermaye koyma taahhüdü 
tekemmül etmedikçe, kararnameye göre DPT. tarafından karara 
bağlama tarihine göre yapılacak değerlendirmeyi, anonim şirkete 
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gayri maddî malı ayın sermaye olarak getirmeyi teklif etmiş olan 
yabancı ortak, icabına aykırı sayabilir. Maddî olmayan ayın ser
maye ile ilgili olarak yabancı ortağın yaptığı icap kurucular veya 
ikinci kuruluş genel kurulu tarafından 10 Ağustos 1970'den önce 
kabul edilmiş ise ve buna mukabil maddî olmayan aynî sermaye
nin değeri hakkındaki DPT kararı 10 Ağustos 1970'den sonra ve
rilecek ise yeni kurun değerlendirmede esas kabul edilmesi, kurul
makta olan anonim şirketin menfaatine ve kanaatımızca Ticaret 
Kanununa (TK. 295) aykırı olacaktır. 

20 — Kuruluşdan sonra ayın sermaye getirilmesi, a) Genel 
olarak : Yukardaki tahlillerimiz yabancı ayın sermayenin anonim 
şirketin kuruluş safhasında getirilmesi ile ilgilidir. Anonim şirket 
kurulduktan sonra şirkete ayın sermaye getirilebilir mi? Anî kuru
luşta ve tedricî kuruluşta ayın sermaye ile ilgili olarak yapılması 
gereken bilirkişi incelemelerine ait hükümler ve bundan sonra ayın 
sermaye koyma taahhüdünün anî kuruluşta şirket statüsünün im
zalanması, tedricî kuruluşta ikinci kurucular genel kurulunun ka
rarı ile tekemmül etmesi, ayın sermayenin hiç olmazsa bilirkişi in
celemesi yapıldığı tarihte tamamen mevcut olduğu esasına dayan
maktadır. Bu itibarla kuruluş safhasında yapılan bilirkişi incele
mesi sırasında ayın sermayenin mevcut olmaması halinde söz ko
nusu anonim şirketin Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulma
sı, özellikle kuruluş işlemlerinin mahkeme tarafından tasdik edil
mesi mümkün değildir. Yine aynı sebeple TK. 140, 285 f2'nin ku
ruluş safhasında, bilirkişi incelemesi safhasında mevcut olmayan 
ayın sermayeye uygulanması da evleviyetle söz konusu olamaz. 

Yabancı sermayenin iştirakiyle kurulan anonim şirketlerde ya
bancı sermaye anonim şirkete mal, tesisat, mühendislik hizmetle
rinden doğan alacağını ayın sermaye olarak getirmekte ve ayın ser
mayenin önemli bir kısmının, anonim şirket kurulduktan sonra 
şirkete teslimi veya devri söz konusu olmaktadır. Bu, Ticaret Kanu
nun öngörmediği bir durumdur. 

21 — Çözüm yollan : Ticaret Kanunundaki boşluğu doldurmak 
üzere iş hayatı protokol düzenleme ve teminat mektubu verme yol
larını bulmuştur: 

a) Protokol : Gerek kuruluş safhası, gerek tüzel kişilik kazan
dıktan sonraki safha ile ilgili önemli konularda büyük pay grupla
rının aralarında bir protokol düzenlemeleri olağandır. Ancak yaban-
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ci paranın veya Türk lirasının kıymetinde vukubulacak değişiklik
lerin anonim şirkete getirilecek yabancı sermaye üzerindeki etkisi 
hakkında anonim şirketin başlıca sermaye grupları arasında yapı
lan protokolün, Türk mevzuatına uygun veya kendilerini bağlayıcı 
olmadığı resmî makamlar tarafından her zaman ileri sürülebilir; 
ayrıca bu protokol, sadece tarafları bağlayan ve anonim şirket ku
rulduktan sonra şirkete yabancı ayın sermayenin getirilmesi halin
de ortaya çıkabilecek bütün problemleri çözemiyecek bir anlaşma
dır. 

b) Teminat mektubu : Memleketimizde uygulamada bulunan 
diğer bir formül de şudur: ayın sermayeyi anonim şirket kurulduk
tan sonra getirmek isteyen yabancı sermaye grubu, ayın sermaye 
koyma vecibesini garanti eden bir teminat mektubu vermekde34 ve 
böylece aynî sermaye kuruluş safhasında değerlendirilmeden ano
nim şirket kurulmakda, ayın sermaye kuruluşdan sonra kısım kı
sım getirilmekde, değerlendirme de kısım kısım yapılmakda, böy
lece kurucular genel kurulunun kararı olmadan anonim şirkete 
sermaye olarak konulmaktadır. Ayın sermaye koyma vecibesi için 
teminat mektubu verildiği hallerde anonim şirketin kuruluşunun 
mahkeme tarafından tasdik edilmesi ortada kanuna aykırı bir du
rum olduğu gerekçesi ile talebin red edilmemesi, Ticaret Kanunu
nun bu alandaki boşluğunu dolduran ve iş hayatının gerçeklerine 
ve gereklerine uygun bir çözüm yolu olmuştur. Ancak bu çözüm 
yolunun Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olduğu söylenemez. 

Bu durumda ticaret şirketlerine sermaye olarak konulan ayın-
larm değerlendirilmesi ile ilgili TK. 143 fi de değerlendirme ve ay
rıca devalüasyon riski ile ilgili problemi çözemiyecektir. Çünki ay
nın şirkete sermaye olarak konulduğu tarihi, aynın şirketin kuru
luşundan sonra ve kısım kısım getiıilmesi halinde kesin olarak bu 
hüküm ile tesbit etmeğe imkân yoktur. 

Kuruluşdan sonra ayın sermaye getirilmesi gereken hallerde 
şu yollardan faydalanılabilir: 

a) Nakdî kuruluş : Anonim şirket kurulduktan sonra şir
kete mal, tesisat, fikrî veya sınaî hak., getirmek isteyen ortak bu ayın 
sermayelerin değeri kadar sermaye: ile anonim şirkete nakit ser
maye getirmeyi taahhüt eder. Kuruluş safhasında esasen nakit ser-

(34) Davran, agm. s. 20 (M. Demirdöven, Davran). 
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mayenin dörtte birinin ödenmesi gerektiği için nakit sermaye taah
hüdünün geriye kalan kısmı anonim şirket kurulduktan sonra ya
bancı ortak tarafından getirilecek mal, tesisat, mühendislik hizmet
lerinden, lisans mukavelesinden elde edeceği Türk lirası şirkete 
karşı bakiye nakit sermaye borcunun ifasında kullanılabilir35. Bu 
durumda TK. 311'deki şartlar mevcut olunca (tescilden itibaren 
iki yıl içinde esas sermayenin onda birini aşan bedel ile ayın devra
lınması) akdin geçerliği, bilirkişi incelemesine dayanan genel kurul 
kararma ve tasdik kararının ticaret siciline tescil edilmesine bağ
lıdır. Diğer hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Fakat bu yol, aynî pay ile anonim şirkete katılmak isteyen 
ortak grubu ve hatta anonim şirket bakımından sağlam bir yol de
ğildir. Bir defa bu çözüm yolunda işletmenin kurulup başarılı ça
lışması için gereken tesisat vs. şirket kurulmadan evvel kesin olarak 
sağlanmamaktadır. Ayrıca nakdî pay ile katılan ortağın kuruluşdan 
sonra şirkete satacağı tesisat vs. nin başlangıçta öngörülen ve hatta 
protokolde tesbit edilen şartlar altında genel kurul tarafından ka
bul edilmemek ihtimali vardır. Tesisat vs. getirecek ortağa ayın his
se senedi verilmemesi de bir mahzur teşkil edebilir. 

b) Nakit ile esas sermayenin arttırılması : Anonim şir
ket başlangıçta ya sadece nakit sermaye ile veya kuruluş safhasın
da bilirkişi incelemesi safhasında mevcut olan ayın sermaye ile ku
rulur. Bilirkişi incelemesinden ve herhalde anonim şirket kurul
duktan sonra şirkete mal, tesisat, gayri maddî aynî sermaye ge
tirilmek istenirse kurucu ortaklar arasında yapılan bir protokol 
(anlaşma) ile anonim şirket esas sermayesinin ilerde Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre arttırılması kabul edilebilir. Bu takdirde 
Türkiye'ye yabancı sermaye getirmiş olan ortağın mal veya tesisat-
dan, mühendislik hizmetlerinden, lisans mukavelesinden, know 
how anlaşmasından elde ettiği Türk parası esas sermayenin arttı
rılmasında yabancı ortak tarafından nakit olarak anonim şirkete 
sermaye olarak konur. Bu durum yabancı ortak hakkında 6224 sa
yılı kanun hükümlerinin uygulanmasına mani teşkil etmez. 

c) Ayın ile esas sermayenin artırılması : Diğer bir çö
züm yolu esas sermaye artırılırken yabancı ayın sermaye getirmek 

(35) 1926 tarihli Ticaret Kanunu zamanında bu yoldan faydalanılarak ay
nî hisse senedi verildiği belirtilmiştir. Ancak bunun için statü değiş
tirilmesi gerekmekde idi (Davran, age. s. 6-7; Hirş, Ticaret hukuku 
dersleri, 1946, s. 251 vd.). 



524 Prof. Dr. Yaşar KAM YALÇIN 

isteyen ortağın o ayın sermaye ile esas sermaye artırmasına katıl
masıdır. Bu durumda yabancı mal ve tesisatın 6224 sayılı kanuna 
göre «ithal zamanı», devalüasyon kararnamesine göre «gümrükten 
çekilme emrinin verildiği tarih», gayrı maddî aynî sermaye söz ko
nusu ise «DPT tarafından karara bağlanma» tarihi ile Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre ayın sermayenin bilirkişi tarafından değer
lendirildiği ve ayın sermaye ile esas sermaye arttırılmasına katıl
mak isteyen ortağın icabının anonim şirket genel kurulu tarafından 
kabul tarihi birbirinden farklı olabilir. Böylece yabancı paranın 
veya Türk parasının resmî kurunda vukubulan değişiklikler üç de
ğişik esasa göre değerlendirmede gözönüne alınmış olacak ve bun
dan yabancı ortak veya anonim şirket zarar görecek veya faydala
nacaktır. 

22 — Durum : 10 Ağustos 1970 devalüasyonu Türkiye'de ayın 
sermaye ile anonim şirket kurulması ve özellikle kuruluşdan sonra 
ayın sermaye konulması hallerinde gerek teori açısından, gerek uy
gulama açısından önemli hukuk problemlerinin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Ortaya çıkan problemleri halletmek için bulunan 
çözüm yollarının ya mevzuata veya iş hayatının ihtiyaçlarına uy
gunluk bakımından bazı mahzurları müşahade edilmiştir. 

Bu gibi mahzurları bertaraf etmek için Türk hukukunda 

a) anonim şirketlere kuruluşdan sonra getirilecek ayın 
sermaye ile ilgili olarak Ticaret Kanununa özel hükümler koymak, 

b) ayın sermayenin değerlendirilmesi konusunda Tica
ret Kanunu ile Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu (ve devalüasyon 
kararnamesi) hükümleri arasında ahenk sağlamak gerekmektedir. 

Bu sonucun nasıl elde edilebileceğini tesbit edebilmek için du
rumu önce Türk hukuku açısından, sonra mukayeseli hukuk açısın
dan ele alarak yabancı ülkelerde benimsenen başlıca çözüm yolla
rını incelemekde fayda vardır. 

23 — Aynî pay açısından Türk hukukunun durumu, a) Güçlü 
yönü : Aynî pay ile anonim şirketin kurulması (veya esas serma
yenin artırılması) Türk hukukunda kolaylaştırılmış ve önleyici (ko
ruyucu) hükümlerle sağlamlaştırılmış, ayrıca ağırlaştırılmış mesu
liyet hükümleri ile anonim şirketin paydaşları ve alacaklılar yeteri 
kadar korunmuştur. 
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Aynî sermayenin ticaret şirketlerine ve özellikle anonim şirke
te getirilmesi akdin şekli ve sonuçlan bakımından genel hükümler
den ayrı olarak düzenlenmiş ve kolaylaştırılmıştır (TK. 140 f2-3, 
283 f4, 285 f2). İsviçre, İtalyan, Alman, Fransız, İspanyol ve İngiliz 
kanunlarında bu hükümlere benzer özel hükümler tesbit edileme
miştir. 

Bu hükümlere rağmen aynî pay getirme borcunun ifa edilme
mesi mümkündür. Aynî pay getirme borcunun ifa edilmemesi ha
linde de TK. 406-408 uygulanabilir. Aynî pay getirmeyi taahhüt 
eden kimsenin payların nominal değerini nakden ödemek talebini 
şirket kabul etmeğe mecbur olacak mıdır36? Bu durumda esas ser
mayenin değer açısından tümlüğü zedelenmezse de şirket aynî pay
dan beklediklerini elde edememiş olabilir. Aynî payın getirilmeme
si halinde, şirketin aynî pay karşılığı verilecek hisse senetlerinin 
nominal değerinden fazla olan zararını tazminat olarak talep ede
bilip edemiyeceği sorunu ortaya çıkacaktır. 

Türk Ticaret Kanununda aynî pay borcunun kısmî veya tam 
ifa etmeme halinde nakdî pay borcuna dönüşeceği açıkça belir
tilmemiştir (İlerde nu. 26 ve 27'ye bak.). 

Aynî pay şirketin kurulması ve faaliyete geçmesi bakımından 
çak önemli olabilir. Devalüasyon veya enflâsyon dolayısiyle ilgili 
ortak aynî pay getirme borcunu ifa etmemek veya nakden ifaya 
yönelmek isteyebilir. TK. 407 f4'e dayanan tazminat talep hakkının 
şümulü kesin olarak belli olmadığı için şirket statüsüne bu husus-
da açık hüküm koymak ve cezaî şart ile şirket menfaatlerini koru
mak basiretli bir çözüm yolu olacaktır. 

Aynî payın şirketler ve ortaklar açısından tehlikesi, değerlen
dirme işlemlerinde suistimal yapılması ve aynî sermaye karşılığın
da alınan hisse senetlerinin başkalarına devredilmek suretiyle... 
haksız menfaat sağlanmasıdır. Bu tehlikeyi önlemek maksadiyle Ti-
saret Kanununda çeşitli yönlerden gereken tedbirler alınmıştır : 
Aynî sermayenin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi (m. 293, 

(36) Davran, agm, Tartışmalar s. 20 (Muzaffer Demirdöven); İmregün, 
age. s. 223'e de bak. ve karş. 

Bu konuda müsaade kararnamesine (ve şirket statüsüne) açık 
hüküm konulduğu görülmektedir: «Aynî ve gayrimaddî sermayenin 
ekspertizi sonucunda doğacak fark nakit olarak getirilecektir» (Çeş
me turistik tesisler AŞ. RG. 5.12.1972). 
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303); ayın sermaye olarak getirilen mal ve hakların mahiyeti, de
ğeri ve bunlar karşılığında verilecek nama yazılı hisse senetleri tu
tarının izahnamede (m. 281) ve esas mukavelede (m. 279 n. 4) gös
terilmesi; bilirkişi tarafından biçilen değer hakkında kurucuların 
bir karar vermesi (m. 295, 297); ayın sermaye ile ilgili işlemlerin 
'değerin aşırılığı' açısından ayrıca mahkeme tarafından incelenmesi 
(m. 299 f3); alacaklı veya pay sahiplerine şirket kuruldukdan bir 
ay içinde şirketin kurulmamış sayılması için dava açma hakkının 
tanınması (m. 299 £5-6); ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
kuruluşda yolsuzluk olup olmadığını inceleme vecibesi (m. 308); 
ayın karşılığı hisse senetlerinin şirketin (veya esas sermaye artırı
mının) tescilinden itibaren iki yıl içinde devrinin hükümsüz sa
yılması (m. 404)37 aynî sermaye ile kuruluşda suistimallerin önleyi
ci önemli tedbirlerdir. 

Aynî pay ile esas sermayenin arttırılmasında da bu hükümler 
uygulanır (m. 392, 393 n. 10, 395).» 

Kuruluşdan itibaren iki yıl içinde esas sermayenin onda birini 
aşan bedel karşılığında ayın vs. nin şirket tarafından devralınması 
halinde, bilirkişi raporu ile genel kurul kararının ticaret siciline 
tescil edilmesinin geçerlik şartı sayılması (m. 311) aynî kuruluşa 
karşı hile yolunu önlemek için kabul edilmiş bir tedbirdir.39 

Ayın sermayeye değer biçmede hileye başvuran, denetim veci
besinde ihmali sabit olan ilk yönetim ve denetim kurulu üyeleri
nin CK. 343 ve 230'a göre cezalandırılacaklarına dair hükümler de 
(m. 307, 308) aynî kuruluşu koruyucu, önleyici hükümler olarak 
tanımlanabilir. 

Bütün bu önleyici hükümlere rağmen zarar vuku bulmuş ise 
buna sebep olan kurucular, bilirkişiler ile ilk yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri müteselsil mesul olurlar (m. 305 - 308). Bu durumda 
şirketten başka pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına da dava 

(37) ETK. 416'da yer alan bu hüküm Türk hukukuna Fransız ka
nunundan geçmiştir (Manasse, s. 100). 

(38) Esas sermayenin aynî pay ile tedricî şekilde arttırılmasında bilirkişi 
raporunu incelemek ve karar vermek üzere pay sahipleri ile yeni pay 
getirme taahhüdünde bulunan kimselerden oluşacak genel kurulun 
toplanması şarttır (Bak. Moroğlu, age., s. 66, 70, 72 n. 145). 

(39) Bu konuda bak Dr. Hüseyin Ülgeır. Türk Ticaret Kanununa göre ano
nim ortaklığın kuruluştan sonra malvarlığı değerlerini devir alması 
(Alman hukuku ile karşılaştırmalı olarak), Ankara 1969 s. 13 vd. 
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hakkı tanınmış olduğu için (m. 309) ilgililerin menfaati dolaylı 
olarak da korunmuştur. Kurucuların, ilk yönetim ve denetim kuru
lu üyelerinin, tescil tarihinden itibaren dört yıl içinde ibra edilemi-
yecökleri hükmü de ilgililer lehine bir hükümdür (m. 310). 

24 — b) Zayıf yönü : Aynî kuruluş ile ilgili yukardaki hü
kümler, bir bütün olarak denebilir ki incelenen yabancı kanunlar
dan daha tutarlı ve etkilidir. 

Ancak Ticaret Kanunu, aynî pay ile anonim şirkete katılmayı 
sadece kuruluş ve esas sermayeyi artırma safhaları için öngörmüş, 
değerlendirmenin de ancak bu safhalarda yapılabileceğini kabul et
miştir. 

Esas sermaye arttırma formalitelerine lüzum kalmadan aynî 
sermayenin kısım kısım getirilmesine imkân verecek bir çözüm yo
lunu Ticaret Kanunumuz öngörmemiştir.'10 

25 — Konunun özelliği ve şümulü. Tescilli, yetkili sermaye sis
temi: Konu aslında yalnız aynî payın kısım kısım getirilmesi ile de 
ilgili değildir; esas sermayeyi arttırma ve statüyü değiştirme forma 
litelerine lüzum kalmadan; şirketin ek özsermaye ihtiyacım karşı-

(40) İsviçre ve Türk hukukunda bu hususda ortalama bir çözüm yolu tek
lif edilmiştir : 

Siegwart, statüye konulacak genel mahiyetteki hükümlerle esas 
sermaye arttırımının öngörülebileceğini ve arttırımın icrası ve uy
gulama şartlarının tesbiti hususunda yönetim kuruluna yetki verile
bileceğini belirtmektedir (Aktiengesellschaft, Kommentar 5a, Zürich 
1945, s. 385-386). 

Tekinalp genel kurul kararında, arttırılacak esas sermaye mikta
rı ile yeni payların parti parti çıkarılma tarihlerinin tesbit edilebi
leceğini ve yönetim kurulunun bu karara uygun olarak yeni pay çı
kartabileceğini, her parti için tesbit edilen sürede yeni paylarla ula
şılan miktarın tescil edilebileceğini ve bu tutarların esas sermaye 
olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir [Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) 
age, s. 472-473]. 

Arsüanlı Siegwart'in görüşüne bile katılmamıştır (1959, s. 97, 1960 
s. 104-105). Tekinalp'ın görüşü Siegwart'in görüşünden daha ileri ve 
ayrıntılıdır. 

Tekinalp'ın teklif ettiği bu çözüm yolunun Türk sistemini 'fe
rahlatacağı' şüphesizdir. Ancak sabit esas sermaye sisteminde a) ar
tırılan esas sermayenin tamamının taahhüt ve enaz 1/4'nün ödenmesi 
ve b) tescilin ondan sonra yapılması gerekmektedir. Esas sermayeyi 
kısım kısım arttırmak ve hele esas sermaye arttırma işlemi tamam
lanmadan kısım kısım tescil ettirmek mümkün değildir. 
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lamak, işçilere kâr payları veya ücretlerinin bir kısmı. . . karşılığın
da yeni hisse senetleri verebilmek, değiştirilebilir tahviller41 karşı
lığında yeni hisse senedi çıkarmak yolları da aranmalıdır . 

Öyle bir çözüm yolu bulunmalıdır ki bu ortak çözüm yolu ile 
bu problemler aynı zamanda halledilebilsin. 

Bu konularda güçlükler anonim şirket sermayesinin sabit ve 
muayyen olmasından ve tümünün kuruluş (veya esas sermayeyi ar
t ı rma) safhasında taahhüt edilmiş bulunması zaruretinden ileri gel
mektedir. Diğer bir güçlük de esas sermaye ar t ı rma işleminin bir 
statü değişikliği sayılmasında ve ancak genel kurulun kararı ile bu 
değişikliğin gerçekleşebilmesindedir. 

Bu konuda Türk, Fransız42 ve İsviçre hukuku aynı sistemi be
nimsemişlerdir. 

(41) Bak. Poroy /Erem : Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesi için 
gerekli hukukî tedbirler. Sermaye piyasası etüdü, Ankara, 1964 s. 
146-150 Poroy: Değiştirilebilir tahviller. Hirsch'e Armağan, 1964, s. 
475 vd., 486-487; 508; İmregün age., s. 312-314, Moroğlu, age., s. 123; 
124, 212, 213; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) s. 441-444. 

(42) Fransız hukukunda değişir sermayeli şirket (société à capital vari
able) 24 Temmuz 1867 tarihli kanunla kabul edilmiştir (m. 48-54). Ba
zı değişikliklerle bu hükümler halen yürürlüktedir (1966 tarihli ka
nun m. 505'e bak). 

Değişir sermaye sistemi-anonim şirket dahil-bütün ortaklık tip
leri için öngörülmüştür ve bu kanunla, kabulü ortakların iradesine 
bırakılmış bir talî şirket tipi ihdas edilmiştir. 

Böylece Fransız hukukunda sabit sermayeli-değişir sermayeli ol
mak üzere iki anonim şirket tipi ortaya çıkmıştır. 

Değişir sermayeli şirketin statüde yazılı taban sermaye yanında, 
taban sermayenin 1/10'undan aşağı olmamak üzere tesbit edilen 
(m. 51) taban sermayesi vardır. Tavan sermayeyi arttırmak genel 
kurul kararma bağlıdır. Tavan-taban sermaye arasında şirket serma
yesini arttırmak veya eksiltmek genel kurul kararını ve tescil ile ilâ
nı gerektirmez (m. 49). Bu sınırlar içinde ve aksine bir anlaşma yok 
ise şirkete ortak girmesi ve çıkması, payların azaltılıp çoğaltılması 
serbesttir (m. 52). 

«Değişir sermayeli anonim şirket» bazı hususlarda, özellikle ser
maye arttırımı bakımından müseccel sermaye sisteminin getirdiği 
imkânları sağlamakda ise de Fransız hukukunda değişir sermayeli 
anonim şirket, müseccel sermayeli anonim şirketin dengi sayılamaz 
(tescil, aleniyet, ortakların şirkete giriş ve çıkışındaki serbestlik... 
bakımından). Bu konunun Fransız hukukunda incelendiği tesbit edile
memiştir. (Hamel/Lagarde: Traité de droit commercial, c. 1, Paris 1954, 
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Bundan dolayı Fransa'da işçi hisse senetleri (1917 tarihli ka
nun, 1966 tarihli Ticaret Şirketleri Kanunu 1970'de değiştirilen m. 
208-1/208-8) ve dönüştürülebilir tahviller için (1966 tarihli Ticaret 
Şirketleri Kanunu m. 195-199, 6 Ocak 1969 tarihli kanun) özel hü
kümler kabul etmek gerekmiştir. Bu hükümlerle ve ayrıca esas ser
mayenin artırılmasına, artırılacak tutarın tesbitine ve yeni hisse 
senedinin nevine karar verdikten sonra genel kurulun beş yıllık 
azamî süre içinde yönetim kuruluna esas sermayeyi ar t t ı rma zama
nını tesbit etmeğe, artırmayı bir veya bir kaç defada gerçekleştir
meğe., yetki verilebilmesi (1966 tarihli kanun, m. 180 f3, 181 f i ) 
imkânı ile Fransız hukuku Alman hukukunda kabul edilen sisteme 
yaklaşmıştır.43 

İsviçre anonim şirketler hukukunu düzenleyen Borçlar Kanu
nunda bu alanda özel hükümler mevcut değildir. Ancak anonim 
şirketler hükümlerinin revizyonunda bu konuların ele alınması, 
özellikle tescilli sermaye sistemine yaklaşan bir sistemin benimsen
mesi teklif edilmektedir.44 

s. 954 vd, 958-959; Ripert/Roblot: Traité él. de droit commercial, I. 
1972 s. 628-629, 885-888). Konu Türk hukukunda da ayrıntılı şekilde 
ele alınmamıştır [Bak. ve karş. Arslanlı, s. 97; İmregün s. 21, 32, 
Poroy (Tekinalp/Çamoğlu), age, s. 190. Karayalçuı, age. s. 84-85'e de 
bak]. 

Fransız hukukundaki değişir sermayeli şirket tipi, 'Federal' ÎBK. 
nun kabulünden önce, 1868 yılında bazı değişikliklerle Cenevre Kan
tonunda kabul edilmişti. Özellikle kooperatifler için düşünülmüş 
olan böyle bir şirket tipinin İsviçre şirketler hukuku bakımından ge
rekli olmadığı ve değişir sermayeli anonim şirketin esas sermaye il
kesi ile bağdaşmıyacağı sonucuna varılmıştır (Bak. Dr. Fritz Humm-
ler: Die Gesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société à capital 
variable) in französischem und schweizerischem Recht, 1926 s. 7, 44, 
60-62, 85-86). 

Fransız hukuk uygulamasında değişir sermayeli anonim şirket tipi
nin önemi ve fonksiyonları ve bu konularda monografik bir çalışma 
yapıldığı tesbit edilememiştir. (Ayrıca Poroy/Erem, age, s. 67-68'e de 
bak). 

(43) Bak. Dr. Martin Forster: Das autorisierte Kapital der Aktiengesell
schaft, Zürich, 1971, s. 68-71. 

(44) Vischer/Rapp: Zur Neugestaltung des schweizerischen Aktienrecht 
Bern, 1968, s. 74, 76, 119. 

İsviçre anonim şirketler hukukunun kısmî revizyonu ile ilgili 
Tchopp/von Greyerz'in ara raporunda ve teklifinde, Alman hukukun
da olduğu gibi) onamlı (tasvipli) sermaye (Genehmigtes Kapital 
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Tescilli (registered) veya yetkili (authorised) sermaye siste
mi İngiltere ve ABD.nde gelişmiş ve sonra Hollanda (1928) ve İs-
veç'de (1944) benimsenmiş; bu sistem ayrıca Alman, Fransız, İtal
yan, İspanyol hukuklarını etkilemiştir.45 

Bu sistemde şirket statüsünde yazılı (nominal) sermaye si
cile tescil (registered) edilir; kuruluş safhasında bu tavan (azamî) 
sermaye tümünün taahhüt edilmesi gerekmez; genel kurul kararı 
alınmaksızın yöneticiler yeni hisse senedi çıkarmak suretiyle taah
hüt edilmiş şirket sermayesini tavan sermayesine kadar arttırma
ya yetkilidirler (authorised). 

Tescilli sermaye sisteminin Kıta Avrupa hukukunu etkilemesi 
belirtilen problemlerin çözümlenmesi bakımından önemli bir adım
dır. Ancak örnek olarak alınan üç yabancı hukuk sistemiyle ilgili 
incelemelerden anlaşılacağı gibi yeterli değildir; konunun bir bü
tün halinde düzenlenmesi lâzımdır. 

26 — İngiliz hukuku : Şirket sermayesinin sabitliği ve tümünün 
kuruluş safhasında taahhüt edilmiş olması ilkeleri İngiliz hukukun
da benimsenmemiştir. İngiliz hukukunda kuruluş (ve sermaye 
arttırma) işlemleri Kıta Avrupası hukuku ile mukayese edilemiye-
cek kadar basittir. Şirket (company) sermayesinin en çok veya en 
az miktarı kanunla tesbit edilmemiştir. Hisse senetlerinin nominal 
değeri için de herhangi bir kayıt yoktur. Kurucular piyasa şartla
rına ve ihtiyaçlara göre bunları tesbit edebilirler. 

Şirket statüsünde (memorandum) şirket sermayesinin azamî 
tutarı ve bu tutara kadar çıkarılabilecek hisse senetlerinin değeri 
yazılır. Azamî (nominal) sermaye tescil edilir (registered capital). 
Şirket yöneticileri, statüde belirtilen azamî tutarı buluncaya ka
dar hisse senetleri çıkarmaya yetkilidir (authorised capital). Bu iş
lemin yapılması için meselâ Türk, Fransız ve İsviçre hukukunda ol
duğu gibi statü değiştirmek suretiyle esas sermaye arttırma işlem
lerinin tamamlanması gerekmez. Ancak şirketin sermayesini tescil 
edilmiş nominal (azamî) tutarın üstüne çıkartmak gereken haller
de genel kurul kararı şarttır (1948 Kanunu m. 61 fi, 2). 

—Capital autorisé) ve şartlı sermaye (bedingtes Kapital-Capi'tal con
ditionnel) sistemi benimsenmiştir (m. 101, 107). 

(45) Forster, age, s. 39 vd.; Poroy/Erem, age, s. 65-74; 75-76'ya da bak. 
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Bu sistem İngiltere'de yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle 
şirketin sermayesini nominal (tavan) sermaye tutarına kadar ihti
yaca göre arttırmak imkânını vermektedir. Böylece şirket kurul
duktan sonra nakid veya ayın hisse senedi çıkarmak, hisse senedine 
dönüştürülebilir tahvillerde dönüşüm işlemlerini yapmak kolaylaş
tırılmıştır. 

Şirkete ayın pay getirilmesi de İngiliz hukukunda sıkı kayıtla
ra taibi tutulmamıştır. Nakit olmayan pay açısından önemli olan, o 
pay değerindeki karşılığın şirket malvarlığına getirilmiş olması
dır. Bu sebeple hizmet karşılığı hisse senedi verilebileceği kabul 
edilmektedir. İlerdeki hizmetler karşılığında belli bir tutar öden
mesi ve bu tutar karşılığında hisse senedi verilmesini öngören an
laşma geçerlidir.* Şirket, verilen hisse senedinin karşılığını... tam 
olarak almamış bulunursa aradaki farkdan ilgili ortak sorumlu 
olur-47 

Ayın sermaye getirilmesi halinde anlaşma metninin, yazılı değil 
ise özelliklerinin, genel olarak bir ay içinde Şirketler Siciline tevdi 
edilmesi gerekir (1948 tarihli Companies Act m. 52). Halk tasarru
funa müracaat (hisse senedinin halka satılması) halinde izahname 
(prospectus) çıkartılması ve son iki yıl içinde nakit veya ayın ser
maye karşılığı verilen hisse senetleri hakkında da bilgi verilmesi 
gerekir.48 

Ayın sermayeyi şirket yöneticileri değerlendirir. Ayın sermaye
nin fazla değerlendirilmesini önlemek maksadiyle tarafsız ve yetki
li bilirkişiler tarafından değerlendirme yapılması İngiliz hukukun
da kabul edilmemiştir. Hatta emek veya mal karşılığında hisse se
nedi verilmesi halinde —taraflar bunların değerini tesbit etmekde 
serbest olduğu gerekçesi ile— karşılığın uygun olup olmadığını 
mahkemenin inceleyemiyeceği belirtilmiştir.49 

Kıta Avrupasmda ve ayrıca ABD. nde birçok federe devletler
de uygulanan bilirkişi tarafından değerlendirme sistemine benzer 

(46) Charlesworth/Cain, Company law. London. 10. baskı, 1972, s. 134; 
R.R. Pennigton, Company Law. London. 2. baskı, 1967, s. 136. 

(47) Charlesworth/Cain, age., s. 134-135, Pennigton, age. s. 136-137. 
(48) Pennington, age. s. 142. 

ABD. ndeki durum için bak. H.L. Oleck: Modern corporation 
lav. C. 2, Indianapolis, 1959, s. 4 vd., 4 7vd. 

(49) Charleworth/Cain, age., s. 135; Pennington, age., s. 137-138. 
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bir sistemin İngiltere'de de kabul edilmesinin,50 hatta yeni hisse 
senedi çıkartılmasında genel kurul kararının51 faydalı olacağı gö
rüşü ileri sürülmüştür. 

Görülüyor ki İngiliz hukukunda inceleme konumuz bakımın
dan önemli olan sadece tescilli - yetkili sermaye sistemidir. 

27 — İtalyan hukuku : 1942 tarihli İtalyan Medenî Kanunu 
—ilerde ayrıca inceleyeceğimiz Alman hukukunun tesiri altında ka
larak— karma bir çözüm yolu benimsemiştir : Şirket sermayesinin 
tüm olarak kuruluşdan önce taahhüt edilmesi gerekir (m. 2329 n. 1). 
Bu suretle İtalyan hukuku sabit sermaye ilkesini benimsemiş ve 
böylece müseccel sermaye sistemi dışında kalmıştır. 

Ancak İtalyan hukukunda da ilgililere statü değiştirmeden ve 
ayrı bir genel kurul kararı olmadan şirket sermayesinin arttırıl
ması imkânı tanınmıştır: «Statü (kuruluş senedi - atto costitutivo), 
şirketin işletme siciline kaydı tarihinden itibaren azamî bir yıl 
içinde şirket sermayesini bir veya birkaç defada adî hisse senetleri 
çıkarmak suretiyle belli bir miktara kadar arttırma yetkisini yöne
ticilere verebilir» (m. 2443 fi; Alman hukuku ile karş. nu. 29 ve 
30'a bak). «Yöneticilerin sermaye arttırma kararı işletme siciline 
tevdi ve tescil edilir (m. 2443 B; m. 2436 ve 2411'e de bak). 

Aynî sermaye kuruluşdan önce mahkeme tarafından tayin edi
len bir bilirkişi eliyle değerlendirilir ve değerlendirme raporu esas 
mukaveleye eklenir (m. 2343 f i) . 

(50) PennigtoM, age., s. 142. 
(51) Şirket yöneticilerinin piyasa değeri altında hisse senedi çıkarabilme 

yetkisi mevcut hisse senetleri sahipleri aleyhine olabilmektedir. Bu 
sebeple London Stock Exchange, çok özel sebepler dışında hisse senet
leri bu borsaya kayıtlı şirketlerde, yeni hisselerin pay oranına göre 
önce mevcut pay sahiplerine arz edilmesini istemektedir. Jenkins 
Komitesi bu uygulamanın bütün borsalara yayılmasını temenni et
miş; fakat gereken esnekliğin sağlanması için bunun kanunla kabul 
ettirilmesi görüşünü benimsemem iştir. Ancak Jenkins Komitesi bu 
gibi mahzurları önlemek için «Şiiket genel kurulunun ön tasvibi ol
maksızın yöneticilerin, şirketin ilk veya artırılan sermayesi için his
se senedi çıkarma yetkisi olmamalıdır» tavsiyesinde bulunmuştur 
Report öf the Company Law Committee, June 1962, s. 42, 44; ayrıca 
Forster, age., s. 54-55'e bak.). 
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Kanun açıkça belirtmemekle beraber aynî pay borcunun kuru-
luşda tamamen ifa edilmesi gerekir.52 

Yönetici ve deneticiler kuruluşu takip eden altı ay içinde bi
lirkişi raporunda belirtilen değeri incelemek ve gerekirse bu değe
ri değiştirmek işlemini yapmakla yükümlüdürler. Bu süre içinde 
ayın paylan devredilemez ve şirkete tevdi edilmiş sayılır (m. 2343 
m. 

Aynî payın statüde yazılı değeri ile getirilen aynî payın değe
ri arasındaki fark 1/5'den fazla olursa şirket sermayesinin aradaki 
fark kadar53 indirilmesi ve ayın hisse senetlerinin iptal edilmesi ge
rekir. Herhalde ortak, aradaki farkı nakden ödeyebilir veya şirket
ten ayrılabilir (m. 2343 f3). 

Kurucular, bilirkişi raporunda yazılı ayın sermayenin var ol
maması dolayısiyle şirkete ve üçüncü kişilere karşı müteselsil so
rumlu olurlar (m. 2339 n. 2). 

Aynî pay ile sermaye arttırma m. 2440'da düzenlenmiş ve aynî 
payla kuruluşu düzenleyen m. 2343'e ve ayın pay getirilmesi halin
de teminat ve rizikoyu düzenleyen m. 2254'e atıf yapılmıştır. 

İtalyan hukukunda aynî paylarda devalüasyon risk ve avanta
jının hangi andan itibaren şirkete geçeceği kesin olarak tesbit edil
memiştir. Bu hususda değişik görüşler ileri sürülmüştür. [Anî ku-
ruluşda statünün imzalanması (tedricî kuruluşda statünün kurucu
lar genel kurulu tarafından kabul edilmesi) (m. 2335) tarihi, aynî 
pay ile katılma vaadi tarihi, değerlendirme tarihi gibi.54] 

incelediğimiz eserlerde açık bir görüş olmamakla beraber m. 
2343 ve 2443'de yazılı esaslar dahilinde statüye konulacak özel hü
kümlerle kuruluşdan sonra ayın sermayenin kısım kısım getirile
bilmesi ve bunlar karşılığında yeni hisse senedi verilebilmesi için 
yönetim kuruluna yetki verilebileceği sonucuna varılabilir (ilerde 
nu. 34'e bak.). 

Bu konular Alman hukukunda ise açık ve ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmiştir. 

(52) A. Brunetti: Trattato del diritto delle società. II. Società per azioni, 
Milano, 1948, s. 213. G. Frè: Società per azione. Art. 2325-2461. 
Commentario (5). 3. baskı, 1961, s. 137-138'e de bak. 

(53) Frè, age, s. 139-140. 
(54) Brunetti, age, s. 215-226'ya bak. 
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28 — Alman hukuku. Genel olarak : Alman hukukunda modern 
anonim şirketler hukukunun temeli 1937 tarihli kanunla atılmıştır. 
Anonim ve hisseli komandit şirketler hukukunu düzenleyen 1937 
tarihli kanun HGB.'deki anonim şirketler (§ 187-319) ve hisseli ko
mandit şirketler (§ 320-334) hakkındaki hükümleri yürürlükden 
kaldırmıştır. 

1965 tarihli «Anonim ve hisseli komandit şirketler kanunu», 
1937 tarihli kanundaki esasları büyük ölçüde muhafaza etmiş, 28 
yıllık gelişmelerin gerektirdiği oranda değişiklik ve yeni hükümler 
bu kanunda yer almıştır. 

Konumuzla ilgili olarak Alman hukukunun özellikleri şunlar
dır : 

a) Sadece anî kuruluş sisteminin kabul edilmiş olması, tedri
cî kuruluşun kabul edilmemiş bulunması. 

b) Esas sermaye ilkesinin muhafaza edilmiş olması; fakat mü-
seocel sermaye sistemindeki faydaların dolaylı bir şekilde sağlanmış 
olması. 

c) Esas sermayeyi artırma yollarında önemli kolaylıklar. 

29 — Anî kuruluş : 1965 tarihli kanunun önemli bir özelliği, 
Alman iş hayatında zaten pek ilgi görmemiş olan tedricî kuruluşa 
ait 1937 tarihli kanunda yer alan hükümlerin (§22 f2, 30) kanun 
metninden tamamen çıkartılması, sadece anî kuruluş sisteminin be
nimsenmiş olmasıdır. 

Anî kuruluşda kurucular şirket esas sermayesinin tümünü 
taahhüt ederler (§ 29). Halk tasarrufunun şirket sermayesine katıl
ması istenirse bir bankanın, malî kuruluşun veya bunlardan oluşa
cak konsorsiyumun katılması ile hisse senetlerinin tümü taahhüt 
edilir ve sonra bu kuruluş hisse senetlerini halka satar. İlgili kuru
luş bu işlemleri ya kurucu sıfatıyle veya kurucular nam ve/veya 
hesabına yapar. 

30 — Esas sermaye ilkesi : Esas sermayeli şirketlerde şirket 
sermayesinin muayyen olması, bilinmesi ve özel hükümlerle ko
runması ilkeleri benimsenmiştir.55 Anonim şirket statüsünde esas 

(55) Karayalçm, Şirketler hukuku, A. Giriş Adî şirketler-Ticaret şirketleri, 
2. baskı, 1973, s. 85. 
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sermayenin rakkamla belli bir miktar olarak gösterilmesi (§ 23 f3 
n. 3) ve bu miktara tekabül eden bütün hisse senetlerinin kurucu
lar tarafından taahhüt edilmesi (§ 29) şarttır. 

Anonim şirket esas sermayesinin kuruluş safhasında tüm ola
rak taahhüt edilmiş olması gerekir. İngiliz hukukunda olduğu gibi 
taahhüt edilmiş sermaye ile şirketin azamî (müseccel) sermayesi 
arasında bir fark yoktur. 

Alman hukuku 1937 tarihli kanunda, İngiliz ve ABD. hukukun
da benimsenmiş olan müseccel sermaye sistemi ile Alman hukukun
daki esas sermaye sistemini birleştirerek, karma bir sistem geliştir
miştir. İngiliz hukukunda müseccel sermaye sistemi ile sağlanan 
yararlar Alman hukukunda (ve sonradan 1942 tarihli İtalyan Me
denî Kanununda) kolaylaştırılmış ve sınırları çizilmiş özel esas ser
maye arttırma yolları ile sağlanmıştır. 

31 — Esas sermaye arttırma yollan : 1897 tarihli Alman Ticaret 
Kanunu (HGB § 278 vd.) şirket statüsünün genel kurul kararı ile 
değiştirilmek ve yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle esas serma
yenin artırılması halini düzenlemiştir. 1937 tarihli kanun, esas ser
mayenin bu klâsik ve normal yol ile artırılması yanında iki yeni 
arttırma yolunu da kabul etmiştir : a) şartlı esas sermaye arttırma, 
b) Esas sermayeyi tasvipli sermayeye kadar arttırma. Alman hu
kukunda küçük anonim şirketler hukuku reformunu gerçekleştiren 
1959 tarihli kanunla «şirket kaynaklarından esas sermaye arttırma» 
yolu da düzenlenmiştir (§ 1-18). 

1965 tarihli yeni kanun esas sermayenin bu dört arttırma şek
lini cüz'i bazı değişikliklerle biraraya getirmiştir (§ 182-220). 1965 
tarihli kanunda tedricî kuruluş sistemi yer almamışsa da esas ser
mayenin 'tedricî' yol ile yani halka müracaat ederek arttırılması 
mümkündür (§ 185, 203). 

32 — Pay getirme karşılığında esas sermayenin arttırılması 
(§ 182-191). Bu yol esas sermayenin normal arttırılması yoludur. 
Esas sermayenin yeni tutarı, artırılan kısım için yeni payların na
sıl getirileceği, yeni hisse senetlerinin çıkarma şekli ve şartları ge
nel kurul kararı ile tesbit edilir ve bu karar ile aynı zamanda sta
tünün ilgili hükümleri de değiştirilir. Bu yola başvurabilmek için 
sermaye koyma borcunun önemli bir kısmının ifa edilmiş olması 
gerekir (§ 182 f4). Ortakların yeni pay alma hakkı vardır (§ 186). 
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Genel kurul kararında belirtilen tutar tam olarak taahhüt edilme
dikçe bu şekilde esas sermaye işlemi gerçekleşmez. 

33 — Şirket kaynaklan ile esas sermayenin arttırılması (§ 202-
220) : 1959 tarihli kanuna gelinceye kadar şirket kaynakları ile 
esas sermayenin arttırılması Alman hukukunda düzenlenmemişti. 
Fakat Alman hukuk doktrininde hâkim görüş, şirketin bünyesin
de mevcut kaynaklar ile esas sermayenin artırılması yolunun caiz 
olduğunu savunmuştur.56 

Şirket kaynaklarını artıran başlıca iki sebep vardır : 
a) Enflasyon ve/veya devalüasyon : Enflasyon ve/veya 

paranın kanunî değerinin düşürülmesi bilançoda aktifi önemli bir 
şekilde arttırmakda, pasifdeki esas sermaye kalemi ise değişme
mek de ve böylece esas sermaye bakımından bir dengesizlik ortaya 
çıkmaktadır. 

b) Açık veya gizli yedek akçeler : Şirketin yıllık kârın
dan yedek akçe olarak ayrılan kısımlar ve değerlendirme imkânla
rından faydalanılarak tesis edilen gizli yedek akçeler şirketlerin 
kaynaklarını artıran ikinci önemli unsurduı 

Alman kanunları enflasyon veya devalüasyon ile ortaya çıkan 
bilanço dengesizliğini halletmekden uzak idi ve genel kurul kara
rma lüzum olmadan piyasa şartlarına göre yeni hisse senetleri pi
yasaya sürmek ve yeni özsermaye sağlamak, tahviller karşılığında 
ilgililere hisse senedi vermek imkânını tanımıyordu. Mevzuatın bu 
yetersizliği dolayısıyle I. Dünya Harbinden sonra Alman hukukun
da stok hisse senetleri (Vorrats-, Schutz-, Verwaltungs-, Ver
wertungsaktien) uygulaması ortaya çıkmıştır. Kanunların öngörme
diği ve düzenlemediği hususlar bir güvenilir kişi aracılığı ile elde 
edilmiştir. Bazı mahzurları da görülen bu uygulamayı normal yol
lar ile ortadan kaldırmak için 1937 tarihli kanun ile esas sermaye
nin şartlı artırılması, tasvipli esas sermaye müesseseleri kabul edil
miş; 1959 yılında ise şirket kaynakları ile esas sermayenin artırıl
ması müessesesi ayrıca düzenlenmiştir.57 1965 tarihli kanunda şirket 
kaynakları ile esas sermayenin arttırılması 1959 tarihli kanundaki 
esaslar gözönüne alınmak suretiyle düzenlenmiştir (§ 207-220). 

(56) Schmidt, Grosskomm. AktG. C. 2. 1965, 2. baskı, Berlin, s. 859-860; 
Wiedemann, Grosskomm. AktG. C. 4, 3. baskı, 1973, s. 150. 

(57) H. Würdinger: Aktien- und Konzernrecht. 3. baskı, 1973. Ayrıca, Te-
kinalp (Poroy/Çamoğlu) age., 3. baskı, s. 482-483. 
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Şirket kaynaklan ile esas sermayenin arttırılabilmesi için ge
nel kurul kararı şarttır. 

Anonim şirketin ancak açık ve serbest yedek akçeleri ile esas 
sermaye arttırmak mümkündür. Son yılın kârlarından ayrılacak 
paylar ile gizli yedek akçelerden esas sermaye arttırılamaz. Aradan 
bir yılın geçmesi veya gizli yedek akçelerin önce açık yedek ak
çeye dönüştürülmesi gerekir (§ 208 f2). 

Şirket kaynaklan ile esas sermaye arttırılması ve bunlar karşı
lığında paydaşlara yeni hisse senedi verilmesi önemli bir vergi hu
kuku probleminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu işlemler 
çift işlem [ a ) ortaklara birikmiş kârı dağıtma işlemi, b) sözkonu-
su tutar karşılığında yeni hisse senedi verme işlemi] sayılarak şir
ket ve paydaş vergiye tabi tutulacak mıdır? Alman ve Fransız hu
kukunda çok tartışma konusu olan bu vergi hukuku problemi58 ya
pılan işlemler «tek bir işlem, basit bir muhasebe işlemi» sayılarak 
Almanya'da 1959 yılında çıkartılan özel bir kanunla59 genel olarak 
vergi dışı bırakılmıştır. Ancak şirket kaynakları ile esas sermaye 
arttırılması işlemlerinin vergi dışı tutulması, kanaatımızca, bu iş
lemin hukukî mahiyetinin bir gereği olarak değil, ekonomi ve vergi 
siyasetinin bir sonucu olarak kabul edilmelidir.60 

(58) Ayrıntılar ve yabancı kaynaklar için bak. Moroğlu, age, s. 143 vd., 201-
207. 

(59) Şirket kaynaklarından nominal sermayenin artırılması ve işçilere 
kendi hisse senetlerinin devri halinde vergi tedbirleri kanunu (30 
Aralık 1959). Wiedemann, age., s. 159 vd. 

(60) Şirket kaynaklan ile nominal sermayenin arttırılması ve işçiye şir
ket paylarının devredilmesi halinde vergi konularını düzenleyen kanun. 

Kanunun, ilgili sermaye şirketini % 2,5 sermaye transfer vergi
sinden... muaf tutan 2. maddesi 1972 yılında yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Yürürlükteki hükümlere göre (10 Ekim 1967 metni) sermaye şır 
keti ortağı, şirket kaynaklarından sermaye arttırılması dolayısiyle ye
ni paylar iktisap ettiği için, ayrıca gelir vergisine tabi tutulmaz (m. 1). 

Vergi durumunu iyi değerlendirebilmek için yeni hisse senedi 
alan paydaşın ve ilgili sermaye şirketinin ödeyeceği vergileri birlik
te mütalâa etmek gerekir. 

Sermaye şirketi kârı ortaklara dağıtacak olursa % 15 kurumlar 
vergisi öder (KVK. 19) ve ayrıca paydaşa ödenecek kârın % 25'ini 
tevkif eder (Vergi yükünü şirket taşıyacak ise % 33,3). Gelir vergi
sinin en yüksek haddi ise Almanya'da % 53'dür. Böylece paydaşlara 
dağıtılacak 100 DM. kârdan en yüksek gelir vergisini ödeyecek pay
daşın eline 36.62 DM. geçecektir. (Kurumlar vergisi 15 DM., tevkif at 
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Konumuzla doğrudan doğruya ilgisi olmadığı için esas serma
yenin bu ikinci normal arttırma şekli üzerinde ayrıca bilgi vermek 
gerekli görülmemiştir. 

34 — Onamlı (tasvipli) sermaye (§ 202-206) : Onamlı sermaye 
(genehmigtes Kapital) § 202 başlığında açıkça belirtilmemiş olan 
bir sermaye arttırma şeklidir (§ 182, 192, 207 başlıklarına bak.)' 
Tescilli sermaye sisteminin avantajları, esas sermaye ilkesinden 
vazgeçilmeksizin, onamlı sermaye hakkındaki hükümler ile sağlan
mak istenmiştir. 

Statüye şirket kurulurken veya statü değiştirmek suretiyle ko
nulacak özel hükümlerle şirketin esas sermayesini kanunda ve sta
tüde yazılı esaslar dahilinde azamî belli bir miktara kadar —hatta 
hissedarların yeni hisse senedi alma hakkı olmadan (§ 203 f2)— di-

34 DM., tevkifat mahsup edildikten sonra ödenecek gelir vergisi 
14.28 DM). 

Sermaye şirketi kârını yedek akçeye ayıracak olursa yalnız % 51 
kurumlar vergisi öder (KVK, 19). 

Kurumlar vergisi ödenmiş yedek akçe esas sermayeye ilâve edi
lirken paydaşa kâr iade edilmiş sayılsa idi geriye kalan 49 DM. üze
rinden % 25 tevkifat (19,6 DM) yapılacak ve ayrıca en yüksek oran
da gelir vergisi ödeyecek paydaş bu iade dolayısıyle 8,80 DM ödemek 
mecburiyetinde kalacakdı. Böylece yedek akçeden kârın iade edilme
si halinde paydaşın eline 20.60 DM. geçmiş olacak ve ancak bu tuta
ra göre yeni hisse senedi alabilecekdi. 

Görülüyor ki 100 DM. kârın doğrudan doğruya paylaşılması ha
linde paydaşın eline geçecek 36,62 DM.'dir; yedek akçeye ayrılan 100 
DM.'m esas sermayeye katılması ve bu işlemin kâr dağıtımı sayılması 
halinde paydaşın eline —yeni hisse senedi olarak— 20.60 DM. geçe
cektir. Yukarda belirtilen özel kanun ile her 100 DM. kârda paydaşın 
36,62—20,60 = 16.02 DM. zarar etmesi ve fazla vergi ödemesi önlen
miştir. 

Bu vergi siyaseti ile sermaye şirketlerinde a) serbest ve açık ye
dek akçe tesisi ve b) esas sermaye artırımı işlemleri paydaş açı
sından zararlı olmakdan çıkartımı akda, ayrıca teşvik edilmektedir. 
Çünkü yıllık kârın doğrudan doğruya paydaşlar arasında dağıtılma
sı halinde 100 DM.'dan paydaşın elinde kalacak 36,62 DM.'dir. 100 
DM.'ın yedek akçeye ayrılması ve en aşağı bir yıl sonra esas ser
mayeye ilâve edilmesi suretiyle paydaş 49 DM. karşılığında yeni his
se senedi almış olacaktır. Bu işlemde paydaşların doğrudan doğruya 
kâr dağıtılmasına göre avantajı 100 DM. tutarındaki kâr payında 
49-36,62=12,38 DM.'dir. 

(Yukardaki örnekde 1.1.1968'den sonra uygulanan % 3 zam gözö-
nüne alınmamıştır.) 
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lediği zaman ve şartlar altında arttırmak ve pay getirme karşılı
ğında yeni hisse senedi çıkarmak «yetkisi» yönetim kuruluna verile
bilir. 

Yeni hisse senedi çıkarmak suretiyle esas sermaye artırabil
mek için yönetim kurulu kararının gözetim kurulu tarafından tas
vip edilmesi gerekir (§ 202 f3 c2). 

Onamlı sermaye işlemi, yetkinin statüye konduğu tarihden iti
baren azamî beş yıl içinde yapılabilir (§ 202 fi, 2). Statüyü değiştir
mek ve yeni yetki vermek suretiyle uygulamada müseccel sermaye 
sistemin iktisadî sonuçları sağlanabilir.61 

Şirket kârından ayrılacak işçi payları karşılığında işçi hisse 
senetleri verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilebilir (§ 
202 f4). 

Onamlı sermaye, yetki verildiği tarihdeki esas sermayenin yarı
sından fazla olamaz (§ 202 f3). Yönetim kuruluna verilen yetki eski 
hissedarları korumak maksadıyle, esas sermayenin yarısı ile sınır
landırılmıştır.62 Yeni hisse senedi çıkartabilmek için önceki esas ser
maye ile ilgili paykoyma borçlarının önemli bir kısmının ödenmiş 
olması gerekir (§ 203 f3). Anonim şirket işçileri için çıkartılacak 
hisse senetlerinde bu hüküm uygulanmaz (§ 203 f4). 

(61) Meyer/Landrudt, Grosskomm. AktG. C. 1 Berlin, 1973, § 2 not 3, s. 
72. Ayrıca Moroğlu, age, s. 22'ye de bak. 

İktisadî ve hukukî bakımdan bazı ortak özellikleri olmakla hp. 
raber tescilli sermaye ile Alman hukukunda kabul edilmiş olan onam
lı (tasvipli) sermaye birbirinden farklı müesseselerdir. Alman huku
kunda kabul edilmiş olan 'onamlı sermaye' müessesesi ile anonim 
şirket yönetim kuruluna bazı şartlar altında esas sermaye arttırma 
yetkisi verilmektedir. Tescilli sermaye sisteminde ise, esas sermaye 
ilkesi mevcut değildir ve bu sebeple tavan (azamî) sermaye, şirket 
sermayesi olarak tescil (registered) edilmektedir. 

Bu sebeple Forster haklı olarak, İsviçre hukukunda «autorisiertes 
Kapital—authorised capital —capital autorisé— yetkili sermaye» ile 
«genehmigtes Kapital —capital approuvé (accordé)— onamlı sermaye» 
arasında bir ayırım yapılması gerektiğini belirtmiştir (age, s. 148ıl50). 

Tchopp/Von Greyerz tarafından hazırlanan ve Nisan 1972'de ya
yınlanan isviçre anonim şirketler hukukunun kısmî revizyonu ile il
gili metinde ise «genehnigtes Kapital-onamh sermaye» için Fransız
ca «capital autorisé— yetkili sermaye» terimi kullanılmış (m. 101); 
yetkili sermaye terimi ile onamlı sermaye kavramı ifade edilmek 
istenmiştir. 

(62) Schilling, age., s. 103, 104. 
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(62) Schilling, age., s. 103, 104. 
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35 — Şartlı sermaye arttırılması (§ 192-201) : Şartlı sermaye 
arttırma yolu klâsik, normal arttırma yolu ile onamlı sermaye ara
sında yer alır. Bu şekilde sermaye arttırılmasının başlıca özellikleri 
şunlardır.*3 

Şartlı sermaye arttırılması yoluna ancak üç gaye için başvuru
labilir (§ 192 f2) : 

— Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin hâmillerine hisse 
senedi vermek, 

— İşletmeler arasındaki birleşmeyi sağlamak, 

— Tahsis edilen kâr payı karşılığı işçilere yeni hisse senedi 
vermek. 

Esas sermayenin arttırılmasına ve arttırmanın ne gaye ile ve 
ne miktara kadar yapılabileceğine, hisse senetlerinin kimlere ve 
hangi değer üzerinden verileceğine veya değerin nasıl hesap edile
ceğine genel kurul karar verir (§ 192 fi, 193 f2). 

Genel kurul sonradan bu karara aykırı bir karar alamaz (§192 
f4). Böylece ilgili üçüncü kişilerin yeni hisse senedi alma hakkı 
kanunla garanti edilmiştir.64 

Arttırma kararının uygulanması, bu kararda belirtilen ilgilile
rin talebine bağlıdır. Bu sebeple yeni ortak olma ve hisse senedi 
çıkarma tarihleri her işlemde birbirinden farklı olabilmektedir. 

Arttırma, karar verildiği tarihdeki esas sermayenin yarısından 
fazla olamaz (§ 192 f3). 

36 — Aynî pay ile şirketin kurulması : Esas sermayenin aynî 
pay ile artırılması yukarda esaslarını belirttiğimiz esas sermayeyi 
arttırma yollarının özelliklerine göre ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu 
hükümleri incelemeden anonim şirketin aynî pay ile kurulması hü
kümlerini gözden geçirmek gerekir. Çünkü esas sermayeyi aynî pay 
ile arttırma halleri de bu temel hükümlere göre düzenlenmiştir. 

Kurucuların, statüde ayın sermaye konusunu, ilgili ortağın is
mini ve bu sermaye karşılığında verilecek hisse senetlerinin nomi-

(63) Schilling, age., s. 98 vd.; Moroğlu, age., s. 22-23, 213; Poroy, agm. s. 
486-487. 

(64) Schilling, age., s. 105; Moroğlu, age., s. 23. 
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nal değerini açıkça belirtmeleri gerekir; aksi halde aynî pay getir
me akdi ve bunun ifası için yapılan işlemler şirkete karşı hüküm
süz sayılır. Bu durumda ilgili kurucu aynî pay karşılığında verile
cek hisse senedinde yazılı tutarı, hisse senetleri daha fazla bir tutar
la veriliyorsa o tutarı nakden ödemekle mükellef olur (§ 27 f 1-2). 

Şirketin kuruluş safhasında bilirkişiler tarafından bilirkişi in
celemesi yaptırılması gerekmez. Ancak kurucular tarafından hazır
lanan yazılı kuruluş raporunda getirilecek aynî pay ile bunlar kar
şılığında ilgili kurucuya tanınan menfaatler arasında uygunluğu 
belirtecek önemli hususların yer alması gerekir (§ 32 f2). 

Aynî pay getirilmesi halinde ilk gözetim kurulu üyelerinin se
çimi özellik arzeder (§ 31). 

Şirketin ticaret siciline tescili için mahkemeye müracaat et
meden önce şirketin ilk yönetim ve gözetim kurulu üyelerinin ge
nel olarak kuruluş işlemlerini incelemeleri gerekir. Kuruluş rapo
ru ile her üyenin inceleme raporları ve var ise65 aynî pay getirme 
anlaşmasının metni, yok ise böyle bir anlaşma olmadığına dair be
yan sicil mahkemesine sunulur (§ 37 f3 n. 4,2). 

Aynî pay ile kuruluş... halinde ayrıca mahkeme tarafından ku
ruluş denetimcisi tayin edilir (§ 33). Kuruluş denetimcisi raporunu 
mahkemeye, yönetim kuruluna ve ticaret ve sanayi odasına sunar 
(§ 34 f3). 

Yönetim ve gözetim kurulu üyelerinin şahsî raporlarında ve 
kuruluş denetimcisinin raporunda aynî kuruluş ile ilgili statü hü
kümlerinde yazılı hususların doğru ve tam olup olmadığı, aynî pay 
değerinin ilgili kurucuya verilecek hisse senedinin nominal tuta
rında olup olmadığı özellikle belirtilir (§ 34 f i) . 

Kurucular ile kuruluş denetimcisi arasında çıkan görüş fark
ları hakkında mahkeme karar verir (§ 35 fi) . 

Mahkeme, şirketin ticaret siciline kaydedilmesi için yapılan 
müracaatı inceler ve kuruluş raporunda ve inceleme raporlarında 
belirtilen hususların doğru ve tam olmadığı ve aynî pay karşılığın
da verilecek hisse senetlerinde yazılı değerin aynî payın gerçek de
ğerinden 'önemli şekilde fazla' olduğu sonucuna varırsa talebi red
deder (§ 38 f2). 

(65) Ayrıca bak. Barz, Grosskomm. AktG. C. 1, § 37 not 5 (s. 278). 
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Aynî kuruluşdan doğabilecek mahzurlar kuruluş safhasında 
yukarda belirttiğimiz önleyici hükümler ile bertaraf edilmeye çalı
şılmış; ayrıca bu işlemler dolayısıyle ortaya çıkabilecek zarar ko
nusunda ilgililerin ağırlaştırılmış müteselsil mesuliyeti kabul edil
miştir (Kurucular : § 46 f2, 46 f4; yönetim ve gözetim kurulu üyele
ri, § 48; kuruluş denetimcisi; § 49 ve diğer kimseler; § 47; ceza 
hükümleri için § 399 vd. bak). 

Şirketin kuruluş tarihinden itibaren üç yıl geçmeden sulh ve 
feragat yapamaması (§ 50, bak. TK. 310), tescilden itibaren iki yıl 
içinde esas sermayenin onda birini aşan bedel karşılığında mevcut 
veya imal edilecek tesisleri veya diğer aynıları şirketin satın alma
sı hakkındaki anlaşmaların ve tasarrufların genel kurul kararı ti
caret siciline tescil edilmeden geçerli olmaması (§ 52, bak. TK. 311) 
şirketi ve ilgilileri koruyan ve aynî kuruluş hükümlerine karşı hile 
yolunu önleyen hükümlerdir. 

37 — Esas sermayenin aynî pay ile normal şekilde arttırılması: 
Gündeminde açıkça yazılı olmak kaydı ile genel kurul aynî paylar
la esas sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Aynî pay hakkın
da statüde bulunması gereken kayıtlar ve bunların bulunmaması
nın sonuçları aynî pay ile kuruluşda olduğu gibi düzenlenmiştir 
(§ 183, 27). İştirak taahhütnamesinde de aynı kayıtlar bulunması 
gerekir (§ 185 fi n.3). Özel denetimci raporunun ticaret ve sanayi 
odasına tevdi edildiğine dair belge ile aynî pay getirme anlaşması
nın mahkemeye tevdi edilmesi gerekir (§ 188 f3 n.2) Tereddüt ha
linde mahkeme ayrıca bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Aynî payın 
değeri ile verilecek hisse senetlerinin nominal değeri arasında 
önemli bir fark var ise mahkeme tescil talebini reddeder (§ 184 f3, 
188 f4). 

38 — Esas sermayenin aynî pay ile yönetim kurulu tarafından 
arttırılması : Statüde açık yetki verilmiş ise genel kurul kararma 
lüzum olmadan yönetim kurulu şirket esas sermayesini aynî pay ile 
azamî sınıra kadar artırabilir (§ 205 fi) . Statüde açıkça yazılı değil 
ise aynî payın konusu, getirecek şahıs, verilecek hisse senedinin no
minal değeri yönetim kurulunca tesbit ve gözetim kurulunca tas
vip edilir ve bu kayıtlar iştirak taahhütnamesine de geçirilir (§ 205 
f2). 

Tasvipli sermayenin aynî pay ile karşılanması şirketin tescilin
den önce yapılan bir anlaşmaya dayanıyorsa statüde bu hususta 
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açık hüküm bulunması gerekir ve bu durumda genel olarak aynî 
kuruluş hükümleri uygulanır (§ 206). 

39 — Esas sermayenin aynî pay ile şartlı arttırılması : Bu 
durum ancak şirketin bir veya birkaç işletme ile birleşmesi halin
de söz konusu olabilir.*6 Aynî payın konusu, aynî payı getirecek ki
şi, verilecek hisse senetlerimin nominal tutarı genel kurul kararında 
belirtilir. Şartlı aynî sermaye arttırılması hususunun gündemde 
açıkça bulunması gerekir (§ 194). Genel kurul kararının uygulan
ması birleşmenin gerçekleşmesine ve ilgililerin talebine bağlıdır 
(nu. 35'e bak). 

40 — Sonuç : Anonim şirketlerde aynî pay ile ilgili problemleri, 
özellikle para değerindeki değişmeler ve yabancı sermaye açısından 
incelemiş ve yabancı ülkelerde benimsenen başlıca çözüm yolları
nı gözden geçirmiş bulunuyoruz. 

Anonim şirketlerde aynî pay ile ilgili problemler : 
a) anonim şirketler hukuku sistemi içinde halledilebi

lecek problemler, 

b) aynî pay hükümleri ile halledilebilecek problemler 
olmak üzere iki kısma ayrılabilir. 

Her iki halde de problemler, kanaatımızca Ticaret Kanununun 
anonim şirketlere ait hükümlerinin gözden geçirilmesi veya ano
nim şirketler hakkında ayrı bir kanun hazırlanması yani genel bir 
deyimle Türk anonim şirketler hukuku reformu çalışmaları içinde 
halledilebilir ve halledilmelidir. 

29/6//1956 tarihli Ticaret Kanunu hazırlanırken anonim şir
ketler hakkındaki hükümlerde küçümsenmiyecek değişiklik ve ilâve
ler yapılmış olmasına rağmen yürürlükdeki hükümler Türk ekono
mi ve hukuk hayatının ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Tica
ret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren geçen 17 yıl 
içinde Türkiye'de görülen köklü gelişmeler anonim şirketler hu
kukunda reform konusunun biran evvel ele alınmasını gerektir
mektedir. Aynî pay ile ortaya çıkan problemler de bu konunun bir 
bütün halinde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Yabancı ül
kelerde anonim şirketler hukuku alanında gerçekleştirilen önemli 
gelişmeler Türkiye'de bu konuda yapılacak çalışmalara yardımcı 

(66) Schilling, age., s. 109. 
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olabilir [Alman (1965), Fransız (1966), İngiliz (1948/1967), İspan
yol (1951) kanunları gibi]. 

a) Anonim şirketler hukuku sistemi içinde halledilebi
lecek aynî pay problemleri konusunda vardığımız sonuç şudur : 
Esas sermaye ile tescilli sermaye sistemlerini bağdaştıran karma 
Alman sistemi bu konuda anonim şirketler ile ilgili tasarıyı hazır
layacaklar için başarılı bir örnek sayılabilir: Tasvipli sermaye, 
şartlı esas sermaye arttırımıyle ilgili hükümler ile yalnız aynî ser
maye ve sermaye arttırma problemlerinin önemli bir kısmı çözüm
lenmiş olmayacak; değiştirilebilir tahviller, işçi hisse senetleri, bir
leşme konularında mevcut engeller büyük ölçüde ortadan kalka
caktır. 

Ancak Alman ekonomi hayatının gerekleri ile ters düşmeyen 
anî kuruluş sisteminin tek kuruluş sistemi olarak kabul edilmesi 
ve tedricî kuruluş sisteminden vazgeçilmesi kanaatımızca Türk 
ekonomi ve hukuk hayatı bakımından isabetli bir çözüm yolu sayı
lamaz. Yabancı sermaye grublarmm, özellikle yabancı ülkelerde 
çalışan Türk işçilerinin sağlıyacakları nakid veya ayın sermaye ile 
anonim şirket kurulmasını teşvik etmek, hatta bazı hallerde müm
kün kılmak için Türkiye'de tedricî kuruluş yolunu kapatmamak 
gerekir. Esas sermaye artırımında Alman hukukunun tedricî yolu 
muhafaza ettiğini bu vesile ile hatırlamakda fayda vardır (nu. 31'e 
bak.). 

Sermaye piyasasının tanzim ve teşviki hakkındaki kanun tasarı
sında, aynı konuda K. Önadım teklifinde ve Geçici komisyon met
ninde tedricî kuruluş sistemi muhafaza edilmiştir (S. sayısı 764. 
tasarı: m. 8, 10, 11; teklif: m. 9, 10, 11; Geçici Komisyon metni: m. 
1 f 3). Bu üç metinde de müseccel sermaye ile halka açık anonim 
şirket kurulması imkânı kabul edilmiştir (tasarı: m. 5 f 2, 9 n. 1, 
19 n. 1, 21 n.l; Teklif: m. 2 n. 5-7; m. 5, 6; Geçici komisyon metni: 
m. 11 f 2, 12). 

b) Aynî pay ile ilgili ve bu incelemede ele aldığımız 
problemlerin önemli bir kısmı esas mukaveleye (ve gerekirse ayrı
ca kaleme alınıp imzalanacak aynî pay getirme anlaşması veya pro
tokolüne) konulacak açık hükümlerle halledilebilir. Bu suretle ilgi
liler hem ihtiyaçlara en uygun çözüm yollarını aramak ve bu konu
larda anlaşmaya varmak meoburiyetinde kalacaklar; hem de mu-
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tabık kalacakları çözüm yollarının yürürlükdeki döviz ve yabancı 
sermaye mevzuatına uygunluğunu sağlamak hususunda yeterli bir 
esneklikden faydalanabileceklerdir. 

Ticaret Kanununa aşağıdaki özel hükümlerin ilâve edilmesiyle 
aynî pay ile ilgili problemlerin önemli bir kısmı halledilebilir gö
rüşündeyiz : 

Esas mukavele : VK. 279 f2 n. 4 : «Paradan başka ser
maye olarak konulan haklar ve mallar ile bunlara mukabil verile
cek hisse senetlerinin miktarı, aynî sermayenin şirkete getirilme 
şekli, zamanı, değerlendirme esasları, nefi ve hasarın hangi andan 
itibaren şirkete geçeceği ve borcun zamanında ifa edilmemesinin 
sonuçları...» 

İştirak taahhütnamesinin hükümleri : TK. 285 f2'ye 
ek: «Ayın sermaye koyma borcunun şirketin hükmî şahsiyet kazan
dığı tarihden itibaren en çok iki yıl içinde tamamen ifa edilmiş ol
ması gerekir.» 

İhraç ve devir yasağı : TK. 404 : «Ayın sermaye ge
tirme borcu tamamen ifa edilmeden ayın sermaye karşılığı olarak 
verilecek hisse senetlerinin ihraç edilmesi ve bu hisse senetlerinin 
ihraç tarihinden itibaren iki yıl içinde başkalarına devri hükümsüz
dür.» 

Temerrüdün hükümleri : TK. 407 a : «Ayın ser
maye getirme borcunda: Paradan başka sermaye olarak konulan 
haklar ve mallarla bunlara mukabil verilecek hisse senetlerinin 
miktarı, ayın sermayenin şirkete getirilmesi şekli, zamanı, değer
lendirme esasları, nefi ve hasarın hangi andan itibaren şirkete ge
çeceği ve borcun zamanında ifa edilmemesinin sonuçları esas muka
velede açıkça gösterilir. 

«Ayın sermaye getirme borcunun herhangi bir sebeple ifa edil
memesi halinde borçlu aradaki farkı nakid olarak ödemekle mü
kelleftir. Şirketin esas mukavelede belirtilecek miktarda cezaî şart 
istemek, daha fazla ise zararı talep etmek hakkı mahfuzdur.» 



KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER 

(Emre Yazılı Havale — Emre Yazılı Ödeme Vaadi) 

Doç. Dr. Fırat ÖZTAN* 

Türk Ticaret Kanunu'nun kıymetli evrak kitabının beşinci 
faslında üç grup hüküm yer almaktadır. Birinci grupta emre yazı
lı senedin tarifi verilmiş ve emre yazılı senetlerde défiler konusu 
işlenmiştir (TTK. 736, 737). Bu grubu meydana getiren iki madde 
emre yazılı senetler hakkında genel hüküm durumunda olup, na
ma ve hamile yazılı senetlere ilişkin genel hükümlerin yer aldığı 
ikinci ve üçüncü fasılalardan sonra gelmeleri icap ederdi. Ancak, 
kanun yapıcı, kanunen emre yazılı bir senet tipi olan poliçe hak
kındaki hükümleri bütün emre yazılı senetler hakkında genel hü
küm saymış, bu nedenle de bu iki hükmü en sonraya atmıştır. 

