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S U N U Ş 

Farklı  uyrukluk  durumlarında  bulunan  kişiler  arasında  kurul-
muş  "karma  evlilik"lerin,  kadının  uyrukluğu  üzerinde  etkili  olması 
gerekip  gerekmediği;  böyle  bir  etki  tanınacaksa,  bunun  kapsamının 
ne  olacağı,  çeşitli  ülkelerin  yasalarınca  değişik  çözümlere  bağlanmış 
bir  sorun  olagelmiştir:  Bu  durum,  "kadının  uyrukluğu  üzerinde  evli-
liğin  etkisV'ni,  Devletler  Özel  Hukukuyla  ilgilenenler  için,  çekici  ko-
nulardan  biri  haline  getirmektedir. 

Çağımızda,  değişik  uluslardan  insanlar  arasında  ilişkilerin,  es-
kiye  oranla  çok  daha  sıklaşmış  ve  yoğunlaşmış  olmasır  farklı  uyruk-
luktaki  kişiler  arasındaki  evlenmelerin  sayısının  artmasına  yol  aç-
mıştır.  Bu  tür  evliliklerin,  dünyanın  bir  çok  yerinde,  gittikçe  daha  do-
ğal  karşılanmakta  olduğu  söylenebilir. 

Kadının  uyrukluğu  üzerinde  evliliğin  etkisini  inceleme  konusu 
olarak  seçişimizde,  bu sorunun  Türkiye  bakımından  taşıdığına  inan-
dığımız  özel  önemin  de  rolü  vardır.  Bilindiği  gibi,  son  10-15  yıl  için-
de,  yurt  dışında  çalışan  çeşitli  iş  ve  meslekten  Türklerin  sayısı  ola-
ğanüstü  bir  artış  göstermiştir.  Kabaca  bir  hesapla,  bugün  her  40 
Türk  yurttaşından  birinin  yurt  dışında  çalışmakta  ve  yaşamakta  ol-
duğunu  söylemek  yanlış  olmaz.  Kanımızca,  bu yeni  durum,  Türk  hu-
kukçularının,  araştırmalarında  dikkate  almaktan  kaçınamayacak-
ları  önemli  bir  toplumsal  olgudur. 

En  az  1 milyon  Türkün  yurt  dışında  yaşamakta  olması,  özellikle 
"ikinci  kuşak"  denilen,  yabancı  ülkede  yetişmiş  genç  Türklerin  sayı-
sının  artması,  yabancılarla  Türkler  arasındaki  evliliklerin  sayısında 
önceye  oranla  büyük  artışlar  yaratabilecektir.  Bu  gelişme  Devletler 
Özel  Hukukunun  bir  çok  konusu  gibi,  yabancıyla  evlilikten  doğan 
sorunları  da,  Türklerin  çok  küçük  bir  azınlığını  ilgilendiren  konular 
olmaktan  çıkarmıştır. 

VII 



Daha  önceki  çalışmalarımda  olduğu  gibi,  bu kez  de,  eşim  Sevinç 
Aybay'm  desteği,  kitabın  hazırlanmasında  bana  güç  kazandırdı. 

Kitabın  S.B.F.  yayınları  arasında  yer  almasını  sağlayan  kararla-
rından  dolayı  Fakülte  Yönetim  Kuruluna  ve  Yayın  Komisyonu'na 
teşekkür  borçluyum.  Bu  kararların  hızla  uygulanmasında,  başta  Sa-
yın  Dekan  Prof.  Dr.  Cevat  Geray  olmak  üzere,  Fakültemiz  yönetimi-
nin  gösterdiği  ilgiyi  şükranla  anıyorum. 

Metnin  daktilo  edilmesinde,  S.B.F.  Dış  Münasebetler  Enstitüsü-
nün  Sekreteri  Nesrin  Bütüner'in  çok  emeği  vardır. 

S.B.F.,  B.Y.Y.O.  Basımevi  ve  Ciltevinin,  titiz  ve  çalışkan  işçilerine, 
kitabın  kısa  bir  sürede  basılmasını  sağlayan  emeklerinden  dolayı 
teşekkür  ederim. 

VIII 



İ Ç İ N D E K İ L E R 

G İ R İ Ş 3 

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNDE EVLİ KADININ UYRUKLUĞU 
KONUSUNDAKİ DÜZENLEMELER 

I — ÜÇ ANA SİSTEM 11 

II — ÇEŞİTLİ ULUSAL YASALAR ve ÜÇ ANA SİSTEM 14 

1) KADININ UYRUKLUĞUNUN, KOCANIN UYRUKLUĞUNU KEN-
DİLİĞİNDEN İZLEMESİ SİSTEMİ (Birci Sistem) 15 

A — Kadının, evlenme yoluyla kocasının uyrukluğunu kendiliğinden 
kazanması ve bu uyrukluğu evliliğin sona ermesinden sonra da 
sürdürmesi . 16 

B — Uyrukla evlenen yabancı kadımn, kocanın uyrukluğunu alması; 
ama, yabancıyla evlenen uyruk kadının uyrukluğunun bu evlen-
meden etkilenmemesi 17 

C — Kadının uyrukluğunun, kocanın uyrukluğunu izlemesi gerekti-
ğinin ilke olarak kabul edilmesi; ancak, kadına bu ilkenin dışına 
çıkabilme olanağının tanınması 18 

a) Seçme hakkının hem uyrukla evlenen yabancı kadına hem 
de yabancıyla evlenen uyruk kadına eşit biçimde tanınması 18 

b) Kadına seçme hakkı tanınmakla birlikte, bu hakkın kullanıl-
ması bakımından; uyruğun evlendiği yabancı kadınla, yaban-
cıyla evlenen uyruk kadın arasında fark  gözetilmesi . . . . 20 

2) KADININ UYRUKLUĞUNUN, KOCANIN UYRUKLUĞUNU KENDİ-
LİĞİNDEN İZLEMESİNİ, İLGİLİ DİĞER DEVLETİN YASASINDAKİ 
KOŞULLARA BAĞLI OLARAK KABUL EDEN SİSTEM 
(Birci Sistemin Yumuşatılmış Biçimi) 21 

A — Uyrukla evlenen yabancı kadının, kocasının uyrukluğunu ken-
diliğinden kazanması; Yabancıyla evlenen uyruk kadının, uy-
rukluğunu kocasının uyrukluğunu kazanması koşuluyla yitirmesi 21 

B — Uyrukla evlenen yabancı kadının, evlenme yüzünden uyruklu-
ğunu yitirmiş olması hâlinde kocanın uyrukluğunu kazanması; 
Yabancıyla evlenen uyruk kadının, kocanın uyrukluğunu ka-
zanması ve kendi uyrukluğundan vazgeçmesi koşuluyla uyruk-
luğunu yitirmesi . 22 

3) KADININ UYRUKLUĞUNUN, KOCANIN UYRUKLUĞUNDAN BA-
ĞIMSIZ OLMASI SİSTEMİ 23 

IX 



0 

A — Evlenmenin, evlilik sırasında kocanın uyrukluğundaki değişik-
liğin ve evliliğin sona ermesinin, karının uyrukluğu üzerinde 
hiçbir etkisinin olmaması 25 

B — Evlenme ve evlilik sırasında kocanın uyrukluğunda değişiklik 
hâllerinde; kocasının uyrukluğunu kazanmak ve özgün uyruk-
luğundan vazgeçmek için, kadının isteğinin yeterli olması (veya 
kadının kolaylaştırılmış bir usulden yararlanması) 26 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

EVLİ KADININ UYRUKLUĞU KONUSUNDA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 
I 

I — BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA YAPILAN BARIŞ 
ANDLAŞMALARI 33 

II — MİLLETLER CEMİYETİ'NİN ÖNCLÜĞÜNDE YAPİLAN ÇALIŞMALAR 
12 Nisan 1930 tarihli LAHEY SÖZLEŞMESİ 

1) GİRİŞ 35 
2) SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 36 
3) SÖZLEŞMEYE TEPKİLER ve DEĞERLENDİRME 37 
4) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK DURUMU 38 

III — AMERİKAN DEVLETLERİ KONFERANSI'NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPI-
LAN ÇALIŞMALAR 

26 Aralık 1933 tarihli MONTEVİDEO SÖZLEŞMELERİ 
1) KADINLARIN UYRUKLUĞU KONUSUNDA SÖZLEŞME 39 
2) UYRUKLUK SÖZLEŞMESİ 40 

IV — BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ'NÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 
1) GENEL OLARAK 41 

2) EVLİ KADININ UYRUKLUĞU SÖZLEŞMESİ 
(20 Şubat 1957) 
A — Giriş 42 

B — Sözleşmenin Hükümleri 
a) Giriş (Preamble) Bölümü 45 
b) Öze İlişkin Hükümler 46 
c) Yürürlük Durumu 50 

3) 30 Ağustos 1961 tarihli YURTSUZLUĞUN AZALTILMASI SÖZLEŞMESİ 50 
4) KADINLARA KARŞI AYRIM GÖZETİLMESİNİ ORTADAN KAL-

DIRMA BİLDİRİŞİ . . . 52 

V — AVRUPA KONSEYİ'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1) GENEL OLARAK 53 

2) ÇOK UYRUKLUK HALLERİNİN AZALTILMASI VE ÇOK UYRUK-
LUK HALLERİNDE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONULARINDA 
AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

X 



A — Sözleşmenin Hükümleri 5 4 

B — Protokollar ve Çekinceler 55 

C — Sözleşmenin ve Protokolların Yürürlük Durumu 58 

3) BAKANLAR KOMİTESÎ'NİN "DEĞİŞİK UYRUKLUKTAKİ EŞLERİN 
UYRUKLUĞUNA İLİŞKİN" KARARI (27 Mayıs 1977) 58 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

TÜRK HUKUKUNDA EVLİ KADININ UYRUKLUĞU 

I — ÖNCEKİ HUKUK (1) : OSMANLI DÖNEMİ 

1) TABİİYET-İ OSMANİYE KANUNNAMESİ 63 

A — Yabancıyla evlenmenin Osmanlı kadınının uyrukluğuna etkisi 64 

B — Yabancıyla evlenme nedeniyle Osmanlı uyrukluğunu yitiren ka-
dının "dönme hakkı" 66 

C — Evlenmekle Osmanlı uyrukluğunun yitirilmesinin sonuçlan 67 

2) OSMANLI UYRUKLARININ İRANLILARLA EVLENMELERİ YASAĞI 69 

3) OSMANLIYLA EVLENEN YABANCI KADININ UYRUKLUK DURUMU 72 

II — ÖNCEKİ HUKUK (2) s 1929 - 1964 DÖNEMİ 

1) 1312 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU (23 Mayıs 1928) . . . 74 

A — Giriş 

B — 1312 sayılı kanuna göre, yabancıyla evlenen Türk kadınının uy-
rukluk durumu 77 

C — 1312 sayılı kanuna gore. Türkle evlenmenin yabancı kadının 
uyrukluğuna etkisi . 79 

Ç — Evlenmeyle Türk yurttaşı olmuş kadınların "tabiiyeti asliye-
lerine" dönme hakkı . . 82 

D — 1312 sayılı kanunun, evlenmenin kadının uyrukluğuna etkisine 
ilişkin hükümlerinin eleştirisi 83 

E — 1312 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde, Türkle 
evli kadını "yabancı" sayma uygulaması 34 

III — GÜNÜMÜZ HUKUKU s 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 
(11 Şubat 1964) 
1) GİRİŞ 88 

2) 403 SAYILI TVK NA GÖRE, YABANCIYLA EVLENEN TÜRK KADI-
NININ UYRUKLUK DURUMU 
A — Genel olarak . . . . 90 
B — Deyim sorunu 93 
C — Yurtsuzluğu (vatansızlığı) önleme amacı 93 
Ç — Seçme hakkının ancak kocanın uyrukluğu yönünde kullanı-

labilmesi . 94 

XI 



D — Çift  uyrukluk sorunu 94 

E — istenç bildiriminin yapılacağı makam ve zaman 95 

F — idarece yapılacak inceleme 96-

G — Türk yurttaşlığıyla ilişkinin hangi anda kesildiği sorunu . . . 98 

a) Kadın, kocasının uyrukluğunu "belirli şartların gerçekleş-
mesi" ile kazanıyorsa - 98 

b) Kadın, kocasının uyrukluğunu "belirli şartların gerçekleş-
mesi"ni beklemeye gerek olmaksızın kazanıyorsa 99 

3) 403 SAYILI TVK NA GÖRE, YABANCIYLA EVLENEREK TÜRK 
YURTTAŞLIĞINDAN AYRILMIŞ KADININ, TÜRK YURTTAŞLIĞINA 
DÖNMESI , 
A — Genel olarak 100 

B — Tanınan "dönme" olanağının niteliği 101 

C — Yabancıyla evliliğin sona ermesi 101 

Ç — Başvurunun yapılacağı süre 102 

D — Başvurunun biçimi ve yapılacağı makam . . . - 103 
4) 403 SAYILI TVK NA GÖRE, TÜRKLE EVLENEN YABANCI KADININ 

UYRUKLUK DURUMU 

A — Genel olarak 104 

B — Evlenmenin geçersiz (bâtıl) olmasının, evlenme yoluyla ka-
zanılmış yurttaşlığa etkisi . . . . t 105 

a) Mutlak butlan (temelden bozukluk) 106 
b) Nisbi butlan (sakatlık; fesih)  106 
c) Yok (mevcut olmayan) evlilikler 107 
d) Yalancı evlenmeler 109 

C — Kadının, Türk yurttaşlığı kazanmak için yapacağı bildirime 
ilişkin usul kuralları . 112 

Ç — Kadının, Türk yurttaşlığını hangi anda kazandığı sorunu . . . 114 

D — Evlenmenin geçersizliğine (butlanına) karar verilmesi halinde, 
kadının Türk yurttaşlığından hangi anda yoksun kalacağı . . 115 

5) 403 SAYILI KANUNA GÖRE, TÜRKLE EVLENME YOLUYLA YURT-
TAŞLIK KAZANMIŞ KADININ ESKl YURTTAŞLIĞINA DÖNME 
HAKKI 

A — Genel olarak llö 
B — Yurtsuzluğu (vatansızlığı) önleme amacı 117 

C — Seçme hakkının ancak, evlilikten önceki yurttaşlığa dönme 
yönünde kullanılabilmesi 118 

Ç — Kadının Türk yurttaşlığından ayrılmak için yapacağı bildirime 
ilişkin usul kuralları - 118 

S O N U Ç 123 

XII 
I 



E K L E R 130 

Uyrukluk Yasalarının Çatışmasıyla İlgili Bazı Sorunlara İlişkin Sözleşme La 
Haye, 12 Nisan 1930). 