Beşinci fasılda yer alan üçüncü grup ise, tek bir maddeden 
ibarettir (TTK 743). «Cirosu kabil olan diğer senetler»in ele alın
dığı bu maddede «makbuz senetleri, varant, konişmento, taşıma se
nedi gibi cirosu kabil senetler hakkında, cironun şekli, hamilin hak 
sahipliği, iptal kararı ve senedi elinde bulunduranın onu iade ile 
mükellef olması hususlarında poliçelere müteallik hükümlerin uy
gulanacağı» belirtilmekte, «kambiyo senetlerindeki müracaata mü
teallik hükümlerin kanunda aksine sarahat bulunmadıkça bu gibi 
senetlere uygulanmayacağı» söylenmektedir. 

Bu iki grup arasında yer alan maddelerde ise, kambiyo senet
lerine benzeyen iki ayrı senet tipi üzerinde durulmuştur: Emre ya
zılı havale (wechselähnliche Orderanweisung) ve emre yazılı öde
me vaadi (Zahlungsversprechen an Order) (TTK 738-742). 

(*) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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I — EMRE YAZILI HAVALE 
Bilindiği gibi 19'uncu Yüzyıl ortalarına doğru, kendisine ayrı 

bir gelişme çizgisi tayin etmiş bulunan Anglo-Amerikan kıymetli 
evrak hukuku bir tarafa bırakılırsa, başlıca iki ayrı sistem bütün 
Avrupa ülkelerini etkilemekteydi. Bunlardan birisi Deutsche Wech-
selordung'da, diğeri Code de Commerce'de ifadesini buluyordu. İs
viçre'nin fransızca konuşulan kantonlarında Fransız hukukunun 
etkisiyle Code de Commerce'in, almanca konuşulan kantonlarında 
ise Deutsche Wechselordnungen açık etkileri görülüyordu. 

Alman hukukunda «poliçe» kelimesinin geçerli bir senet tanzi
mi için mutlaka senet metni içinde bulunması isteniyor; buna kar
şılık Fransız hukukunda diğer şekil şartlarının varlığı halinde, ^po
liçe» kelimesinin bulunmaması halinde bile, bu senetlerin kambiyo 
senetlerine ilişkin bütün hukukî sonuçları yaratabilecekleri kabul 
ediliyordu. Fransız hukukunun etkisi altında kalan kantonlarla, 
alman etkisi altında kalan kantonlar arasındaki bu ayrılık, isviç
re'de kambiyo senetleri hukukunun birleştirilmesine kadar devam 
etmiştir, isviçre kanun yapıcısı, birleştirme sırasında, her iki sis
temi bağdaştırma yolunu tercih etmiş, dolayısıyla da emre yazılı 
havale bir senet tipi olarak İsviçre Borçlar Kanunu'nda yer almış
tır (OR 1147-1151 )'. 

A. E m r e Y a z ı l ı H a v a l e n i n Ş e k i l U n s u r l a r ı : 
Emre yazılı havalenin tarifi Türk Ticaret Kanunu'nun 738'inci 

maddesinde verilmiştir. Bu tarife göre, «senet metninde poliçe 
olarak gösterilmemekle beraber, sarahatan emre yazılı olarak ih
das edilen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurları ih
tiva eden havaleler» emre yazılı havale sayılır. 

Buna göre, emre yazılı havalenin unsurları poliçenin tarif edil
diği 582'nci maddenin de yardımıyla tesbit olunabilir. 

1) Poliçede aranılan unsurlar («Poliçe» kelimesi hariç): 
Emre yazılı havalenin yukarıda verdiğimiz tarifinden de an

laşılacağı gibi, senette poliçenin «poliçe» kelimesi dışındaki şekil 
(1) SAXER, J.: Die gewillkürten Orderpapier, Zürich 1954 ,sh. 63 vd; 

OETTERLİ, A.: Die wechselähnliche Ordreanweisung, Aarau 1944, sh. 2 
vd; JÄGGt, P.: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. 
V, Obligationenrecht, Teil 7, Die. 'Wertpapiere, Zürich 1959, Art. 1147, 
Anni. 4-0, ;V 629-631). 
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unsurlarının varlığı gerekmektedir. Bu unsurlardan birinin yoklu
ğu halinde, senet duruma göre, alelade havale, cirosu kabil diğer 
bir senet (TTK 743/1) veya hukuken önemi olmayan bir yazı hali
ni alır2. Gerekli unsurlar şunlardır : 

a — Kayıtsız şartsız bir havale : 

Emre yazılı havalede, belli bir miktar paranın kayıtsız şartsız 
havalesi söz konusudur (Zahlungsklausel). «Havale» kelimesinin 
metin içinde yer alması şart değildir. Ancak, bu kelimenin anlamı
na benzer bir anlam verecek diğer bir ifadenin metin içinde kulla
nılmış olması lâzımdır3. Söz konusu havalenin, tıpkı poliçedeki gi
bi, muamelâttaki emniyet düşüncesi ile, şarta bağlanması yasaklan
mıştır. Bu yasağa aykırı olarak havalenin kayıt ve şarta bağlanma
sı senedin hükümsüzlüğüne yol açar4. Bu havalenin aynı zamanda 
mücerret de olması gerekir. Havalenin temel borç ilişkisiyle bağ
lantılı kılınması senedi geçersiz yapar5. 

Havalenin konusu bir miktar paranın ödenmesidir. Alelade ha
valenin aksine, paradan başka şeylerin, meselâ bir miktar kıymetli 
evrak veya emtianın teslimi hususu emre yazılı havalede yer alamaz. 
Ödenecek paranın miktarının muayyen olması da şarttır; tesbit 
edilebilir olması yeterli değildir. Havalenin yabancı para üzerine 
yapılması mümkündür (TTK 623). 

Faiz şartı, 587'nci maddenin poliçede verdiği imkân dahilinde, 
emre yazılı havalede de bulunabilir. Diğer bir ifadeyle, görüldü
ğünde veya görüldükten belli bir müddet sonra ödenecek emre ya
zılı havalelerde faiz şartı yer alabilecektir. Diğer vadeleri ihtiva 
eden emre yazılı havalelerde ise, faiz şartı yazılmamış sayılır (TTK 
587/1, c. 2). 

Poliçede olduğu gibi, ödenecek miktarın yazıyla ve rakamla 
ifadeleri arasında farklılık bulunduğu takdirde, yazılı miktara iti
bar edilir (TTK 588/1). Havale miktarı sadece yazıyla veya rakam
la gösterilmiş olup da, bunlar arasında fark varsa, en küçük mik
tar üzerinden ödeme yapılır (TTK 588/11). 

(2) BGE 40 II 408. 
(3) BGE 65 II 73. 
(4) BGE 65 II 74 «4/b». 
(5) OETTERLİ, A.: age., sh. 17. 
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b — Havale ödeyicisinin ismi : 

Tıpkı poliçedeki gibi, bu şart da sadece şeklî karakterdedir. 
Dolayısıyla, emre yazılı havalenin ödeyicisi (Angewiesene, Bezo
gene) olarak verilen ismin gerçekten mevcut bir kimseye ait olup 
olmamasının önemi yoktur6. Havale ödeyicisinin ismi yanında gös
terilen yer ödeme yeri ve aynı zamanda ödeyecek olanın ikametgâhı 
sayılır (TTK 584/III). 

Keşidecinin (havale edenin) kendini havale ödeyicisi olarak 
göstermesi mümkündür. Bu tip havalelere, bir işletemnin kendi şu
besi üzerine emre yazılı havale çektiği hallerde rastlanır7. Kümü-
lâtif bir şekilde birden fazla havale ödeyicisi de gösterilebilir8. Ye
ter ki, bu durum tek ödeme yeri esasını zedelemesin9. Buna karşı
lık, ödeyecek olanm alternatif olarak gösterilmesine cevaz verilme
miştir. 

c — ödeme yeri : 

Havale ödeyicisinin ismi yanında bir yer isminin yazılması bu 
şartın gerçekleşmesi için yeterlidir (TTK 584/III). Bu yerin öde
me yeri olduğu veya havale ödeyicisinin burada oturduğu hususla-
rmm ayrıca açıkça belirtilmesine lüzum yoktur. Adresli ve ikamet
gâhlı poliçe düzenlenmesine ilişkin 586'ncı madde burada da uy
gulanır10. 

d — Havale alıcısın ismi : 

Emre yazılı havalede, havale alıcısının (Anweisungsempfäng
er) isminin yazılı olması lâzımdır (TTK 583/6). Emre yazılı ha
vale bizzat keşidecinin (havale eden) kendi emrine yazılabilir; ya
ni keşideci kendini, havale alıcısı (letıtar) olarak gösterebilir (TTK 
585). Senette bir lehtar gösterilmiş olması şeklî nitelikte bir şart-

(6) OETTERLİ ,A.: age., sh. 17; SAXER, J.: age., sh 66; JAGGÎ, P.: age., 
Art. 1147, Anm. 13, sh. 632. 

(7) OETTERLİ, A.: age., sh. 18. 
(8) MÎCHAELİS, R.: Wechselrecht, Leipzig 1932, Art. 4, Anm. 45, sh. 69; 

STRANZ, M.: Wechselgesetz, 14. Aufl., Berlin 1952, Art. 1. Anm. 8, sh 47; 
REHFELDT, B./ZÖLLNER, W.: Wertpapierrecht, 10. Aufl., München 
1972, sh. 53. 

(9) STRANZ, M.: age., Art. 1, Anm. 8 sh. 47. 
(10) Ayrıntılı açıklama için bkz. KARA YALÇIN, Y.: Ticaret Hukuku, C. 

III, Ticarî Senetler, 4. Bası, Ankara 1970, sh. 112, 113. 
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tır. Bu nedenle, yazılı ismin gerçekte mevcut bir kimsenin ismi 
olup olmadığı önem taşımaz. Emre yazılı havalede havale alıcısı 
lehtar olarak karşımıza çıkar. Bu şahıstan sonra senede hamil olan
lar ise cirantalardır. Havale ödeyicisine ciro yapılması mümkün
dür (TTK 593/III). Muhatap dahi, havale alıcısı olarak gösterile
bilir". 

Poliçedeki gibi, emre yazılı havalenin hamile yazılı olması müm
kün değildir12. Ancak, hamile yazılı havale ile elde edilmek istenen 
amaca, keşidecinin kendi emrine bir havale tanzim ettikten son 
ra, bunu beyaz ciro ile tedavüle çıkarması suretiyle ulaşılabilir13. 

e — Keşide tarihi ve yeri : 

Emre yazılı havalenin keşide tarihinin ve keşide yerinin göste
rilmesi lâzımdır. Bu iki husus da sadece şeklî yönden önemlidir14. 
Birden fazla ve birbirinden farklı keşide tarihleri ihtiva eden veya 
keşide tarihi hiç gösterilmeyen emre yazılı havaleler hükümsüz
dür. Keşide yerinin ayrıca özel olarak gösterilmesi mecburiyeti 
yoktur. Keşidecinin ismi yanında gösterilen yer, aynı zamanda ke
şide yeri olarak kabul edilir (TTK 584/IV). 

Poliçede olduğu gibi, keşide yeri özellikle kanunlar ihtilâfları 
yönünden önemlidir. Zira, karşılığın intikali, müracaat hakkının 
kullanılması için gereken süreler keşide yeri kanununa göre tayin 
edilir (TTK 686, 681). Keşide tarihi ise, vadeyi tayin ve ehliyet gi
bi noktalardan önem arzeder. 

/ — Vade : 

Gerek borçlunun, gerek alacaklının menfaatleri yönünden em
re yazılı havalenin bir vade ihtiva etmesi lâzımdır (TTK 583/4). 
Poliçe hakkındaki 615'inci maddenin kıyasen uygulanması sonu
cunda, emre yazılı havalelerde, dört çeşit vade tesbitine imkân ha
sıl olmaktadır. Bunlar, görüldüğünde, görüldükten muayyen bir 
müddet sonra, muayyen bir günde ve keşide gününden muayyen 
bir müddet sonra ödenecek emre yazılı havale tanzimini mümkün 
kılar. Öte yandan, vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip 

(11) OETTERLİ, A.: age., sh. 22; STRANZ, M.: age., Art. 1, Anm. 8, sh. 47. 
(12) JAGGÌ, P.: age., Art. 1147, Anm. 15, sh. 633. 
(13) OETTERLÎ, A.: age, sh. 22. 
(14) SAXER, J.: age., sh. 67; JAGGÎ, P.: age., Art. 1147, Anm. 16, sh. 633. 
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eden vadeleri gösteren emre yazılı havaleler bâtıldır (TTK 615/11). 
Buna karşılık, vadesi hiç gösterilmeyen bir emre yazılı havale ib
razında ödenir (TTK 584/11). 

g — Keşidecinin (havale edenin) imzası : 

Keşidecinin senet metninin altını elyazısı ile ve senette yazılı 
olanları kapsayacak şekilde (unter dem Kontex) imzalaması lâ
zımdır, tmza konusunda 688'inci madde esasları uygulanır. Yuka
rıda yazdığımız unsurların hepsi de dilenilen vasıta ile yazılabilir. 
Buna karşılık, imzanın mutlaka elyazısı ile atılmış olması lâzımdır. 
Mihaniki herhangi bir vasıta veya el ile yapılan veyahut tasdik 
edilmiş bulunan bir işaret yahut resmi bir şahadetname kullanıla
maz (TTK 688/11). Âmâların el yazısı ile imzalarının usulen tasdik 
edilmiş olması lâzımdır (TTK 688/III). Temsil konusunda 590'ıncı 
madde uygulanır. 

2) Senet metninde «poliçe» kelimesinin bulunmaması : 

738'inci maddenin açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere, poli
çede aranılan şekil unsurlarını «poliçe» kelimesinin bulunmaması 
şartıyla ihtiva etmek, emre yazılı havalenin şartlarından biridir. 

Senet, «poliçe» kelimesini ne tek başına, ne de bazı kelime 
bağlantılarıyla ihtiva etmelidir. Diğer bir ifadeyle, senet metninde 
«poliçe» kelimesi yer almamalıdır. Senedin «poliçe» kelimesini 
başlık olarak ihtiva etmesi veya «poliçe» kelimesinin senedin ya
zıldığı dilden başka bir lisandaki karşılığının yazılmış olması emre 
yazılı havalenin geçerliğine etkili değildir. «Poliçe» kelimesi bazı 
kelimelerle birlikte de kullanılmış olmamalıdır. Meselâ, «poliçe se
nedi», «poliçe havalesi», «poliçe yazısı» vs... gibi. Görüldüğü üzere, 
bu haliyle, «poliçe» kelimesinin senet metninde yer almaması şar
tı olumsuz (negatif) bir şekil şartıdır (negatives Formerfordernis)1s. 
Bu şartı tabiî karşılamak gerekir. Zira, «poliçe» kelimesi belli bir 
senedi diğerlerinden ayırt etmek için kullanılır. 

3) Senedin açıkça emre yazılı olması : 

Emre yazılı havalenin açıkça emre tanzim edilmiş olması lâ
zımdır. Diğer emre yazılı senetlerin aksine, burada senedin emre 

(15) BGE 50 II 24. 
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tanzim edilmek istendiğinin kullanılan terimlerden açıkça anlaşıl
makta olması yeterli değildir (materielle Orderklausel). Senette, 
mutlaka «emrine» kaydının bulunması da lâzımdır (formelle Or
derklausel). Meselâ, senette «... Ahmet Demir veya onun tarafın
dan gösterilecek şahsa ödeyiniz», «bu senet ciro edilebilir» vs... 
şeklinde kayıtlar bulunsa bile, bunlar o haveleyi emre yazılı ha
vale şekline sokmaz16. 

Buna karşılık, senette «emrine» kaydı yer almakla beraber 
(formelle Orderklausel, şeklî emre kaydı), maddî emre kaydına 
(materielle Orderklausel) aykırı bazı kayıtlar da metin içinde yer 
almışsa, bu havale gene emre yazılı havale sayılamaz. Meselâ, «...ci
ro edilemez», «emre yazılı değildir» vs... şeklinde menfi emre ka
yıtları var ise, senedin emre yazılı havale olmasına imkân kalmaz17. 

B. E m r e Y a z ı l ı H a v a l e n i n İ h t i y a r î Muh
t e v a s ı : 

Emre yazılı havalenin şekil şartları yönünden muhtevasını ta
yin eden 738 ve 583'üncü maddelerde, bu asgari muhteva dışında, 
başka hususların da senette yer almaması gerektiğine ilişkin her
hangi bir hüküm yoktur. Aksine, Kanun'un çeşitli maddelerinde, 
bir poliçeye, dolayısıyla bir emre yazılı havaleye tarafların arzula
rıyla konabilecek bazı kayıtlardan bahsolunmaktadır. Bunlar dı
şında, emre yazılı havalenin mahiyetiyle bağdaşmayan herhangi bir 
yönleri bulunmadığı için, Kanun'da gösterilmeyen bazı kayıtların 
da senede derci mümkündür. Bu ikinci tip kayıtlar ilgililerin em
re yazılı havale dışındaki hukukî ilişkileri yönünden önem taşır. 

Bu durumda, bir emre yazılı havalede, 583 ve 738'inci madde
lerde gösterilen mecburi unsurlar dışında kalan ve ihtiyarî muhte
vaya dahil edilebilen hususları iki başlık altında incelemek müm
kündür. 

1 ) Kanun'da zikredilen ihtiyarî kayıtlar : 

Bir emre yazılı havaleye konulabilecek ve Kanun'da işaret edil
miş bulunan kayıtların başlıcaları şunlardır : 

(1) — Senedi ödeyecek olan üçüncü şahsın adresi (TTK 609/1). 

(16) OETTERLÎ, A.: age., sh. 25; JAGGÎ, P.: age., Art. 1147, Anm. 23, sh. 635. 
(17) OETTERLÎ, A.: age., sh. 25. 
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(2) — Ademi mesuliyet kaydı (TTK 591). Bilindiği gibi, bir 
poliçe keşide eden şahıs, senedin kabul edilmemesinden doğan so
rumluluğunu, poliçeye koyabileceği biı ademi mesuliyet kaydıyla 
önleyebilir. Keşidecinin poliçesinin ödenmesinden doğacak sorum
luluğunu ortadan kaldırmasına ise, imkân yoktur. Öte yandan, em
re yazılı havalede, keşideci sadece ödenmemeden dolayı sorumlu
dur (TTK 739). Bu nedenle, ademi kabulden doğacak bir sorumlu
luğu bulunmadığından, bu sorumluluğu önleyecek kayıtlardan ya
rarlanmağa da ihtiyacı kalmaz. Senedin ödenmemesinden doğa
cak sorumluluğunu ise, zaten tıpkı poliçede olduğu gibi, herhangi 
bir ademi mesuliyet kaydıyla ortadan kaldıramaz. Buna karşılık, 
cirantaların senedin ödenmemesinden doğacak sorumluluklarını 
önlemek amacıyla kayıt koymaları mümkündür18. 

(3) — Protestodan muafiyet kaydı (TTK 634). Türk Ticaret 
Kanunu'nun 634'üncü maddesine göre, müracaat borçlularının (ke
şideci ciranta, aval veren) senede koyacakları bir kayıtla, müracaat 
hakkının kullanılabilmesi için protestoya lüzum olmadığını belirt
meleri mümkündür. «Protestosuz», «masrafsız», »protestoya tabi 
değildir» vs... gibi. Protesto masraflarından kurtulmayı sağlayan bu 
kayıtlar, senedin ödenmek üzere ibrazı ve ödenmediğinin ihbarı 
(TTK 635) zorunluluklarını ortadan kaldırmayıp, sadece, bu ko
nudaki ispat külfetinin yer değiştirmesine yol açmaktadır. Senette 
böyle bir kayıt bulunduğu takdirde, senedin zamanında ibraz olun
madığını müracaat borçlusunun ispat etmesi gerekir. Protestodan 
muafiyet kaydını keşideci koyduğu takdirde, bu, bütün müracaat 
borçluları yönünden hüküm ifade eder (TTK 634/III). Buna kar
şılık, bir cirantanın veya aval verenin koyduğu kayıttan sadece bu 
şahıslar kendileri yararlanırlar. Muafiyet kaydına rağmen protesto 
çekilirse, eğer kaydı keşideci koymuş ise, masraflar protestoyu tan
zim ettirene ait olur; muafiyet kaydının ciranta veya aval veren ta
rafından konduğu hallerde ise, masraflar kaydı koyan dışında ka
lan müracaat borçlularınca karşılanır (TTK 634/IV). 

(4) — Araya girmeğe ilişkin kayıt (TTK 648). Emre yazılı 
havalede keşideci veya bir cirantanın araya girme hakkında kayıt 
koymaları, senedi ödeyecek bir ihtiyatî muhatap göstermeleri müm-

(18) ZIMMERMANN, H.: Besprechungen, SJZ, 1938/39, sh. 55; HOTZ, H.: 
«Ohne Obligo-» Klausel beim Indossament, SJZ, 1938/39, sh. 112; 
SAXER, J.: age., sh. 68. 
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kündür. Ancak, böyle bir kaydın bir ödeme vasıtası olan emre ya
zılı havaleye karşı itimatsızlık duyulmasına yol açacağı tabiîdir1''. 

(5) — Avali belirten kayıtlar (TTK 613). Emre yazılı havale
lerde de aval mümkündür. Bunun için gerekli şekil 'şartları poliçe-
dekinin aynıdır20. Emre yazılı havalede avalin pratik yönden öne
mi cüzidir. 

(6) — Karşılığın devrine ilişkin kayıtlar (TTK 645). Bir em
re yazılı havalenin keşidecisi, karşılık münasebetinden dolayı ha
iz olduğu hakları devrettiğini senet üzerine yazabilir. Bu takdirde, 
karşılık, senet hamili kimse, ona intikal eder. Bu sayede, lehtarın 
veya hamillerin durumu kuvvetlendirilmektedir. 

(7) — Faiz şartı (TTK 587). Görüldüğünde veya görüldüğün
den belli bir süre sonra ödenecek emre yazılı havalelerde faiz şar
tı bulunabilir. 

2) Kanun'da zikredilmemiş bulunan ihtiyarî kayıtlar : 

Bu kayıtlar kambiyo senetleri hukukuna ilişkin herhangi bir 
sonuç yaratmaz. Bunların etkileri ancak genel hükümler çerçeve
sinde görülür. Bu nedenle de, özel olarak düzenlenmelerine ihtiyaç 
duyulmamıştır. Bu gibi kayıtlardan istenilen miktarda ve istenilen 
şekilde senede konabilir21. 

(1) — Yetki kaydı (Meselâ, «îşbu emre yazılı havaleden doğan 
ihtilâfların halline Ankara mahkemeleri yetkilidir» gibi). 

(2) — Tahkim kaydı (Meselâ, «îşbu senede ilişkin ihtilâflar 
tahkim yoluyla hallolunur» gibi). 

(3) — Avizo kaydı (thbar kaydı, Avisklausel). Bu kayıtla, ha
vale ödeyicisinin, ayrıca haberdar edilmedikçe, havale bedelini 
ödemeyeceği hususu tesbit olunmaktadır. Bu anlaşmaya rağmen, 
ihbar almadan ödemede bulunan havale ödeyicisi, karşılık münase
betinde keşideciye karşı sorumluluk altına girer22. 

(19) OETTERLÎ, A.: age., sh. 28. 
(20) Aval hakkında geniş açıklama için bkz. KARAYALÇIN, Y.: age., sh. 

219 vd; POROY, R.: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 5. Bası, İstan
bul 1973, sh. 151 vd. 

(21) SAXER, J.: age., sh. 69. 
(22) KUYUCAK, H. A.: Ticaret Hukuku, İstanbul 1939, sh. 192. 
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(4) — Bilâ işar kaydı (İhbarsız, ohne Bericht). Bazı hallerde 
keşideci ile muhatap arasında, evvelce mevcut bir anlaşmaya göre, 
keşideci çektiği her emre yazılı havale dolayısıyla havale ödeyicisine 
(muhataba) haber verir. Havale ödeyicisiyle aralarında böyle bir 
teamül bulunan keşideci, havale ödeyicisinin kendisinden başka bir 
haber beklemeksizin senedi ödemesini istediği zaman, «Bilâ işar» 
veya «Başkaca bir işara lüzum kalmadan ödeyiniz» şeklinde bir kay
dı senede derceder. Bu suretle de mutad dışı bir durumun varlığı 
hakkında havale ödeyicisini haberdar etmiş olur. 

(5) — Bedel kaydı (Valutaklausel). Bedel kaydı gerçeğe uy
gun bir şekilde, başka bir deyişle, sadece formülerdeki bir boşlu
ğu doldurmak amacıyla veya alışkanlık sonucu olmaksızın senede 
konulduğu takdirde, ilgililer arasındaki temel ilişki hakkında bilgi 
verir (Keşideci - Havale alıcısı «lehtar» ilişkisi); keşidecinin ha
vale alıcısına emre yazılı havaleyi (senedi) verirken, bunun karşı
lığında ne aldığım veya alacağını gösterir23. Bu kayıt genellikle «Be
deli alınmıştır», «Bedeli malen alınmıştır», «Bedeli nakten alınmış
tır», «Bedeli makbuzumdur» vs... şeklinde kullanılır. Kaydın kam
biyo senetleri hukuku yönünden önemi yoktur; bedelin tahsil edil
miş olup olmamasının senedin geçerliliğiyle ilgisi bulunmamakta
dır. Bu gibi kayıtlar keşideci ile havale alıcısı (lehtar) arasındaki 
ilişki yönünden önemi olan ispat külfetine etkilidir. Bu önemine 
rağmen, bu kayıtların senetlere gelişi güzel dercedildiği görülmek
tedir24. 

(6) — Provizyon kaydı (Deckungsklausel). Bu kayıt tediyede 
bulunacak olan havale ödeyicisinin (muhatap) bu edimi için ne 
gibi bir karşılığa sahip bulunduğunu ifadeye yarar; başka bir de
yişle, havale ödeyicisi senet bedelini ödediği takdirde, bu ödediği 
parayı ne şekilde telâfi edeceğini gösterir. Meselâ, «Nezdindeki.... 
hesaptan A... D...'e ödeyiniz», «Ödeyiniz ve hesabıma geçiriniz» 
vs... gibi. Ödemenin üçüncü bir şahıs hesabına yapıldığı belirtile
rek de provizyon kaydının senede derci mümkündür (TTK 585)1-\ 

(23) GUHL, Th./MERZ, H./KUMMER, M.: Das Schweizerische Obliga
tionenrecht, 6. Aufl., Zürich 1972, sh. 773. 

(24) OETTERLt, A.: age., sh. 31. 
(25) GUHL, Th./MERZ, H./KUMMER, M.: age., sh. 774. 
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C. E m r e Y a z ı l ı H a v a l e d e K a b u l M e c b u r i 
y e t i n i n B u l u n m a m a s ı : 

Emre yazılı havale kabul için ibraz edilemez (TTK 739/1). Uy
gulamada, diğer bütün şartları haiz olsa bile, «poliçe» kelimesini 
ihtiva etmeyen bir senedin, muhatap tarafından kabulünün nor
mal olarak beklenemeyeceğini gözönünde bulunduran kanun yapı
cı, bu hususu bir kanun hükmüyle tesbit yoluna gitmiştir. Muha
tabın böyle bir senedi kabul etmemesi ihtimalinin çok büyük oldu
ğunu bilen keşideci, genellikle havale alıcısına ve onu takip eden
lere senedin kabul edileceğini garanti etmeğe yanaşmaz. Bu durum, 
kanun yapıcının gözünden kaçmamış, bir madde şevkiyle konuya 
gereken açıklık getirilmiştir26. Emre yazılı havalenin kabul edilme
mesi dolayısıyla herhangi bir sorumluluk doğmayacağı hükme bağ 
lanmıştır (TTK 739/11). 

Bu nedenle, keşidecinin veya cirantaların senedin kabul edil
memesi ihtimalini gözönünde bulundurmaları ve senede kendile
rini sorumluluktan kurtarmak amacıyla ademi mesuliyet kaydı 
koymaları gerekmez. Aynı şekilde, senedin ibrazının yasaklanması
na da (TTK 604/11) lüzum yoktur. Emre yazılı havalede ibraz 
mecburiyeti (TTK 604/1) de konulamaz. Böyle bir kayıt 739'uncu 
maddenin ikinci fıkrasına açıkça aykırı düşer. Zira, bu kaydın kon
masına imkân verilirse, kanun yapıcının emre yazılı havale ile po
liçe arasında yaratmak istediği fark dolaylı bir şekilde ortadan 
kaldırılmış olur27. 

Emre yazılı havalenin kabul edilmemesinden dolayı, hamile, 
müracaat boxçlularma müracaat imkânının tanınmaması esası, as
lında 739'uncu maddenin ihtiva ettiği tek esastır. Zira, maddenin 
kenar başlığında söylenen şekilde (kabul mecburiyetinin bulun
maması) bir mecburiyet zaten söz konusu olmaz. Bu nedenle, em 
re yazılı havalede, kabul mecburiyetinin bulunmadığı söylenirken 
neyin kastedildiği açık değildir28. 

739'uncu maddenin birinci fıkrasında işaret olunan esasa ay
kırı bir şekilde, emre yazılı havale kabul için ibraz edildiği takdir
de, havale ödeyicisi (muhatap) kabule yanaşmazsa veya muhatabı 
bulmak mümkün olmazsa, ikinci fıkrada yazılı hükmün etkileri açık 

(26) JAGGİ, P.: age., Art. 1147, Anm. 1, sh. 637. 
(27) OETTERLÎ, A.: age., sh. 51. 
(28) JAGGİ, P.: age., Art. 1147, Anm. 3, sh. 637. 
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bir şekilde ortaya çıkar. Senedin kabul edilmemesine rağmen, ha
mil müracaat hakkını kullanamaz (Kars. TTK 625/1); başka bir 
deyişle, senedin kabul edilmemesinden dolayı, kabul etmeme pro
testosu çekmeğe hakkı yoktur (TTK 626/IV). Her nasılsa çekilmiş 
böyle bir protesto, ödememe halinde çekilmesi gereken protesto
nun yerini tutmaz29. Müracaat borçluları, bu protestonun çekilmesi 
için yapılan masraflardan dolayı sorumlu olmazlar. Ancak, bu du
rum, senedin vadede ödenmemesi halinde, hamilin müracaat hak
kını kullanmasına mani değildir. 

D. E m r e Y a z ı l ı H a v a l e n i n K a b u l ü n ü n S o 
n u ç l a r ı : 

Emre yazılı havalede, havale ödeyicisinin senedi kabul husu
sunda herhangi bir mecburiyetinin bulunmamasına rağmen, sene
di kabul ettiğini bildirmesi halinde, bu ihtiyarî kabul, poliçenin 
kabulü hükmündedir (TTK 740/1, c. 1). Bu sonucu verebilmesi 
için, kabul beyanının poliçesinin kabulüne ilişkin şekil şartlarına 
uygun biçimde yapılmış olması lâzımdır (TTK 607). İbraz olunan 
bir emre yazılı havaleyi kabul eden havale ödeyicisi, poliçede ka
bulün hükümlerini belirten 610 ve 611 'inci maddelere tâbidir. Ka
bul ile, havale ödeyicisi, senet bedelini vadede ödemeyi taahhüt et
miş olur. 

Emre yazılı havale kabul edildiği takdirde, bu kabul, hamil 
ile müracaat borçluları arasındaki ilişkiye etki yapmaz. Zira, bu 
şahıslar (keşideci, ciranta) senedin kabul edileceğini garanti et
miş değildirler. Bunun sonucu olarak, senedi kendi ihtiyarı ile ka
bul eden havale ödeyicisinin (muhatap) iflâsı, ödemelerini tatil et
mesi veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması, 
hamile, vadeden önce müracaat hakkını kullanma imkânını kazan
dırmaz (TTK 740/1, c. 2). Başka bir deyişle, ödemenin şüpheli bir 
hal alması nedeniyle, vadeden önce müracaat hakkının kullanılma
sına ilişkin 625'inci madde emre yazılı havalede uygulanmaz. Se
nedin istisnaen kabul edilmiş olduğu hallerde dahi, hamile tanın
mayan vadeden önce müracaat hakkını kullanabilmek imkânının, 
kabul edilmeyen emre yazılı havalelerde de mevcut olmayacağı ta
biîdir30. 

(29) STRANZ, M.: age., Art. 44, Anm. 13, sh. 251. 
(30) OETTERLİ, A.: age., sh. 63. 
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740'mcı maddenin üçüncü fıkrasında, havale edenin iflâsı ha
linde de vadenin gelmesinden önce hamilin müracaat hakkını kul
lanamayacağı belirtilmiştir. Emre yazılı havalenin, havale ödeyici
sinin kendi ihtiyarıyla kabulü hususuyla hiçbir ilgisi bulunmayan 
bu hüküm, poliçe hakkındaki 625'inci maddenin 3'üncü bendiyle 
bir paralellik göstermektedir. 

E. E m r e Y a z ı l ı Ha va l e y e U y g u l a n a c a k Hü
k ü m l e r : 

Emre yazılı havaleye, Türk Ticaret kanunu'nun 739, 740 ve 741' 
inci maddeleriyle işaret olunan hususlar dışında, esas itibariyle, po
liçe hükümleri uygulanır (TTK 738). Böylece, 743'üncü maddede 
«diğer emre yazılı senetler» yönünden poliçe hükümlerine yapılan 
sınırlı bir atfa karşılık, emre yazılı havalede çok daha geniş kap
samlı bir atıfta bulunulmuştur. Buna göre, emre yazılı havaleye 
poliçenin şekline, cirosuna, avale, vadeye, ödemeye, ödememe ne
deniyle rücua, karşılığın intikaline, nüsha ve surete, metinde yapı
lan değiştirmelere31, zamanaşımına, 664'üncü maddeyle 677'nci mad
deler arasında düzenlenen çeşitli meselelere ilişkin poliçe hüküm
leri, emre yazılı havalelerde de uygulanacaktır. Emre yazılı hava
le tamamen İsviçre ve dolayısıyla da Türk hukuklarına has bir se
net tipi olduğundan, bu senedin kanun ihtilâflarına sebep olacak 
şekilde kullanılması ihtimali hemen hemen hiç yoktur. Son derece 
istisnaî de olsa, böyle bir kullanma nedeniyle, kanun ihtilâfı doğ
duğu takdirde, devletler hususî hukukunun kanun ihtilâflarına iliş
kin genel kaidelerinden yararlanılır. Bu arada, hâkimin, poliçeye 
ilişkin kanun ihtilâfları kaidelerinden faydalanmasını engelleyen 
bir sebep de yoktur32. 

îcra ve İflâs Kanunu'nun çekler poliçeler ve bonolar hakkın
da takibe ilişkin hükümleri (îc. ve If. K. 167-176) emre yazılı ha
valelere uygulanmaz (JTK 741). Zira, İcra ve İflâs Kanunu'nun 
kambiyo senetlerinde takibe ilişkin özel hükümlerinin uygulana
bilmesi için, herşeyden önce, icra memurunun ortada bu özel ta
kip şeklinin uygulanabileceği bir senet bulunup bulunmadığını her 
türlü tereddütten uzak bir şekilde tayin edebilmesi lâzımdır. Böy
le bir tespit ise, ancak senet metnindeki «poliçe», «bono» veya 

(31) BGE 24 II 880. 
(32) JÄGGl, P.: age., Art. 1147, Anm. 26, sh. 636; OETTERLt, A.: age., sh. 

131. 
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«çek» kelimeleri yardımıyla sağlanabilir. Bu kelimeleri metninde 
ihtiva etmeyen bir emre yazılı havalenin gerekli açıklığa sahip ol
madığı ortadadır. Bundan başka, bir emre yazılı havaleye imza ko
yan kişilerin, âdi bir havale ilişkisine girmeyi düşünerek hareket 
etmiş olmaları da mümkündür. Bu şahısları birdenbire kambiyo 
hukukunun ağırlaştırılmış şartlarıyla karşı karşıya bırakmak hak
kaniyete uygun düşmez33. 

738'inci maddede, açıkça poliçe hükümlerine atıfta bulunuldu
ğundan, havale hakkındaki genel hükümler (BK 457-462) emre ya
zılı havaleye kıyasen uygulanamaz34. 

Keza, uygulanacak hükümler yönünden sadece poliçe ile ilgili 
maddelere atıf yapıldığından, çeke ilişkin hükümlerden de kıya
sen yararlanmak mümkün değildir35. Burada, şu hususun doğru 
anlaşılması gerekir. Emre yazılı havaleye çek hükümlerinin tatbik 
edilmemesiyle, metninde «çek» kelimesi bulunmayan, sarahaten 
emre yazılı olarak ihdas edilmiş ve diğer hususlarda çekte aranı
lan unsurları ihtiva eden bir senedin emre yazılı havale olarak ka
bul edilebilip edilemeyeceği konuları birbirinden tamamen ayrı me
selelerdir. Kanun'da 738'inci maddede, poliçeye benzeyen bir emre 
yazılı havaleden (wechselähnliche Order an Weisung) söz edilirken, 
çeke benzeyen bir emre yazılı havalenin (scheckähnliche Orderan
weisung) de mümkün olup olmadığı konusu üzerinde durulmamış
tır. Ancak, ş-urasmı belirtmek icap eder ki, metninde «çek» kelime
si bulunmayan böyle bir senetle, metninde «poliçe» kelimesi bu
lunmayan, ibrazında ödenecek olan ve diğer hususlarda 738'inci 
maddede gösterilen şartları haiz bir senet arasında dış görünüş iti
bariyle hiç bir fark yoktur. Bu nedenle, kanaatimizce bu ikinci se
nedi de alelade havale olarak kabul etmek mümkün değildir36. Di
ğer bir deyişle, bu iki senet de emre yazılı havale niteliğindedir. 

(33) POROY, R.: age., sh. 208. 
(34) BGE 25 II 619 vd; JAGGÎ, P.: age., Art. 1147, Anm. 27, sh. 636; SAXER, 

J.: 71; aksi fikir için bkz. OETTERLİ, A.: age., sh. 114 vd. 
(35) JAGGÎ, P.: age., Art. 1147, Anm. 27, sh. 636; karş. OETTERLÎ, A.: age., 

sh. 87 vd. 
(36) JAGGÎ, P.: age., Art. 1147, Anm. 22, sh. 634; KARAYALÇIN, Y.: age., 

sh. 277; AKGÜN, Z.: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1966, sh. 135; 
ayrıca bkz. KALPSÜZ, T.: Hukukî Yönden Çek, 2. Bası, Ankara 1974, 
sh. 71; karş. DOMANİÇ, H.: Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1960, 
sh. 286. 
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F. K o n u s u P a r a O l m a y a n H a v a l e l e r : 

Poliçe hükümlerine yapılan atıf nedeniyle, emre yazılı havale
nin bir miktar paranın ödenmesi için düzenlenebileceğine yukarı
da değinmiştik. Bu durumda, senetlerin (Effekten) veya emtia
nın (Waren) teslimi konusunda emre yazılı havale tanzimi müm
kün değilmiş gibi gözükmektedir. Aslında, mümkün olmayan, belli 
özelliklere ve hukukî sonuçlara sahip, kambiyo senetlerine (poliçe
ye) benzeyen emre yazılı havale tanzimidir. Emre yazılı senetler 
konusunda bile, Kanun'da kapalı adet (numerus clausus) esasının 
kabul edilmediği ortadayken37 senetlerin veya emtianın teslimi ko
nusunda bir emre yazılı havale düzenlenememesi için sebep yoktur. 
Binaenaleyh, senetlerin veya emtianın teslimi konusunda da emre 
yazılı havale düzenlenebilir. Ancak, böyle bir havale, kambiyo se
netlerine benzeyen, bu nedenle de hukukî sonuçları ayrıntılı bir 
şekilde belirtilen emre yazılı havale olmayıp, kanunda ismen belir
tilmemiş bir senettir (unbenannte Orderanweisung)38. Bu senet kam
biyo senetlerine benzeyen bir senet değil, 743'üncü maddde ele alı
nan herhangi bir «diğer emre yazılı senet»tir. Bundan dolayı da, 
738-741'inci maddelerde ele alınan emre yazılı havalenin aksine, bor
cun ifa edilmemesi halinde müracaat imkânı söz konusu olmaya
caktır. Bu senede, Borçlar Kanunu'nun havaleye ilişkin hükümleri 
(BK 457-462), kıymetli evraka ilişkin genel hükümler (TTK 557 
vd) ve ancak duruma göre poliçe hükümleri uygulanır39. 

II — EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ 

Kambiyo senetlerine benzeyen ikinci senet tipi olarak emre ya
zılı ödeme vaadi düzenlenmiştir (TTK 742). Emre yazılı ödeme 
vaadi İsviçre eski Borçlar Kanunu'nun fransızca metninde «billet 
à ordre» ismiyle yer almıştı. Bu senet bono yerine kullanılmaktay
dı. Eski Borçlar Kanunu'nda, Alman Poliçe Nizamnamesi'nin et-

(37) KARAYALÇIN, Y.: age., sh. 16, dinp. 17; KALPSÜZ, T.: Kıymetli Ev 
rak-Kambiyo Senetleri, Ankara 1966, sh. 4; JACOBİ, E.: Die Wert
papiere im bürgerlichen Recht, 2. Aufl., Leipzig 1917, sh. 2&Q; SAXER, 
J.: age., sh. 50; REHFELDT, B./ZÖLLNER, W.: age., sh. 20; aksi fikir 
için bkz. POROY, R.: age., sh. 31, ARSLANLI, H.: Ticarî Senetler, 3. 
Bası, Istanbul 1954, sh. 16; HİRŞ, E. E.: Ticaret Hukuku Dersleri, 3. 
Bası, İstanbul 1948, sh. 473. 

(38) SAXER, J.: age., sh. 81. 
(39) SAXER, J.: age., sh. 81. 
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kişiyle ve Fransız hukukundakinden farklı bir şekilde, senette «bo
no» kelimesinin bulunması şartı aranmıyordu (eski OR 825). İs
viçre Borçlar Kanunu'nun kambiyo senetlerine ilişkin hükümleri
nin Cenevre Metinleri'ne uydurulması sonucunda bonoda, «bono» 
kelimesinin senet metninde yer alması şartı benimsendi (OR 1096/ 
l)40. Eski Kanun zamanında, metninde «bono» kelimesini ihtiva et
mediği halde, bono olarak kullanılan senede ise, «emre yazılı öde
me vaadi» (Zahlungsversprechen an Order, promesse de payer à 
ordre) denildi41. Emre yazılı ödeme vaadleri, emre yazılı havaleler 
gibi, memleketimizdeki uygulamada hemen hemen hiç rastlanma
yan senetlerdir. 

A. E m r e Y a z ı l ı Ö d e m e V a a d i n i n Ş e k i l U n 
s u r l a r ı : 

Emre yazılı ödeme vaadinin tarifi Türk Ticaret Kanunu'nun 
742'nci maddesinde verilmiştir. Bu tarife göre, «senet metninde bo
no olarak gösterilmemekle beraber, sarahaten emre yazılı olarak 
ihdas edilmiş bulunan ve bonoda aranılan diğer unsurları da ihtiva 
eden ödeme vaadleri bono hükmündedir» (TTK 742/1, c. 1). 

Buna göre, emre yazılı ödeme vaadinin şekil unsurlarım, bono
ya ilişkin 688'inci madde yardımıyla şu şekilde tesbit etmek müm
kündür: 

1) Bonoda aranılan unsurlar («Bono» kelimesi hariç) : 

Yukarıda işaret ettiğimiz tariften de anlaşılacağı gibi, emre ya
zılı ödeme vaadinde, bir bononun «bono» kelimesi dışında kalan 
şekil unsurlarının varlığı gerekmektedir. Bu unsurlardan birinin 
yokluğu halinde senet, duruma göre, alelade ödeme vaadi, cirosu 
kabil diğer bir borç senedi (TTK 743/1) veya hukuken önemi ol
mayan bir yazı halini alır. Gerekli şartlar şunlardır: 

a — Kayıtsız şartsız ödeme vaadi : 

Senette belli bir meblâğın ödeneceği vaadinin bulunması lâ
zımdır. «Emre yazılı ödeme vaadi» ibaresinin yazılması şart değil
dir. Ancak aynı anlamı verecek bir ifadenin metin içinde kullanıl-

(40) BGE 70 III 39 vd. 
(41) JAGGİ, P.: age., Art. 1151, Anm. 1, sh. 642; SAXER, J.: age., sh. 90. 
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mış olması gerekir. Bu hususla ilgili diğer açıklamalar için, yukar
da, emre yazılı havale dolayısıyla verdiğimiz izahata bakılabilir 
(I /A/l , a). 

b — Ödeme yeri : 

Senette bir ödeme yeri gösterilmelidir. Ancak, ödeme yeri özel 
olarak gösterilmemişse, senedin tanzim edildiği yer ödeme yeri sa
yılır (TTK 689/III). (Bu hususta geniş açıklama için yukarıda 
bkz. I /A/l , c). 

c — Kendisine veya emrine ödeme yapılacak kimsenin adı : 

Senedi tanzim eden kendisini lehtar olarak gösteremez. Türk 
Ticaret Kanunu'nun 690'mcı maddesinde, 585'inci maddeye atıf 
yapılmamıştır42. (Diğer hususlar için bkz. I /A/l , d). 

d — Senedin tanzim yeri ve tarihi : 

Bu iki husus da şeklî yönden önem arzeder. Senette tan
zim tarihi olarak bir tarihin ve tanzim yeri olarak da bir yer is
minin yazılı olması yeterlidir. Bu tarihin veya yerin gerçeğe uyma
sı şart değildir. Tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir emre yazılı 
ödeme vaadi, tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde 
düzenlenmiş sayılır (TTK 689/11). 

e — Vade : 

Gerek borçlunun, gerek alacaklının menfaatleri yönünden em
re yazılı ödeme vaadinde bir vadenin gösterilmesi lâzımdır. Bono
lar hakkındaki 689'uncu maddenin ikinci fıkrasının kıyasen uygu
lanması sonucunda, emre yazılı ödeme vaadlerinde, dört çeşit vade 
tesbitine imkân doğmaktadır. Emre yazılı ödeme vaadinde, vade, 
görüldüğünde, görüldükten belli bir süre sonra, belli bir tarihte 
veya keşidesinden belli bir müddet sonra vade şeklinde olabilir. 
Vadesi başka şekilde yazılan emre yazılı ödeme vaadleri bâtıldır 

(42) JACOBİ, E.: Wechsel und Scheckrecht, Berlin 1955, sh. 412; STRANZ, 
M.: STAUB's Kommentar zur Wechselordnung, 12. Aufl., Leipzig 1929, 
Art. 96, Anm. 6, sh. 381; KARAYALÇIN, Y.: age., 313; POROY, R.: age., 
sh. 213; aksi fikir için bkz. STRANZ, M.: age., Art. 75, Anm. 7, sh. 378, 
BAUMBACH, A/HEFERMEHL, W.: Wechselgesetz und Scheckgesetz. 
München 1972, 11. Aufl., Art. 75, Anm. 6, sh. 283. 
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(TTK 615/11). Buna karşılık vadesi hiç gösterilmeyen bir emre ya
zılı ödeme vaadi ibrazında ödenir (TTK 584/11). 

/ — Senedi tanzim edenin imzası : 

Emre yazılı ödeme vaadinin senedi tanzim eden tarafından el 
yazısı ile imzalanması lâzımdır. İmza, senet metnini kapsar şekil
de atılmış olmalıdır (TTK 668). (Diğer hususlar için bkz. I/A/1, 
g). 

2) Senet metninde «bono» kelimesinin bulunmaması: 

742'nci maddenin açık ifadesinden de anlaşılacağı gibi, emre 
yazılı ödeme vaadinin özelliklerinden birisi de, senet metninde «bo
no» kelimesinin bulunmamasıdır. «Bono» kelimesi ne tek başına, ne 
de bazı kelime bağlantılarıyla senet metnine girmemiş olmalıdır. Se
nedin «bono» kelimesini başlık olarak ihtiva etmesi veya «bono» 
kelimesinin senedin yazıldığı dilden başka bir lisandaki karşılığı
nın yazılmış olması emre yazılı ödeme vaadinin geçerliliğine etkili 
değildir. 

Senet, emre yazılı ödeme vaadinde aranan şartları haiz olmak
la beraber, metninde «çek» kelimesi yazılmışsa, buna rağmen 742'-
nci madde hükmüne tabi olur. Bu durum, ödeme taahhüdü şeklin
de yazılan, fakat alışılagelen ifadeyle, «seyahat çeki» ismi alan ba
zı senetlerde ortaya çıkabilir. Yeter ki, senet metninde, onun bir 
kıymetli evrak olarak nitelenmesini imkânsız kılan herhangi bir 
kayıt (wertpapierfeindlihe Klausel) yer almış bulunmasın43. 

3) Senedin açıkça emre yazılı olması : 

Emre yazılı ödeme vaadi olabilmek için, senedin açıkça emre 
yazılmış bulunması lâzımdır. Senedin emre tanzim edilmek isten
diğinin metnin okunmasından anlaşılması yeterli değildir. Emre 
yazılı senet olarak tanzim edilmek istendiği, senet metninde yer 
alan «emre» (emrine) kaydından anlaşılmalıdır. Başka bir ifadey
le, tıpkı emre yazılı havalede olduğu gibi, burada da, maddî emre 
kaydı yeterli olmayıp, şeklî emre kaydı da senet metninde yer al
malıdır (Yukarıda emre yazılı havale hakkındaki açıklamaya bkz). 

(43) JAGGÎ, P.: age., Art. 1151, Anm. 9, sh. 643 ve Art. 965, Anm. 265, sh. 
110. 
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Emre yazılı ödeme vaadlerinde, bu asgarî mecburi muhteva dı
şında, başka kayıtlar da bulunabilir. Bunların bazıları zaten Ka-
nun'un öngördüğü hususlardır. (Bu gibi kayıtlar hakkında, yuka
rıda emre yazılı havale dolayısıyla verdiğimiz izahata bkz.) 

C. E m r e Y a z ı l ı Ö d e m e V a a d i n e U y g u l a n a 
c a k H ü k ü m l e r : 

Emre yazılı ödeme vaadi, esas itibariyle bononun tabi olduğu 
hükümlere tabidir (TTK 688-691). Dolayısıyla, 690'mcı maddede 
yapılan atıf nedeniyle, poliçeye ilişkin hükümlerin de mahiyetine 
aykırı düşmedikçe emre yazılı ödeme vaadine uygulanması müm
kündür44. 

Emre yazılı olarak ihdas edilmiş ödeme vaadleri hakkında, 
araya girme suretiyle ödemeye ilişkin hükümler uygulanmaz (ÏTK 
742/11). Hukukî yönden, emre yazılı ödeme vaadinde durumu bo
noya oranla daha basit hale getirmek düşüncesiyle, bu şekilde bir 
istisnaya lüzum duyulmuştur. Durumun başka bir izah şekli yok
tur45. 

İcra ve İflâs Kanunu'nun çekler, poliçeler ve bonolar hakkın
da takibe müteallik hükümleri, emre yazılı olarak ihdas edilmiş bu
lunan ödeme vaadlerine uygulanmaz (TTK 742/11). 

(44) BGE 24 III 880. 
(45) JAGGİ, P.: age., Art. 1151, Anm. 15, sh. 644. 
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Anonim ortaklıklar itibarî (nominal) değerleri farklı pay se
netleri çıkarabilirler mi? Onyedi yıllık bir Türk Ticaret Kanunu 
uygulaması boyunca Ticaret Bakanlığı'nın önce olumlu, sonra olum
suz cevaplandırdığı, en sonunda konuyla ilgili üniversite ve akade
mi kürsülerine yönelttiği bir soru bu. Aynı soruya ticaret hukuku 
yazarlarınca da değişik cevaplar verilmiştir. Burada konuyu yasa 
hükümlerini, doktrindeki görüşleri ve uygulamadaki durumu göz 
önünde bulundurarak incelemeğe çalışacağız. 

I — MEVZUAT 
Türk ticaret hukukunun tarihî gelişimi içinde anonim ortaklık 

sermayesinin eşit paylara bölüneceğini belirten tek yasa hükmüne 
18 Ramazan 1266 (28 Temmuz 1850) tarihli Kanunname-i Ticaret'-
te rastlarız: «Tesmiyesiz şirketin sermayesi birtakım eshama ve 
esham dahi meblâğ-ı mütesavi birtakım hisselere münkasim olur» 
(m. 25)1. 29 Mayıs 1926 tarih ve 865 sayılı Ticaret Kanunu ise, ano
nim ortaklığın «sermayesi miktarı muayyen ve eshama münkasim» 
olma özelliğine değinmekle yetiniyordu (m. 121/4). 29 Haziran 
1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu da, anonim ortaklığı 
«esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş» niteliğiyle tanım
lamıştır (m. 269/1). 

Yine Türk Ticaret Kanunu, anonim ortaklıkta payları belge
leyen senetlerin itibarî değerini en az 500 lira olarak saptamıştır; 
bu değer yüzer lira olarak yükseltilebilir. İtibarî değer, ortaklığın 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Asistanı. 
(1) Tüm Kanunname-i Ticaret gibi bu hükmün kaynağı da 10 Eylül 1807 

tarihli Fransız Ticaret Kanunu'ndadır (Code de Commerce Art. 34). 
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«müşkülleşmiş» malî durumunu iyileştirmek için 500 liradan aşağı 
da indirilebilir (m. 399/1, III) . Bu kayıtlar içerisinde anonim or
taklık genel kurulu, esas sermaye aynı kalmak üzere anasözleşme 
değişikliğiyle pay senetlerini itibarî değerleri daha az pay senetle
rine bölebileceği gibi, itibarî değerleri daha yüksk pay senetlerinde 
birleştirebilir de (m. 400/11). 

Eski Ticaret Kanunu döneminde pay senetlerinin itibarî değe
ri en az 5 lira olmak gerekiyordu (m. 406). 29 Haziran 1956 tarih 
ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli 
Hakkında Kanun, yeni döneme geçiş hükümleri koymuştur: Yem 
Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce anonim ortaklıklarca 500 
liranın altında bir itibarî değerle çıkarılmış pay senetleri, —bu de
ğer en az 50 lira veya 50 liranın katı olmak kaydıyla— geçerli ka
lacaktır. Ayrıca Kanun'un yürürlük tarihinden başlayarak üç yıl 
içinde yapılacak esas sermaye azaltılmalarında pay senetlerinin iti
barî değeri —aynı kayıtla— 500 liradan aşağı düşürülebilecektir 
(m. 23). 

Bu hükümlerden çıkarılabilecek ilk sonuçları şöyle sıralayabi
liriz: 

1) Anonim ortaklıkta payların ve onları belgeleyen senetlerin 
birbirine eşit olması, ne 865 sayılı Ticaret Kanunu'nda2, ne 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülmüştür. Tersine, Türk Ti
caret Kanunu Tasarısının 269. maddesine ilişkin Adliye Encümeni 
Mazbatasından eşitsizliğe isteyerek olanak sağlandığı anlaşılmak
tadır. Gerçekten Tasarının anılan maddesi, anonim ortaklığı «esas 
sermayesi miktarı muayyen ve itibarî kıymet bakımından birbiri
ne eşit paylara bölünen» bir ortaklık olarak tanımlamıştı3. Adliye 

(2) Fakat eski Ticaret Kanunu döneminde Hirş (Hirsch), anonim ortaklı
ğı tanımlarken sermayesinin «müsavi hisselere münkasim» olduğunu 
söylerdi. Hirş'e göre bu, «Kanun'un 121 inci maddesinin 4 üncü ben
dine uyan» bir tanımdı; bk. E. Hirş, Ticaret Hukuku Dersleri, 3. bası, 
İstanbul 1948, s. 248. 

Oysa —yukarda gördüğümüz gibi— anılan madde, anonim ortak
lık sermayesinin «eshama münkasim» olduğunu belirtmekle beraber, 
bunların «müsavi» olmasını aramıyordu. 

(3) TBMM Zabıt Ceridesi, C. 12 (1956), S. Sayısı 198 «Türk Ticaret Ka
nunu Lâyihası ve Adliye Encümeni Mazbatası», s. 111. 

Dikkat edilirse bu tanım, Türk Ticaret Kanunu Öntasarısım ha
zırlamış olan Hirsch'in eski Ticaret Kanunu dönemindeki anlayışına 
(dn. 2) uymaktadır. 
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Encümeni bu maddede yaptığı değişikliği şu satırlarla açıklamak
tadır: «Esas sermayenin birbirinden farklı paylara bölünmesi su
retiyle imtiyazlı rey hakkı bahşeden hisse senetleri çıkarılmasına 
imkân vermek maksadiyle maddedeki (birbirine eşit) kaydı çıka
rılmış ve madde daha kolay anlaşılır bir şekilde kaleme alınmış
tır»4. 

2) Yeni Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonraki ilk üç yıl 
içinde esas sermaye azaltılması dolayısıyla ve anonim ortaklığın 
«müşkülleşmiş» malî durumunu düzeltmek amacıyla her zaman en 
az 500 liralık itibarî değerden aşağı inilebileceği kabul edilmiş5, fa
kat ilerde 500 liralık itibarî değere dönüş zorunluğu konmamıştır . 
Ancak ilerdeki bir sermaye artırımı üzerine çıkarılacak yeni pay 
senetlerinde en az 500 liralık itibarî değer kuralına uymak gereke
ceğinden, aynı anonim ortaklıkta farklı itibarî değerli pay senetle
ri bulunabilmesi daha baştan göze alınmıştır. 

3) Türk Ticaret Kanunu, eski Ticaret Kanunu'nun en az 5 
liralık itibarî değer kaydını yüz kat bir ar t ı rma ile 500 liraya yük
selttiği halde, Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli 
Hakkında Kanun, daha önce 500 liradan az bir itibarî değerle çıka
rılmış pay senetleri bakımından —yine 5 liralık tabana göre— on 
kat bir ar t ı rma sonucu 50 lira veya 50 liranın katı olacak bir ra
kamla yetinmiştir. Demek ki 50 liralık itibarî değer altında kalan 
pay senetleri için bir birleştirme zorunluğu getirilmiş, fakat bu 

(4) TBMM Zabıt Ceridesi, C. 12 (1956) S. Sayısı 198 (dn. 3), s. 376. 
(5) Ar severin göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesinin «2 inci [!] 

fıkrası umumî bir kaide olarak» pay senetlerinin itibarî değerinin 
500 liradan aşağı indirilebileceğini açıkladıktan sonra, sermaye azal
tılması dolayısıyla pay senetlerinin itibarî değerinin 500 liradan aşa
ğı düşürülebilmesine ilişkin «Tatbikat Kanununun 3 sene müddetli 
23 üncü maddesinin manası kalmamaktadır. Zira umumî kaide her 
zaman buna imkân vermektedir», bk. Haydar Arseven> Ticaret Ka
nununun Getirdiği Yenilikler, İstanbul 1960, s. 83. 

Oysa anılan maddeler arasında —sadece burada söz konusu ilgi
leri ölçüsünde bile— tam bir içerik özdeşliği yoktur. Çünkü Türk 
Ticaret Kanunu'nun 399/III. maddesi anonim ortaklığın yalnız «müş
külleşmiş» malî durumunu iyileştirmek amacıyla pay senetlerinin iti
barî değerinin 500 liradan aşağı indirilmesine olanak verdiği halde; 
Tatbikat Kanunu'nun 23. maddesi herhangi bir nedenle yapılacak ser
maye azaltılması dolayısıyla pay senetlerinin itibarî değerinin 500 li
radan aşağı düşürülebileceğini kabul etmektedir. Bu açıdan bakılınca, 
—üç yıl süreli olmakla beraber— aslında Tatbikat Kanunu'nun 23. 
maddesi daha geniş kapsamlıdır. 
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birleştirmenin kural olarak kabul edilen 500 liralık itibarî değerin 
onda birinde kalmasına da olanak verilmiştir. Oysa nasıl 500.000 
liralık en az esas sermaye koşuluna uyulması için belli bir süre 
öngörülmüşse (Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli 
Hakkında Kanun m. 20), en az 500 liralık itibarî değerli pay sene
di koşulu için de böyle bir süre tanınabilirdi. Öte yandan ister en 
az 500.000 liralık esas sermaye koşulunu yerine getirmek için belli 
süre içinde yapılmış, ister başka nedenlerle yapılmış ve yapılacak 
esas sermaye artırımları dolayısıyla çıkarılacak pay senetlerinde 
en az 500 liralık itibarî değer kuralına uymak gerekir. Bu açıdan 
bakıldığı zaman da aynı anonim ortaklıkta farklı itibarî değerli 
pay senetleri bulunabileceğinin daha baştan kabul edildiği anlaşı
lır. 

4) Esas sermaye aynı kalmak üzere payların bölünebilmesi 
veya birleştirilebilmesi —ki bu, sermaye azaltılması nedeniyle de 
olabilir— konusundaki hükümler de, aynı anonim ortaklıkta zaman 
boyunca farklı itibarî değerli pay senetlerinin ortaya çıkmasını 
kolaylaştırıcı niteliktedir. 

II — DOKTRİN 
Şimdi de yazımızın başındaki soruya ticaret hukuku yazarla

rınca verilen cevapları gözden geçirelim. Bunu yaparken bir ölçü
de yabancı doktrinlerdeki görüşlere de değinmenin karşılaştırma
lı hukuk açısından yararlı olabileceğini sanıyoruz. 

A — T ü r k D o k t r i n i : 
Türk doktrini, anonim ortaklık payları ve onları belgeleyen se

netlerde itibarî değer eşitliğini gerekli bulanlarla bulmayanlar ara
sında özellikle son yıllarda canlılık kazanan bir tartışmaya tanık
lık etmektedir. Bu konudaki görüşleri şöyle sıralayabiliriz: 

a) Eşitliği gerekli bulan görüşler : 
— İmregün, anonim ortaklık sermayesinin «birbirine eşit 

paylara» bölündüğü kanısındadır. Bu konuda bir gerekçe göster
memekle beraber, farklı itibarî değerli pay çıkarıldığı zaman «özel
likle oy hakkı açısından düşük itibarî değerli paya imtiyaz hakkı 
tanınmış» olacağına dikkati çekmektedir6. 

(6) Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıklar, 2. bası, İstanbul 1970, s. 21, 211 
dn. 1. 
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— 1956'da Adalet Bakanlığı'mn Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
nı yeniden gözden geçirmekle görevlendirdiği Komisyonda üyelik 
yapmış olan Çağa, konuyu «imtiyazlı oy hakkı veren hisse senet
leri» açısından incelemekte, bunun için ya eşit itibarî değerli pay 
senetlerine farklı oy hakkı vermek veya farklı itibarî değerde pay 
senetleri çıkarmak gibi iki yol bulunabileceğine işaret etmektedir. 
İkinci yolda «düşük nominal değerli hisse senetleri diğerlerine nis-
betle daha fazla oy hakkı temin edeceklerdir». Ancak —Çağa'ya 
göre—, Türk Ticaret Kanunu'nun her pay senedine «en az» bir oy 
hakkı veren 373/1. maddesi ile anasözleşme değişiklikleri ile ilgili 
genel kurul toplantılarında her pay senedine «ancak» bir oy hakkı 
tanıyan 387. maddesi karşısında ikinci yol «caiz değildir». Çünkü 
anasözleşme değişiklikleri için yapılacak genel kurul toplantısında 
«düşük nominal değerli hisse senedi sahiplerinin oy imtiyazını 387. 
madde uyarınca ortadan kaldırmak amacı kendilerine hiç oy hakkı 
tanınmamak suretiyle mümkün olabilecektir ki bu da 373. madde 
hükmüne aykırı düşecektir».7 

— Ticaret Bakanlığı tçticaret Genel Müdürü Çevik ve Şirket
ler Şubesi eski Müdürü Azık, Çağa'nm görüşüne katılmaktadırlar. 
Çevik/Azık'a göre, Türk Ticaret Kanununun 387. maddesinin «ka
nun koyucunun isteğine uygun şekilde uygulanabilmesi için, ano
nim şirket sermayesinin itibarî değerleri birbirine eşit başka bir 
deyimle tek bir itibarî değerdeki paya bölünmesi gerekmektedir. 
Buna göre bir anonim şirketin sermayesinin itibarî kıymetleri bir
birinden farklı paylara bölünmesi ve farklı değerlerde hisse sene
di çıkarılması kabil değildir».8 

b ) Eşitliği gerekli bulmayan görüşler : 

— Türk Ticaret Kanunu Öntasarısmı hazırlamış olan Hirsch, 
Adliye Encümenin'ce Tasarının 269. maddesinde yapılan değişikliği 
eleştirmiştir. Hirsch, —Kanun'un 401. maddesinde çok oylu pay 
senedi çıkarılmasına zaten olanak verildiği için— Adliye Encüme-
ni'nin bu konudaki gerekçesini hatalı bulmakta; yapılan değişik-

(7) Tahir Çağa, «Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Oy Hakkı Veren Hisse 
Senetleri», İktisat ve Maliye, C. XVII S. 1, Nisan 1970, s. 34. 

(8) Orhan Çevik/Kenarı Azık, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, 
Ankara 1971, s. 214 (vd). 

Ticaret Bakanlığı uygulamasının, son yıllarda yön değiştirmesinde 
uu görüşün etken olduğu anlaşılmaktadır. 
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likten sonra itibarî değeri ne olursa olsun her paya bir oy hakkı 
tanıyan 290 ve 373. maddeler hükmünün anlamsızlaştığmı, hele 
anasözleşmede çok oylu paylar kabul edildiği zaman hiç değilse 
anasözleşme değişiklikleri sırasında pay sahiplerinin hak eşitliği
ni itibarî değerleri eşit paylarla güvence altına almayı amaçlayan 
387. maddenin tam tersine çevrildiğini yazmaktadır.9 

Fakat yine Hirsch'e göre, Kanun'da bunlar gibi pay sahipleri
nin hak eşitliğine ilişkin daha birçok hüküm esas sermayenin 
«itibarî değer bakımından birbirine eşit» paylara bölünmesine da
yanmakla beraber, Adliye Encümeni'nin anılan ibareyi çizmesiyle 
durumda bir değişiklik olmamıştır. Çünkü itibarî değerleri farklı 
pay senetleri çıkarılsa bile, limited ortaklık yolundan giderek (m. 
537, 533) anonim ortaklığın mahiyeti dikkate alınınca; oy hakkı, 
kâr payı ve tasfiye artığına katılma açısından Hükümet Tasarısın
da öngörülen sonuca varmak gerekecektir.10 

Eski Ticaret Kanunu döneminde anonim ortaklığı «sermayesi 
miktarı muayyen ve müsavi hisselere münkasim» bir ortaklık sayan 
Hirsch'in11 —Türk Ticaret Kanunu Öntasarısmm hazırlayıcı ola 
rak yaptığı eleştirilerle pay sahiplerinin hak eşitliğini sağlama ça
relerini araştıran bir hukukçu olarak öne sürdüğü düşünceler ara
sında belirli bir çelişki bulunsa da— bugün itibarî değerleri farklı 
pay senetleri çıkarılmasına yasal bir engel görmediği açıktır. 

— Ticaret Bakanlığı eski Şirketler Müdürü Özaydın, pay se
netlerinin itibarî değer bakımından «birbirinden farklı» olabilece
ğini, örneğin «esas mukaveleye hüküm vazetmek suretiyle» 500, 
1.000, 1.500 ... liralık pav senetleri çıkarılabileceğini belirtmekte
dir.12 

— Ansay, pay senetlerinin itibarî değerinde eşitliğin «şart» 
olmadığını, örneğin «bir şirkette 500 liralık 1000 pay ve 1.000 liralık 
500 pay» bulunabileceğini yazmaktadır. Ansay, bu yoldan, «itibarî 

(9) Ernst E. Hirsch, Das Türkische Aktienrecht, Frankfurt am Main/Ber
lin 1958, s. 9 vd. 

(10) Hirsch, age, s. 34 Art. 269 Anm. 5. 
(11) Hirş, age (dn. 2), s. 248. 
(12) Şükrü Özaydın, Ticaret Şirketleri ; Ankara 1961, ş. 105. 

1970'lere gelinceye dek Ticaret Bakanlığı uygulamasına bu görü
şün yon verdiği söylenebilir. 
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değeri küçük olan paylara, itibarî değeri büyük olanlara nisbetle da
ha fazla rey hakkı verilmiş» olacağına da işaret eder.n 

— Erem'e göre, esas sermaye paylarını temsil eden «hisse se
netlerinin birbirine eşit nominal değerde olması mecburiyeti yok
tur». Konuyu bir de «rey bakımından imtiyazlı hisse senetleri» do
layısıyla inceleyen Erem, bunun «esas sermayeyi birbirinden farklı 
nominal değerde paylara bölmek suretiyle de» sağlanabileceğini, 
böylece «küçük nominal değerde hisse senedi sahiplerine rey bakı
mından imtiyaz bahşedilmiş» olacağını belirtmektedir.14 

— Domaniç, Çağa'nın yukarıda özetlediğimiz görüşünü eleşti
ren yazısında Türk Ticaret Kanunu'nun 387. maddesine değişik bir 
yorum getirerek, bu maddenin amacının «her hissenin mutlaka bir 
rey hakkı vermesi değil, imtiyazlı reylerin kullanılmasını önlemek» 
olduğunu, dolayısıyla «nominal değerleri değişik olduğu için bir kıs
mı imtiyazlı olan hisselerin bahis konusu olduğu şirketlerde yük
sek değerli hisselere de imtiyazı bertaraf edecek nisbette daha fazla 
rey tanınması» gerektiğini savunmuştur.15 

Görüldüğü gibi Domaniç, aslında anonim ortaklık pay senetle
rinin farklı itibarî değerler taşıyabileceğini kabul etmekle beraber, 
bunun yaratacağı oy ayrıcalığını gidermeğe yönelik bir öneride bu
lunmaktadır. 

— Tekinalp, Türk Ticaret Kanunu'nun 393/III. maddesine göre 
anonim ortaklığın «müskülleşmiş» malî durumunu düzeltmek için 
pay senetlerinin itibarî değerini 500 liranın altına düşürdükten son
ra yapılacak bir sermaye artırımında çıkarılacak yeni pay senetleri 
için en az 500 liralık itibarî değer kuralına uymak gereğine işaret 
ederek, «paylar arasında böylece bir nominal değer farkı meydana» 
geleceğini, «olaylar ve kanun hükümleri sonucu» düşük değerli pay 
senetleri yararına oy hakkında «âdeta zoraki bir imtiyaz» doğacağını 
yazmaktadır. Tekinalp, Türk Ticaret Kanununun 387. maddesini 
Domaniç'e yakın bir biçimde yorumlayarak «tek oy değil, serma-

(13) Tuğrul Ansay, Anonim Şirketler Hukuku Dersleri, 4. bası, Ankara 
1973, s. 32, 224. 

(14) Turgut S. Erem, Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku Pren
sipleri, C. II, 3. bası, istanbul 1969, s. 296 dn. 6, 300 vd+dn. 15. 

(15) Hayri Domaniç, «Nominal Değerleri Eşit Anonim Şirket Hisselerinde 
Rey İmtiyazı», İktisat ve Maliye, C. XVII S. 2, Mayıs 1970, s. 69. 



574 Dr. Hikmet Sami TÜRK 

yeye oranla eşit güçte oy esası ön plâna alınması» sonucuna va
rır16. 

Payların birbirine eşit olmasını gerekli bulmayan Tekinalp, 
bunun «tam başıboş bir eşitsizlik anlamına» da gelmeyeceğini, iti
barî değerleri farklı pay senedi grupları içerisinde eşitlik aranaca
ğını ayrıca belirtir.17 

— Atabek, Ticaret Bakanlığı'nm yeni uygulamasını ve Çevik/ 
Azık'm yukarıya aldığımız görüşünü eleştiren yazısında Türk Tica
ret Kanunu'nun 393. maddesinin 3 ve 9. bentleri gereğince esas 
sermaye artırımı için çıkarılacak izahnamede şimdiki ve yeni pay 
senetlerinin itibarî değerlerinin ayrı ayrı gösterileceğine dikkati 
çekerek, buradan «itibarî değeri farklı hisse senetlerinin ihracının 
kanun vazıı tarafından benimsendiği» sonucuna varmaktadır. 

Atabek, ayrıca özellikle kâr dağıtılmaması veya devalüasyon 
gibi nedenlerle önemli miktarlarda açık veya gizli yedeklerin oluş
tuğu anonim ortaklıklarca yapılacak esas sermaye artırımlarında 
yeni pay senetlerinin itibarî değerini üstün tutmanın eski ve yeni 
pay sahiplerinin çıkarlarını korumaya en elverişli yol olduğu dü
şüncesindedir.18 

— Baştuğ'a göre, «anonim şirket çeşitli değerde hisse senet
leri çıkarabilir. Fakat çıkartılan bir parti içinde hisse senetleri de
ğer bakımından birbirine eşittir. Örneğin bir parti hisse senedinin 
hepsi 500 veya hepsi 1000 iralıktır».19 

— Cerrahoğlu, —Atabek ve Tekinalp'in hukukî gerekçelerine 
katılarak— Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinin 3 ve 9. bent
leriyle pay senetlerinde «itibarî değer farklılaşmasını» öngördüğü
nü, 399/III. maddesindeki olanak dolayısıyla da Ticaret Bakanlı
ğı'nm «itibarî değer farklılaşmalarını» önleyemeyeceğini yazmak
tadır.20 

(16) Ünal Tekinalp, «Oy Hakkında Zoraki İmtiyaz ve Bazı Problemler», 
İktisat ve Maliye, C. XVII S. 10, Ocak 1971, s. 452-455. 