Convention on Certain Questions Relating to the Conflict  of  Nationality Laws 
(The Hague, 12 April 1930). 

Uyrukluk Yasalarının Çatışmasıyla İlgili Bazı Sorunlara İlişkin Sözleşme - Taraf 
Devletler 

Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi (New York, 20 Şubat 1957) 

Convention on the Nationality of  Married Women (New York, 20 February 1957). 

Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi - Taraf  Devletler 

Yurtsuzluğun Azaltılması Sözleşmesi (New York, 30 Ağustos 1961). 

Çok Uyrukluk Hallerinin Azaltılması ve Çok Uyrukluk Hallerinde Askerlik Yü-
kümlülüğü Konularında Avnıpa Sözleşmesi 

BİBLİYOGRAFYA 141 

XIII 

t 



\ 



K I S A L T M A L A R 

AKSOY, La Nationalite 

BERKİ, Evlenme 

BERKİ, Tabiiyet 

BERKİ/ANSAY/ARAT 

DUTOIT 

FİŞEK 

HEGI 

NOMER 

UNAT, Metinler 

UNAT, Konuşma 

WEIS 

AKSOY, Mehmet Reşat; La nationalite de la femme 
mariee et des enfants  mineurs d'apres le droit turc, 
These, Geneve, 1941. 

BERKİ, Osman F.; Türk Hukukunda Evlenmenin 
Tabiiyete Tesiri, Prof.  Dr. H.C. Oğuzoğlu'na Arma-
ğan, A.Ü.H.F. yayım, 1972, s. 89-100. 

BERKİ - Osman F.; Devletler Hususi Hukuku, cilt I, 
Tabiiyet ve Yabancılar Hukuku, 7. bası, Ankara 1970. 

BERKİ, O.F./ANSAY, T./ARAT, T. ; Devletler Husu-
si Hukuku ile ilgili Damştay ve Yargıtay Kararlan, 
cilt I : Tabiiyet Hukuku (1963-1975) A.Ü.H.F. yayı-
nı, 1975. 

DUTOIT, Bernard (avec la collaboration de Gonset 
et al.) La nationalite de la femme  mariee, volume L 
Europe, Geneve, 1973. 

FİŞEK, Hicri; Türk Vatandaşlık Hukuku, A.Ü.H.F. 
yayını, 1959. 

HEGİ, Ren6; La nationalite de la femme  mariĞe, 
These, Lausanne, 1954. 

NOMER, Ergin.; Vatandaşlık Hukuku Dersleri, 3. ba-
sı, İ.Ü.H.F. yayını, 1976. 

UNAT, İlhan; Türk Vatandaşlık Hukuku (Metinler-
Mahkeme Kararlan), A.Ü.S.B.F. yayını, 1966. 

S.B.F. Dış Münasebetler Enstitüsünün "Türk Vatan-
daşlığı Kanunu Tasansı" konusunda 9 Aralıi >59 
tarihinde düzenlediği Bilimsel Toplantıda Doç. Dr. 
İlhan Unat'ın yaptığı Açış Konuşması (UNAT, Me-
tinler, s. 188-203). 

WEIS, P. Nationality and Statelessness in Interna-
tional Law, London, 1956. 

* * * 

XV 



Historical Background 
(U.N) 

Convention on the nationality of  married women, 
Historical background and commentary, United 
Nations, E/CN. 6/389, New York, 1962. 

Multilateral Treaties 

Nationality (U.N) 

Supplement (U.N 1959) 

AJIL 

A.Ü.H.F. 

A.ÜSJB.F. 

AYMKD 

İ.Ü.H.F. 

TOK 

TVK 

Yönetmelik 

XVI 

Multilateral Treaties in respect of  which the Secre-
tary- General perform  depositary functions;  List of 
signatures, ratifications,  accessions, ete. as at 31 
December 1978, United Nations, ST/LEG/SER. D/12, 
New York 1979. 

Nationality of  Married Women (report submitted 
by the Secretary - General) United Nations - Com-
mission on the Status of  Women, E/CN. 6/254, New 
York, 1954. 

United Nations Legislative Series, Supplement to the 
volume on laws concerning nationality, 1954; ST/ 
LEG/SER. B/9; New York, 1959. 

* * * 

American Journal of  International Law 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi (10 şevval 1285-11 
Kânunu sâni 1284). 

Türk Vatandaşlığı Kanunu (Kanun no. 403 kabul 
tarihi 11 Şubat 1964). 

11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka-
nonunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (R.G. 
1 Temmuz 1964, 11742). 



G İ R İ Ş 





Yabancıyla evlenen kadının, kocasının uyrukluğunu alması, XIX. 
yüzyılın sonuna kadar, bütün hukuk sistemlerince genellikle kabul edi-
len bir kural olmuştur (1). Klasik ya da geleneksel olarak adlandırıla-
bilecek olan bu kuralın uygulanması, iki temel -ve tartışılmaz sayılan-
ilkeye dayandırılıyordu : 

(i) Kocanın, evlilik birliğinin başı (başkanı) sayılması; 

(ii) Aile bireylerinin aym uyrukluğa sahip olmaları gerektiği (Ailede uy-
rukluk birliği) 

Birbirleriyle ilişki içinde olan bu iki ilkeye göre, ailede uyrukluk 
birliği; aile bireylerinin, ailenin başı olan kocanın uyrukluğunda bir-
leşmeleriyle sağlanmalıydı. Bunun sonucu olarak; karı ile koca ara-
sında uyrukluk farkının  söz konusu olabileceği durumlarda, karının, 
kocasının uyrukluğunu izlemesi gerektiği kabul ediliyordu. 

Bir toplumsal birim olarak ailenin yaşamını ilgilendiren konular-
da son karar yetkisini kocaya tanıyan bu anlayış, Roma hukukundan 
miras kalan belirli bir aile kavramından kaynaklanmaktaydı. Gerek 
Avrupa kıtasmda gerek dünyanın başka bazı bölgelerinde etkisini gös-
teren bu anlayışa göre, hiyerarşik bir grup sayılan ailenin yapısı iki 
temel hukuksal kuruma dayanmaktaydı: Babalık yetkisi ve kocalık 
yetkisi (2). 

Aile içi güç ilişkilerinin hukuksal belirleyicisi olan bu iki yetki, 
tanımları gereği yalnız erkeklerce kullanılabilecek nitelikte olduğuna 
göre, ailede cinsler arası eşitlik değil, kadınlar aleyhine eşitsizlik ilke-
si egemendi (3). Bu ilkenin bir dayanağı veya sonucu da; kadının, ev-
lenmekle kocasının otoritesine bağlı ve yeteneği sınırlı (mahdut eh-
liyetli )bir kişi sayılmasıdır (4). 

(1) Historical Background (U.N.), s. 3. 
(2) "Puissance paternelle" ve "Puissance maritale" HEGI, s. 11; DUTOIT, s. 5. 
(3) Ailede kocanın üstün durumda olduğunu ve olması gerektiğini dile getiren 

çeşitli özdeyişler (maxime'ler) zikredilmiştir. Örneğin, hıristiyanlığm kutsal 
metinlerinde bu ilke şöyle dile getirilmiştir: "Sint duo in carne una" (Tekvin: 
Genöse 2: 23-24). İngilizce "a man and his wife  are one and he is the one" 
özdeyişi de, ailede birliğin kocada gerçekleştiği olgusunu ya da dileğini di-
le getirmektedir. Bkz. AKSOY, La Nationalite, s. 13 vd. HEGI, s. 12. 

(4) FİŞEK, s. 80. 
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Ailede uyrukluk birliğinin oluşturulması gerektiği ve bu birliğin, 
•aile bireylerinin babanın (kocanın) uyrukluğunu almalarıyla sağla-
nacağı biçiminde özetlenebilecek klasik görüş ve uygulama, özellikle 
son 50-60 yıl içinde etkisini önemli ölçüde yitirmiştir. Aşağıda ayrın-
tılarına değineceğimiz bu etki yitirmesi olayına karşın, ailede koca-
nın üstünlüğü ilkesinin çeşitli ulusal hukuk sistemlerinde değişen öl-
çülerde yaşamasını sürdürmekte olduğu da bir gerçektir. 

Ailede uyrukluk birliğinin sağlanmasının hukuksal ve sosyal açı-
lardan yararlı, giderek zorunlu bir şey olduğunu belirtmek için çeşitli 
kanıtlar ileri sürülmüştür. Bunları şöyle özetleyebiliriz : 

Karı-kocanın ayrı uyrukluğa sahip olmaları halinde aile içinde 
mutluluğu ve esenliği zedeleyici bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. 
Örneğin, ayrı uyrukluktaki karı-kocanm, çocuklarına verilecek eğiti-
min biçimi ve içeriği konusunda anlaşmaları mümkün olmayabilir ve 
bu, aile içi uyumu bozabilir. 

Öte yandan, uluslararası gerginlik ve özellikle savaş durumların-
da, eşlerden birinin çatışan devletlerden birine, diğerinin öbür devle-
te uyrukluk bağıyla bağlı olması, aile içinde büyük sorunlar ve buna-
lımlar yaratabilir. 

Kadının, kocasının uyrukluğundan ayrı bir uyrukluğa sahip ol-
ması, karı-koca arasındaki ortak yaşamın (müşterek hayatın) bağlı 
bulunacağı hukuk bakımından çatışma doğurur. Aile hukuku alanın-
da, genellikle, kişilerin ulusal yasası söz sahibi olduğundan, karı-ko-
canın ayrı uyruklukta olmaları halinde; karı koca arasındaki hukuki 
ilişkiler, evlenmenin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, velayet 
hakkının kullanılması gibi konuların düzenlenmesinde, karı- koca-
dan hangisinin yasasına öncelik verileceği, çözümü zor sorunlardır (5). 

Ailede uyrukluk birliğinin bulunması gerektiğini savunan bazı 
yazarların, aile ile ulusal yapı ve bütünlük arasında ilişki kurdukları 
ve ailenin, ulusu oluşturan temel hücre olduğunu ileri sürdükleri de 
görülmüştür (6). 

(5) Bkz. NOMER, s. 55; FİŞEK, s. 80. BERKİ, Tabiiyet, s. 53. 
(6) LEREBOURS-PIGEONNIERE, Paul; Precis de Droit International Privee, 

Quatrieme ed., Paris, 1943, s. 126. Bu yazar, başka bir kaynağa atıfta  bulu-
narak (CALBAIRAC, Nationalite de la Femme Mariee) 1926 yılındaki duru-
ma göre, A.B.D. ve Sovyetler Birliği dışında hiç bir devletin, evlenme anın-
da uyrukluk konusunda eşlere mutlak bağımsızlık tanımadığını ve bu iki ül-
kede de zaten ailenin çözülüp, dağılma yolunda olduğunu ileri sürmüştür 
(s. 126-27). Bu saptamanın gerçek duruma ne ölçüde uyduğu, tartışmaya 
açık bir konudur. Ayrıca Bkz. BATIFFOL (1971), s. 134. 
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Bu görüşün, ilişkiyi aile ile ulusal yapı arasında değil de toplum 
yapısı arasında kuran bir biçimde, uluslararası insan hakları metin-
lerine ve bazı ulusal anayasalara yansıdığı da görülmüştür (7). 

Aile bireyleri arasında uyrukluk birliği bulunması gerektiği ve 
bu yüzden de, karının kocasının uyrukluğunu izlemesinin zorunlu ol-
duğu görüşü, XX. yüzyılın ilk on yılında da, dünyanın hemen her ye-
rinde egemenliğini sürdürmüş ve Paraguay ve Şili gibi bazı Güney 
Amerika Cumhuriyetleri dışında bütün ulusal hukuk sistemleri bu an-
layışı yansıtan kurallar koymuşlardır (8). Ancak, bu ilkeyi benimsemiş 
ulusal hukuk sistemleri, bir takım istisnalar kabul ettikleri ve ayrın-
tılarda farklı  düzenlemeler getirdiklerinden; "kadının kocasının uy-
rukluğunu izlemesi" ilkesinin, bunu benimseyen her ülkede saf  biçi-
miyle uygulandığı söylenemez. Yine de, bu ilkeyi benimsemiş çeşitli 
ulusal hukuk sistemlerinin ortak özelliklerini özetlemek gerekirse, şu 
noktalar belirtilebilir : 

(i) Bir uyrukla evlenen yabancı kadın, kendiliğinden (otomatik olarak), 
kocasının uyrukluğunu kazanır; 

(ii) Bir yabancıyla evlenen uyruk kadın, kendiliğinden, uyrukluğunu yitirir; 

(iii) Kocası, evlilik sırasında bir devletin uyrukluğunu kazanan yabancı ka-
dın, kendiliğinden kocasının yeni uyrukluğunu kazanır; 

(7) Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 günü kabul edilen İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi (U.N. DOC. A/811), aileden toplumu doğal ve te-
mel birimi olarak söz etmiştir : "Aile cemiyetin tabii ve temel unsurudur, ce-
miyet ve devlet tarafından  korunmak hakkını haizdir" (m. 16/3) (Türkçe 
resmi metin için Bkz. R.G. 27 Mayıs 1949, 7217; ÖZMAN, Aydoğan; İnsan Hak-
ları ile İlgili Temel Metinler, Ankara, 1967, s. 31 v.d.). 

Bkz. İleride İkinci Bölüm "Birleşmiş Milletler Örgütünün Öncülüğünde 
Yapılan Çalışmalar" s. 41. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli toplantısında 
kabul edilen "Temel Haklar (Civil Rights) ve Siyasal Haklar UluslaraJ-ası 
Misakı" (Resolution 2200, XXI, General Assembly Official  Records, Tvventy-
First Session, Supp. 16; A/6316) da m. 23/1 hükmüyle, Evrensel Bildirinin 
m. 16/3 hükmünü aynen benimsemiştir. (Bu Misakm adında geçen "civil 
rights" deyiminin Türkçe karşılığını bulmaktaki zorluk için Bkz. AYBAY,, 
Rona; Bir İnsan Hakkı Olarak Uluslararası Seyahat Özgürlüğü, İnsan Haklan 
Yıllığı, 1979, T.O.D.A.İ.E. yayını, s. 82). 

Aynı anlayışa yer veren ulusal anayasalara örnek olarak 1961 yılında 
kabul edilmiş T.C. Anayasasını gösterebiliriz: "Aile Türk toplumunun teme-
lidir" (m. 35/1). 

(8:  Bu Güney Amerika Cumhuriyetlerinde, konuya ilişkin yasa mevcut olmadı-
ğı için, evliliğin, karının uyrukluğu üzerinde bir etkisi olmadığı kabul edi-
liyordu (Historical Background, U.N. s. 3.). 
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Civ) Uyruk kocası, evlilik sırasında uyrukluğunu yitiren uyruk kadm, kendi-
liğinden uyrukluğunu yitirir(9). 

"Kadının, uyrukluğunun, kocasının uyrukluğunu izlemesi gerek-
t iğ i " biçiminde ifade  edilen bu ilkenin ulusal hukuk sistemlerinde uy-
gulanmasının tipik örneği olarak, XX. yüzyılın başlarında İspanya'da 
ve İngiltere (Birleşik Krall ık) de yürürlükte bulunan iki yasa göste-
rilebilir. 1 Mayıs 1889 tarihli (10) İspanyol Medeni Kanunu (Codigo 
Civil Espanol) : 

"Evli kadın, kocasının statüsünü(ll) ve uyrukluğunu izler" (m. 22/1) hük-
münü koymuştu (İla). 

Yabancıyla evlenen kadmın, kocasının uyrukluğuna geçmiş sa-
yılması ilkesi, XX. yüzyılın başlarında A.B.D.'nde kabul edilmiş bir 
kanunda da benimsenmişti: 

2 Mart 1907 tarihli A.B.D. kanunu, "Yabancıyla evlenen Amerikalı kadının, 
kocasının uyrukluğunu alacağını beürten bir hüküm getirmişti (Section 3) (12) 

Aynı ilkenin, İngiltere (Birleşik Krall ık) deki uygulanışı 1870 yı-
lında çıkarılmış Naturalization Act'de şöyle belirtilmişti : 

"Evli kadın, kocasının uyrukluk bağıyla bağlı bulunmakta olduğu devletin 
uyruğu sayılacaktır" (Section 10) (13). 

(9) Bkz. Historical Background (U.N.) s. 4; Nationality (U.N.), s. 7. 
(10) İspanyol Medeni Kanununun tarihi, bir başka kaynakta 24 Temmuz 1889 ola-

rak gösterilmiştir (DUTOIT, s. 83). Bu farkın,  kanunun yayınlanması ile yü-
rürlüğe girmesi tarihleri arasındaki farktan  doğduğu düşünülebilir. İspan-
yol Medeni Kanununun "Kişiler-lspanyollar ve Yabancılar" Başlıklı Kitap I, 
Bölüm I hükümlerini kapsayan 17-27. madde hükümleri 1954 yılında değişti-
rilmiştir (Supplement, U.N. 1859, s. 150-153). Bkz. İleride "Çeşitli Ulusal Ya-
salar ve Üç Ana Sistem" s. 15, dipnotu 11. 

(11) İspanyol Medeni Kanununun m. 22/1 hükmünün çevirilerinde bu sözcük con-
dition olarak verilmiştir. ("La femme  mariee suit la condition et la nation-
alite de son mari" HEGI, s. 26), ("A married women follows  the condition 
and nationality of  her husband" Nationality, U.N., s. 64). Biz statü sözcüğü-
nü bir başka Birleşmiş Milletler yayınına dayanarak ve Türkçedeki kulla-
nılış bakımından daha uygun olduğuna inanarak kullanıyoruz ("A married 
vvomen shall follow  the status and nationality of  her husband" Historical 
Background U.N. s. 4.) 

(İla)Bu madde 9 Aralık 1931 tarihli Cumhuriyet Anayasasının 23. maddesiyle •yü-
rürlükten kaldırılmışsa da, içsavaş sonrasında Franco rejimiyle yeniden ve 
önceye etkili olarak yürürlüğe konulmuştur. Bu konuya ilişkin 9 Kasım 1939 
tarihli kararnamenin gerekçesinde; "evliliğin birliğinin, evlilik bağının çö-
zülmez niteliğinin ve ailenin bütünlüğünün İspanya için bir temel ve postula 
olduğu" söylenmiştir. Bkz. HEGI, s. 26, 27. 

(12) WHITEMAN, Marjorie M.; Digest of  International La w, vol. 8, Department 
of  State Publioation 8290, 1967, s. 152. 

(13) "Common Law"a göre; evlenmenin (evlenen -kadın yabancı olsun "British" 
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Kadının, evlendiği erkeğin uyrukluğunu kendiliğinden kazanma-
sı ve evlilik sırasında kocanın uyrukluk durumundaki değişikliğin ka-
dının uyrukluğunu da etkilemesi, "kadının, uyrukluğunun, evlendiği 
erkeğin uyrukluğunu izlemesi" ilkesinin doğal sonuçları olmakla bir-
likte; evliliğin sona ermesinden sonraki durum bakımından değişik 
çözümler öngörülmüş ve uygulanmıştır. "Kadının, kocasının uyruklu-
ğunu izlemesi" ilkesi tam olarak uygulanırsa; evliliğin sona ermesi ha-
linde, kadının evlenme nedeniyle kazanmış bulunduğu uyrukluğu yi-
tirmesi gerekir. Aynı biçimde, evliliğin sona ermesi halinde kadının 
yabancıyla evlenme nedeniyle yitirdiği önceki uyrukluğunu kendiliğin-
den yeniden kazanmasının kabulü de gerekir. 

Yabancıyla evlenen kadının, kocasının uyrukluk bağıyla bağlı bu-
lunduğu devletin uyrukluğunu kazanmış sayılması yolundaki anlayış 
ve uygulama; her egemen devletin, uyrukluğunun kazanılış biçimleri-
ni kendi yasalarıyla düzenleme yetkisine sahip olduğunu kabul eden 
uluslararası hukuk ilkesi açısından da tartışılmaya değer (14). Bir 
devletin, kendi uyruğu olan kadınm yabancıyla evlenmesi hâlinde, ka-
dını uyrukluğundan yoksun bırakabileceği kabul edilebilirse de; kadı-
nın, evlendiği erkeğin- uyrukluğunu kazanacağını belirtmek, o devle-
tin yasama yetkisinin sınırlarını aşar (15). 

olsun) kadının uyrukluğu üzerinde değiştirici bir etkisi yoktu. Fakat 1844 yı-
lında çıkarılan Yabancılar Kanunundan (Aliens Act) sonra, "British" uyru-
ğunun yabancı karısı, genel olarak, uyruk sayılmaya başlandı. Yabancının 
karısı da, yabancı sayılıyordu (Halsbury's Laws of  England, 4th ed„ parag 
918-Married Women; the law before  1949, s. 429). 

ıi4i Uyruklarının kimler olacağını, kendi yasasıyla belirlemenin her devletin 
kendine ait bir yetki olduğu, 1930 yılında yapılmış "Uyrukluk Yasalarının 
Çatışmasıyla İlgili Bazı Sorunlara İlişkin Sözleşme"nin (Bkz. ilerde İkinci 
Bölüm, II. Milletler Cemiyeti'nin Öncülüğünde Yapılan Çalışmalar, s. 35) 1. 
maddesinde belirtilmiştir. Sözkonusu sözleşmenin, burada değindiğimiz İspan-
yol, İngiliz ve Fransız kanunlarından çok sonra yapılmış olması, belirttiğimiz 
uluslararası hukuk ilkesinin, bu kanunların kabul edildikleri dönemde ge-
çerli olmadığı anlamına gelmemelidir. 1930 La Haye Sözleşmesinin 1. mad-
desi, uluslararası hukukun var olan bir ilkesini saptamıştır. Sözleşme mad-
desinin ikinci cümlesinden de anlaşıldığı gibi, maddenin asıl amacı, her dev-
letin kendi uyruklarını belirlemek için koyduğu kuralların ancak, "uluslar-
arası teamüle ve uyrukluk konusunda genel olarak kabul edilmiş hukuk 
ilkelerine uygun olmak koşuluyla diğer devletlerce tanınacağım" belirtmek-
tir. Bkz. UNAT, Nottebohm, s. 18 v.d. Sözleşmedeki ilke ve kuralların, Söz-
leşmede yer almış olmasının, bunların uluslararası hukuku oluşturan hüküm-
lerden olduğu veya olmadığı anlamına gelmeyeceği, Sözleşme metninde be-
lirtilmişse de (madde 18) bunun, konumuz bakımından durumu değiştirme-
yeceği inancındayız, 

i 15) HEGI, s. 26. 
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Bu konu bakımından, Fransa tarihindeki uygulama ilginç bir ör-
nek oluşturmuştur: 

21 Mart 1804 tarihinde ilân edilen Fransız Medeni Kanunu (Code 
Civil) da, XIX. yüzyılda tartışmasız olarak kabul edilen "eşler arasın-
da uyrukluk birliği"nin sağlanması gerektiği ilkesini olabildiğince tam 
bir biçimde gerçekleştirmeye çalışmıştır. Fransız Medeni Kanununa 
göre, Fransız erkekle evlenen yabancı kadın, kocasının uyrukluğunu 
alıyor, yani Fransız oluyordu (madde 12). 

Fransız kadının yabancıyla evlenmesi ise, bir "Fransız uyruklu-
ğunun yitirilmesi hâli" olarak görülüyordu. Fransız Medeni Kanunun 
19. maddesinin orijinal biçimi "yabancıyla evlenen Fransız kadınının, 
kocasının statüsünü (condition) izlemesini" öngörmekteydi. Kanun 
hükmünde, uyrukluktan doğrudan doğruya bahsedilmiş olmamakla 
birlikte, uygulamaya egemen olan anlayış, metinde yer almış "con-
dition" sözcüğü dolayısıyla, yabancıyla evlenen Fransız kadınının ko-
casının uyrukluğuna geçmiş sayılmasını gerektiriyordu. 

Bu hüküm, Fransız yasakoyucusunun, bir başka devletin uyruk-
luğunu vermeye yetkili imiş gibi davranması açısından eleştirilmiş ve 
Fransız Medeni Kanununun, -19. maddesine 26 Haziran 1889 tarihli 
kanunla eklenen bir cümle, Medeni Kanundaki hükmü, BATIFFOL'un 
deyimiyle "haklı sınırlarına" indirmiştir (16). 

Fransız Medeni Kanununun 19. maddesine eklenen cümle, yaban-
cıyla evlenen Fransız kadınının, kocasının statüsünü (condition) izle-
mesi kuralını "meğer ki, kadının (yabancıyla evliliği) ona, kocasının 
uyrukluğunu vermemiş ola" hükmüyle yumuşatmıştır. Böylece, yaban-
cıyla evlenen kadının yurtsuz duruma düşmesi önlendiği gibi, gerek-
siz uyrukluk yitirme durumları da önlenmiştir. Oysa eski kural, ka-
dının, kocasının uyrukluğu kazanmamış olduğu hâllerde de uygula-
nıyordu (17). 