(17) Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku, Istanbul 1972, s. 316 
vd. 

(18) Reşat Atabek, «Anonim Şirketlerde itibarî Kıymeti Farklı Hisse Se
netlerinin İhracı», İstanbul Barosu Dergisi, C. XLV S. 9-10, 1971, s. 
778 vd, 781 vdd. 

(19) İrfan Baştuğ, Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri, İzmir 1974j s. 323. 
(20) Fadıl Cerrahoğlu, «Anonim Şirketlerde Hisselerin İtibarî Değeri 

Farklı Olabilir mi?», İstanbul Ticaret, 25 Ekim 1974, s. 5; ayrıca 4 ve 
11 Ekim 1974, s. 5. 
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c) Arslanlı ise, her iki görüşü de savunmuştur21. Gerçekten 
Arslanlı, önce anonim ortaklıkta her payın «esas sermayenin mü
savi ve muayyen bir nisbetini temsil» ettiğini, başka bir deyişle, 
esas sermayenin «itibarî değeri muayyen ve müsavi paylara tak
sim» edildiğini söylemiş22; daha sonra da payların «itibarî değer
leri birbirinden farklı» olabileceğine işaret ederek bunun sonuçla
rını açıklamıştır: «Her paya asgarî bir rey hakkı verilmek kaydiyle 
itibarî değerleri değişik paylar çıkarılmak suretiyle de sermaye ile 
rey sayısı arasındaki nisbet itibarî değerleri daha az olan hisseler 
lehine değiştirilebilir, meselâ 10.000,— liralık bir payla 500 liralık 
bir paya birer rey hakkı tanınmış olabilir... Aynı kategoride bir 
rey hakkını haiz 10.000,— ve 500 liralık payların bulunmasına ka
nunî bir mani yoktur...»23. 

B — Y a b a n c ı D o k t r i n : 

İsviçre ve Alman hukuku gibi Türk ticaret hukukunun başlı
ca dış kaynaklarında pay senetlerinin itibarî değerlerinde eşitlik 
aranmamaktadır. 

a) İsviçre doktrini : 

— Siegwart, pay senetlerinin itibarî değerinin anasözleşmede 
gösterilmesi gerektiğini, ancak, «farklı itibarî değerde pay senet
lerinin yanyana» bulunabileceğini belirtir. Siegwart'a göre, tek fark 
bu ise ve ayrıca bir hak farkı yoksa, aynı nominal değeri taşıyan 
pay senetleri Federal Borçlar Kanunu'nun 654/11 ve 708/IV. mad
deleri anlamında bir özel pay senetleri grubu meydana getirmez
ler24. 

— Funk, pay tutarının anasözleşmede saptanacağını, ancak bu
nun bütün paylarda eşit olmasına gerek bulunmadığını yazar; ayrı
ca Federal Borçlar Kanunu'nun «oy hakkı bakımından ayrıcalıklı 
pay senetleri» kenar başlıklı 693. maddesini açıklarken, Kanun'un 
eşit itibarî değerde pay senetlerinin farklı oy gücü vermesini değil, 

(21) Arslanh'nm çelişkisine îmregün de işaret eder, age, s. 211 dn. 1. 
(22) Halil Arslanlı, Anonim Şirketler, C. I, İstanbul 1959, s. 17, 30. 
(23) Arslanlı, age, s. 136, 147. 
(24) Alfred Siegwart, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 

Das Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, Zürich, 1945, s. 
162 Art. 622 N. 17. 
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farklı itibarî değerde pay senetlerinin eşit oy gücünde olmasını ka
bul ettiğini belirtir25. 

— Schucany de, Federal Borçlar Kanunu'nun 693. maddesini 
yorumlarken, Kanun'un aynı itibarî değerde pay senetlerine farklı 
oy veya farklı itibarî değerde pay senetlerine aynı oy hakkı tanı
mak olanaklarından yalnız ikincisini kabul ettiğini; bunun da ya 
anasözleşmede daha başlangıçta öngörülebileceğini veya sonradan 
648/1. madde çerçevesinde bir anasözleşme değişikliği ile gerçek
leştirilebileceğini söyler26. 

— von Steigere göre «bütün hisselerin aynı itibarî kıymette 
olması icap etmez. Muhtelif nominal değerli hisse senetleri ihraç 
olunacaksa esas mukavelede her bir kategori hisse senetlerinin 
sayısı tesbit olunmak lâzımdır»27. 

b) Alman doktrini : 

— Lehmann, anonim ortaklıkta payların itibarî değerinin eşit 
olmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla farklı itibarî değerlerde 
pay senetleri çıkarılabileceği görüşündedir28. 

— Godin-Wilhelmi, pay senetlerinde itibarî değerlerin farklı 
olabileceğini, fakat bunun eşit itibarî değerli diziler biçiminde ya
pılması gerektiğini yazarlar29. 

Bu açıklamalardan çıkarılabilecek sonuçları şöyle toplayabi
liriz: 

1) Türk doktrininde anonim ortaklık pay senetleri itibari 
değerlerinin farklı olabileceği, yaygm görüştür. Türk ticaret huku
kunu etkileyen başlıca yabancı hukuk çevrelerinde ise itibarî de
ğer eşitliğine gerek bulunmadığı konusunda görüş birliği vardır. 

(25) Fritz Funk, Kommentar des Obligationenrechts, Bd. II, Aarau 1951, 
s. 158, Art. 622 N. 1, s. 323 Art. 693 N. 1. 

(26) E. Schucanyt Kommentar zum Schweizerischen Aktienrecht, Zürich 
1960, s. 123 v'd Art. 693 N. 1. 

(27) F. voti Steiger/Çav. Tahir Çağa, tsviçrede Anonim Şirketler Hukuku, 
İstanbul 1968, s. 50, ayrıca s. 348. 

(28) Heinrich Lehmann, Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., Berlin/Frankfurt a.M. 
1959, s. 211. 

(29) Godin-Wilhelmi (neubearbeitet von Sylvester Wilhelmi), Aktiengesetz 
vom 6. September 1965, Bd. I, 4. Aufl., Berlin/New York 1971, s. 12 
§ 1 Anm. 15. 
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2) Anonim ortaklıkça çıkarılacak pay senetlerinin itibarî de
ğerleri —ister aynı, ister farklı olsunlar— anasözleşme ile saptan
mış bulunmalıdır. 

3) Anonim ortaklık pay senetleri, ancak belirli gruplar veya 
diziler biçiminde farklı itibarî değerler taşıyabilir. Her grup veya 
dizi içinde kalan pay senetlerinin itibarî değerleri birbirine eşit ol
malıdır. 

4) Bu grup veya diziler, anasözleşme ile kendilerine ayrı bazı 
haklar tanınmadıkça sadece farklı itibarî değerleri yüzünden Türk 
Ticaret Kanunu'nun 389 ve 391. maddeleri anlamında bir ayrıcalık
lı pay senetleri grubu meydana getirmezler. 

Burada bir noktaya daha işaret etmekte yarar görüyoruz: Türk 
Ticaret Kanunu'nun 373/1 ve 401. maddeleri anlamında oy bakımın
dan ayrıcalıklı pay senetleri, ancak anasözleşme ile kendilerine bir
den fazla oy hakkı tanınmış pay senetleridir. Bu, hukukî bir ayrı
calıktır. Düşük itibarî değerli pay senetlerinin yüksek itibarî de
ğerli pay senetlerine oranla daha fazla oy hakkı değil, daha fazla 
oy gücü olabilir. Bu ise, fiilî bir durum, dolaylı olarak ortaya 
çıkmış 'bir sonuçtur. Yasa koyucunun böyle bir sonucu daha baş
tan göze aldığı anlaşılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 387. mad
desi ile anasözleşme değişiklikleri bakımından önlenmek istenen, 
hukukî eşitsizliktir, yoksa fiilî eşitsizlik değil. Bu nedenle düşük 
itibarî değerden ileri gelen fiilî bir sonuca Türk Ticaret Kanunu'
nun 387. maddesindeki hukukî eşitlik hükmünü uygulamak kadar, 
aynı maddenin açık anlamını —böyle bir sonucu gidermek iyiniye-
tiyle de olsa— zorlamayı isabetli bulmuyoruz. 

III — UYGULAMA 

Türkiye'de anonim ortaklıkların farklı itibarî değerli pay se
netleri çıkardıkları görülmektedir. Özellikle uzunca bir zaman ön
ce kurulmuş anonim ortaklıklarda bu duruma rastlıyoruz. Hele 
Türk Ticaret Kanunu'ndan önceki dönemden kalma anonim ortak
lıklarda 10, 50, 100, 500 veya 1.000 lira itibarî değerli pay senetleri
ni bir arada bulmak, seyrek bir olay değildir30. Kısacası, farklı iti-

(30) Örneğin İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası'na kayıtlı 
anonim ortaklıklardan bazılarının pay senetlerinde görülen farklı iti
barî değerler —dizileriyle birlikte— şöyledir: 
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barî değerlerde pay senetleri çıkarmak, uygulamada da benimsen
miş bir yöntemdir. 

IV — TOPLU SONUÇ 

Yukarda açıklanan nedenlerle Türk Ticaret Kanunu'nun itiba
rî değerleri değişik pay senetleri dizileri çıkarılmasına elverişli ol
duğu kanısındayız- Bu, uygulamanın gereksinmelerine de karşılık 
veren bir yorumdur. 

Bankalar ve sigorta ortaklıkları : Türkiye îş Bankası Hamiline 
Nama 10, Ha. Na. 500 (değiştiriliyor); Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Ha. I I I 100, Na. Ha. III-VI 500; Türk Ticaret Bankası Na. Ha. 
I 50, Na. Ha. II-IV, Ha. V. 500; Türkiye Vakıflar Bankası C grubu 
100, 500; Türkiye Garanti Bankası Na. Ha. A 100, Na. Ha. B, C-D 500; 
Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası Na. Ha. I 50, Na. Ha. II 
500; Egebank 10, 500; Denizli İktisat Bankası Na. Ha. A 100, B 500; 
Afyon Terakki Servet Bankası 50, 500; Sağlık Bankası Na. 10, 500; 
Elâzığ İktisat Bankası A 10, B 500; İmtaş İttihadı Millî Sigorta Ha. 
100, 500 TL. 

Sanayi ve ticaret ortaklıkları : Türk Demir Döküm Fabrikaları 
I-II, I I I 5.000, II, III 1.000; Çukurova Elektrik Ha. A 100, B-H 500, 
Aslan-Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Ha. A-E 50, F 500; 
Ha. G-I 800; Baştaş Başkent Çimento Ha. A 10.000, Ha. B-C 5.000; İs
tanbul İdrofil Pamuk Fabrikası A 10, B 500; Mensucat Santral 100, 
500, 1.000; Modern Mensucat Sanayi ve Ticaret Ha. 500, 5.000; Gübre 
Fabrikaları Ha. 250, 500; Bayraklı Boya ve Vernik Sanayi Na. 10.000, 
Ha. 500; Besin ve Mısır Sanayii Ha. 5.000, Ha. 500; istanbul Küçük 
Istikrazat 50, 500; Yüntaş Birlik Sanayi ve Ticaret Na. 50, Na. 500 TL. 

(Kaynak : «Borsa» Gazetesi, 4 Kasım 1974, S. 12077, s. 4-8). 
Bu örneklerde bazı ortak özellikler dikkati çekiyor. Dizilerin ra

kam veya harferi ilerledikçe pay senetlerinin itibarî değerleri —Baş
taş Başkent Çimento Ha. Â 10.000, Ha. B-C 5.000 TL. gibi itibarî de
ğerin başlangıçta çok yüksek tutukluğu birkaç örnek dışında— genel
likle yükselmektedir. Bunda yasal zorunluklar kadar, arada geçen za
man boyunca para değerindeki düşmelerin de rol oynadığı açıktır 
Fakat hâlâ 10 TL. itibarî değerli pay senetlerinin bulunması, Tatbikat 
Kanunu'nun 23. maddesine tam uyulmadığını göstermektedir. 

Öte yandan aynı anonim ortaklıkça çıkarılmış ayrı dizilerde eşit 
itibarî değerlere rastlanmakla beraber, —Türk Demir Döküm Fab
rikalarının II ve II. dizilerinde hem 5.000, hem 1.000 TL. itibarî de
ğerli pay senetleri bulunması dışında— aynı diziler içinde farklı iti
barî değerler görülmemektedir. Buradan aynı zamanda çıkarılmış pay 
senetlerinde genellikle itibarî değer eşitiğinin gözetildiği sonucuna 
varılabilir. 
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Kaldı ki, düşük ve yüksek itibarî değerli pay senetleri arasın
da oy hakkı bakımından mutlaka eşitsizlik bulunduğu da söylene
mez. Gerçekte böyle bir eşitsizlik ancak aynı zamanda çıkarılan 
farklı itibarî değerli pay senetleri arasında vardır. Konu uzunca 
bir zaman içerisinde düşünülürse, farklı itibarî değerde pay senet
leri çıkarmanın aslında eşitliği sağlayıcı bir yöntem olabileceği an
laşılır. Özellikle Türkiye gibi sürekli bir enflasyonun, başka bir 
deyişle para değerinde sürekli bir düşmenin hüküm sürdüğü ülke
lerde bu yola gitmek zorunlu olabilir. Zaten eski Ticaret Kanunu'-
nun pay senetleri için koyduğu en az 5 liralık itibarî değerin Türk 
Ticaret Kanunu ile 500 liraya yükseltilmesi otuz yıllık bir dönemde 
(1926-1956) para değerinde meydana gelen düşmeyi göz önünde 
tutarak yapılmış bir ayarlama değil midir?31 

Öte yandan başarılı bir anonim ortaklıkça eskiden çıkarılmış 
pay senetlerinin zamanla itibarî değerlerinin çok üstünde bir piya
sa değerine ulaşması olağandır. Böyle bir anonim ortaklık esas 
sermaye artırımına gittiğinde, önceki pay senetleriyle aynı itibarî 
değerde yeni pay senetleri çıkarılacak olursa; bu, uzun yıllar içinde 
yaratılmış malvarlığı değerleri üzerinde sadece o eski itibarî de
ğeri ödemekle yeni kişileri aynı haklarla ortak yaptığı ölçüde eski 
pay sahiplerini mağdur duruma düşürecek bir haksızlık anlamına 
gelir32. Bunu önleyici bir tedbir olarak yeni pay senetleri eski iti
barî değer üzerinden, fakat yüksek bir primle çıkarılırsa; —prim 
Türk Ticaret Kanunu'na göre belli indirim ve harcamalardan son
ra genel yedek akçeye ekleneceği (m. 466/II.1), kâr ve tasfiye pay
ları ise prim hesaba katılmaksızın33 ortakların esas sermayeye mah
suben yaptıkları ödemelere göre belirleneceği (m. 456) için— bu 
kez yeni pay sahipleri haksızlığa uğrayabilecektir. Haksızlığa her 
iki yanda engel olacak, eski ve yeni pay sahiplerinin çıkarlarını den
geleyecek çözüm yolu, yeni pay senetlerini eskisinden daha yüksek 
bir itibarî değerle, fakat primsiz veya düşük bir primle çıkarmakta 
gözüküyor. Eski itibarî değer üzerinden yüksek bir primle yeni pay 
senetleri çıkarmak başka nedenlerle de uygun gelmeyebilir. Eski 
itibarî değer uzunca bir zaman sonra çok küçük bir meblâğ kala
bilir veya 50 lira itibarî değerli pay senetlerine sahip bir anonim 
ortaklık gibi (Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli 

(31) Bk. Arseven, age, s. 83. 
(32) Krş. Atabek, agm, s. 782. 
(33) Bk. Funk, age, s. 257 Art. 661 N. 1, Schucany, age, s. 81 Art. 661 N. 1. 
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Hakkında Kanun m. 23) artık o meblâğla yeni pay senedi çıkarma
ya yasal olanak bulunmayabilir. 

Bütün bu durumlarda yüksek itibarî değerli pay senedi çıkar
mak, eski pay senetleri ile gerçek eşitliği koruyucu bir yöntem sa
yılabilir. Zaten çıkarılan yeni pay senetlerinin itibarî değeri, büyük 
bir olasılıkla eski pay senetlerinin fiilî değerine eşit olacaktır. Eşit 
ekonomik değerdeki iki pay senedinin eşit oy gücü vermesi ise do
ğal karşılanmak gerekir. Görülüyor ki, uzunca bir zaman içerisinde 
anonim ortaklıkların eşit itibarî değerde pay senetleri çıkarmasını 
istemek, önlenmek istenen eşitsizliğe }rc>l açmak sonucunu doğura
caktır. 



İŞÇİ GÖÇÜ VE FEDERAL ALMANYADAKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN 
AİLE HUKUKU SORUNLARI 

Prof. Dr. T. ANSAY* 

I. Konuya Giriş : 

A — Sorunlar : 

20. asrın ikinci yarısında Batı'mn endüstri ülkelerine doğru yö
nelen Türk işçi akımı, gidenlerin bir süre sonra geri dönmeleri ne
deni ile tam bir göç olarak adlandırılabilecek görünüşte değil. Bu 
yazımızda bu süreli göçün özelliklerini belirttikten sonra aile mü 
essesesi bakımından doğurduğu hukuki sorunlar üzerinde durmak 
istiyorum. Yurt dışına çıkan bütün işçilerimizin hukuki sorunları
nı genellemek müşküldür. Bundan dolayı esas itibariyle konu, en 
çok işçimizin bulunduğu Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından 
ele alınacaktır. Federal Almanya'daki işçilere ilişkin araştırmaların 
daha bol olması da hu ülkeyi seçmemizin ayrı bir nedeni- Yazı
mızda dört ana tez ortaya atılmıştır. İşçilerimizin büyük bir ço
ğunluğu bir süre sonra anavatanlarına geri dönmek durumunda
dırlar; gittikleri ülkede eski yaşantılarını devam ettirmekte, yeni 
topluma kaynaşamamaktadır. Buna rağmen aile yapısında bir de
ğişiklik ortaya çıkmakta; aileler parçalanmakta, eski büyük ailele
rin yerini endüstri toplumunun küçük aileleri almaktadır. Aile 
yapısındaki değişikliğin doğuracağı hukuki ihtilaflara kaideten mil
li hukuk olan Türk hukukunun tatbik edilmesi uygun olacaktır. 

B — Yurt dışındaki işçilerimize ilişkin temel bilgiler 

1. Yurt dışındaki işçilerimizin sayısı : Batıya Türk işçilerinin 
göçü diğer ülke vatandaşlarına oranla geç başlamıştır. Dışarıdaki 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
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işçilerimizin çok büyük bir kısmı Federal Almanyadadır. Almanya'
yı büyük bir farkla Fransa ve Hollanda izlemektedir.1 İlk işçilerimiz 
Almanya'ya 1960 yıllarının başında gitmiş, 1969'dan sonra bunların 
sayılarında önemli bir artış olmuştur. Son iktisadi bunalımdan ön
ce A-lmanya'daki işçilerimizin sayısı 550.000'in biraz üstünde idi.2 

Bu rakkama ayrıca sayıları 60.000-70.000 tahmin edilen hukuk dışı 
yollardan kaçak olarak giden işçilerimizi de katmak gerekir. Aile 
mensupları ile birlikte sadece Almanya'daki vatandaşlarımızın sa
yısı 1 milyona yaklaşmaktadır.3 Diğer ülkelerdeki işçilerimiz ve ai
leleri ile birlikte bu rakkam 1 milyonu çok aşmaktadır.4 

1971 (Mart)* 
10.000 
16.512 
8.500 

12.316 
6.502 

10.000 (yaklaşık) 

1973 
27.000 
31.013 
10.000 
26.551 
11.512 

(1) Yurt dışındaki işçilerimiz: 
(Ocak)*' 

Fransa 
Hollanda 
Belçika 
Avusturya 
İsviçre 
Diğer 

Kaynaklar : 
(*) Yurt Dışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, S. 9 (İş ve İşçi Bul

ma Kurumu Gl. Md. Yayını, No. 85, 1971). 
(**) Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları, Dışişleri Bakanlığı 

Yayını, Cetvel V (Basıldığı yer ve yıl, Ankara 1973?) Cetvel VII ile kar
şılaştırınız. 

W. R. Böhring'in verdiği rakkamlar (The Migration of Workers in the United 
Kingdom and the European Community, London 1972, S. 27 ve 43) : 

1964 1969 
Belçika 10.800 11.300 
Hollanda 4.900 16.500 

İsviçre'de yaşıyan Türklerin sayısı (1970) : 12.137, Hans Joachim Hoffmann-
Novotny, Soziologie des Fremdarbeiterproblems, S. 44, Stuttgart 1973. 

(2) Federal Almanya Cumhuriyetindeki işçilerimizin sayısı : 
1962 (Mart) 10.130 
1966 149.908 
1969 215.768 
1972 488.676 
1974 (31 Mart) 605.000** 

Kaynaklar : 
(**) Presse Informationen, Bundesanstalt für Arbeit, Nr. 51/74, 6 Eylül 1974. 
(3) Der Spiegel, Nr. 31, 30.7.1973, 
(4) Dışişleri Bakanlığı yayınında sayı çok daha düşük gösterilmiştir. Ocak 

1973'de Almanya'da 753.239 kişi, toplam yurt dışındaki işçi sayısı 
948.531. Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları, S. 105, 
Cetvel V. 
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2. Almanya'dakı işçilerimizin kadın ve erkek olarak dağılımı 
şöyledir.5 

Erkek Kadın Toplam 
1972 Ocak 348.913 100.763 449.676 
1973 Ocak 399.402 128.837 528.239 

Görüldüğü gibi kadın işçilerimizin erkeklere oranı yaklaşık 
olarak dörtte birdir. Son yıllarda kadın işçilerimizin oranı fazlalaş
mıştır. Erkek işçilerimizin 1972 yılında % 86 sının evli olduğu an
laşılıyor (1963'de % 82). Çeşitli nedenlerle evliler karılarını yanla
rında Almanya'ya getiremiyorlar. Bundan dolayı evli erkeklerin sa
dece % 46'sının karıları yanlarında (1%8'de % 34). Birlikte ya 
şama olanağı kadın işçilerimiz için daha çok. Kadın işçilerin % 78'i 
evli olmasına rağmen (1968'de °/o 71) evlilerin % 85'i kocaları ile 
birlikte Almanya'da yaşamaktalar (1968'de °/o 73).6 

3. İşçilerimizin çocuklarının sayısını Alman istatistiklerine 
bakarak çıkaramıyoruz. Çünkü 16 yaşından küçük olanların otur
ma izni almalarını Alman Yabancılar Kanunu öngörmüyor.7 Çeşitli 
araştırmalardan Nürnberg Araştırması 1972 İlkbaharında yaklaşık 
olarak 195.000 Türk çocuğunun Almanya'da yaşadığını bildirmek
te.8 İşçilerimizin çocuklarının ne kadarının Türkiye'de kaldığı ise 
alman çocuk paraları ile bir ölçüde tahmin edilebilmekte.9 

(5) Auslaendische Arbeitnehmer 1972/73, S. 71. 
(6) Repraesentativuntersuchung 72, S. 19/20 (Bundesanstalt für Arbeit, 

Nürnberg 1973). 
Bu konuda çeşitli araştırmalar yaklaşık olarak ayni sonucu vermekte
dirler. Bak. Maria Borris, Auslaendische Arbeiter in einer Grosstadt, 
S. 16 vd. Frankfurt 1973. 

y 

Evli ve bekârların durumu : 
1968 1969 1971 

Evli % 90.82 93,19 92.73 
Bekâr 7.47 5.04 6.24 

Kaynak : Yurt Dışındaki Türk İşçileri, S. 11. 
Evli olanlardan ailesi yanında bulunanlar (1971) % 76.05. 

(7) DV Ausi. G. m. 1 II, Nr. 1; Ansay, Alman Yabancılar Kanunu ve Türk 
İşçileri, 31 Ank. H.F. Der. 288 (1974, Sa. 1-2). 

(8) Repraesentativuntersuchung, 72, S. 23 (Nürnberg Araştırması). 
Kasım/Aralık 1973'de 21.013 Türk işçisinin Almanya'da 45.479 iki veya 
daha çok çocuğu bulunmakta idi (Bundesanstalt für Arbeit'den özel 
olarak elde ettiğim rakkamlar). 

(9) 1970 ve 1971 yıllarında, alman çocuk parasına göre iki veya daha fazla 
çocuk sayısı: 
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Almanya'da doğan Türk çocuklarının sayısı her yıl artmakta
dır. Sadece 1973 yılında bu ülkede 34.000 Türk çocuğu doğmuştur.10 

II. İşçilerimizin büyük bir kısmı bir süre sonra yurda geri dönmek 
durumundadırlar : 

Almanya'daki işçilerimizi klâsik anlamda göçmen olarak kabul 
etmek güçtür. Yapılan çeşitli araştırmalar işçilerimizin % 10-15 
arasındaki bir kısmının devamlı olarak Almanya'da kalmak istedik
lerini göstermektedir.11. Buna karşılık 7 yıldan beri Almanya'da ka
lan işçilerimizin sayısı 1964 yılından sonra Almanya'ya gelen işçi
lerimizin % 6'sını teşkil etmektedir.12 Geri dönmüş olanlar bu rak-
kamlara sokulmadığından oranın gerçek durumu tam olarak yan
sıtmadığı da söylenebilir. Türk işçilerinin ortalama oturma süresi 
nin, Almanya'daki diğer işçilere oranla daha az olduğu da anlaşılı
yor.13 

Devamlı oturma niyeti ile devamlı oturabilmenin birbirlerin
den farklı olduklarına da işaret etmek gerekir. Çeşitli nedenler de
vamlı oturma dileğinin gerçekleşmesini engellemekte: Bir kere Al
man Yabancılar Kanunu ve İş Teşviki Kanunu bu konuda işçileri
mizin serbest iradelerini kullanmalarına set çeker nitelikte. İlgili 
mercilere geniş takdir yetkisinin verilmiş olması vatandaşlarımızı 

1970: 291.688 1971: 379.910 (Kasım/Aralık aylarına göre), Auslaen-
dische Arbeitnehmer, 1971, S. 25. 
Ayrıca bak. Yurt Dışındaki Türk İşçileri, b. 11 ve 12. 
Mayıs/Haziran'da 210.565 Türk işçisinin Almanya dışında 564.421 iki 
veya daha çok çocuğu bulunmakta idi (Bundesanstalt für Arbeit'den 
özel olarak elde ettiğim rakkamlar). 

(10) Federal Almanyadaki Türk Büyükelçiliğinin vermiş olduğu rakkam. 
(10a) Abadan-Unat, Yurt dışına göçen Türk işgücü ve dönüş eğilimleri, 27 

SBF Der. 182 vd, 198 vd (1972). 
(11) 5 yıldan fazla kalmak istiyenler °/o 28.77 (Yurt Dışındaki Türk İşçileri, 

Tablo 12). Devamlı kalmak istiyenler C/o 12,8 (Saarbrücken Araştırması, 
S. 64( Af. Ffüx, Integration oder Rotation, Türkischer Arbeitnehmer 
1973, teksir). Nürnberg Araştırmasına göre Türk işçilerinin % 9'u de

vamlı oìarak Almanyada kalmak istiyorlar (Bu, diğer ülkelere oranla 
en düşük rakkamdır) Repraesentativuntersuchung, S. 37. 

(12) Repraesentativuntersuchung, S. 34. Borris, Auslaendische Arbeiter in 
einer Grosstadt, S. 25. 

(13) Repraesentativuntersuchung, S. 34. 1971 yılında işçilerimizin 22,10'u 5 
ve daha fazla yıl yabanc? ülkede çalışmıştı, Yurt Dışındaki Türk İş
çileri, S .14. 
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her an dışarı çıkarılma ihtimali ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Alman hükümetlerinin de Yabancılar Kanunu'nun yürürlüğe girdi
ği 1965 yılından beri belli bir siyaset gütmemiş olması durumun 
aydınlığa kavuşmasını engelliyor. Son zamanlara kadar rotasyon 
sisteminin kabul edilmesi yönündeki akımlar taraftar bulmuş, hat
ta bu sistem bazı eyaletlerde uygulanmaya bile başlanmıştı. Bu
nun sonucunda da zaman zaman Almanya'da çalışan işçilerin 
çalışma ve oturma izinleri uzatılmayarak, yerlerine yenilerinin gel
mesi tercih edilmişti. 1973 Haziranında açıklanan Bakanlar Kurulu 
Kararı gerçi rotasyon sistemini insani nedenlerle reddetmiştir; fa
kat daha sonra ortaya çıkan iktisadi bunalım da tartışmaların yeni
den canlamasma sebep olmuştur.14 

İktisadi bunalımlar yabancı işçilerin aleyhine sonuçlar yarat
maktadır. Gerçi yabancı işçilerin yaptığı bir kısım işlerin bunalım
lardan etkilenmediği söylenebilir. Fakat istatistikler bunalım yıl
larında Almanya'daki yabancı işçi sayısının önemli derecede azaldı
ğım göstermekte. Örneğin 1967 bunalımı sırasında Almanya'daki 
yabancı işçi sayısı 1.492.069 dan 991.255'e düşmüştü. 1973'de baş-
lıyan bunalım nedeni ile de pek çok işçimizin Türkiye'ye gönderil
melerine Alman kanunları imkân vermektedir. 

Türk hükümetleri de yabancı ülkelere yönelen işçi akımım ge
çici nitelikte görmektedirler. Bu görüşün çeşitli fiili tezahürleri ger
çekleşmemekle beraber niyetin bu yönde olduğu açıktır. 

Nihayet işçilerimizin Alman toplumuna entegre olamamaları 
da bir süre sonra Türkiye'ye dönme bakımından arzu edilenlerle 
gerçeklerin farklı görünümlerde olduğunu bir ölçüde kanıtlamak
tadır, ki bu ikinci tezimin konusunu teşkil etmektedir. 

İşçilerimizin kısa veya uzun bir süre sonra Türkiye'ye dönmek 
durumunda olmaları ilk geldiklerinde yeni bir topluma ve döndük
lerinde Türk toplumuna uyabilmeleri bakımından ikili bir uyum 
zorluğu ortaya çıkarmaktadır. Aynı ikili güçlük hukuki sorunlar 
bakımından da mevcuttur. 

(14) Bu konuda geniş bilgi için bak. Ansay ve Gessner, Gastarbeiter in 
Gesellschaft und Recht, München 1974, Beck'sche Schwarze Reihe, 
Nr. 108. 

(15) Ekim 1966 - Eylül 1967 arası, Auslaendische Arbeitnehmer 1971, S. 4. 
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III. Türkiye'den uzaklarda Türkiye : 

İşçilerimizin, gittikleri yabancı ülkelerde eski yaşantılarını sür
dürdükleri, hatta gettolar oluşturdukları zaman zaman ifade edil
mektedir. Acaba bu söylentiler gerçeği yansıtmakta mıdır? 

A. 1963 yılında yapılmış olan değerli bir araştırma o tarihler
de Almanya'da çalışan işçilerimizin büyük bir kısmının köylerden 
veya nüfusu 5.000'in altında olan kasabalardan geldiğini, hatta bü
yük şehirlerden gelenlerin dahi küçük yerlerde doğduğunu göster
mekte idi.16 Bugün de durumda bir değişiklik olduğu söylenemez. 
Yakınlarda yapılan bir araştırma 1971 yılında yurt dışına giden iş
çilerimizin % 42,54'ünün köy ve bucaklardan geldiğini göstermek
tedir.17 Bölgeler itibariyle dağılımı ise aşağıdaki tabloda açıklan
mıştır. 

Çıktıkları bölgelere göre Türk işçileri m 

İstanbul ve Trakya 
Ankara ve İç Anadolu 
Kuzey Anadolu 
Batı Anadolu 
Doğu Anadolu 
Güney Anadolu 

adet 
18.301 
26.892 
14.602 
23.888 
8.158 
9.585 

% 
18,0 
26,5 
14,4 
23,6 
8,0 
9,5 

adet 
14.278 
14.793 
8.821 

15.938 
4.971 
4.976 

:% 
22,4 
23,2 
13,8 
25,0 
7,8 
7,7 

% 
20.3 
23,8 
16,1 
23,8 
8,0 
8,0 

İşçilerimizin tahsil durumlarının düşük olması bu bulguyu doğ
rular. Eğitim seviyesi bakımından Türk işçileri son sıraları tutuyor-

(16) N. Abadan, Batı Almanyadaki Türk İşçileri ve Sorunları, E. 49, 50, 
Ankara 1964. Ayrıca bak. Ahmet Aker, İşçi Göçü, S. 30, İstanbul 1972; 
Bingemer/Meistermann-Seeger/Neubert, Leben als Gastarbeiter - Ge
glückte und missglückte Integration, S. 118 Tablo 6, Köln/Opladen 
1972. 

(17) 1969 yılında bu oran % 57,45 idi, Yurt Dışındaki Türk İşçileri, S. 11. 
Ayrıca bak. İş ve İşgücü Bülteni, Sa. 154, Tablo 24. Feix'in Saarland'da 
yaptığı araştırmaya göre soru sorulan Türk işçilerinin % 54,8'i köylü
dür, Integration oder Rotation, Türkische Arbeitnehmer, S. 20 (yayın
lanmamış araştırma). 
Doğum yerlerine göre ise durum şöyledir: 
500 nüfusa kadar % 26,6, 501-1.000 nüfuslu, % 23,4, 1.001 - 5.000 nüfuslu, 
% 29,3, 50.000'in üzerinde % 5,3 (ayni eser, S. 22). 

(18) Auslaendische Arbeitnehmer, 1972-1973, S. 49. 
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lar. Bu konuda, okuma yazma bilmiyen erkek işçilerimizin sayısının 
% 7 (hiç okula gitmeyen) ve orta okul üstünde eğitim görmüş olan
ların ise sadece °/o 5 oranında olduğunu belirtmekle yetinelim. Bu 
oranlar kadın işçilerimizde daha da düşüktür.19 

Sonuç bize Almanya'da çalışan işçilerimizin büyük çoğunluğu
nun eğitim seviyeleri düşük, kırsal bölgelerden gelme, endüstri top
lumuna yabancı kişiler olduklarını göstermektedir. Bu kişilerin ge
leneklerine bağlılık derecesinin kuvvetli olduğunu söylemek kanı
mızca mümkündür . 

B. İşçilerimizin Almanyadaki yaşantılar : 

1. Dil Öğrenimi : Çevre ile bağlantıyı kuran en önemli araç 
dil olduğuna göre bu konuya değinmekte yarar vardır. Eğitim du
rumları düşük olan kişilerin dil öğreniminde de güçlük çekecekleri 
beklenir. Gerçekte de işçilerimizin büyük bir çoğunluğunun Alman-
cayı yeterince öğrenemedikleri anlaşılıyor. Çeşitli araşt ırmaların 
vardıkları sonuçlar birbirlerine yakındır. Elimizdeki rakkamlara 
göre ancak % 7 kadar işçimizin iyi almanca konuşabildiğini söyle
yebiliriz.20 Anketlerde verilen cevaplar da dil sorununun önemli bir 
yer tut tuğunu ve işçilerimizin bundan yakındıklarını göstermekte.21 

(19) Çeşitli araştırmalar eğitim durumu hakkında birbirine yakın sonuçlar 
vermektedir. 

(20) 

İlkokul % 
Okur-yazar 
Okuyup yazamıyan 
(*) Yurt Dışındaki Türk 
Bulunduğu 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Fransa 
Hollanda 

ülkenin dilini 
çok iyi 

201 
22 
2 
1 
10 

1968 
59,20 
28,99 
2,86 

İşçileri, S. 

1969 
60,50 
24,43 
10,11 

12. 
öğrenme derecesi : 

iyi 
2.138 

35 
32 
98 
62 

az veya hiç 
21.864 

767 
293 
338 

1.205 

1971* 
72 49 

t 14,78 
5,60 

toplam 
24203 

824 
327 
437 

1.277 
(*) Yurt Dışındaki Türk İşçileri, Tablo 25. Çok iyi ve iyi bilenlerin 

oranı % 10 dolaylarındadır. 
Repraesentativuntersuchung, S. 29 : Türklerin % 7'si iyi almanca bil-
mekteler, % 34'ü biraz, % 43'ü kötü almanca biliyorlar, % 16'sı ise hiç 
almanca bilmiyor. 

(21) Örneğin Saarbrücken araştırması. İşçilerimizin % 78'i Alman makam
ları ile olan işleri için tercümana baş vurmak zorunda kalıyorlar 
(S. 55). 
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Dil bilmemek işçilerimizi ister istemez Türklerle daha sıkı te
masa doğru itmekte, Alman toplumunu tanıma ve ona kaynaşma 
olanaklarını büyük ölçüde engellemektedir. 

2. Mesken durumu: Oturulan yerler bakımından durumun 
Türk işçilerinin Alman toplumuna ' kaynaşmasını sağlıyacak görü
nümde olmadığı anlaşılıyor, işçilerimizin bir kısmı fabrikaların iş
çi yatakhanelerinde yatıp kalkmaktalar. Bu, iş hayatı dışında işçi
lerin diğer Türklerle bir arada yaşıdığı sonucuna bizi götürmek
tedir. 

Müstakilen oturan işçilerimizin de belli mahalle ve sokaklarda 
toplanmış olduklarım araştırmalar göstermekte.22 Özellikle büyük 
şehirlerde bu daha açık bir biçimde ortaya çıkmakta, bu nedenle 
de haklı olarak gettolardan bahsedilmektedir.23 

Diğer taraftan bir mıntıkada yaşıyan Türk işçilerinin büyük bir 
çoğunluğu da aynı binaların içinde oturmaktadırlar. Örneğin Mu
nich şehri ile ilgili olarak yapılan araştırma, bu şehirde oturan ya
bancıların üçte ikisinin 10 veya daha fazla aileler şeklinde ayni bi
nalarda oturduklarını göstermektedir.24 

C. Alman toplumu ile kaynaşmayı engelliyen diğer nedenler : 

İşçilerimiz bıraktıkları Türk toplumu ile olan ilişkilerini Al
manya'da bulundukları süre içinde de devam ettiriyorlar. Bunun 
en açık örnekleri haberleşme araçlarının kullanılmasında kendini 
göstermektedir. Abadan araştırması, işçilerimizin büyük bir kısmı
nın türkçe yayınları dinlediğini, Türk gazetelerini okuduklarını 
göstermektedir.25 Halen Almanya'daki okuyuculara hitap eden üç 
Türk gazetesi günde yaklaşık 100.000 adet satabilmektedir. Belli 

(22) Örneğin Munich araştırması, S. 44,143 (Kommunalpolitische Aspekte 
des wachsenden auslaendischen Bevölkerungsanteils in München, He
rausgeber : Stadtentwicklungsreferat, München 1972); Bingemer et al, 
S. 116. 

(23) Der Spiegel, Nr. 31, 30.7.1973. 
(24) Munich Araştırması, S. 45. 
(25) N. Abadan, S. 184 vd.; Gastarbeiter in Deutschland (bearbeitet von 

Mar plan) S. 154 vd. Yeni bir araştırma gazete okuyanların % 86'sınm 
kendi memleket gazetelerini okuduklarını, radyo dinliyenlerin % 95'-
inin ise kendi ana dillerindeki yayınları izlediklerini gösteriyor. 
U. Mehrlaender, Soziale Aspekte der Auslaenderbeschaeftigung, S. 222 
ve 223, Bonn-Bad Godesberg 1974. Ayrıca Bingemer et al, S. 122. 
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başlı şehirlerde Türk sinemalarına gitmek, Türk dükkânlarından 
alış veriş yapmak mümkündür. Gene yapılan araştırmalar işçilerin 
büyük bir kısmının yılda bir kere memlekete gittiklerini veya mem
lekette bir veya daha çok akrabanın Almanya'ya getirildiğini ifade 
ediyor.26 Serbest zamanlarını da işçilerimizin bir arada geçirdikleri 
anlaşılmaktadır.27 

D. Bütün bu nedenler işçilerimizin Alman toplumuna entegre 
olmadıklarını, eski yaşantılarını büyük ölçüde sürdürdüklerini gös
termektedir. 

IV. Aile Yapısındaki Değişiklik : 

A. Alman toplumunun aile değerlerini red : 

Türk toplumu ile mevcut bağların kopmuş olmasının tabii so
nucu Alman toplumuna yön veren değerlerin de kabul edilmeme
sidir. Yapılan araştırmalar Türklerin Alman ailesini kabul edeme
diklerini göstermektedir.28 (Mamafih verilen cevapların çoğunlukla 
erkeklerden alındığını da belirtmemiz gerekir). Şu halde işçilerimiz 
1er; eski değerleri, başka bir kültür içinde yaşamalarına rağmen de
vam ettirmek istemektedirler. Buna rağmen yeni değerlerden hiç 
de etkilenmediklerini söylemek doğru olmaz. 

B. Türk ve Alman ailelerinin karşılaştırılması : 

1. Atatürk devrimleri zincirinde bir halkayı teşkil eden Türk 
Medeni Kanunu İsviçre'den alındığı için, kabul etmiş olduğu aile 
düzeni İsviçre'dekinin aynıdır. Bu düzende karı koca arasındaki 

(26) Abadan, 180. 
(27) Saarbrücken Araştırması. Sorulara cevap veren işçilerimizin % 81.4'ü 

iş dışında Türk arkadaşlarla beraber olduğunu, % 13.8'i sadece ailesinin 
yanında bulunduğunu söylemiştir. % 4,3 Türkler ve Almanlarla iliş
kisi bulunduğu cevabını vermiştir (S. 49, Kars. S. 52). 

(28) N. Abadan, 191 vd.. Saarbrücken Araştırması : Karınız çalışıyor mu 
sorusunu % 87,3 hayır şeklinde cevaplandırmıştır. Bunların % 51,6'sı 
kanlarının evde yeteri kadar işi bulunduğunu, % 22,9'u ise karılarının 
çalışmasını ahlaken (örfen) doğru bulmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Kadın erkek eşitliği sorusuna verilen cevaplar ise şöyledir : Erkek üs
tündür, kadın itaat etmelidir: % 43,1, dinimiz kadın erkek eşitliğini 
istemez : % 5,3, kadınlara Almanyadaki kadar hak vermemelidir : % 2,7 
(cevapsız % 24,4) S. 42. 
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eşitlik esas olmasına rağmen bazı hallerde erkeğe üstünlük tanın
mıştır. Örneğin çocukların isimlerinin konmasında uyuşmazlık ol
ması halinde erkeğin reyi üstündür. Evin yerini erkek seçecektir. 
Evlilik birliğini koca temsil eder. Karı kocasının aile ismini taşır. 
Diğer yandan dini nikah değil, medeni nikah esası benimsenmiştir. 
Buna mukabil boşanma hukuku bakımından erkek ile kadın arasın
da eşitlik sağlanmıştır. Kadın da, eski hukukun aksine olarak bo
şanma davası açabilecektir ve kocanın mahkeme dışında boşanması 
mümkün değildir. 

Hukuki düzenin bu görünüşüne karşılık gerçek durumun farklı 
olduğunu söyliyebiliriz. Elli yıla yakın bir zaman geçtiği halde kuv
vetli geleneklerin etkisi altında kalan aile değerlerinin bütünü ile 
değiştirilmesi mümkün olmamıştır. Özellikle kültür seviyesi belli 
bir aşamaya erişememiş olan ve belli bir iktisadi düzen içinde ya-
şıyan çevrelerde aile eski niteliğini değiştirmemiştir. 

Türk işçilerin büyük bir çoğunluğunun kırsal bölgelerden gel
diklerini ve kültür seviyelerinin de düşük olduğunu esas alan tezi
miz kabul edildiği takdirde, bu kişilerin memleketlerinde iken ka
bul ettikleri aile değerlerinin kanunlardakinden farklı olduğu ileri 
sürülebilir. 

Türk köyleri üzerinde yapılan sosyolojik araştırmalar köy aile
sinin bazı özelliklerinin bulunduğunu göstermektedir.29 Bir kere 
köy ailesi değişiklik geçirmesine rağmen, büyük bir ailedir. Sade
ce ana, baba ve çocuklardan oluşmaz, büyük ana ve babalar, kardeş 
1er ve diğer yakın akrabalar da iktisadi fonksiyonu bulunan bu aileye 
dahildirler. Bir çatı altında yaşıyanlarm sayısının çoğalması ile bir
likte eşitlik ilkesinin uygulanması da güçleşir. Bu büyük aileler er
kek otoritesi üzerine kurulmuşlardır. Ailenin en büyüğü olan erkek 
ev içinde söz sahibidir. Özellikle kadınlar olmak üzere, evin içinde
kiler büyüğe itaat etmek zorundadırlar. Kadın çocuk yapan ve ev 
içinde çalışan şahısdır; onun iktisadi bakımdan bir bağımsızlığı yok
tur. Evlenme konusunda evlenecekler karar veremezler. Kimin ki
minle evleneceğini büyükler önceden tespit ederler. Kadın dışarıda 
az görüldüğünden evlilik dışında doğan çocuk sorunu hemen yok 

(29) Yararlandığımız eserler arasında bkz. V. Planck, Die laendliche Tür
kei, Soziologie und Entwicklungstendenzen, Frankfurt 1972; E. Güç-
bilmez, Yenimahalle ve Kayadibi - Karşılaştırmalı bir Köy Araştırması, 
172 vd., Ankara 1972. 
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gibidir. Esasen böyle bir ilişki çevrece hiç hoş karşılanmaz. Köy aile
sinde boşanmalara da pek rastlanmaz-

2. Alman toplumunda işçilerimizin karşılaştıkları aile düzeni 
biraz farklı. Bu toplum ileri endüstri aşamasına eriştiğinden aile 
de bu aşamanın özelliklerini göstermekte. Bir kere aile köy ailesi 
gibi büyük bir aile değil.30 Büyük ana ve babalar, rüşt çağma gelmiş 
kardeşler, diğer akrabalar kural olarak aileden ayrılmışlardır. Ka
dın kazanç sağlamağa başladığından genellikle iktisadi sbağımsızlı-
ğma erişmiş durumdadır. Karı ve koca arasındaki eşitlik ilkesi hu
kuken olduğu kadar fiiliyatta da büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. 
Bunun sonucunda da erkek evin içinde mutlak hakim olma yerini 
kaybetmiştir. Her konuda karının da ayni ölçüde söz söyleme hak
kı bulunmaktadır. Hatta Alman hukukunda karı evlenmeden önce
ki kızlık soyadını bile devam ettirebilmektedir. Alman toplumu ev
lilik dışında doğan çocuklar bakımından da farklı değerlere sahip
tir. Bu çocuklar ile evlilik içinde doğan çocuklar arasında tam bir 
eşitlik sağlanmıştır. 

Alman hukuk düzeni ile toplumdaki değerler arasında büyük 
ayrılıkların bulunduğu söylenemez. Çünkü Alman toplumu ile.hu
kuk düzeni aile konusunda birbirlerini yakından izleyebilmektedir
ler. Hukuk orada toplumu değiştirme aracı olarak kullanılmıyor, 
toplum hukuku yeni gelişmeler uyduruyor. 

C. Türk işçisinin aile konusundaki değerlerini büyük ölçüde 
kaybetmediğini, geleneksel aile anlayışının Almanya'da da devam 
ettirilmek istendiğini söylemiştik. Buna rağmen aile yapısında 
önemli değişikliklerin vuku bulması ve değerlerde de yenileşmenin 
belirmesi kaçınılmaz görünmektedir : 

1. Bir kere geleneksel köy ailesinin ayni büyüklükte devam 
ettirilmesi imkansız. Alman kanunları büyük aileyi değil küçük ai
leyi esas almaktalar. Alman Anayasası küçük aileyi korumakta.31 

Bu nedenle işçilerin ana, baba, kardeş ve diğer akrabalarını birlik
te Almanya'ya getirmeleri hukuken mümkün değil. Kaldı ki eşin 
ve çocukların Almanya'ya getirilmesi dahi belli şartların gerçekleş
mesine bağlanmıştır.32 

(30) René König, Familie und Familiensoziologie, S. 259 (Wörterbuch der 
Soziologie adlı eserde, Hazırlıyan Bernsdorf, Stuttgart 1969). 

(31) Alman Anayasası m. 6. 
(32) Rittstieg, Gesellschaftliche und Politische Perspektiven des Ausläen-
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Hukuk dışı nedenler de aile mensuplarının toplu halde Alman
ya'ya gelmesini önlemekte. Örneğin ilk başlarda iktisadi güvence 
sağlanmadan k a n veya çocukların beraber getirilmesinde tereddüt 
edilmektedir. Çocukların okul çağında olması, karı ve kocanın ça
lışmaları karının veya çocukların birlikte gelmesini önleyen neden
lerden. Bunlara rağmen yukarıda da belirttiğimiz gibi son zaman
larda daha fazla Türk işçisi eş ve çocuklarını Almanya'ya getirmek
tedir.33 

2. Aile içinde vuku bulan bünyesel değişiklikler arasında ka
dının da dışarıda çalışıp para kazanmağa başlamasını ve bunun so
nucu olarak da iktisadi bağımsızlığına yaklaşmasını, aile içindeki 
erkek otoritesinin zayıflamasını, çevre baskısının or tadan kalkması 
sonucu eski değerlerin müeyyidesiz kalmasını ve bunların yerini 
bir ölçüde Alman toplumundaki değerlerin almasını zikredebiliriz. 

D. Değişikliklerin sonuçları : 

Ailenin küçülmesi, çevre baskısının kalkması ve yeni değerle
rin nüfuz etmesi ile birlikte aile içinde bazı uyumsuzlukların orta
ya çıkacağı da tabiidir. Bu uyumsuzlukların başlıcalarım aşağıda 
belirtmeğe çalışacağız : 

1. Bağımsız evlenmeler : İşçilerimizin evlenme biçimlerinde 
bir değişiklik olduğu belirtilmektedir. Köy, kasaba ve hat ta şehir
lerde aile büyükleri tarafından hazırlanan evlenmelerin yerini ev
lenecek kişilerin kendilerince gerçekleştirilen evlenmeler almakta
dır. 1972 yılında Almanya'da 1166 Türk evlenmişdi.34 Yabancılar ile 
evlenen 260 Türk'ü de buna eklersek sayının 1426 ya vardığını gö
rürüz.35 Hamburg Konsolosluğundan edindiğimiz bilgilere göre bu 
evlenmelerin pek çoğunda kadın ve erkek işçi olarak Almanya'da 
çalışmaktadır. (Haberdar olduğum bir kaç olayda evlenmek iste
yenler gaybubetlerinde ana ve b cibai arı tarafından evlendirilmiş-
lerdi. Bu nedenle de bu kişilerin Almanya'da evlenmelerinde güç
lük ortaya çıkmıştı) . 

derreehts, 56 vd., 73 vd. (Ansay ve Gessner, Gastarbeiter in Gesellschaft 
und Recht). 

(33) Yuk. Nr. 2. 
(34) Kaynak : Federal Almanyadaki Türk Büyükelçiliği. 
(35) Kaynak : Federal Almanyadaki Türk Büyükelçiliği. Alman makam

larınca kıyılan evlenmelerin bu sayının üstünde olduğunu sanmak
tayız. 
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Bunun gibi Almanya'daki evlenmelerin ancak istisna denebile
cek bir kısmında medenî nikaha ek olarak ayrıca imam nikahının 
da kıyıldığını araştırmalarımızla tespit etmiş bulunuyoruz.36 

2. Kültür uyumsuzluğunun aile içindeki en önemli sonucunun 
karı koca arasındaki ihtilafları arttırması olduğu söylenebilir. Ger
çekten özellikle parçalanmış ailelerde kan veya kocanın daha önce 
dışarıya çıkması ve yeni hayat şartları ile daha önce karşılanması 
kendisi ve eşi arasında eskiden görülmemiş farklılıkları ortaya çı
karabilecektir.37 

Bu varsayımın kanıtlanmasına yarayacak araştırmalar yapılmış 
değil. Türkler arasındaki boşanma davalarını görmeğe Alman mah
kemeleri yetkili kılmmadıklarmdan,38 Alman kaynaklarından bilgi 
edinmek mümkün olamamakta. Ancak taraflardan birinin (özellik
le karının) Alman olması halinde Alman mahkemeleri boşanma da
vasını görebilmektedirler. Türk-Alman karma ailelerinin pek çok 
hallerde boşanma ile sona erdiğini elimizdeki mahkeme kararları 
ve bilirkişi raporları göstermektedir. Mamafih Türk-Alman karma 
evliliklerinin sorunlarının salt Türk ailesinin sorunlarından farklı 
olduğu açıktır. 

Türk mahkemelerinin son zamanlarda taraflardan biri veya 
ikisi Almanya'da çalışan Türkler'in boşanma davalarını sık sık gör
mek durumunda kaldıklarını ifade etmek yanlış olmaz.39 Özellikle 
kocanın yalnız başına Almanya'ya gitmiş olması hallerinde boşanma 
davasının açıldığına rastlamaktayız. Örneğin Yargıtayımızm bir 
kararında İsviçre'de karışma mesken bulan ve uçak biletini de gön
deren kocanın talebine karının uymamasını Mahkeme boşanma se-

(36) T. Ansay, Die Eheschliessung der Türken in der Bundesrepublik 
Deutschland, Die Welt des Islams 26 vd. (1974). 

(37) Saarbrücken Araştırması. Ailenizi de yanınıza aldırtmak ister misiniz 
sorusuna hayır diyenler arasında şu cevap ilginç: 
Ailem Almanyadaki hayata uyamaz (% 16), S. 46. 

(38) Alman Hukuk Yargılama Usulü K. m. 6M>, 606 b. Bak. Ansay ve Mar-
tiny, Die Gastarbeiter Familie im Recht, S. 193 {Ansay ve Gessner, 
Gastarbeiter in Gesellschaft und Recht, München 1974 adlı kitapta). 

(39) Yarg. 2.H.D., 29.1.1970, 27 Ank. Bar. Der. 340 (1970); Yarg. 2.H.D., 
16.10.1969, TÎK I 1970, Nr. 328; Yarg. 2.H.D., 28.12.1972, Ist. Bar. Der. 
(1973); Yarg. 2.H.D., 26.4.1973 E. 2640, K. 2713 (yayınlanmamıştır); 
Yarg. 2.H.D., 24.5.1973 E. 2619, K. 3418 (yayınlanmamıştır); Elazığ l. 
Asliye H. Mahkemesi, 14.7.1969 (yayınlanmamıştır) 
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bebi olarak kabul etmişti* Bunun gibi «Almanya boşanmaları»nm 
sayısının yüksek olduğu söylenmekte. 

3. Evlilik dışı ilişkiler : Aile parçalanmasının doğurduğu so
nuçlardan bir diğeri de evlilik dışındaki ilişkilere taalluk etmekte
dir. Sadece bekar olarak gelen Türk erkek ve kadınları değil, evli 
olmasına rağmen eşinden ayrı yaşamak durumunda kalan Türkler 
arasında evlilik dışı ilişkilerin yüksek oranda olduğu anlaşılıyor. 

Bekâr erkeklerin Almanya'da Alman ve Türk kadınlarından 
evlilik dışında çocukları doğmaktadır. Bu konuda kati durumu yan
sıtan rakkamlar elimizde yok. Alman istatistikleri sadece evlilik 
dışında çocuk doğuran kadınlar hakkındaki rakkamları vermekte. 
Fakat Alman mahkemelerini en çok işgal eden yabancı işçi sorun
larından birinin evlilik dışında doğan çocuklar olduğunu söyliyebi-
liriz. Elimizdeki Alman mahkeme kararları bunu desteklemektedir. 
Gene bilirkişi raporlarının büyük bir kısmı da evlilik dışında do
ğan çocukları ilgilendirmektedir. Babanın belli olmadığı pek çok 
olay ise ne istatistiklere yansımaktadır, ne de mahkemelere kadar 
gidebilmektedir. 

Evlilik dışındaki ilişkilerden çocuk doğuran Türk kadınlarının 
sayısının da hayli yüksek olduğu anlaşılıyor 1970 yılında 488 Türk 
kadım evlilik dışında çocuk doğurmuştur.41 Ayni tarihte Almanya'da 
doğan Türk çocuklarının sayısı 11.724 olduğuna göre evlilik dışı 
doğumların oranı % 4'dür. 1969 yılma kadar Almanya'daki evlilik 
dışında doğumlar bakımından Türk kadınları üçüncü sırayı tut
makta iken 1970 yılında Türkler Yugoslavlardan sonra ikinci sırayı 
almış bulunmaktalar.42 

Evli erkek ve kadınların da parçalanmış aileler nedeni ile Al
manya'da evlilik dışı çocuklar yaptıkları görülmekte. Bunun önem
li bir sorun olduğunu elimizdeki mahkeme kararlarından ve bilir
kişi raporlarından çıkartabiliriz. 

4. Nafaka sorunu : Evli erkeklerin bir kısmının karılarını Tür
kiye'de bırakıp Almanya'da çalıştıklarını belirtmiştik. Bu erkekle
rin, geride kalan eşlerine ve çocuklarına her zaman nafaka gönder-

(40) Yarg. 2.H.D., 16.10.1969, (Yazıcı/Atasoy, Nr. 328. 
(41) Federal Almanyadaki Türk Büyükelçiliği. 
(42) Oehlert, Personenstandsfaelle von Auslaendern, StAZ 299 vd. (1972); 

Wirtschaft und Statistik 69 (1972). 
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medikleri anlaşılıyor. Bazı hallerde de kan ve koca Almanya'da ça
lıştığı halde Türkiye'deki çocuklarına bakan yakınlarına para gön-
dermiyorlar. Bu sorunun ardında da sosyal nedenlerin bulunduğu 
söylenebilir. 

5. Ana ve babanın birlikte çalışması veya babanın tek başına 
Almanya'ya gitmesi çocukların yetişmeleri bakımından önemli bir 
güçlük doğurmakta. Alman makamlarının, yetiştirme yükümlerini 
yerine getirmeyenlere müeyyideler uygulamaktaki titizliklerine 
rağmen okul zamanı Alman sokaklarında dolaşan pek çok çocuk 
bulunduğunu Alman gazetelerinde okuyoruz. Türkiye'de bırakılan 
çocukların da babanın denetiminden uzak ana veya büyük ana ve 
babalarca ne ölçüde yetiştirilebileceği haklı olarak tartışılabilir. 

6. İhtilaflara uygulanacak hukuk : 

Türk işçilerinin yabancı ülkelerde karşılaştıkları aile sorunla
rına hangi hukukun uygulanması gerektiği sorusuna cevap bulmak 
güçtür. 

Bu konuda klasik nazariyelerden hareketle milli veya mahalli 
kanunun uygulanması teklif edilebilir. Kara Avrupası ülkelerinde 
uzun zamandır aile sorunlarına milli kanunun uygulandığım gör
mekte idik. Türk hukukunun kabul ettiği sistem de budur. Buna 
mukabil son yıllarda mahalli kanun görüşü üstünlük kazanmağa 
başlamıştır. Mahalli kanunun uygulanması görüşü özellikle son za
manlarda Almanya'da taraftar bulmuştur.43 Çok sayıda yabancının 
ülkede yaşaması ve yabancı kanununun bulunup doğru bir biçimde 
uygulanmasındaki güçlük nedenleri ile bu ikinci görüşün destek bu
lacağı tabiidir. Çünkü bu takdirde, örneğin Türk işçilerine Alman
ya'da Türk hukuku değil, ikametgahın bulunduğu yer alan Alman 
hukuku uygulanacaktır. 

Yabancı ülkelere giden Türk işçilerinin bir süre sonra Türki
ye'ye dönmek durumunda olduklarını söylemiştik. Türk işçi akımı
nın diğer göçlerden farklı olduğu inkar edilemez. Batı Avrupaya gi
den Türk işçilerinin kalış sürelerinin gidilen ülke, Türkiye ve giden 
işçi bakımlarından devamlılık gösteremiyeceği tezini daha önce sa
vunduk. Savunmuş olduğumuz ikinci tez ise işçilerimizin genellikle 
yeni topluma kaynaşamamalan, Türk geleneklerini büyük ölçüde de-

(43) Ansay ve Martiny, S. 185 vd. 

Hukuku 
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vam ettirmelerdir. Bu iki tezin teorik ve pratik sonucu, işçilerimize 
bulundukları ülkede kendi milli hukukları olan Türk hukukunun 
uygulanmasıdır. 

Aile ilişkileri devamlılık arzederler ve kişi ile yakından ilgili
dirler. Bunun gibi, aile ihtilaflarına uygulanacak hukuk da etkileri
ni uzun zaman sürdürebilecektir. Bir evlenme, eşlerin bulundukla
rı yeri değiştirmeleri, başka bir ülkeye gitmeleri halinde de devam 
eder. Verilen bir boşanma kararı da örneğin yeni bir evlenme akdi
nin yapılabilmesi için ön şart olduğundan, bir süre sonra bir ön 
sorun şeklinde ortaya çıkacaktır. Eğer işçilerimize bulundukları 
yer hukuku uygulanacak olursa, sonradan yurda döndüklerinde, 
beklenmedik bazı sonuçlarla karşı karşıya kalmaları mukadderdir. 
Ve bunun başlıca nedeni Türk ve Alman (yahut diğer ülke) hukuk
larının birbirlerinden farklı olmalarıdır. 

Durumu birkaç örnek daha açık bir şekilde canladırabilir : İki 
Türk vatandaşı Almanya'daki Türk konsolosluğunda evlenebilirler. 
Bir Alman ile bir Türkün konsoloslukta evlenmesi ise geçerli ol
maz.44 Bunların Alman yetkilileri önünde evlenmesi gerekir; evlen-
memişlerse eşler Almanya'da birbirlerinin mirasçısı olamazlar, ka
dın ölüm halinde emekli maaşından yararlanamaz. 

Bir Türk-Alman ailesinin Almanya'da boşanması Türkiye'de ge
çerli olmaz. Bu nedenle Türk eş Türkiye'de yeniden evlenemez. 
Türk eş bir süre sonra Türkiye'de ölse Alman kanunlarına göre bo
şandığı karı veya kocası onun Türk hukukuna göre mirasçısı olabi
lecektir. Türk kocasının bir kere de Türkiye'de boşanması gere
kir.45 

Evli bir erkek Türk hukukuna göre evlilik dışında doğan çocu
ğunu tanıyamaz. Oysa Alman hukuku bu gibi şahısların tanınması
nı veya bu gibi şahıslar için babalığa hükmedilmesini kabul etmiş
tir. Bu nedenle Almanya'da evli Türk erkeklerinden doğan çocuk
ların babalığına hükmedilmekte, bunun sonucu olarak da baba ile 
çocuk arasında her türlü hukuki bağlantılar kurulabilmektedir. Oy
sa bu çocuk-baba ilişkisi, ilgililer Türkiye'ye geldiklerinde geçerli 
olmayacaktır. Oğlunu tanıyan bir Türk işçisi Türkiye'ye döndüğün-

(44) Ansay, Die Welt des Islams 28 vd. 
(45) Ansay, Almanyada boşanan Türklerin hukukî sorunları, 27 Siyasal B.F. 

Der. 35 vd. (1973, Sa. 3). 



TÜRK HUKUKUNDA KANUN İHTİLÂFLARININ GENEL 
ESASLARI 

Prof. Dr. Osman Fazıl BERKİ* 

GİRİŞ 

Devletlerin kanunları arasında meydana gelen çatışma şeklinde 
tarif edilebilecek olan kanun ihtilâflarının iki ayrı açıdan ele alına
rak incelenmesi zarureti vardır. 

Bunlardan birisi, «teşrii yetki ihtilâfları» ki, bir ihtilâfa hangi 
devlet kanununun tatbik edileceği konusu ile ilgilidir. Diğeri «kazai 
yetki ihtilâfları» ki, bir ihtilâfın hangi mahkemede görüleceği hu
susuna ilişkindir. 

Şu kısa izahat da açık olarak gösteriyor ki, bu ayırım Devlet
ler Hususi Hukuku'nun temelini teşkil etmektedir. Böyle bir ayırım 
yapılmamış olsa idi kanunlar ihtilâfının doğmasına imkân olmazdı. 

Bu açıklanan hususları bir noktada toplamak icabederse deni
lebilir ki, bir ihtilâfa muayyen bir devlet kanununun tatbiki, o dev
let mahkemelerinin ihtilâfı görmeye yetkili olmasını gerektirmiye-
ceği gibi, bir devlet mahkemesinin ihtilâfı görmeye salahiyetli ol
ması, o devlet kanununun uygulanmasını icabettirmez. Başka bir 
deyimle, teşrii ve kazai yetki ihtilâfları prensip itibariyle birbirinden 
ayrı, bağımsız mefhumlardır1. 

Teşrii yetki ihtilâflarını, «şahsi kanun» ve «mahalli kanun» ayı
rımına dayanarak iki ihtilâf kaidesine irca etmek mümkündür. 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli. 
(1) Tafsilât için Bk. Osman Fazıl Berki, Devletler Hususi Hukuku, 1966 

6. B., C. II, Sh. 5 Vd. 
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Şahsi kanun, «Milli Kanun» ve «İkametgâh Kanunu»nu içine 
alan bir İhtilâf kaidesini ifade eder. 

Milli kanun, şahsın vatandaşlık bağı ile bağlı bulunduğu devlet 
kanunu demektir-

İkametgâh kanunu, şahsın ikametgâhının bulunduğu yer kanu
nu demektir. 

Bazan bu manada olmak üzere «İkametgâhın bulunduğu yerde
ki kanun» tâbiri kullanılmakta ise de bu, Devletler Hususi Huku
kunda alışılmış bir tabir değildir. 

Mahalli kanun, muhtevası geniş bir ihtilâf kaidesi olup, müte
addit kanunları ihtiva eder. Hakimin kanunu, veya mahkeme ka
nunu, malların bulunduğu yer kanunu, icra yeri kanunu, fiilin va
ki olduğu yer kanunu, hukuki muamelerin yapıldığı yer kanunu 
bunlar arasında zikredilebilir. 

Kazai yetki ihtilâflarında iki hususun önemle göz önünde bu
lundurulması gerekir. 

Bunlardan birisi «Genel Yetki» dir ki, bununla hangi devlet 
mahkemesinin ihtilâfı halle salahiyetli olduğu ifade edilmek iste
nir. Bu yetki, milletlerarası bir mahiyet arzetmektedir. Böylece 
muhtelif devlet mahkemelerinin birbirine nisbetle muayyen bir da
vaya bakmak salâhiyetleri bahis konusu olur. 

Diğeri «Özel Yetki» dir ki, tamamen iç hukuka ilişkin olup bir 
ihtilâfın muayyen bir deylet mahkemelerinden hangisinde görüle
ceğini tayin ve tesbit eder. 

Şu noktayı belirtmek gerekir ki, bazı davalarda genellikle bir 
devlet mahkemesinin umumi yetkiyi haiz olması o mahkemenin 
özel yetkiyi haiz olmasını icabettirmez. Bunun aksi de sahihtir. Ya
ni bir devlet mahkemesinin özel bakımdan yetkili olması, genel 
bakımdan yetkili olmasını gerektirmez2. 

Bu etüdde yukarıda belirtilen teşrii ve kazai yetki ihtilâfları 
tefrikine dayanarak Hukukumuzda teşrii ve kazai yetki ihtilâfla
rına ilişkin genel esasları gözden geçirecek bu konuda ötedenberi 
takip ettiğimiz metoda uyarak yalnız nazari sahada kalmayıp Türk 
mahkeme içtihatlarına da temas ederek şahsi görüşlerimizi belirte
ceğiz. 

(2) Tafsilât için Bk. Osman Fazıl Berki, Devletler Hususi Hukuku 1966 
6. B, C. II. Sh. 319. 
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B Ö L Ü M I 

TEŞRİİ YETKİ İHTİLÂFLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR: 

§ 1 — Milli Kanunun yetkisine giren hususlar. 

I — EHVK. Kapitülâsyonların Osmanlı İmparatorluğunca bir 
taraflı olarak ilgası üzerine neşredilen 1330 tarihli «Memaliki Os
maniye de bulunan tebaayı ecnebiyenin hukuk ve vezaifi hakkında 
kanunu muvakkat» in 4. maddesinin 2. cümlesi hükmü, rüşt, me
zuniyet, hacir ve vesayet gibi ehliyete evlenme akdi ve evlenmenin 
feshi, ayrılık, babalık, nesep ve evlât edinme gibi aile hukukuna ve 
menkul mirasa ilişkin hususları milli kanuna tâbi kılmış bulunmak 
tadır. 

Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, milli ka
nunun yalnız maddede sayılan müesseselere mi tatbik edileceği, ah
kâmı şahsiyeye ilişkin olmakla beraber hükümde yer almayan mües
seseler hakkında başka bir ihtilâf kaidesinin mi uygulanacağı key
fiyetidir. 

Prof- Uluocak ve Prof. Nomer, muvakkat kanunun 4. maddesin
de zikredilmeyen müesseselerin milli kanunun salâhiyeti sahasına 
idhal edilemiyeceği görüşündedirler3. 

Biz, değerli meslektaşlarımızın görüşüne iltihak edemiyoruz. 
Zira, mezkûr maddede şahıs ve aile hukukuna giren müesseseler 
tahdidi bir şekilde tadat edilmediğinden temsili bir mahiyet arzet-
mektedir. 

Kanaatımızca madde metni başka türlü bir tefsire müsait ol
madığı gibi, ahkâmı şahsiye konusunda kabul edilen ihtilâf kaide
sinin tecezzisi de Devletler Hususi Hukukunda tecviz olunamaz. 

Bu itibarla, maddede zikredilmeyen nişanlanma, evlenmenin 
umumi hükümleri, mal rejimleri, boşanma, kayyımlik, müşavirlik 
ve velayet gibi müesseselerden doğması muhtemel kanun ihtilâfla
rı da milli kanunun selâhiyeti sahasına girecektir. 

4. Madde Ahkâm-ı şahsiyeye ilişkin hususlarda milli kanunun 
tatbikini mutlak bir mahiyette görmemiş, âmme intizamı ile tah
dit ve takyit etmiştir. 

(3) Nihal Uluocak, Kanunlar İhtilâfı, 1971 Sh. 10; Ergin Nomer, Devletler 
Hususi Hukukunda Nafaka, 1967 Sh. 30 
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Türk Devletler Hususi Hukuku Sistemi âmme intizamını bir 
prensip olarak kabul etmemiş, bir prensibin, milli kanunun tatbi
ki prensibinin bir istisnası olarak telâkki etmiştir. JBu sebeple âm
me intizamı, yalnız yetkili milli kanunun sadece uygulanmasına mâ
ni olmaz; bazen de onun yerine geçerek mahalli kanunun tatbikini 
zaruri kılar. 

II. TK. Ticaret Kanununun 678. maddesine göre, poliçe ile 
borçlanmak için gereken ehliyeti, şahsın tâbi bulunduğu devlet ka
nunu ile tayin, edilmek lâzımdır. Bu hüküm, EHVK nun 4. madde
sinde kabul edilen ihtilâf kaidesine tamamen uygun olup bonolar 
(md 690) ve çekler hakkında da (md. 730) tatbik olunur. 

§ 2 — İkametgâh Kanunun Yetkisine giren hususlar. 

I — TVK. 1964 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu, Vatandaşlı
ğa alınacak yabancı, bir devlete tâbiiyet bağı ile bağlı olmadığı, ya
ni vatansız olduğu taktirde ehliyetinin ikâmetgâhı kanunu olan 
Türk Kanunu ile tayin edileceğini hükme bağlamıştır, (md. 6- b. a) 
Böylece Türk mevzuatı, Devletler Hususi Hukukunda kabul edilen 
bir esası teyit etmiş oluyor. 

II — TK. Türk Ticaret Kanunu, ikametgâhlı poliçe ve ikamet
gâhlı çekle ilgili olmak üzere ihtilâf kaidesi olarak ikametgâh ka
nununun tatbiki esasını kabul etmiş bulunmaktadır. 

1 — Muhatap, ikametgâhlı poliçeyi ödeyecek olan üçüncü şa
hıs ve kendi hesabına poliçe çekilmiş bulunan kimse veya ticaret
hane aleyhlerine sebepsiz iktisaptan doğan haklar, bunların ikamet
gâhları kanununa göre tayin olunur, (md. 685). 

2 — Muhatap ve ikametgâhlı çeki ödeyecek olan üçüncü şahıs 
aleyhine sebepsiz iktisaptan doğan haklar, bu kimselerin ikametgâh
ları kanununa göre tayin olunur, (md. 735). 

§ 3 — Mahalli Kanunun Yetkisine Giren Hususlar. 

I — EHVK. Bu kanunun 2. maddesi, Fransız Medeni Kanu
nunun 3. maddesinden alman bir hüküm olup, devletin emniyet ve 
asayişine ilişkin bütün kanun ve nizamların Osmanlı ülkesinde bu
lunan yabancılar hakkında da mer'i olacağını âmirdir. 

Bu hüküm açıkça gösteriyor ki, bu konuda kabili tatbik kanun 
bakımından Türk Vatandaşları ile yabancılar arasında en ufak bir 
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fark gözetilmemiş, hepsi Türk Kanun ve Nizamlarına tâbi kılın
mıştır. 

Kanun koyucu, bu madde hükmü ile kanunların mülkiliği esa
sını teyid etmiş bulunmaktadır. 

Bu maddenin muhtevası çok geniştir. Mezkûr madde, âmme hu
kukuna ilişkin hususlardan mâda bununla sıkı ilgisi bulunan hu
susi hukuk hükümlerini de içine almaktadır. Bunlar arasında nü
fus sicillerine, velayet hakkını haiz olanlarla, velayet altında bu
lunanların, vasinin, vesayet altında bulunanların şahısları ve mal
ları üzerindeki hak ve selâhiyetlerine, muvakkat ve ihtiyati tedbir
lere ve haksız fiillere mütedair hükümler zikredilebilir-

Bu madde hükmünde yer alan mülkilik esası, daha önce her 
hangi bir yabancı kanunun uygulanması mevzuu bahis olmaksızın, 
doğrudan doğruya, normal olarak uygulanan bir esastır. Başka bir 
deyimle, kanun ihtilâfları halinde normal olarak mahalli kanun 
tatbik olunur. Bu itibarla, 4. maddede, milli kanunun ahkâmı şah-
siyede tatbiki münasebetiyle âmme intizamının müdahalesi netice
sinde ortaya çıkan mülkilik, mahiyeti itibariyle farklıdır. Burada, 
yani 4. maddede prensip yabancı «milli» kanunun tatbiki olduğu 
halde, 2. maddede prensip, mahalli yani Türk Kanununun uygu
lanmasıdır. Bu sebeple 2. maddede öngörülen hüküm, bir âmme in
tizamı hükmü değildir, ve âmme intizamı ile ilgisi yoktur. 

Her ne kadar Prof. Göğer, Prof. Ökçün ve Prof. Uluocak, 2. 
madde hükmü ile âmme intizamı arasında bir irtibat ve münase
bet kurmak temayülünde iseler de bu görüşün4 yukarıda da belirt
miş olduğumuz gibi Türk Devletler Hususi Hukuku sisteminde 
âmme intizamına izafe edilen mahiyet ile telifini mümkin göre
memekteyiz. 

2 — Muvakkat Kanunun 4. maddesinin 1. cümlesinde öngörü
len hükmü nazarı itibare alıp bazı ayırımlar yaparak benimsenen 
ihtilâf kaidesini belirteceğiz. 

A — Gayrimenkullerden doğan kanun ihtilâflarında ihtilâf 
kaidesi olarak, gayri menkulün bulunduğu yer kanunu olan Türk 
Kanunu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

(4) Erdoğan Göğer, Devletler Hususi Hukuku (Kanunlar ihtilâfı) 1971 2. 
B. Sh. 100; Gündüz Ökçün, Devletler Hususi Hukukunun kaynakları ve 
kamu düzeni 1967, Sh. 53; Nihal Uluocak, age. Sh. 18. 
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Bu ihtilaf kaidesinin 4. maddede yer alan ve ahkâmı şahsiye 
kavramının şümulüne girmekle beraber onun tâbi tutulduğu ka
nunun salâhiyeti dışında bırakılan gayrimenkullere ilişkin miras 
hukukundan doğması muhtemel ihtilâflara da uygulanması gere
kir- Bu netice, aynı zamanda mezkûr maddede «menkul mallara 
ait vasiyet ve terekelere müteallik davalar alâkadarların tâbiiye
tinde oldukları devlet kanunlarına tâbidir» şeklinde öngörülen nü
mün mefhumu muhalifinden çıkmaktadır5 

B — Aynı maddede sair hukuk ve ticaret ve ceza davalarına 
ilişkin hususların Türk kanunlarıyla idare olunacağını âmir bir 
hüküm yer almaktadır. Bu hükmü tahlil ederken bir kaç ayırım 
yapılmasını zaruri görmekteyiz. 

a — Ceza davalarına ilişkin hususlar üzerinde durmaya mahal 
yoktur. Zira, ceza kanunları, mülki kanunlardan olup, Devletler 
Hususi Hukuku'nun iştigal sahası dışında kalmaktadır. 

b — «Sair hukuk davaları» tâbirinin herşeyden önce hududu
nun çizilmesi lâzımdır. Bundan maksat, ahkâmı şahsiye dışında ka
lan hukuk davalarıdır. Zira, ahkâmı şahsiyeye ilişkin kanun ihti
lâflarında ihtilâf kaidesi olarak Milli Kanunun tatbiki benimsen
miştir. 

Bu tabir içerisinde yer alabilecek hususlar da şöyle izah oluna
bilir. 

aa — Ayni haklar bakımından menkul mallara ilişkin ihtilâf
lar. Yukarıda gayrimenkul mallara ait bütün davaların gayrimen
kulun kâin olduğu yer kanununa tâbi olduğu hakkındaki kanun 
hükmünü tebarüz ettirmiştik. Kanunda açık bir hüküm olmamak
la beraber, Devletler Hususi Hukukunda kabul olunan prensipler 
gereğince aynî haklar sahasında menkûllerle gayri menkûller ara
sında bir tefrik yapılamayacağından menkûl mallar da Türk ka
nunlarına tâbi olacaktır. 

bb — Borçlar hukuku sahasında ve bilhassa mukavelelere iliş
kin ihtilâflar. Bu konuda 4. madde hükmüne dayanarak Türk ka
nunlarının tatbikinin mutlak bir mahiyette olup olmadığı, üze
rinde ehemmiyetle durulmaya değer bir konudur. 

(5) Tafsilât için Bk. Osman Fazıl Berki, Kanunî Miras ve Ölüme Bağlı 
Tasarruflardan Doğan Kanun ihtilâfları, 1960 Sh. 17 vd. 
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Mukaveleler sahasında ötedenberi Devletler Hususi Hukukun
da tatbik edilmekte olan bir esas «trade muhtariyeti prensibindir. 

İşbu prensibe göre, yabancı unsuru muhtevi bir mukaveleyi 
taraflar, doğrudan doğruya veya dolayısıyla tayin ettikleri devlet 
kanununa tâbi kılabilirler. 

4. Maddede öngörülen hüküm, Devletler Hususi Hukukunda 
uygulanmakta olan irade muhtariyeti esasını ortadan kaldıracak 
mahiyette telâkki edilmemek gerekir. 

cc — Ticaret davaları. Ticari mahiyette olan ihtilâflar konusun
da hangi kanunun uygulanacağı TK. nun kabul ettiği ihtilâf 
kaideleri esaslarma göre tesbit edileceği gibi, irade muhtariyeti 
prensibine bu sahada da yer verilmek gerekir. 

II — TK. Ticaret kanunumuzda bazı hallerde mahalli kanunun 
ihtilâf kaidesi olarak kabul edildiği görülmektedir. 

1 — Ödeme yeri kanunu 

A — Poliçeyi kabul eden kimsenin taahhütlerinden doğan neti
celer, ödeme yeri kanununa göre tayin olunur, (md. 682). 

B — Kabul keyfiyetinin poliçedeki bedelin bir kısmına hasre
dilip edilemiyeceğini ve kamilen ödemeye mecbur bulunup bu
lunamadığını ödeme yeri kanunu tayin eder. 

C — Vade geldiğinde ödeme, hususiyle vadenin geldiği günün 
ve ödeme tarihinin hesaplanması, bedeli yabancı bir memleket 
parası ile tayin edilmiş poliçelerin ödenmesi keyfiyeti poliçe han
gi memlekette ödenmek lâzım geliyorsa o memleket kanununa 
göre tayin olunur, (md. 684) 

Ç — Bir poliçenin kaybolması veya çalınması halinde alınacak 
tedbirleri ödeme yeri kanunu tayin eder. 

D — Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiğini, 
yoksa görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenme şartıyla da 
keşide edilip edilemiyeceği ve hakiki keşide gününden sonraki bir 
günün çeke yazılmasının ne gibi neticeler doğuracağı, 

E — İbraz müddeti, 

F —Çekin kabul, tastik, teyit veya vize edilip edilmiyeceği ve 
bu kayıtların ne gibi neticeler doğuracağı, 
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G — Hamilin kısmen ödemeyi isteyebilip isteyemiyeceği ve 
böyle bir ödemeyi kabule mecbur olup olmadığı, 

Ğ — Çekin çizilebilip çizilemiyeceği yahut «hesaba geçirile
cektir» kaydını veya buna muadil olan bir tâbiri ihtiva edip ede-
miyeceği ve bu çizginin yahut ona muadil olan tabirin ne gibi neti
celer doğuracağı, 

H — Çekin karşılığı üzerinden hâmilin hususi hakları bulunup 
bulunmadığı ve bu hakların mahiyetinin ne olduğu, 

1 — Keşidecinin çekden cayabilip cayamayacağı veya çekin 
ödenmesine itiraz edilip edilemiyeceği, 

İ — Çekin kaybedilmesi veya çalınması halinde alınacak tetbir-
ler, 

J — Cirantalara, keşideciye ve diğer çek borçlularına karşı 
olan müracaat haklarının muhafazası için bir protesto veya buna 
muadil bir tesbit icra etmesinin lüzumu olup olmadığı, 

Çekin ödeneceği memleket kanununa göre tayin olunur, (md. 
734). 

2 — İmza yeri kanunu 

Ticaret Kanununda senetteki «poliçe» diğer borçluların taah
hütlerinden doğan neticelerin bu taahhütler hangi memlekette im
za edilmişse o memleket kanunu ile idare edileceği prensibi kabul 
edilmiştir, (md. 682. £. 2) 

3 — Keşide yeri kanunu; 

A — Poliçe hâmilinin senedin keşidesine sebep olan alacağı 
iktisap edip etmiyecegini senedin keşide edildiği yer kanunu tayin 
eder (md. 686) 

B — Çekten doğan taahhütlerin neticeleri bu taahhütlerin vu
ku bulduğu memleket kanunu ile tayin olunur, (md. 733). 

Bononun mahiyetine aykırı düşmedikçe poliçelere tatbik edi
len bazı hükümlerin bonolar hakkında da uygulanacağı kanunun 
733- maddesinde derpiş edilmiştir. 
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4 — Hukuki muamelenin yapıldığı yer kanunu 

Ticaret Kanunu-poliçe çek ve bonolara ilişkin şekil ihtilâflarını 
hukukî muamelelerin şeklinden doğan ihtilaflara uygulanan ve 
Devletler Hususi Hukukunun ana kaidelerinden birini teşkil eden 
«Locus Regit Actum» esasına tâbi kılmıştır. 

Mezkûr kanunun 679. maddesine göre, poliçe ile yapılan taah
hütlerin şekli, bu taahhütlerin imzalandığı memleket kanunlarına 
tabidir. 

Bu hüküm bonolar (md. 590) ve çekler (md. 732) hakkında-
da uygulanmaktadır. Kanun, bu kaideye bir takım istisnalar ge
tirmiştir ki bunlar üzerinde durmayacağız. 

III — HMUK. 

Hukuk muhakemeleri usulü kanunu, mahalli kanunun tatbiki 
prensibini biri esasa, diğeri şekle ilişken olmak üzere iki halde ka
bul etmiştir.. 

1 — Bu kanunun 76. maddesinde yabancı hukukun tatbiki ile 
ilgili olarak sevk olunan hükmü gereğince «bir ecnebi hukukun 
tatbiki lâzım olan hallerde buna istinad eden taraf o kanun hük
münü ispat ile mükelleftir. İspat olunamazsa Türk Kanunları mu
cibince hükm olunur». 

Bu hükmün bir tahlile tâbi tutulması ve iki hususun dikkatle 
birbirinden ayrılması zarureti vardır. 

Yukarıya çıkarılan maddenin 2. cümlesinde bir ihtilaf kaidesi 
konulmamakta Devletler Hususi Hukuku sistemimize göre, tatbik 
edilecek kanun, yabancı bir devlet kanunu olduğu takdirde o ka
nunun Türk Mahkemesince uygulanması kanun hükmünün ispatı 
keyfiyetine bağlanmaktadır. Şu halde, burada bahis konusu olan 
cihet «yetkili kanunun metnini ispat mükellefiyeti» nden ibarettir. 
Bu itibarla, bazı mahkemelerimizin «kendinize Türk Kanununun 
uygulanmasını istiyormusunuz» şeklinde taraflara sual tevcih et
melerinin hukuki mesnedi yoktur. 

Çünkü ihtilaf kaideleri varlığını tarafların rızasından alamaz. 
Maddenin 3. cümlesinde ise bir ihtilâf kaidesi vaz edilmektedir-

Bu ihtilâf kaidesinin uygulanması mutlak değil, şarta mual
laktır. Eğer, kabili tatbik kanunun metni ispat edilemiyorsa o tak-
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dirde dava Türk Kanununun yani mahkeme kanununun tatbiki 
suretiyle halledilmek gerekir. 

2 — Mezkûr kanun, hukuki muamelelerin şekli bakımdan «lo
cus regit actum» esasına yer vermektedir, (md. 296) 

B Ö L Ü M II 

Kazaî Yetki İhtilâflarına İlişkin Genel Esaslar 

Kazaî yetki ihtilâflarıyle ilgili genel esaslar incelenirken üze
rinde durulacak husus, Milletlerarası mahiyet taşıması ve bu se
beple Devletler Hususi Hukukunun iştigâl sahası dahiline girmesi 
itibariyle Türk Mahkemelerinin genel yetkisi olacaktır. Türk Mah
kemelerinin genel yetkisine ilişkin hükümler açıklanırken EHVK 
ile HMUK nun öngördüğü prensipler ana hatlarıyla belirtilecektir. 

§ 1 — Türk Mahkemelerinin gemei bakımdan yetkisine giren da
valar. 

EHVH'nun 4. maddesinde sevk olunan hüküm gözönünde tu
tulacak olursa Türk mahkemeleri aşağıda gösterilen davaları gör
meye mutlak olarak genel bakımdan yetkilidir. 

I — Türkiyede bulunan gayri menkullere ilişkin davalar. 

Gayrimenkullere ilişkin bütün davalar Türk Mahkemelerinde 
görülecektir, gerek gayrimenkuller üzerinde bir hakka, gerek gay-
rimenkullerin zilyetliğine taallûk etsin fark yoktur. 

Ahkâmı şahsiye kavramı içinde yer alan mirasla ilgili gayri
menkul davaları da Türk mahkemelerinin genel yetkisine girer. 

II — Ahkâmı şahsiye dışında kalan sair hukuk ve ticaret da
valarında da Türk mahkemelerini a genel yetkisi vardır. 

III — Emniyet ve asayişe ilişkin davalar 

İkinci maddede beyan edilen emniyet ve asayişle ilgili davalar 
Türk Mahkemelerinin genel yetkisine tabidir. 

IV — Türklerin ahkâmı şahsiyesine ilişkin davalar. 

HMUK'un 18. maddesinde öngörülen hükme göre, Türklerin 
ahkâmı şahsiyesine ilişkin davakırında Türk mahkemeleri mutlak 
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olarak genel yetkiye sahiptir. Türk mevzuatmın bu şekilde genel 
yetki hakkında kabul ettiği esas, yabancı devletlerin genel yetkiye 
ilişkin hükümleri üzerinde müessir olamıyacağından bir yabancı 
mahkemenin Türk MK'nunu tatbik etmiş olsa dahi, Türklerin ah
kâmı şahsiyesi ile ilgili olarak verdiği kararın Türk hukuku bakı
mından hukuki bir değeri yoktur. Davanın Türkiye de açılması ve 
bir karara bağlanması gerekir-

Bu maddenin tatbikinde Türk tâbiiyetinde olan şahsın dava
cı veya davalı olması arasında hiç bir fark mevcut değildir6. 

Bu hükmün vaz'ı sebebinin ne olduğunu anlamak çok güçtür. 
Bu hüküm, EHVK nun 4. maddesinde sevkolunan ahkâmı şahsiye 
davalarına ilişkin yetki hükmüne mütenazır kılınması gayesiyle 
konmuş olabilir. Ancak 4. maddede öngörülen Türk mahkemeleri
nin yetkisizliği mutlak olmadığı halde, yabancı mahkemelerinin 
yetkisizliği mutlak olduğundan tam bir tenazur sağlandığı iddia 
olunamaz. 

Mezkûr madde hükmü yabancı memlekette bulunan Türk Va
tandaşlarına kolaylık sağlamak şöyle dursun, onları bir takım güç
lüklere maruz bırakmaktadır. 

Hukuk esaslarıyla kabili telif olmadığı aşikâr olan bu hükmün 
bir an evvel kaldırılmasında fayda vardır. 

§ 2 — Prensip itibariyle Türk mahkemelerinin genel yetkisine gir
meyen davalar. 

I — Yabancı tebaanın ahkâmı şahsiye davaları 

EHVK'nun 4. maddesi hükmüne göre Türk mahkemeleri ecne
bi tebeanın ahkâmı şahsiye davalarını görmeye prensip itibariyle 
yetkili değildir. 

Madde de «gayrimüslim tebeayı ecnebiye» ibaresi yer almakta 
ise de bugünkü Türk Hukuku sistemi «gayrimüslim» vasfının ken
diliğinden kalkmasını zaruri kılar. Müslim, gayrimüslim ecnebi te-
bea aynı hukuki statüye tabidir. 

(6) Ayrı fikir: İsmail Hakkı Karafakih, Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Esasları, 1952 sh. 61. 
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Kanunda kullanılan «tebeayı ecnebiye» tâbiri, muayyen biı 
devlete tâbiiyet bağı ile bağlı bulunan yabancıları ifade eder. Şah
sın birden ziyade yabancı tâbiiyete sahip olması halinde de durum 
değişmez. 

Davada taraf olan yabancıların tâbiiyet bağı ile bir devlete 
bağlı bulunmalarına yani tâbiiyetsiz veya vatansız olmalarına, 
ahkâmı şahsiye davalarında Türk mahkemelerinin yetkisizliği bu 
davaların milli mahkemelerde görüleceği esasına dayanmasına ve 
vatansızların milli mahkemesi olamayacağına göre Türk mahke
melerinin bu konudaki salâhiyetsizliği ortadan kalkar. 

Bu bahiste mültecilerin durumuna da temas etmek gerekir. 
Türkiye mültecilerin hukuki durumu hakkında 28 Temmuz 1951 
tarihli Cenevre mukavelesini 29 Ağustos 1961 tarihli ve 359 sayılı 
kanunla tastik etmiştir. Bu kanunun 16. maddesinin 2. bendinde 
ifade edildiği gibi her mülteci mutad ikametgâhının bulunduğu 
âkit devletde adlî yardım ve teminat akçesinden muafiyet dahil 
mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele göre^ 
ceğinden bunların ahkâmı şahsiye davaları Türk mahkemelerinde 
görülecektir-

II — Türk Mahkemelerinin Yetkisizliğinin İstisnaları, 

Yabancı tebeamn ahkâmı şahsiye davalarında Türk mahkeme
lerinin genel yetkisi bulunmaması mutlak değildir. Bu yetkisizliğe 
bir takım istisnalar getirilmiştir. 

Bu istisnaları iki kısma ayırarak incelemek gerekir. 

1 — Kanuna dayanan istisnalar 

Kanunda öngörülen istisnaları üç kısımda gözden geçireceğiz. 

A — Birrıza Türk Mahkemelerine Müracaat. 

Taraflar birrıza Türk mahkemelerine müracaat ederlerse dava 
Türk mahkemesinde görülebilir. 

Burada rıza bahis konusu olduğuna göre tarafların rızası sarih 
olabileceği gibi, zımni de olabilir. 

Sarih olur, eğer taraflar aralarında yaptıkları bir mukavele 
ile ihtilâfın Türk mahkemesinde görüleceğini veya davacı, dava 
dilekçesinde davalı cevap lâyihasında Türk mahkemesinin yetkisi
ni kabul etmişler ise. 
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Zımni olur, eğer yabancı Türk mahkemesine müracaat eder, 
davalı yetkisizlik itirazında bulunmaz ise. 

Davada birden fazla davacı varsa hepsinin birrıza Türk mah
kemesine müracaat etmiş olması lâzımdır. Davalılar müteaddit ise 
hepsinin Türk mahkemesinin yetkisini kabul etmeleri şarttır. Ak
si taktirde mahkeme davaya bakamaz. 

Yabancıların ahkâmı şahsiye davalarında Türk mahkemelerinin 
yetkisi tarafların rızasiyle teessüs ettiğinden yetkisizlik itirazı ilk 
itirazlardandır, âmme intizamı ile ilgisi yoktur. Bu itibarla, yetki
sizlik itirazının ibtidai itirazlardan olmadığı ve bu hususun âmme 
intizamı ile ilgili bulunduğu hakkındaki Yargıtay 2. Hukuk Daire
sinin 29 Haziran 1969 tarihli ve 3475 sayılı kararma iştirak edemi
yoruz. 

B — Davada bir Türkün ilgili olması. 

Ahkâmı şahsiyeye ilişkin davada bir Türkün ilgili olması halin
de Türk mahkemesinin yetkisizliği ortadan kalkmaktadır. Zira, bir 
devletin kendi tebeasımn ilgili olduğu işlere adliyesini kapalı bu
lundurması düşünülemez. 

Davada bir Türkün alâkalı olmasının yalnız Türklerin davada 
taraf olmaları haline inhisar ettirilmemesi gerekir. 

Davada ilgili olan şahıs, birden ziyade tâbiiyete sahip ve bu 
tâbiyetlerden biri Türk tâbiiyeti olabilir. Bu halde de Türk mah
kemesi davaya bakabilecektir- Çünki, çifte tâbiiyetli bir şahsın tâ
biiyetlerinden biri mahalli devletin tâbiiyeti ise, o şahıs mezkûr 
devletin vatandaşı sayılır. 

B — Davanın Türkiye'de görülmekte olan bir davaya müteferri 
olması. 

EHVK da öngörülen salâhiyetsizliğin üçüncü istisnasını dava
nın Türkiyede derdesti rüyet bir davaya müteferri olması hali teş
kil etmektedir. 

Müteferri olmak, açılan dava ile görülmekte olan dsıva arasında 
bir irtibatın mevcudiyetini zaruri kılar. 

Her iki dava birbirinden tamamen müstakil ise, böyle bir irti
bat vardır denilemez. Müteferri olmak bir meseleyi müstehire ifa-
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de etmez. Bu itibarla, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 20 Kasım 1950 
tarihli ve 4530 sayılı kararında isabet görememekteyiz7. 

2 — Yargıtay kararlarına dayanan istisnalar, 

Yargıtay kararlarına dayanan istisnaları ikiye ayırmak müm
kündür. 

A — Davanın âmme intizamına ilişkin olması. 

Ahkâmı şahsiye davasının Amme intizamı ile ilgili olması ha
linde Türk mahkemelerinin genel yetkiye sahip olup olmadığı, üze
rinde durulması gereken bir husustur. EHVK de bu hususa dair 
bir sarahat mevcut olmamakla beraber, Devletler Hususi Hukukun
da kabul edildiğine göre, Amme intizamını alakadar eden kanun 
hükümleri vatandaşlar hakkında olduğu kadar, yabancılar hak
kında da tatbik edilir. Yargıtay'ın bu hususta verdiği kararlar, bu 
konuda istikrarı sağlamış mahiyette telâkki olunabilir. 

B — Mücbir sebep. 

Mücbir sebepler dolayısiyle yabancıların milli mahkemelerin
de dava açmak imkânına sahip bulunmamaları halinde Türk mah
kemelerinin yetkisizliğinin bahis konusu olamayacağı Yargıtay 2. 
Hukuk Dairesinin 6 Nisan 1945 tarihli ve 1922 sayılı kararında hak
lı olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

(7) Bu kararın metni için, Bk. Ank. Huk. Fak. Der. 1951 sy. 3-4, sh. 743. 



DEVLETİN YARGI DOKUNULMAZLIĞI 

Işıl ÖZKAN* 

GÎRİŞ : 

Devletin yargı dokunulmazlığı, içinde yabancılık unsuru bulu
nan bir hukukî münasebet sebebiyle çıkan dâvaların hangi ülke 
mahkemesinde görüleceğini bildiren genel yetki kaidesine tanınan 
istisnalardan birini teşkil eder. Yabancı devlet, yabancı hükümdar 
ve yabancı diplomatlar bu ayrıcalıktan istifade ederler. Buna kar
şılık konsolosların böyle bir hakları yoktur. Devlet başkanlarının 
yargı doknulmazlığı mutlak monarşiler devrinde uzun bir süre dev
letin yargı dokunulmazlığıyla karıştırılmış ve ikisi aynı şeyi ifade 
için kullanılmıştır. Bunun nedeni o devirlerde, hükümdar ile dev
let kişiliğinin aynı sayılmasıdır. 

Devletin egemenliği, eşitliği ve bağımsızlığı esasına dayandı
rılacak uzun süre mutlak şekilde savunulan bu görüş 19. yüzyılda 
devlet hayatında beliren değişiklikler ve devletin ticarî ilişkilere 
girip, kişilerle akit yapması, alacaklı ve borçlu durumuna girmesi 
nedeniyle mahiyet değiştirmiş, devletin faaliyetleri arasında bir 
ayırım yapma yoluna gidilmeğe ve bazı faaliyetleri nedeniyle dev
letin yargılanabileceği görüşü savunulmaya başlanmıştır. Bu yeni 
düşünüş tarzı, mahkemeleri de etkilemiştir. 

İnceleyeceğimiz bu konu, gerek doktrinde bugün bile kesin bir 
sonuca ulaştırılmamış olması, gerek pratik sonuçları bakımından, 
bir kişiyi devlet karşısında zayıf durumda bırakacak ya da devlet
lerarası ilişkinin bozulmasına yol açabilecek nitelikte olduğundan 
önem taşımaktadır. Ortaya çıkan fikir ayrılıkları nedeniyle bazı 
devletler bilhassa Sovyet Rusya, konuya bazı devletlerarası anlaş
malarla hal yolu bulmaya çalışmışlardır. 

(*) A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Asistan. 
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Bu araştırmamızda, önce devletin yargı dokunulmazlığının or
taya çıkış nedenleri kısaca incelenecek, daha sonra dokunulmazlık 
konusundaki görüşler, doktrin ve mahkeme içtihatları açısından 
ayrı ayrı ele alınacaktır. Uluslararası gelişim başlığı taşıyan bö
lümde, konuyla ilgili bazı devletlerarası antlaşmalar açıklanacak, 
icra meslesi ise ayrıca ele alınacaktır, son bölüm Türk hukukuna 
ayrılmıştır. 

I — DEVLETİN YARGI DOKUNULMAZLIĞI KAVRAMI VE 
DAYANDIĞI ESASLAR : 

1 — Kavram : 

Yabancı devletin yargı dokunulmazlığı1, bir devletin, diğer bir 
devlet mahkemesi önünde yargılanıp yargılanamayacağı sorunu
dur. Bir devlet yargı dokunulmazlığına sahipse, başka devlet mah
kemeleri önünde yargılanamaz. 

Bugün, devletlerin ihtiyaçlarını kendi ülkelerinde sağlamaları
nın imkânsız oluşu, devletleri yabancı kişi ve şirketlerle ilişki kur
mak zorunda bırakmaktadır. Bu ilişkilerden ise hukukî çatışma
lar çıkmaktadır. Uyuşmazlık halinde bazı kanunlara dayanarak, 
fertler ve şirketler kendi mahkemelerine yabancı devlet aleyhine 
başvurabilirler. Bu durumda, mahkeme dosyaya bakabilecek mi
dir sorusu ortaya çıkacaktır. 

2 — Dayandığı esaslar : 

Devletin yargı dokunulmazlığı, 18. yüzyıldan itibaren doktrin 
ve mahkeme içtihatları tarafından savunulmuş ve mutlak mülkilik 
tezine karşı başarı kazanmıştır. «Par in parem non habet imperi-
um» (eşitin eşit üzerinde egemenliği olamaz) ve buna bağlı ola
rak, «par in parem non habet juridictionem» (eşitin eşit üzerinde 
yargı yetkisi olamaz) şeklinde ifade edilen kavram, egemenlik ve 
eşitlik ilkelerine dayandırılarak, aksi yönde bir uygulamanın dev
letlerin hâkimiyet ve eşitliklerini ihlâl edeceği ileri sürülmüştür2. 

(1) Kavram için bakınız: Berki, O. F.: Türk Hukukunda Kanun İhtilâf
ları. Ankara 1971 sh. 207; Göğer, E. : Devletler Hususî Hukuku. 2. b. 
Ankara 1971 sh. 335; Pekiner, Visalettin: Yabancı Devletlerin Kazaî 
Muafiyeti. Ank. Bar. Der. Sa. 6, sh. 691 

(2) Bakınız. Çelik, Edip F: Milletlerarası Hukuk C. 2, 2. b. İst. 1971 sh. 38 
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Şimdi kısaca devletler hukukunun bu kavramlarını ve devletin 
yargı dokunulmazlığıyla ilgilerini inceleyelim. 

A — Egemenlik : 

Egemenlik konusunda tarih boyunca, çeşitli yazarlar tarafın
dan pek çok tanım yapılmış, farklı anlayışlar benimsenmiştir3. Ön
ce devlet kudretinin sınırsız üstünlüğü, sonra devlet kudretinin 
kendisi, daha sonra devletin başındaki şahsın iktidarı olarak ele 
alınmış ve zamanla bunun yerini halk egemenliği fikri almıştır4. 

Mutlak egemenlik, Vattel'le ortaya çıkmış, daha sonra Hobbes 
ve J J . Rousseau tarafından da savunulmuştur. Bunun kuruculan 
esas olarak, Fransız ihtilâfcileri ve 19. yüzyıl Alman filozoflarıdır. 
Hegel ve Nasyonal Sosyalistler, egemenliği bir tecavüz silâhı ola
rak kullanmışlardır. Mutlak egemenlik, başka hiçbir iradeden 
emir almamayı ifade eder. Buna göre, egemen devlet dışarıda ken
disinden üstün, içeride kendisine eşit hiçbir kudret tanımaz5. 

Ancak bu görüş pek çok tenkitlere konu olmuş ve devletler 
hukukuyla bağdaşmadığı ileri sürülmüştür. 1. Dünya Savaşından 
sonra, mutlak egemenliğin reddi konusunda bütün yazarlar birleş
miş, sadece Sovyet hukukçuları bu görüşe taraftar kalmışlardır.6 

Mutlak egemenlik taraftarları dahi kendi kendini tahdit (autoli
mitation) nazariyesini benimsemişlerdir. Daha sonra bu da kâfi 
gelmemiş ve müşterek rıza nazariyesi ileri sürülmüştür7. 

Bugün benimsenen sınırlı egemenlik görüşü ise, egemenliği 
devletin zaruri bir unsuru olarak görmekle beraber, onu hukukun 
sınırladığı bir iktidar şekline sokuyor8. Buna göre, eğer devletler
arası hukuk varsa, devlet egemenliği de hukuken vardır ve eğer 
devletlerin hukukî kişilikleri varsa, diğer devletlerle ilişkiler içinde 

(3) Bu tanımlar için bakınız. Lütem, İlhan: Egemenlik Kavramı ve Dev
letlerarası Hukuk. Ankara 1947, sh. 3 vd. 

(4) Özmen, Ay doğan: Devletlerin Egemenliği ve Milletlerarası Teşekkül
ler. A.Ü.H.F. Der. C. XXI, 1964, Sa. 14, sh. 59 

(5) Bak. Lütem, 1 : age. sh. 8; Alsan, Zeki Mesud: Yeni Devletler Huku
ku C. 1, Ankara, 1950, sh. 355; Çelik, Edip: Milletlerarası Hukuk. C. 
2, 1st. 1971, sh. 38 

(6) Özman, A : agm. sh. 70 
(7) Alsan, Z. M: age., sh. 361-362 
(8) Bak. Çelik, E. F: age. sh. 262; Özman, A: agm. sh. 75; Bilsel, C: Dev 

letler Hukuku. 1. k, İstanbul 1941, sh. 122 
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egemenlik, hukuk tarafından tespit edilir9. Devletin hâkimiyet sa
hası, devlet yetkisinin devletlerarası hukukça sınırlanmadığı saha
dır. Bu sahanın genişliği devletlerarası hukukun gelişimine bağlı
dır10. 

Milletlerarası Daimî Adalet Divanı verdiği kararlarda egemen
liğin varlığını ve ancak devletlerarası hukukça sınırlanabileceğini 
kabul etmiş, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında da devletlerin ege
men eşitliği esası benimsenmiştir11. 

B — Eşitlik : 

Devletlerin eşitliği, egemenlik hakkının zorunlu bir sonucu ola
rak kabul edilmiştir. 

Ancak bu hak, pek çok itirazlara uğramış, devletlerin ne hak
ları ne de servet ve kudretleri bakımından eşit olmadıkları ileri 
sürülmüştür12. Bazıları ise, devletler arasında hak ve hukuk eşitli
ğini kabul edip, fiilî eşitsizliklere değinerek, bunda sorumluluğu bü
yük devletlere yüklemişlerdir.13 

1. Dünya Savaşından sonra yapılan antlaşmalarda eşitlik esa
sı dikkate alınmıştı. Bugün ise eşitlik, Devletler hukuku önünde 
benimsenmiştir14. 

Devletlerin eşitliği, «bağımsız devletlerin büyüklüğü, bünyesi 
ve hükümet şekli gözönünde tutulmaksızın, müşterek devletler hu
kuku bakımından aynı haklara sahip ve aynı vecibelere muhatap 
olmalarını, aynı hukukî statü içinde bulunmaları»nı ifade eder15. 
Bu esas, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında da «her millet hukuk na
zarında, milletler cemiyetini teşkil eden bütün diğer milletlere hu
kukça müsavidir ve bütün devletler, tabiî ve ilahî kanunların ken
dilerine yer yüzünün diğer devletleri arasında verdiği aynı ve mü-

(9) Brownlie Ian - Principles of Public International Law, Oxford, 1966 
sh. 250 

(10) İbid, sh. 254. Meray, Seha L: Devletler Hukukuna Giriş. C. I, 3. b. 
Ankara, 1968, sh. 300 

(11) Bak. Lütem t: age. sh. 77-78; Meray, S. L: age. sh. 304 
(12) Bak. Lütem, 1: Devletler Hukuku Dersleri. C. II. 1st. 1955 sh. 510 
(13) Le Fur, L: Devletlerarası Âmme Hukuku (Çev. Nihat Erim), C. 1, 

Ankara 1942, sh. 187 
(14) Bak. Lütem, İ: Devletler Hukuku C. II, sh. 512 
(15) Meray, S. L: age. sh. 319 
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savi durumu istemek ve Amerika İstiklâl Beyannamesine göre al
mak selâhiyetine maliktir» diyerek benimsenmiştir16. 

C — Devletin Yargı Dokunulmazlığı Açısından Sonuçları : 

Egemenlik ve eşitlik kavramlarının önemli sonuçlarından biri 
egemen ve eşit devletin hâkimiyeti dolayısıyla yaptığı tasarruflar 
nedeniyle, diğer bir devletin yargısına tâbi olmamasıdır. Aksi yön
de bir uygulama, devletin bağımsızlık, egemenlik ve eşitliğine bir 
saldırıdır. 

Devletin çıkardığı bir kanunla fertlere zarar vermek, aşırı ver
gi almak gibi hâkimiyet tasarruflarından dolayı kendi mahkemesi 
önünde de yargılanmaması prensibi17 kabul edilmiş, buna bağlı 
o) arak eşit olan devletlerden birinin, diğeri üzerinde hâkimiyet hak
kının bir tezahürü olan, yargılama yetkisini kullanmaması gerektiği, 
devletin milletlerarası hukuk düzeninden başka hiç bir şeye bağlı 
olamıyacağı, yasama ve yürütme tasarruflarının ise başka bir dev
letin yargı denetimine tâbi olamıyacağı söylenmiştir. 

Diğer bir anlayış ise, bağımsız devletin hiçbir eylem ve işle
minin yabancı devletin yargı denetimine konu olamıyacağmı sa
vunmuştur18. 

Egemenliğe verilen farklı anlamlar ve egemenlik kavramının 
dar ya da geniş anlaşılmasıyla, devletin yargı dokunulmazlığı da 
mutlak veya kısıtlı uygulamalara konu olmuştur. 

II — DEVLETİN YARGI DOKUNULMAZLIĞININ HUKUKÎ 
NİTELİĞİ VE KAPSAMI : 

1 — Görüşler : 

Devletin yargı dokunulmazlığı konusunda doktrin ve mahke
me içtihatları tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bun
lardan mutlak mülkilik tezinin hiçbir pratik değeri kalmadığından, 
biz burada mutlak yargı dokunulmazlığı, sınırlı dokunulmazlık ve 
bazı istisnalarla dokunulmazlığı kabul eden görüşleri incelemekle 
yetineceğiz. 

(16) Bilsel, C: age. sh. 196 
(17) Bilsel, C: age. sh. 128 
(18) Bunlar için bakınız. Çelik, E. F: Milletlerarası Hukuk. C. 2 sh. 38 
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A — Mutlak dokunulmazlık görüşü 

Bu görüşe göre, bir devlet, diğer bir devlet mahkemesinde hiç
bir şekilde yargılanmamahdır . Çünkü devletin yaptığı bü tün işlem
ler, egemenlik tasarrufudur, aralarında bir ayırım yapmak müm
kün değildir. Devletin iki ayrı kişiliği yoktur. O halde, özel hukuk 
dalında çıkan hukukî çatışmalarda da dokunulmazlığa sahiptir. 
Devlet kamu otoritesinin taşıyıcısı olarak, diğer bir devletin kanun 
larına, mahkeme kararlarına ve idarî otoritesine bağlı olamaz19. 

Bu görüş doktrin ve mahkeme; içtihatlarına uzun bir süre hâ
kim olmuştur. 

a — Doktrin : 

Bu görüşe taraftar olanlar20 fikirlerini şu esaslara dayandırı
yorlar. 

1 — Devletler egemenlik ve istiklâle sahiptir. Bir devletin, 
diğer bir devletin organı olan mahkemelerde yargılanması, onun 
istiklâline bir saldırıdır. Egemenliğin verdiği bir yetki olan yargı
lama hakkı, eşit bir devlet aleyhine kullanılamaz. 

2 — Yabancı bir devlete karşı verilen hüküm icra olunamaz. 
Çünkü, iç hukukta geçerli olan kurala göre, devlet aleyhindeki 
ilâmlar cebri icra yoluyla uygulanamaz. Devlet, kendi mahkeme
sinden, aleyhine çıkan ilâmı icra ettirmediğine göre, başka bir dev 
leti buna zorliyamaz. Cebri icra devletlerarası münasebetleri menfi 
yönde etkiler. 

3 — Yabancı bir devletle ilişkiye giren kişiler, ileride çıkacak 
uyuşmazlıklarda, o devletin mahkemelerinin yetkisini peşinen ka
bul etmiş ve dâva hakkından feragat etmiş sayılırlar. 

4 — Devlet başkanları ve diplomatik memurlar bu haktan is
tifade ettiklerine göre, devlet öncelikle faydalanmalıdır. 

(19) Metya, N: Ecnebi Devletin Kazaî Muafiyeti. Adalet Der. 1942, Sa. 9 
sh. 1140; İ. Nomer, E: Devletlerin Kaza Muafiyeti İHFM, 1970 C. 
XXXV Sa. 14 sh. 472-473. 

(20) Valéry, Jules: Manuel de Droit International Privé, Paris, 1914 sh. 
683; Chretien, Principes de Droit International Privé. C. I, sh. 247 
(Berki, O. F. age. sh. 208'den naklen); Westlake, A: Treatise on Pri
vate International Law. 7 B. London, 1925, sh. 319 

m » " P ' ü ' > II II . - • H « ' ^ ' I « 1 ! 'I ! ' I • * - ^ - 't' '• d :i HM'I-I^M- II 1 M< * KliMMMliU M »"tS'IWHM 
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5 — Dokunulmazlık, devletler hukukunun örfi bir kaidesidir, 
buna uyulmak gerekir. 

6 — Devletin ekonomik sahadaki faaliyeti geçicidir. Asıl olan 
hâkimiyet tasarruflarıdır21. 

b — Mahkeme içtihatları : 

Devletin mutlak yargı dokunulmazlığını kabul eden ilk karar, 
Fransız mahkemesinin 1849'da İspanya ordusuna sattıkları ayak
kabıların bedelini dâva eden iki Fransızın talebinin reddiyle ilgi
lidir22. 

İsviçre ve İsveç mahkemeleri de verdikleri çeşitli kararlarda 
mutlak dokunulmazlığı benimsemişlerdir. A.B.D. Yüksek Mahke
mesi ise bunu ilgili devletin kendisi ile dostluk ve sulh içinde ol
ması şartıyla tanıyordu23. Prusya ihtilâf mahkemesi 1910 yılında 
verdiği bir kararda, Rusya Hükümetinin Alman Konsolosluk mah
kemesinde yargüanamayacağım belirtmişti24. Alman mahkeme içti
hadı, Osmanlı İmparatorlu Suyla ilgili bir kararında da aynı görü
şü devam ettirdi. Ciheti Askeriye, harp sırasında Alman şirket
leri ile akit yapıp, çıkacak uyuşmazlıkların halline Berlin mahke
mesinin yetkili olacağını kabul etmişti. Mahkeme bu yetki şartına 
rağmen, Alman şirketinin açtığı dâvayı reddetti25 . 

Devlete ait gemilerle ilgili bazı dâvalarda da bu yönde karar
lar alınmıştır. İngiliz Yüksek Mahkemesi, Mısır'ın Şarkiye adlı ge
misiyle ilgili dâvayı kabul etmemiş, Belçika Kralına ait bir gemiy
le ilgili dâvada da yetkisizlik kararı vermiştir. İsviçre Federal Mah-

(21) Bu eserler için bakınız : Berki, O. F: age. sh. 207-208; Belgesay, Mus
tafa Reşid: Devletler Hususi Hukukunda Adliye. 2. k. 1st. 1938, sh. 
112; Altuğ, Y: Devletler Hukuku. İst. 1968, sh. 168; Seviğ, M. R: Tür
kiye Cumhuriyeti Kanunlar İhtilâfı Kaidelerinin Sentezi. İst. 1941, 
sh. 98; Lauretpacht, H: The Problem of Jurisdictional Immunite of 
Foreign States B.y.i.l. 1951, sh. 221 

(22) 22 jan 1849, D (1849) 1.5 S. (1849) 1, 81 Dunbar, Controversial As
pects of Sovereign Immunity in the Case law of Some States, Re
cueil Des Cours 1971-1 sh. 205 

(23) Bak. Pekiner, V: agm. sh. 695 
(24) Bak. Seviğ, M.R: Sentez, sh. 100 
(25) ibid. sh. 100 
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kemesi, Norveç gemileriyle ilgili bir kararında dokunulmazlığa yer 
vermiştir26. 

New York Millî Şehir Bankasının Çin hükümeti aleyhine açtı
ğı dâvada27 Çin Devletinin organı olan demiryolları idaresi aleyhine 
dâva açılamıyacağı kabul edildi. 

Sullivan-Sao Paulo devleti arasındaki dâva28 New York Yüksek 
Mahkemesince, dokunulmazlık nedeniyle reddedildi. 

Wulfsohn-Sovyet Rusya Federe Cumhuriyeti dâvasında29 uyuş
mazlık davacıların Rusya'da sattıkları kürklerin, Rus Hükümeti 
tarafından müsaderesi neticesi çıktı. Dâvada Rus Hükümetinin, 
A.B.D. tarafından tanınmış olup olmadığı ve bunun dâvaya etkisi 
tartışıldı ve neticede tanımanın, dâvaya etkili olamıyacağı kabul 
edilerek, yabancı devleti, millî mahkeme önüne çağırmanın millet
lerarası hukuka aykırı olacağı gerekçesiyle dâva reddedildi. 

Oliver American Traiding Co-Mexico dâvasında da10 New York 
Yüksek Mahkemesi, Meksika Hükümeti ve Meksika Millî Tren Yol
ları aleyhine açılan dâvayı reddetti. Davacı Amerikan şirketi, A.B. 
D. ve Meksika'da ticaret yapmaktaydı. Meksika Hükümetine, loko
motifleri üzerine koyduğu ambaigt-nun kaldırılması, tazminat ve 
uygun bir kira bedeli talebiyle müracaat etti. Mahkeme 8 Eylül 
1923 tarihli kararında, iki devlet sırasındaki, birinin vatandaşının, 
diğerinde yargılanabileceği hususundaki anlaşmaya rağmen, do
kunulmazlığa aykırı olacağı gerekçesiyle dâvayı reddetti. 

Stone Engineering Co-Petroleus Mexicanos dâvasında31 davacı 
tarafından, dâvâlının mahallî bankadaki fonu için verilen icra em
ri kaldırıldı. Dâva konusu, Meksikada yapılacak bir fabrika için, 
dâvâlıya yapım malzemesi sağlanması ile ilgiliydi ve bunun için 
gerekli fon bankaya yatırılmıştı. Petroleos Mexicanos'un, Meksika 
Hükümetinin yardımcı bir organı olduğu iddia edildi. Çünkü Mek
sika'da petrol mülkiyeti kamulaştırılmıştı. Mahkeme bu iddiayı 
kabul etti. 

(26) Kararlar içinbk. Metya, N: agm. sh. 1147 
(27) 348. U.S. 356, 75 SCT 423 (1955) Katz, Milton-Kingman Brewster, 

The Law of International Transactions and Relations. London, 1960, 
sh. 299 vd. 

(28) 122 F 2 d 355 (2d Cir. 1941) ibid, sh. 311 vd. 
(29) 234. N.y. 372 138. N.E. 24 (1923) ibid sh. 318 vd. 
(30) 5. F. 2d 659 (2d Cir 1924) ibid sh. 335-339 
(31) 352 Pa. 12, 42, A. 2d 57 (1945) ibid. sh. 360-363 
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French Rebuplic — Board of Supervisons of Jefferson Country 
olayında32 ise, Fransız Hükümeti bu ülkede tütün satımının mono
polünü yapıyor, tütünler Fransa'ya gönderiliyordu. 1919 yılında, 
Jefferson ili murakıp heyeti tütünleri vergilendirdi. Fransa hükü
metinin açtığı dâva üzerine, mahkeme muamelenin hâkimiyet ga
yesiyle yapılıp yapılmadığını araştırarak, neticede verginin hâkim 
devletin otoritesiyle tespit edilen zorlamalı bir yardım olduğuna 
karar verdi ve yabancı devletin mülkünün vergilendirilemeyeceğ] 
sonucuna vardı. 

Anglo-İranian Petrol şirketityle ilgili dâvada33 şirket bir İngiliz 
şirketiydi ve merkezi Londra'daydı ve dünyanın çeşitli yerlerinde 
şubeleri vardı. New York'ta da kapitalin % 35'ine sahip olarak 
büyük bir oy hakkına sahipti. Mahkeme dokunulmazlığın bütün 
şartlarının bulunup bulunmadığını araştırdı. Bunun tespitinde ise 
maddî hususlara yani kapitale değil, şirketin işletme konusu ve ga
yesine bakılmak gerektiğini belirtti. İran devletiyle şirket arasında 
daha önce çıkan uyuşmazlıklar Milletlerarası Adalet Divanında çö
zümlenmiş, yani iki devlet arasındaki ilişki gibi muamele görmüş
tü. Mahkeme, Anglo-İranian Petrol Şirketinin, Büyük Britanya Hü
kümetinin kişiliğinden ayrılamayacağını soyliyerek, dokunulmaz
lığı bu şirkete genişletti. 

Bu dâvaların en ilginçlerinden biri de Krajine-Tass Agency da
vasıdır34. Dâvâlı Moskova Tass acentası idi. Rus elçici Tass'ın Sov
yet Devletinin bir parçası olduğunu kabul etmişti. Dâvada Tass'ın 
ayrı bir hukukî varlık olup olmadığı ve bunun dâvaya etkisi tartı
şıldı, nitecede dokunulmazlık verildi. Aynı tartışma Baccus-Servi-
cio Nacional del Trigo dâvasında35 yapıldı. Dâvâlılar İtalya'da faa
liyet gösteren bir kampanyaydı ve İspanya Ziraat Bakanlığının de
partmanı olduklarını ileri sürüyorlardı. Krajina-Tass Agency dâva
sında, Tass'ın ayrı varlığı ispatlanmamıştı, burada ise ayrı bir var
lığı olduğu ispatlanmasına rağmen dokunulmazlık tanındı. 

The Parlement Belge dâvasında36 Belçika hükümetine bağlı bir 
gemi, ticaret eşyası ve yolcu taşırken bir İngiliz gemisiyle Dover 

(32) 200 Ky. 18. 252. S. W. 224 (1923) ibid. sh. 368-372 
(33) 13 F. R.D. 280, 288 (D.D.C. 1952) ibid. sh. 377 vd 
(34) (1949) 2 Ali. E.R. 274 (CA.) ibid. sh. 343 vd. 
(35) (1957) 1 Q.B. 438. Cheshire, Private International Law. London, 1965, 

sh. 101., Dunbar, agm. sh. 267 
(36) (1880) L.R. 5. P.D. 197 ibid. sh. 92 
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Harbour'da çarpışmıştı. İstinaf mahkemesi, Belçika hükümetince 
kullanılan dokunulmazlığın, geminin ticarî gayeyle kullanılması se
bebiyle kaybedilmeyeceğini kararlaştırdı. 

The Cristina dâvasında37 bu adı taşıyan özel gemi Cardiff yo
lundayken, İspanya hükümeti bütün Bilbao'ya kayıtlı gemileri mü
sadere etmişti. İngiliz mahkemesi burada zilyetlik açısından gemi
nin devlet hizmetinde olduğunu kabul etti. 

A.B.D. — Dollfus Mieget Lies A, Bank of England dâvasında38 

yabancı devletin zilyetlik hakkı olan mallarda dokunulmazlığın sı
nırsız olacağı tasdik edilmiştir. 

Rahimtolaola-Nizam of Hyderabad dâvası39, Rahimtoala'ya dev
redilen Londra'daki bir bankadaki parayla ilgiliydi. Burada Ra-
himtolaola'nın dâvayı özel kişi olarak mı, Pakistan devletinin tem
silcisi olarak mı yürüttüğü meselesi ortaya çıktı. Mahkeme çoğun
luğu, onun devletin temsilcisi olarak hareket ettiğini kabul ettiler. 

Hong Kong Yüksek mahkemesinde görülen diğer bir dâva40 ise, 
iki uçak şirketi arasında, bazı uçakların alınmasıyla ilgili bir ihti
lâftı. Mahkeme, dâvanın dokunulmazlığı olan bir devlete karşı 
yürütülemeyeceğini ileri sürerek dâvayı reddetti. 

Devletin acentasıyla ilgili yeni tarihli bir dâva Mellenger-New 
Brunswick Development Corporation, endüstri için alman sipariş
lerle ilgiliydi, dâvâlı şirket kendisinin krallığa bağlı olduğu bu se
beple yargılanamıyacağını ileri sürmüştü. İngiliz istinaf mahke
mesi şirketin bu iddiasını kabul ederek dokunulmazlık tanıdı. 

B — Sınırlı Dokunulmazlık G>örüşü : 

Devletin mutlak yargı dokunulmazlığına karşı 19. yüzyıl baş
larında devletin özel hukuk ilişkisine girmesi ve egemenlik anlayı
şındaki değişiklikler sonucu devlete sınırlı bir dokunulmazlık ta
nıyan görüş büyük ölçüde taraftar kazanmıştır41. 

(37) (1938) A.C. 485 (1938) I All E.R. 719 ibid sh. 92 
(38) (1952) A.C. 582 (1952) I All E.R. 572 ibid. sh. 93 
(39) (1958) A.C. 379 (1957) 3 All E.R. 441 ibid. sh. 94. Ayrıca bak. Dunbar, 

agm. sh. 339 vd. 
(40) (1953) A.C. 70 Dunbar, agm. sh. 351 
(41) Bu görüş Laurent, Rolin, Weiss, Pillet, Pradier Fodere, Fauchille ta

rafından savunulmuştur (Bak. Pekiner, V: agm. 695). 
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a — Doktrin : 

Bu görüş, devletin siyasî ve medenî kişiliğinin farklı olduğu 
esasına dayandırılır. Buna bağlı olarak devlet iki türlü tasarrufta 
bulunur. 1 — Hâkimiyet tasarrufları. 2 — Temşiyet (iş) tasarruf
ları. Devlet, birincisinde dokunulmazlıktan yararlanacak, ikincisin
de ise yararlanamayacaktır42. Devletin kamu kudretinin temsilcisi 
olduğu hallerde dokunulmazlıktan yararlanması tabiidir. Ancak 
bugün devlet özel teşebbüs sahalarına el atıp, tüccar, sanayici, mal 
sahibi, kredi dağıtıcısı olarak hareket etmektedir. Bu durumda 
mutlak şekilde dokunulmazlıktan yararlanması düşünülemez43. Do
kunulmazlık sadece hâkimiyet alanında kalmalıdır. Alınan bir is
timlâk kararı veya haksız olarak yurt dışına çıkarma nedeniyle dev
let yargılanamaz. Buna karşılık, yaptığı bir satım ya da kira söz
leşmesi nedeniyle, ticaret şirketi ortağı veya mirasçısı olarak yar
gılanabilir44. 

Bu görüşün dayandırıldığı esaslar45 şunlardır : 

1 — Devlet yaptığı özel işlerde, hâkimiyeti dışında hareket et
mektedir. O halde, bu tür işlerde dokunulmazlığı egemenlik esası
na dayandırmaya imkân yoktur. Kaldı ki, devletler bu çeşit hak ve 
borçları nedeniyle kendi mahkemeleri önüne de çıkarlar. Dokunul
mazlığın bağımsızlık ve eşitlikten çok devletin vakarına dayandığı
nı savunan görüşe göre de46, egemen devletin vakarı yabancı dev
lete tâbi olmakla, kendi hukukuna tabi olmasından daha fazla in-
cinemez. Devletlerin eşitliği ise hepsinin aynı muameleye tâbi ol
ması demektir. Bağımsızlık, yetkisizlik için sebep sayılamaz. 

2 — İlâmın icra olunamaması başka şey, karar vermek başka 
şeydir. Hükmü veren hâkim, hükmün neticelerini almak zorunda 
değildir. Ayrıca karar icra edilmeyince etkisiz kalmış sayılmaz, mo
ral etkisi de bunun kadar önemlidir. 

3 — Devlet başkanları ve diplomatik memurlara tanınan doku-
nulmazlılk, görevlerini serbestçe yapabilmeleri içindir. Bu, devle
tin de yargıdan muaf tutulmasını gerektirmez. 

(42) Berki, O.F: age. sh. 208 
(43) Bak. Pekiner, V: agm. 695 
(44) Bak. Nomer, E: agm. sh. 479 
(45) Bu esaslar için bakınız. Nomer, E: agm. sh. 484; Seviğ, M.R: Sentez, 

sh. 98; Berki, O.F. age. sh. 208; Altuğ, Y: age. sh. 168. 
(46) Lauterpacht, H : agm. sh. 230-231. 
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4 — Fertle devlet arasındaki ilişkide fert değil, aksine devlet 
dokunulmazlıktan vazgeçmiş sayılmalıdır. 

5 — Dokunulmazlığın, devletler hukukunun örfî bir kuralı ol
duğu iddiası doğru değildir. Örf ve adeti yaratan mahkeme karar 
larıdır. Bugün mahkemelerin çoğunluğu ise, devletin özel hukuk ta
sarrufları nedeniyle yargılanmaları yolunda karar vermektedir47. 

6 — Devletin ekonomik sahadaki faaliyetlerinin geçici olduğu 
söylentisi doğru değildir. Tecrübe, totalitarist eğilimler ve refah 
devleti ilkesinin devamlılığını ortaya koymaktadır48. 

7 — Hâkimiyet tasarrufları (Jure imperii) ile özel hukuk ta
sarrufları (jure gestions) arasındaki farkın tespitinin mümkün ol
madığı iddiası, bu teoriye yapılan en etkili itirazdır. Ancak bugüne 
kadar çeşitli kıstalar uygulanmıştır. Kaldı ki, bir kıstas bulunma
ması halinde dahi, bu doğru bir prensibin reddi için sebep teşkil 
etmez49. 

Hâkimiyet ve iş tasarruflarını ayırmak için çok çeşitli kıstas
lar ileri sürülmüştür. Buna rağmen kesin bir sonuca ulaşılmış de
ğildir. 

Bir kıstasa göre, devletin akdi yaparken, maksadının siyasî 
olup olmadığına bakmak gerekir. Meselâ yapılan bir alım - satım 
akdinde, alınan mallar ordu için alınmışsa, hâkimiyet tasarrufu, 
hükümdarın şahsı için alınmışsa kişisel bir tasarruf söz konusu
dur. Bazıları devletin taahhütlerini, devlet kanunlarından birine 
dayanan ve devlet memurları tarafından yapılanlar olarak tespit 
ederken, diğerleri buna itiraz ederek, devletin tasarrufunun her za
man siyasî önemi olduğunu iddia etmektedirler. Bir başka görüş 
ise devletin tasarruflarının mahiyetine bakılmak gerektiğini söyle
mekte, bir muamele devlet memurlarından başkası tarafından ifa 
olunamayacak nitelikte ise, siyasî bir muameledir, demektedir. Di
ğer bir kıstasa göre, muameleler idarî ise dokunulmazlık vardır. 
Devlet borçlanmaları konusu tartışmalara sebep olmaktadır50. Bir 
tasnife göre: Burada iki kriter tipi tespit edilebilir. 1 — Doğrudan 
doğruya dokunulmazlığın sahasını kısıtlayanlar, 2 — Daha özel ola
rak olayların bağlı olduğu sahayı tespite yarayanlar. Birinci kriter, 

(47) ibid. sh. 221 
(48) ibid. sh. 222 
(49) ibid. sh. 222 
(50) Bu görüşler için bakınız. Metyaı, N. agm. sh. 1141-42 



Devletin Yargı Dokunulmazlığı 625 

acta jure imperri ile acta iure gestionis arasındaki farkı tespit 
eder. Bu farkın iç hukuk kurallarına atıf yapmadan devletlerarası 
anlayışa uygun olarak tespiti gerekir. 2. nev'i kriter, 1. kriter tara
fından tespit edilen olayların sınıflandırılmasında yardımcı rol 
oynar. Bu ayrım, olayın genel veya özel hukuk alanına girmesine, 
davanın gayesine, faaliyetin alanına (ekonomik, ticari, hükümet 
faaliyeti gibi) olayların hakiki tabiatına göre yapılabilir. Burada 
dâvanın gayesi uygun bir kıstas değildir; çünkü sübjektiftir. En 
doğru sonuç meselenin esası incelenerek bulunabilir. Olay veya 
dâvanın esasını teşkil eden karakteristik görüşün tespit edilmesi-
gerekir.51 

Diğer bir tasnif, devletin yaptığı işlerin çeşidine göre yapıl
maktadır52. Sübjektif veya objektif görüşün esas alınmasına göre 
değişir- Sübjektif görüş, dokunulmazlığı, hükümetin hareket statü
süne, kapasitesine ve kişiselliğine göre değerlendirir. Buna göre 
jure imperii veya jure private hareketi ayırır. Sübjektif görüş ge
nellikle kabul edilmemektedir53. Objektif görüş ise, devlet faaliye
tine önem verir. Konu ya da gayeye değil işin mahiyetine bakmak 
gerekir54. Politik olaylar veya idarî olaylar veya idarî meseleler hü
kümet faaliyeti ve bunun dışında kalanlar hâkimiyet tasarrufu ve 
böyle olmayanlar gibi55. İkinci kritery ticarî muameleler (acte de 
commerces) kriteridir56. İcraî işler terimi, mal tedariki ve para de
ğişimi için kullanılır. Malî, endüstriyel, ziraî ve diğer ticarî bir ak-
de bağlanan işler ticarî sayılır. Hava ve deniz yoluyla nakliyatta bu 
gruba girer. Almak fiili başlıbaşma bir ticarî iş değildir. Ancak ti
carî bir gayeyle yapılıyorsa ticarî iş olabilir. Buradaki tespitte zor
luk tamamen jure imperii olmayan işlerde çıkmaktadır57. Bu faali
yetler şunlardır: 1 — Kamu borçları 2 — îşe alma muameleleri 
3 — Alım akitleri, 4 — Ticarî faaliyetler, 5 — Yabancı devlet mo
nopolleri, 6 — Hükümet ticarî monopolleri, 7 — Devlet-demiryolu 
idareleri, 8 — Ticarî satım akitleri, 9 — Lokomotif alım akitleri, 

(51) Golsong, H: Theses of the Second Study Group of the German Asso
ciation of International Law. 26/27 April 1967 

(52) Sucharitkul, S: State Immunities and Trading Activités, London 1959 
sh. 267 

(53) ibid. sh. 268 
(54) ibid. sh. 269 
(55) ibid. sh. 270 
(56) ibid. sh. 272 
(57) ibid. sh. 316-320 
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10 — Gemilerle ilgili dâvalar58. Burada hükümet hizmeti gören ge
miler ayrılmaktadır. Posta gemileri de kamu gemisi sayılabilir.59. 

b — Mahkeme içtihatları : 
Devletin sınırlı dokunulmazlığı görüşü, pek çok mahkeme ka

rarı tarafından desteklenmiştir- 1886'dan itibaren İtalyan, 1903'-
den itibaren Belçika mahkemelerinin bu yöndeki kararları ağırlık 
kazanmıştır. İsviçre ve Fransız mahkemeleri ve Bolşevik ihtilâlin
den sonra Sovyet Rusya mahkemeleri de bu yönde kararlar ver
miştir*. 1. Dünya Savaşından sonra Fransız mahkeme kararların
daki bu görüş etkili olurken, II. Dünya Savaşından sonra Alman 
Yüksek Mahkemesi de bu görüşe yaklaştı. Avusturya Yüksek Mah
kemesi 1950'de teoriyi benimsedi. İsviçre'de mahkemelerin dâvayı 
görebilmesi için o münasebetin İsviçre ile ilişkili olması şartı ara
nıyordu. Mutlak dokunulmazlıkta İsrar eden ülke İngiltere ve bazı 
doğu ülkeleri olmuştur61. 

Mısır karma mahkemesi Filistin Tren Yolları idaresine kar
şı açılan dâvayı ve 1943 yılında İspanya devlet organına karşı açı
lan dâvaya bakmayı kabul etmiştir62. Yunanistan içtihadı da jure 
gestions olaylarda dâva hakkı tanımaktadır. Romanya mahkemeleri 
ise II. Dünya Svaşmdan önce acta gestionis'lerde bu hakkı tanıyor
du63. Avusturya Yüksek Mahkemesi Macaristan hükümetine ve 
Çekoslavakya Cumhuriyetine karşı açılan dâvaları kabul etmişti64. 
İsviçre'nin jure gestionis'lerde tanıdığı dâva hakkı ise kamu borç
larını da kapsıyordu65. Polonya mahkemeleri 1926 tarihinde, Çekos-
lavak hükümetine karşı açılan haksız fiil dâvasını, 1937'de A.B.D 
gemi idaresine karşı açılan dâvaları kabul etti66. 

Fransız yargıtayı, 1929 yılında, Fransa'da ticaret yapmak için 
mümessili olan yabancı devlet aleyhine açılan dâvalarda yetkili ol
duğunu belirterek eski içtihadını değiştirdi67. 

(58) ibid, sh. 321-324 
(59) Bak. Metya, N: agm. sh. 1144-1146 
(60) Bu kararlar için bak. Nomer, E: agm. sh. 479 
(61) Bak. ibid, sh. 480481 
(62) Bak. Lauterpacht, H: agm. s. 255-56 
(63) Bak. ibid, sh. 256 
(64) Bak. ibid. sh. 257 
(65) Bak. ibid. sh. 258 
(66) Bak. ibid. sh. 259-260 
(67) Bak. Berki, O.F. age. sh. 210 
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Fransa'da jure gestionislerde dokunulmazlık tanıma eğilimi, 
bilhassa Sovyet Rusya'nın Fransa'daki ticarî işleri dolayısıyla gö
rüldü. 1926da Paris, 1931'de Seine mahkemeleri bu yönde kararlar 
verdiler. 1946'da yabancı devlet özel mülkiyetin koruyucusu olarak 
hareket edilince, dokunulmazlığa sahip olamayacağı kabul edildi68. 

Hollanda mahkeıheleri, I. Dünya Savaşından önce yabancı dev
lete karşı hem kaza hakkını hem de icrayı kabul ediyorlardı. Bu 
içtihat daha sonra değişmiştir69. 

Danimarka ve Norveç, belirli bir tutum içinde değillerse de, 
doktrin mahkemelerin bu ikili ayrımı benimsediğini belirtmekte
dir. İsveç, enternasyonal hukukun programlı kodifikasyonu için 
kendisine verilen soruyu, İsveç mahkemelerinin dokunulmazlığı sı
nırlamak eğiliminde olduğu şeklinde cevaplandırdı70. 

Arjantin Medenî Kanununun 34. maddesi jure gestionislerde, 
Arjantin mahkemelerinin yetkisini kabul ediyor71. 

Alman mahkemeleri 1961'den önce pek çok dâvada kaza hakkı 
tanımasına rağmen, bunların davranışının tespiti güçtür72. 

A.B-D. kesin dokunulmazlığa bağlılığı şüphelidir. 1918'lerde, 
Dışişleri Bakanlığı, hükümet gemilerinin ticaretle uğraşması halin
de bunun zorunluluklarına ve tahditlerine tâbi olacağını bildiriyor 
du73. Guaranty Trust Co-United States dâvasında mahkeme dava
ya bakabileceğini belirtmiştir74. 

Soarstat and Continental Steamship Co LTD - De Las Morenas 
dâvası75 akdin bozulması nedeniyle 17 Nisan 1944 tarihinde İspanya 
Ordusunda Albay olan Rafeel de Las Morenas aleyhine açılmıştır. 
Taraftarlar Dublin'den Lizbon'a davacının gemisi ile 52 atın nakli 
için anlaşmışlardı. Davacı, dâvâlının atları akde uygun olarak tes
lim etmediğini ve bu yüzden zarara uğradığını ileri sürerek tazmi
nat istiyordu. Dâvâlı ise verdiği cevapta, mukaveleyi kendisinin dev
letin temsilcisi sıfatiyle yaptığını ileri sürdü. Mahkeme, dâvâlının 
şahsi dâvası olduğunu kabul etti. 

(68) Bak. Lauterpacht, H: agm. sh. 261-262 
(69) Bak. ibid, sh. 263-264 
(70) Bak. ibid. sh. 264-265 
(71) Bak. ibid. sh. 266 
(72) Bak. ibid. sh. 266-67 
(73) Bak. ibid. sh. 268 vd. 
(74) 304 U.S. 126, 58 S CT. 785 (1938) Katz, M.K. Brewster age. sh. 325 vd. 
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Société Ananyme Des Chemins de fer Ciegeois-Luxembourgeois 
Etat Neerlands dâvasını76 davacı Belçika Tren Yolları Şirketi Hol
landa demiryolu şirketine karşı açmıştı. Dâva bir akde dayanıyor
du. Buna göre, Hollanda hükümeti davacıya, Hollanda'daki tren is
tasyonlarını büyültmek için bir miktar ödeme yapmayı kabul edi
yordu. Bu istasyonlar iki tarafça müştereken kullanılmaktaydı. 
Mahkeme egemenliğin sadece devletin politik hayatıyla ilgili mua
melelerde geçerli olduğunu ileri sürerek dokunulmazlık iddiasını 
reddetti. 

Bir Fransız dâvasında (Passelaizques - Mortgage Bank of Nor. 
way)77 davacı, Norveç'in Mortgage Bankasının 1912 yılında çıkardığı 
bonoların hamili idi. Bu bonolar altın şartını taşıyordu. Sermaye 
ve diğer menfaatler hamilin seçimine göre, Fransa dahil çeşitli 
memleketlerde ödenebilecekti- 1929 yılında Norveç altın şartını kal
dırdı ve bankanın yükümünün bonoların itibari değeriyle değişe
ceğini bildirdi. Davacı altın şartında ödemekte ısrar edip, banka 
aleyhine dâva açtı. Bankanın dokunulmazlık iddiası üzerine mahke
me, dokunulmazlığın yabancı devlet ve organları için sınırlandığı
nı, bu organların da ayrı bir şahsiyeti olmaması gerektiğini veya 
ayrı bir şahsiyeti olmasına rağmen vekâleten hâkimiyet fonksiyonu 
görmesi gerektiğini belirtti. Oysa banka, Norveç devletinden ayrı 
bir şahsiyete sahipti. Mahkeme idarî kontrolü dokunulmazlık için 
yeterli bulmadı ve Fransız hukuk anlayışına göre, bankaya para 
göndermek, bono çıkarmak gibi faaliyetlerin hâkimiyet tasarrufu 
sayılamayacağını belirterek kendini dâvaya bakmaya yetkili gördü. 
United States — Deutsches Kalisndskat Gesellschaft dâvası78 A.B.D. 
tarafından açılmıştı. Davacılar dokunulmazlık iddia ettiler. Dâvaya 
katılan Fransız elçisi, bu şirketin Fransa Hükümeti tarafından po
tas madenlerinin işletilmesi için yaratılan ve kontrol edilen bir or
ganizasyon olduğunu bu nedenle dâvanın Fransız Hükümetine kar
şı açılmış sayılacağını iddia etti. Mahkeme şirketin genel şirketler 
hukukuna göre işletildiğini ve ayrı bir şahsiyeti olduğunu, acenta-
ya karşı açılan dâvanın devlete karşı sayılamayacağını belirterek, 
kendisini dâvaya bakmaya yetkili gördü. 

(75) (1945) Irish R. 291 (Sup. Ct. 1944) ibid. sh. 331-335 
(76) Court of Cassation of Belgium. 11 Temmuz 1903 (1903) Posierisie 

Belge F. 294. ibid, sh. 339-342 
(77) Civil Tribunal of the Seine, France. 16 Haziran 1955 (1955) Int, L. 

Rep. 227 ibid. sh. 357 vd. 
(78) 31 F. 2d. 199 (S.D.N.Y. 1929) ibid. sh. 373 vd. 
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Diğer bir dâva79 Baja Kalifornia adlı geminin Meksika suların
da bir çarpışmaya sebep olduğu iddiasıyla açılmıştı. Meksika hü
kümetinin bu ticaret gemisinin kendi malı olduğunu bildirmesine 
rağmen, mahkeme dokunulmazlığın bu şekilde genişletilemeyece-
ğini kararlaştırdı. 

Aynı şekilde Société Téfimo adlı Rus tiyatro ve film kumpan
yasına karşı açılan dâvada80 Paris îstinaf mahkemesi, tiyatro Rus 
Hükümeti tarafından 9 Eylül 1919 tarihinde millileştirilmesine rağ
men, devletin ticarî sorumluluğu olan ticarî ilişkilerde dokunul
mazlığa sahip olmayacağını belirtti. 

Ordre de Malta — Soc. An Commerciale Commeissionnarie ola
yında81 Malta Askerî kuvveti (SOMM) Arjantin'den aldığı malları 
Batı Almanya'ya satıyordu. Dâvaya bakan italyan mahkemesi 
SOMM'nin enternasyonal ilişkilerde dokunulmazlığını kabul et
mekle beraber, bu dokunulmazlığın jure privatorum ilişkilerde kal
kacağını kararında belirtti. 

İsviçre'de görülen Royaume de Grece — Banque Jalius Bar 
et Cie dâvası,82 bir İsveç şirketiyle, Yunan hükümeti arasındaydı. 
Mahkeme, Jure imperii — jure gestionis ayrımını kabul etmekle 
beraber, İsviçre mahkemelerinin yer bakımından yetkili olmaması 
nedeniyle dâvaya bakmayı reddetti. 

Fransa'da görülmekte olan Clerget — Représentation Commer
ciale de la Republique démocratique du Vietnam dâvasında83 dava
cı bir Fransız mühendisiydi. Dâvâlıların dokunulmazlık iddiası üze
rine, Viet-Nam'm Fransa tarafından tanınıp tanınmadığı tartışıldı. 
Ancak mahkeme buna fazla önem vermedi. Taraflar arasındaki 25 
Nisan 1955 tarihli akdin, «Un acte de gestion» olduğuna karar ver 
di. Buna karşılık, icra da dokunulmazlığın farklı olduğunu ve özel 
hukuk dâvalarında dahi bu dokunulmazlığın kesin olduğu sonucu
na vardı. 

(79) 324 U.S. 30, 65. SCT 530 (1945) ibid. sh. 363 vd. 
(80) 17 Mayıs 1934, Clunet (1934) 633, Dunbar, agm. sh. 218 
(81) 14 Haziran 1953 Cass, Derray (1955) 159 ibid. sh. 221-222 
(82) 6 Haziran 1956, Trib. fédéral Suisse, S. (957) 320 ibid. sh. 223 vd. 
(83) 7 Haziran 1969 (Clunet 1969) 894 ibid. sh. 226-229 
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Capitoine du Volochaevsk — Sté Nouvelle des Apparaux de 
Rouendite Grande Carue dâvası84 geminin yaptığı zararlarla ilgiliy
di. Kaptan, geminin S.S.C.B.'nin malı olduğunu iddia ediyordu. 
Sovyet konsolosu da Volochoevsh'in Sovyet hükümet organizasyo
nuna bağlı olduğunu kabul etti. Mahkeme, dâvada Sovyet hükü
metinin ilgisini reddetti ve naklin kaptanın mesuliyetinde olduğu
nu kabul etti. 