(16) BATIFFOL (1971), s. 134. 
(17) LAGARDE, Paul; La Nationalitö 

BATIFFOL, aynı yerde. 
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I — ÜÇ ANA SlSTEM 

Yabancıyla evlenen uyruk kadının uyrukluk durumu üzerinde, bu 
evliliğin bir etkisi olup olmayacağı; eğer varsa, bu etkinin niteliğinin 
ve kapsamının ne olacağı bakımından çeşitli devletlerin yasalarında 
ötedenberi değişik kuralların kabul edilmiş bulunduğu bir gerçektir. 
Uyruk erkekle evlenen yabancı kadına uyrukluk -verilip verilmemesi 
sorunu bakımından da durum farklı  değildir. Evliliğin, hangi durum-
larda bir uyrukluk kazanma veya yitirme nedeni olacağının, tarihin 
akışı içinde uyrukluk hukuku alanında değişik çözümlerin öngörülüp, 
uygulandığı başlıca konu olduğu söylenebilir (1). Ulusal yasalarda yer 
alan bu farklı  düzenlemeler, yabancıyla evlenen kadının uyrukluk du-
rumu açısından "yasalar çatışması" sorunlarına yol açabilmektedir. 

Öte yandan, evlilik sırasında kocanın uyrukluğunda, şu veya bu 
nedenle, ortaya çıkan değişikliğin, ya da evliliğin her hangi bir neden-
le sona ermesinin, kannm uyrukluğu üzerinde bir etkisinin olup ol-
mayacağı bakımından da, çeşitli devletlerin yasalarında değişik çözüm-
ler öngörülmektedir. Bu durum da yine "yasalar çatışması" sorunları-
nın ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Son 40-50 yılı kapsayan dönemde, devletlerin yasalarını, sözkonusu 
sorunları ortadan kaldırmaya yarayacak yönde birleştirme girişimlerin-
de bulundukları görülmüş olmakla birlikte, bu konuda tam bir uyuma 
varıldığı söylenemez. 

Hukuk sistemlerini birleştirme yönündeki çabalara karşm, dev-
letlerin konuya ilişkin olarak farklı  çözümler öngören düzenlemeleri 
de yaşamaya devam ettiğine göre, bu değişik ulusal düzenlemeleri be-
lirli bir sistematiğe bağlayarak incelemek zorunlu olmaktadır. Ancak 
bunun kolay bir iş olmadığını da hemen belirtmemiz gerekir. Çünkü, 
ortak özellikleri dolayısıyla aynı kategoriye girecek gibi görünen ulu-
sal düzenlemeler, çoğu zaman, ayrıntılarda hayli önemli farklılıklar 
gösterebilmektedir (2). 

(11 LAGARDE, Paul; La Nationalite Française, Dalloz 1975, s. 169. 
(2) Nationality (U.N.), s. 6. 
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Çalışmamızın amacı, bir "karşılaştırmalı hukuk" incelemesi yap-
mak olmadığına göre, konuya ilişkin olarak çeşitli ulusal hukuk sis-
temlerinde yer almış çözümlerin tam ayrıntılı bir biçimde karşılaştı-
rılmasına girişmiyoruz. Ancak, evliliğin uyrukluk üzerindeki etkisi ko-
nusunda, dünya yüzünde uygulanmış ve uygulanmakta olan değişik 
çözümler bir sistematik içinde ele alındığında; sınıflandırmayı-  açıkla-
mak için gerekli bilgiler verilirken, ulusal yasalara göndermeler (atıf-
lar) zorunlu olmaktadır. Böylece, çeşitli devletlerin, inceleme konu-
muza ilişkin yasaları gözden geçirileceğinden, konu -bir ölçüde- "kar-
şılaştırmalı hukuk" yönünden de ele alınmış olacaktır. 

Evliliğin, kadının uyrukluğu üzerindeki etkisi konusunda çağı-
mızda ve yakın geçmişte çeşitli ulusal hukuk sistemlerinde uygulandı-
ğı görülen yasalar, bağlı oldukları temel ilkeler bakımından üç ana 
kümeye ayrılmaktadır. Aşağıda, önce bu üç ana sistemin temel özel-
liklerini tanıtmaya çalışacağız. 

Bundan sonraki alt-bölümde de "Çeşitli Ulusal Yasalar ye Üç Ana 
Sistem" başlığı altında, ulusal yasalardan örnekler vererek, bu üç ana 
sistemi daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışacağız. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 29 Ocak 1957 günü kabul 
edilen "Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi" (3) 1947 yılından beri 
süre gelen bir dizi çalışmanın ürünü olmuştur (4). Bu çalışmalar ara-
sında, dünya devletlerinin, evli kadının uyrukluğu konusunda ne gibi 
yasaları bulunduğunun saptanmasına yönelik Questionnaire ve bu 
yoldan toplanan bilgilerin sistematik biçimde değerlendirilmesinden 
oluşan bir rapor (5) önemli bir yer tutmuştur. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin isteği üzerine B.M. Genel Sekrete-
rince hazırlanıp, yayınlanmış olan bu raporda, dünyada üç ana siste-
min egemen olduğu saptanmıştır. Bu saptamanın sonucu olarak, Bir-
leşmiş Milletler Örgütü üyesi 80 kadar devletin, Anayasa, kanun ve di-
ğer düzenleyici işlemlerinde yer alan, evli kadının uyrukluk durumu-
na ilişkin kurallar üç ana kümeye ayrılarak sınıflandırılmıştır  (6). Bu 
üç ana sistemin temel özellikleri şöyle özetlenebilir : 

(3) Bkz. ileride, İkinci Bölüm, IV, 2 "Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi", s. 42 v.d. 
(4) Bu çalışmaların ayrıntıları için Bkz. Nationality (U.N.), s. 1 v.d., s. 75 v.d.; 

Historical Background (U.N.) s. 13 v.d. 
(5) "Analysis of  Conflicts  of  Laws in the Field of  Nationality of  Married Women" 

(U.N. DOC. E/CN. 6/126); Ayrıca Bkz. Report based on Replies to Part I, 
Section G (Nationality) of  the Questionnaire on the Legal Status and 
Treatment of  Women (U.N. DOC. E/CN. 6/82). 

(8) Bkz. Nationality (U.N.), s. 5 v.d. 
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Birinci sistem: 
Temel ilke, kadının uyrukluğunun, kocanın uyrukluğunu izlemesidir. Bu il-
kenin sonucu olarak; evliliğin, evlilik sırasında kocanın uyrukluğunun de-
ğişmesinin ve evliliğin sona ermesinin, kadının uyrukluğu üzerinde doğ-
rudan etkisi vardır. Yabancı kandının evlenmekle kocanın uyrukluğunu ken-
diliğinden kazanması ve yabancıyla evlenen kadının ise uyrukluğunu yitir-
mesi biçiminde özetlenebilecek bu uygulamaya birci sistem (systeme 
unitaire) denilebilir (7). 

Bu sistemin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek sakınca-
lara gelince : 

Bu sistem, ilgili diğer devletin ulusal yasası başka bir sistemi be-
nimsemişse, olumsuz yasalar çatışmasına (negative conflicts  of  law), 
yani yurtsuzluğa (vatansızlığa) yol açabilecektir. Çünkü bu sistemi 
benimsemiş devletin uyruğu kadın, yabancıyla evlenmekle uyruklu-
ğunu yitirecek ama, kocasının uyruğu olduğu devletin uyrukluğunu 
elde edememiş olacaktır. 

Bu "birci" sistemin ,olumlu çatışma (positive conflict)  yaratma-
sı yani çift  uyrukluğa yol açması da olasıdır. Kocası "kadının uyruklu-
ğu kocanın uyrukluğunu izler" ilkesini benimsemiş bir devletin uyruğu 
olan kadın, kendi ulusal yasası uyarınca özgün (original) uyrukluğunu 
yitirmemiş ise çift  uyruklu olacaktır. 

İkinci sistem s 
Bu sistem de, başka uyrukluktaki bir erkekle eylenmenin, kadının uyruklu-
ğu üzerinde etkisi olacağı ilkesini kabul eder; ama, kadının yurtsuz duru-
ma düşmesini (veya çift  uyruklu olmasını) önlemek için bu ilkenin ger-
çekleşmesini, genellikle, ilgili diğer devletin yasalarındaki kuralları bağlar. 

Bu sistemin uygulanmasıyla, yabancıyla evlenen kadın, her hal-
de değil de, sadece, evlenmekle kocasının uyrukluğunu kazandığı tak-
dirde özgün uyrukluğunu yitirir. 

Bir uyrukla evlenen yabancı kadın da, kendi ulusal yasası uya-
rınca, bu evlilik nedeniyle özgün uyrukluğundan yoksun kalmışsa ko-
casının uyrukluğunu kazanır. 

Kadının özgün uyrukluğunu yitirmeyip, sürdürdüğü durumlarda 
kocasının uyrukluğunu kazanabilip kazanamayacağı konusunda ise 
çeşitli devletlerin yasalarında hayli çok sayıda değişik düzenlemelere 
rastlanmaktadır. 

Bu ikinci sistem, birci sistemin yumuşatılmış bir biçimi olarak da 
görülebilir (8). 

(7) DUTOIT, s. 6. 
*8) DUTOIT, aynı yerde. 
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Üçüncü sistem: 
Bu sistem, uyrukluk konusunda kadının bağımsızlığı ilkesine dayanır-, ev-
liliğin kurulmasının, sona ermesinin veya evlilik sırasında kocanın uyruk-
luğunda ortaya çıkabilecek değişikliğin, karının uyrukluğu üzerinde bir et-
kisi olmayacağım kabul eder. Başka bir deyişle, bu sistemin uygulanma-
sında ayrı uyrukluktaki eşler, özgün uyrukluklarım sürdürürler. Bu yüz-
den, bu sisteme birci (unitaire) sistemin karşıtı olarak ikici (dualiste) 
sistem adı da verilebilir (9). 

Bu sistemin uygulanması da, bazı sakıncalı durumlar yaratabilir. 
Ailede uyrukluk birliği ilkesini (yabancıyla evlenen kadını uyrukluk-
tan yoksun bırakacak biçimde) uygulayan bir devletin uyruğu olan 
kadın "bağımsızlık" ilkesini (ikici sistemi) benimsemiş bir devletin 
uyruğu olan erkekle evlendiğinde yurtsuz duruma düşebilecektir. Çün-
kü, kendi ulusal yasası uyarınca özgün uyrukluğunu yitirmiş olma-
sına karşılık kocasının uyrukluğunu elde edemeyecektir. 

Öte yandan "bağımsızlık" ilkesi (ikici sistem) kadının çift  uyruk-
lu olması sonucunu da verebilecektir : Bu ilkeyi benimsemiş devletin 
uyruğu kadın, kendi uyruğuyla evlenen yabancı kadına otomatik ola-
rak uyrukluk veren birci sistemi kabul eden bir devletin uyruğu er-
kekle evlendiğinde, hem kendi özgün uyrukluğunu sürdürecek hem de 
kocasının uyrukluğunu elde etmiş olacaktır. 

II — ÇEŞİTLİ ULUSAL YASALAR VE ÜÇ ANA SİSTEM 

Bu başlık altında, yukarıda belirtilen üç ana sistemin çeşitli ulu-
sal hukuk düzenlemeleri açısından kısa bir değerlendirilmesi sunula-
caktır. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu sistemlerden birini saf 
biçimiyle ve istisnasız uygulayan devlet yok gibidir. Genellikle, devlet-
ler bu sistemlerden birinin temel ilkesini benimsemekte; ama, bunu 
bir takım istisnalarla birlikte uygulamakta, örneğin belirli durumlar-
da kadına seçme hakkı tanımaktadırlar. 

Öte yandan birçok devletlerin, sorunun bir yönüne bir ilkeyi, öbür 
yönüne ise başka bir ilkeyi uyguladıkları da görülebilmektedir. Örne-
ğin, bazı devletlerin yasaları: 

(i) Kendi uyruklanyla evlenen yabancı kadına (kadının ulusal yasası bu 
evlilik nedeniyle onu uyrukluktan yoksun bırakmış olsun olmasın) ko-
canın uyrukluğunu vermekte; böylece sorunun bu yönü bakımından, 
"kadının uyrukluğunun, kocanın uyrukluğunu izlemesi" ilkesini uy-
gulamaktadır; 

(9) Bkz. DUTOIT, s. 7. 
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(ii) Buna karşılık, yabancıyla evlenen kendi kadın uyrukları bakımından 
ikinci sistemi uygulamakta, yani ancak yabancı kocanın ulusal yasa-
sı kadına, kocanın uyrukluğunu veriyorsa, kadının uyrukluğunu yiti-
receğini kabul etmektedir (10). 

Avrupa ülkelerini kapsayan bir araştırmaya göre, bir uyrukla ev-
lenen yabancı kadına, bu evlenme nedeniyle kocasının uyrukluğunu 
kendiliğinden kazandıran ve yabancıyla evlenen uyruk kadına ise, bu 
yüzden uyrukluğunu yitirten "birci" (unitaire) sistem, bu iki sonucu 
doğuran mutlak biçimiyle artık uygulanmamaktadır. Bir uyrukla ev-
lenen yabancı kadının, kocasınm uyrukluğunu kendiliğinden kazandı-
ğı, bazı Avrupa ülkeleri yasalarınca kabul edilmektedir ama, yaban-
cıyla evlenen uyruk kadın için, uyrukluğun zorunlu yitirilmesi de söz 
konusu olmamaktadır (11). 