De Kuller — Maison de la Pensée Française olayında85 davacı, 
mirasçı sıfatıyla babasının sanat galerisinden alman Picasso'nun 
49 tablosu için dâva açmıştı. Bunlardan 37 tanesi Moskova ve Le
ningrat müzelerindeydi. Mahkeme, dâvanın çözümünü Leningrat 
müzesinin özel hukuk şahsiyetine sahip olup olmadığının tespitine 
bıraktı ve eğer müze sivil bir şahsiyete sahipse yargılanabileceği-
ni belirtti, buna karşılık haczi reddetti. 

Bizle ilgili olarak Et ve Balık Kurumu — BNS International 
Sales Corporation arasındaki dâvada85, New York mahkemesi dava
cının Türk Hükümetinin acentası olduğunu, fakat ticarî iş yaptığı
nı ve bu işin hâkimiyet gayesiyle olmadığını, iş akdine dayandığını 
belirterek, kendisini yetkili saydı. 

C — Bazı istisnalarla dokunulmazlığı kabul eden görüş 

Bu görüş, devletin yargı dokunulmazlığını prensip olarak kabul 
etmekle beraber, buna bazı konularda istisnalar tanımaktadır. Bu 
istisnalardan üzerinde hemen hemen ittifak edilenler, gayrimenkul 
dâvaları ile devletin davadan feragati halidir. Bunlardan feragat, is
tisnaî bir durumdan ziyade, bütün dâvalarda söz konusu olabilen 
genel bir dâvadan vazgeçiş şekli olmakla birlikte, biz burada görüş 
taraftarlarının yaptığı ayrıma uygun olarak, feragati de istisnalar 
arasında inceleyeceğiz. 

a — Gayrimenkullerde : 

Gayrimenkul dâvalarında, gayrimenkulun bulunduğu yer mah
kemelerinin yetkisi genellikle kabul edilmektedir. Bu görüş Fransız 

(84) 11 Nisan 1953, Trib. Com. Roueu, La Droit Maritime François (1953) 
405, ibid. sh. 254-255 

(85) 25 Misc. 2d. 299, 204 N.Y.S. 2 d 971 (Sup. Ct. 1960), äff, d, 17 A.D. 2d 
917, 233, N.Y.S. 2 d. 1013 (Ist Dep't 1962) Ansay, Tuğrul, Bilateral 
Studies in Private International Law. New York 1966 sh. 68 
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doktrininde büyük taraftar bulmuştur86. Zamanımızda yapılan bazı 
anlaşmalar da, bu antlaşmalarla kurulan teşkilâtların mallarının 
yabancı yargı yetkisinden muaf olacağı peşinen kabul ediliyor. 

16 Nisan 1948 tarihli Avrupa Ekonomik İşbirliği Antlaşması 
buna örnek olarak gösterilebilir. Zilyetlik ve aynî haklarda yargı 
dokunulmazlığının kalkacağı görüşü 1891 Hamburg içtimaında da 
Devletler Hukuku Enstitüsünce kabul edilmiştir. Bu istisna daha 
çok milletlerarası nezaket kaidelerine dayandırılmaktadır87. 

Bugün için bazı menkul mallarda gayrimenkuller kadar önem
lidir- Meselâ bankaya yatırılmış bir servetin haczi meselesi de, gay
rimenkulun istimlâki kadar önemlidir. Buna rağmen menkuller 
için bir istisna tanınması düşünülmemiştir88. 

b — Feragat : 

Devletin, dokunulmazlık nedeniyle yargılanmayacağı hallerde 
dahi, kendisinin dokunulmazlıktan vazgeçerek yabancı devletin ka
zasına tabi olmayı kabul etmesi halinde bu devlet mahkemelerince 
yargılanabileceğim ifade eder. Burada devlet kendi iradesiyle ken
disini dokunulmazlıktan mahrum etmektedir. Bu istisna çeşitli iki
li anlaşmalar ve Brüksel Konvansiyonunca kabul edilmiştir89. Fe
ragat veya yabancı kazaya rıza Harvard konvansiyonunda da yer 
almıştır. Ancak bu doktrin İngiltere'de red edilmektedir90. 

Feragat yabancı devletin, bu yetkiye sahip şahıslarınca yapıl
malıdır. Eğer feragat eden dâvâlı ise, dâva ancak dâva dilekçesin
de veya def'ide belirtilen hususlara yayılabilir. Eğer feragatçi da
vacı ise, mahkeme ancak önüne davacı tarafından getirilen husus
larda, adaletin ondan beklediği ölçüde yetkiye sahip olacaktır91. 

aa — Açık feragat : 

Devletin, açıkça yabancı devletin yargısına tabi olmayı kabul 
etmesidir. Genellikle devletler, önceden aralarında yaptıkları an
laşmalarla, ileride çıkacak uyuşmazlıklarda, diğerinin mahkemesin-

(86) (Niboyet, Lémonon, Nolde, Batiffool. Bak. Pekiner, V: agni. sh. 696. 
(87) Bak. Pekiner, V: agm. sh. 697. Ayrıca bak. Lauterpacht, H. agm. sh. 244 
(88) Aynı yönde Pekiner, V: agm. sh. 97 
(89) Sucharitkal, S age. sh. 276 
(90) ibid. sh. 277 
(91) Cheshire, age. sh. 101-102 
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de yargılanmayı karşılıklı olarak kabul ederler. Bu tip kayıtlar, 
harp sonu anlaşmalarında çok görülmektedir. Osmanlı İmparator-
luğu'nun I. Dünya Savaşı sonunda yaptığı Sevr Anlaşmasında da 
böyle bir hüküm vardı. Lozan'da ise bundan bahsedilmiyor- İsviç
re yaptığı ikili anlaşmalarla dokunulmazlıktan karşılıklı olarak 
vazgeçmiştir92 

Rıza nedeniyle, dokunulmazlığın kalkacağını kabul eden çeşitli 
mahkeme kararları da vardır. The Oscar Chiin dâvasında53 mahke
me, 13 Nisan 1934 tarihinde, Belçika Hükümeti ile Birleşik Kral
lık arasında, iki tarafın birbirinin mahkemelerinin yetkisini kabulü 
hakkındaki anlaşmaya dayanarak, İngiliz vatandaşı Oscar Chinn'in 
Belçika Hükümetinin sınırlı mesuliyeti olan Unatra Şirketine kar
şı açtığı dâvaya bakmayı kabul etmiş, ancak dâva sonradan başka 
nedenlerle reddedilmiştir. 

Hannes-Kingdom of Roumoria Monopolies Institute dâvasın
da94 dâvâlı, Romanya hukukuna göre kurulan ve bono çıkaran bir 
hukukî varlıktı. Davacı, dâvâlı tarafından çıkarılan ve ödenmeyen 
kuponların hamili sıfatıyla dâva açmıştı. Romanya Krallığı ve dâ
vâlı dokunulmazlık iddia ettiler. Mahkeme burada meseleyi, ne de
rece ticari olduğu açısından çok yabancı devletle ilgisi açısından 
inceledi ve daha önce taraflar arasında yapılan bir anlaşmaya da
yanarak, rıza olduğu gerekçesiyle dâvaya bakmaya kendisini yetkili 
gördü. 

bb — Zımnî feragat : 

Bu tür feragat iki şekilde ortaya çıkabilir. Ya devlet fertler 
aleyhine mahallî mahkemelerde dâva açar veya aleyhine açılan bir 
dâvada yetkisizlik itirazında bulunmaz. Her iki halde de mahke
menin yetkisine razı olmuş sayılır. 

Bunlardan başka nedenler, meselâ yabancı ülkedeki malların 
rehin olarak gösterilmesi de zımnî feragat sayılabilir. Bir devletin 
dava açması halinde, davalıların karşı dava açıp açamıyacakları 
konusu tartışılmalıdır95. 

(92) Berki, O.F: age. sh. 213. Ayrıca bak. Golsong, H: age. sh. 300 
(93) P.C.I.S. Ser. AIB, No 63 (1934) Katz, M.M. Brewster, age. sh. 382 vd. 
(94) 260 App. Div. 189. 20 N.Y.S. 2 d. 825 (1940) ibid. sh. 346-355 
(95) Bak. Metya, N: agm. sh. 1143; Golsong, H: age. sh. 300 
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Güney Afrika Hükümetinin, Transveal'deki demiryolları üze
rindeki hakkına dayanarak açtığı dâvaya açılan karşı dâvada, hü
kümetin teslim şartlarına uymayarak akdi bozduğu iddiası ileri 
sürülmüştü. Dâvanın daha ileri bir safhasında, mahkeme, hüküm
dar tarafından dâvaya rıza gösterildiği gerekçesiyle dâvaya bakıla-
bileceğini ancak dâvaya rızanın icraya rıza demek olmayacağını bil
dirdi96. 

Bizim Et ve Balık Kurumuna ait yukarıda gördüğümüz karar
da da New - York mahkemesi ayrıca hükümetin dâvaya girmek su
retiyle dâvadan feragat etmiş sayılacağını bildirmiştir97. 

2 — Değerlendirme : 
Devletin mutlak yargı dokunulmazlığı görüşü, bugün önemini 

yitirmiştir- Gerek devletler hukukundaki gelişmeler ile hâkimiyet, 
bağımsızlık gibi kavramların mutlak anlamını değiştirmesi, gerek
se devletlerarası ilişkilerin yarattığı zorunluluklar, devletlerin yap
tıkları bazı işler, akitler nedeniyle diğer bir devlet mahkemesinde 
yargılanmasını gerektirmektedir. Bazen de devletler aralarında yap
tıkları akitlerle buna peşinen rıza göstermektedirler. Bunun en son 
örneği Sovyet Rusya'dır. Bu durumda hâlâ mutlak dokunulmazlık
ta ısrar etmek olanaksızdır. 

Buna karşılık, devletlerin salt kamu hukukuna ilişkin faaliyet
leri nedeniyle yargılanması, bugünün devletler hukuku anlayışı için
de dahi o devletin iç işlerine müdahale sayılıp, devletlerarası dost
luk ilişkilerini zedeleyeceği için mümkün değildir. Bunun dışında 
özel hukuk kişisi gibi girdiği ilişkilerde, devletin özel bir kalkanla 
korunmasının izah edilebilir hiçbir nedeni yoktur. Denilebilir ki, 
zamanımızda devletin yargılanması kaide, yargılanmaması istisna 
olmak gerekir98. 

Esasen yabancı devletin dokunulmazlığı ile mahallî devletin 
kendi kazasına tabi olmaması birbirinden farklı şeyler değildir, 
Her ikisinde de kesin dokunulmazlık reddedilmek gerekir99. Bu red 
hem akitler hem de haksız fiiller için doğrudur100. 

(96) High Commissioner for India-Ghosh, (1960) E.B. 134 (1959) 3 All 
E.R. 659 Cheshire age. sh. 103 

(97) Bak. Ansay, T: age. sh. 68 
(98) Aynı mahiyette bak. Lauterpacht, agm. sh. 229-230 
(99) Bak. ibid. sh. 232-236 

(100) Bak. ibid. sh. 227 
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Devletin sınırlı yargı dokunulmazlığı kabul edildikten sonra, 
hâkimiyet ve iş tasarruflarını ayırmada kullanılacak kıstasın seçi
mi güçlük göstermektedir. Bu konuda ortaya atılan, devletin koy
duğu sermayenin miktarı, oy hakkı, idarecilerin niteliği veya kuru
luşların ayrı hukukî varlığı gibi kıstaslar meseleye tek basma çö
züm getirememektedir. Bizce de burada en doğru ayırım, faaliye
tin mahiyetine bakılarak yapılacak ayırımdır101. Dokunulmazlık so
runu, yabancı hükümetin, ülke devletince tanınıp tanınmamasına 
da bağlı tutulmamalıdır. Zira bir devlet tanınmasa da hukukî bir 
varlığa sahiptir102. 

Devletin açıkça dâvadan feragat ettiği veya dâvaya girdiği hal
lerde mahkemece dâvaya bakılmaması için hiçbir neden yoktur-

3 — Uluslararası gelişim : 
Devletin yargı dokunulmazlığı konusu, çeşitli devletlerarası ih

tilâflara yol açabilecek nitelikte olduğundan, devletler meseleyi iki 
taraflı veya uluslararası antlaşmalarla halletmeye çalışmışlardır. I. 
Dünya Harbi sonunda yapılan barış sözleşmelerinde dokunulmazlığı 
reddedici hükümler vardı. Versaill Anlaşmasının 281. maddesi, Al
man Hükümetinin milletlerarası ticarete girişmesi halinde bu iliş
kiler nedeniyle hâkimiyet hakkına dayanan bir hak ve dokunulmaz
lığa sahip olamayacağını bildiriyordu. St .Germain, Trionon, Neu-
illy antlaşmalarında da buna benzer hükümler vardı103. 

Bu konuda en çok sözü geçen, Devletler Hukuku Enstitüsünün 
1891 Hamburg içtimamda aldığı kararlardır. Bu toplantıda bir dev
let mahkemesinin diğer bir devlet aleyhine açılan dâvalarda, yet
kili olacağı haller şu şekilde sayılmıştır104 

1 — Yabancı devlet aleyhine, memlekette bulunan menkul ve
ya gayrimenkul mallar üzerindeki zilyetlik ve diğer aynî haklarla 
ilgili dâvalar. 

2 — Yabancı devlet aleyhine, tebaadan birinin mirasçısı veya 
ülkede açılan bir mirasta herhangi bir hak sahibi sıfatıyla açılacak 
dâvalar. 

(101) Aynı yönde bak. Sucharitkul, S: age. sh. 316 vd; Golsong, H: age. sh. 
303 

(102) Bak. Golsong, H: age. sh. 299 
(103) Nomer, E: agm. sh. 482 
(104) Bu konu için bak. Berki, O.F: age. sh. 213-14; Belgesay, M.R: age. 

sh. 116 
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3 — Yabancı devlet aleyhine ülkede yaptığı ticaret veya loko
motif işlerinden dolayı açılacak dâvalar. 

4 — Yabancı devletin mahallî mahkemenin yetkisini kabul 
ettiği dâvalar. 

5 — Yabancı devlet aleyhine, ülkede yapılan bir mukaveleden 
doğan dâvalar. 

6 — Bir devlet tarafından, ülkede yapılan haksız fiil nedeniyle 
açılan zarar ve ziyan dâvaları. 

Devlet gemilerinin dokunulmazlığı ile ilgili kuralları birleşti
ren 10.4-1926 tarihli Brüksel Sözleşmesi ile 19.3.1940 tarihli Millet
lerarası Deniz Hukuku Hakkında Amerikalılar Arasındaki Monte
video Sözleşmesi de ayırım prensibini kabul etmiştir'05. 

Devletler Hukuku Enstitüsü 1928 Stocholm toplantısında ge
mileri bir ayrıma tabi tutmuştur. Buna göre ticarî olmayan hükü
met hizmeti yapan gemiler ve ticarî bir hizmet yapan gemiler ayrıl
mıştı. 

Birinci guruba girenler askerî gemiler ve sivil kamu hizmeti 
gören gemilerdi. Burada kullanılan kıstas, gemilerin mülkiyeti de
ğil, tahsis edildikleri hizmet olmuştur106. 

Bu kıstas Brüksel Mukavelesinde de kabul edilmiştir. Bu mu
kaveleye göre, harp gemileri kesin bir dokunulmazlığa sahiptir. 
Devlet başkam ve diplomatlara ait devlet gemileri, harp gemileriy
le aynı muameleye tabi tutulmaktadır. Bunlar dışındaki kamu ge
milerine, Brüksel Mukavelesinin 3. maddesi, devletin emir ve kont
rolünde olmak ve münhasıran kamu hizmeti görmek şartıyla do
kunulmazlık vermektedir107. Posta hizmeti gören gemiler kamu ma
lı sayılırken, tamamen veya kısmen ticarî bir hizmete tahsis edilen 
gemiler hususî gemi kabul edilmiştir. Aynı mukavelenin 1. madde
si, devletler tarafından ticarî maksatlarla kullanılan gemilerin hu
susî gemiler gibi muamele göreceğini belirtmektedir. Devlete ait 
mallar ise, haczi mümkün olmayan bir gemi ile naklediliyor iseler 
dokunulmazlıktan yararlanacaktır108. 

(105) Bak. Nomer, E: agm. sh. 482 
(106) ibid. sh. 483; Metya, N: agm. sh. 1144 
(107) Metya, N: agm. sh. 1145 
(108) ibid. sh. 1146. 
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14 Şubat 1955 tarihinde, 6469 sayılı Kanunla katıldığımız, dev
let gemilerinin dokunulmazlığına ilişkin milletlerarası antlaşmada 
da sınırlı dokunulmazlık görüşü benimsenmiştir109. 

Konuyla ilgili diğer bir antlaşma, 27 Nisan 1958 tarihli, Deniz 
Hukukunun kodifikasyonu için Birleşmiş Milletler Geneva Antlaş
masıdır- Bu Antlaşmada gemiler, tahsis edildikleri gayeye ve yap
tıkları hizmete göre sınıflandırılmaktadır. Harp gemileri ve onlar 
dışındaki devlet gemileri ve devlet tarafından idare ve kontrol edi
len gemiler ayrımı yapılmıştır. Antlaşma, ticarî gayelerle kullanılan 
devlet gemilerini, ticarî gemilerle aynı gruba sokmaktadır. Kara 
sularında seyreden gemiler üzerinde devlete kaza hakkı tanımak
tadır. Açık denizlerde harp gemileri tam bir dokunulmazlığa sahip, 
ticarî gayelerle kullanılan devlet gemileri ise bundan ayrıktır110. 

Ticarî muamelelerden dolayı devletin kazaya tabi olacağı esa
sı 1947 tarihli Ücretler ve Ticaret Konusundaki Genel Antlaşma ile 
1947 tarihli Havana sözleşmesinde de görülmektedir111. 

Bu konuya bizimle ilgili bir örnek, Sovyet Rusya ile yaptığımız 
1937 tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedesidir117. Bu anlaşmanın 
12. maddesinde Sovyet Rusya'nın Türkiye'deki Ticaret Mümessilliği
nin, Türkiye Cumhuriyeti arazisinde yapacağı akitler ve teminat 
altına alacağı ticarî muamelelerin, Türk kanunlarına göre işlem gö
receği ve Türk kazasına tabi tutulacağı kabul edilmiştir. Ancak bu
nun taraftarların hakeme müracaat hakkını kaldırmayacağı kayde
dilmiştir. Sovyet Rusya'nın Türkiye'deki malları kesin hüküm ge
reğince haczedilebilecektir. Resmî faaliyetler istisna edilmiştir. 

Antlaşmanın 13. maddesi, Sovyet Rusya Ticaret Mümessilliği
nin kendi nam ve hesabına hareket ettiği hallerde, Sovyet Rusya'
nın bu şahısların yaptığı ticarî muamelelerden doğacak mesuliyeti 
kabul ettiğini ifade etmektedir. Ancak kendi muamelelerinden mün
hasıran kendileri mesul olan iktisadî devlet teşekküllerinin faaliye
tinden hiçbir mesuliyet kabul edilmiyeceği, bunun özel olarak ka
bul edildiği hallerin istisna edileceği belirtilmiştir. 

(109) Bak. Göğer, Erdoğan: age. sh. 335. 
(110) Bak. Suchartikul, S: age. sh. 100-103 
(111) ibid. sh. 339 
(112) Düstur 3.T. C. 19, 1938 sh. 621-625 
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Devletin yargı dokunulmazlığı konusunda akdedilen en son 
milletlerarası antlaşma 16 Mayıs 1972 tarihli Avrupa Konseyi Dev
let Dokunulmazlığı Antlaşması ve ek protokoldür113. Ancak antlaş
ma henüz imzalanması tamamlanmadığından yürürlüğe girmemiş: 

tir. Bu konudaki en yeni antlaşma olması ve ülkemizin de taraf 
olması nedeniyle önem taşımaktadır. 

Antlaşmanın ön sözünde, bu anlaşmanın devletlerarası hukuk 
ta devlet dokunulmazlığını sınırlama yönündeki eğilimleri destek
lemek ve uluslararası kuralların birliğini sağlamak üzere hazırlan« 
dığı belirtilmektedir. I. maddesinde feragat halinde kazaya tâ
bi olunacağı esası kabul edilmiştir. Buna göre, eğer akit bir devlet 
diğerinin ülkesine karşı dâva açarsa, esas dâvada da o devletin ka
zasına razı olmuş sayılır. Eğer bir devlet, devletlerarası bir antlaş
ma veya akitteki açık bir ifade veya sonradan belirtilen açık bir 
rıza ile diğerinin yetkisini kabul etmişse, artık dokunulmazlık id
dia edemez (mad. 2). Taraflardan biri yargılamada önemli bir adım 
atmışsa yine dokunulmazlık ileri süremez, dokunulmazlık iddia et
mişse bundan vazgeçemez, (mad. 3). Yaptığı bir akit nedeniyle ma
hallî mahkemeye tabiyse dokunulmazlık ileri süremez, (mad. 4)114. 

Antlaşma da ayrıca işe alma akitlerinden bahsedilmiştir. Eğer 
bir işe alma akdi söz konusuysa ve kişi for devletinde iş görecekse, 
devlet dokunulmazlık iddia edemiyecektir (mad. 5)- Aynı şekilde, 
devlet bir devlet kuruluşunda çalışan bir fertle ilişkiye girmişse, bu 
ilişkiden çıkacak uyuşmazlıklarda dokunulmazlık ileri süremiye-
cektir (mad. 6). Âkit devletin, for devletinde bir ofis açması ve 
özel şahıs gibi endüstriyel, ticarî ve malî işlere girişmesi halinde de 
bu işlerden dolayı dokunulmazlık ileri süremiyeceği belirtilmiştir 
(mad. 7)115. 

Dâva, ülke devletindeki bir patent, endüstrisi, ticaret markası 
veya bu tür işlerle ilgiliyse veya devletin koruduğu bir 3. kişiye aitse 
ya da bu 3. kişiye bağlı devletin bir telif hakkı ile ilgiliyse, yine 
dokunulmazlık ileri sürülemez (mad. 8). 

Dâvanın gayrimenkuller üzerindeki bir hakla, gayrimenkuller 
dışında bir zorunlulukla veya ülke devletindeki mallarla ilgili ol
ması halinde dokunulmazlık iddiası dinlenmiyecektir (mad. 9). 

(113) European Convention on State Immunity and Additional Protocol. 
Council of Europe, Strasbourg, 1972 

(114) ibid. sh. 2 
(115) ibid. sh. 3 
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Miras, hibe, maliki olmayan menkul veya gayrimenkul dâvala
rında da durum aynıdır (mad. 10). Dâva, ülke devleti içinde olan 
bir haksız fiil veya zararla ilgiliyse yine dokunulmazlık söz konusu 
olamaz (mad. 11). 

Antlaşma ayrıca, medenî ve ticarî meselelerde, tarafların hake
me başvurmayı kabul ettikleri hallerde, dokunulmazlık iddia edile-
miyeceğini kabul ediyor (mad- 16)116. 

Antlaşmanın II. kısmı usul meselelerini çözüme bağlamakta
dır. Buna göre, ülke devletinde, diğer devletten hiçbir teminat ve
ya deposit istenmiyecek (mad. 17) hata veya delilleri ifşa etmeme 
nedeniyle bu devlet hiçbir zorlama tedbirine konu olmıyacaktır 
(mad. 18). Bu kısımda ayrıca, aynı taraflar arasında aynı olaya da 
yanan dâvaların birlikte yürütülebileceği esası vardır117. 

III. kısımda yargıyı etkileme sorunu ele alınmıştır. Buna gö-
re, eğer dâva açıkça âmme nizamına aykırıysa veya tarafın dâvaya 
girmekte bir menfaati yoksa, yargılamaya girmek zorunda değildir118. 
Ülke devleti mahkemesinin yargılamaya yetkili olmadığı ve mah
kemenin devletler hususî hukuku kaideleri dışına çıkması hallerin
de, devlet yine dâvaya katılmak zorunda değildir. Açıkça antlaşma 
yapılması hali buna istisna teşkil eder (mad. 20). 

Âkit bir devlet aleyhine alman bir karara bu devletin uyma
ması halinde, kararın uygulanmasını isteyen taraf, bu devletin yet
kili mahkemesinden kararın tespitini isteyebilir (mad. 21 )119. Açık 
ve yazılı bir rıza olmadıkça, âkit bir devletin malına karşı hiçbir 
icraî tedbir alınamaz (mad. 23)-

Antlaşmanın IV. kısmı bazı seçimlk şartları ihtiva etmekte
dir1». 

V. kısım genel şartlar başlığını taşımaktadır. 27. maddeye göre 
âkit devlet kavramı, kamu fonksiyonuna sahip olsa bile bir devle
tin hukukî bir kuruluşunu içine almaz. 

Antlaşmada federal devleti teşkil eden üye devletlerin de do
kunulmazlıktan faydalanamayacağı kabul edilmiştir. Ancak federal 

(116) ibid. sh. 4 
(117) ibid. sh. 6 
(118) ibid. sh. 7 
(119) ibid. sh. 8 
(120) ibid. sh. 9-10 
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devlet, Avrupa Konseyine federe devletlerin de kendisiyle aynı hak
lardan yararlanmasını istediğini bildirebilir (mad. 28)m . 

Antlaşmanın hangi hallerde uygulanmıyacağı da belirtilmiştir. 
Buna göre, sosyal emniyet, nükleer zararlar, kamu vazifeleri, vergi
ler ve cezalarla ilgili hususlarda bu anlaşma uygulanamaz (mad. 
29). Yine bu anlaşma, bir devletin sahibi olduğu veya idare ettiği 
gemilerle bu gemiler tarafından yapılan yolcu ve yük taşıma işle
rinde veya devlet mallarının, ticarî gemilerle taşınmasından çıka
cak uyuşmazlıklarda uygulanmayacaktır (mad. 30)- Bir âkit dev
lerin askerî kuvvetlerinin, diğerinin ülkesinde bulunduğu zaman 
içinde, aynı uygulanmama hükmü geçerlidir (mad. 31). Diplomatik 
misyonlar, konsoloslar ve onların mahiyetinde çalışanların yaptık 
lan işlerle ilgili meselelerde de anlaşmanın tatbik sahası yoktur 
(mad. 32). 

Son şartlar başlığını taşıyan VI. kısmında ise, anlaşmanın yü
rürlük şart ve süreleri gösterilmiştir.122 

Antlaşma ayrıca, âkit devletlerin antlaşmanın sadece bazı kı-
sımlarıyla bağlanabileceğini (II-IV kısım) ve pek çok maddelerin 
de başka türlü anlaşabilirlik şartını koyarak oldukça esnek davran
mıştır. 

4 — Devletin yanısıra diğer kamu kuruluşlarının durumu: 
Burada, söz konusu olan, bir devlete bağlı kuruluşların duru

mudur. Federe devletler, şehirler, millileştirilmiş şirketler veya ik
tisadî devlet teşekkülleri dokunulmazlıktan yararlanabilecek mi
dir? 

Bir anlayışa göre, bu imtiyaz ayrı bir hükmî şahsiyeti olma
yan varlıklar tarafından kullanılamaz, dokunulmazlığı sadece dev
let kullanabilir123. 1894 tarihli bir karar da, Cenevre kantonunun tek 
başına dokunulmazlıktan faydalanamıyacağı, bu hakkı ancak İsviç
re federasyonunun kullanabileceği tasdik edilmiştir124. 

Fransız Yargıtayı 24 Aralık 1932 tarihinde, Brezilya Konfede
rasyonuna dahil Ceara devleti aleyhine açılan dâvaya bakmaya ken
dini yetkili görmüştür125. 

(121) ibid. sh. 11 
(122) ibid. sh. 12 Ek protokol için bak. sh. 25-28 
(123) Bak Pekiner, V: agm. sh. 692 
(124) Karar için bak. ibid. 693 
(125) Court of Cassation of France (1933) Dalloz Jurisprudence I. 196 Katz, 

M-M. Brewster, age. sh. 317. Ayrıca bak. Belgesay, M: age. sh. 115 
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29 Ocak 1957 tarihinde yine Fransız mahkemesi, bir şehrin 
ödünç para alması ve devletin bunu garanti etmesi yüzünden çıkan 
ihtilâfta, şehrin tek başına yargı dokunulmazlığına haiz olamıyaca-
ğı, bu hakkı ancak devletin kullanabileceğini belirtmiştir. 

Paris mahkemesi, 11 Nisan 1958 tarihli kararında, Kongo'nun 
Belçika devleti içinde sayılacağını ve onun ödünç aldığı paranın 
ödenmemesi sorununun Belçika devletini ilgilendirdiğini, Belçika 
devletinin ise Fransız mahkemeleri önüne getirilemiyeceğini ifade 
etmiştir126. 

Himaye altındaki devlet ve koloniler meselesi ayrı bir önem ta
şır. Bunların ancak bağlı oldukları devlet vasıtasıyla yargı doku
nulmazlığından yararlanabilecekleri ileri sürülmektedir- Buna kar
şılık yabancı devletlerce henüz tanınmamış ihtilâl hükümetleri do
kunulmazlıktan yararlanmalıdır127. Önemli olan içteki hâkimiyettir. 

Devletin sahip olduğu ya da devlet tarafından idare edilen ka
mu kuruluşlarının dokunulmazlıktan yararlanıp yararlanamıyacağı 
meselesi de farklı çözümlere bağlanmıştır128. İngiliz İstinaf Mahke
mesi, ticaretle uğraşan ve tamamen veya kısmen devlet tarafından 
idare ve kontrol edilen yabancı şirketlere dokunulmazlık tanımak
tadır129. Amerikan Mahkemeleri ise büyük ölçüde devlet tarafından 
idare edilse de, bu kuruluşlara dokunulmazlık verilmesini reddet
mektedirler. Sınırlı dokunulmazlığı benimseyen Fransa ve Belçika 
gibi ülkelerde de durum böyledir. 

Yabancı şirketler ve özel durumlarda mahallî şirketler, eğer 
yabancı hükümetin etkili bir organı iseler dokunulmazlık iddia ede
bilirler. Ancak bunlar ticaretle uğraşıyorlarsa durum ne olacaktır? 
Bu kuruluşlar, yeni devlet organı şekilleridir. Sovyet Rusya gibi 
ülkelerde bunlar bütün işleri görmekte ve yabancılarla ticarî iliş
kilere girmektedirler. Bağımsızdırlar, ayrı hukukî şahsiyetleri var
dır, malî ve hukukî muhtariyete sahiptirler. Politik olmayan bir 
idareleri vardır ve hisselerin çoğu devlete aittir130. 

(126) Her iki karar için bakınız. Pekiner, V: agm. sh. 693 (Revue Critique 
de Droit Int. Privé. 1958, sh. 773'den naklen) 

(127) Pekiner, V: agm. sh. 693; Belgesay, M.R. age. sh. 115-116 
(128) Bak. yuk. sh. 11 vd, sh. 28 
(129) Bak. Sucharitkul, S: age. sh. 304 
(130) ibid. sh. 305 
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1947 tarihli, ücretler ve ticaret üzerine yapılan genel antlaşma, 
devlet ticarî işletmeleri hakkında bir kesinlik getirmemiştir. Hava
na raporunda ise, devletin «etkili kontrolü» ve «sorumluluğu» gibi 
esaslar dikkat alınmıştır131. 

Ayrı bir hukukî varlığı olsun olmasın, devletin sahip olduğu 
veya devletçe idare edilen, ticaretle uğraşan devlet veya organları
nın mahallî kazaya tabi olabileceği konusunda bugün ittifak edil
miştir132. Prensipte uyulmasına karşılık, bunu ortaya çıkaran se
beplerde bir antlaşma sağlanamamıştır. Ancak, genellikle kabul 
edildiğine göre, dokunulmazlık ne devlet kuruluşlarının ayrı kişi
liklerine, ne de hükümetin şirketteki etki derecesi veya sorumlulu
ğuna bağlanamaz. Bu konudaki tek objektif kıstas, şirketin fonksi
yonu ve işleyişidir. Buna göre, özel olaylarda bazı kamu ticari iş
letmelerinin dokunulmazlığının reddedilmesi mümkündür133. Ame
rican Bar Association'un 1958 toplantısında ve 1891 tarihli Institut 
ile 1932 tarihli Harvard Draft Convention'da da bu esas kabul edil
miştir134. 

Bu sorun A.B.D. gemi idaresi veya Polonya Ekonomik Bankası 
gibi devlet kuruluşlarına karşı açılan dâvalarda ortaya çıkmıştır. 
Bunların durumunu anlamak için en iyi yol, statüsünün kendi hu
kukuna göre ne olduğuna bakmaktır. Bunun için en iyi delil, kendi 
elçisi. tarafmdan verilecek belgedir. Ancak davacı her zaman bu
nun aksini ispatlıyabilmelidir. 

Kuruluşun ayrı hukukî kişiliği meselesi çeşitli dâvalarda tartış
malara yol açmıştır13S. Bunların dokunulmazlığı üç konuda şüpheye 
açık görülmektedir136. 1 — Eğer dokunulmazlığın esası, yabancı dev
letin vakarı ise niçin devlet tarafından yaratılan bağımsız bir ku
ruluşun vakarı korunmak isteniyor? 2 — Bir kuruluşun aynı za
manda hem devlet organı, hem de devletten ayrı bir varlık olduğu
nu ileri sürmek mantıksızdır. 3 — Dokunulmazlık doktrinini, şir
ketin rakibine karşı bu derece genişletmek doğru bir siyaset değil
dir. 

(131) Bak. ibid. sh. 306 
(132) Bak. yukarıda sh. 241 vd. 
(133) Sucharitkul, age. sh. 308 
(134) ibid. sh. 309 
(135) Bak. yuk. Krajina-Tass Agency, Baccus S.R.L. Servicio Nacional del 

Trigo dâvaları. 
(136) Bak. Cheshire, G.C: age. sh. 100-101 



642 işıi ÖZ;KAN 

Şurası açıktır ki, eğer devlet ticarî bir işte kazaya tabi olacak
sa, onun organları da ayrı bir şahsiyeti olup olmamasına ve statü
lerine bakılmaksızın, yabancı bir devlet mahkemesinde yargılana-
bilecektir137. 

in — İCRA ALANINDA DOKUNULMAZLIĞA ILIŞKIN SO
RUNLAR : 

Bir devlet kendi rızasıyla dâvaya girmiş, gayrimenkullere iliş
kin bir dâvada veya yaptığı özel hukuk tasarrufları nedeniyle yar
gılanmış ve hakkında bir hüküm de verilmişse, bu hükmün icrası 
mümkün müdür? Bu konuda da farklı görüşler ortaya atılmıştır. 

Çoğunluğun kabul ettiği bir görüşe göre138, devletin herhangi 
bir şekilde kazaya tabi olması, verilen hükmün icrasını gerektir
mez- Hatta devlet feragat nedeniyle yargılanmış olsa bile, bu onun 
icraî dokunulmazlıktan da vazgeçtiği anlamına gelmez. Devlet is
ter kamu kudretiyle, ister fert sıfatıyla yaptığı tasarruflarla ilgili 
olsun icraya konu teşkil etmez. 

İtalyan hükümetinin, 20 Ağustos 1925 tarihli bir kararnamesin
de, yabancı devlet aleyhine izinsiz icra yapılamıyacağı bildirilmek
tedir139. 

Belçika, ingiltere, A.B.D., Hollanda mahkemeleri de bu yönde 
kararlar vermişlerdir1*1. 

Diğer bir görüş ise, özel hukuk dâvalarında, devlete karşı icra
nın mümkün olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre, kaza hak
kı, karar ve icrayı içine alır, gayesi aynıdır. İcra tabii ki devletin 
idarî muamelelerinde, kamu hizmeti sayılan işlerde, sefaret bina
ları, telefon, telgraf sistemleri üzerinde yapılamaz. Ancak hususî 
hukuku ilgilendiren mallar üzerinde olmaması için hiçbir neden 
yoktur141. 

isviçre mahkemeleri de cebri icrayı kabul etmektedir. Avus
turya Maliye Bakanlığı Dreyfus karan bunun örneğidir142. 

(137) Sucharitkul, S: age. sh. 310 
(138) Battifol, Pillet-Niboyet'in görüşü için bak. Pekiner, V: agm. sh. 697 
(139) Bak. Metya, N: agm. sh. 1143 
(140) Bak. Nomer, F: agm. sh. 490 
(141) Bak. ibid. sh. 429493 
(142) Karar için bak. ibid. sh. 490 (BGE 44 I 49, BGE 82 I 75) 
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Federal Hükümet, 12 Temmuz 1918 tarihinde çıkardığı bir ka
rarnameyle ihtiyati haczi reddetmişse de, bu davranış mahkemenin 
işlerine karışmak sayılıp, tenkitlere yol açtığından, 8 Temmuz 1916' 
da kararname kaldırılmıştır. İsviçre Federal Mahkemesi, 28 Mart 
1930 tarihinde, Yunan Cumhuriyeti — Obergericht Zurich olayında 
yine ihtiyati haczi kabul etmiştir143. II. Dünya Savaşı başında, Al
man bankalarıyla yapılan borç vadelerinin uzatılmasına dair söz
leşmeler feshedilince, borçlu devletlere karşı isviçre'de yine ihti
yati hacizler başlamıştı- Bunun üzerine Federal Hükümet 24 Ekim 
1939'da kararnameyi yeniden neşretti, fakat harpten sonra yürür
lükten kaldırıldı. Doğu'daki millileştirmeler sonucu, İsviçre'deki ya
bancı devletlerin mamelekine karşı haciz talebi artınca, devlet 
bunlarla bazı sözleşmeler yaptı. Bunlardan 17 Mart 1948 tarihli İs
viçre'deki Sovyet Rusya Ticaret Mümessilliği hakkındaki sözleş
mede, bu müşavirlik aleyhine alman kesin hükümlerin icra edilebi
leceği bildiriliyordu14*. 

Dokunulmazlık konusundaki fikirlerdeki herhangi bir değişik
liğin, zapt ve icrayı da etkilemesi normaldir. 1947 tarihli İngiliz 
Usul Kanunu, 1938 tarihli Yunan Kanunu, 1926 tarihli İtalyan, 1929 
tarihli Rus Kanunları, devlete karşı icraya müsaade etmişlerdir. Mı
sır Mahkemesi Jure gestions olaylarda icraya izin verirken, Fran
sa'da Union of Soviet Socialist Republics-Association France Ex
port dâvasında da bu yönde karar verilmiştir145. Alman Usul Hu
kuku da yabancı devlete karşı jure gestionislerde icrayı bazı şart
larla kabul etmektedir146. 

Devlet kazaî dokunulmazlıktan olduğu gibi icraî dokunulmaz
lıktan da sınırlı olarak istifade etmelidir. Bu konuda icra sebebiyle 
etkilenecek objeye bakmak gerekir. Eğer o, devlet tarafından hâki
miyet hakkına dayanılarak kullanılıyorsa, mahallî mahkeme hiçbir 
icra hakkına sahip değildir147. Dâvadan vazgeçmenin, icradan vaz
geçmek demek olup olmıyacağı da dokunulmazlık konusu şeye gö
re kararlaştınlabilir148. 

(143) B G E 56 I 237 Bak. ibid. sh. 490 
(144) ibid. sh. 491 
(145) Bunlar için bak. Lauterpacht, H: agm. sh. 242 
(146) Golsong, H: age. sh. 309 
(147) ibid, sh. 304 
(148) ibid. sh. 305 
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IV — TÜRK HUKUKUNDA DEVLETİN YARGI DOKUNUL
MAZLIĞI : 

Türk hukukunda bu konuda doktrin ile mahkeme içtihatları 
arasında birlik yoktur. Doktrinin daha ilerici bir tutum takınması
na karşılık, Türk Yargıtayı hâlâ geleneksel görüşlerde takılı kal
maktadır. 

1 — Doktrin : 

Mutlak yargı dokunulmazlığını savunanlar bugün azınlıkta kal
maktadır149. Bunlar dahi üzerinde ittifakla anlaşılmış konularda, 
dokunulmazlıktan vazgeçilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bu
nun dışında dokunulmazlığın temşiyet işlerine genişletilmemesi ge
rektiği ve haczin de ancak o devlet tarafından ülkedeki malların 
özel olarak ipotek ve terhin edilmesi hallerinde olabileceği, çünkü 
bunun zımnî rıza sayılacağı ifade edilmiştir. 

Sonraki tarihli bir eserde, yazarlar, iş tasarruflarında dokunul
mazlık tanımama eğiliminin kuvvetlendiğini belirtmekle beraber, 
bu prensibin tam olarak yerleşmediği gerekçesiyle, en iyi yolun mu
kavelelere yetki şartı koymak olduğunu ifade ediyorlar150-

Buna karşılık, günümüz Türk yazarlarının büyük çoğunluğu, 
hâkimiyet temşiyet (iş) tasarrufları ayrımını benimseyerek, iş ta
sarruflarında yabancı devletin Türk mahkemelerinin yargısına tâ
bi olması hususunda birleşiyorlar151. 

Buna göre, devlet siyasî faaliyetleri dışında Türkiye'de men
kul, gayrimenkul mal alır, alacaklı veya borçlu olur, ticaret yapar
sa Türk mahkemelerinin kazasına tâbi olacaktır152. Devletin özel 
hukuk faaliyetlerine girişmesi onun dokunulmazlıktan peşin olarak 
feragati anlamına gelir153. Bir fikre göre hususî hukuk faaliyetleri 

(149) Seviğ, M.R: Sentez, sh. 103 
(150) Seviğ, M.R: — V.R. Seviğ: Devletler Hususî Hukuku, İstanbul, 1962 

sh. 449 
(151) Berki, O.F: age. sh. 211; Göğer, E: age. sh. 335; Berki Şakir: Devlet

ler Hususî Hukukunda Tabiiyet, Yabancılar Hukuku, Kanunlar İhti
lâfı ve Yargılama Usulünün Tatbiki Prensipleri, A.Ü.H.F.D. C. VII, 
1950, Sa. 1-2, sh. 246; Altuğ, Y: age. sh. 169 

(152) Göğer, E: age. sh. 335; Demirarslan, Haydar, Türk Devletler Hususi 
Hukukunda Kazaî Selâhiyet. Adalet D. 1952, Sa. 1, sh. 59. 

(153) Çelik, E: age. sh. 42 
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ile hâkimyet tasarruflarını ayırmadaki güçlük, milletlerarası bir 
teşkilâtın çözümüne bırakılabilir154. 

Ülke dişilik tatbikatı olan bir prensip olarak kabul edilmeli ve 
meselâ yabancı devletin hissedar olduğu bir ticarî şirket, ülke dı-
şılıktan yararlanmalıdır155. 

2 — Mahkeme içtihatları : 

Yargıtayımızın, mutlak dokunulmazlık görüşünde ısrar etme
sine karşılık, ilk derece mahkemeleri çeşitli kararlarında hâkimi-
yet-iş tasarrufları ayrımını benimsemektedir. 

Yargıtay bu yöndeki kararlarını, Bakanlar Kurulunun 19 Ara
lık 1931 tarih ve 12010 sayılı yabancı elçilik mensuplarından tebli
gat yapılabilecek olanlarla yapılamıyacak kimselere ilişkin karar
namesine dayandırmaktdır156. Yargıtayın bu görüşü 4.HD'nin haksız 
fiillerle ilgili bir dâvasında görülmüştür157. Olayda, davacı, İngiliz 
hükümeti adına, İngiliz Büyük Elçiliği aleyhine, elçiliğe ait bir 
kamyonun çarparak ölümüne sebep olduğu murisi, adına maddî ve 
manevî tazminat dâvası açmıştı. Yüksek Mahkeme, adı geçen ka
rarnameye göre, elçilere tebligat yapılamayacağı gerekçesiyle dâva
yı reddetti. 

Bu karar eleştirilere konu olmuştur. Çünkü Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi, devletle değil, onun diplomatik memurlarıyla ilgili
dir; birlikte oturmayan aile fertlerine dahi yayılmıştır. Yargıtay, 
devletin yargı dokunulmazlığı ile bunu karıştırmaktadır158. Kaldı 
ki, Dışişleri Bakanlığı yoluyla tebligat yapmak da mümkündür159. 

Yine aynı dairenin 30.9-1955 tarihli bir kararında1*, Şili Hükü
meti Sefiri tarafından Seferathane olarak kullanılmak üzere kira
lanan gayrimenkulun kira bedeli için Şili Hükümeti aleyhine açı
lan dâva, yabancı hükümet aleyhine hüküm vermenin mümkün ol-

(154) Pekiner, V: agm. sh. 699 
(155) Akipek, Ö.İ: Ülke-dışüık, A.Ü.H.F.D. C. XXIV'den ayrı bası Ank. 1968 
(156) Kararname metni için bak. Ansay, S.Ş: Hukuk Yargılama Usulleri, 

Ank. 1954, sh. 471 
(157) 4.HD. E. 390, K. 1071 T. 21.3.1947 (Berki O.F.-H. Ergüney, Kanun İhti

lâfları ile İlgili Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları, Ankara 
1963 sh. 148-149) 

(158) Berki, O.F: age. sh. 211 
(159) Göğer, E: age. sh. 336 
(160) 4.HD. E. 4710, K. 415 (Berki, O.F — H. Ergüney, age. sh. 147-148) 
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madiği gerekçesiyle reddedilmiştir. Ancak muhalefet şerhinde, dâ-
vaJı sefirin vekil göndermek suretiyle dâvayı kabul ettiği, bu yüz
den uyuşmazlığa mahkemece bakılması gerektiği belirtilmiştir161. 

Bu dâvada her şeyden önce bir temşiyet tasarrufu söz konusu 
idi, mahkeme bunu dikkate almamıştır. Ayrıca dâvaya girmek, 
zımnî rıza sayılacağından mahkemenin kendisini yetkili görmesi 
gerekirdi162. 

Yargıtay Ticaret Dairesinin, feragat halinde dâvaya bakılabile-
ceğini kabul eden, 23.12.1950 tarihli kararı163 bu konuda ileri bir 
adım sayılabilir. Dâva, Hindistan Hükümeti adına, Hindistan'ın 
Türkiye Büyük Elçiliği aleyhine kaplıca ve kumdan hakkındaki sa
tış akdinin bozulması nedeniyle, fiat farkının tahsili için açılmış
tı. Yargıtay, burada da Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Sefi
re tebligat yapılamıyacağını kabul etmekle beraber, yabancı devletin 
kendi rızasıyla mahallî kazaya tabi olabileceğini ve bu rızanın bu
lunup bulunmadığının Dışişleri Bakanlığından öğrenilmesi gerek
tiğini ileri sürerek kararı bozdu. 

Bu karar için de yukarıdaki eleştiri yapılabilir. Çünkü Yüksek 
Mahkeme burada da yanlış olarak, Sefirlere tebligat yapılamıyaca-
ğı esasına dayanmıştır. Ancak mahkemenin gayrimenkuller ve fe
ragat halinde, dâvaya bakılabileceğini söylemesi, Türk uygulaması 
için bir yeniliktir. Bu kararda da hâkimiyet — iş tasarrufu ayrı
mından bahsedilmemiştir164. 

Yargıtay yukarıdaki kararlarda: görüldüğü gibi, mutlak doku
nulmazlık görüşünü benimsemiştir. Ancak bu benimseyiş, daha 
ziyade şekilci bir tutuma dayanmakta, meseleyi sadece Bakanlar 
Kurulu Kararnamesine göre çözmesi ve meselenin mahiyetine 
önem vermemesi buna sebep olmaktadır. 

İlk derece mahkemelerinin ise dokunulmazlık konusunda, 
olumlu kararları vardır- İzmir 2. hukuk mahkemesi 29 Kasım 1960 
tarihinde165, AFEX adlı Amerikan askerî organizasyonu aleyhine, 
Türk işçi tarafından açılan dâvada ikili ayrımı benimsemiştir. 

(161) Bak. Muhalefet şerhi, ibid, sh. 147 
(162) Bak. ibid. sh. 148 
(163) T.D., E. 5402, K. 5064 (Berki, O.F — H. Ergüney, age. sh. 149-150) 
(164) Berki, O.F. — H. Ergüney: age. sh. 152 
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Ankara 7. hukuk mahkemesi de 22 Şubat 1961 tarihli kararın
da, A.B.D.'nin bir organı olan TUSLOG'a karşı açılan dâvayı bu 
yönde sonuçlandırmıştır. 

S O N U Ç : 

Devletlerin egemenlik ve eşitliğine dayandırılarak sert bir şe
kilde savunulan devletin mutlak yargı dokunulmazlığı görüşü, bü
yük ölçüde yerini sınırlı dokunulmazlık görüşüne terketmiş olmak
la birlikte, yukarıda gördüğümüz gibi bu konuda gerek doktrin, 
gerekse mahkeme içtihatlarında bir birliğe varılmış değildir. An
cak uygulama ikinci görüşü destekler mahiyette bir gelişim gös
termektedir. Problem, devletin fonksiyonları ve gelişimine göre, 
ileride daha farklı ve elverişli çözüm yollarına açıktır. Ancak bu
gün için en uygun yol, devletin faaliyetlerini mahiyetlerine göre 
ayırarak, devletin bir özel hukuk şahsı gibi giriştiği eylemlerde di
ğer bir devletin yargısına tâbi olabil 
halde, herhangi bir özel şahıs ya da şirket gibi muameleye girişip, 
borç altına giren bir devletin, sonradm ihtilâf ortaya çıktığında, 
mahkeme önüne çağrılamıyacağını ve 
rek işin içinden sıyrılması ve hiçbir 
ferte karşı haksızlıktır, güveni sarsar 
çok zayıf durumda olan ferdi daha kötü bir duruma düşürmektir 

Buna karşılık devletin hâkimiyet 
lanması, bugün için icrası mümkün 
rışı tehlikeye düşürecek niteliktedir, 
sal nedenlerle yaptığı istimlâk, kan 
sosyal hizmetlere ilişkin muameleler 
niyle yargılanması, o devlet tarafmda|n 
lendirilebilir. 

Bu iki tip faaliyeti birbirinden a; 
lu, olayın mahiyetine göre mahkemen 
sonuca oluşmasıdır. Bu konuda mahkemeler 
iyi örnekler verebilmişlerdir. 

Kararların uygulanması, devletlerin 
bulu ve bunu genel tenfiz şartlarına 
bilir. Devletlerarası ihtilâflara yol a< 

yârgılanamıyacağını bildire-
sorumluluk yüklenmemesi 
ve devlet karşısında esasen 

tasarrufları nedeniyle yargı-
clmayan ve devletlerarası ba-
Gerçekten bir devletin kamu-
ulaştırma, toprak reformu, 

f eya idarî bir tasarruf nede-
bir müdahale olarak nite-

yırmak için en iyi çözüm yo-
n önüne gelen meselede bir 

çeşitli kararlarıyla 

karşılıklı olarak icrayı ka-
>ağlaması suretiyle halledile-

çabilecek bu probleme en iyi 

(165) E. 960/694, K. 960/891. Ansay, T: ag<. sh. 67 
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çözüm yolu, iki taraflı veya milletlerarası antlaşmalarla meseleyi 
bazı prensiplere bağlamaktır- Bu yol dâvaların uzaması ya da so
nuçsuz kalması tehlikesini önler. Avrupa Konseyi nezdinde hazır
lanan son antlaşma bu yolda atılmış ileri bir adımdır. Sözleşme
nin yürürlüğe girmesi hiç olmazsa üye devletler arasında karışık
lıkları önleyebilecektir. 



YAYIMLANMAMIŞ BİR KAÇ İÇTİHAT BİRLEŞTİRME KARARI 

Prof. Dr. Necip BİLGE 

Uygulamada hukuk birliğini sağlamak amacıyla, yüksek dere
celi mahkemelerden verilen içtihat birleştirme kararlarının Resmî 
Gazetede yaymlanması bugün kanundan doğma bir zorunluluktur. 
Ancak, içtihat birleştirme kurumunun kanunla kabul edildiği ilk 
yıllarda, böyle bir kanunî zorunluluk bulunmadığı için, Temyiz 
Mahkemesince (Yargıtayca) 1926 -1928 yıllarında verilmiş bulunan 
bir kaç içtihat birleştirme kararı yayımlanmamıştır. Yargıtay ar 
şivlerinde eski yazılı defterde bulduğumuz bu kararların yeni Türk 
harfleriyle yayımlanmasını ödev bildiğimiz gibi, içtihat birleştirme 
kurumu hakkında da bir kaç söz söylemeyi uygun bulmaktayız: 

I. İÇTÎHAT BİRLEŞTİRME KURUMUNA DUYULAN 
GEREKSİNME 

Memleketimizde, yüksek dereceli mahkemelerin görevlerinden 
birisi de benzer olaylarda verilen kararlarda ortaya çıkan içtihat 
uyuşmazlıklarım gidermek ve içtihatları birleştirmektir. Türk hu
kukunda bu gereksinme ilkönce adalet yargısı alanında kendisini 
göstermiştir. Gerçekten, hukuk uygulamasında birliği sağlamak 
amacıyla, geçen yüzyılda (1868 de) Divanı Ahkâmı Adliye adıyla 
kurulmuş olan ve zamanla daire sayısı artmış bulunan Yargıtayın 
kendi kararları arasında ortaya çıkan içtihat uyuşmazlığını gider
mek ve gerektiğinde içtihat değişikliğini sağlamak için, bu yüzyılın 
ilk yansında, yabancı hukuklardan yapılan iktibasm ilk yıllarında, 
(1926-1929) içtihadı birleştirme kurumu, yargılama hukukumuzda 
yeralmıştır.1 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
(1) Almanya, Fransa ve İsviçre gibi Batı hukuklarında bizdekine benzer 

bir içtihat birleştirme kurumu yoktur. Gerçekten, oralarda, eylem-
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Bilindiği üzere, Cumhuriyetin ilânından sonra başlayan hukuk 
reformu sırasında Medenî Kanun, Borçlar ve Ticaret Kanunları gi
bi Batı hukukundan, laik temele dayanan kanunlar 1926 yılı başla
rında iktibas edilmiştir. Bu kanunların yürürlüğe girmesinden önce 
1926 Mayısında çıkarılmış olan «Mahkemei Temyiz Teşkilâtının 
Tevsiine dair Kanun»un 3. maddesinde içtihadı birleştirme kuru
mu ilk kez düzenlenmiştir. Bu Yüksek Yargı yerinin kuruluşunu 
yeni baştan düzenleyen daha sonraki kanunlarda da varlığını sür
dürmüş olan bu kuruma duyulan gereksinmeye ilişkin olarak 834 ve 
1221 sayılı kanunların gerekçelerinde yeralan açıklamalara göz at
makta yarar vardır: 

1 — Mahkemei Temyiz Teşkilâtının Tevsiine Dair 10 Mayıs 1926 
gün ve 834 sayılı Kanunun bu konu ile ilgili 3. maddesi hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Encümenince hazırlanan maz
batada şöyle denilmektedir: 

«...Üçüncü madde, Temyiz mukarraratı beyninde mümasil me-
sailde hilaf hudusuna karşı tevhidi içtihat maksadına matuftur. 
Mukarraratı temyiziyenin mahakim içtihadatma derecei tesiri aşi
kâr olmasına göre, Temyiz kararlarında husule gelebilecek tezat ve 
mübayenetin alâhalihi terki (olduğu gibi bırakılması) mahakimi 
müşkülâta ve halkı mahkemelere karşı emniyetsizliğe sevkeder. Bu 
da adaleti memlekete sûi tesiri dokunacak neticelere badi (sebep, 
neden) olur. Halbuki Temyizin en mühim vazifesi memlekette ada
letin vahdet ve ittırat (birlik ve istikrar) dairesinde hüsnü tevziine 
hizmet olduğu nazarı itibara alınınca, kendi şahsiyeti dahilinde 
muhtelif cüzülerin efal ve arasından (eylem ve oylarından), her 
şeyden ziyade kendisinin müteessir- olması ve böyle olunca da her 
hangi muhtelefünfih (çözülmemiş, tartışmalı) hadisenin herkesten 
evvel bizzat çarei halline tevessül (itmesi kendisi için bir vazife ol
mak icabeder. Bu ise, husulü maksada (maksadın elde edilmesine) 

li olarak ortaya çıkmış olan içtihat uyuşmazlığını giderici bir içtihat 
birleştirme yöntemi düzenlenmemişse de, hukuk normlarının yorumu
nu değişen koşullara uydurmak üzere içtihat değişikliğini sağlamak ve 
böylece muhtemel içtihat uyuşmazlığını önlemek amacına yönelen bir 
yöntem bulunmaktadır. Bkz. Alman Mahkemeler Kuruluş Kanunu 
(GVG) § 136-138; Alman Federal Yüksek İdare Mahkemesi Kuruluş 
Kanunu (BVerw GO) § 11; İsviçre Federal Yargı Kuruluş Kanunu 
(LOJF) m. 16. Bu konularda artık bilgi için bkz. Necip Bilge, Yargı
sal içtihatların bağlayıcı etkileri ve içtihat birleştirme kararları (Dr. 
Recai Seçkin Armağanı 1974 s. 762). 
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kanunen imkânlbahş olacak mesailin istikmaline (imkân verecek 
meselelerin bitirilmesine) muhtaç olacağından üçüncü madde bu 
sebeple kaleme alınmıştır.»2 

2 — Batı hukukundan yapılan iktibasların da etkisiyle işleri 
gittikçe artan adalet yargısının yüksek yargı merciini yeni baştan 
düzenleme zorunluğu ortaya çıkmış ve 1928 yılında Temyiz Mah
kemesi Teşkilâtına dair yeni bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısının gerekçesinde Tevhidi 
İçtihat (İçtihat Birleştirme) usulünün «esasen müdevven olan me-
vaddan olduğu» beyan edilerek ayrıca açıklama yapılmasına gerek 
görülmemiş ise de, Adliye Encümeni mazbatasında, 1926 tasansın-
dakine benzer biçimde şu açıklamalara yer verilmiştir: 

«...Lâyihanın sekizinci maddesi refi tezada ve tevhidi içtihada mü
tedairdir. Temyiz Mahkemesinin muhtelif daireleri arasında ayni 
mesele hakkında —1926 kanununda olduğu gibi benzer meselelerde 
demek daha doğru olurdu— yekdiğerine mübayin kararlar sudum 
(çıkması) veya mukarrer bir içtihadın tebdili halinde, Temyiz Rei
si evvelinin resen veya Başmüddeiumumî veyahut alâkadarların 
müracaatıyla muttali olacağı bu kabil ahvalde keyfiyete vaziyet ede
rek (el koyarak) maddede münderiç eşkâl ve şerait dairesinde Tem
yiz Heyeti Umumiyesinin içtimaa daveti ile tetkiki keyfiyet edilme
si ve sülüsan ekseriyet (üçte iki çoğunluk) hasıl olamadığı takdir
de keyfiyeti tetkik ikinci bir içtimaa talik kılınarak her iki kısım 
adedi mürettepleri yekûnunun ekseriyeti mutlakası ile (tam sayı
nın salt çoğunluğu ile) ittihaz edilecek kararın, mesaili mümasile-
de vacibülittiba (benzer meselelerde uyulması zorunlu) olması ka
bul edilmiş ve bu suretle muamelâtı nasm (halkın işlemlerinin) se
lâmetle cereyanı ve mahkemeler arasında ahenk ve insicam temin 
kılınmıştır. 

Bu madde ile temyiz dairelerinin imtisale mecbur oldukları 
keyfiyet ancak şekli mahsusunda inikat eden Temyiz Heyeti Umu
miyesinin berveçhi meşruh (açıklandığı üzere) ittihaz edeceği ka-

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 1926 C. 24 s. 180, 226, Sıra 
sayısı 149, 150. Belirtelim ki, bu tasarı, Hükümetçe, Ceza kanununun 
tatbikatı hakkında kanun lâyihası olarak hazırlanmış ve lâyihanın 
ikinci kısmında, Temyiz Mahkemesinin teşkilâtının tevsiine ilişkin 
hükümlere ve bu arada içtihat birleştirme kurumunu düzenleyen 
maddeye (m. 30) yer verilmiştir. Adliye Encümeni, Yargıtayla ilgili 
kısmı ayrı tasarı (lâyiha) haline getirmiştir. 
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rarlara hasredilerek devairin karar ve içtihatlarmdaki hakkı tak
dirleri serbest bırakılmıştır. Bu madde mucibince verilecek karar
ların mukaddema (evvelce) verilmiş olan ilâmat hükmüne mües
sir olamaması tabiî görüldüğünden, keyfiyet maddede ayrıca tas
rih olunmuştur».3 

Zamanın koşullarına uyularak bir kaç kez değişikliğe uğrayan 
1221 sayılı kanun 1973 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Ancak 
1971 yılında 1488 sayılı kanunla 1961 Anayasasında yapılan değişik
likler, Yargıtay bünyesinde bazı ayarlamaları gerekli kıldığından, 
1973 yılı Haziranında yürürlüğe giren 1730 sayılı kanunla Yargıta-
yın kuruluşu yeniden düzenlenmiştir.4 

İçtihat Birleştirme kurumunun yer almış bulunduğu son tasarı 
gerekçesinde ve komisyon raporunda, bu kurumun gerekliliği üze
rinde her hangi bir açıklama yapılmamıştır. Bununla beraber, ka
nunun hazırlık belgelerindeki bu sükûtun uygulama ve yorumlama 
yönünden bir boşluk meydana getirdiği ileri sürülemez. Zira, İçti
hat Birleştirme Kurumu yarım yüzyıla yakın bir süreden beri ada
let yargısı alanında, içtihat birliğini sağlamada ve hattâ kanun boş
luklarını doldurmada bir gereksinmenin karşılığı olduğunu kanıt
layarak varlığını korumakla kalmamış, diğer yargı kollarında, ör
neğin yönetim (idare) ve askerlik yargısı alanlarında da benimsene
rek, Türk yargı hukukunun ortak bir kurumu haline gelmiştir.5 

Hattâ, yüksek yargı mercileri dışında, Vergiler Temyiz Komis
yonu genel kurulunun dahi içtihatları birleştirme yetkisine sahip 
olduğu 5655 sayılı kanunu değiştiren 7476 sayılı kanunda öngörül
müş ise de, bunun pratikte fazla bir- önemi yoktur. Çünkü, vergiler 
Temyiz Komisyonunun vereceği kararlar, Danıştaym denetimine tâ
bidir ve Danıştay, Temyiz Komisyonunun içtihat birleştirme karar
larıyla, kuşkusuz bağlı değildir. 

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 1928 C. 64 (44) s. 95-98 
Sıra sayısı 83. 

(4) Kanunun kabulü: 16.5.1973, Yayıma: RG. 26.5.1973 No. 14546. 
(5) Bkz. Danıştay K. m. 45, 46; Askerî Yargıtay K .m. 30, 32; Askerî Yük-

İdare Mahkemesi K. m. 29; Sayıştay K. m. 18, 80; Artık bilgi için ay
rıca, bkz. N. Bilge, Yargısal içtihatların bağlayıcı etkileri ve içtihat 
birleştirme kararları (Dr. R. Seçkin armağanı 1974 s. 762). 
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II . İÇTİHAT BİRLEŞTİRME KARARLARININ YAYIMLAN
MASI 

Yüksek yargı mercilerince verilmiş olan içtihat birleştirme ka
rarlarının yargı organlarını bağlayıcı nitelikte oldukları ilgili ka
nunlarda öngörülmüş bulunduğu için,6 bu tür kararların ilgililer 
ve yargı organları tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla, bun
ların resmî belgelerde yayımlanmaları da bir zorunluk olarak orta
ya çıkmaktadır. 

Bu kararların yayımlanmaları konusunda Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Kanunlarında 
açık hüküm bulunmaktadır.7 Hattâ Danıştay ve Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi kanunlarında yayımlanma işi için, kararların gönde
rildikleri tarihten itibaren işleyecek bir aylık bir süre de saptanmış 
bulunmaktadır (521 sayılı Danıştay K. m. 46; 1602 sayılı As. Yük 
İd. Mah. K. m. 29). Halbuki, eski ve Yeni Yargıtay kanunlarında 
içtihat birleştirme kararlarının yayımlanmaları konusunda bir hü
küm bulunmamaktadır. Ancak, Yargıtay bakımından mesele, 23 
Mayıs 1928 de kabul edilerek 4 Haziran 1928 de yürürlüğe girmiş 
bulunan «Kanunların ve Nizamnamelerin neşir ve ilân sureti ve 
meriyet tarihi hakkındaki» 1322 sayılı kanunun 1 ve 15. maddele
rinde düzenlenmiştir. Bu maddeler hükümlerine göre aykırı içti-
hatlardaki uyuşmazlığın giderilmesine ve içtihatların birleştiril
mesine ilişkin olarak Yargıtay Genel Kurullarınca verilmiş olan ka
rarlar Resmî Gazetede ve Düsturda yayımlanırlar.8 

Burada derhal şunu belirtelim ki, içtihat birleştirme kararları
nın yayımlanmaları sorununun, ayrı bir kanunda (1322 sayılı K. da) 
veya ilgili yüksek mahkemelerin kendi kuruluş kanunlarında belir 

(6) Yukanki notta belirtilen kanun maddelerine bkz. 
(7) Yukarıda 5 No. lu dipnotta anılan kanun maddelerine bkz. 
(8) Kanunların ve Nizamnamelerin Neşir ve İlân Sureti ve Meriyet Tari

hi Hakkındaki 1322 Sayılı Kanunun 1 ve 15. ci maddelerinde bu ko
nuya değinen hükümler şöyledir: 

«Madde 1 — Aşağıdaki yazılı mevaddm Resmî Gazete ile neşri mec
buridir : 

V) Refi tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti 
Umumiyesince ittihaz edilen kararlar. 

Madde 15 — Düsturlara aşağıdaki mevat dercolunur: 
H) Nizamnamelerin tefsirine müteallik Şûrayı Devlet kararlarıy

la refi tezat ve tevhidi içtihada mütedair Mahkemei Temyiz Heyeti 
Umumiyesi karadan.» 
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lenmesinin doğuracağı sonuçta bir nitelik farkı yoktur. İster 1322 
sayılı kanunda olduğu gibi ayrı bir kanunda belirlenmiş olsun, is
terse adalet yargısı dışındaki diğer yargı kollarında olduğu gibi, 
yüksek yargı mercilerinin kendi kuruluş kanunlarında düzenlenmiş 
bulunsun, yayımlanma işi içtihat birleştirme kararlarının geçerlik 
koşulu değildir; sadece ilgililerin bilgi endinmesini sağlayacak biı 
araç niteliği taşımaktadır. 

Diğer yandan, Yargıtayla ilgili olarak şu noktayı belirlemekte 
de yarar vardır: Adalet yargısında içtihat birleştirme kurumu 1926 
Mayısında kabul edildiği halde, "Yargıtay tarafından verilecek iç
tihat birleştirme kararlarının yayımlanmaları zorunluğunu getiren 
kanun (1322 say. k. m. 1 ve 15 hükmü) ancak 4 Haziran 1928 de 
yürürlüğe girmiş bulunduğuna göre, bu tarihten önce Yargıtayca 
verilmiş olan bu tür kararlar Resmî Gazetede yayımlanmamıştır. 
Bunu da doğal karşılamak gerekir. Araştırmalarımıza göre, Resmi 
Gazetede ve Düsturlarda yayımlanan ilk içtihat birleştirme kararı 
27.2.1929 günlüdür. Bu karar 1.5.1929 gün ve 1181 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanmıştır (3. Tertip Düstur C. 10, s. 488). 

Bu durumda, 1926-1928 yıllarında verilmiş olup, kanunî biı 
zorunluk bulunmadığı için, Yayımlanmamış içtihat birleştirme ka
rarları bulunabileceğini dikkate alarak Yargıtay arşivlerini araştır
dım. Ve yeni Türk harflerinin kabulünden önce olduğu için eski 
harflerle yazılmış bulunan içtihat birleştirme karar defterinden 9 
tane kararın yayımlanmamış olduğumu saptadım. Bu kararları ye
ni yazıya çevirerek yayımlamayı uygun buldum.9 

Bu dokuz karardan ikisi mevcut bir içtihadın değiştirilmesiyle 
ilgilidir; diğer sekiz tanesi, aralarında uyuşmazlık görülen içtihat
ların birleştirilmesi amacını gütmektedir. Diğer yandan, bunlardan 
iki tanesinin (3 ve 9 No.lu kararlar) ilk derece mahkemeleri veya 
Yargıtay daireleri arasındaki yargı yeri uyuşmazlığına ilişkin bu
lunduğu ve bu nedenle tümü bakımından salt anlamda içtihat bir
leştirme kararı olmadığı da söylenebilir. Özellikle son olarak çıkan 
1730 sayılı kanun hükümlerinde görev uyuşmazlığı olarak ifade edil 
miş olmasına rağmen, Yargıtay daireleri arasındaki iş dağılımı, tek-

(9) Bu münasebetle kendilerinden değerli yardımlar gördüğüm Yargıtay 
Birinci Başkanı Sayın Cevdet Menteş ile, Yargıtay Başsavcısı Dr. 
Hikmet Gündüz'e ve kalemler yazı işleri müdürlerine ve bu arada 
13. daire yazı işleri müdürü Baki Orhaner'e teşekkürlerimi sunmayı 
borç bilirim. 
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nik anlamda görev bölümü niteliğinde olmayıp, iş bölümü niteli 
ğindedir ve Başkanlar Kurulu tarafından kesin olarak çözümlenil 
(Yeni Yarg. K. m. 22). Eskiden ilk derece mahkemeleri bakımın 
dan, yargı yeri belirtilmesi (merci tayini) işi dairelerden birisinin 
görevi içinde ddi (834 Say. K. m. 1 bent 4 hükmüne göre 2. Daire; 
1221 say. k. m. 3 f. 4 hükmüne göre 4. daire). Yargıtay daireleri 
arasındaki görev (daha doğrusu iş bölümü) uyuşmazlığı konusun
da 834 sayılı kanunda bir hüküm yoktur; Halbuki 1221 sayılı kanun 
bu meselenin Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığı altında işin 
niteliğine göre hukuk veya ceza daireleri başkanlarından oluşan ku
rul tarafından çözümleneceğini hükme bağlamıştır (m. 3, 4). Yeni 
kanundaki durum da buna benzemektedir (m. 21, 22). 

Yargı yeri belirtilmesi (merci tayini) konusunda dairelerin ver
miş olacağı kararlar arasındaki uyuşmazlıklann içtihat birleştirme 
yolu ile giderilelbilecegi muhakkak ise de, Başkanlar kurulunun bu 
konuda çelişik kararlar vermesi halinde de bu yola gidilebilip, gi-
dilemiyeceği tartışılabilir. Yargıtay Kanununda bu hususta bir 
açıklık bulunmadığı ve kanunun ancak daireler veya genel kurul
larca verilen kararlar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi için 
içtihat birleştirme yöntemini düzenlemiş bulunduğu dikkate alı
nırsa, Başkanlar kurulunun çelişik kararlarının teknik anlamda iç
tihat birleştirme konusu yapılamayacağı söylenebilir. Bununla be
raber, Başkanlar kurulunun kendi içtihatlarında birliği sağlamak 
üzere ilke kararları —teknik anlamda içtihat birleştirme kararı de
ğil, fakat ilke niteliğinde kararlar— alabilmesine bir engel bulun
duğu da söylenemez. 

III. İÇTİHAT BİRLEŞTİRME KARARLARININ GEREKÇE
LERİ 

İçtihat birleştirme kararlarının gerekçeli olup olmayacağı ko-
nunsunda, ilgili kanunlarda açık bir hüküm yoksa da, bu kararlar 
genellikle gerekçeli olarak yazılmaktadır; bu da doğaldır. Zaten 
834 ve 1221 sayılı kanun hükümlerinin gerekçeye dayanmak zorun-
luğuna dolaylı biçimde işaret ettikleri söylenebilir. Gerçekten 834 sa
yılı kanunun 3. maddesinde: «kararlar arasında birbirinin aynı me
selelerde tezat ve mübayenet görüldüğü veya tekarrür etmiş bir iç
tihadın tepdiline ihtiyaç hasıl olduğu takdirde, Temyiz Birinci Rei
si alâkadar dairelerden mütebayin ilâmları ve içtihadın tepdiline 
saik olan sebepleri mutazammın evrakı celp ve telhis ve nüshaları-



656 Prof. Dr. Necip BİLGE 

ni teksir ile içtimadan en aşağı üç gün evvel Heyeti Umumiyeye 
tevdi ve içtima gününü tayin eder. Bunun üzerine alâkadar daire
ler dahi azasından birisini o dairenin noktai nazarını teşrih ve mü 
dafaaya memur eyler» denilmektedir. 

1221 sayılı kanunun 8. maddesinde ise, hemen hemen aynı an
lama gelen şu ifadeler yer almaktadır: «İki karar arasında aynı me
selede tezat ve mübayenet görüldüğü veya takarrür etmiş bir içti
hadın tepdiline ihtiyaç hasıl olduğu takdirde, Birinci Reis tezat ve 
mübayenet şeklinde mütebayin ilâmları ve içtihadın tepdili lüzumu 
halinde, içtihadın tepdiline saik olan sebepleri mutazammm evra
kı alakadar daire veya dairelerden celp ve telhis ve nüshalarını tek
sir ile içtimadan en aşağı üç gün evvel Temyiz Mahkemesi Heyeti 
Umumiyesine tevzi ve içtima gününü tayin eder. Mütebayin ilâmla
rı veren daireler ile içtihadın —yani değiştirilecek içtihadın— sa
hibi olan daire dahi azasından birini kendi noktai nazarını teşrih 
ve müdafaaya memur eder». 

En son çıkan 1730 sayılı Yargıtay kanunu tasarısında —gerek 
ilk projede, gerekse adalet komisyonunca hazırlanan metinde— es
ki metinlerdekine benzer biçimde gerekçeye ilişkin bir açıklık yok
tur. Buna rağmen görüşmelerin esli kanunlarda olduğu gibi yürü
tülmesi gerektiği söylenebilir. Esasen içtihat birleştirme görüşme
lerine ve kararlarının yazılmasına ilişkin olarak ilke kararları al
manın, Başkanlar Kuruluna ait görevler arasında yer aldığı görül
mektedir (Yarg. K. m. 22 bent 3). 

Gerekçelerin yazılış biçimine gelince, aşağıda örnekleri veri
len kararlarda anonim ve soyut gerekçelerden ziyade, içtihat birleş
tirme görüşmeleri sırasında söz alan üyelerin adları da anılarak 
hangi görüşleri savundukları belirtilmektedir (Örneğin, azadan 
Mecdi Beyefendi söze başlayarak... dedi). 

Görüşme tutanaklarında böyle bir yöntemin uygulanması dü 
şünülebilir ise de, kararlar için ayni yöntem uygun gözükmemekte
dir. Karar gerekçelerinin anonim olarak ve soyut biçimde yazılma
larının daha uygun olacağı kanısındayız. Nitekim, son zamanlarda
ki içtihat birleştirme kararlarında, kişi adı anılmaksızın, alman ka
rara dayanak olan hukukî düşünceler veya gerektiğinde karşıt gö
rüşler soyut bir biçimde ifade edilmek suretiyle gerekçeler yazıl
ması eğiliminin belirdiği söylenebilir. 
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Anayasa mahkemesi kararlarında karşıt görüşlerin (muhale
fet şerhlerinin) yazılması kanunî bir zorunluk ise de (Any. Mah. 
Kuruluş Kanunu m. 39), içtihat birleştirme kararlarına karşıt gö
rüşlerin de yazılması konusunda böyle bir zorunluk yoktur. An
cak, bu görüşlerin belirtilmesi de engellenmiş değildir. 

Nitekim »yayımlanmış olan bazı içtihat birleştirme kararların
da, çoğunluk tarafından benimsenen içtihada dayanak olarak ileri 
sürülen ortak gerekçelere katılmayıp azınlıkta kalanların görüşle
rinin ayrıca «muhalefet şerhi-karşıt görüş» adı altında kaleme alın
dığı da görülmektedir. 

IV. İÇTİHAT BİRLEŞTİRME KARARLARININ SIRA NUMA
RALARI 

İçtihat Birleştirme Kararlarına verilen sıra numaralarından, 
bir yüksek yargı merciinden şimdiye kadar kaç tane içtihat birleş
tirme kararı verilmiş olduğunu saptama olanağı yoktur. Zira, ve
rilen sıra numaraları ilgili yüksek mahkemenin esas ve karar def 
terlerindeki numaralardır ve bunlar da her yıl değişmektedir. Ör 
neği ilişik içtihat birleştirme kararlarından bazılarında hem esas, 
hem karar numarası, bazılarında ise sadece karar numarası bulun
maktadır ve bazılarında da ceza ve hukuk ayırımı yapıldığı izle
nimi uyanmaktadır. Hele 1952 yılından bu yana, Büyük Genel Ku 
ruldan başka, küçük genel kurullara da içtihat birleştirme görevi 
verildiği için, sıra numaraları, kararın verilmiş olduğu genel kuru
la göre değişmekte ve böylece sırayı izlemek daha da zorlaşmış bu 
Kanmaktadır. 

Bu konuda da, bütün yüksek yargı mercileri arasında birleşik 
bir yöntemin uygulanması temenni edilir. 



Yayımlanmamış 

TEVHİDİ İÇTİHAT KARARLARI 
(1926, 1927, 1928) 

Sıra numarası : 1 

Üçüncü Hukuk Dairesi riyasetinden verilen 12 Kânunuevvel 
926 tarih ve 12 numaralı müzekkerede: İzalei şüyu davalarının mahi
yet ve hususiyeti itibariyle bu bapta verilen kararlarda ücreti vekâ
let takdirinin ekseriyetle kabul edilmesi takarrür etmiş iken bu 
kerre heyette kısmen tebeddül vukuu ile ademi kabul hususunda 
ekseriyet hasıl olmakla kanunu ahir mucibince Heyeti Umumiye-
ce keyfiyetin bir karara raptı talep edilmesi üzerine azadan Ali Him
met Beyefendi tarafından içtihadın tepdiline saik olan sebepleri 
mutazammm evrak celp ve telhis ve nüshaları teksir ile Heyeti 
Umumiyeye tevdi edilmiş idi. 

Birinci Reis İhsan Beyefendi, ikinci Hukuk Reisi Kâmil Beye
fendi, İkinci Ceza Reisi Emin Beyefendi, Birinci Ceza Reisi Semih 
Beyefendi, Üçüncü Ceza Reisi Vehbi Beyefendi, Nail Beyefendi, 
Esat Beyefendi, Mehmet Ali Münir Beyefendi, Âli Beyefendi, Sıtkı 
Beyefendi, Tahir Beyefendi, Osman Remzi Beyefendi, Abdullah Be
yefendi, Meodi Beyefendi, Asım Beyefendi, Bahri Beyefendi, Sait 
Beyefendi, Mehmet Beyefendi, Ali Riza Beyefendi, Yufus Cemal Be
yefendi, Taha Beyefendi, Fahrettin Beyefendi, Ali Himmet Beye
fendi, Tevfik Nazif Beyefendi, Kâzım Beyefendi, Nizayi Beyefendi, 
Mehmet Abdullah Beyefendi, Reşat Beyefendi, Hüseyin Avni Beye
fendi, Mehmet Niyazi Beyefendi, Halil Beyefendi, Halil Hilmi Be
yefendi, İbrahim Beyefendi. 

Bugün Heyeti Umumiye esamisi bâlâda muharrer zevattan mü
rekkep olarak biliçtima; Heyete otuzüç zatın iştirak ettiği anlaşıl
dıktan ve nisabı müzakere tahakkuk ettikten ve salifüzzikir mü
zekkere kıraet ve ihtilâfı içtihadı mucip olan nukatı nazar dairei 
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müşarünileyha azasından Mehmet, Asım ve Sıtkı Beyefendiler ta
rafından teşrih ve izah edilerek ihtilâfı vakım izalei şüyu davala
rında ücreti vekâletin takdiri lâzim gelip gelmeyeceği noktasına 
münhasır olduğu anlaşıldıktan ve izalei şüyu davalarında ücreti 
vekâletin masarifi kısmet kabilinden olmadığı ittifakla kabul edil
dikten sonra keyfiyet tetkik olundukta: Azadan Sait ve Cemal Beye
fendiler izalei şüyu davaları sulh mahkemelerinde rüyet edilmekte 
olmasına ve Sulh Hâkimleri Kanununun 20 nei maddesinde tara
feynin akraba ve ahibbalarınm ücretsiz olarak vekâlet edebilecek
leri musarrah bulunmasına ve 94 üncü maddede baro olan mahal
lerde vekillerin dahi kabul edilmeleri tecviz edilmiş ise de madde-
teyni mezkûreteyn mucibince ücreti vekâlet alamamaları lâzım ge
leceğine nazaran mahakimi sulhiyede ücreti vekâlet alınamayaca
ğını ve azadan Abdullah ve Ali Himmet Beyefendiler de gerçi kanu
nu mezkûrun yirminci maddesinde tarafeynin akraba ve ahibbala
rınm ücretsiz vekâlet edeceği musarrah ise de 94 üncü maddesinde 
baro teşekkül eden mahallerde dava vekillerinin kabulü tecviz edi
lerek ücret hakkında bir şey denilmemesine mebni ücrete müteal
lik ahkâmı kanuniyenin tatbiki zarurî olacağını ve binaenaleyh üc 
reti vekâletin takdiri lâzim geleceğini mütaleaten beyan etmeleriy 
le neticede: 

Sulh Hâkimleri Kanununun 20 nei maddesinde tarafeynin ak
raba ve ahibbalarınm ücretsiz olarak vekâlet edecekleri tasrih ve 
takyit edilmiş iken muntazaman dava vekilleri cemiyetleri teşek
kül eden mahallerde dava vekili ikamesini tecviz eden kanunu mez
kûrun 94 üncü maddesi ücret hakkında sakit olmasına ve muahha-
ran neşir olunan Avukatlık Kanununun mesaii masrufeye nazaran 
mevaddi hukükiyede mahkûmunbihin miktarı nazarı itibara alına
rak ücreti vekâletin takdiri lüzumunu müş'ir olan onuncu madde
si ahkâmı da mutlak bulunmasına mebni izalei şüyu davalarında 
da sarahati kanuniye dairesinde avukatlar için ücreti vekâlet tak
diri lâzim geleceği onbir rey muhalife mukabil yirmi iki reyle ve 
mevcudun üçteikisinin ittifakiyle karargir olmuştur 29 Kânunuev
vel (Aralık) 926. 
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Sıra Numarası : 2 

Mahkemei Temyiz Birinci Ceza Dairesince müruruzamana ait 
ve yekdiğerinin ayni meselelerde ittihaz olunan iki karar arasında 
tezat ve mübayenet olduğu yani mukarrer içtihadın hilâfında ek
seriyet husule geldiği ve bu bapta iki kıta ilâm sudur ettiği Dairei 
mezkûre riyasetinden işar edilmesi üzerine Mahkemei Temyiz teş
kilâtının tevsiine dair olan kanunun üçüncü maddesi mucibince 
mezkûr ilâm suretleri celp ve telhis ve nüshaları teksir olunarak 
Heyeti Umumiyeye tevzi ve içtima için 927 senesi Kânunusanisinin 
beşinci Çarşamba günü tayin kılınmağla yevmi mezkûrda Başmüd-
deiumumî Nihat Beyefendi dahi dahil olduğu halde Heyeti Umumi
ye biliçtima; müzakereye otuzüç zatın iştirak ettiği anlaşıldıktan 
ve nisabı müzakere tahakkuk ettikten ve dairei mezkûreden sadir 
olup ihtilâfı içtihadı tazammun eden 15 Eylül 926 ve 2 Teşrinievvei 
926 tarihli iki kıta ilâm kıraet olunduktan sonra Birinci Ceza Dai
resi azasından Mecdi Beyefendi söze başlayarak, Kanunu Cezanın 
102 nei maddesinde cürüm vq, kabahatlar için ayrı ayrı müruruza
man müddetleri tayin edilmiş olmakla beraber vazıı kanun maznu-
nunaleyhi evvelce olduğu gibi ilânihaye takibi dava tehdidi altında 
bırakmak istememiş ve 105 inci madde dahi davanın terk ve takibi 
arasında geçen müddetlerin mecmuu 102 nei maddede muayyen 
müddetin yarısından fazla olduğu halde müruruzamanın vuku ve 
tahakkukunu kabul etmiş olduğuna ve mevaddi mezkûreden istin-
bat olunan manaya göre cürümlere ait davalarda kablettakibat ge
çen ve 102 noi maddede gösteriler] müddetin takibattan sonra vaki 
olacak her terk tarihiyle katı tarihleri beyninde mürur eden ve mec
muu 102 nei maddede muayyen müddetin nısfını tecavüz eyleyen 
müddete zammedilmek suretiyle müruruzamanın tahakkuk edece
ğini yani müruruzaman için 105 inci maddedeki müddetler hesap 
edilirken 102 nei maddede muayyen müddetlerin de nazarı itibare 
alınması ve zammı muktazi idüğünü ve eğer bu şekil kabul edilme
yip te, badeddava her terk ve katı arasında geçen müddetlerin he
sabında yalnız 105 inci madde nazarı dikkate alınacak olursa dava 
müruruzamanının takarrup ettiği esnada ele geçen ve hakkında ta
kibat başlayan maznun ile hiç ele geçmeyen ve binaenaleyh hakkın
da takibat icra olunamayan maznun hakkındaki müruruzaman 
müddetlerinde de nisbetsizlik zahir ve aşikâr bulunduğunu velha
sıl badettakibat 105 inci maddede gösterilen her terk ve katı tarih
leri arasında geçen ve mecmuu 102 nei maddede muayyen müdde-
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tin nısfından fazla olan müddetin salifüzzikir 102 nei maddede 
muayyen müddete zam ve ilâve edilmesi icap edeceğini; 

Ve Birinci Ceza Dairesi Reisi Semih Beyefendi dahi, Mecdi 
Beyefendinin buyurdukları, vazu kanun olanlar için şayanı kabul 
ise de Heyeti Temyiziye vazı olmadığı cihetle gayet sarih ve katî 
olan 105 inci madde hükmü tağyir ve sarahata muhalif tefsir olu
namayacağını; vazu kanun 102 nei maddede tayin ettiği müruruza
man müddetlerinden başka 105 inci maddede badettakibat her terk 
ve katı tarihleri arasında geçen müddet 102 nei maddede gösterilen 
müddetin nısfından fazla olduğu takdirde müruruzamanın tahak
kuk edeceğini sureti katiyede ve mutlakada kabul ettiğini ve kaba
hat efalinde müruruzaman için muayyen müddetlere kıyasen cü
rümlere ait müruruzamanın tahakkuk edemeyeceğini ve eğer cü
rümler hakkında da kabahatlara kıyasen muamele ifa edilecek 
olursa vazu kanunun cürüm ve kabahatlar için tefrikan vazettiği 
ahkâm ve kavait tevhit edilmiş olacağını hülâsa kanun tadil edil
medikçe gayet sarih ve katî olan 105 inci maddenin tağyir ve tef
sirine ve maddeye kelime ilâvesiyle mana verilmesine imkân ve 
binnetice bu bapta içtihada mesağ olmadığını; 

Ve Başmüddeiumumî Nihat Beyefendi dahi; 102 nei maddede 
muayyen müddetlerin 105 inci maddede gösterilen müddetlere zam
mı lâzim geleceğini ve alksi halde takibata maruz kalmayan bir maz
nun hakkındaki müruruzaman müddetinin takibata uğrayan maz
nun hakkındaki müruruzaman müddetinden efzun olması icabede-
ceğini bu ise esasat ve nazariyatı cezaiyyeye muhalif ve maznunlar 
hakkında müsavatsızlığı mucip olmağla bu bapta içtihada lüzumu 
katî mevcut olduğunu ve Birinci Ceza Dairesinden yekdiğerine mü-
bayin iki kararın suduru da buna delâlet eylediği cihetle zammı 
müddet hakkındaki içtihada tevfiki hareket edilmesi mezkûr mad
de hükmünü tağyir ve tefsir mahiyetinde olamayacağını; 

Ve azadan İbrahim Ethem Beyefendi dahi: Mevzuu müzakere 
olan madde mahalli içtihat idüğünü ve içtihadı vaki tefsir mahiye
tinde olmayıp bilâkis kanunun müruruzamana ait mevaddının sa-
rahatından istinbat olunan ahkâma ve esasata muvafık olduğunu 
ve binaenaleyh hukuku âmme davasının müruruzamanı yalnız 105 
inci maddenin mütalaasiyle değil bu baptaki maddeleri tetkik ve 
mukayese ve ahkâmı umumiyesini nazarı itibara almak suretiyle 
halledilmesi icabedeceğini ve binnetice Nihat Beyefendinin müta
laasına iştirak eder olduğunu; 
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Ve azadan Kâzım Beyefendi dahi: 102 nei maddei kanuniyede 
dava müruruzamanı izah kılınmış ve mevaddi müteakıbede müru
ruzamanı kaatı olan ahval mevzuubahis olarak bir defa katı kabul 
edildikten sonra kaidei kadime hilâfında müddetler taksir edilmiş 
ve katı ve terk tarihleri arasında geçen müddetlerin mecmuu mü
ruruzaman için tayin olunan müddetlerin nısfından fazla geçmek 
ve 102 noi maddedeki müddetler de zammedilmek şartıyle müru
ruzamanın tahakkuku kabul edilmiş olduğunu; 

Ve Birinci Reis İhsan Beyefendi dahi: 102 nei maddei kanuni
yede mutlak olarak hukuku âmme davasına ait müruruzaman müd
detleri tayin ve tasrih olunduğundan ve 103 üncü maddede mü-
ruzamanın başlangıcı ve 104 üncü maddede dahi müruruzamanın 
sebep ve sureti inkıtaı ve inkıtam ertesi gününden itibaren müru
ruzaman müddetinin tekrar başlayacağı beyan edildikten sonra es
ki Kanunu Cezanın kabul ettiği esasa muhalif olarak 105 inci mad
desinde müruruzaman birçok defa kesilmiş olsa bile müruruzaman 
yeniden başlamayup ancak takibattan sonra vaki olacak her terk 
tarihi ile katı tarihleri arasında geçen müddetlerin mecmuu 102 nei 
maddede muayyen müddetlerin yarısından fazla olduğu takdirde 
müruruzaman tahakkuk edeceği gösterilmiş olmasına nazaran yeni 
Kanunu Cezada müruruzamanın mükerreren katı ve yeniden cere
yanı kabul edilmeyüp ancak müruruzaman bir defa katolunduk-
tan sonra bir çok defa terk ve takip edildiği surette müru.ruzama-
nı kaatı olan ilk takibat ve muameleden sonra vaki olacak her terk 
tarihiyle katı tarihleri arasında geçen müddetlerin hesap edilerek 
mecmuu 102 nei maddede muayyen müddetlerin yarısından fazla 
olduğu halde müruruzamanın tahakkuk edeceği gösterilmekle hu
kuku âmme davası için badettakip başkaca bir müruruzaman ka
bul edilmiş olduğunu hülâsa 105 inci maddei kanuniye sarahati ka
tiye ve ahkâmı mahsusayi havi olup 102 nei maddeyi takyit etme
diği cihetle 102 nei maddede gösterilen müddetin de 105 inci mad
de hükmünün hini tatbikinde dahili hesap edilmesi lâzkn gelmeye
ceğini beyan etmeleri üzerine bu bapta müzakerenin kifayeti ta
karrür ettikten sonra 105 inci maddenin 102 nei maddeyi takyil 
edip etmediği yani hukuku umumiye davası bir defa katolunduk-
tan sonra mükerreren terk ve takip olunan cürümlere ait davalaı 
için 105 inci maddede tayin ve tasrih olunan müruruzaman müd
detine başkaca 102 nei maddedeki müddetlerin zammı lâzkn gelip 
gelmeyeceği reye konularak; neticede: 
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Vazu Kanunun bir defa kat'ı kabul ettiği hukuku âmme dava
sı müruruzamanın baadettakibat her terk ile katı arasında tekrar 
cereyan ve tahakkuku hususunda ahkâmı mahsusa ve sarahati ka-
tiyyeyi muhtevi olan yeni Kanunu Cezanın 105 inci maddesinde mü-
ruruzamanın tahakkuku için başkaca tayin olunan müddetle 102 
inci maddede muayyen müruruzaman müddetleri arasında mücer
ret nisbet ve müsavat olmadığından bahisle mezkûr maddede mu
harrer müddetlerin ayrıca takibattan sonra her terk ve katı tarih
leri beyninde geçen müruruzaman müddetlerine zammı suretiyle 
105 inci madde hükmünün tefsir ve tatbikine imkânı kanunî olma
dığı onbir reyi muhalife karşı yirmiiki reyle ve mevcudun üçte iki
sinin ittifakyile karargir olmuştur. 

Not : Kararın 5 Kânunusani 927 de verilmiş olduğu kararın 
ıbaştarafmda «içtima için 927 senesi Kânunusanisinin 
(Ocak ayının) 5'ine rastlayan Çarşamba günü tayin kı-
lınmağla ibarelerinden anlaşılmaktadır. 
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Sıra Numarası : 3 

İskender efendinin Ömer efendi zimmetinde Diyarbekir Sulh 
hâkimliğinin ilâmiyle mahkûmunbih yüz madenî lira alacağının tah
sili zımnında medyunu mumaileyh yedinde bulunan eşyaya haciz 
vazedilmesi üzerine Rabbe hanım tarafından ikame olunan istih
kak davası sulh mahkemesinden davayı vakıa beşyüz lira sermaye 
ile iştira olunan meblağı mezkûr kıymetindeki eşyayı ticariyeye 
mütedair ve binaenaleyh sulh mahkemesinin vazifesinden hariç bu
lunduğuna dair 25 Nisan 926 tarihli ve mahkemei asliyeden, davayı 
mezkûr haczi mevzuun fekkinden ibaret olup esas hüküm sulh mah
kemesinden sadir olmasına ve mahkemei mezkûreden sadir olan 
hükme binaen mahcuz emvale ait tahaddüs edecek istihkak dava
larının hükmü veren mahkemede rüyeti Sulh Hâkimleri Kanunu
nun 87 ve 88 inci maddeleri icabatından bulunmasına binaen da
vayı vakıanın rüyeti mahkemei asliyenin vazifesi haricinde bulun
duğuna dair sadir olan 20 Nisan 926 tarih ve 86 numaralı ilâmlar; 
ait olduğu Mahkemei Temyiz Birinci ve Üçüncü Hukuk Dairelerin
ce tasdik oulnması üzerine mezbure Rebbe hanımın vukubulan mü
racaatına binaen mürsel evrak İkinci Hukuk Dairesi riyaseti aliye-
sinden 8 Mart 927 tarih ve 137/296 numaralı müzekkere ile Mahke
mei Temyiz Teşkilâtının Tevsiine Dair Kanunun üçüncü maddesi 
ahkâmına tevfikan Heyeti Umumiyece tetkik olunmak üzere Birin
ci Riyaset Dairesine tevdi olunmağla 927 senesi Nisanının 13 üncü 
Çarşanba günü Heyeti Umumiye Birinci Reisi İhsan Beyefendinin 
tahtı riyasetlerinde olarak biliçtima, Heyete otuzüç zatın iştirak ey
lediği anlaşıldıktan ve nisabı müzakere tahakkuk ettikten ve İkin
ci Hukuk Dairesinin anifülbeyan müzekkeresi ve ihtilâfı içtihadı 
tazammun eden iki kıta ilâm ve evrakı müteferriası kıraet edildik
ten sonra; Üçüncü Hukuk Dairesi noktai nazar ve içtihadını teşrih 
etmek üzere söz alan Dairei mezkûre azasından Mehmet Beyefendi 
tadilatı ahire ile mezkûr 87 ve 88 inci maddelerin itlâlkı takyit ve 
ilga edildiği cihetle hadisenin rüyeti sulh mahkemesinin vazifesi 
haricinde olduğunu; ve Birinci Hukuk Dairesinin noktai nazar ve 
içtihadını teşrih etmek üzere söz alan Dairei mezkûre azasından 
Bahri Beyefendi: sulh hâkimlerinin mevaddi hukukiyedeki salâhi
yetlerini müddeabihin miktar ve kıymeti itibariyle tayineden mad-
dei kanuniye ahkâmı hadisede mabihittatbik olamayacağı ve mut
lak olan mezkûr maddeler hükmünü takyit ve tadil edemiyeceği ci
hetle hadisenin rüyeti mahkemei asliyenin vazifesi haricinde bU-
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lunduğunu mütalaaten beyan etmeleriyle Tevhidi İçtihat noktasın
dan keyfiyet bittetkik neticede: Sulh Hâkimleri Kanununun 87 ve 
88 inci maddeleri mucibince sulh mahkemelerinden ita olunan fık-
rai hükmiyenin hini icrasında haciz olunan emvale mütedair istih
kak ve binnetice fekki haciz davalarının rüyeti sulh mahkemeleri
ne ait ve mezkûr maddelerin ıtlaıkmı takyit ve ilga eder bir kanun 
gayrimevcut olduğu cihetle mahkemei asliyeden verilen selbî vazife 
kararının muvafıkı kanun olduğu dört reyi muhalife mukabil yir-
midokuz reyle karargir olmuş' ve evrak meyanmda mevcut istida
da ihtilâfı vakiin halli ve mercii davanın tayini talep edilmiş olmağ-
la Mahkemei Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair 834 numaralı Ka
nunun Birinci maddesinin üçüncü fıkrasına tevfikan iktizası ifa 
olunmak üzere evrakı varide Mahkemei Temyiz İkinci Hukuk Dai 
resine tevdi olunur. 13 Nisan 927 
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Karar 4/3 Ceza 

Mahkemei Temyiz Birinci Ceza Dairesi Riyaseti aliyesinden ve 
rilen 19 Kânunuevvel 926 tarih ve 139/592 numaralı müzekkerede: 
Dairei hususiyeden nakız ve tasdika mütedair sudur eden mukar-
rarata karşı Başmüddeiumumilik memuriyeti aliyesinden vaki iti
raz üzerine Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesince bittetkik itirazı va
ki şayanı kabul görüldüğü halde kararı muterizunbihin refiyle ye
niden tetkikatı temyiziye icrası zımnında evrakın dairei hususiye-
ye tevdiine karar verilmesi üzerine şimdiye kadar Heyeti Umumi
ye kararma tebean tekrar tetkikatı temyiziye ifa edilegelmekte iken 
ahiren Mahkemei Temyiz Teşkilâtının Tevsiine Dair Olan Kanunun 
ahkâmı umumiyesinden istinlbat olunduğuna göre Heyeti Umumiye 
yalnız kararı muterizunbihin refiyle iktifa etmeyip esasının da ka
rara raptiyle intacı lâzım geleceğine ve Dairei Hususiyece tekrar 
tetkiki halinde dairece müttahaz kararı sabıktan rücuu müstel-
zim ve binaenaleyh hakkı içtihat ve kazayı muhil ve teşettütatı mu
cip olacağına nazaran şekli mezkûrda Heyeti Umumiye Kararları
nın Dairei Hususiyece vacibülimtisal olduğu hakkında ihtilâfı içti 
hat tahassul etmiş olduğundan salifüzzikir Mahkemei Temyiz Teş
kilâtının Tevsiine dair olan Kanunun maddei mahsusasına tevfikan 
ihtilâfı vakım Heyeti Umumiyece halli talep edilmekle şehri halin 
onbirinci Çarşanba günü Heyeti Umumiye içtimaa davet olunarak 
Başmüddeiumumi Nihat Beyefendi hazır olduğu halde müzakereye 
otuziki zatın iştirak ettiği anlaşıldıktan ve nisabı müzakere tahak
kuk ettikten sonra icra kılman tetkikat ve müzakere üzerine neti
cede: 

Ceza Dairesi kararlarında vukubulacak hatayı adlîlerin tashi
hi imkânını temin eden ve mensup oldukları mahkemeye karşı müd
deiumumilerin haiz oldukları itiraz hakkını Başmüddeiumumîliğe 
veren Tevsii Teşkilât Kanununun beşinci maddesi mucibince Ce
za Heyeti Umumiyesinde icra kılınacak tetkikat itiraz edilen nu-
kat ve esbaba münhasır olmakla tetkikatı temyiziye mahiyetinde 
olmadığı cihetle itirazı vaki kabul olunduğu takdirde kararı mute 
rizunbihin refi ile iktifa ve keyfiyet tekrar Dairei Hususiyeye hava
le ve tevdi olunmayarak itiraz olunan cihetlerin bittetkik netayici 
hasılaya göre esasının da karara raptı ahkâmı usuliye ve kavaidi 
nazariyeye daha muvafık olacağı on reyi muhalife karşı yirmiiki 
reyle ve mevcudun üçte ikisinin ittifakiyle karargir olmuştur. 
11 Mayıs 927 
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5 Karar/1 Tevhidi İçtihat 

Başmüddeiumumîlik memuriyeti aliyesinden verilen 9 Teşrini
sani 926 tarih ve 1743 numaralı müzekkerede : Konya Ereğlisi sulh 
ceza mahkemesinden İnhisarı Dühan Kanununa tatbikan sadir olup 
Mahkemei Temyiz Üçüncü Ceza Dairei aliyesine tevdi olunan üç ta
kım evraktan ikisi hakkında bu bapta Müddeiumumilerin resen 
temyizi davaya salâhiyeti kanuniyetleri olmadığından bahisle tale
bi vakiin ve temyiz istidanamelerinin reddine ve diğer bir takım 
evrakın tetkiki neticesinde dahi vazifeye müteallik mukerrarat aley
hine müddeiumumilerin temyizi davaya salâhiyeti kanuniyeleri bu
lunduğunun kabulüyle hükmü mümeyyizünbihin nakzına karar ve
rilmek suretiyle dairei müşarünileyhadan ayni mahiyette bulunan 
deavi hakkında yekdiğerine mübayin kararlar sadir olduğu muta 
ilâmat münderecatından münfehim olduğundan iktizayı kanunîsi 
ifa olunmak üzere daireye tevdi edilmekle; Mahkemei Temyiz Teş
kilâtının Tevsiine Dair olan Kanunun üçüncü maddesine tevfikan 
şehri halin onbirinei Çarşanlba günü Başmüddeiumumî Nihat Beye
fendi hazır olduğu halde Heyeti Umumiye biliçtima; Otuziki za
tın iştirak ettiği anlaşıldıktan ve nisabı müzakere tahakkuk ettik
ten ve dairei mezkûreden sadir olan ilâmat kıraet olunduktan son
ra müzakereye biliptidar üçüncü ceza dairesi azasından İbrahim 
E them Beyefendi, İnhisarı Dühan Kanununa tatbikan sadir olan 
hükümler aleyhine kanunu mezkûrun kırküçüncü maddesi saraha-
tına nazaran müddeiumumilerin resen temyizi davaya salâhiyeti 
kanuniyeleri olmadığını, ancak reji davaları zımnında hukuku umu
miye ve ahkâmı kanuniyeye muhalif bir karar suduru takdirinde 
merciine işarı keyfiyetle idareten ıslâhına tevessül edebileceklerini; 

Başmüddeiumumî Nihat Beyefendi dahi: İnhisari Dühan Ka
nununun 43 üncü madesine istinaden müddeiumumilerin mutlak 
olaralk hakkı temyizi olmadığı kabul edildiği takdirde mahakimden 
bu davalar zımnında ahkâmı umumiyeye muhalif ve hukuku âm
meyi muhil sudur eden kararların da âdiyen tashihi kaabil olama
yacağı ve hükmü kanunu mezkûre muhalif efal ve harekâta müteal
lik sadir olan kararlara münhasır olan maddei mezkûrenin kavanini 
umumiyeye muhalif bu kabil mukarrarat hakkında da tatbiki gay-
ricaiz olduğu cihetle vazife ve salâhiyet kararlarını müddeiumumi
lerin temyizi davaya salâhiyeti kanuniyeleri bulunduğunu mütalaa-
tan beyan eylemeleriyle neticede: 
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İnhisari Dühan Kanununun kırküçüncü maddesi sarahatına gö
re müddeiumumilerin inhisari Dülıan Kanununa tatbikan sadir 
olan kararları vazife ve salâhiyet noktasından da resen temyizi da
vaya salâhiyeti kanuniyeleri olmadığı on reyi muhalife karşı yirmi 
iki reyle ve mevcudun üçte ikisinin ittifakiyle karargir olmuştur. 
11 Mayıs 927 

Not : Kararın orijinalinde üç kez (İnhisarı Dühan Kanununa 
tatbikan) biçiminde yinelenen ifadedeki (tatbikan) söz
cüğü yerine (tevfikan) sözcüğünün kullanılmasının daha 
doğru olacağı kanısındayız. İnhisarı dühan'm türkçe 
karşılığı ise, tütün tekeli'dir. 
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Esas : 4 / Karar : 6 

Mahkemei Temyiz Birinci Hukuk Dairesi tashihi kararda mu
rafaaya cevaz olmadığı ve ikinci Hukuk Dairesi ise murafaaya ce
vaz olduğu yolunda içtihatta bulunduklarından olbaptaıki maddei 
kanuniyeye istinaden hadisenin Heyeti Umumiyece Tevhidi İçtihat 
dairesinde halli talebiyle Birinci Hukuk Dairei aliyesi azasından is
mail Hakkı Beyefendi tarafından verilen 30 Haziran 927 tarihli tek-
lifname üzerine Mahkemei Temyiz Teşkilâtının Tevsiine Dair 834 
Numaralı Kanunun üçüncü maddesine tevfikan 927 senesi Hazira
nının otuzuncu Perşenbe günü Heyeti Umumiye Birinci Reis İhsan 
Beyefendinin tahtı riyasetlerinde olarak biliçtima, Heyete otuz za 
tın iştirak eylediği anlaşıldıktan ve nisabı müzakere tahakkuk et 
tikten ve salifüzzikir müzekkere kıraet olunduktan sonra; Birinci 
Hukuk Dairesi noktai nazar ve içtihadını teşrih etmek üzere sÖ2 
alan Dairei mezkûre azasından İsmail Hakkı Beyefendi: Bu husus 
ta Heyeti Umumiyenin ademi cevazına kararı olmakla beraber mü 
raf aai aleniye istisnaî bir madde olup istisna ise mahalline maksin 
olmasına mebni vicahen murafaa olunan işlerde tashihi karar ola
mayacağını; ve İkinci Hukuk Dairesi noktai nazar ve içtihadını teş
rih etmek üzere söz alan Dairei mazkûre azasından Yusuf Cemal 
Beyefendi: Usuli Muhakemei Hukukiye Kanununun Mahkemei Tem
yizin davayı nasıl rüyet ve tetkik edeceğini mübeyyin olan mevaddı 
Zeyli Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununun yirmidokuz ve otu
zuncu maddeleriyle tadil edilmiş ve mezkûr yirmidokuz ve otuzun
cu maddelerini muaddil 1329 tarihli Kanunu Muvakkatle Tesrii 
Mahakim Kanununun bunu tadil eden yirmialtmcı maddesi de Mah
kemei Temyizin davayı evrak üzerine tetkik edeceğini ve ancak em
vali gayrimenkulenin tasarrufuna müteallik deavi ile miktar ve kıy
meti bin lirayı mütecaviz olan deyn ve ayın davalarında tarafeyn
den talep vukuunda istida ve lâyihalarda beyan olunan, ifade ve 
itirazlarını izah için davet çlunacağını sureti mutlakada tayin ve 
tasrih etmiştir. Mahkemei Temyiz ister mahallî mahkemelerinin 
ilâmını ister vukubulan tashihi karar istidası üzerine kendi ilâmı
nı tetkik etsin şu ıtlâkı ibareden (caiz olan hususatta ve talep vu
kuunda) tarafeyni davet etmesi iktiza eder ibaresinin mutbiki bu
nu âmir ve mübeyyindir. Bunu âdiyen vukubulan temyizi davaya 
hasra ve tashihi karar davasma teşmil etmemeğe bir gûna sarahat 
ve delâleti kanuniye yoktur. Evvelce vicahî olarak verilmiş olan 
Temyiz kararlarına karşı tashihi karar talebinde bulunulamayaca-
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gına dair olan kaydı kanunîyi evvelce vicahî verilmemiş olan Tem* 
yiz kararlarına da teşmil etmek Temyizde izahatı şifahiyede bulun
mak hakkını kanunen haiz olan tarafeynin şu hakkını tanımamak 
ve kanunu aleyhine tefsir etmek demektir ki, ruh ve maksadı ka
nuna münafidir. Çünki; kanunda izahatı şifahiyede bulunmak hak
kı bahşolunan tarafın tetkikatı temyiziye esnasında celbini talep et
memesi halinde bu hakkın kendisinden sakıt olacağına dair bir kayıt 
yoktur. Kanun, ancak evvelce izahat vermiş ve temyiz kararı vica
hinde sadir olmuş ise olvakit tashihi karar talebi hakkından mah
rum olacağını beyan ediyor. Tashihi karar talebinde bulunamamak 
başka, bulunmasına cevaz verip te izahatı şifahiye verememek yi
ne başka şeylerdir. Mademki Temyiz kararına karşı bir hakkı tas
hih verilmiştir, tashihi karar istidası üzerine şifahen izahat itası 
talep olunduğu surette celbetmek zaruriyatı kanuniyeden bulundu
ğunu mütaleaten beyan etmeleriyle Tevhidi içtihat noktasından 
keyfiyet bittetkik neticede: 

Vazıı kanun vicahen tetkikatı yalnız temyize hasretmiş ve vi
cahen verilen temyiz kararları aleyhine tashihi karar iddiası mes-
mu olmayıp yalnız gıyabında karar verilen tarafın ancak tashihi ka
rar talebinde bulunabileceğini kabul eylemiş olmasına göre tashihi 
karar tarikinde murafaa gayri caiz olduğu altı reyi muhalife muka
bil yirmidört reyle ve mevcudun üçte ikisinin ittifakiyle 30 Hazi 
ran 927 tarihinde karargir oldu. 
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Karar 7 

Bandırma Rüsumat dairesinin Bandırma mahkemei asliyesine 
müracaatla 16 Nisan 338 tarihli Tezyidi Rüsum Kanununa tevfikan 
farkı resim olarak talep ettiği meblağın mahkemei mezkûrece ol-
baptaki kanunun tarihi neşrinden itibaren merî olmasına ve her 
mahalde neşir ve ilâm lüzumuna dair bir kayıt ve işareti havi bu
lunmamasına mebni tahsiline dair istihsal ettiği hükmün Temyiz 
Birinci Hukuk Dairesince bittetkik; hadisede tatbik olunan kanu
nun hini neşir ve ilânında Bandırmanın meşgul olmasına nazaran 
baadelistirdat mahalli mezkûrda meriyeti neşir ve ilân edilmesine 
mütevekkıf bulunmuş olduğundan bahisle nakzına karar verilmiş 
ve mümasil hadisede sulh mahkemesince kararı menkuzun hilâfına 
yani Birinci Hukuk Dairesinin içtihadına muvafık olarak mütte-
haz hüküm dahi Temyiz Üçüncü Hukuk Dairesince bittetkik; Ka-
vanin' ve Nızamatm usuli neşir ve ilânı hakkındaki 18 Mayıs 1327 
tarihli Kanunu müfessir 29 Temmuz 339 tarihli İcra Vekilleri He
yetinin Kararnameleri nazarı dikkate alınarak ona göre tetkikat ic
ra edilmediğinden bahisle nakız edilmiş ve iki daire beynindeki 
mübayenet hikâye olunarak Heyeti Umumiyece icabının icrası bit-
takrir talep edilmiş olmasından dolayı 927 senesi Kânunusanisinin 
yirmialtmcı günü Heyeti Umumiye Birinci Reis ihsan Beyefendi
nin riyasetlerinde olarak biliçtkna; Üçüncü Hukuk Dairesinin ani-
fülıbeyan takriri kıraet edildikten sonra Birinci Hukuk Dairesi nok-
tai nazar ve içtihadını teşrih etmek üzere söz alan dairei mezkûre 
azasından Ali Himmet Bey; Heyeti Celileye arzedilen hadisede Bi
rinci Hukuk ile Üçüncü Hukuk Daireleri arasındaki ihtilâfın men
şei tarihi neşrinden itibaren merî olmak üzere intişar eden kavani
nin zamanı meriyetindeki ihtilâftan neşet ettiği anlaşılıyor. Müs-
tağnii arzdır ki ahali muamelâtını kanunların ahkâmına tevfika 
mecbur ve ana riayetle mükelleftir. Böyle bir mecburiyet için kava
ninin ahkâmına ıttıla yani imkânı ittılâ lâzımdır. Aksi halde muva-
fıkı adalet olmaz. Bilhassa o kanun esasen memnu olmayan efale 
taalluk eder ve ahkâmı cezaiyeyi muhtevi olursa ki —ahkâmına is
tinaden farkı resim talep olunan kanun bu kabildendir ve ahkâmı 
cezaiyeyi havidir— buna binaen kavaninin neşir ve ilânı hakkında
ki kanunun ikinci maddesinde kavanin ve nızamatm sureti mutla-
kada Ceridei Resmiye ile neşir ve ilân edileceği beyan edilmiştir 
Bu kabil kavaninin meriyeti için neşrin lüzumu mahalli şüphe de 
ğildir. Ancak merkezde neşir kâfi midir? Yoksa her mahalde neşh 
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lâzımmıdır? Halledilecek cihet budur. Bunu halliçin neşir mefhu
munu mütalaa iktiza eder. Neşir; yaymak ve dağıtmak demektir. 
Ceridei Resmiye ile neşir olunur demek, ahaliye ilân ve ilâm olu
nur demektir. Esasen de böyle olmak icabeder. Çünki ittılâ ve im
kânı ittılâ ancak bu suretle mümkündür. 

Bunun içindir ki kanunun üçüncü maddesinde kavanin ve nı-
zamatm nüsahi kâfiyesi mülhakata irsal olunacağı ve oralarca da 
bilâtehir ahaliye neşir edileceği beyan olunmuştur. Binaenaleyh, o 
kayıt ile tanzim edilen kanunların meriyeti için kanundaki kuyut 
ve şurutun tahakkuku şarttır. Çünki kanunun mevzuu, usuli neşir 
ve ilâna müteallik olmak itibariyi«; neşir ve ilânın tekemmülü de-
runununda muharrer kuyut ve şurutun vücuduna vabestedir. Maa-
haza merkezde neşir kâfi olduğu kabul edilse bile hadise bir husu
siyeti haizdir. Merkezde neşrinden itibaren meriyetinin kabulü an
cak ajans ve sair suretle ilânın mutad olması mülâhazasına istinat 
edabilir. Halbuki meşgul olan Bandırmada merkezde neşir olunan 
mezkûr kanuna ahalinin muttali olmak imkânı yoktur. İşbu esba
bı mucibeye binaen Birinci Hukuk Dairesi hadisede kanunun mer
kezde neşrinden itibaren merî olması mütalaasına müsteniden ita 
olunan hükmü mümeyizünbihin nakzına karar vermiş olduğunu; 
Üçüncü Hukuk Dairesinin noktai nazar ve içtihadını teşrih sadedin
de olmak üzere Dairei mezkûre Reisi Sait Beyefendi dahi: Bazı ka
vaninin istisnaî surette tarihi neşrinden itibaren merî addedildiği
ni ve bazı kavaninin dahi tarihi neşrinden itibaren şu kadar gün 
sonra merî ve muteber olduğunu tasrih kıldığını ve hadisede me-
dari tetbik ittihaz edilmiş olan kanunun merkezde neşrinden meri
yeti tasrih edilmiş olmasına nazaran Üçüncü Hukuk Dairesinin iç
tihadı doğru olduğunu; ve Ali Himmet Beyefendi tekrar söz ala
rak Anlkaradaki neşirden Van ve Erzurum halkının haberdar ve 
muttali olmayacağını ve çünki merkezde intişar ed^n Ceridei Res-
miyenin mülhakata gitmediğini ve gitmedikçe ahalinin muttali ola
mayacağını; ve Üçüncü Hukuk Reisi Sait Beyefendi Ceridei Resmi-
yede neşrinden kırk gün sonra merî ve muteberdir denildikten son
ra Ceridei Resmiyenin mülhakata gidip gitmemesi ihtimalatı akli
yeden olup turuku kanuniyeye karşı bir kıymeti bulunmadığını be
yan ettiler. 

Birinci Reis İhsan Beyefendi: hadisede tatbik edilmiş olan ka
nunda tarihi neşrinden itibaren merîdir denilmiş olmasına yani 
merkezde neşri ile kifayeti takyit edilmemiş bulunmasına nazaran 
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her mahalde neşrinden muteber olması icap etmez mi sualinde bu
lunması üzerine, azadan Tevfik Nazif Beyefendi: tarihi neşrinden 
itibaren merî ve muteber addedilen kanunun Ankarada neşir ve ilân 
edildiği gün memleketin her yerinde neşir ve ilân. edilmiş addedil
diğini ve sarahati kanuniyeye karşı tereddüde mahal olmadığını ve 
Bandırmanın Ankara Hükümeti zamanında işgal ve yine Ankara Hü
kümeti tarafından istirdat edilmiş olduğunu yani İstanbul Hükü
metinden işgal edilmediğine nazaran ve Kanunun tarihi neşrinden 
itibaren meriyeti kabul edilmesine binaen Bandırmada dahi merî 
ve muteber bulunduğunu; ve İbrahim Ethem Beyefendi dahi: Hü
kümet bir kanun yaparken icabına göre tarihi meriyetini tayin et
tiğini ve eğer kanunun müddet ve zamanı meriyeti hakkında bir 
sarahat yoksa olvakit kavaninin neşir ve ilânı hakkındaki dördün
cü madde mucibince amel ve hareket edilmesi lâzım geldiğini ve 
Kanunun herkesin ıttılaına vasıl olup olmadığı düşünülmediğini 
hülasa hadisede mevzuu bahis olan kanunun merkezde neşri me
riyeti için kâfi olduğunu ve ancak o sırada Bandırmanın meşgul 
bulunması ve istirdattan sonra ahalinin muttali olması hesebiyle 
mahalli içtihat idüğünü; Ve Ali Rıza Beyefendi dahi: Kanunun Ban
dırmada merî bulunduğunu ve Yusuf Cemal Beyefendi dahi: Ban
dırma hududu millî dahilinde bulunduğu cihetle kanunun meriye
ti tabiî olduğunu ve Mehmet Ali Münir Beyefendi dahi: kanunda 
mukayyeden sarahat olmadıkça yani filan mahalde neşir ve ilân 
ile bütün memlekette merî ve muteber bulunduğuna dair maddei 
mahsusa bulunmadıkça bir mahalde neşir edilmeyen kanunun o 
mahalde cari ve merî olamayacağını ve Mehmet Beyefendi dahi : 
kanunda tarihi neşrinden itibaren merîdir denilmiş ise her yerde 
neşri tarihinden merî ve muteber olmak lâzım geldiğini beyan ey
lediler. 

Birinci Reis İhsan Beyefendi: Hiç bir kanun neşir ve ilândan 
mukaddem merî olamayacağını ve binaenaleyh bu kanunda Anka
rada neşrinden itibaren muteberdir diye bir sarahat yoksa ve yal
nız neşrinden itibaren merîdir denilmiş ise Bandırmada merî olma
sı da usulüne tevfikan orada neşir ve ilân edilmesine mütevakkıf 
idüğünü ve bu hadisede tatbik edilen kanunda mahal ve vasıtai ne
şir tayin ve tasrih olunmayıp yalnız tarihi neşrinden itibaren me
riyeti gösterildiği cihetle Bandırmada ne vakitten itibaren meriyeti 
lâzım geldiğini evvelemirde tayin ve ona göre mevcut ihtilâfı tevhit 
etmek lâzımgeldiğini beyan etti. 
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Bu bapta cereyan eden müzakere neticesinde meyzuubahis edi
len kanunda tarihi neşrinden itibaren muteber olduğu beyan edi
lerek mahal ve Ceridei Resmiye ile ilânı zikir ve tasrih kılınmamış 
olmasına göre kanunu mezkûrun merkezde neşir ve ilân edilmiş ol
ması memleketin her tarafında meriyeti için kâfi olup olmadığı nok
tasından reye vazedilerek; İkinci Hukuk Reisi Kâmi, Birinci Hukuk 
Reisi Vehbi, Üçüncü Hukuk Reisi Sait, Aza Abdullah, Hilmi, Halil 
İbrahim, Tevfik Nazif, Bahri, Ali Riza, Fahrettin, Mecdi, Tahir, 
Asım, Hüseyin Avni, Ali Taha, Reşat, Ali Fehmi, Mehmet Nazif, Ha-
ci Osman, Nail Beyler kanunu mezkûrun merkezde neşir tarihin
den itibaren her mahalde merî olacağını; ve Birinci Reis İhsan ve 
İkinci Ceza Reisi Hafız Emin ve aza Mehmet Ali Münir, Mehmet, 
Ali Himmet, Osman Remzi, Halil Hilmi, Mehmet Abdullah, Esat, 
Âli, İbrahim Ethem beyler dahi her mahalde merî ve cari olamayıp 
neşri lâzım geleceği reyinde bulunmalarıyle ekseriyet hasıl olamadı
ğından devamı müzakere ile ittihazı karar celsei âtiyeye talik edil
miştir. 

Devairi hususiyede, hadisenin halline muallak bazı evrakın 
tetkik ve intacına imkân hasıl olamamasına ve erbabı mesalih ta
rafından müracaatların tevali etmekte bulunmasına mebni 927 se
nesi Eylülünün ondördüncü Çarşanba günü Heyeti Umumiye Bi
rinci Reis İhsan Beyefendinin tahtı riyesetlerinde olarak biliçtima, 
Heyete otuziki zatın iştirak ettiği anlaşıldıktan ve zaptı sabık ve 
ihtilâfı içtihadı tazammun eden iki adet ilâm ve evrakı müteferria-
sı kıraet olunduktan ve müzakerenin kifayeti kabul edildikten son
ra reye vazolunarak neticede: 

Bir kanunun zamanı meriyeti hakkında ayrıca müddet tayin 
olunmayıp tarihi neşrinden itibaren meriyyülicra olacağı musarrah 
olduğu takdirde merkezde Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânıyle her 
yerde ilân edilmiş addolunarak tarihi ilândan itibaren muteber 
olacağı dokuz reyi muhalife mukabil yirmiüç reyle karargir olmuş
tur. 14 Eylül 927 
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Karar: 8 

Hukuk Usul-i Muhakemeleri Kanununun tarihi meriyetinden ev
vel verilmiş olup ta tetkikatı temyiziyesi Kanunu mezkûrun tarihi 
meriyetinden sonraki zamana tesadüf eden temyiz istidanamelerine 
esasatı sabıkaya göre raptan tevdii icabeden kefaletname verilme
miş ise, kanunu sabik mucibince mümeyyizünaleyhin müktesep 
hakkı mevcut olduğu cihetle şeraiti cami olmayan bu kabil istida
lar Birinci Huıkuk Dairesince reddolunduğu halde İkinci Hukuk 
Dairesinde, mümeyyizünaleyhin hakkı müktesebi mevcut olmadığı 
ve Hukuk Usuli Muhakemeleri Kanunu da mümeyyizleri kefaletna
me itisayile mükellef tutmadığı mülahazasıyla kabul edildiğinden 
ve şu suretle iki daire arasında birbirinin ayni meselede tezat ve 
mübayenet bulunduğu cihetle ifayı muktezasına dair Birinci Hu
kuk Dairei aliyesinin 11 Kânunuevvel 927 tarih ve 1/248 numaralı 
müzekkeresi Birinci Riyaset Dairesine tevdi edilmekle, 927 senesi 
Kânunuevvelinin ondördüncü Çarşanba günü Heyeti Umumiye iç
timaa davet ve Birinci Reis İhsan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 
olarak biliçtima; Heyete otuzbeş zatın iştirak ettiği anlaşıldıktan 
ve nisabı müzakere tahakkuk ettikten ve Birinci Hukuk Dairesinin 
salifülbeyan müzekkeresi kıraet edildikten sonra, Mahkemei Tem
yiz Teşkilâtının Tevsiine Dair 834 numaralı Kanunun üçüncü mad
desi mucibince Tevhidi İçtihat noktasından keyfiyet bittetkik reye 
vazolunarak neticede: Hukuk Usul-i Mahkemeleri Kanunu mümey
yizleri kefaletname itasiyle mükellef tutmamış olmasına ve tetki
katı temyiziye icra ve intaç edilmeden bu bapta hakkı müktesep 
mevzuu bahis edilemeyeceğine mebni Kanunu mezkûrun meriyetin
den evvel istida olunup meriyete girdiği tarihten sonra icra olu
nacak tetkikatı temyiziyede kefalete lüzum olmadığı sekiz reyi mu
halife mukabil yirmiyedi reyle karargir oldu. 14. Kânunuevvel 927 



676 Yayımlanmamış Bir Kaç İçtihat Birleştirme Kararı 

Karar No.: 9 

İsa kerimesi Fatımanın sicili nüfusta Hafız Ali oğlu Seyfullâh 
mahdumu Alinin zevcesi olarak malumatı haricinde kaydedilmiş ol
duğundan bahisle kaydi mezkûrun tashihi hakkında merkum Ali 
ile Nüfus müdürü Şakir bey aleyhine ikame eylediği davanın Müd
deiumumi huzuru ile icra kılman muhakemesinde; Müddeiumumîi 
mumaileyh zatı mesele tashihi kayde müteallik olup tarafeynin iddia 
ve müdafaası akdi nikâhın gayrivaki veya iptaline müteallik bulun
masına göre evvelemirde zati akde mütedair defan dermeyan olu
nan davanın alelusul mahkemei âidesince ikame ve fasıl ve rüyeti 
zımnında tashihi kayıt davasının bir müddeti münasibe imhali ile 
nikâha ait neticei karara göre muhakemenin devamına karar veril
mesini mütalaaten beyan ve ifade etmesi üzerine mahkemece bil-
müzakere mevzuubahis olan nikâh meselesi asıl olan tashihi kayıt 
iddiasına karşı defan dermeyan edilmekle tefriki gayri caiz olup 
tevhiden rüyeti Nüfus Nizamnamesinin onbirinci maddesi sarahati 
icabından olmasına binaen mütalaai vakıanın reddine dair ittihaz 
olunan karar üzerine neticei muhakemede müddeialeyhin müddei-
yeyi cebren kaçırmakla maznun olduğu ve ibraz olunan izinname 
ve nüfus kaydı dahi defan dermeyan edilen akdi mezkûrun sübu-
tuna kâfi görülemediği cihetle bei- mucibi talep defi mezkûrun 
reddiyle Kanunu Medenînin otuzsekiz ve Nüfus Nizamnamesinin 
onbirinci maddeleri mucibince bermucibi iddia nüfus kaydının 
tashihine dair Karahısarısahip hukuk hâkimliğinden sadir olan 
7.9.927 tarihli ilâmın müddeialeyh Alinin müdafaaten müddeiyei 
mezbure Fatima zevoei menkûhası olduğu hakkındaki iddiasının 
tevhiden niyetine karar verilmesi muhalifi usul ve kanun olduğun
dan bahisle temyizen tetkiki mahallî müddeiumumîliği tarafından 
müddeti kanuniyesi zarfında talep olunmakla Başmüddeiumumîlik 
memuriyeti aliyesinden Üçüncü Ceza Dairesine ve Dairei Müşarü-
nileyhadan dahi aidiyeti cihetiyle Dördüncü Hukuk Dairesine tevdi 
edilmesi üzerine Dairei Mezkûrece mahiyeti dava zevciyete müte
dair olup tashihi kayıt hususu davayı mezkûrenin feri bulunması
na nazaran ilâmı mezkûrun tetkiki dairenin vazifesinden hariç bu
lunduğundan bahisle hasbettealluk 28 Mayıs 928 tarihli kararla tek
rar İkinci Hukuk Dairesine tevdi ve dairei müşarünileyhadan da 
Nüfus Kanununun onbirinci maddei müaddilesinde münderiç tari
fât dairesinde teşkili tarafeyn ve icrayı muhakeme edilerek verilen 
hükmü mümeyyizünhibin mercii tetkiki Temyiz Mahkemesi Tevsii 
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Teşkilrtına dair 1221 numaralı Kanunun üçüncü maddesi mucibin
ce müteşekkil Mahkemei Temyiz Dördüncü Hukuk Dairesi olma
sına ve hükmü mezkûrun müddeialeyh Alinin evlilik hakkındaki 
müdafaasının reddine dair olan fıkrası hükmü mezkûrun temyizen 
mercii tetkikini tepdil edemeyeceğine mebni tetkikatı temyiziye ic
rası vazife harici görülerek evrakın tekrar Dördüncü Hukuk Daire
sine iadesine 5 Haziran 928 tarihinde karar verildiği ve hükmü mez
kûrun mercii tetkiki hususunda iki daire arasında ihtilafı içtihat ve 
ittihazı kararda tezat ve mübayenet bulunduğu beyaniyle evrakı 
mezkûre İkinci Hukuk Dairei aliyesinin 5/6/928 tarih ve 270 sadire 
numaralı müzekkeresiyle Temyiz Mahkemesi Birinci Riyaset Kale
mine tevdi kılınmakla; dokuzyüzyirmi sekiz senesi Haziranının yir
minci Çarşanba günü saat 16 da Birinci Reis ihsan Beyefendinin 
tahtı riyasetlerinde Başmüddeiumumî Nihat Beyefendinin de hu
zuru ile içtima eden Heyete otuzsekiz zat iştirak etmekle nisabı mü
zakere tahakkuk ettikten ve hadisede mercii tetkik hususunda iki 
daire kararlarında tearuz olmakla keyfiyetin Tevhidi içtihat sure
tiyle müzakeresi takarrür ettikten sonra Dördüncü Hukuk Dairesi
nin noktai nazar ve içtihadını beyan etmek üzere söz alan dairei 
müşarünileyh azasından Ali Himmet Beyefendi, asıl dava akdi ni
kâh olup tashihi kayıt davası anın neticesi ve davayı asliye müte-
ferri olmakla bittevhit icra kılınan muhakeme neticesinde akdi ni
kâh iddiasının reddine karar verilmiş olmasına nazaran hükmü 
mezkûrun mercii tetkiki İkinci Hukuk Dairesi olduğunu beyan; ve 
İkinci Hukuk Dairesi azasından Y. Cemal Beyefendi de: daire kararı
nın müstenit olduğu esbabı mucibeyi tekrar ile mercii temyiz Dör
düncü Hukuk Dairesi bulunduğunu ityan; ve Birinci Reis ihsan 
Beyefendi dahi: akdi nikâh ve tashihi kayıt davalarının usul ve mer
cii muhakemeleri ayrı ayrı olması itibariyle her iki davanın tevhi-
den tetkikine imkân. olmadığını ve tashihi kayıt davasının intacı 
akdi nikâh davasının halline mütevakkıf olmakla bu cihet davanın 
devamı niyetine mani meselei müstehire teşkil edeceğini ve temyi
zen tetkiki talep edilen tashihi kayda ait karar olmakla mercii tet
kiki salifüzzikir kanun mucibince Dördüncü Hukuk Dairesi oldu
ğunu tezkâr; ve azadan İsmail Hakkı ve Reşat Beyefendiler dahi: 
Dördüncü Hukuk Dairesine ait kararın refi suretiyle evrakın dairei 
müşarünileyhaya tevdii lüzumunu ifade eylemeleriyle neticede: İkin
ci Hukuk Dairesi Kararında da gösterildiği veçhile tashihi kayda 
ait hüküm temyiz olunduğu cihetle mercii tetkiki 1221 sayılı Ka
nun mucibince Dördüncü Hukuk Dairesi olmasına ve tashihi kayıt 
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iddiasına karşı defan dermeyan edilen akdi nikâh iddiası meselei 
müstehire teşkil edeceğinden neticesine kadar ceza mahkemesinin 
davayı vakıayı tehir etmesi zarurî ve bu noktanın tetkikatı temyi-
ziyede nazari itibare alınarak ona göre ittihazı karar olunması muk-
tazi idüğüne mebni evrakı mevcudenin Dördüncü Huıkuk Dairesine 
tevdii üç reyi muhalife mukabil otuzaltı reyle ve mevcudun üçte 
ikisinin ittifakiyle esas ve sebepte ekseriyetle karargir oldu. 
20 Haziran 928 



BAĞ-KUR* PRİM ALACAKLARININ İLAMSIZ İCRA YOLU 
İLE TAHSİLİ 

Prof. Dr. Baki KURU** 

§ 1. Giriş — § 2. Ödenmeyen primler için ilamsız icra takibi ya
pılması — § 3. Bağ-Kur'un alacakları Devlet alacağı derecesin

de imtiyazlıdır. 

§ 1- Giriş 

Bilindiği gibi hukukumuzda, para alacaklarının cebrî icra yolu 
ile tahsil edilebilmesi için, alacağın daha önce bir mahkeme ilâmı 
ile hüküm altına alınmış olması şart değildir. İcra ve İflâs Kanu
nuna (İİK) göre, para alacakları için ilamsız icra yoluna da baş
vurulabilir1. Yani alacaklı, para alacağı hakkında daha önce mah
kemede borçluya karşı dava açıp bir ilâm (hüküm) almak zorunda 
olmaksızın, cebrî icra yolu ile para alacağına kavuşmak için, doğ
ruca icra dairesine (İİK m.l) başvurup bir ilamsız icra takibi ya
pabilir2. 

İlamsız icrada, doğruca icra dairesine başvuran alacaklının ic
ra takibi yapabilmek için elinde bir ilâm bulunmasına lüzum ol
madığı gibi, alacaklının alacağının bir senede (belgeye) bağlı ol
ması da şart değildir. Alacağı için elinde bir senet bulunmayan ala-

(*) Yani, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu (bakınız: 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu m. 1). 

(**) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör. 
(1) Bakınız: ÎİK m. 42 ve devamı. 
(2) İlamsız icra hakkında etraflı bilgi için bakınız: Baki Kuru, îcra Hu

kuku, Ankara 1965, sayfa 5-6 ve sayfa 85 ve devamı; Baki Kuru, İcra 
ve iflâs Hukuku Ders Kitabı, 2. baskı, Ankara 1974, sayfa 7-8 ve say
fa 59 ve devamı; Baki Kuru, Bankacılar îçin İcra ve İflâs Hukuku 
Bilgisi, 4. baskı, Ankara 1973, sayfa 5-6 ve sayfa 13 ve devamı. 
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caklı da, ilamsız icra takibi yapabilir (İİK m.58/4). Bu halde, borç
lu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse, senede dayanma
yan ilamsız icra takibi kesinleşir ve alacaklı borçlunun mallarının 
haczedilmesini isteyebilir3. Fakat borçlu yedi gün içinde ödeme 
emrine itiraz ederse, senetsiz bir alacak için ilamsız icra takibi 
yapmış olan alacaklı, artık ilamsız icra prosedürü içinde alacağı
na kavuşmak imkânından mahrumdur. Bu halde, alacaklının mah
kemede dava açmaktan (İİK m.67) başka çaresi yoktur. 

Buna karşılık, İİK'nun 68. maddesinin I. fıkrasında yazılı bel
gelerden birine dayanarak ilamsız icra takibi yapan bir alacaklı, 
borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi üzerine duran (İİK m.66) 
ilamsız icra takibine, ilamsız icra prosedürü içinde devam edilme
sini isteyebilir. Başka bir deyimle, İİK'nun 68. maddesinin I. fık
rasında yazılı belgelerden birine dayanarak ilamsız icra takibi yap
mış olan alacaklı, icra tetkik merciine (İİK m.4) başvurarak, borç
lunun itirazının (kesin) kaldırılmasına karar verilmesini isteyebi
lir4. 

İcra ve İflâs Kanununun 68. maddesinin L fıkrasında yazılı 
olan üç çeşit belgeden biri de «resmî dairelerin veya yetkili ma
kamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler» 
dir. Hangi begelerin bu anlamda « resmî dairelerin veya yetkili ma
kamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler»den 
sayıldığı, genellikle özel bir kanun hükmü ile belirtilir. 

Bazen özel bir kanun hükmünde, bir belgenin «İİK'nun 68. 
maddesindeki belgelerden sayıldığı» açık bir şekilde belirtilir. Me
selâ İİK'nun 251. maddesinde, Bankalar Kanununun 72. madde
sinde ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 29. mad
desinde yapıldığı gibi. 

Bazen de bir belgenin İİK'nun 68. maddesinin I. fıkrasında ya
zılı belgelerden sayıldığı, özel kanun hükmünde açıkça belirtilme-

(3) Bakınız: İİK m. 60/5; İİK m. 78. 
(4) Bakınız: İİK m. 68. İİK'nun 68. maddesinin I. fıkrasında yazılı bel

gelerden birine sahip olan alacaklı, dilerse mahkemede dava da aça
bilir. Yani, ilamsız icra takibi İİK'nun 68. maddesinin I. fıkrasındaki 
belgelerden birine dayanan alacaklı, borçlunun ödeme emrine itiraz 
etmesi üzerine, iki yoldan birini seçmekte serbesttir: dilerse itirazın 
iptali için mahkemede dava açar (İİK m. 67), isterse itirazın (kesin) 
kaldırılması için icra tetkik merciine başvurur (İİK m. 68). Bakınız: 
İİK m. 67, fıkra I. 
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mekle beraber, o özel kanun hükmünün yazılış şeklinden anlaşı
lır. Meselâ İİK'nun 143 ve 152. maddeleri ile 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 81. maddesinde5 olduğu gibi. 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 54. maddesi de 
bu sonuncu (ikinci) gruba dahildir. Gerçekten, BağJKur Kanunu
nun 54. maddesinde, İİK'nun 68. maddesine (madde numarası ile) 
açık bir atıf yapılmış değildir. Ancak, Bağ-Kur Kanununun 54- mad
desindeki «Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu mikta
rını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri bel
geler hükmünde olup, icra ve iflâs dairelerince6, bunların tâbi ol
dukları hükümlere göre işlem yapılır» deyimi ile, İİK'nun 68. mad
desinin I. fıkrası hükmüne atıf yapılmak istendiği, açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır. 

Buna göre, BağnKur'un (Bağ-Kur Kanununun 54. maddesi ge
reğince düzenlenmiş) bir prim tahakkuk ve takip belgesi ile, prim 
borçlusu sigortalıya karşı yapacağı ilamsız icra takibinde (İİK m. 
58), borçlu sigortalı ödeme emrine itiraz ederse (İİK m.62), Bağ-
Kur, (Bağ-Kur Kanununun 54. maddesine göre) kendi düzenlemiş 
olduğu prim tahakkuk ve takip belgesi ile, icra tetkik merciinden 
borçlu sigortalının itirazının (kesin) kaldırılmasını isteyebilir ve 
bu belge ile borçlu sigortalıdan olan prim alacağını ispat edebilir. 

Bu yazımızda, yukarda kısaca değindiğimiz BağJ£ur Kanunu
nun 54. maddesi hükmünün ve bununla yakından ilgili diğer hü-

(5) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Baki Kuru, Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nun Prim Alacaklarının îlâmsız îcra Yolu İle Tahsili (Prof. 
Dr. Haydar Furgaç Armağanı, İstanbul 1974, sayfa 369-390). 

(6) Bağ-Kur Kanununun 54. maddesindeki «icra ve iflâs dairelerince» 
deyimini, «icra tetkik mercilerince» şeklinde anlamak gerekir. Çün
kü az önce belirtildiği gibi, icra dairesinde ilamsız icra takibi yapa
bilmek için, alacakfenın alacağının bir belgeye dayanmasına lüzum 
olmadığı gibi, belgeye dayanan ilamsız takiplerde, icra memurunun, 
belgenin kanunun aradığı şartlan haiz olup olmadığını (yani belge
nin İİK'nun 68. maddesinin I. fıkrasında yazılı belgelerden sa
yılıp sayılmadığını) incelemek yetkisi de yoktur. Bunu incelemek 
yetkisi, borçlunun ödeme emrine itiraz etmiş ve alacaklının bu iti
razın kaldırılmasını istemiş olması halinde, icra tetkik merciine ait
tir. Borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse, alacaklı Bağ-
Kur'un prim alacağı için ilamsız icra takibi yaparken icra dairesine 
vermiş olduğu belge, Bağ-Kur Kanununun 54. maddesine uygun ola
rak düzenlenmiş bir belge olmasa bile, ilamsız icra takibi kesinleşir. 
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kümlerinin, icra-iflâs hukukunda nasıl uygulanacağını ve böylece 
Bağ-Kur'un prim alacaklarının ilamsız icra yolu ile nasıl tahsil edi
leceğini inceleme konusu yapacağız. 

§ 2. Ödenmeyen Primler İçin İlamsız İcra Takibi Yapılması 

Sigortalı, seçtiği (veya değiştirdiği) gelir basamağına7 ve ka
nunda belirtilmiş prim oranına8 göre hesaplayacağı prim borcunu, 
ilgili dönemi takibeden ayın sonuna kadar Bağ-Kur'a ödemek zo
rundadır (BağnKur Kanunu m.53). 

Sigortalı bu süre içinde prim borcunu ödemezse, Bağ-Kur, prim 
borcunu (ve gecikme zammını) ödemesini sigortalıya bildirir (Bağ-
Kur Kanunu m.54). Sigortalı Bağ-Kur'un bu bildirisi üzerine prim 
borcunu ödemezse, Bağ-Kur, sigortalının prim borcu (ve gecikme 
zammı) miktarını gösteren bir belge (prim tahakkuk ve takip bel
gesi) düzenleyerek, bu belge ile sigortalıya karşı ilamsız icra taki
bi yapabilir. 

Bu takip talebine (İÎK m.58), istenen alacak miktarı olarak, 
asıl prim borcu tutarı ile takip tarihine kadar işlemiş olan gecik
me zammı9 toplamı yazılmalıdır. Bundan başka takip talebine, ta
kip tarihinden sonra işleyecek olan gecikme zammı ile, gecikme 
zammının prim miktarını bulmasından10 sonra işleyecek olan (yüz
de beş) kanunî faizin11 istendiğinin de açıkça yazılması gerekir. 

Bağ-Kur'un yapacağı icra takipleri harçtan muaftır (Bağ-Kur 
Kanunu m-20/ç). Bağ-Kur'un icra işleri ivedilikle görülür ve so
nuçlandırılır (Bağ-Kur Kanunu m.İ9). 

Bağ-Kur un yapmış olduğu takip talebini alan icra dairesi, bir 
ödeme emri düzenleyerek bunu borçlu sigortalıya gönderir (ÎİK 
m.60-61). 

Borçlu sigortalı yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse, 
ödeme emri kesinleşir. Bunun üzerine alacaklı Bağ-Kur, icra dai
resinden borçlu sigortalının (borca yetecek kadar) malının hac-

(7) Bakınız: Bağ-Kur Kanunu m. 50-52. 
(8) Bakınız: Bağ-Kur Kanunu m. 49. 
(9) Bakınız: BağJCur Kanunu m. 53, fıkra II,III,IV. 

(10) Gecikme zammı tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını geçe
mez (Bağ-Kur Kanunu m. 53, fıkra III). 

(11) Bakınız: Bağ-Kur Kanunu m. 53, fıkra V. 
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zedilmesini isteyebilir (İİK m.78). Fakat az sonra görüleceği gibi, 
borçlu sigortalı Bağ-Kur'a karşı menfî tespit davası veya istirdat 
davası açabilir (İİK m.72). 

Borçlu sigortalı yedi gün içinde ödeme emrine itiraz ederse, 
bununla aleyhine yapılan ilamsız icra takibi durur (İİK m.66). Bu
nun üzerine Bağ-Kur, kendi düzenlemiş olduğu prim tahakkuk ve 
takip belgesine dayanarak, icra tetkik merciinden itirazın (kesin) 
kaldırılmasını isteyebilir (İİK m.68). Çünkü Bağ-Kur'un düzenle
miş olduğu prim tahakkuk ve takip belgesi, resmî dairelerin usu
lüne göre verdikleri belgeler hükmündedir (Bağ-Kur Kanunu m. 
54). 

Buna göre Bağ-Kur, icra tetkik merciinde, alacaklı olduğunu 
kendi düzenlemiş olduğu prim tahakkuk ve takip belgesi ile ispat 
eder. Bunun üzerine borçlu sigortalı, takip konusu yapılan prim 
borcunu ödemiş olduğunu, ancak İİK'nun 68. maddesinin I. fıkra
sında yazılı olan belgelerden biri ile ispat edebilir (İİK m.68,III); 
ispat edemezse, icra tetkik mercii borçlu sigortalının itirazının (ke
sin) kaldırılmasına karar verir (İİK m-68,II). Bunun üzerine ala
caklı Bağ-Kur, icra dairesinden borçlu sigortalının (borca yete
cek kadar) malının haczedilmesini isteyebilir (İİK m.78). Fakat 
az sonra görüleceği gibi, borçlu sigortalı Bağ-Kur'a karşı menfî 
tespit davası veya istirdat davası açabilir (İİK m.72). 

Buna karşılık sigortalı, prim borcunun zamanaşımına12 uğra
mış olduğunu ispat etmek için, icra tetkik merciinde belge göster
mek zorunda değildir. Sigortalı, alacaklı Bağ-Kur'un ibraz etmiş 
olduğu prim tahakkuk ve takip belgesine dayanarak, prim borcu
nun zamanaşımına uğramış olduğunu iddia ve ispat edebilir( ba
kınız: İİK m.62,IV). 

Sigortalı, Bağ-Kur'un düzenlemiş olduğu prim tahakkuk ve ta
kip belgesine karşı bir ay içinde yetkili iş mahkemesinde13 itiraz 
edebilir (Bağ-ıKur Kanunu m.73,I). Bu itiraz icra takibini durdur
maz (Bağ-Kur Kanunu m.73,II). 

(12) Bakınız: Borçlar Kanunu m. 125. Karşılaştırınız: Bağ-Kur Kanunu 
m. 70, fıkra II. 

(13) Bakınız: Bağ-Kur Kanunu m. 70. Burada iş mahkemesinin yetkisi, 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesine göre 'tespit edil
mez; çünkü bu hüküm, işçi ile işveren arasındaki davaları hedef tut
maktadır. Buradaki (sigortalı ile Bağ-Kur arasındaki) menfî tespit 
davasında yetkili mahkeme, genel hükümlere göre tâyin edilir. Yani 
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Burada sigortalının iş mahkemesine itiraz etmesi, bir dava 
şeklinde olacaktır. Bu dava, İİK'nun 72. maddesi anlamında bir 
menfî tespit davasıdır. Bu nedenle: 

1) İtiraz (menfî tespit) davası Bağ-Kur'un prim alacağı için 
yapacağı icra takibinden önce açılmış ise, iş mahkemesi, (Bağ-
Kur'un sonradan yaptığı) icra takibinin durdurulması için ihtiyatî 
tedbir kararı verebilir (İİK m.72,II). 