1) Kadının Uyrukluğunun Kocanın Uyrukluğunu Kendiliğinden 
İzlemesi Sistemi (Birci Sistem) 

Kadınm uyrukluğunun, kocanın uyrukluğunu kendiliğinden izle-
mesi sistemi, kadının uyrukluğu üzerinde değişik durumlarda etki do-
ğurabilir. Bu durumlar şöyle özetlenebilir : 

(i) Kadının, kendi uyrukluğundan farklı  uyrukluğa sahip bir erkekle ev-
lenmesi; 

(ii) Evliliğin devamı sırasında kocanın uyrukluğunun değişmesi; 
(iii) Kadının, evülik yoluyla uyrukluğunu elde etmiş olduğu erkekle evli-

liğinin sona ermesi. 

Bu durumlarda, kadınm uyrukluğu üzerindeki etki ya olumlu (po-
sitive) ya da olumsuz (negatif)  bir biçimde ortaya ç ıkar: 

(i) Kadın evlenmekle yeni bir uyrukluk kazanmışsa ya da özgün (originaU 
uyrukluğuna bu yoldan dönmüşse (12) etki olumludur. 

(10) Nationality (U.N.), s. 6. 
(11) Birci sistemin bu biçimiyle uygulandığı Avrupa ülkeleri İspanya, İsviç-

re, Lihtenştayn, San Marino ve Vatikan'dır. Bkz. DUTOIT, s. 6. Bu ülkeler-
den bir örnek olmak üzere, İspanyol hukukunun konuya ilişkin düzenle-
mesi şöyle özetlenebilir İspanyol Medeni Kanununun 17-27 maddelerini 
değiştiren 15 Temmuz 1954 tarihli 504 sayılı kanunla değişik 21. madde 
fıkra  1 hükmüne göre "Bir İspanyol uyruğuyla evlenen yabancı kadın, ko-
casının uyrukluğunu kazanır". Bunun için kadının özgün uyrukluğunu yi-
tirmesi koşulu yoktur. Buna karşılık, aynı kanunim m. 23/3 hükmüne göre : 
Yabancıyla evlenen İspanyol kadın, kocasının uyrukluğunu kazandığı tak-
dirde İspanyol uyrukluğunu yitirir (Supplement, U.N. 1959, s. 152; DUTOIT. 
s. 83 v.d.) Bkz. ileride dipnot 15. 

(12) Bu durum, kadımn daha önce yitirmiş olduğu uyrukluğa sahip bir erkekle 
evlenmesinde ortaya çıkabilir. 
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(İL) Kadın evlenmekle özgün uyrukluğunu yitirmişse ya da evlilik yoluyla 
kazanmış olduğu uyrukluğu, bu evliliğin sona ermesi üzerine yitirmiş-
se, etki olumsuzdur. 

"Kadının uyrukluğunun, kocanın uyrukluğunu izlemesi" ilkesi 
tam olarak uygulandığı takdirde, şu sonuçların ortaya çıkması olası-
dır : 

(i) Bir uyrukla evlenen yabancı kadın, kendiliğinden (otomatik olarak) ko-
casının uyrukluğunu kazanır; bir yabancıyla evlenen uyruk kadın, öz-
gün (original) uyrukluğunu kendiliğinden yitirir. 

(ii) Kocası da yabancı olan bir yabancı kadın, kocasının evlilik sürdüğü 
sırada uyrukluğunu kazandığı devletin uyrukluğunu, kendiliğinden ka-
zanmış olur; uyruk kocanın evlilik sürdüğü sırada uyrukluğunu yitir-
mesi halinde ise, uyruk karı da, kendiliğinden uyrukluğunu yitirir. 

(iii) Bir uyrukla evlenmek yoluyla uyrukluk kazanmış bulunan kadın, bu 
evliliğin sona ermesi üzerine, evlilik yoluyla kazandığı uyrukluğu yi-
tirir; yabancıyla evlenme yoluyla özgün uyrukluğunu yitirmiş bulunan 
kadın, evliliğinin sona ermesi üzerine, evlenme nedeniyle yitirdiği öz-
gün uyrukluğunu yeniden ve kendiliğinden kazanır (13). 

Ancak, daha önce de değindiğimiz gibi hiç bir ülke "kadının uy-
rukluğunun, kocanın uyrukluğunu izlemesi" ilkesini tam ve istisnasız 
bir biçimde benimsemiş olmadığı için, bu ilke, hiçbir ulusal yasa sis-
teminde yukarıda belirtilmiş sonuçların hepsini birden doğuracak bi-
çimde uygulanmamıştır. Özellikle evlenmenin sona ermesinin, kadının 
uyrukluğu üzerindeki etkisi bakımından, temel ilkeden ayrılan uygu-
lamalara çok rastlanmıştır. 

Aşağıda, "Kadının uyrukluğunun, kocanın uyrukluğunu izlemesi" 
ni temel ilke olarak benimsemiş olmakla birlikte, kabul ettikleri istis-
nalarla, temel ilkeden uzaklaşan ulusal yasalardan birkaç örnek veri-
yoruz. Bu örnekler, "ailede uyrukluk birliği" anlayışından en az uzakla-
şanlardan başlayarak, en fazla  uzaklaşanlara doğru sıralanmıştır. 

A) Kadının Evlenme Yoluyla Kocasının Uyrukluğunu Kendili-
ğinden Kazanması ve Bu Uyrukluğu Evliliğin Sona Ermesin-
den Sonra da Sürdürmesi 

10 Nisan 1946 tarihli Endonezya Yurttaşlık Kanunu (14), evli ka-
dının, kocasımn uyrukluğunu alacağını ve evli kadının uyrukluğunu 
değiştirmek için başvuruda veya bildirimde bulunamayacağını temel 
ilke olarak kabul etmiştir (madde 2). Kadını, uyrukluk bakımından 
tamamiyle kocasına bağımlı hale getiren bu düzenleme; yabancıyla 

(13) Nationality (U.N.), s. 7. 
(14) Bkz. Nationality (U.N.), s. 45-46. 
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evlenme yoluyla Endonezya uyrukluğunu yitirmiş kadının, bu evlen-
menin sona ermesi üzerine kendiliğinden Endonezya uyrukluğuna 
dönmesini kabul etmemiştir. Bu durumdaki kadın, ancak evliliğinin 
sona ermesinden başlayarak bir yıl içinde Adalet Bakanlığına yapa-
cağı başvuru yoluyla Endonezya uyrukluğuna dönebilecektir (mad-
de 9). Evlenme yoluyla Endonezya uyrukluğunu kazanmış kadın da, 
bu evliliğin sona ermesinden sonra, ilke olarak, Endonezya uyruklu-
ğunu sürdürecektir. Bu durumdaki kadına da, evliliğinin sona erme-
sinden başlayarak, bir yıl içinde Adalet Bakanlığına başvurarak En-
donezya uyrukluğundan ayrılma olanağı tanınmıştır (madde 10). 

1889 yılında yapılmış İspanyol Medeni Kanununda, yabancıyla ev-
lenme yoluyla İspanyol uyrukluğunu yitirmiş kadının, bu evliliğin 
sona ermesi üzerine kendiliğinden İspanyol uyrukluğuna döneceği 
kabul edilmemiş, bu dönüş belirli koşullara bağlanmıştır (madde21, 
22). Medeni Kanunun 17-27 maddelerini değiştiren 15 Temmuz 1954 
tarihli (504 sayılı) kanun da, bu ilkeyi değiştirmiş değildir. Yaban-
cıyla evlenmekle, İspanyol uyrukluğunu yitirmiş kadın, bu evliliğin 
sona ermesi üzerine İspanyol uyrukluğuna ancak yeni 21. maddede 
belirtilmiş koşullar varsa dönebilecektir. (15). 

B) Uyrukla Evlenen Yabancı Kadının Kocanın Uyrukluğunu 
Alması; ama Yabancıyla Evlenen Uyruk Kadının Uyruklu-
ğunun bu Evlenmeden Etkilenmemesi 

Bazı devletlerin yasalarında, "ailede uyrukluk birliği" ilkesine sa-
dece koca kendi uyruğu olduğu takdirde ağırlık verildiği buna karşı-
lık kocanın yabancı olması halinde bu ilkeden sapıldığı görülmüştür. 
Bu uygulamayı benimsemiş bir devlet, kendi uyruğuyla evlenen ya-
bancı kadını uyruğu olmuş saymakta, buna karşılık, yabancıyla evle-
nen uyruk kadının, uyrukluğunu yitirmesini kabul etmemektedir. 

Bu uygulamanın temelinde yatan anlayış, kendi uyrukları sözko-
nusu olduğunda "uyrukluk bağının çözülmezliğine" ağırlık vermekte 
ve yabancıyla evlenen kadın uyruğun bu yüzden uyrukluğunu yitir-

(15) Bu koşullar, İspanya ülkesinde ikamet etmek; ikamet ettiği yerin nüfus  me-
muruna (civil registrar; officier  d'etat civil) İspanyol uyrukluğuna dönme 
yolunda istenç bildiriminde bulunmak ve yabancı uyrukluğundan vazgeç-
mektir. 
Kanunda, yabancı kadına İspanyol uyrukluğu kazandırmış evlenmenin so-
na ermesi halinde kadının İspanyol uyrukluğunu sürdürüp sürdüremeyece-
ğine ilişkin bir hüküm yoktur. Bundan, bu durumda evliliğin sona erme-
sinin, kadının uyrukluğu üzerinde bir etkisi olmadığı sonucu çıkmaktadır 
(Bkz. DUTOIT, s. 83 v.d., Supplement (U.N.), s. 150 v.d.) 
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meşini reddetmektedir. Ancak, kendi uyruğuyla yabancı kadının ev-
lenmesi halinde ise ağırlık verilen ilke "ailede uyrukluk birliği" ol-
makta ve aile bireylerinin kocanın uyrukluğunda birleşmesi gerektiği 
kabul edilmektedir. Bu "çifte  standart" uygulamasının sonuçları şun-
lardır : 

Ci) Uyrukla evlenen yabancı kadın, kendiliğinden kocasının uyrukluğunu 
kazanır; 

(ii) Yabancıyla evlenen uyruk kadın, özgün uyrukluğunu muhafaza  eder. 

Birleşmiş Milletler Örgütünün konuya ilişkin yayınlarında bu uy-
gulamanın tipik örneği olarak 23 Mayıs 1928 tarihinde kabul edilmiş 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 13. maddesi gösterilmektedir (16). Bu 
hükme göre : 

"Türklerle evlenen ecnebi kadınlar Türk vatandaşı olurlar. Ecnebilerle ev-
lenen Türk kadınları Türk kalırlar..." 

Bu anlayış ve düzenleme biçiminin bir başka ve biraz yumuşatıl-
mış örneği de, 9 Nisan 1933 tarihli Peru Anayasasının 6. maddelsidir. 
Bu hükme göre : 

"Peruluyla evlenen yabancı kadın, kocasının uyrukluğunu alır. Yabancıyla 
evlenen Perulu kadın, Peru uyrukluğundan vazgeçtiğini açıkça bildirmediği 
takdirde, Peru uyrukluğunu muhafaza  eder" (17). 

C) Kadının Uyrukluğunun, Kocanın Uyrukluğunu İzlemesi Ge-
rektiğinin İlke Olarak Kabul Edilmesi; ancak, Kadına bu İl-
kenin Dışına Çıkabilme Olanağının Tanınması 

Bu uygulamada "ailede uyrukluk birliği" temel ilke olarak benim-
senmiş, ama bu ilke, kadına tanınmış belirli bir seçme hakkı ile birlik-
te kabul edilmiştir. 

a) Seçme  Hakkının  Hem  Uyrukla  Evlenen  Yabancı  Kadına  Hem 
de  Yabancıyla  Evlenen  Uyruk  Kadına  Eşit  Biçimde  Tanınması: 

Bu uygulamanın görüldüğü devletlerin bazılarında seçme hakkı 
hem uyrukla evlenen yabancı kadına hem de, yabancıyla evlenen uy-
ruk kadına aynı biçimde tanınmıştır. Bunun sonucu olarak: 

(161 Nationality (U.N.), s. 9, Historical Background (U.N.), s. 6. Bu kaynaklarda, 
sözkonusu kanunun tarihi 12 Haziran 1928 olarak gösterilmiştir. Bu tarihte 
bir yanlışlık olsa gerektir. Çünkü 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu-
nun kabul tarihi 23 Mayıs 1928, Resmi Gazete ile yayınlanış tarihi 4 Hazi-
ran 1928 (R.G. 904) ve yürürlüğe giriş tarihi 1 Kanunusani (Aralık) 1929 dur. 
Birleşmiş Milletler yayınındaki tarih bunlardan hiçbirine uymamaktadır. 
1312 sayılı kanunun konumuza ilişkin hükümleri, ileride ayrıca incelenecek-
tir (Bkz. ileride Üçüncü Bölüm, II, 1 "1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu-
nu") 

(17) Nationality (U.N.), s. 9, s. 61. 
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(i) Uyrukla evlenen yabancı kadın, kocasının uyrukluğunu otomatik ola-
i rak kazanır; meğer ki, bu uyrukluğu reddetmiş olsun. 

(ii) Yabancıyla evlenen uyruk kadın, uyrukluğunu otomatik olarak yitirir, 
meğer ki, bu uyrukluğu muhafaza  etme yolundaki isteğini resmen bil-
dirmiş olsun. 

Bu uygulamaya örnek olarak 15 Ekim 1932 tarihli kanunla (18) 
değişik 4 Ağustos 1926 tarihli Belçika uyrukluk kanunu gösterilebilir. 
Bu kanuna göre ; 

Belçika uyruğuyla evlenen (veya kocası, seçme hakkı kullanarak Belçika 
uyruğu olmuş bulunan) yabancı kadın, kocasımn uyrukluğunu kendiliğin-
den kazanır. 
Fakat bu hükmü koyan 4. madde; 2. fıkrasıyla,  bu durumdaki kadına ka-
zandığı Belçika uyrukluğundan vazgeçme olanağını da bazı koşullarla ta-
nımıştır (19). 

Bu uygulamayla, kadının uyrukluğunun, kocanın uyrukluğunu 
izlemesi ilkesi, Belçikalıyla evlenen yabancı kadm bu konuda herhan-
gi bir istenç (irade) açıklamasında bulunmadığı takdirde işlemekte; 
ancak, kadm -belirli koşullar da varsa- bu yolda yapacağı bir bildirim-
le, kendiliğinden kazanmış bulunduğu Belçika uyrukluğundan vazge-
çebilmektedir (20). 

Belçikalı kadının yabancıyla evlenmesi halinde de, yukardakins 
koşut bir düzenleme getirilmiştir. Belçika Kanununun, Belçika uyruk-
luğunu yitirecek kişileri belirten 18. maddesine göre : 

"Belirli bir uyrukluğu bulunan bir yabancıyla evlenen (Belçikalı) kadın, ilgi-
li yabancı devletin hukuku uyarınca o ülkenin uyrukluğunu kazanırsa" 
Belçika uyrukluğunu yitirir. 
"Kocası kendi istenciyle yabancı uyrukluk kazanmış kadm, yabancı hukuk 
uyarınca, kocasının uyrukluğu kendisine verilmişse" Belçika uyrukluğunu 
yitirir (madde 18/2, 3). 

(18) Belçika uyrukluğuna ilişkin 15 Mayıs 1922, 4 Ağustos 1926, 30 Mayıs 1927 
ve 15 Ekim 1932 tarihli kanunlar, 14 Aralık 1932 tarihli Kral emirnamesiyle, 
uyumlu hale getirilmiş ve birleştirilmiştir (DUTOIT, s. 52). 

(19x Bu koşullar şöyle özetlenebilir: 
— kadının bir yabancı uyrukluğa sahip olduğunu veya yapacağı bildirimle 

yabancı uyrukluğa dönebileceğini kanıtlaması (Böylece, yabancı kadının 
birci sistemi katı biçimde uygulayan bir devletin uyruğu olması halinde, 
yurtsuz duruma düşmesi önlenmiştir). 

— kadımn bu bildirimi yapabileceği 6 aylık bir süre öngörülmüştür Süre ev-
lenme tarihinden veya duruma göre kocanın Belçika uyrukluğunu aldığı 
tarihten başlayarak işleyecektir. (Nationality (U.N,), s. 9; DUTOIT, s. 53, 54). 

(20) Öğretiye ve yargı uygulamasına egemen anlayış, kadının bu bildirimi yap-
mak için kocasımn iznini almasına gerek bulunmadığını kabul etmektedir. 
Ancak, bu bildirimin önceye etkili olarak sonuç doğurup doğurmayacağı ko-
nusunda yazarlar arasında görüş birliği yoktur (Bkz. DUTOIT, s. 54). 
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Ancak, bu iki durumda bulunan kadınlara, Belçika uyrukluğunu 
muhafaza  etme olanağı da tanınmıştır (21). Yabancıyla evlenen ka-
dın evlenme tarihinden; kocası yabancı uyrukluk kazanmış kadm da, 
kocasının uyrukluk değiştirdiği tarihten başlayarak 6 ay içinde bildi-
rimde bulunarak, Belçika uyrukluğunu sürdürebilirler (22). 

b) Kadına  Seçme  Hakkı  Tanınmakla  Birlikte,  bu Hakkın  Kulla-
nılması  Bakımından,-  Uyruğun  Evlendiği  Yabancı  Kadınla, 
Yabancıyla  Evlenen  Uyruk  Kadın  Arasında  Fark  Gözetilmesi 

Yukarıda (a) başlığı altmda açıklamaya çalıştığımız düzenleme 
ile burada sözkonusu olan durum arasında, kadına tanınan seçme hak-
kı bakımından bir fark  vardır. Burada, yabancıyla evlenen uyruk ka-
dm için kural olan durum, uyrukluğun muhafazasıdır.  Buna karşüık, 
uyrukla evlenen yabancı kadının da, kocasının uyrukluğunu alması 
kuraldır. Ancak, her iki halde de, kadına, yapacağı bir bildirimle ku-
ralın dışına çıkma olanağı tanınmıştır. Yani bu uygulamada devlet, 
uyrukla evlenen yabancı kadın için, kocanın uyrukluğunu kazanma-
mayı istisna olarak kabul etmekte; yabancıyla evlenen kendi kadm 
uyruğu için ise, uyrukluğun yitirilmesini istisna olarak kabul etmekte-
dir. Özetle; bu uygulamada : 

(i) Uyrukla evlenen yabancı kadın, kocasının uyrukluğunu kendiliğinden ka-
zanır; meğer ki, bu uyrukluğu reddetmiş olsun; 

(ii) Yabancıyla evlenen uyruk kadın, uyrukluğunu muhafaza  eder; meğer 
ki, bu uyrukluktan vazgeçmek ve kocasının uyrukluğunu kazanmak yo-
lundaki isteğini bildirmiş olsun (23). 

Bu uygulamayı benimsemiş ulusal hukuk sistemlerine 19 Ekim 
1945 tarihli Fransız uyrukluk Kod'u örnek gösterilebilir (ordonance 
no. 43-2441). Bu düzenlemeye göre : 

Fransızla evlenen yabancı kadın, evliliğin kurulmasıyla birlikte Fransız uy-
rukluğunu kazamr. Ancak, ulusal yasası uyarınca uyrukluğunu muhafaza 
eden kadın, evlenmenin kurulmasından önce yapacağı bir bildirimle, evlen-
me yoluyla kazanacağı Fransız uyrukluğundan vazgeçtiğini bildirme hakkına 
sahiptir. Kadının, bu hakkı kullanması herhangi bir izne bağlı değildir (mad-
de 37, 38) (24). 

Fransız uyruğu kadının yabancıyla evlenmesi halinde ise, kural 
olarak, kadm Fransız uyrukluğunu muhafaza  eder (madde 94). Ka-

(21) Ancak, Belçika uyrukluğunu evlenme yoluyla kazanmış bulunan kadın, bu 
olanaktan yoksundur (madde 18/3 son cümle) Bkz. DUTOIT, s. 57. 

(22) HLstorical Background (U.N.), s. 7; Nationality (U.N.), s. 9 ve 29. 
<23) Nationality (U.N.), s. 10. 
(24) Natinoality (U.N.), s. 10, 41 Bkz. DUTOIT, s. 98. 
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dinin bu kuralın dışına çıkabilmesi için, evliliğin kurulmasından ön-
ce yapacağı bildirimle, Fransız uyrukluğundan vazgeçtiği yolunda is-
tencini açıklaması gerekir. Bu istenç bildirimi üzerine, kadm, evlen-
menin kurulduğu tarihte "Fransa'ya sadakat borcundan kurtulmuş" 
olur (25). 

2) Kadının Uyrukluğunun, Kocanın Uyrukluğunu Kendiliğinden 
İzlemesini, İlgili Diğer Devletin Yasasındaki Koşullara Bağlı 
Olarak Kabul Eden Sistem (Birci Sistemin Yumuşatılmış 
Biçimi) 

Bu sistemi benimsemiş devletlerin hukuk sistemlerinde "ailede uy-
rukluk birliği" ilkesi geçerli olmakla birlikte, yabancıyla evlenen kadı-
nın yurtsuz duruma düşmesin: veya bazı durumlarda da çift  uyruklu 
olmasını önleme amacı ağır basmaktadır. 

Bu sistemi benimsemiş ulusal hukuk sistemlerinin bir özelliği de, 
ilgili diğer devletin yasalarında öngörülmüş koşullara uyabilmek için 
belirli bir esnekliğin kabul edilmesidir. 

Bu sistemi benimsemiş ulusal yasalar da iki alt kümeye ayrılabilir : 

(i) Bu ilkenin uygulanmasının, kadının uyruksuz duruma düşmesi sonucu-
nu doğurmaması koşuluyla; karının uyrukluğu, kocanın uyrukluğunu 
izler; 

(ii) Kadının uyrukluğunun, kocasının uyrukluğunu kendiliğinden izlemesi, 
yalnız, kocanın ulusal yasasının uygulanmasıyla kadının yurtsuz veya 
çift  uyruklu olabileceği haller için kabul edilmiştir. 

A) Uyrukla Evlenen Yabancı Kadının, Kocasının Uyrukluğunu 
Kendiliğinden Kazanması; Yabancıyla Evlenen Uyruk Kadı-
nın, Uyrukluğunu, Kocasının Uyrukluğunu Kazanması Koşu-
luyla Yitirmesi 

Bu uygulamayı benimsemiş ulusal hukuk sistemleri, temel ilke ba-
kımından Birci sisteme yaklaşmakla birlikte, uyruk kadının yaban-
cıyla evlenmesi halinde yurtsuzluğa yol açan yasa çatışmalarından ka-
çınmak kaygısıyla temel ilkeden uzaklaşmışlardır. Bu alt kümeye gi-
ren ulusal düzenlemelerin temel özellikleri şöyle özetlenebilir : 

(i) Uyrukla evlenen yabancı kadın, kendiliğinden, kocasının uyrukluğunu 
kazanır. 

(ii) Yabancıyla evlenen uyruk kadın, kocanın ulusal yasası karıyı kapsa-
mına alıyorsa (karıya uyrukluk veriyorsa) kendiliğinden uyrukluğunu 
yitirir. 

(25) Bu düzenlemenin ayrıntıları ve doğurabileceği sakıncalı sonuçlar için bkz. 
DUTOIT, S. 102, 103. 
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(iii) Yabancı kocası, evlilik sürerken uyrukluk kazanan kadın, kendiliğinden 
kocasının yeni uyrukluğunu kazanır. 

(iv) Uyruk kocası, evlilik sürerken uyrukluğunu yitiren kadın, kocasına bağ-
lı olarak uyrukluğunu yitirir, meğer ki, kocanın yeni uyrukluğu kadım 
da kapsamına almasın (26). 

Bu uygulamanın örneği İtalya'da görülmektedir. 13 Haziran 1912 
tarihli Uyrukluk Kanunu'na göre; 

îtalyanla evlenen yabancı kadın, evlenmekle kocasımn uyrukluğunu kazamr. 
Kadının özgün uyrukluğunu yitirmiş olup olmaması önemli değildir (madde 
10 f.  1). İtalyan kanunu bu konuda hiç bir istisna öngörmemiştir (27). Bu 
düzenleme, İtalyanla evlenen yabancı kadının çift  uyruklu olmasına yol aça-
bilecektir; çünkü kadının İtalyan uyrukluğunu alması yabancı uyrukluğunu 
yitirmesine bağlanmış değildir. 
Buna karşılık, yabancıyla evlenen İtalyan kadının uyrukluğunu yitirmesi; 
kocasının evlilik yoluyla karıya geçebilecek bir uyrukluğa sahip bulunması 
koşuluna bağlanmıştır (28). Kanun, bu konuda da hiçbir istisnaya yer ver-
memiştir (madde 10, f.  3) 

B) Uyrukla Evlenen Yabancı Kadının, Evlenme Yüzünden Uy-
rukluğunu Yitirmiş Olması Halinde Kocamn Uyrukluğunu 
Kazanması; Yabancıyla Evlenen Uyruk Kadının, Kocanın Uy-
rukluğunu Kazanması ve Kendi Uyrukluğundan Vazgeçmesi 
Koşuluyla Uyrukluğuna Yitirmesi 

Bu kümeye giren bütün devletlerde, uyrukla evlenmiş olması 
nedeniyle uyrukluğunu yitirmiş bulunan yabancı kadının otomatik 
olarak kocanın uyrukluğunu kazanması kabul edilmiştir. 

Uyrukla evlenmiş olması nedeniyle uyrukluğunu yitirmiş bulun-
mayan yabancı kadının durumunda ise, değişik çözümler öngörülmüş-
tür. Bu değişik çözümler üçe ayrüarak özetlenebilir: 

(i) Uyrukla Evlenmiş Yabancı Kadının, Bu Evüenme Nedeniyle Kendi Uyruk-
luğunu Yitirmiş Değilse, Kocamn Uyrukluğundan Vazgeçebilmesi! 