2) Buna karşılık, sigortalı itiraz (menfî tespit) davasını Bağ-
Kur'un yaptığı icra takibinden sonra açarsa, iş mahkemesi, sade
ce icra veznesine girmiş olan paranm alacaklı Bağ-Kur'a ödenmeme
si için ihtiyatî tedbir kararı verebilir (İIK m.72,III); yoksa icra 
takibinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı veremez. 

Bunun gibi, Bağ-Kur'un yapmış olduğu ilamsız icra takibinde 
borçlu olmadığı bir prim borcunu ödemek zorunda kalmış olan si
gortalı, İİK'nun 72. maddesinin VII. fıkrasına göre bir sene içinde 
Bağ-Kur'a karşı bir istirdat davası açabilir14-

Borçlu sigortalının ödeme emrine itiraz etmesi üzerine, alacak
lı Bağ-Kur, mutlaka icra tetkik merciinden itirazın kesin kaldırıl
masını istemek (İİK m.68) zorunda değildir. Bağ-Kur, borçlu si
gortalının itirazının iptali için, iş mahkemesinde15 bir itirazın ipta
li davası (İİK m.67) da açabilir16. Bu halde, davayı kabul ederek 
borçlu sigortalıyı prim borcu, gecikme zammı ve faiz ödemeye mah
kûm eden mahkemenin, bundan başka alacaklı BağıKur lehine icra 
inkâr tazminatına17 da karar vermesi gerekir18. 

yetkili mahkeme, Bağ-Kur'un merkezinin bulunduğu yer olan Ankara 
(Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.9) veya prim borcunu ta
hakkuk ettiren Bağ-Kur şubesinin bulunduğu yer (Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu m.17) iş mahkemesidir. Bundan başka, icra ta
kibinden sonra açılacak menfî tespit davası, takibi yapan icra daire
sinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde de açılabilir (İÎK m.72 son 
fıkra). 

(14) Menfî tespit ve istirdat davaları hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: 
Baki Kuru, İcra Hukuku, Ankara 1965, sayfa 175-184; Baki Kuru, İcra 
ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 2. baskı, Ankara 1974, sayfa 131-139. 

(15) Bakınız: Bağ-Kur Kanunu m.70. 
(16) Bakınız: yukarda dip not 4. 
(17) Bakınız: İİK m.67, II,III. İcra inkâr tazminatı hakkında ayrıntılı bil

gi için bakınız: Baki Kuru, İcra İnkâr Tazminatı (Yargıtay Yüzüncü 
Yıldönümü Armağanı, İstanbul 1968, sayfa 725-765). 

(18) Fakat alacaklı Bağ-Kur, ilk önce borçlu sigortalının itirazının kaldı
rılması için icra tetkik merciine başvurmuş, tetkik merciinin itirazın 
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îcra inkâr tazminatı (ÎİK m.67,II,III) ile gecikme zammı (Bağ-
Kur Kanunu m.53,II-IV) ayrı şeylerdir. Bu nedenle mahkeme, iti
razın iptali davasını kaybeden borçlu sigortalıyı, hem icra inkâr 
tazminatı, hem de gecikme zammı ödemeye mahkûm eder. 

§ 3. Bağ-Kur'un Alacakları Devlet Alacağı Derecesinde İmtiyazlıdır 

Bağ-Kur'un alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır 
(bakınız: Bağ-Kur Kanunu m.17,1). Bundan dolayı, Bağ-Kur'un 
prim alacaklarının, hacizde, iflâsta ve konkordatoda Devlet (âm
me) alacakları gibi işlem görmesi gerekir. Yazımızın son bölümün
de, bu hususa da kısaca değinmekte fayda vardır: 

A) Hacze iştirakte: Sigortalının üçüncü kişiler tarafından 
(İJK'na göre) haczettirilmiş olan mallan üzerine, (yukarda gör
düğümüz yollardan geçerek) Bağ-Kur'un prim alacağı için de ha
ciz konulursa, Bağ-Kur da (İİK'nun 100. maddesindeki şartlar aran
madan) prim alacağı için hacze iştirak eder ve satış bedeli arala
rında garameten taksim olunur19. 

Buna karşılık, Bağ-Kur bir âmme idaresi tarafından sigorta
lının malları üzerine koydurulmuş olan hacze iştirak edince, hacizli 
malın bedelinden ilk önce haczi koydurmuş olan âmme idaresinin 
alacağı ödenir; geriye para kalırsa o da BağnKur'a ödenir20. 

B) İflâsta: Prim borçlusu sigortalının iflâsı halinde, İİK'nun 
206. maddesindeki sıraya göre işlem yapılır21. Yani prim borçlusu 
sigortalının iflâsı halinde, Bağ-Kur'un prim alacakları, diğer Dev
let alacakları gibi, ÎİK'nun 206. maddesinin beşinci sırasında imti
yazlı alacak olarak işlem görür22. 

C) Konkordatoda: Prim borçlusu sigortalının yapmış olduğu 
konkordato, Bağ-Kur'un prim alacakları için mecburî değildir- Çün-

kaldırılması talebini reddetmesi üzerine iş mahkemesinde dava aç
mış ise, bu halde iş mahkemesi, borçlu sigortalıyı icra inkâr tazmi
natına mahkûm edemez. 

(19) Yani bu halde, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
daki Kanunun 21. maddesinin I. fıkrası kıyasen uygulanır. 

(20) Yani bu halde, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
daki Kanunun 69. maddesi kıyasen uygulanır. 

(21) Bakınız: 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun m.21,III. 

(22) Bakınız: Baki Kuru, îflâs ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971, sayfa 
252. 
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kü, Bağ-Kur'un alacakları Devlet alacakları gibi imtiyazlıdır( Bağ-
Kur Kanunu m.17,1) ve tasdik edilen konkordato Devlet alacakları 
için mecburî değildir (bakınız: ÎİK m.303; 6183 sayılı Âmme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m.101). 

Buna göre, konkordato borçlusu (sigortalı), BağjKur'a olan 
prim borçlarını tam olarak ödemek zorundadır. Bağ-Kur alacağını 
konkordatoya yazdırmamış olsa bile, tasdik edilen konkordato 
Bağ-Kur için mecburî değildir. Yalnız, Bağ-Kur'un alacağı konkor
datoya yazdırılmamış ise, bunun için teminat (ÎİK m.298/3) gös
terilmez23. 

(23) Bakınız: Baki Kuru, İflâs ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971, sayfa 
491 dip not 267. 



EŞLER ARASINDA CEBRİ İCRA YASAĞI 

Ali Necip ORTAN* 

P L Â N 

Giriş I — Yasağın amacı, hukuki niteliği, daha ehliyeti karşısın
daki durumu, A — Yasağın amacı, B — Yasağın hukuki niteli
ği, a — İç Hukuk yönünden, b — D.H.H. yönünden, C — Yasa
ğın dava ehliyeti karşısındaki durumu. II — Eşler arasında do
ğabilecek alacaklar, A — Aile Hukukundan doğan alacaklar, 
B — Eşler arasındaki akitten doğan alacaklar, C — Üçüncü şa-
hıslarla yapılan akitten doğan alacaklar, D — Diğer sebeblerden 
doğan alacaklar. III — Yasağın hükümleri, A — Geçerlilik 
müddeti, B — Tatbiki, C — Üçüncü şahıslara etkisi, D — Yasak 
kapsamına giren alacaklar. IV — İflas ve semeresiz kalan haciz
de şeref ve itibarla ilgili olumsuz sonuçlar karşısında eşlerin 
durumu. V — MK. md. 165 hükmü ile BK. md. 132/3 hükmünün 
paralelliği. VI — Yasağın istisnaları, A — Genel olarak, B — 
Üçüncü şahıslar tarafından yapılan takip, haciz, ve iflasa isti1 

rak, a — Takibe iştirak, b — Hacze iştirak, c — İflas masa
sına iştirak, C — Eşe ait alacakların üçüncü şahıslarca haczi, 
D — Malaynhğırun tenfizi. VII — Sonuç, VIII — Kısaltmalar 

ve yararlanılan eserler. 

G t R î Ş 

Eşlerin bir diğerinden olan hak veya alacakları için cebri icra 
yoluna başvurmaları Medeni Kanunumuzca yasaklanmıştır. Mede
ni Kanunumuzun yerleşmiş olan bu önemli kuralına kayıtsız şart
sız bağlı kalabilmek her zaman olumlu sonuçlar vermediğinden, bu 
genel ilkeye yine kanunda sayılmış olan belirli hallerde istisnalar 
getirilmiştir. Aksi takdirde kuralın aynı sertlik ve mutlak olarak 
uygulanması ailenin korunması amacına ters düşebilirdi. 

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Asistan. 



688 Ali Necip ORTAN 

Eşler arasında cebri icra yasağı ve istisnaları hakkındaki Türk 
MK. hükümleri İsviçre Medeni Kanununun 173-176. maddelerini 
karşılamaktadır. Mehaz Kanunun dışında diğer kodifikasyonlar-
da bu konuda benzer bir hükme rastlanmamaktadır. Elbetteki ya
bancı mevzuatlarda aile birliğinin korunmasına yönelen daha baş
ka normlar mevcuttur. Ancak sözü geçen kurala ne sebeple yer ve
rilmediği sorusuna cevap vermek gerekir. Bu nedenleri iki temel 
noktada toplayabilmek mümkündür: 

1 — Bu nevi bir hükmün pratikte büyük güçlüklere sebebiyet 
vereceği ve eşler arasında uyuşmazlık yaratabileceği kanısı. 

2 — Ulaşmak istenilen amacın bu yolla elde edilmesi çabası
nın faydasız veya çok az faydalı olacağı görüşüdür1. 

Faydasına inandığımız bu yasak hükümleri, sadece MK'nm 
165-168 inci maddeleri arasında sıkışıp kalmış hükümlerden ibaret 
olmayıp, Borçlar Kanununda ve bilhassa İcra ve İflâs Kanununda
ki hükümlerle de destek bulmuştur. Ancak bu paralelliğin bazı nok
talarda kesiştiği iddiası da ileri sürülmektedir. Bu nedenle yapmış 
olduğumuz çalışmada bilhassa BK. 132/3 maddesi ile İİK'nun 10L 
maddesini, Medeni Kanunun ilgili hükümleriyle karşılaştırarak ta
mamlayıcı niteliklerini ortaya koymak zorunluluğunu kaçınılmaz 
bulduk. 

I — YASAĞIN AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE DAVA EHLİYETİ 
KARŞISINDAKİ DURUMU 

A — Yasağın Amacı: 

Eşler arasında cebri icrayı yas;aklayan hüküm Medeni Kanunu
muzun beşinci babında «evlenmenin umumî hükümleri» kısmmda 
yer almıştır. Böylelikle hükmün Medeni Kanunumuzun sistemi için
de yerini saptamamız ilk bakışta mutlak bir değer yargısına vara
bilecek kadar pürüzsüz bir ölçü vermiş midir? Bu soruya verilecek 
cevap bizi ister istemez medeni hukukun umumî prensiplerini ilgi
lendiren bir tartışmaya götürecektir. Acaba kenar başlıkları kanun 
metnine dahil midir, değil midir? Bu sorun henüz genel bir çözüme 
bağlanmış değildir. 

(1) Bättig, Ernst Bruno: Die Wirkungen des Zwangsvollstreksungsverbotes 
unter Ehegatten auf die Forderungsabtretung. Diss. Winterthur, 1957, 
s. 10. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, fasıl unvanları ile madde kenar 
başlıklarının uygulamada karışıklıklara yol açacağı düşüncesi ile 
Kanun metnine dahil sayılmamalarına karar vermiştir. T.BJVLM. 
nin 26.12.1944 tarihli 1367 numaralı bu kararı, yine aynı yıl Res
mî Gazetenin 5621 inci sayısı (4 Şubat 1944) ile meriyete girmiş
tir2. Sonradan kabul edilmiş olan yeni Ticaret Kanununun 1474 
üncü maddesinde, madde kenar başlıklarının Kanun metnine dahil 
oldukları kabul edilmiştir. Acaba bu hükme dayanarak Medeni ka
nun ve diğer Kanunlardaki madde kenar başlıklarının da Kanu
nun metninden sayılmaları söz konusu olacak mıdır? Ataay, Ti
caret Kanununun 1474 üncü maddesindeki hükümle sorunun ancak 
bu kanun bakımından bir çözüme bağlandığını, öteyandan Anaya
sanın 156 ncı maddesinde, Anayasada yer almış bulunan madde 
kenar başlıklarının Anayasa metninden sayılmayacakları hükmü
nün buna bir kanıt olduğuna işaret etmektedir3. Karayalçın «di 
ğer kanunlarda bu hususta açık bir hüküm olmadığına göre o ka
nunlarda mevcut kenar başlıklarının kanun metnine dahil olma
dığını» ileri sürmektedir4. Buna karşılık, Saymen, «Ticaret Kanu
nundaki matlabları da Kanundan addettikten sonra, Medeni Ka
nunla, Borçlar Kanundaki matlaplar için aynı tarzda hüküm ver
memek için hiç bir sebep kalmamıştır» demektedir5. Keza, Ansay, 
S.S. «Kanun adı altında kabul edilen eser, bütün muhtevası, vir
gülü ve noktalı virgülü ile Kanun olmak icap eder- Onun sonradan 
şurası veya burası için kanun değildir demek garip, çelişik bir 
söz olur» demektedir6. Velidedeoğlu da T.B.M.M. nin bu kararı
nı gerek ilmî bakımdan ve gerek uygulama bakımından yerinde 
olmayan ve çok sakıncalı olduğu görüşünü muhafaza etmektedir7. 

(2) Ataay, Aytekin: Medeni Kanun Genel Teorisi, Temel Bilgiler, 2. B, 
istanbul, 1971, s. 166. 

(3) Sözünü etmiş olduğumuz Anayasanın 156 ncı maddesinin II fıkra
sında şöyle denmektedir: «Madde kenar başlıkları, sadece ilgili ol
dukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve 
bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden sayılmaz»; Ay
rıca bkz. Ataay, Aytekin, age. s. 166. 

(4) Karayalçın, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri, 2 inci Bası, Ankara 1968, 
s. 119. 

(5) Saymen, F. Kakkı: Türk Medeni Hukuku, I. Umumî Prensipler 3. B, 
istanbul 1960, s. 81; ayrıca 1st. Huk. Fak. Mec. 1945, s. 565, 1946, s. 270. 

(6) Ansay, S. Ş.: Hukuk Bilimine Başlangıç, 7. B, Ankara 1958, s. 97 dn. 98. 
(7) Velidedeoğlu, H. Veldet: Türk Medeni Hukuku, C. I, Umumî Esaslar, 

5. B. istanbul, 1959, s. 151, dn. 16a. 
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Sonuç olarak biz de Hirş'in yapmış olduğu yoruma katılarak 
TJB.M.M. nin kararını şu şekilde anlayabiliriz: Kanun başlıkları 
ile fasıl unvanları ve haşiye notları,, kanun metninden olmakla be
raber hukuk kaidesi olarak hüküm ifade etmezler8. 

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalarla, hükmün kanun 
daki yeri itibari ile ve kenar başlığından, aile birliğini korumaya 
yönelmiş bir hüküm olduğunu öncelikle tespit etmiş bulunyoruz. 

Aile birliğini korumaya yönelik olan tedbirleri iki esaslı grup 
etrafında toplamak mümkündür. Bunlardan bir kısmı karı ile ko
ca arasında bir anlaşmazlığın çıkmasını önleyebilmek için alınmış 
tedbirlerdir ki, geçimsizliğin çıkmasına mani olmayı hedef güder
ler. Bu konuda örneğin, karı koca arasındaki alacaklar için evlili
ğin devamı süresince müruruzaman cari olmaz (BK. md. 132/3). 
Diğer kısım tedbirler ise, su yüzüne çıkmış ihtilâfların yatıştırıl-
masını ve birliğin sürekliğini sağlamak amacını güderler. Hâkimin 
kabahatli tarafa ihtarda bulunması (MK. md. 161), karı veya koca
nın müşterek hayatı tatil edebilmek selâhiyeti (MK. md. 162), ko
canın birliği ihmal etmesi halinde ona ait alacakların karıya öden
mesi için hâkimin emir vermesi (MK. md. 163) gibi9. 

MK. md. 165 hükmünü, saymış olduğumuz iki kategoriden il
kine dahil etmek, yani eşler arasında çıkması muhtemel anlaşmaz
lıkların gelişmesine meydan vermemek gayesi ile konulduğunu söy
lemek mümkündür. Karı koca arasında malların idaresi hususun
da kabul edilen usul ne olursa olsun, ikan koca birbirlerinden olan 
alacakları için haciz ve iflâs yoluna başvurmayacaklardır. Aksi bir 
davranış yardım borcu ile bağdaşa mıyacaktır10. Dikkat edilecek hu
sus, karı koca arasında cebri icra yasağının gayesi eşlerin birinin 
şahsî menfaatlerini diğerinden üstün tutmak değil, eşlerin arasın
da muhtemel geçimsizlik sebeplerini mümkün olduğu kadar önle
mek ve böylelikle de ailenin yüksek menfaatlerini korumaktır11. 
Kanun koyucunun bu yasağı koymada gayesi borçlu eşin menfaat-

(8) Hirş, E.: Kanun başlıklarıyla fasıl unvanları ve matlaplar hukuk kai
delerinden midir? Ad. Der. 1944, Sa. Il, s. 903-919. 

(9) Arsebük, Esat: Medeni Hukuk, C. II, Ankara 1940, s. 699. 
(10) Belgesay, M. Reşit: Türk Kanunu Medenisi Şerhi, Aile Hukuku, C. I, 

3. B. İstanbul 1950, s. 138. 
(11) Belgesay, M. Reşit: age. s. 138-139; Köprülü, Bülent: Medeni Hukuk-

Genel prensipler, kişinin hukuku, Aile hukuku-(1-3 kitaplar), İstan
bul 1970-1971, s. 520. 
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lerini korumak olsa idi, bu hüküm evliliğin korunması esprisine 
(siyaneti) ters düşmüş olurdu12. Eşler arasındaki «şahsî birlik» na
mına vaz edilmiş olan bu yasak, evliliğin mevcudiyetini sarsabile
cek hukukî hareketlere bu yolla mani olmaktadır13. 

B — Yasağın Hukukî Niteliği 

a) İç Hukuk Bakımından: Hükmün hukukî niteliğinin göster
miş olduğu özellik, emredici hukuk kaidesi olmasıdır. Eşler bu 
hükmün aksini kararlaştıramayacağı gibi, hâkimin ve icra memu
runun bu hususu resen nazara alması da gerekmektedir14- Bu yasa
ğa rağmen bir taraf diğerine karşı icra takibinde bulunmuş ve iti
raz için kanundaki müddetin geçmesi sebebi ile icra takibi kesin
leşmiş olsa dahi, bu konudaki karar infaz edilemeyecektir. Çünkü, 
MK. md. 165'in emredici niteliği mahkeme veya icra dairesince re
sen nazara alınacaktır15. Hatta daha da ileri giderek vaki icranın 
hükümsüzlüğünü bütün alakadarlar da talep edebilirler diyebili
riz16. Özetleyecek olursak, bu memnuiyete aykırı olarak yapılan ta
kibat hükümsüz olacaktır17. 

b) Devletler Hususi Hukuku Yönünden: Bilindiği gibi evlen
menin umumî hükümleri kavramına, mal rejimine ilişkin hüküm
ler dışında, evlenme akdinden doğan şahsî ilişküere ait hususlaı 
da dahildir. MK. nun 165 inci maddesinin evlenmenin umumî hü
kümleri ile ilgili oluşundan ötürü sadece iç hukuk bakımından em
redici özelliğini nazara alırsak uygulanışı yönünden aşağıdaki var
yasyonları gözönünde tutmak gerekir. 

(12) Bärtig, B: s. 13. 
(13) BGE 40 I 41, BGE 63 III 143 (Naklen, Egger, A.: Medeni Kanun Şerhi 

«Aile Hukuku» Çev/Tahir Çağa, İstanbul 1943, s. 359); Tekinay, Sulhi: 
«Türk Aile Hukuku» 2. B. İstanbul 1971, s. 275. 

(14) Tandoğan, Halûk: Aile Hukuku ders notları, Ankara 1965, s. 135 
(15) Y. 1İD. 16.12.1943 (Naklen, Velidedeoğlu, H. Veldet: «Aile Hukuku», 

C. 2. 5. B İstanbul 1965, s. 131-132); Tepeci, Kâmil: Notlu ve İzahlı 
Türk Medeni Kanunu Ankara 1955, s. 219. 

(16) Gönensay, Samim: Medeni Hukuk, C. 2, Aile Hukuku k. 1, İstanbul 
1948, s. 145. 

(17) Schwarz, Andreas: Aile Hukuku, Çev. Bülent Davran, İstanbul 1946, 
s. 199. 
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• 1 — Türkiyede bulunan yabancılar hakkında yetkili Kanun 

a — Eşler aynı tabiyette ise: EHVK. md. 4 gereğince şahsî 
hal alanında millî kanun esasına yer vermektedir. Bununla bera
ber EHVK da açıkça evlenmenin umumî hükümleri terimi kulla
nılmamaktadır. Ancak aile hukukuna giren bir mesele olan evlen
menin umumî hükümlerinde «müşterek millî kanunu» uygulamak 
EHVK'nın benimsemiş olduğu sisteme uygun düşecektir18. 

b — Eşler ayrı tabiyette ise; 

ba — Evlenme karının tabiyetine tesir etmemesi nedeniyle 
bu nevi bir ayrılık varsa, öncelikle müşterek ikametgâh kanunu 
yoksa, Türk Kanunu uygulanmalıdır19. 

bb — Evlilik devam ederken tabiyet değişti ise yine önce ika
metgâh kanunu, yoksa bulundukları yer kanun —Türkiyede bu
lunmakta iseler Türk Kanunu— uygulanacaktır. 

be — Ayrı tabiyetli eşlerden biri Türkse, bu halde Türk Ka
nununun uygulanması yerinde olacaıktır20. 

2 — Yabancı ülkelerde bulunan Türkler hakkında : 

HUMK. md. 18 hükmü saklı kalmak şartı ile ikili bir ayırım 
yapabiliriz. 

a — Eşlerin her ikisi de Türk ise prensip olarak müşterek 
millî kanun (TMK. md. 165 vd) uygulanmalıdır. 

b — Eşlerden birisi Türk ise, prensip Türk Kanununun uy
gulanması olmakla beraber, istisnaen müşterek ikametgâh veya 
bulunulan yer kanunu dahi uygulanabilir21. 

Göğer evlenmenin umumî hükümlerinden doğan kanun ihtilâf
larında kamu düzeni engeline mümkün olduğu kadar az yer ver
mek gerektiğini, ancak bu yolla aile hayatı hakkında yeknesak bir 
sistemin uygulanacağım, kamu düzeni etkilerinin genişletilmesinin 
millî Kanun esasının uygulanmasını azalttığı fikrindedir. Bu ko-

(18) Göğer, Erdoğan: Devletler Hususi Hukuku (Kanun İhtilâfı), 2. B, An
kara 1971, s. 184. 

(19) Göğer, Erdoğan: age. s. 184. 
(20) Göğer, Erdoğan: age. s. 185. 
(21) Göğer, Erdoğan: age. s. 185. 
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nuda sadece MK. md- 156 daki nez'in ilânı ve MK. md. 151 deki eş
lerin sadakat ve yardım görevlerini içeren hükümlerinin kamu dü
zeni ile ilgili olduğunu ve dolayısıyla bu hallerde Türk Kanunları
nın yetkili olabileceğini savunmaktadır22. Aynı yönde Egger, söz 
konusu yasağın, kamu düzeni ve emniyeti namına konulmamış ol
duğu görüşündedir23. MK. md. 165'in kamu düzenine ilişkin olduğu 
görüşü ise, bizim de katıldığımız hâkim bir görüştür. Oi7. Berki 
bu hükmün kamu düzenini ilgilendirmesi dolayısıyla, mensup ol
dukları devlet Kanunu müsaade etmiş olsa dahi, yabancılar hak
kında tatbik edileceğini ve hatta alacağın ahare temliki halinde 
temellük eden kimsenin dahi takipte bulunamayacağı görüşünde
dir24. Aynı konuda, ilâveten, cebri icra memnuiyeti ile ilgili istisna
ların da Türk Kanununa tabi olacağı fikrindedir25. Aynı fikri ta
mamlar nitelikte, Ş. Berki'ye göre kamu düzenini ilgilendiren bu 
hükme rağmen, aleyhine hüküm alman taraf nza gösteren dahi, 
cebri icra caiz olmayacaktır26. 

Federal Mahkeme bu düşünce ile bir kararında eşler arasında 
icra yasağını kamu düzeninden kabul ederek bunun mukavele ile 
kaldırılamayacağını, bir eşin diğeri aleyhine başvuracağı takibi ic
ra memurunun muameleye koyamayacağını, yanlışlıkla başlanan 
takibin resen iptal edilmesi lâzım geldiğini kabul etmiştir. Ancak, 
Federal Mahkemeye göre karı koca arasındaki cebri icra yasağı da
hili kamu düzeninden olduğundan, karı yabancı ülkede oturan ko
casını takip ile İsviçrede bulunan mallarını haciz ettirebilir. îsviç-
rede oturmayan karı veya kocanın cebri icra yüzünden birbirleri 
ile iyi geçinmemeleri İsviçrenin kamu düzeni bakımından ehem
miyetli sayılmamıştır27. 

Bu bölümde izaha çalışmış olduğumuz hususlar hakkında çok 
kısa olarak bir hükme varmak istersek söz konusu yasak; evlilik 
birliğinin «vücut ve maksadı ile kabili telif28 ve birliğin idamesi ga-

(22) Göğer, Erdoğan: age. s. 186. 
(23) Egger, A.: Şerh s. 361; Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetz

buch II. Band, «Das Familienrecht», Zürich 1952, s. 272. 
(24) Berki, O. Fazıl: Devletler Hususi Hukuku, C. II, 6 B. Ankara, 1966 

s. 192. 
(25) Berki, O. Fazıl: age. s. 192. 
(26) Berki, Şakir: Medeni Hukuk, Umumî Esaslar, Şahıs, Aile Hukuku, 

2. B. Ankara 1969, s. 128. 
(27) Belgesay, M. Reşit: age. s. 139. 
(28) Hornberger. A.: Das schweizerische Zivilgesetzbuch, Zürich 1933, s. 50 
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yesi için önceden konulmuş bir yaısak olup (einweg-verbot)29, ka
mu düzeni ile ilgili emredici bir hukuk kuralıdır. 

C — Yasağın Dava Ehliyeti Karşısındaki Durumu 
Evlilik süresince eşler arasında her nevi alacak için cebri ic

ranın yasak olması genel prensibinden eşlerin birbirinden olan 
alacakları için dâva açamayacakları anlamı çıkartılmalı mıdır? Ka
rı ve koca evliliğin devamı esnasında birbirlerinden olan alacakla
rım talep ve dâva edebileceklerdir. MK. md. 160 gereğince karı ve 
koca, malların idaresi için hangi usulü kabul etmiş olursa olsun, 
karı dava ehliyetini haizdir. O halde karının kocaya, kocanın 
karıya dâva açmasına pozitif hukuk bakımından teknik bir mani 
olmamak gerekir30- JV1K. md. 165 ile dâva neticesinde elde edilmiş 
olan ilâmın cebri icra yoluyla infaz edilemeyeceği hükme bağlan
mıştır. Fakat alacaklı olan karı veya koca, elinde böyle bir ilâmı 
bulundurdukları müddetçe, kanunen istisnaî olarak cebri icraya 
müsaade olunan hallerde ve evlilik ilişkisinin sona ermesinde artık 
tekrar mahkemeye müracaata lüzum kalmaksızın elindeki ilâmı ile 
icraya müracaat edebileceklerdir31. Eşler arasında teşekkül etmiş 
bu tür borçlara Roma Hukuku tabiriyle «tabiî borç» veya daha doğ
ru bir deyimle eksik borç» (Unvollkommene Obligation) demek 
icap eder. Ancak eksik borçlarda borç mevcut olmakla beraber dâ
va hakkı yoktur. Fakat burada durum daha başkadır; zira bu hal
de dâva hakkı değil, icra hakkı tanınmamıştır. Borcun zorla ifa 
edilemeyeceği prensibinden dolay] burada eksik bir borcun varlı
ğından söz etmek yine de mümkün olacaktır32. 

Yargıtayımız vermiş olduğu kararlarla eşler arasındaki icra 
memnuiyetinin, dâva açma olanağına mani olamayacağı esasını ka
bul etmiştir33. İlâve edelim ki, eşler karşılıklı olarak alacak ve borç
larını takas edebilmek imkânına da sahiptirler. 

(29) Bältig, B: s. 12-13; Ayrıca bkz. Tuor, Peter: Das schweizerische Ziril-
gesetzsbuck, Zürich 1968, s. 116. 

(30) Arsebük, Esat: age. s. 691, 699; «Karı koca arasında cebri icra caiz 
değilse de, bu kurul taraflar arasında dava açılmasına ve uyuşmazlı
ğın hükmen çözülmesine engel değildir» Y. 2HD. 23.12.1971 E. 6934 
K. 7340 (Resmi Kararlar Dergisi 1972, Sa: 2, s. 78-79). 

(31) Gönensay, Samim: age. s. 145-146; ÎİK. md. 2441. 
(32) Saymen, F. Hakkı-Halit K. Elbir: Türk Medeni Hukuku, C. 3, Aile 

Hukuku, 2. B, İstanbul 1960, s. 148-149. 
(33) Y. 3HD. 20.8.1937 E. 8721, K. 7046 «Evliliğin devamı müddetince karı

nın kocası aleyhine açtığı dâvanın istimamı men edecek bir kaydı 
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Türk pozitif hukukunda sorunun bu şekilde çözümlendiğini be
lirttikten sonra, kısaca olması gereken hukuk açısından bir değer
lendirme yapalım: Birçok kez belirttiğimiz gibi, eşler arasında ceb
ri icra yasağının gayesi evlilik birliğinin korunması gibi kamusal 
bir yararı gözetmektedir. O halde, eşlere birbi rlerine karşı dâva aça
bilme olanağının, tanınması söz konusu yararı zedeleyici olmaya
cak mıdır? Fikrimizce eşlere evlilik birliği süresince birbirlerine 
karşı dâva açabilme olanağı tanımak pek doğru olmayacaktır. Çün
kü, dava açılması ile de eşler arasında bir uyuşmazlık ortaya çıka
cak, evlilik birliği sarsılacaktır. Özellikle toplumumuzdaki değer 
yargıları bu sonucu doğuracaktır-

II —• EŞLER ARASINDA DOĞABİLECEK ALACAKLAR 

Yasağın tatbiki, istisnaları ve hükmü ile ilgili açıklamalara gir-
. meden önce eşler arasında ne tür ilişkiler, birini diğerinden ala
caklı kılmaktadır. Bu ilişkileri dört grup halinde toplayabiliriz: 

A — Aile hukukundan doğan alacaklar. 

B — Eşler arasındaki akitten doğan alacaklar. 

C — Üçüncü şahıslarla yapılmış olan akit sebebi ile doğan ala
caklar. 

D — Diğer sebeplerden doğan alacaklar34. 

A — Aile hukukundan doğan alacaklara örnek olarak göstere
bileceğimiz halleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

a — Eşlerden birinin talebi ile ayrı yaşamak keyfiyeti hakh 
bulunursa hâkim, eşlerin durumunu nazara almak suretiyle kimin 

kanunî mevcut olmadığından kadın tarafından kocası aleyhine açı
lan dâvanın istimal caizdir» (Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihatlar 
Hukuk Kısmı 1937, s. 156 no: 96); Keza aynı mahiyette, Y. 2HD. 
27.11.1958 E. 6012 K. 5597 sayılı karar da «Evlilik devam ettiği sürece 
karı koca birbirine karşı istihkak davası açabilirler.» MK. md. 165 
deki istisna yalnız cebri icraya münhasırdır. Bunun istihkak dava
larına teşmil caiz değildir (Feyzioğlu F. Necmettin: Aile Hukuku Ders
leri, İstanbul 1971, s. 512); Benzer kararlar için bkz, Y. 2HD. 29.4.1948, 
E. 7981, K. 2412 (Olgaç, S: 1103, s. 336); Y 2HD. 18.11.1952, E. 6680, 
K. 5600 (Saymen-Elbir, Külliyat, C. 7, no: 34); Y. 2HD. 7.12.1961, E. 
7093, K. 7601 (İlmî ve Kazaî İçt. Der. 1962, s. 1304). 

(34) Bättig, B.: age. s. 21. 
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kimden ne miktarda iaşe için yardımda bulunacağını tesbit eder 
(MK- md. 170/3). Bununla beraber, müşterek hayatın tatili mak
sadı ile olmayan bazı zarurî ayrılık halleri doğabilir. Örneğin koca 
nın meslekî görevi sebebi ile bir müddet için de olsa ailesinden 
uzak bir yerde çalışmak zorunda kaldığı takdirde karı gerektiğin
de geçimini sağlayabilmek için nafaka talep edebilir ve talep üze
rine hâkim bunun da miktarını tesbit etmek zorundadır35. Bu ta
lep sadece tek taraflı bir talep de değildir. Bazı durumlarda koca 
dahi karısından yardım (muavenet) talebinde bulunabilecektir. 
MK. md. 153/2'den çıkan anlam şudur ki, kadın sadece kazancı ile 
katkıda bulunmakla kalmayıp yardım (muavenet) borcu ile de yü
kümlüdür. 

b — Koca, mal birliği rejiminde karısının şahsî mallarından 
intifa hakkına sahip olmakla beraber yine bu sebeplerledir ki me
suliyeti intifa hakkı sahibininki gibidir (MK. md. 201/1). 

Kocanın mülkiyetine geçen karının parası, misli malları ve ha
mile yazılı esham ve senetleri kıymeti ile orantılı olarak koca karı
ya borçlu kalır (MK. md. 201/3). 

c — Mal birliği rejiminde eşlerden birinin şahsî mallarına 
ilişkin bir borç, bir diğerinin şahsî malları ile ödendiği takdirde 
alınan miktarın yerine konması borcu doğacaktır (MK. md. 205/1). 

Keza, karmm mahfuz mallarına ilişkin borçlar malbirliğine da
hil mallar üzerinden veya malbirliğine dahil mallara ilişkin borçlar 
koca veya karının mahfuz malları üzerinden ödendiği takdirde alı
nan miktarın yerine konulması talebi doğacaktır (MK. md- 205/III). 

d — Mal ortaklığı rejiminde ise, sistemin niteliği icabı or
taklığa ilişkin bir borç için ortaklık mallarının kullanılmasından 
sonra alman meblağın yerine konulması için eşler yek diğerinden 
talepte bulunamayacaklardır (MK. md. 219/1). Ancak ortaklığa 
ilişkin borç, mahfuz mallarla veya mahfuz mallara ilişkin borç, or
taklık malları ile ödendiği takdirde alınanın iadesi talebi eşler ara
sında ileri sürülecektir (MK. md. 219/11). 

e — Mal birliğinin sonunda, evlenme mukavelesinde fazla ve 
noksan hakkında başka bir taksim usulü kabul edilmemiş ise, şah
sî malların ayırt edilmesinden sonra fazla kalan miktarın 1/3 ü 

(35) Bättig, B: age. s. 22. 
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kan veya füruuna, kalanın ise koca veya mirasçılara kalacağı sap
tanmıştır (MK. md. 210/I-II). Noksanlıklardan ise karı tarafından 
sebebiyet verildiği ispat edilmedikçe, kocaya veya mirasçılarına so
rumluluk düşecektir. 

Aynı şekilde mal ortaklığında yukarıda söylenen hususlar ge
çerlidir. Fakat ortaklık mallarında meydana gelen artış karı, koca ve 
mirasçılar arasında yarı yarıya taksim olacaktır (MK. md. 240). 

B — Eşler arasında akitten doğan alacaklar 

MK. md. 169/2 genel prensibi gereğince, karı-koca arasında her 
nevi hukukî tasarruf mümkündür. Böylelikle eşler üçüncü bir şa
hısla hukukî ilişki kurar gibi aralarında hukukî muameleler teşkil 
edebileceklerdir. Fakat karının şahsî mallarına veya mal ortaklığı 
usulüne tabi mallara dair eşler arasındaki hukukî tasarruflar, sulh 
hâkimince tasdik edilmedikçe muteber olamayacaktır (MK. md. 
169/11). Keza, evliliğin devamı sırasında yapılan evlenme mukave
lelerinin mahkemenin tasdikine sunulması gerekir (MK. md. 181/ 
II) . Ayrıca koca menfaatine olarak karı tarafından üçüncü şahsa 
karşı taahhüt olunan borçlar için dahi sulh hâkiminin tasdiki ge
rekecektir (MK. md. 169/III). 

C — Üçüncü şahıslarla yapılmış olan akit sebebi ile doğan ala
caklar: 

Bu gibi durumlara pratik hayatta çok sık rastlanmaktadır. Bir 
kaç örneğini aşağıdaki hallerde görebiliriz: 

Eşler taksimi kabil olmayan bir borç için birlikte borç altına 
girmiş iseler her biri taksimi kabil olmayan borcun tamamını ver
mekle mükelleftir (BK. md. 69/11). Halin icabından aksi anlaşılma
dıkça, eşlerden biri borcu ödediği takdirde, kendisi ile beraber borç 
altına girmiş olan eşe karşı rücu hakkına sahiptir ve bu oranda 
alacaklının haklarına sahiptir (BK. md. 69/HI). 

Yine aynı şekilde BK. md. 146 gereğince eşler müştereken üçün
cü şahsa karşı müteselsilen borç altına girmişlerse, hissesinden faz
la ödemede bulunan diğer eşe karşı rücu hakkına sahiptir36. 

Keza, üçüncü şahsa karşı olan bir borç için diğer eş bu borcu 
tekeffül etmiş ise, borçlu eşin ödemede bulunmaması halinde öde-

(36) Bättig, B: age. s. 28. 
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mede bulunan eş kefaletten doğan haklara sahip olup rücu hakkını 
kullanma imkânına sahip olabilir37. 

Diğer bir durumda alacaklının haklarına halef olan eşin du
rumudur. Üzerinde mülkiyet hakkı veya mahdut bir aynî hakkı 
olan bir şeyi eş, diğer eş lehine rehin edip de, onu sonradan rehin
den kurtarması halinde, eş alacaklının sahip olduğu haklara diğer 
eş aleyhine sahip olacaktır (BK- md. 109/1). ikinci bir hal ise, ala
caklıya ödemede bulunan eşin ona halef olacağı borcu eş tarafından 
alacaklıya bildirildi ise, ödemede bulunan eş yine alacaklının hak
larına halef olacaktır (BK. md. 109/11). 

Alacağın temliki ile ilgili olması bakımından diğer bir örnek 
de şu olabilir; eşlerden birinin üçüncü şahsa karşı olan borcu, ala
caklı tarafından borçlu eşin rızası aranmadan, diğer eşe alacağın 
temliki yolu ile devir edilebilir. Ancak, kanun veya akit veya işin 
niteliğinin buna imkân vermesi gerekir (BK. md. 162/I)38. 

D — Diğer sebeplerden doğan alacaklar 

Eşler arasında diğer sebeplerden doğan alacaklar için çeşitli 
örnekler göstermek mümkündür. Bununla birlikte sistematik bi
çimde bu örnekleri gösterebilme olanaksızlığından ötürü vereceği
miz tek bir örnekle az da olsa fikir vermeye çalışacağız. 

Eşlerden biri, diğer eşin ana veya babasından (Schwiegereltern) 
herhangi bir sebeple ödünç para alabilir. Daha sonra ana veya ba
basının ölümü üzerine onların kanunî mirasçısı olan eş, diğer eş
ten miras sebebi ile alacaklı duruma geçecektir. Kural olarak mal 
birliği veya mal ortaklığı rejimi geçerli olduğu takdirde söz ko
nusu alacakta eşlerin müştereken teşkil ettiği birliğe dahil olacak
tır. Çünkü MK. md. 182/III gereğince karı kocadan birinin mah
fuz miras hissesi mahfuz malları arasına konulamaz. Fakat eşler 
arasında mal ayrılığı rejimi söz konusu ise veya mal birliği veya 
ortaklığı rejiminde eşin mahfuz miras hissesini taşan kısım mah
fuz mal sayılacağından diğer eşe karşı bu alacağını dermeyan ede
bilecektir39. 

(37) Bättig, B: age. s. 28. 
(38) Bättig, B: age. s. 28. 
(39) Bättig, B: age. s. 29. 
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III — YASAĞIN HÜKÜMLERİ 

A — Geçerlilik müddeti: 

MK. md. 165/1 bu yasağın «evlenmenin devamı müddetince» 
geçerli olduğunu kesinlikle ifade etmektedir. Evlilik ise bilindiği 
gibi şu üç halde sona ermektedir. 1 — Eşlerden birinin ölümü, 
2 — Evliliğin iptali, 3 — Boşanmaya karar verilmesi- Bunun dı
şında gaip eş hakkında mahkemece gaiplik kararının alınması ile 
evlilik ilişkisi sona ermiş sayılmaz; zira gaibin ölmüş olduğu hak
kında en nihayet adi bir karine mevcuttur. Onun sağ olması ihti
mali de mevcuttur. Bu sebepledir ki eş, «evliliğin feshi dâvası» aç
mak suretiyle bu bağı sona erdirebilir. Ancak eş ayrı bir dâva aça
cağı yerde gaiplik dâvasında da bu talebini birlikte ileri sürebilir 
(MK. md. 94/II). 

O halde eşler arasında MK. md. 139 gereğince ayrılığa hükme-
dilmesi veya MK'nun 162 nei maddesinde eşlerin müşterek haya
tın devamı yüzünden eşlerden birinin, sıhhati, şöhreti veya işinin 
ciddi surette tehlikeye düşmesi sebebiyle ayrı meskenlerde ikamet 
etmiş olsalar dahi söz konusu yasak yine de eşler arasında geçer
li olacaktır*. 

Evlenme, mutlak bir butlan ile malûl olsa bile hâkimin kara
rına kadar sahih bir evlenmenin bütün hükümlerini haiz olacağına 
göre (MK. md. 124/11), butlan kararı verilinceye kadar eşler ara
sında cebri icra yasağı yine mevcut olacaktır41. 

Keza, boşanma dâvası sırasında ve boşanma hükmü katileşin-
ceye kadar memnuiyet yine söz konusudur. Hatta tashihi karar saf
hasında dahi yasak geçerliliğini muhafaza edecektir42, HUMK. md-
442-443 gereğince temyiz ve tashihi karar talepleri icrayı geri bı
rakmaz. Bununla beraber gayrımenkule ve diğer aynî haklara ve 
boşanma, nesep, hacir gibi» Aile Hukukuna dair olan hükümlerle 
«Şahsın Hukuku»na ilişkin hususlar, temyiz ve karar tashihi müd
detleri geçmedikçe veya bu yollarda tasdik edilmedikçe icra edile
meyeceklerdir. Bu sebeple de eşler arasındaki yasak bu safhada 

(40) Raggenbass, Josef: «Die Privilegierte Anschlusspfändung nach sch
weizerischem Recht. Diss, Fraeunfeld 1944, s. 18-19. 

(41) Tunçomağ, Kenan: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, 4 B. İs
tanbul 1969, s. 726. 

(42) Raggenbass, Josef: age. s. 19 (İsviçre Hukuku ile mukayese ediniz). 
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hükmünü icra edebilecektir43. Bu ana kadar gerek malların idaresi 
hususundan, gerek maddî ve manevî tazminattan doğan alacaklar 
için ihtiyati haciz dahi mümkün değildir. Ancak bir emniyet ted
biri mahiyetinde olan ihtiyati haczin cebri icra niteliğinde olma
ması nedeni ile ihtiyati hacize müsaade edilebilmesi mümkün ola
bilirdi44- Bununla birlikte Yargıtayımız, ihtiyati hacizin cebri icra
dan sayıldığını kesin şekilde belirtmiştir45. Cebri icra yasağı, sadece 
eşler arasında geçerli olduğundan ana baba ile çocuklar veyahut 
ölen eşin mirasçıları ile diğer eş arasındaki ilişkiler hakkında ge
çerli değildir46. 

Keza, eşlerden biri aleyhine, diğer eşin de bulunduğu elbirliği 
ortaklığı (miras şirketi gibi) tarafından açılan takibat hakkında 
da yasak uygulanmayacaktır47. 

B — Tatbiki: 

Yasak takip şekillerinden hepsi için yani gerek haciz ve ge
rek iflâs yolu ile yapılan takip hakkında geçerlidir. Takibin ilk 
safhası olan ödeme emrinin (veya icra emrinin) tebliği dahi müm
kün olmayacaktır. MK. md. 165/1 aksine yapılan takibat batıl ola
cağından, böyle bir takibata maruz kalan eş butlam, itiraz yolu ile 
değil de, şikâyet yolu ile dermeyan edebilir48. Çünkü «itiraz, daha 
ziyade maddi hukuka dayanan sebeplerden dolayı ve karşı tarafın 
işleminden ötürü takibe karşı konulmasıdır. İtirazda, alacaklının 
maddi hukuk bakımından alacağına itiraz edilmektedir. Şikâyette 
ise, icra memurunun takip hukukuna dair usul hükümlerini ihlâl 
ettiği ileri sürülür (İİK. md. 16). Yani itirazda alacağa ve dolayı-

(43) BGE 42 III 349 (Naklen, Egger, A: Şerh, s. 361). 
(44) Egger, A: age. s. 361. 
(45) Y. 4HD. 3.5.1931 E. 1585, K. 1016 (Olgaç, S: s. 337, no: 1107); Y. 4HD. 

21.11.1949 E. 4037, K. 5056 (Olgaç, Senai: Notlu ve İzahlı TMK. 1954, 
s. 334 no: 1100). 

(46) BGE 40 I 42 (Naklen, Egger, A: Kommentar, s. 272). 
(47) Egger, A: Kommentar, s. 272. 
(48) BGE 53 II 152 (Naklen, Egger, A: Şerh, s. 362); Yargıtayımız vermiş 

olduğu şu kararla aksi görüşü savunmaktadır: «Medeni Kanunun 
165. nei maddesinin sevk amaçlarından biri, eşler arasındaki uyuşmaz
lıklar da delillerin kaybolmasını ve ispat güçlüğünü önlemektir. Bu 
bakımdan evlilik devam ederken dava açılması nasıl mümkün ise 

icra takibini kesinleştirmekte aynı şekilde caizdir. ...» Y. 2H.D 24.12.1973 
E. 7813 K. 7434 (1st. Bar. Der, C. 48, 1974, sa: 1,2,3,4,5. 219-220). 

I * f «K- « I • • i ' i |i II •• I İ M İ I « I I H • I I II ı-j - 1(1 •! •! (i M l ' l 1 - f l M ı I V ». f « I ı ı l ı H ıll.i» •-! I M W M d h W W W t 
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sıyla alacaklıya karşı muhalefet bildirilirken, şikâyette, icra me
murunun takip hukukuna dair muamelelerine ve bununla icra me
muruna yöneltilmiş bir muhalefet bahis konusudur»49. (Bu konuda 
yapılacak şikâyet bilindiği gibi tetkik merciine. bildirilecektir. Bu 
sebepledir ki icra memuru takibi başlatamaz veyahut takip başla
mışsa bunu resen kaldırır. 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip (İİK. md. 145-153) ve 
bir teminat için takip dahi yasak kapsamına girer50. Bu nedenle, 
MK. md- 201/II'de mal birliği rejiminin hüküm sürdüğü bir ilişki 
de şahsî malları için teminat isteyen, karı, bunu cebri icra yolu ile 
sağlayamaz, teminatı elde edemediği takdirde ancak hâkimden mal 
ayrılığına dair karar vermesini talep edebilir51. MK. md. 175/IH, 
168 karıya bu imkânı tanımıştır. Şuna da işaret etmeliyiz ki; ya
sağa rağmen yapılacak takibata sadece eşler değil, ilgili üçüncü şa 
hışlar dahi şikâyet hakkını kullanabilirler52. 

C — Yasağın üçüncü şahıslara etkisi: 

Eşlerin birbirinden olan alacaklarını cebri icra suretiyle elde 
edemediklerine göre, alacaklarını üçüncü bir şahsa herhangi biı 
sebeple temlik etmeleri halinde, acaba üçüncü şahıs, borçlu eş aley
hine cebri icra takibinde bulunabilecek midir? veya bunun tam 
tersi olan bir ilişkide alacaklı eş, borçlu durumda olan üçüncü şah
sa karşı cebri icra yoluna başvurabilecek midir? 

1 — Alacağın devri 

Bu konuda görüş ayrılıkları mevcuttur. Yargıtayımızm benim
semiş olduğu eski görüş çerçevesinde bir takım müellifler, alacağın 
temlikine rağmen cebri icra yasağının devam edeceğini (üçüncü 
şahısla, eş arasında) savunmaktadırlar53. Yargıtayımızm bir kara
rında şöyle denmekte idi; «Karı kocadan biri diğeri aleyhine ceb
ri icra talebinde bulunamayacağı gibi, alacağın ahare temliki ha-

(49) Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. I, İcra Hukuku, Ankara 1965 
s. 116. 

(50) Egger, A: Şerh, s. 360. 
(51) Egger, A: Şerh, s. 360. 
(52) Arsebük, Esat: age. s. 700, not 10. 
(53) Belgesay, M. Reşit: Şerh, md. 165, s. 139; Oser/Schönenberger, Borç

lar Hukuku Şerhi (Çev. Ferit Ayiter), md. 110483, Ankara 1950, s. 975 
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linde temellük eden kişi de takipte bulunamayacaktır»54. Yine aynı 
daire, bu görüşünü kanıtlar şekilde aynı yönde kararlar vermiş
tir55. Özellikle, BK. md. 167/1 bu görüşü destekler nitelikte görü
nüyordu. Gerçekten, alacağın temliki halinde, borçlunun alacağı 
devralan kimseye karşı, devir edene karşı olan itiraz ve defileri ile
ri sürme hakkı vardı. BK'nın 167/11 inci fıkrası dolayısıyla, borç
lu eş, MK. md. 165/1 deki itiraz olanağını temlik alana karşı da 
ileri sürmesi mümkün olmaktadır. 

Oysa, İsviçrede hâkim olan görüş bunun tam aksidir. Egger, 
hakkın üçüncü şahıslara devrine hiç bir mani olmadığını, MK. md. 
165'in üçüncü şahıslar hakkında cari olmayacağını, fakat mal re
jiminden doğan özelliklerin saklı tutulacağını, karının alacağının 
mal ayrılığı rejiminden doğan bir alacak veya mahfuz mal alacağı 
olduğu zaman bunun başkasına devir edilebileceğini, diğer haller
de, MK- md. 199 gereğince kocanın rızasına başvurmanın gerekli 
olduğunu savunmaktadır56. Yine aynı düşünür, karı lehine hüküm 
olunan muhakeme masraflarının, mahfuz mal alacağı kabul etme
mekte ve MK. md. 197'den ötürü, kocanın intifa hakkından doğan 
taleplerini ve karı da kocanın intifamdan doğan tazminat alacak
larını üçüncü bir şahsa devir edemeyeceğini belirtmektedir57. 

İkinci görüşü destekler nitelikte başka düşünürler olmakla bir
likte58, gerek Federal Mahkeme, gerek Yargıtayımız yeni görüşü be
nimsemiş olduğunu gösteren kararlara varmış bulunmaktadır59. 

Bu görüşü destekler nitelikte olan diğer bir kanıt da şudur; 
BK. md. 132/3 gereğince, evlilik süresince eşler arasındaki alacak 
larda zamanaşımı işlemeyecektir. Alacağı devir alan üçüncü şahıs 
bu imkândan faydalanamayacağına göre, şayet, MK. md. 165/I'deki 

(54) Y. İİD. 16.12.1943 tarihli kararı (Naklen, Tepeci, Kamil: age. s. 219). 
(55) Y. İİD. 28.2.1943, E. 5413, K. 595; 28.6.1951, E. 3501, K. 3534 (Olgaç, 

Senai: age. s. 395); 
(56) Egger, A: Şerh, s. 360. 
(57) Egger, A: Şerh, s. 360. 
(58) Bättig, Bruno: age. s. 40,41; Berki, Şakir: age. s. 128; Tekinay, Sulhl: 

Türk Aile Hukuku, 2. B. İstanbul 1971, s. 277. 
(59) BGE III 62, BGE 49 III 164 (Naklen, Tekinay, S: age. s. 277); «Kan 

kocadan birinin diğerinin zimmetindeki hak ve alacaklarını» temellük 
edenler hakkında cebri icra yasağı uygulanmaz» Y. İİD. 15.1.1968 E. 
248 K. 275 (Naklen, Feyzioğlu F. Necmettin: age., s. 553). Diğer Bir 
karar, Y. İİD. 5.11.1962 E. 10941, K. 11814 (İlm. ve Kaz. İçt, Der, 1963, 
Sa. 26 s. 1894). 
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yasak üçüncü şahıs için de bahis konusu olsa idi alacak için hem 
zamanaşımı işlemekte olacak üstelik alacağın icra yolu ile elde 
edilmemesi sebebi ile üçüncü şahıs zarara uğrayacaktı. 

Bununla birlikte, alacağın temliki suiniyetli bir şekilde (cebri 
icra yasağını etkisiz bırakmak kastı ile) yapıldı ise o takdirde üçün
cü şahsa cebri icra imkânı tanınmamalıdır. Bu konunun ise icra 
memuru tarafından değil, mahkemece nazara alınması gerekir*0. 

2 — Üçüncü şahsın borç altına girmesi 

Eşlerden birinin diğerinden olan borcu yüzünden borç altına 
giren üçüncü şahsın sorumluluğu kefaletten ötürü ise, BK. md. 479 
uncu madde gereğince, kefil asıl borçluya ait tüm savunmaları ala
caklıya karşı ileri sürebilme olanağına sahip olduğundan, alacaklı 
eş üçüncü şahsa karşı cebri icra yoluna baş vuramayacaktır. 

Fakat üçüncü şahıs aslî borçlu olarak takip edilme imkânına 
sahip ise örneğin, müteselsil borçlu ise (BK. md. 141), borçlu eşin 
borcunu bizzat üslenmese (BK- md. 174) veyahut borçlu eşin te
diyede bulunmaması halinde tazminat ödemeyi taahhüt etmiş ise 
(BK. md. 110) alacaklı eş üçüncü şahsı dahi cebri icra yolu ile ta
kip edebilecektir61. 

D — Yasak kapsamına giren alacaklar: 

Yasak her nevi alacak hakkında geçerlidir. Federal Mahke
me karının kocasından olan mahfuz mal alacakları için dahi cebri 
icraya baş vuramayacagım kabul etmiştir62. Aynı şekilde eşlerden 
birinin açmış olduğu boşanma dâvasının reddi sebebi ile ortaya çı
kan masraflarla, evlilik birliğinin korunması amacı ile açılmış dâ
valar neticesinde hüküm olunan dâva masraflarının tazmini alaca
ğı dahi bu yasak kapsamına girer0. 

Yargıtayımız da yerleşmiş içtihatları ile eşler arasındaki cebri 
icra yasağının sadece para alacakları ile smırlamamakta diğer eş
yalar hakkında da geçerli olduğunu kabul etmektedir64. Bu sebep-

(60) Berki, Şakir: age. s. 128; Tekinay, S: age. s. 278 
(61) Tekinay, Sulhi: age. s. 278 
(62) BGE 42 III 349 (Naklen, Egger, A: Şerh, s. 360) 
(63) Egger, A: Şerh, s. 360 
(64) Y. 1İD. 14.5.1943 (Tepeci, Kamil: age. s. 218); Y. HGK. 7.5.1947, 1-135/ 

19 (Olgaç, Senai: age. s. 218) 
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le gayrimenkule ilişkin müdahalenin meni hakkındaki ilâm hük
mü de koca aleyhine cebri icra yolu ile icra olunamayacaktır65. Bu
nunla beraber Yargıtayımız eşler arasında müşterek gayrimenku
lun taksimini veya izalei şüyü'a MK.. md. 165/1 hükmünü teşmil 
etmeyerek bu halleri yasak dışında bırakmıştır60. 

Ticarî senetlerle ilgili olarak Yargıtayımızm vermiş olduğu 
şu karara değinmek isteriz «Ticarî senetlerde evliliğin devam et
tiği müddetçe müruruzamanın ve de cebri icranın caiz olup olma
yacağı hususları Ticaret Kanunumuz meskut kalması sebebi ile Ka
nunun sarahat ve delâletleri ile halli kabil olmayan ahvalde MK'-
nın hükümlerinin tatbik olunacağı Ticaret Kanununun 1 inci mad
desinde belirtilmiştir. Bu halde de BK- md. 132 ve MK. md. 165'in 
birlikte uygulanması yerinde olacaktır»67. 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi ihtiyati haciz de cebri 
icradan sayılmış olduğundan, kocanın bankada bulunan mevdua
tına ihtiyati haciz konamıyacağını, ancak borcunu ödemekten te
merrüt eden kocaya % 5 faiz tediyesi ile muhakeme ve avukatlık 
masraflarına karı lehine hükmedilmesi lâzım geldiğini Yargıtayı
mız başka bir kararında belirtmiştir68-

IV — İFLAS VEYA SEMERESİZ KALAN HACİZDE ŞEREF VE 
İTİBARLA İLGİLİ OLUMSUZ SONUÇLAR KAŞISINDA EŞ
LERİN DURUMU 

MK. md. 165/II'de, cebri icranın eşler arasında geçerli olabi
leceği istisnaî hallerde (MK. md. 166-168) eşlerden birini borçlu eşe 
karşı yapmış olduğu takip neticesinde, takibat haczin semeresiz 

(65) Y. 1İD. 20.4.1942 (Tepeci, Kamil; age. s. 218) 
(66) Y. İİD. 27.3.1942 E. 706, K. 1158 «karı koca arasında cebri icra caiz 

olmaması mücerret aile birliğinden maksut huzur ve ahengi halelden 
mesuniyeti mülâhazasyile kabul olunan istisnai bir hüküm olup iş 
bu hükmün aile ocağını kuran karı ve kocanın huzursuzluk ve kır
gınlığı mucip ve hukukî neticelere müncer olacak muamelelere mak-
sur olmaması lâzım gelmesine ve hadise saian müşterek gayrimen-
kuldeki hissenin nak'te tahvilinde zaruret ve menfaat gören alacaklı 
kocanın bu hareketi aile hayatını nahoş bir tazyik ve tesir yapacak 
mahiyette olmadığından MK. md. 165. yasağının şüyun izalesine mü
teallik ilâmlara şümullü olmamasına karar verilmiştir (Tepeci, Ka
mil: age. s. 217-218); Aynı mahiyette Y. 5 HD. 11.1.1951 E. 91, K. 39 
(Türk îç. Kül. 1952 s. 1304). 

(67) Y. İİD. 10.11.1942, E. 3154, K. 4146 (Tepeci, Kamil: age. s. 217) 
(68) Y. 2 HD. 18.11.1952 E. 6680, K. 5600 (Türk. İç. Kül. C, 7, 1953, s. 21). 
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kalması veya borçlu eşin iflâs etmesi ile sona ermiş ise, iflâs ve 
semeresiz kalan haczin şeref ve itibarla ilgili olumsuz sonuçların
dan borçlu eşi korumak istemiştir. Doğacak olumsuz sonuçlar ise 
daha ziyade Kamu Hukukunu ilgilendirmektedir69. Örneğin adi müf
lis, Avukat (Avukatlık Kanunu md. 5), Noter (Noterlik Kanunu 
md. 7/VII-d), Banka yönetim kurulu başkan ve üyesi ile denetle
yicisi veya banka genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya bi
rinci derecede imza yetkisini haiz görevli (Bankalar Kanunu md. 
15/III), itibarı yerine getirilmedikçe (ihracatçı ruhsatnamesine sa
hip olmadıkça) ihracatçı olamayacaklardır. Hileli müflisin mahru
miyetleri ise daha fazladır. TCK. md. 506 gereğince iki yıldan, beş 
yıla kadar ağır cezaya çarptırıldığı gibi (İİK. Md. 311/I'de yazılı 
malları kıymeti 1000 liradan aşağı olduğu takdirde, TOK. md. 522 
gereğince ceza yarısına veya zararın kıymeti pek hafif ise 1/3 üne 
kadar eksiltilir), hileli müfliste adi ve taksiratlı müflis gibi, avu
kat, noter, banka genel müdürü vs. olamaz. Bunun yanında hile 
li müflisler, devlet memuru, milletvekili, Cumhuriyet Senatosu üye
si, yedeksubay, belediye başkanı, köy muhtarı, köy ihtiyar mec
lisi üyesi imam hatip, hatip, müezzin kayyım, kayyım, vakıf ida
recisi, seyahat acentası sahibi, hakem kurullarında hakem, yazı 
işlerini fiilen idare eden sorumlu müdür, muhabir olamazlar. Hile
li müflise ihracatçı ruhsatnamesi de verilemez70. Kanunumuz yu
karıda sayılan ağır neticeleri diğer eşe tatbik etmeyi uygun bulma
mıştır. Fakat pratikte bu hüküm pek geçerli olmamaktadır. Zira, 
eşten başka diğer şahısların da takibe iştirak etmeleri mümkün
dür; eğer bunlar haklarını tamamen elde edemeyecek olurlarsa, if
lâs (veya semeresiz kalan haciz) diğer eşin hakkını tamamen der-
meyan etmesinden ileri gelmiş olsa dahi, takip yine şeref ve itiba
ra ilişkin neticeleri doğuracaktır71. 

V — MK. md. 165 HÜKMÜ İLE BK. md. 132/3 HÜKMÜNÜN PA
RALELLİĞİ 

Borçlar Kanunumuzun 132. inci maddesi, altı bend halinde sı
ralanmış olduğu hallerde, müruruzamanın işlemeyeceğini veya iş-

(69) Tekinay, Sulhi: age. s. 279; Egger, A: Şerh, s. 362 
(70) Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971, no: 13, s. 371, 

372 
(71) Tekinay, Sulhi: age. s. 273; Egger, A: Şerh, s. 362; Belgesay, M. Re

şit: Şerh, s. 139. 
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lemeye başlamış olan müruruzamanın inikata uğrayacağını tespit 
etmiştir. Adı geçen maddenin son fıkrası ise, müruruzamanı tatil 
eden sebeplerin kalkmış olduğu günün sonundan itibaren müru
ruzamanın işlemeye başlayacağını veya inkitadan evvel başlamış 
olan sürenin devam edeceğini belirtmektedir. 

Bu hükmün bizi ilgilendiren kısmı üçüncü bendidir. Bu bend 
«Nikâh devam ettiği müddetçe kein, kocadan birinin diğeri zim
metinde olan alacakları hakkında» da aynı genel prensibin geçerli 
olduğu saptanmıştır. Evvelce işlemeye başlayan süre yukardaki se
beple tatil edilmiş ise o ana kadar geçen süre yeniden işleyen süre
ye ilâve edilir. Örneğin, (B) nin (A) dan 10 senelik müruruzama
na tabi bir alacağı olsa ve muaccel olduğu andan itibaren yedi se
ne geçtikten sonra, (B), (A) ile evlense, müruruzaman evliliğin de
vam ettiği sürece durur. Evlilik 15 yıl sonra boşanma ile sona er
diği takdirde, boşanma tarihinden sonra ancak üç sene (3+7 = 10) 
daha geçtikten sonra alacak müruıruzamana uğrar72. 

Her üç mal rejiminde de yürüyen bu kural evlilik hayatındaki 
huzuru bozmamak ve alacaklı eşi,, alacağını korumak endişesiyle 
takibatta bulunmaktan alıkoymak için konulmuştur73. Isviçrede kö
keni çok eskiye dayanan bu hüküm terminolojik değişiklik dışında 
—eskiden talep anlamına gelen «Ansprüchen» terimi kullanılmak
ta iken bugün alacak «Forderungen» terimi kullanılmaktadır— bu 
güne değin geçerliliğini hâlâ muhafaza etmektedir74. Yargıtayımız, 
BK. md- 132/3 hükmünü sadece para değil ayın dâvalarında da uy
gulamaktadır75. 

Bu konuda ihtilâf konusu olan önemli bir konu da şudur; BK. 
md. 132/3 acaba ayrılık halinde de uygulanacak mı? yolda olumsuz 

(72) İnan, Ali Nairn: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 2 K. Ankara 1973 
s. 634 

(73) Y. 4HD. 6.6.1944, E. 2438, K. 1861 (Tepeci, Kamil: Notlu ve İzahlı BK. 
3. B. Ankara 1959, s. 390; Y. 4HD. 6.1.1950, E. 478, K. 52; Y. İİD. 
7.12.1953, E. 5688, K. 58887 (Olgaç, Senai: Kazaî ve İlmî İçtihatlarla 
TBK. ve Hususî Kanunlar, İstanbul 1970, no: 1940-1942). 

(74) Bättig, B: age. s. 30; Ayrıca bkz. Becker. H: İsviçre Medeni Kanunu 
Şerhi (Çev: Sami Özkök), Borçlar Kanunu, C. VI, K. I, F. IV, (Türk 
BK. md. 103-148); 1972, s. 138-139. 

(75) Y. HGK. 7.5.1947, E. 1/135, K. 19 «BK. md. 132/3 sadece para alacak
larında değil, ayın dâvalarına da teşmili Kanunun ruhuna uygun dü
şer (Olgaç, Senai: Kazaî ve İlmî İçtihatlarla TBK. Genel Hükümler, 
İstanbul 1970, md. 132). 
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cevap verenlerden, Oser-Schönenberger «Eski hukukta evliliğin de
vamına ayrılık müddeti de ithal edilmekteydi. Bunun, yeni hukuka 
göre kabul edilmesi varit olamaz. Zira muayyen olmayan bir müd
det için ayrılığa hüküm edilebilir ve ayrılık kendi başına hukukî 
bir müessese olarak vücuda getirilmiş bulunmaktadır. Karı-koca 
arasındaki münasebet (bu ayrılık vaziyetinin) hiç olmazsa katileş-
mesi takdirinde, müruruzamanın tatile uğramasını icap ettiren teş
ri mucip sebepler artık varit olmamaktadır. Ancak, MK. md. 162 
deki fiili ayrılık halinde vaziyet başka türlüdür» demek suretiyle 
ayrılık halinde müruruzamanın işleyeceği görüşündedir76. Fikrimiz-
ce BK'nun 132/3 hükmünü somut olarak ele almak suretiyle bir 
değerlendirmeye başvurulduğu takdirde şüphesiz böyle bir tartış
ma olağan olacaktır. Fakat adı geçen hüküm ile MlK. md. 165/1 ara
sında gerekli uyumu kurmak gereğini nazara alırsak kesin olarak 
bir neticeye varmak imkânını bulmuş oluruz. 

Bilindiği gibi ayrılık süresi içinde dahi eşler arasmda cebri 
icra yasağı caridir. O halde ayrılık süresi içinde müruruzamanın 
işlemesi görüşünü kabul ettiğimiz takdirde, MK. md. 165/1 yasağı 
sebebi ile takibatta bulunamayan alacaklı eşin, alacağı bu süre 
içinde zamanaşımına uğrayacaktır. Buna karşı alacaklı eşin, BK. 
md- 133/2'ye göre zamanaşımını kesme imkânına sahip olduğunu 
düşünsek bile böyle bir kısır döngü içine girmek anlamsız olur. 
Kanaatimizce, ayrılık süresi içinde dahi alacak hakkında, BK. md. 
132/3 hükmünü uygulamak daha doğru ve pratik olacaktır77. 

MK. md. 124/1 gereğince, evlilik batıl olsa dahi, yargıç bu ko
nuda hüküm verinceye kadar 3 sayılı bende tatbik edilecektir; zira 
bu süre hakiki evlilikle özdeş tutulmuştur78. 

VI — YASAĞIN İSTİSNALARI 

A — Genel Olarak: 

Yasağın istisnasız katı olarak uygulanmasından eş, dolayısıyla 
aile birliği ve çocuklar olumsuz olarak etkilenebilirler. Bu sebep-

(76) Oser-Schönenbergef: age. s. 832, 833. 
(77) Aynı görüş: Birsen, Kemalettin: Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul 

1967 s. 649-650; Tunçomağ, Kenan: age. s. 726; Bättig, B: age. s. 30-31 
(78) Funk, Fritz: TBK. Şerhi, I. Umumî Hükümler (Çev: Hıfzı Veldet-Ce-

mal Selek) İstanbul 1937, s. 230; Oser-Schönenberger: age. s. 883. 
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ten Kanun bazı istisnalar koymak zorunluluğunu duymuştur. Ge
nellikle karı kocadan biri üçüncü bir şahıs tarafından takibata ma
ruz kaldığı takdirde diğer eşin hacze ve iflâs masasına iştirakine 
izin verilmiştir. Bu alacaklı eşin menfaatine olmakla birlikte, aile 
birliği yararı için de lüzumludur ve bu mânade, birlik fikrini de 
zedeler nitelikte değildir. Eşi korumak amacı ile konulmuş tam 
bir istisna ise muayyen bazı hallerde eşe bizzat takibat açabilme 
olanağının sağlandığı durumlardır. Mahkemece verilen mal ayrı
lığı kararının tenfizi ile nafaka alacakları ile ilgili hususlar da is
tisnaî olan imkân sağlanmıştır. Buna karşı, karı kocadan biri aley
hine üçüncü şahısıar tarafından açılan takiplerde, borçlunun eşine 
karşı olan haklarının da alacaklılar tarafından takip edilebilmesi 
alacakl ıolan üçüncü şahsın yararı ile ilgili olup yine aile birliğini, 
eşler yönünden zedelemez. 

B — Üçüncü şahıslar tarafından açılan takip, haciz veya iflâsa 
iştirak: 

a — Üçüncü şahıslar tarafından açılan takibe iştirak: 

Eşlerden birine karşı yapılmakta olan takibe diğer eş aynî bir 
alacağından dolayı istihkak iddia eden bir üçüncü şahıs gibi davra
narak hakkını ileri sürebilir (MK. md. 192, 193, 206/2, 234). İİK'-
nun 196-99 ve 228 inci maddeleri alacaklı eşe hacze itiraz ve hak
larını iflâs masasından çıkartabilme imkânını sağlamıştır. Aslında, 
haciz sadece borçlunun malları üzerine konulmalıdır. Zira alacak
lının, borçlunun mamelekinden tatmin edilmesi gerekir. Bu sebep
le, üçüncü şahsm istihkak iddia ettiği mallar haczedilmekle bera
ber (yani alacaklı eşin) üçüncü şahsa (alacaklı eşe) bu mallan 
hacizden kurtarmak imkânı tanınmıştır-

Bu prosedür mahcuz malın borçlu elinde bulunması veyahut 
istihkak iddia eden üçüncü şahsın elinde bulunması haline göre 
farklı şekilde işleyecektir. Netice olarak istihkak dâvası sonunda 
bu iddia haklı çıkarsa dâva konusu mal üzerinden haciz kalkar ve 
artık o mal satılıp alacaklı bunun bedelinden tatmin edilemez (ay
rıntı için bkz. dip not 79). 

(79) Mahcuz mal borçlu elinde ise; istihkak iddiası icra tutanağına geçi
rilir (md. 96/1). Ancak bu iddianın haczin öğrenildiği tarihten itiba
ren 7 gün içinde ileri sürülmesi gerekir, aksi halde aynı takipte bu 
iddiayı ileri sürebilme hakkı kaybolur (md. 96/III). İcra memuru, 
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Bizi burada daha ziyade ilgilendiren birlikte elde bulunduru
lan malların durumudur. Borçlunun elindeki mal üzerinde aynı za
manda başkasının da müşterek zilyetliği mevcutsa (örneğin, borç
lunun eşi) ve bu kimseler haczedilen malın kendilerine ait oldu
ğunu ileri sürdükleri takdirde, malın kimin elinde sayılacağı ve dâ
va açma külfetinin kime ait olduğu sorunu ile karşılaşırız. İÎK. md. 
79a/I, c.2'de «borçlu ile üçüncü şahıs menkul bir malı birlikte el
lerinde bulundurmaları halinde mal borçlu elinde sayılır». Böyle
ce örnekteki borçlunun eşi, malı elinde bulundurmayan üçüncü şa
hıs sayılacak ve mal borçlu elinde imiş gibi istihkak dâvası açmak 
yükü üçüncü şahıs durumunda olan borçlunun eşine düşecektir. 
Md. 97a/I, e. I, diğer eş lehine bir karine koymuştur. Buna göre 
borçlunun evindeki bir kürk mantonun borçlunun karısına ait ol
duğu karine ile kabul edilerek aksini ispat yükü alacaklıya düşe
cektir. Ancak, şunu da belirtelim ki, bu karine sadece ispat yükü
nü değiştirmiş olmakta fakat dâva yine borçlunun karışınca açıl
makta ve malın borçlu eş elinde olduğu kabul edilmektedir80. 