Bu uygulamanın örneği, Dominik Cumhuriyetinde görülmüştür. 
Dominik Medeni Kanununa göre; Dominik uyruğuyla evlenen yaban-
cı kadın, kocasının statüsünü kazanmakta ancak kadın, eğer ulusal 

(261 Nationality (U.N.), s. XI. 
(27) Bkz. DUTOIT, s. 160. 
(28) Nationality (U.N.) s. 11. Bu hüküm, kadımn kocasımn uyrukluğunu ken-

diliğinden (otomatik olarak) kazandığı haller dışında da uygulanmaktadır. 
Örneğin, karının, kocasımn uyrukluğunu kazanmak için bir istenç açıklama-
sında bulunduğu veya kocasımn ülkesinde belirli bir süre ikamet ettiği hal-
lerde de, kadın İtalyan uyrukluğunu yitirmektedir (Bkz. DUTOIT, s. 161). 
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yasası uyarınca kendi uyrukluğunu muhafaza  ediyorsa, Dominik uy-
rukluğunu reddedebilmektedir. (29) 

Bu uygulamanın bir benzeri de Belçika'da görülüyor. Belçika uy-
rukluk yasalarını birleştiren kanuna göre, Belçikalıyla evlenen yabancı 
kadm, kocasının uyrukluğunu kazanakta (madde 4, f.  1) ama, belirli 
koşullarla, Belçika uyrukluğundan vazgeçme olanağına da sahip bu-
lunmaktadır. (30) 

(ii) Uyrukla Evlenmiş Yabancı Kadının, bu Evlenme Nedeniyle Kendi Uy-
rukluğunu Yitirmiş Olmasa da, İstediği Takdirde Kocasının Uyrukluğunu 
Kazanabilmesi. 

Bu uygulamanın, örneği olarak 7 Kasım 1949 tarihli Kosta Ri-
ka Anayasası gösterilmiştir (31). Bu düzenleme, Kosta Rikalıyla ev-
lenen yabancı kadın, eğer bu evlenme nedeniyle uyrukluğunu yitir-
mişse kadını Kosta Rikalı saymasına ek olarak, kadına uyrukluğunu 
yitirmiş olmasa da bildirimde bulunma yoluyla Kosta Rika uyruklu-
ğu kazanma olanağını vermektedir. (Bu konuda, günümüz Türk hu-
kukunda öngörülen benzer düzenleme için Bkz. ileride Üçüncü Bö-
lüm "403 sayılı TVK na göre, Türkle Evlenen Yabancı Kadının Uy-
rukluk Durumu"). 

(iii) Uyrukla Evlenmiş Yabancı Kadının, bu Evlenme Nedeniyle Kendi Uy-
rukluğunu Yitfrmiş  Bulunmaması Hali İçin Bir Hüküm Konulmaması. 

5 Şubat 1929 tarihli Çin Uyrukluk Kanunu bu düzenlemenin ör-
neği olmuş gibi görünmektedir. Bu kanun, Çinliyle evlenen ve bu yüz-
den uyrukluğunu yitiren yabancı kadının Çin uyrukluğunu kazanaca-
ğım belirtmiş fakat  kadının kendi uyrukluğunu muhafaza  etmesi ha-
li için bir hüküm koymamıştı (32). 

3) Kadının Uyrukluğunun, Kocanın Uyrukluğundan Bağımsız 
Olması Sistemi 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, bazı devletler uyrukluk hukuku 
alanında kadının bağımsızlığını temel ilke olarak kabul etmişlerdir. 
"Ailede uyrukluk birliği" ilkesine bir tepki olarak ortaya çıkan bu akı-
mın gelişmesinde, kadın hakları savunuculuğunun (feminizm)  ve sos-

(29) Dominik Medeni Kanunu (3 Ağustos 1952 tarihli, 3354 sayılı kanun değişik) 
madde 12, Nationality (U.N.) s. 36. 

(30) Başlıca koşul, kadının yabancı bir uyrukluğu bulunması veya yabancı uy-
rukluğu elde edebilecek durumda bulunmasıdır. Bkz. yukarıda s. 19. 
DUTOIT, s. 53, 54. 

(31) Anayasa hükmü yabancılarla ilgili 29 Nisan 1950 tarihli kanunla yinelen-
miştir. Bkz. Nationality (U.N.) s. 12, 34. 

v(32) Nationality (U.N.) s. 12. 
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yalist ideolojinin de etkisi olmuştur. Uyrukluk bakımından kadının ba-
ğımsızlığı ilkesi, 1920'lerden başlayarak ulusal yasalara girmeye başla-
mıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Eylül 1922 tarihli kanıın (Act relative 
to the Naturalization and Citizenship of  Married Women) kendisinden ön-
ceki kanunları yürürlükten kaldırarak, uyrukluk bakımından kadının ba-
ğımsızlığı ilkesini kabul etmiştir (33). 
Sovyetler Birliği'nde de 29 Ekim 1924 tarihli kanun, bir Sovyet yurt taşıy-
la yabancının evlenmesi halinde, eşlerin özgün uyrukluklarım muhafaza 
edeceklerini belirtmiştir (34). 

Kadının uyrukluğu üzerinde, evlenmenin otomatik etkisini kabul 
etmiş bir çok devletin, bu sistemi terkedip "kadının uyrukluğunun, ko-
canın uyrukluğundan bağımsızlığı" yönünde yasalar yaptıkları bir ger-
çek (35) olmakla birlikte, bu yönelişte feminizmin  veya sosyalizmin et-
kisini genelleştirmek de doğru olmayabilir. Bu akımların, çeşitli dev-
letlerin ulusal düzenlemeleri ve İkinci bölümde inceleyeceğimiz ulus-
lararası düzenlemeler üzerinde etkisi olduğu kesinlikle söylenebilirse de, 
kadının uyrukluk bakımından "bağımsızlığı"mn kabulünde başka et-
kilerin rolü olmamış değildir. 

Örneğin BATIFFOL, Fransa'da 10 Ağustos 1927 tarihli kanunla 
"evlenmenin kadının uyrukluğu üzerinde etkisi olmaması" ilkesinin 
bir seçme hakkı ve bazı istisnalarla uygulamaya konulmasında femi-
nizmin ve yabancı ülkelerdeki örneklerin bir rolü olduğunu kabul et-
me eğiliminde görünmemektedir. Yazar, bu ilkenin uygulanmaya ko-
nulmasında, Fransız kadınlarının yabancılarla evlenme yoluyla, kur-
dukları "karma" ailelerin ve bu ailelerin çocuklarının sayısındaki aıv 

(33) Kısaca Cable Act' diye anılan Act Relative to the Naturalization and Ci-
tizenship of  Married Women. konuya ilişkin olarak 1907 yılında yapılmış 
kanunu (Bkz. yukarıda dipnotu 12) yürürlükten kaldırmıştır. "Cable Act" te, 
bir kadın A.B.D. uyruğunun yabancıyla veya bir yabancı kadımn A.B.D. uy-
ruğuyla evlenmesi halinde, eşlerin özgün uyrukluklarını koruyacakları ve 
evliliğin bunların uyrukluğu üzerinde bir etkisi olmayacağı kabul edilmiş-
tir. Ancak, A.B.D. uyruğu olan kocanın karısına, diğer yabancılara oranla 
daha kolay yoldan A.B.D. uyrukluğuna geçebilme olanağı tanınmıştı (mad-
de 2 ve 3) Historical Background (U.N.) s. 8. WHITEMAN, yukarıda s. 6 da 
12. dipnotunda a.g.e., s. 152-53. 

(34) Sovyet kanunu, taraflardan  biri Sovyet uyruğu diğeri yabancı uyrukludan 
evliliklerde, eşlerin uyrukluklarını muhafaza  etmesini öngörüyordu. Ancak du-
ruma göre eşlerin uyrukluk değiştirmelerinin, kanunla saptanan basit bir 
usulle gerçekleşebileceği kabul edilmişti. Historical Background (U.N) s. 8. 

(35) 1929 ile 1954 arasındaki 25 yıllık dönemde, daha önceleri evlenmenin kadı-
mn uyrukluğu üzerinde otomatik etkisini kabul eden en az 20 devletin, ya-
salarını "bağımsızlık" ilkesi yönünde değiştirmiş oldukları, Birleşmiş Millet-
ler yayınında belirtilmiştir. Bkz. Nationality (U.N.), s. 12. 
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tışm "genel yarara aykırı" bir takım sonuçlarının görüldüğünü ileri 
sürmekte ve "kadının uyrukluk bakımından bağımsızlığı" ilkesinin ka-
bulünde asıl, demografik  nedenlerin rol oynadığını belirtmektedir (36). 

Evlenmenin uyrukluk üzerinde bir etkisinin olmaması sistemi ilk 
bakışta çok sadedir: Evlenme, uyrukluk bakımından kadının statüsü-
nü hiçbir biçimde etkilemez. Evlilik sırasında kocanın uyrukluk de-
ğiştirmesi ve evliliğin sona ermesinin de kadının uyrukluğu üzerinde 
bir etkisi yoktur. Eşler, ailede uyrukluk birliğini sağlamak istiyorlar-
sa; bunun yolu, eşlerden birinin diğerinin uyrukluğuna geçmek için 
normal yola yani telsik yoluna başvurmasıdır. 

Ancak, bağımsızlık ilkesini benimsemiş bütün ülkelerde, bu ilke-
nin tam ve kesin biçimde uygulandığı söylenemez. Bu ilkeyi benimse-
yen bir çok devlet, kendi uyruğuyla evlenmiş yabancı kadına, kocası-
nın uyrukluğunu sadece isteği üzerine veya kolaylaştırılmış bir usulle 
verebilmektedir. 

Kadının uyrukluğunun, kocasının uyrukluğundan bağımsız olma-
sını temel ilke olarak kabul eden ulusal hukuk sistemleri, bu ilkeyi az 
veya çok "katı" bir biçimde uygulamalarına göre bir kaç alt kategori-
ye ayrılabilirler: 

A) Evlenmenin, Evlilik Sırasında Kocanın Uyrukluğundaki De-
ğişikliğin ve Evliliğin Sona Ermesinin, Karının Uyrukluğu 
Üzerinde Hiçbir Etkisinin Olmaması 

Bu uygulamayı benimsemiş ulusal hukuk sistemlerinin temel özel-
likleri şöyle özetlenebilir : 

(i) Yabancıyla evlenen uyruk kadın, özgün uyrukluğunu yitirmez; 
(ii) Kocası, evlilik sırasında uyrukluk değiştirmiş kadın, kocasının yeni uy-

rukluğunu kazanmaz; 
(iii) Kocası, evlilik sırasında uyrukluğunu yitiren kadın, uyrukluğunu yi-

tirmez. 

Bu düzenleme ve uygulama biçiminin tipik örneği olarak 8 Ocak 
1951 tarihli Polonya Uyrukluk Kanunu gösterilebilir. Bu kanuna göre : 

(36; BATIFFOL, kadının uyrukluk bakımından bağımsızlığının kabulünde, femi-
nizm akımının rolü hakkındaki kuşkusunu belirtirken, kadının hukuki ye-
tenekten (ehliyetten) yoksunluğunun ortadan kaldırılmasından onbir yıl ön-
ce, bu kanunun kabul edilmiş olmasına değinmektedir. 
O tarihte, kadının uyrukluk bakımından bağımsızlığı ilkesinin sadece A.B.D. 
ve Sovyetler Birliği'nde kabul edilmiş durumda olduğuna da değinerek, o 
dönemde, aileye ilişkin konularda bu ülkelerden gelen etkinin büyük ola-
mayacağını söylemektedir. Bkz. BATIFFOL, (1971), s. 134-35. 
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"Polonya uyruğunun, Polonya uyrukluğuna sahip olmayan kişi ile evlenmesi, 
eşlerin uyrukluğunda bir değişiklik yaratmaz. 
Eşlerden birinin uyrukluğunun değişmesi, diğer eşin uyrukluğunda bir deği-
şiklik yaratmaz" (37). (madde 5). 

Uyrukluğa ilişkin Arnavutluk yasaları da, genel olarak, evliliğin 
eşlerin uyrukluğu üzerinde bir etkisi olmayacağını kabul etmekte-
dir. (38) 

28 Mart 1936 tarihli Honduras Anayasasının, konumuzla ilgili hük-
mü de, bu uygulamaya örnek gösterilebilir: 

"Evlilik ve evliliğin sona ermesi; kocanın, karınm veya çocukları-
nın uyrukluğunu etkilemez." (39) 

B) Evlenme ve Evlilik Sırasında Kocanın Uyrukluğunda Değişik-
lik Hallerinde; Kocasının Uyrukluğunu Kazanmak ve Özgün 
Uyrukluğundan Vazgeçmek için Kadının İsteğinin Yeterli ol-
ması (veya kadının bu konuda, kolaylaştırılmış bir usulden 
yararlanması) 

Kadının uyrukluğunun kocasınm uyrukluğundan bağımsız olma-
sını ilke olarak benimsemiş devletlerin bir çoğunda, bu ilkenin bazı 
yumuşatıcı öğelerle birlikte uygulandığı görülmektedir. Bu hukuk sis-
temlerinde, uyruğun yabancı karısının "ailede uyrukluk birliği" sağla-
maya istekli olması halleri için özel hükümler konulmuştur. Bu dü-
zenleme biçimini benimsemiş hukuk sistemlerinin temel özellikleri şöy-
le özetlenebilir : 

(i) Uyrukla evlenen yabancı kadın, kocasının uyrukluğunu kendiliğin-
den kazanmaz ama; kocasının uyrukluğunu, isteği üzerine veya ba-
sitleştirilmiş bir usul aracılığıyla elde edebilir; 

(37) 15 Şubat 1962 tarihli Polonya Uyrukluk Kanunu, bu sistemi değiştirmiştir. 
Polonya uyruklu kişinin, Polonya uyrukluğuna sahip olmayan kişi ile evlen-
mesinin, eşlerin uyrukluğu üzerinde bir etkisinin olmayacağı yolundaki ilke, 
1962 Uyrukluk Kanununda da benimsenmiş (madde 3) olmakla birlikte, Po-
lonyalı ile evlenen yabancıya Polonya uyrukluğu kazanma olanağı tanınmış-
tır. Bu yoldan Polonya uyrukluğu kazanmanın koşullan: evliliği izleyen üç 
ay içinde, yetkili makam önünde bu yoldaki isteğin bildirilmesi ve yetkili ma-
kamın bu isteği kabul etmesidir. (Bkz. DUTOIT s. 219 v.d.) 