İflâs masasına sadece borçluya ait (müflis) olan mal ve hak
lar girer (IIK. md. 184/1). Üçüncü şahsa ait bir mal müflisin elin
de ve bu sebeple şeklen masaya girmiş ise bu malın gerçek sahi
bine verilmesi gerekir. îflâs masası (idaresi), o malı üçüncü şahsa 

alacaklı ve borçluya bunu bildirir ve itirazları için 3 günlük bir me
hil müddeti verir. İtiraz olunmaz ise, istihkak iddiası kabul edilmiş 
sayılır (md. 96/11). İtiraz edilirse icra memuru dosyayı TM'ne gön
derir. TM, iddia sahibine 7 gün içinde mercie dâva açma imkânı ve
rir. Bu süre içinde dâva açılmazsa iddiasını aynı takipte bir daha 
ileri süremez. Dâva basit yargılama usulü ile acele olarak görülür. 
Davacı hakkının mesnedine hukukî ve fiilî sebep ve hadiselere da
yandırmak suretiyle ispata çalışır. Dâva red olunursa iddia sahibi, 
alacaklının alacağını istihkak dâvası dolayısiyle, geciktiren miktarın 
% 15 'tazminat lehine hükmedilir. Mahcuz mal iddia sahibinin elinde 
Dâva kabul edilirse aynı hakkı iddia sahibine tanır ve talep halinde 
°/o 15tazminat lehine hükmedilir. Mahcuz mal iddia sahibinin elinde 
ise md. 96/11 göre haber ve mehil müddeti yoktur. Burada da (ça
lışmış ve kaybolmuş şeyler hakkında MK. md. 902, 903, 904 hüküm
leri mahfuzdur) farklı olan husus 7 gün içinde de dâva açma müd
detini TM değil, icra memaru verir. TM'de görülen bu dâvada farklı 
olarak borçlu taraf değildir ve davacı alacaklı olan kişidir. Dâva ne
ticesinde hükmedilen % 15 tazminat bu halde yoktur. Diğer hususlar 
aynen mahcuz malın borçlu elinde bulunduğu haldeki gibi işler (Ku
ru, Baki: age. s. 243-254). 

(80) Kuru, Baki: İcra, s. 254-255. 
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vermezse (örneğin, istihkak iddia eden eşe) üçüncü şahıs iflâs ida
resine karşı istihkak dâvası açabilir (ÎÎK. md- 228). İşte, üçüncü 
şahsın iflâs masasına dahil edilmiş olan bir malını masadan geri 
isteyebilmesi hakkına «masadan çıkarma hakkı» denir. Bu masa
dan çıkarma hakkı hacizdeki istihkak dâvalarının (İİK. Md. 96, 99) 
iflâsta büründüğü şeklidir. Burada da istihkak iddia edilen malın 
masanın veya üçüncü şahsın elinde bulunmasına göre ikili ayrım 
yapılır : 

Mal masanın elinde ise; bu halde masa mallarının defteri tu
tulur ve istihkak iddia edilen malı deftere yazılırken, bu durumu 
belirten şerh verilir. Bu iddiayı inceleme yetkisi iflâs idaresine ait
tir (ÎİK. md. 228/1). İflâs idaresi bu iddiayı kabul etse dahi ikinci 
alacaklılar toplantısına kadar malı elinde tutmalıdır. İflâs idaresi 
bu iddiayı reddederse, üçüncü şahsa TM'ye istihkak dâvası açma
sı için 7 günlük süre verir (İİK. md. 218/11). Ancak bunun için 
ikinci alacaklılar toplantısını beklemek gerekir (İİK. md. 237). 
İkinci alacaklılar toplantısında verilmiş red kararı kabul edildi ise 
o vakit 7 gün içinde dâva açılması için süre verir ve bunu üçün
cü şahsa tebliğ eder. Bu süre içinde üçüncü şahıs dâva açmazsa 
iddiasından vaz geçmiş sayılır (İİK md. 228/11). Ancak bu vaz 
geçme masaya karşı olup, iflâs kaldırılırsa bu malı müflisin kendi
sinden isteyebilir ve müflis malı vermezse müflise karşı normal 
bir istihkak dâvası açabilir- Dâva açtığı takdirde ise dâvâlı iflâs 
masasının kanunî mümessili olan iflâs idaresi taraf olacaktır. Ha
cizde istihkak davasındaki usul hükümleri niteliğine aykırı düşme
dikçe burada da uygulanır. Dâvayı üçüncü şahıs kazanırsa, iflâs 
idaresi malı masadan çıkartır ve iddia sahibine verir. Dâvayı kay
beder ise, iflâs idaresi malı satarak bedelini alacaklılar arasında 
paylaştırır. Mal üçüncü şahsın elinde ise, bu halde mülkiyet karine
si üçüncü şahıs lehinedir. İflâs idaresi malı masaya alabilmek için 
normal bir istihkak dâvası açmak zorundadır ve bu İİK. md. 228/11 
gereğince süreye de tabi değildir. Yetki, görev ve usul bakımından 
bu dâva tamamen HUMK'un genel hükümlerine tabidir. 

b — Hacze iştirak: 

Kanun, hukukî ve fiilî sebeplerden dolayı, kendiliğinden icra 
takibinde bulunmayan bazı alacaklıları hususî bir korumaya lâyık 
görerek, bu alacaklılara, muayyen nitelikteki alacaklar için mevcut 
bir hacize iştirak edebilme olanağını tanımıştır. 
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İÎK. md. 100 gereğince bir alacaklının başka alacaklılar tara
fından konulmuş olan bir hacze iştirak edebilmesi için, borçlu 
hakkında icra takibinde bulunması ve bu takipte kendisice haciz 
isteme yetkisinin (İİK. md. 78) gelmiş olması gerekir. Kanun 101 
inci maddesi ile ise öngörmüş olduğu muayyen alacaklıların, muay
yen alacakları için, borçluları hakkında, önceden bir takip talebin
de bulunup, takibin kesinleşmesini ve kendilerine haciz isteme yet
kisinin gelmesini beklemeden başka alacaklıların koydurduğu hac
ze doğrudan doğruya iştirak edebildiklerini kabul etmiştir. Bu ala
caklılar takipsiz hacze iştirak edebildikleri halde, takipsiz, doğru
dan doğruya, elbetteki borçlunun her hangi bir malının haczini is
teyemezler. 

Öncelikle bilinmesi gereken diğer bir hususta imtiyazlı işti
rak hakkının üçüncü bir şahsa temlik edilemeyeceğidir. Böylece bu 
hak, sahibinin mirasçıları tarafından kullanılamaz; fakat hak sa
hibi sağlığında kullanmış ise mirasçıları bu yolda takibe devam 
edebilir*1. 

ÎİJK. md-'101 borçlunun eşinin evlenmeden doğan alacaklardan 
dolayı hacze takipsiz iştirak edebileceğini hüküm altına almıştır. 
Oysa Medeni Kanunumuz borçlunun eşine tanımış olduğu imtiyaz
lı iştirak halinde (MK. md. 166, 206) alacakları daha geniş tuta
rak umumî bir çerçeve çizmiştir. Md. 101 gereğince evlenmeden 
mütevellit alacaklar, MK'un çeşitli maddeleri ile düzenlenmiştir 
(MK. md. 143, 180/III, 195, 197, 201, 205, 206, 207, 208/11, 210, 219, 
230). Evlenmeden doğan alacaklar için bir genelleme yapacak olur
sak bunları 4 gurup altında toplabiliriz. 

1 — Karının getirmiş olduğu mallar dolayısıyla doğan alacak
lar 

2 — Mal ayrılığı rejiminde doğabilecek alacaklar 

3 — Mahfuz mallar sebebi ile doğan alacaklar 

4 — Eşler arasındaki evlilik ilişkisinden doğan alacaklar (mad
dî ve manevî tazminat talepler ile nafakadan doğan ala
caklarda olduğu gibi). 

(81) Ansay, S. Şakir: İcra ve İflâs Usulleri, Ankara 1960, no: 175, s. 99; 
Belgesay, M. Reşit: İİK. Şerhi, I.K. İcra. 2. B. İstanbul 1948, s. 200. 
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Bu durumda eşler arasında doğabilecek alacaklar için MK'un 
geniş çerçeveli hükmü mü yoksa İcra ve iflâs Kanununun daha 
dar çerçeveli hükmü mü imtiyazlı iştirakta nazara alınacaktır. 

Bu konuda Belgesay, alacağın kaynağını evlenmeden almış ol
ması görüşünü kabul etiginden, evlenme mukavelesinden veyahut 
kanunun evlenmeye dair hükümlerinden doğmamış bir alacağı için 
imtiyazlı iştiraki kabul etmemektedir. Eşlerin nafaka, boşanma ha
linde lehe hüküm olunan tazminat alacağı için imtiyazlı iştiraki 
kabul etmekle beraber, mal ayrılığı rejiminde, karı malların idare 
için kocaya yetki verdiği halde bu idareden doğan alacaklar için 
imtiyazlı iştiraki kabul etmemektedir82. Keza, Ansay ve Postacıoğ-
lu aynı görüşü paylaşmaktadırlar83. 

Bazı müellifler ise bu sınırı nisbeten geniş tutmakla beraber 
eşler arasında akitten ve haksız fiilden doğan alacakları hacze im
tiyazlı iştiraki kabul etmemektedirler84. 

Kanımızca, evlilik ilişkisinden doğup doğmadığına bakılmak
sızın bütün alacaklar bakında imtiyazlı iştiraki kabul eden görüş 
daha tutarlıdır. Yani tüm maddî ve manevî tazminat alacakları, iş, 
karz, vekâlet ve şirket akdinden doğan alacaklar hakkında da imti
yazlı iştirak cari olmalıdır. Federal Mahkeme de, evlenmeden doğ
mayan alacaklar için de imtiyazlı iştirak hakkını tanımaktadır. Böy
lelikle MK. md- 166 daha üstün tutularak bu konuda kesinlik sağ
lanmıştır85. Bizi bu şekilde düşünmeye zorlayan nedenleri şu şekil
de belirleyebiliriz: Bilindiği gibi hukukta var olan bir genel pren
sibe göre; sonra çıkarılan özel kanun, genel kanuna tercih edilir. 
O halde İcra ve İflâs Kanunu özel ve sonraki tarihli bir kanundur 
(19.6.1932). Medeni Kanun ise genel kanundur ve önceki tarihlidir. 
Bu durumda ilk bakışta söz ettiğimiz prensip gereği İİK'daki (md. 
101) hüküm tercih edilmelidir. Ancak biz soruna başka bir açıdan 
bakmak istiyoruz. Çünki; 

1 — Ülkemizde kanunlaştırma çabalarının ne şekilde başladı
ğı ve ne şekil aldığı bilinen gerçeklerdir. Gerek Medeni Kanun ve 

(82) Belgesay, M. Reşit: İcra ve İflâs Şerhi, s. 199. 
(83) Ansay, S. Şakir: age. s. 99; Postacıoğlu, İlhan: İcra Hukuku, İstanbul 

1973, s. 406. 
(84) Uyar, Talih: Hacze imtiyazlı iştirak (takipsiz iştirak), Ad. Der. 1973 

Sa: 8, s. 640-645. 
(85) BGE 42 III 382, BGE 61 III 80 (Naklen Raggenbass, Josef: age. s. 

40, no: 2.). 
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gerek icra ve iflâs Kanunu çok küçük değişiklikler dışında, aynen 
Isviçredeki özdeş kanunlardan tercüme edilmek suretiyle hukuku
muza girmiştir, isviçre'de ise, ItK'nu 11.4.1880 tarihli (eski tarih
li) Medeni Kanun, ise 10.11.1907 tarihli (sonraki tarihli) dir. Bu 
nedenle Kanunun koyucumuzun bilinçli bir şekilde davranarak, 
MIK. md. 166'yı sonra çıkarılan ÎÎK'nu bilerek değiştirdiği söyle
nemez. 

2 — ikinci bir kanıt olarak da, «dâva ehliyeti» başlığı altında 
belirtmiş olduğumuz gibi aile ilişkisini, kamu düzenini ve ahlâkı 
korumak gayesi ile konulan cebri icra yasağını, eşler arasında ev
lenmeden doğsun, doğmasın her türlü alacak için uygulamak bize 
daha uygun gelmektedir853. Böylece, haksız fiil veya kusursuz 
mesuliyet hallerinin birinden doğan alacaklarda da takibe imtiyaz
lı iştirak haczin mevzuunu teşkil eden şeye de tabi olmadan (üc
retin haczinde dahi) imtiyazlı iştirak mümkün olacaktır. Üstelik 
adı geçen hakkın aynı alacak için, sonra meydana gelebilecek üc
ret haczlerinde de yeniden ileri sürülebilme olanağı yine vardır86. 

Federal Mahkemenin vermiş olduğu karar ve bu karara katı
lan Egger, Raggenbass gibi müelliflere rağmen doktrinde bu konu
da halen tartışmalar sürüp gitmektedir87. 

imtiyazlı iştirakte usul : 
Hakkını kullanmak isteyen eş, ilk haciz üzerine hacze iştirak 

için satılan malın tutarının vezneye girinceye kadar ve evliliğin 
devamı süresince veya zevalini takip eden bir yıllık müddet içinde 
harekete geçmelidir (IÎK. md. 101). Başvurulacak icra dairesi ilk 
haczin sebebi olan takibin yapıldığı icra dairesidir. 

iştirak talebi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir, icra memu
ru iştirak taleplerini zabta geçirir ve durumu alacaklı ve borçlula
ra tebliğ ederek 7 günlük itiraz süresi verir. Bu süre içinde üç 
sebebe dayanarak itiraz mümkündür : 

a — Alacağın hiç veya iddia edilen miktarda olmadığı, 
b — Alacağın niteliği gereği alacaklıya takipsiz hacze iştirak 

yetkisi vermediği, 

(58a) Geniş bilgi için bkz. Yılmaz, Ejder: Hacze takipsiz katılma, C. XXXI. 
1974 Sa: 1-4, s. 368-370. 

(86) Egger, A: Şerh, s. 364. 
(87) Tartışma için bkz. Raggenbass, Josef: age. s. 37 vd. 
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e — İştirak talebinin kanunî süreden sonra yapılmış olduğu88. 

Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde alacaklının hacze iş
tiraki kesinleşir. 

İtiraz olduğu takdirde ise, iştirak talebinde bulunan kimsenin 
hazce iştiraki geçici olarak kabul olunur ve kendisine 7 gün için
de dâva açılması lüzumu bildirilir (md. 101/1. (burada şu hu
susu belirtelim ki iştirak talebi üzerine itiraz edilecek yerde şikâ
yet yoluna gidilmesi itirazının hükmünü doğurmaz ve itiraz edil
memiş gibi, hacze iştirak kesinleşir). 

Takipsiz hacze iştirak taleplerine itiraz alelade itirazlardan 
farklı olarak şu neticeleri hasıl eder89. 

1 — Bu itiraz alacaklının haeize iştirak ettirilmesine mani 
olmaz. 

2 — İmtiyazlı iştirak talebine itiraz olunan alacaklı, itirazın 
tebliği tarihinden 7 gün içerisinde alacağını dâva etmeğe 
mecburdur, bu müddette dâva etmezse iştirak talebi dü
şer. 

3 — Adi itirazdan farklı olarak, itirazın kaldırılması TM'den 
istenmez. Fakat, alacaklı bu müddet içerisinde TM'den itirazların 
kaldırılmasını istemekle haklarını muhafaza eder, TM dosyayı he
men yetkili yargıca gönderir (HUMK. md. 27). 

4 — Kaide olarak, takip olunan alacağa sadece borçlu itiraz 
edebilir, diğer alacaklılar, ancak borçlunun haciz edilmiş bütün 
malları satılarak bedeli hepsini ödemeye yetmesi halinde itiraz 
edebilirler-

İştirak talebine yapılan itirazın yazılı veya sözlü olması müm
kündür: Dâvanın nerde açılacağım kanun belirtmemiştir. İsviçre 
Hukukunda, takibin yapıldığı yer mahkemesi yetkili kılınmıştır. 
Bizim hukukumuzda ise, dâvanın hem takibin yapıldığı yer mah
kemesinde ve hem de HMUK. md. 9 uyarınca dâvâlının (veya dâvâ
lılardan birisinin) ikametgâhında bulunduğu mahal mahkemesin 
de açılalbileceği görüşü ileri sürülmektedir90- Dâva, konusunun 

(88) Belgesay, M. Reşit: İcra ve İflâs, Şerh, s. 201, 202. 
(89) Uyar, Talih: agm. s. 643. 
(90) Belgesay, M. Reşit: Şerh, s. 200. 
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kıymetine göre sulh veya asliye mahkemesinde açılacaktır. Eğer, 
haczedilen malların değeri, takip konusu tüm alacakları karşılaya
bilecek büyüklükteyse görevli mahkemede, davacının dâva konu
suna göre ve fakat satış yekûnu bütün alacaklıları .tatmine kâfi 
gelmezse, görevli mahkeme tüm hacizli malların değerine göre bel
li edilir91. 

Basit yargılama usulüne göre yapılan dâva, sonunda (HMUK. 
md. 507-511) verilen hüküm mahcuz mala ilişkin istihkak dâvasın
da olduğu gibi tesir icra eder. Alacaklılardan bir kısmı itiraz edip 
ve dâvada kazanıldı ise alman ilâm, yalnız dâvada taraf olmuşlar 
hakkında hüküm ifade eder. 

Nafaka alacağı için takipsiz hacze iştirak talebine itiraz edile
mez (ÎİK. md 101/son); zira bu alacak ilâma dayanır. Fakat, kötü-
niyet söz konusu ise, nafaka alacaklısına itiraz mümkündür. Kötü 
niyetten kasıt, ilâmı' elde ettikten sonra nafakanın sebebini teşkil 
eden ihtiyacın ortadan kalkmasına rağmen iştirak talebinde bulun
masıdır. Kötü niyet iddiasının nerede takip olunacağı hususu ka
nunda gösterilmemekle birlikte, hacze iştirak talebine karşı gelen 
alacaklının bu iddiasını mahkemeye müracaatla ispat etmesi gere
kir92. 

c — İflâs masasına iştirak: 

İflâs hukukî niteliği gereği genel bir tasfiyedir. Eş bundan ha
riç tutulamayacaktır. Böylelikle karı veya koca alacaklı olduğu 
hallerde iflâs masasından mallarını çıkartabilme veya alacakları 
için masaya iştirak edebilme imkânına sahip olacaklardır MK. md. 
166 gereğince hacize ya da iflâs masasına katılan eşin esas itibari 
ile imtiyaz hakkı yoktur; yani o diğer —adi— alacaklılarla aynı sı
ra ve derecededir- Malayrılığı rejimi ile ilgili MK. md. 188'de bu 
kuralı yalnız karı açısından ifade etmişse de durum koca için de 
başka türlü olmayacaktır. ÎİK. md. 206, iflâs masasına giren mal
ların satış tutarının alacaklılara dağıtılmasında 6 sıra gözetmiş, 
karı, koca, ve çocuk nafakaları birinci sırada imtiyazlı alacaklar 
olarak yer almıştır. Malbirliği (MK. md. 191 vd) ve mal ortaklığı 
('MK. md. 211 vd) rejimlerinde ise kocanın iflâsı halinde karı, kan 
malları imtiyazını haizdir. 

(91) Raggenbass, Josef: age. s. 194. 
(92) Postacıoğlu, İlhan: age. s. 407, 408. 
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MK. md. 206/1 göre, kocanın iflâsı veya mallarının haczi halin 
de kan, iflâs masasına veya hacze katılarak, kendi şahsî malların
da veya bunların kıymetinde vukuu bulan ve kocanın sorumlulu
ğunu gerektiren zarar ve noksanların ödenmesini isteyebilir. Bu 
takdirde ise kocanın karısındaki alacakları karının alacağından in
dirilecektir (MK. md. 206/11). Karının şahsî malları üzerinde aynî 
bir hakkı (mülkiyet hakkı) mevcut olduğundan, şahsî mallarından 
aynen mevcut olanların malik sıfatıyla geri alma hakkı vardır 
(MK. md. 206/11). îşte, kadının aynen elde edebildiği mallar, bü
tün şahsî mallarının yarısından az olduğu takdirde, bu eksik ka
lan malların kıymeti miktarındaki alacak «imtiyazlı alacaktır» 
(MK. md. 207/1). 

Eğer kadına, şahsî malları dolayısıyla yapılan alacağının yarısı 
için kendisine zaten teminat verilmiş bulunuyorsa, diğer yarısı için 
artık imtiyaz söz konusu olmayacaktır93. 

Kadının, şahsî mallarının yarısına kadar olan kısmı için ka
bul edilen alacak imtiyazı IİK. md. 206 daki sıranın dördüncüsün
de yer alır. Kadın bu imtiyazı başkasına devir edemeyeceği gibi, ba
zı alacaklılar lehine olmak üzere imtiyazından feregat edemez (MK. 
md. 207/11). 

Mal ortaklığı rejiminde yine kocanın iflâsına hüküm olunur 
veya üçüncü şahıslar ortaklık mallarına haciz koyarsa kadın, or
taklığa koyduğu malların parayla ifade edilen tutarını isteyebilir 
(MK. md. 220/1). Kadının bu alacağının yarısı imtiyazlıdır (MK. 
md. 220/11) ve bu imtiyaz İİK. md. 206 da dördüncü sırada yer 
verilmiştir. Sözü geçen imtiyaz bu halde de başkasına devir edile
mediği gibi imtiyazdan bazı alacaklılar lehine feragat batıldır 
(220/11). Fakat tüm alacaklılar lehine böyle bir feragat mümkün
dür. 

C — Eşe ait alacakların üçüncü şahıslar tarafından haczi: 

Bütün borçlularda olduğu gibi eş de borçlarından dolayı tüm 
mal varlığı ile sorumludur. Ancak borçlunun evli bulunduğu hal
lerde muayyen bazı malların haczinin mümkün olmaması sebebi 
ile himaye, sorumluluğu biraz da olsa sınırlar (İİK. md- 82, 83). 
Bunun güzel bir örneğine İsviçre'deki sigorta mukaveleleri hak-

(93) Tekinay, S.: age. s. 299-300. 
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kındaki Federal Kanunda (Bundesgesetz über Versicherungsver
trag) rastlamaktayız. Bu Kanun 80, 81 inci maddelerinde lehtar eş 
(veya füruğ) olduğu takdirde «hayat sigortalarından» doğan hak
ların aile birliğini korumak maksadı ile cebir icraya maruz olama
yacağını tespit etmiştir94. Ticaret Kanunumuzda böyle bir hükme 
rastlamamaktayız. 

ÎÎK. md. 83 de kısmen haczi olan şeyler sayılmakta ve genel 
bir deyimle sigortalardan doğan alacakların borçlu ve ailesinin ge
çimleri için lüzumlu olan miktarın icra memurunca tespit edilerek 
tenzil edilmesinden sonra haczin mümkün olacağı saptanmaktadır. 

. Oysa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121. maddesi: 
«ıBu kanun gereğince bağlanacak gelir ve aylıklar ve sağlanacak 
yardımlar, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve 
temlik edilemez». Keza, 1479 sayılı Bağ-KUR Kanununun 67 inci 
maddesinde yine «Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka 
borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez» 
demek suretiyle sigortadan doğan haklan prensip olarak korumak
tadır. Fakat daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi borçlu borçla
rından bütün serveti ile mesuldür. Keza, bu kural iflâsta da cari
dir. Takibe maruz kalan eşin bütün serveti iflâs masasını teşkil 
eder (İİK. md. 184). Bununla beraber diğer bütün haklarında ol
duğu gibi eşine karşı haiz olduğu haklarda iflâs masasına dahil 
olur. Haciz yolu ile takipte ise, diğer alacaklarla bir tutulmayıp; 
bunların haczi eşi korumak düşüncesiyle en son bırakılmıştır. 

Bütün bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, gerçekte MK. md. 
167 cebri icra yasağına bir istisna değildir. Karı, kocadan her bi
rinin şahsî alacaklılarının yararını, onların müşterek yararlarının 
üstünde tutulması gerektiğinden, kanun borcunu ödemeye yeter 
malı bulunmayan eşin alacaklısına, onun eşinden olan alacağını 
haciz ettirmek yetkisini vermiştir- Bu yola eşlerin birbiri ile anla
şarak alacaklıların zarara sokma ihtimali önlenmiş olacaktır. 

MK. md. 167'nin ilk fıkrası haciz yolu ile yapılan takibe iliş
kindir. Fakat bu yolda yapılan takip semeresiz kaldığı takdirde 
şahsî takibata yönelen rehnin paraya çevrilmesi yolu ile olan ta
kibata şamil değildir95- Takibatta bulunan alacaklıların hakların el-

(94) Egger, A: Şerh, s. 365. 
(95) Egger, A: Şerh, s. 366. 
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de edememiş olmaları şarttır. Bundan ötürü haciz (İİK. md. 78) 
ve paraya çevirme (İİK. md. 106) işlemleri yapılmış ve İİK. md. 
138 142gereğince paylaştırmanın tamamlanmış olması gerekir. Bütün 
bunlar neticesinde alacaklıların haklarını kısmen veya tamamen 
alamamış olmaları gerekir. Bu durumda borçlu eş hakkında haciz 
kararı verilerek, aciz vesikası düzenleme yoluna gidilemeyecektir. 
Takibata maruz kalan eş karı veya kocanın esindeki alacakları, 
MK. md. 167 ile İİK. md. 85'in I ci fıkrasını tadil ederek en so
na atmak suretiyle imtiyazlı hale konmuş olmasından ötürü bunlar 
İİK. md. 139 daki tamamlama haczi anlamında resen haciz edilir. 
Bu alacaklar malların idaresinden doğan alacaklar, hizmet karşılı
ğı olan alacaklar vs. gibi çeşitli sebeplerden doğan alçaklardır. Bu 
alacakların paraya çevrilmesini kolaylaştırmak gayesi ile muaccel 
olacakları ifade edilmiştir. 

Takip edilen karı veya koca, esindeki alacağını eşine olan bor
cu ile takas edebilir. O takas hakkını hazce koymak isteyen ala
caklıya karşı da ileri sürebilir96. 

D — Mal ayrılığının tenfizi : 

MK. md. 168'in ilk cümlesi kanunî veya kazaî mal ayrılığının 
tenfizi için her zaman cebri icranın talep olunabileceğini ifade et
mektedir. Aslında, mal ayrılığının genellikle cari olduğu memleke
timizde bu fıkranın tatbikine çok ender rastlanabilir. 

Eşler arasındaki mal birliği veya mal ortaklığı usulü bazı is
tisnai nedenlerle mal ayrılığına, kanun (MK. md. 174) veya yar
gıç hükmü ile dönüşebilir (MK. md. 147, 175-177). 

MK. md. 174'de karı kocadan biri iflâs ederse evlenme muka
velesiyle kabul edilen karı koca mallarının idaresine dair olan re
jim kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür. Keza, kanun mal ayrılı
ğını talep etmek hakkını kanunen bazen karıya (MK. md- 175), 
bazen kocaya (MK. md. 176), bazen de alacaklılara vermiştir (MK. 
md. 177). Böyle bir talep halinde eğer kanunun aramış olduğu 
şartlar mevcut ise hâkim mal ayrılığına hüküm edecektir. MK. md. 
168, sona eren rejimlerin tasfiyesi ve mal ayrılığına geçilmesi için 
eşler arasında cebri icranın mümkün olabileceğini kabul etmek su
retiyle genel prensibe bir istisna daha getirmiştir. 

(96) Belgesay, M. Reşit: MK. Şerh, s. 141. 
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E — Yardım mükellefiyetinin tenfizi : 

Hâkim eşlerden birini diğerine belli miktarda yardımda bu
lunmaya mahkûm ederse bunun tahsili için diğer eşin cebri icra 
yoluna başvurabilme olanağı vardır (MIK. md. 163). Yardım mükel
lefiyetinin eşe hâkim tarafından yüklenmesi gerekir; MK. md. 137 
geıeğince boşanma dâvası dolayısıyla hüküm edilen tedbir 
nafakası veya evlilik birliğinin korunması gayesi ile sulh hâkimi 
tarafından hüküm altına alınan yardım (MK. md. 161-162) veya 
yardım miktarının MK. md. 184 ve 191/1 göre tespitinde, keza ay
rılık kararında, hâkim icap eden yükümlülükleri bizzat saptamak
tadır. Bu sebepledir ki, borç ikrarı kâfi gelmeyecektir. Bu hükme 
dayanılarak yapılan takip neticesinde ücrette haciz olunabilecek
tir- Takibe muhatap eşin yardım yükümlülüğünü önceden nazara 
alınmış olması ve bu sebeple asgari hayat haddinin yüksek tutul
ması sebebiyle bu haddi bütün kapsamı ile ileri süremeyecektir. 
Bu haddin üstünde kalan kısım haciz edilecektir97. Ancak şunu da 
ilâve etmeliyiz; yardım kavramına sadece nafakalar değil, bir de
faya mahsus olmak üzere yapılan edalar, fevkalade olarak yapılan 
yardımlar, mobilyaların verilmesi de dahildir98. Keza, bir boşanma 
dâvasında kocanın dava masraflarının karşı eşine vermek zorunda 
olduğu avans da aynı şekilde yorumlanır99. Fakat, boşanma veya 
eşler arasında başka bir dâva neticesinde hükmolunan dâva mas
rafları tazminatı bu mânada değildir100. 

Yargıtayımız da, MK. md. 168/I'de yer almış olan istisnayı 
dikkate alarak bu yönde kararlar vermiştir101. 

(97) Egger, A: Şerh, s. 367, 368. 
(98) Egger, A: Şerh, s. 367. 
(99) BGE 53 III 152 (Naklen Egger, A: Şerh, s. 367). 

(100) BGE 48 III 124 (Naklen Egger, A: Şerh, s. 367). 
(101) Y. İİD. 20.3.1942, E. 5038, K. 983 (Olgaç, S: MK. Şerhi, s. 337); Y. 2HR. 

4.1.1946, E. 4562, K. 49 (Tepeci, K: MK. Şerhi,s.221): Y. İİD.21.12.1953. 
E. 5915, K. 6120 (T. îçt. Kül. 1954, s. 18); Y. İİD. 2.7.1963, E. 8058, K. 
8033 (MK. md. 168'de belirtildiği gibi, karı kocadan birine iaşe için 
muayyen bir yardım miktarının tahsili hakkındaki kararlar her za
man cebri icra yolu ile infaz olunabilir. Nafaka ilâmının muhakeme 
masarrfları ve vekâlet ücretinden ibaret gelirleriyle birlikte infazı gere
kirken ikiye tefrik olunarak bir kısmı hakkında icranın takibine karrar 
verilmesi kanuna aykırıdır (Son İçtihatlar, 1964, s. 5919). 
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VII — SONUÇ : 

Eşler arasındaki cehri icra yasağının ifade edilmiş olduğu MK. 
md. 165 ile istisnalarını teşkil eden 166 ve 167 inci maddeleri ışığı 
altında yapmış olduğumuz açıklamalar, başlangıçta çalışmamızın 
ağırlık noktasını teşkil eden metinlerdir. Hakikaten yasağın ama
cını, niteliğini ve dâva ehliyeti ile olan ilişkisini saptarken bu nok
tadan hareket etmiş ve yasağın âmme intizamı ile ilgili, emredici 
bir hukuk normu olduğunu ve aile birliğini korumaya yönelik oldu
ğunu belirleyen bir nevi tanımını yapmıştık. 

Fakat konunun daha derinlerine inme çabasını gösterdiğimiz 
sırada aslında meselenin medeni hukuk sahasını da aşmış olduğu 
fikrine vardık. Hakikaten B.K ve ÎİK'un konumuz açısından ilgili 
maddeleri (BK. md. 132/3, İİK, md. 101) bu sorunun çok yönlü 
olarak düşünülmesi gereğini ortaya koydu. 

Kanun koyucu tarafından farklı kanunlarda konulmuş bu hü
kümlerin sorunun hallinde aynı derecede etkindirler. Aynı ko
nuyu ilgilendirmelerine rağmen, düzenlemedeki paralel ülkele
re bazı noktalarda itiraz etmek zorunda kaldık. Örneğin, İÎK. md. 
101'de belirtilen «Borçlunun eşinin evlenmeden doğan alacaklar 
için hacze takipsiz iştirak etme» imkânını biz MK. md- 166'nm ge
niş çerçevesi içinde yorumlayarak sadece «evlenmeden doğan» 
alacaklar için değil, tüm alacaklar için tanıdık. Bununla birlikte 
aksi fikirde olan müelliflerin de varlığından söz ettik. 

Sorun başlı başına bir maddî hukuk meselesi olmaya yeterli 
midir konusunda ise menfi bir kanaata varmış bulunmaktayız. 
Hernekadar yasakla güdülen gayenin evlilik birliğinin korunması 
olduğunu saptamış olmakla beraber, böylesi bir değerlendirmenin 
tek başına doyurucu bir gerekçe olmadığı kanaatindeyiz. Sorun eş
lerin bir değerini cebri icra yolu ile takip etme yoluna başvurama-
masıdır. Bu durum her şeyden önce takip hukuku yani şekli hu
kuku ilgilendiren bir husustur. Keza, yasağın istisnalarının yer al
dığı 166 ve 167 inci maddelerde şekli hukuk yönünün ağırlığını ta
şımaktadırlar. Bu noktadan hareketle şu sonuca varmış bulunmak
tayız: Bu sorun, şekli hukuk yönünden değerlendirilerek, mevzua
tımızdaki dağınık hükümler bir bütün halinde, kendi içinde uyum
lu olarak, İcra ve İflâs Kanununda düzenlenmelidir. 
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SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI 
TEMYİZ SÜRESİ TEBLİĞ İLE İŞLEMEYE BAŞLAR 

Prof. Dr. Baki KURU* 

§ 1. GİRİŞ 

Hukuk Muhakemeleri Usulü isimli kitabımızda, 1711 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklikten sonra, sulh hukuk mahkemelerinde ba
sit yargılama usulü uygulanacağını ve bu nedenle sulh hukuk mah
kemesi kararlarına karşı temyiz süresinin de (asliye mahkemesi ka
rarlarında olduğu gibi) kararın tebliği ile işlemeye başlayacağı görü
şünü savunmuştuk.1 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de, sulh hukuk mahkemesi kararla
rına karşı temyiz süresinin tebliğ ile işlemeye başlayacağına karar 
vermiştir. Buna karşılık, Yargıtay'ın 3, 6, 8 ve 14. Hukuk Daireleri, 
(1711 sayılı Kanundan önceki dönemde olduğu gibi) sulh mahke
mesi kararlarına karşı temyiz süresinin kararın tefhimi ile işlemeye 
başlayacağına karar vermişlerdir. Böylece, Yargıtay'ın 2. Hukuk 
Dairesi ile 3, 6, 8 ve 14. Hukuk Daireleri arasında, sulh mahkeme
si kararlarına karşı temyiz süresinin ne zaman işlemeye başlayaca
ğı konusunda içtihat uyuşmazlığı çıkmış bulunmaktadır. Bu içtihat 
uyuşmazlığının, bir içtihadı birleştirme 'kararı ile giderilmesi ge
rekmektedir. 

İşte, bu konuda bir içtihadı birleştirme kararı arifesinde bu 
lunduğumuz bir sırada, konuyu daha yakından incelemek gereğini 
duymuş bulunmaktayız. Bunu yaparken, önce sulh hukuk mahkeme
lerinde uygulanacak yargılama usulünün basit yargılama usulü ol
duğuna kısaca değindikten sonra, konu ile ilgili olup bir çoğu ya-

(*) A. Ü. Hukuk Fakültesinde Profesör. 
(1) Bakınız: Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 3. baskı, Ankara 

1974, sayfa 506-508, 514, 707. 
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yımlanmamış olan Yargıtay kararlarına yer vereceğiz. Son bölüm
de ise kişisel görüşümüz açıklanacaktır. 

§ 2. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE BASİT YARGILAMA 
USULÜ UYGULANIR 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda (HUMK) 1711 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliğe göre, 'bundan böyle, sulh hukuk mah
kemelerinde uygulanacak olan yargılama usulü, (1711 sayılı Kanun
dan önceki dönemde olduğu gibi) sözlü yargılama usulü değil, ba
sit yargılama usulüdür. Çünkü, HUMK m. 507/1'e göre, 176 ncı 
maddenin onuncu bendinde yazılı dava ve işlerde basit yargılama 
usulü uygulanır. HUMK'nun 176 ncı maddesinin onuncu bendinde 
yazılı dava ve işler ise, «kanunların sulh mahkemesini veya hâkimi
ni görevlendirdiği dava ve işler»dir. Buna göre, sulh hukuk mahke
melerinde uygulanacak yargılama usulü, HUMK m. 507-511'de dü
zenlenmiş olan basit yargılama usulüdür.2 

Az sonra anılacak olan Yargıtay kararlarından anlaşılacağı gi
bi, Yargıtay da sulh mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama 
usulünün basit yargılama usulü olduğu kanısındadır. Yani, sulh 
mahkemelerinde uygulanacak yargılama usulü bakımından, Yargı
tay ile aramızda hiç bir görüş ayrılığı yoktur. 

Buna karşılık, sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süre
sinin hangi tarihten itibaren işlemeye başlayacağı konusunda, Yar
gıtay'ın bazı hukuk daireleri ile aramızda görüş ayrılığı vardır. Ya
zımızın bundan sonraki bölümünde, önce Yargıtay'ın çeşitli hukuk 
dairelerinin görüşünü belirttikten sonra, bu konudaki kişisel gö
rüşümüzü açıklamaya çalışacağız. 

§ 3. SULH MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ SÜ
RESİNİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞ
LAYACAĞI 

Sulh mahkemesi kararlarına karşı sekiz günlük temyiz süresi
nin (HUMiK m. 437) hangi tarihten itibaren işlemeye başlayacağı 
tartışmalıdır. Birinci fikre göre, bu süre sulh mahkemesi kararının 

(2) Bu konuda daha geniş bilgi için yukarda dip not l'de anılan kitabı
mıza bakınız (sayfa 506-508, 948). 
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tefhimi ile işlemeye başlar. İkinci fikre göre ise, bu süre sulh mah
kemesi kararının taraflara tebliği ile işlemeye başlar. 

A) Temyiz süresinin tefhim ile işlemeye başlayacağını kabul 
eden Yargıtay kararları 

Yargıtay'ın 3, 6, 8 ve 14. Hukuk Dairelerine göre, sulh mahke
mesi kararlarına karşı temyiz süresi tefhim ile işlemeye başlar; 
çünkü, 1711 sayılı Kanunla, HUMK'nun 490. maddesi yürürlükten 
kaldırılmamıştır. HUMK'nun 490. maddesine göre ise, vicahen ve
rilmiş olan sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi tefhim 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. Bu görüşün dayandığı gerekçeyi 
daha iyi anlayabilmek (ve bu görüşü eleştirebilmek) için, anılan 
Yargıtay dairelerinin birer kararını buraya aynen almakta fayda 
umuyoruz: 

1 — Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 18.2.1975 gün ve 977/1039 
sayılı kararı (karar yayımlanmamıştır) : 

«Mümeyyiz davalıların vicahında tefhim edilen 25.11.1974 gün
lü hüküm ayrıca taraflara tebliğ edildikten sonra, davalılar 30.12. 
1974 günlü dilekçe ile temyiz yoluna baş vurmak suretiyle usulün 
437. maddesindeki 8 günlük temyiz süresini geçirmişlerdir. 

5.10.1927 tarihinde yürürlüğe konulan 1086 sayılı Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununda, sulh mahkemelerinden vicahta veri
len kararların tebliğini gerektiren bir hüküm yer almamıştır. 8.6. 
1973 günü yürürlüğe giren Usul Kanununun 176 ve 507. maddelerini 
değiştiren 1711 sayılı kanunda Sulh Mahkemelerinden verilen vi
cahi bir hükmün tebliğini zorunlu kılan bir esas getirilmemiştir. 
Usulün 490. maddesinde, sulh mahkemelerinden verilen hükümle
re karşı kanun yollarına müracaat müddetinin vicahta verilenlerde 
tefhiminden, gıyapta olanlarda ise hüküm hülâsasının tebliğ tari
hinden itibaren başlıyacağı öngörülmüştür. 

Bundan başka, Usulün 160. maddesinde müddetlerin iki tarafa 
tefhimi «ve lâzım ise» usulen tebliğ tarihinden itibaren başlıyacağı 
belirtilmiş ve Asliye Mahkemesi tarafından verilen hükümlere ait 
10. fasılda yer alan 393. maddede ise müddetlerin ilâmın iki taraf
tan her birine verildiği tarihten başlıyacağı açıklanmıştır. 

Bu usul kurallarından Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm
lerin vicahi veya gıyabi olmasına bakılmaksızın taraflara tebliği, 
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sulh mahkemelerinden verilen hükümlerden sadece gıyabi olanla
rın tebliği gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca usul kanunundaki de
ğişikliğin sevk amacının işlerin süratle sonuçlandırılması olduğu 
gözden uzak tutulmamalıdır. Kanun koyucunun 8.6.1973 tarihine 
kadar sulh mahkemesinden verilen vicahi hükümlerin tefhimini ta
kip eden günden başlayan kanun yollarına başvurma süresinin 45 
yılı geçen, tamamen yerleşen, benimsenen ve özellikle sürat'i sağ
layan bir uygulamayı 507. maddedeki değişiklikle, sözlü usul yeri
ne basit yargılama usulünü getirmekle ,asliye mahkemelerindeki 
tebliğ usulünü benimsediği usulün 490. maddesinin sulh mahkeme
lerinden verilen hükümlerde uygulanmamasını öngördüğü düşünü
lemez. Zira, bu şekildeki bir yorum kanunun amacına aykırı düşer. 

Kanunun yorumunda, sözden çıkan anlam kanun hükümlerinin 
tümünden çıkan anlamla çatışma halinde olmadığı takdirde, bu 
anlamı esas almak, böyle bir çatışma bulunması halinde ise, kanu
nun tümünden çıkan anlamı diğer bir ifade ile kanunun ruhundan 
çıkan soucu esas tutmak Medeni Kanunun 1. maddesi hükmü ge
reğidir. Diğer bir kural da, yorum yapılırken tutulacak yolun işle
ri zorluklara sürükleyecek şekil Eilmamasıdır. 

Demek oluyorki, kanun hükümlerinin konuluş amaçları göz-
önünde tutulmalı ve kanunun yalnız sözüne değer verilerek konu
luş amacına aykırı yorumların gerçekleşmesine meydan verilmeme
lidir. 

Yukarıda belirtilen gerektirici nedenlerle, sulh hukuk mahke
mesinden verilen vicahi hükümlerin tebliği gerekmediğine, davalı
ların vicahında verilen hükmün kendilerine tebliğ edilmiş olması
nın işlemiş temyiz süresini ortadan kaldıramıyacağına, usulün 437. 
maddesindeki 8 günlük temyiz süresinin yukarıda anılan 160, 176, 
393, 490 ve 507. maddeleri karşısında tefhimi takip eden günden 
itibaren işlemeye başlamış olduğuma ve bu itibarla, davalıların tem
yiz süresini geçirmiş bulunmalarına göre temyiz dilekçesinin süre 
bakımından (Reddine) karar verilmelidir.» 

2 — Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 10.12.1974 gün ve 5543/5849 
sayılı kararı (karar yayımlanmamıştır) : 

«H. U. M. K. nun 160. maddesi (müddetler, iki tarafa tefhim 
ve lâzım ise usulen tebliğ tarihinden itibaren başlar) hükmünü kap
samaktadır. Bu hüküm, sürelerin başlaması konusunda genel bir 
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prensiptir. Bu prensibe göre; müddetler iki tarafa tefihim ile başla
yacaktır. Şayet, sürenin başlaması için kanunda tebliğ şartı mev
cut ise, sürenin tefhim ile değil, tebliğ ile başlaması gerekir. Asliye 
Hukuk Mahkemelerinden verilen kararların taraflara tebliği gerek
tiği usulün 392. maddesinde açıklandığı gibi, sürelerin ilâmın iki 
taraftan her birine verildiği tarihten itibaren başlayacağı da Usulün 
393. maddesinde hükme bağlanmıştır. Asliye Hukuk Mahkemeleri 
kararlarının temyiz süresinin 15 gün olduğu Usulün 432., Sulh Mah
kemeleri kararlarının temyiz süresinin 8 gün olduğu 437. maddesin
de belirtilmiştir. Diğer taraftan sulh mahkemeleri kararlarına kar
şı kanun yoluna başvurma süresinin yüze karşı verilmiş ise tefhim 
tarihinden gıyabda verilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren başlaya
cağı H.U.M.K. nun 490. maddesinde açıklanmış bulunmaktadır. 
Usulün 511. maddesinde aynen (basit usulü muhakemeye tabi olan 
hallerde bu kanunun mevadı sabıka ahkâmına muhalif olmayan 
alelade usulü muhakeme kaideleri de tatbik olunur) denilmektedir. 
Basit muhakeme usulü faslında müddetlerin tebliğ ile başlayacağı 
hakkında bir hüküm yoktur. Aksine 511. maddede basit usulü mu
hakemeye tabi olan hallerde bu kanunun mevadı sabıka ahkâmına 
muhalif olmayan alelade usulü muhakeme kaideleri de tatbik oluna
cağı yazılıdır. Sözü geçen 490. madde kaldırılmadığına göre basit 
muhakeme usulüne tabi olan hallerde yüze karşı verilen kararla
rın temyiz süresinin tefhim ile başlaması icabeder. Olayda hüküm 
30.9.1974 tarihinde yüze karşı verilmiş, temyiz ise 1.10.1974 tarihin
de3 süre geçirildikten sonra yapıldığından temyiz dilekçesinin açık
lanan nedenlerle reddi gerekmiştir.» 

3 — Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin 10.3.1975 gün ve 1179/ 
1435 sayılı kararı (karar yayımlanmamıştır) : 

«HUMK'nun 160. maddesi hükmüne göre müddetler iki tarafa 
tefhim ve lâzım ise usulen tebliğ tarihinden itibaren başlar. Aynı 
kanunun 393. maddesinde ise asliye hukuk mahkemesi tarafından 
verilen hükümlerde müddetlerin ilâmın iki taraftan her birine veril
diği tarihte başlayacağı öngörülmüştür. O halde genel kural olarak 
tefhim edilen sulh hukuk mahkemesi kararlarının ayrıca tebliği ge
rekmediği gibi temyiz süresi bakımından bunun başlangıcı da tef
him tarihidir. 

(3) Bu tarihin, 1.10.1974 değil, 11.10.1974 veya 1.11.1974 tarihi olduğunu 
sanıyoruz. Çünkü, 30.9.1974 tarihi ile 1.10.1974 tarihi arasında sekiz 
günlük temyiz süresinin geçmesine imkân yoktur. 
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HUMK'nun bazı maddelerini değiştiren ve bazı maddeler ek
leyen 1711 sayılı Kanun sözü edilen genel kuralı değiştirmemiş, sa
dece sulh hukuk mahkemelerinde uygulanmakta olan sözlü yargıla
ma usulü yerine basit yargılama usulünü getirmiştir. 

Kanunun genel kuralından ayrık olarak güttüğü amacı yönün
den de soruna bir çözüm bulmak gerekir. Sulh hukuk mahkemele
rinde sözlü yargılama yerine basit yargılama usulü getirilmesinin 
nedeni davanın daha çabuk bir biçimde sonuçlandırılması ve koru
nacak hakkın bu çabuklukla yerine getirilmesi düşüncesi olabilir. 
HUMK'nun 509 ve 510. maddelerinde belirtildiği gibi bir yandan 
ayrıca gıyap kararı tebliğine gidilmeksizin ve delillerin derhal irae-
si zorunluluğu konularak en kısa j'oldan uyuşmazlığın çözümlenme
si öngörülmüşken bunlar bir yana bırakılarak hükmün tebliği ve 
süreyi tebliğ gününden başlatmaya gitmek güdülen amaca ters dü
şer. Bu kötü niyetli kişilere tebliğden kaçmak, doğrulukla bağ
daşmayan davranışlarda bulunmak ve bundan yararlanmak olana
ğını sağlar. 

Uyuşmazlığın çözülmesi ve hakkın yerine getirilmesindeki ça
bukluk düşüncesi ile elbetteki kanunun esas ilke ve kuralları çiğ-
nenemez, Ancak daha önce de belirtildiği gibi kanunun esas ilke ve 
kuralları değiştirilmemiş ve 1711 sayılı kanun böyle bir hüküm ge
tirmemiştir. 

Basit usulü muhakeme ile yürütülen davalarda, yüze karşı ve
rilen sulh hukuk mahkemesi kararlarının ayrıca taraflara tebliğ 
edileceğine dair kanuni bir hüküm yoktur. 

O halde hazır olan taraflara tefhim edilen sulh hukuk mahke
mesi kararlarının ayrıca tebliği gerekmez ve temyiz süresi tefhim gü
nünden başlar. Buna rağmen yemden yapılan tebligat temyiz süresi
ni etkilemez. 

Mahkeme kararı 21.11.1974 gününde hazır olan taraflara tef
him edildiğine, 10.12.1974 gününde verilen dilekçe ile hüküm tem
yiz edildiğine göre, HUMK'nun 437. maddesindeki yazılı sekiz gün
lük süre geçirildiğinden süre aşımı yönünden temyiz dilekçesinin 
reddine karar verilmelidir.» 

4 — Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüşü 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, oyçokluğu ile verdiği ilk kararında 
sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresinin tebliğ ile işle-
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meye başlayacağını kabul ettiği halde, ikinci bir kararında bu gö
rüşünü değiştirerek (gene oyçokluğu ile) temyiz süresinin tefhim 
ile işlemeye başlayacağı görüşüne katılmıştır. Bu iki kararı ve ka
rarların altındaki muhalefet şerhlerini aynen zikretmekte fayda 
umuyoruz: 

a) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 11.11.1974 gün ve 2719/5397 
sayılı kararı (karar yayımlanmamıştır) : 

Y a r g ı t a y K a r a r ı 

«Karar Sulh Huku'k Mahkemesince 7.2.1974 gününde tarafların 
yüzlerine karşı verilmiştir. İlâmın 19.3.1974 tarihinde tebliği üze
rine davalı Yusuf Gül tarafından 20.3.1974 tarihinde temyiz edil
miştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda bazı değişiklikler 
yapan 1711 sayılı Kanunun geçici maddesine göre, bu Kanunun yü
rürlük günü olan 7.6.1973 tarihinden önce açılan davalarda da uy
gulama yeri bulan 507. maddenin 1. bendindeki yollama dolayısıy-
le 176/10. maddesinde yazılı Sulh Mahkemesinin görevli olduğu da
va ve işler basit yargılama usulüne tâbidir. 511. maddeye göre de, 
basit yargılama usulüne giren işlerde alelade yargılama usulü uy
gulanacağından, 393. madde gereğince, temyiz süresinin hesabında 
tebliğ gününün göz önünde tutulması gerekir. Bu durumda sözlü 
yargılama usulüne ilişkin altıncı bapta yer alan 490. maddenin uy
gulama yeri bulunmamaktadır. Bu itibarla davalının temyizinin sü
resinde olduğu 'kabul edilmiştir». 

Muhalefet Şerhi 
«Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 507. maddesini de

ğiştiren 1711 sayılı kanun Sulh İşlerinde de basit usulü muhakeme
nin uygulanacağı kuralını getirmiş, fakat sözlü yargılama usulünü 
(şifahi usulü muhakemeyi) düzenliyen 6. balb hükümlerini ilga et
memiştir. Bu husus doktrinde de ittifakla kabul edilmektedir. Prob
lemin düğüm noktası, usulün 511. maddesindeki «alelade usulü mu
hakeme kaideleri» ibaresinin neyi 'kapsadığıdır. Bu ibareye usulün 
yalnız 2. babmdaki hükümleri mi giriyor yoksa 6. babdaki «şifahi 
usulü muhakeme» kaideleri de mi girer; aranacak yön burasıdır. 
Usul Kanununun sistematiği (tertip ve tanzimi) bu konuyu açıkla
mış durumdadır. Kanun «hususi usulü muhakemeleri» alelade usul 
kaidelerinden ayırmış 7. babda beş fasıl halinde toplamış, bunun 
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dışında kalan alelade usul kaidelerini de 2 ve 6. baplarda düzenle
miştir. 7. baptaki hususi usulü muhakemelerin herhangi biri başlı 
başına bir muhakeme usulü olmayıp bazı istisnai hallerde uygula
nacak istisnai kurallardır. Bu sebeple 7. baptaki hususi usuller bi
rer alelade muhakeme usulü değildir. Diğer yönden 2. ve 6. baplar 
bazı kurallar bakımdan birbirinden yararlanmakla beraber yazılı 
ve sözlü olmak üzere iki müstakil yargılama usulü vaz etmişlerdir. 
Asliye Mahkemelerinde yazılı, Sulh Mahkemelerinde kaideten sözlü 
usul uygulanmaktadır. Usulün 511 maddesinde ifade olunan «alâle-
de muhakeme kaideleri» Sulh Mahkemeleri için 6. baptaki sözlü 
usul, Asliye Mahkemeleri için 2. baptaki yazılı usul kaideleridir. 
Hususî usulü muhakemelere ilişkin 7. babın basit usulü muhakeme
yi belirliyen 4. faslmdaki kurallar 6. babdaki sözlü yargılama usu
lünün yerini tutabilecek vüsatta bir şumula asla malik değillerdir. 
Hatta iki usul içinde birinin diğerini kaldırdığı veya onun yerine 
geçebileceği kabul edilebilecek hükümler de pek yoktur. Eğer söz
lü usulün Sulh işlerinde uygulama imkânı kalmadığı kabul edilirse 
511. madde yolile yazılı usul uygulanacaktır. Yazılı usul çok daha 
uzun zaman alıcı olduğu kuşkusuz bulunduğuna nazaran 1711 sayılı 
kanunun Sulh işlerini uzatıcı bir usul getirdiği sonucuna varılır. 
Halbuki bu kanunun tüm hükümlerinden işlerin daha da suratla so
nuçlandırılmasının amaç edindiği pek açık bir şekilde anlaşılmak
tadır. Bu itibarla o türlü anlayış kanunun hem ruhuna hem lâfzı
na muhaliftir. 

Sonuç: Usulün 511. maddesindeki «alelade usulü muhakeme 
kaideleri» Sulh işlerinde sözlü usul, Asliye işlerinde yazılı usul kai
delerini ifade etmektedir. Konumuzda sözlü usul babındaki 490. 
maddenin uygulanması icabeder. Tefhimden itibaren 8 günlük tem
yiz süresi geçirildikten sonra hüküm temyiz edilmiştir. Temyiz di
lekçesinin reddi gerektiği oyundayım.» 

b) Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 11.2.1975 gün ve 4209/494 
sayılı kararı (karar yayımlanmamıştır) : 

Yargıtay Kararı 

«Davaya Sulh Hukuk Mahkemesince bakılıp 8.5.1974 tarihinde 
davacı ile davalılardan Hazinenin yüzüne 'karşı tesis olunan hüküm 
alenen tefhim edilmiştir. Davalı Hazine namına defterdar tarafın
dan tanzim olunan 25.5.1974 tarihli temyiz lâyihası aynı tarihte 
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mahkemeye verilmiştir. Sulh Mahkemeleri hükümlerine karşı tem
yizi öngören H.U.M.K. nun 437. maddesinde müddet; 8 gün olarak 
belirlenmiştir. Hükmün tefhimi ile temyiz dilekçesinin tanzim ve 
takdimi arasında geçen süre kanunda belirlenen süreyi tecavüz et
mektedir. Hazinenin temyiz dilekçesinin süre bakımından (Red
dine) ve 4500 kuruş peşin harem istek halinde iadesine 11.2.1975 
tarihinde oyçokluğuyla karar verildi». 

Karşı Oy Yazısı 
«1711 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra HUMK. nun 

507/1 maddesi yoluyla 176/10 maddesi gereğince Sulh Mahkemele
rinde basit yargılama usulü uygulanır. Sözlü yargılama usulü 
uygulanacağını emreden 473. madde Sulh Mahkemeleri yönünden 
yürürlükten kalkmıştır. Zira, sonraki kanun, aykırı hükümleri taşı
yan önceki kanunu zımnen yürürlükten kaldırmış demektir. 

Basit yargılama usulünde 511. madde gereğince alelade yargı
lama usulü uygulanır. Bu yollama dolayısile 393. madde gereğince 
temyiz süresi ilâmın tebliğ tarihinden başlar. Hazineye daha önce 
tebliğ yapılmadığına göre temyiz dilekçesi süresinde verildiğinden 
kabulü ile temyiz incelemesi yapılması gerekir. Bu bakımdan ço
ğunluk kararına karşıyım». 

B) Sulh Mahkemesi Kararlarına Karşı temyiz süresinin teb
liğ ile işlemeye başlayacağını kabul eden Yargıtay karar
ları 

1 — Yukarda görüldüğü gibi4, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 11.11. 
1974 günlü kararı ile, temyiz süresinin tebliğ ile işlemeye başlaya
cağını kabul etmiş idi. Fakat, gene yukarda görüldüğü gibi, 8. Hu
kuk Dairesi 11.2.1975 günlü kararı ile, bu görüşünü değiştirmiş .ve 
temyiz süresinin tefhim ile işlemeye başlayacağı görüşüne katılmış
tır5. 

2 — Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin görüşü 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sulh mahkemesi kararlarına karşı 
temyiz süresinin tebliğ ile işlemeye başlayacağı kanısındadır. Ger-

(4) Bakınız: yukarda sayfa 731. 
(5) Bakınız: yukarda sayfa 732-733. 
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çekten, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 3.7.1974 gün ve 4733/4356 sa
yılı kararı6 şöyledir : 

«Hukuk Yargılamaları Usulü Kanununun 1711 sayılı kanunla 
değişen 507. maddesinin 1. bendi delaletiyle yine aynı kanunla de
ğişen 176. maddenin 10. bendi gereğince Sulh Mahkemelerinde söz
lü yargılama usulü (H.U.M.K 473-491) yerine basit yargılama usu
lünün uygulanması (H.U.M.K. 507-511) öngörülmüştür. 

Sözlü yargılama sonucu verilen kararlara karşı kanun yoluna 
başvurma süresi hüküm tefhim edilmiş ise bu tarihten, gıyapta ve
rilmiş ise kararın tebliğ edildiği günden başlar (H.U.M.K. 490). 
Bunun tabii sonucu olarak Sulh Mahkemelerine ait kararlarda tem
yiz süresi (H.U.M.K. 437) tebliğ gününden işlemeye başlar. Çünkü 
8/6/1973 gününde yürürlüğe giren usul değişikliği karşısında artık 
Sulh Mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanmakta olup bu 
yargılama sisteminde temyiz süresinin başlangıcı yönünden bir açık
lık olmaması itibariyle yazılı yargılama usulü çerçevesinde işlem 
yapılması zorunludur. Bu yargılama sisteminde ise, kanun yoluna 
başvurma süresi ilâmın tebliğ tarihinden itibaren işler (H.U.M.K. 
393)». 

C) Kişisel Görüşümüz 

Kanımızca, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin görüşü7 Kanunun sis
temine daha uygundur. Yani, sulh hukuk mahkemesi kararlarına 
karşı temyiz süresi (tefhim ile değil) tebliğ ile işlemeye başlar. 
Çünkü : 

Sulh hukuk mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama usulü 
(sözlü yargılama usulü değil) basit yargılama usulü olduğuna8 göre, 
sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresinin ne zaman işle
meye başlayacağını tespit ederken, bundan böyle sulh mahkeme
lerinde uygulanamayacağını herkesin kabul ettiği sözlü yargılama 

(6) Bakmız: Resmî Kararlar Dergisi sene 1974, sayı 9-12, sayfa 308-309 ve 
Ankara Barosu Dergisi sene 1974, sayı 6, sayfa 1153-1154. 

(7) Bakmız: yukarda sayfa 734. Bunun gibi, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 
11.11.1974 günlü kararındaki görüş ile aynı 8. Hukuk Dairesinin 11. 
2.1975 günlü kararının altındaki karşı oy yazısında belirtilen görüşün, 
Kanunun sistemine daha uygun olduğu kanısındayız (bakınız: yukar
da sayfa 731 ve 733). 

(8) Bakınız: yukarda sayfa 726. 
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usulünü düzenleyen «Altıncı Bab» içindeki 490. madde hükmüne 
değil, basit yargılama usulünü düzenleyen (ve onu tamamlayan) 
kanun hükümlerine dayanmak gerekir. Şöyle ki : 

Basit yargılama usulünü düzenleyen HUMK m. 507-511 hüküm
lerinde, basit usulde verilen kararlara karşı temyiz süresinin ne za
man işlemeye başlayacağını düzenleyen bir kanun hükmü yoktur. O 
halde, b u konuda 511. maddenin yaptığı yollamadan (atıftan) ya
rar lanmak zorunluluğu vardır. 

511. maddeye göre, basit yargılama usulü bölümünde hüküm 
bulunmayan hallerde «alelade usulü muhakeme» kaideleri uygulanır. 
Şu halde, burada konumuz bakımından önemli olan, 511. maddenin 
yollamada (atıfta) bulunduğu «alelade muhakeme usulü»nün ne 
olduğunun tespitidir. 

«Alelade muhakeme usulü»nün hangi usul olduğu, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununda açıkça belirtilmiş değildir. O hal
de, 511. maddedeki «alelade muhakeme usulü» ile hangi yargı
lama usulünün kasdedildiğini anlamak için, mehaz Neuohâtel (Nö-
şatel) Usul Kanununa başvurmak gerekmektedir. 

Mehaz Nöşatel Usul Kanununun (bizim 511. maddeye tekabül 
eden) 462. maddesinde «procedure ordinaire» terimi kullanılmış, 
bu terim bizim 511. maddeye «alelade usulü muhakeme» şeklinde 
tercüme ettikleri «procédure ordinaire» terimini*1, alelade (âdi) mu-
usulü» olarak tercüme etmek de mümkündür.9 

Fakat, Usul Kanunumuzu hazırlayanlar, terim birliğine dikkat 
etmedikleri için, 511. maddede «alelade usulü muhakeme» şeklinde 
tercüme ettikleri «procédure ordinaire» terimini9 a , alelade (âdi) mu
hakeme usulünün asıl düzenlendiği bab'ın başlığında başka türlü 
tercüme (daha doğrusu ifade) etmişlerdir. Şöyle ki: 

Nöşatel Usul Kanununun (bizim 511. maddemize tekabül eden) 
462. maddesinde yollama yapılan «procédure ordinaire» (âdi muha-

(9) Nitekim, Türk Hukuk Lügatında, «procédure ordinaire» terimi «âdi 
muhakeme usulü» olarak tercüme edilmiştir (bakınız: aşağıda sayfa 
736). 

(9a) Bunun gibi, Nöşatel Usul Kanununun (bizim 502. maddeye tekabül 
eden) 451. maddesindeki «procédure ordinaire» terimi de, bizim Usul 
Kanunumuzun 502. maddesinde «alelade usulü muhakeme» şeklinde 
tercüme edilmiştir. 
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keme usulü), Nöşatel Kanununun «İkinci Bab»mda düzenlenen yar
gılama usulüdür. Gerçekten, Nöşatel Kanununun «İkinci Bab»mı 
teşkil eden 151-374. maddelerinin başlığı «procédure ordinaire» dir 
(âdi muhakeme usulüdür). 

Nöşatel Usul Kanununun «İkinci Bab»ındaki 151-374. maddele
ri, bizim Usul Kanunumuzun «İkinci Bab»ındaki 178-426. maddele
re tekabül etmektedir. Ancak Usul Kanunumuzu hazırlayanlar, 178. 
madde ile başlayan «İkinci Bab»m başlığındaki «procédure ordina
ire» terimini tercüme etmemişlerdir. İşte bu nedenle, 511. madde 
ile kendisine atıf yapılan «alelade usulü muhakeme» terimi asıl ye
ri olan «İkinci Bab»m başlığında (178. maddeden önceki (başlıkta) 
yer almamıştır. 

Fakat bu durumdan, 511. madde ile kendisine atıf yapılan «ale
lade muhakeme usulü»nün, Usul Kanunumuzun «İkinci Bab»ında 
düzenlenen yargılama usulünden başka bir usul olduğu sonucuna va
rılamaz. Bilâkis, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun «İkinci 
Bab»mm başlığında «alelade (âdi) muhakeme usulü» terimi kullanıl
mamış olmasına rağmen, mehaz Nötaşel Usul Kanununda olduğu gi
bi, Usul Kanunumuzun «İkinci Bab»mda (178426. maddelerinde) dü
zenlenen yargılama usulünün, 511. madde ile kendisine yollama 
(atıf) yapılan alelade (âdi) muhakeme (yargılama) usulü olduğun
dan şüphe edilemez.9b 

Nitekim, Türk Hukuk Lügati10 bu konuda çok açıktır. Gerçek
ten, Türk Hukuk Lügati'nm 132. sayfasında yer alan «Hukuk Mu
hakemeleri Usulü» konusunun 1 numaralı bendinde, «âdi muhake
me usulü» izah edilmekte ve bu usulün HUMK'nun 178 vd. madde
lerindeki yargılama usulü olduğu açıkça belirtilmektedir. Aynı yer
de, âdi muhakeme usulü'nün Fransızca karşılığının (Nöşatel Usul 
Kanununun kullandığı terim olan) «procédure ordinaire» olduğu 
da gene açık bir şekilde belirtilmektedir. Bunun gibi, Türk Hu
kuk Lügatı'nın 486. sayfasında da, Fransızcadaki «procédure ordi
naire» teriminin Türkçe karşılığının «âdi muhakeme usulü» oldu
ğu açıkça belirtilmektedir. 

Şu halde, mehaz Nöşatel Usul Kanununun (bizim 511. madde
mize tekabül eden) 462. maddesi ile yollama yaptığı (ve bizim 511. 

(9b) Bakınız: Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 3. baskı, Ankara 
1974, sayfa 951. 

(10) Bakınız: Türk Hukuk Lügati, Ankara 1944, Sayfa 132. 
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maddeye «alelade usulü muhakeme» şeklinde tercüme edilmiş olan) 
«procédure ordinaire»den maksat, her iki usul kanununun «İkinci 
Bab»mda düzenlenmiş olan «âdi muhakeme usulüdür». 

Buna göre, basit yargılama usulü bölümünde temyiz süresinin 
ne zaman işlemeye başlayacağı hakkında bir hüküm bulunmadığı 
için, böyle bir hükmü (511. maddenin yaptığı açık yollama gereğin
ce) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun «İkinci Bab»ındaki 
hükümlerde (yani 178-426. maddeler hükümlerinde) aramak gere
kir. 393. madde işbu «İkinci Bab» içinde olduğuna göre, 511. mad
denin yaptığı açık yollama gereğince, 393. madde hükmünü, sulh 
mahkemesi kararları hakkında da uygulamak gerekir. Buna göre 
ise, (asliye mahkemesi kararlarında olduğu gibi) sulh hukuk mah
kemesi kararlarına karşı temyiz süresi de, kararın tebliğ edildiği 
tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Yukarda11 belirtildiği gibi, bundan böyle sulh hukuk mahkeme
lerinde uygulanamiyacak olan (ve HUMK'nun «Altıncı Bab »inda 
düzenlenmiş olan) sözlü yargılama usulüne ilişkin 490. madde hük
münün, sulh hukuk mahkemesi kararları bakımından artık uygu
lama olanağı kalmamıştır. 

Esasen, bizim Usul Kanunumuzun «İkinci Bab »mm başlığının 
«Sulh Hukuk Mahkemeleriyle Mahkemei Asliyede Murafaa Usu
lü» şeklinde olması da, bu «İkinci Bab» içindeki 393. maddenin 
sulh mahkemesi kararları hakkında da uygulanacağını haklı gös
teren munzam bir gerekçedir. 

Görüldüğü gibi, 1711 sayılı Kanunla yapılan değişiklik olduk
ça açıktır ve buna göre, sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı 
temyiz süresi de tebliğ ile işlemeye başlar. 1711 sayılı Kanunla ya
pılan değişikliğin bu açıklığı karşısında, artık bu değişikliğin sevk 
amacına göre yorumlanması yoluna başvurulamaz. Değişiklik (de
ğişikliğin sevk amacına aykırı olsa bile) açık ise, artık bu değişik
liğin Medenî Kanununun 1. maddesine göre yorumlanmasına gerek 
yoktur. 

Kaldı ki, «sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresinin 
tebliğ ile işlemeye başlaması» 1711 sayılı Kanunla yapılan değişik
liğin sevk amacına aykırı da değildir. Çünkü: 

(11) Bakınız: yukarda sayfa 726. 



738 Prof. Dr. Baki KURU 

1711 sayılı Kanunun sevk amacı, yalnız «işlerin süratle sonuçlan
dırılması»11" değildir. Değişiklik Tasarısının gerekçesinde de açıkça 
belirtildiği gibi, 1711 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin amaçların
dan biri de «uygulamada en çok aksayan ve yaygın şikâyetlere se
bebiyet veren hükümlerin kısa zamanda değiştirilmesidir».12 

Sulh hukuk mahkemelerinin (HUMK m. 489 hükmüne aykırı 
olarak) kararlarını yazmadan tefhim ettikleri veya kararın yalnız 
hüküm fıkrasını tefhim etmekle yetindikleri ve asıl kararı aylarca 
sonra yazdıkları, bu nedenle tarafların kararın tamamını veya ge
rekçesini bilmeden (HUMK m. 490 hükmünden dolayı) kararı tem
yiz etmek zorunda kaldıkları hususlarının uygulamada yaygın şikâ
yetlere sebebiyet verdiği bir gerçektir13. Bu şikâyetler o derece yay
gındır ki, Yüksek Hâkimler Kurulu, 1971 ve 1973 yıllarında yayım
ladığı iki ayrı genelge ile, mahkemelere HUMK m. 489 hükmünü 
hatırlatmak gereğini duymuş bulunmaktadır.14 

İşte 1711 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, yaygın şikâyet
lere sebebiyet veren bu yanlış ve sakıncalı uygulamaya son veril
miştir; yani, sulh mahkemesi kararları hakkında 490. maddenin uy-
gulanamıyacağı, sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresinin 
de (511. madde delaletiyle 393. maddeye göre) tebliğ ile işlemeye 
başlayacağı esası kabul edilmiştir. 

Nitekim, HUMK'nun 489 ve 490. maddelerinin uygulamada do
ğurduğu sakıncaları önlemek için, çabuk bir şekilde görülmesinin 

( İ la) Kaldı ki, sözlü yargılama usulünde (HUMK m. 490'a göre) temyiz sü
resinin tefhim ile işlemeye başlamasının, işleri süratle sonuçlandırdığı 
da söylenemez. Çünkü, sulh mahkemeleri kararlarım hiç yazmadan 
tefhim ettikleri veya kararın yaln?z hüküm fıkrasını tefhim ettikleri ve 
asıl kararı aylarca sonra yazdıkları için, tefhim tarihinden itibaren 
sekiz gün içinde temyiz edilen dava dosyalan, Yargıtay'a aylarca son
ra gönderilebilmektedir. 

(12) Bakınız: Burhan Gürdoğan, Hukuk Usulündeki Son Değişiklikler, An
kara 1973, sayfa 2'deki ve M. Fevzi Uyguner-Cahit Nalbantoğlu, Son 
değişikliği kapsayan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili 
mevzuat, Ankara 1973, sayfa 191'deki Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
Raporu. 

(13) Bakınız meselâ: Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2. baskı, An
kara 1968, sayfa 486-488; Baki Kuru, Sözlü Yargılama Usulü (Adalet 
Dergisi, sene 1963, sayı 9-10, sayfa 910-928). Bakınız ayrıca: yukarda 
dip not İla. 

(14) Bakınız: Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 3. baskı, Ankara 
1974, sayfa 513-514. 
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istendiğinde şüphe olmayan tapulama ve toprak ve tarım reformu 
işlerinde bile, HUMK'nun 490. maddesinin uygulanamıyacağı esası 
benimsenmiştir. Gerçekten, tapulama ve toprak ve tarım reformu 
işlerinde uygulanacak yargılama usulü sözlü yargılama usulü olma
sına rağmen, bu işlere ilişkin tapulama mahkemesi kararlarına 
karşı kanun yoluna başvurmada, asliye mahkemelerindeki usul uy
gulanır; yani kararlara karşı temyiz süresi tebliğ ile işlemeye baş
lar (bakınız: Tapulama Kanunu m. 65 ve 66; Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu m. 172 ve 173). 

Demek ki, 1711 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yeteri kadar 
açık olmasına rağmen, değişikliğin sevk amacının çabukluk olduğu 
gerekçesiyle, HUMK'nun 490. maddesinin sulh mahkemesi karar
ları hakkında uygulanmasına devam edileceği görüşünü savunmak 
imkânsızdır. 

HUMK'nun 1711 sayılı Kanunla değiştirilen m. 507/1 hükmü 
ile (tıpkı Tapulama Kanunu ve Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunun az önce anılan hükümleri ile yapıldığı gibi), HUMK'nun 490. 
maddesi hükmünün sulh mahkemesi kararları hakkında artık uy
gulanamayacağı, bilâkis (511. maddenin yaptığı yollama gereğince) 
393. maddenin sulh mahkemesi kararları için de uygulanacağı ka
bul edilmiştir. 

Bu nedenlerle, sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı temyiz 
süresinin de (asliye mahkemesi kararlarında olduğu gibi) kararın 
tebliği ile işlemeye başlayacağı kanısındayız. 