(38) 7 Haziran 1954 tarihli, 1874 sayılı kararname ve 20 Temmuz 1954 tarihli, 1903 
sayılı kanım; "Arnavut uyruğunun yabancı ile evlenmesi, Arnavut uyruk-
luğunu etkilemez" kuralını koymuştur. Bundan, Arnavut uyruğuyla evle-
nen yabancı kadının da, sırf  evlenme nedeniyle kocasımn uyrukluğunu ka-
zanamıyacağı sonucu çıkarılmaktadır. (Bkz. DUTOIT, s. 15 v.d.) 

(39) Nationality (U.N.), s. 13. 
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(ii) Yabancı ile evlenen uyruk kadın, özgün uyrukluğunu yitirmez ama 
kendisine, bu uyrukluktan vazgeçme olanağı tanınır; 

(üi) Yabancı kocası, o devletin uyrukluğunu kazanan yabancı kadın, koca-
sının yeni uyrukluğunu kazanmaz ancak kadına bağımsız olarak tel-
sik usulünden yararlanma olanağı tanınır, 

(iv) Kocası evlilik sırasında uyrukluğunu yitiren uyruk kadın, bu yüzden 
uyrukluğunu yitirmez. 

' * 

Bu gruba giren ulusal hukuk sistemleri de; "kadına, kocasının uy-
rukluğunun verilmesi için, ayrıcalıklı (kolaylaştırılmış) bir usulden ya-
rarlanma olanağı tanıyan sistemler" ve bunun için "sadece kadının 
isteğinin yeterli sayıldığı sistemler" biçiminde alt bölümlere ayrılabi-
lir. 

Yabancı kadının uyrukla evlenmesi hâlinde, bu evlenmenin eşle-
rin uyruklukları üzerinde, kendiliğinden bir etkisi olmayacağını ilke 
olarak kabul etmiş devletlerden İngiltere'de (Birleşik Krallık), bu du-
rumdaki kadınlara İngiliz uyrukluğu kazanma olanağı "uyruk olarak 
tescil edilme" yoluyla tanınmıştır. "Citizenship by registration" deni-
len, anglo-saxon hukukuna özgü bu usulde; Birleşik Krallık ve Kolo-
niler uyruğuyla evlenen yabancı kadına, başvurusu üzerine kocasının 
uyrukluğunu kazanma olanağı tanınmıştır. Kadının erginlik (rüşt) ve-
ya yetenek (ehliyet) durumu, uyrukluk kazanması açısından önem ta-
şımamakta, yalnız evliliğin İngiliz hukukuna göre de geçerli sayılması 
gerekmektedir. İngiliz Kraliçesinin hükümdar sayıldığı devletlerin uy-
rukları dışında kalan kişilerden "sadakat andı" (oath of  allegiance) 
içmelerinin istenmesi de, bu yoldan Birleşik Krallık uyrukluğu kazan-
manın koşullarmdandır. 

Bu yoldan uyrukluk kazanmanın, kadına Birleşik Krallık ülkesin-
de oturma hakkı vermeyebileceği de belirtilmesi gereken önemli bir 
özelliktir (40). 

Bir yabancı kadmın bu yoldan yararlanarak Birleşik Krallık uy-
rukluğu kazanması bakımından, başlangıçta, İdareye takdir yetkisi 
tanınmış değildir. Yani, kadın usulüne uygun bir başvuruda buluna-
rak Birleşik Krallık uyrukluğunu elde edebilmektedir. 

Ancak, bu durumdaki kadınlar daha sonra İdarece alman bir ka-
rarla uyrukluktan yoksun bırakabilmektedirler (deprivation). İlgili ba-
kan (secretary of  state), "tescil" (registration) yoluyla uyrukluk ka-
zanmış kadını, uyrukluktan yoksun bırakan bir buyruk (order) çıkarma 

(40) Bkz. Halsbury's Law's of  England, 4th ed. vol, 4, parag. 920, s. 431; DUTOIT, 
s. 238 V.d.; Nationality (U.N.), s. 14. 
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yetkisine sahiptir. Bakanın bu buyruğu çıkarabileceği haller şunlar-
dır : (41) 

Tescilin, hile (fraud,  false  representation) veya önemli hususla-
rın gizlenmesi yoluyla yapıldığının anlaşılmış olması (British Natio-
nality Act 1948. sec. 20/1,2) veya ilgili kişinin Birleşik Krallık ve Ko-
lonileri uyruğu olmaya devamında, kamunun iyiliği bakımından yarar 
bulunmadığının saptanması (not conducive to the public good) (sec. 
20/5). 

Uyrukla evlenen yabancı kadının "uyruk olarak tescil edilme"si 
(citizenship by registration) anglo-sakson hukukuna özgü bir kavram 
olmakla birlikte, bu usulün işleyişi, uyrukla evlenen kadının "seçme 
hakkı" kullanma yoluyla kocasının uyrukluğunu kazanmasına benze-
mektedir. 

Yabancı kadına "seçme hakkı" kullanma yoluyla kocasının uy-
rukluğunu kazanma olanağı veren düzenlemeye örnek olarak Lük-
semburg hukukunu gösterebiliriz. 9 Mart 1940 tarihli Lüksemburg Uy-
rukluk Kanununa göre : 

"Lüksemburg uyruğuyla evlenen yabancı kadın [veya kocası seçme hakkı 
kullanarak veya dönme yoluyla Lüksemburg uyrukluğu kazanan kadml 
seçme hakkı kullanma yoluyla Lüksemburg uyrukluğunu kazanır (42). 
(madde 19/3). 

Lüksemburg uyruğuyla evlenen yabancı kadının, bu evlenme ne-
deniyle Lüksemburg uyrukluğunu kazanabilmesi için, evlenme tarihin-
den başlıyarak altı aylık bir süre içinde bildirimde (declaration) bulun-
ması gerekir (43). 

Lüksemburg kanunundaki düzenleme biçimi, İdareye belirli du-
rumlardaki kadınların, seçme hakkı kullanma yoluyla uyrukluk ka-
zanmasına engel olma yetkisini de vermektedir. Seçme hakkı kullan-
mak isteyen kişi, kanunda gösterilmiş (madde 22) belirli durumlarda 
bulunuyorsa, seçme hakkı kullanması kabul edilmez. Örneğin, seçme 
hakkı kullanma yoluyla Lüksemburg uyrukluğu kazanmak isteyen ki-
şinin ulusal yasası, bu durumda (başka bir uyrukluk elde etmesine 
kaışm) uyrukluğunu muhafaza  etmesine elverişli ise, bu kişinin seç-
me hakkı kullanmasına müsaade edilmez. Bu koşulun, çifte  uyruklu-
ğu önleme amacıyla konulduğu anlaşılmaktadır. 

(41) Halsbury's..., parag. 942, s. 451, DUTOIT, s. 240. 
(42) Nationality (U.N.), s. 54; DUTOIT, s. 171, HEGI, s. 77. 
(43) Bu sürenin, özellikle, öğrenim amacıyla Lüksemburg dışında oturan çiftler 

için kısa olduğu görülmüş ve sürenin üç yıla çıkarılması hükümetçe öneril-
miştir. (Bkz. DUTOIT, s. 171). 

28 



Yabancıyla evlenen Lüksemburg uyruğu kadının durumuyla ilgili 
hüküm ise (madde 25/2), kadının bu evlenme nedeniyle Lüksemburg 
uyrukluğunu yitirmesini iki koşula bağlamıştır : 

(i) Kocanın, belirli bir uyrukluğunun bulunması; 
(ii) Kadının, yabancı hukuk uyarınca, kocasının uyrukluğunu bir istenç 

(irade) açıklamasında bulunmasına gerek olmaksızın (kendiliğinden) 
kazanması (44). Bu koşulun yurtsuzluğu önleme amacıyla konulduğu an-
laşılmaktadır. 

Bazı Latin Amerika ülkelerinin kanunları da, uyrukla evlenen ya-
bancı kadına, isteği üzerine ama "ülkede ikamet etme" koşuluyla uy-
rukluk vermektedir. Örneğin, 23 Kasım 1945 tarihli (26 Kasım 1947 de 
değiştirilmiş) Bolivya Anayasasına göre : 

"...Bolivya'lıyla evlenen yabancı kadın, bu yolda bir bildirimde bulunmak 
ve ülkede ikamet etmek koşuluyla Bolivya uyrukluğu kazanır; kocanın 
ölümü veya boşanma, Bolivya uyrukluğunun yitirilmesine neden olmaz. (45) 
(madde 40). 

1 Kasım 1950 tarihli Nikaragua Anayasası da "Evlenme veya ev-
lenmenin sona ermesi, eşlerin ve çocuklarının uyrukluğunu etkilemez" 
ilkesine yer vermiş (madde 20); ancak, Nikaragua uyruğuyla evlenen 
yabancı kadına, Nikaragua'da ikamet etmek ve Nikaragua uyrukluğu-
nu kazanmak isteğini belirtmek koşuluyla, uyrukluk vermeyi kabul 
etmiştir (46) (madde 19). 

Bazı ulusal hukuk sistemlerinde ise, uyrukla evlenen yabancı ka-
dına seçme hakkı veya benzeri bir usulden yararlanarak, kocasının uy-
rukluğunu kazanma olanağı tanınmamakta, ama bu durumdaki ka-
dınlar için telsik koşullarının basitleştirilmesi veya kolaylaştırılması 
öngörülmektedir. Örneğin, 27 Haziran 1952 tarihli A.B.D. Uyrukluk Ka-
nununa (47) göre, bir A.B.D. uyruğunun eşi, ilke olarak, ancak mutad 
telsik usulünden yararlanma yoluyla A.B.D. uyrukluğu kazanabilir. 
Ama, kanunda öngörülmüş diğer koşulları haiz olması kaydıyla, A.B.D. 
uyruğunun eşi için ikamet süresine ilişkin koşul, en az 5 yıldan, 3 yıla 
indirilmiştir (48) (section 319/a). 

Aynı kanun, A.B.D. uyruğu bir kadının, yabancıyla evlenme ne-
deniyle, A.B.D. uyrukluğunu yitirmeyeceğini de belirtmiştir (section 
357). 

(44) DUTOIT, s. 175; Nationality (U.N.) ,s. 54. 
(45) Nationality (U.N.), s. 30; HEGI, s. 40. 
(46) Nationality (U.N.), s. 58; HEGI, s. 40. 
(47) Immigration and Nationality Act, 66 Stat. 163, 8 U.S.C., parag. 1101 et seq. 

Bu kanun, McCarran-Walter Act diye de anılmaktadır. 
(48) WHITEMAN, yukarıda s. 6 da 12. no.lı dipnotunda a.g.e., s. 129. 

29 



4 Mayıs 1950 tarihli Japon Uyrukluk Kanunu da, A.B.D. kanunu-
na egemen olan anlayışı yansıtmaktadır. Japon Kanununa göre tel-
sik için aranan, en az 5 yıl süreyle Japonya'da ikamet etmiş olmak 
koşulu, Japon uyrukla evlenen yabancı kadın için aranmayacaktır. Ja-
pon uyruğuyla evlenen yabancı kadın için, £,yrıca, en az 20 yaşmda 
olmak, kendi ulusal yasasma göre tam yetenekli olmak ve bağımsız 
bir yaşam sürmesini sağlayacak mülk veya güç sahibi bulunmak ko-
şulları da aranmayacaktır. (Madde 4 ve 6) 

Japon Uyrukluk Kanununun, "kendi istenciyle bir yabancı uy-
rukluk kazanan uyruk, Japon uyrukluğunu yitirir" (madde 8) hük-
mü, evlilik nedeniyle istek dışı uyrukluk yitirme olasılığım ortadan 
kaldırmaktadır. (49) 

(49) EHRENZWEIG/IKEHARA/JENSEN; American-Japanese Private International 
Law (NUSBAUM, ed.). Bilateral Studies in Private International Law, New 
York 1964, s. 96, 119 v.d., Nationality (U.N.), s. 15. 
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İ k i n c i B ö l ü m 

E V L İ K A D I N I N U Y R U K L U Ğ U K O N U S U N D A 
U L U S L A R A R A S I D Ü Z E N L E M E L E R 





I — BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA YAPILAN BARIŞ 
ANDLAŞMALARI 

Birinci Bölümde belirttiğimiz gibi, "evli kadının uyrukluk bakı-
mından kocasına bağlı olması gerektiği" ilkesi XX. yüzyılın başlarına 
kadar, evrensel bir biçimde egemenliğini sürdürmüş görünmektedir. 

"Evli kadının uyrukluğunun kocasının uyrukluğunu izlemesi" ge-
rektiği anlayışı, Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda yapılmış ulus-
lararası andlaşmalarda da etkisini göstermiştir. Versay Barış Andlaş-
ması (28 Haziran 1919), Sen Jermen Barış Andlaşması (10 Eylül 1919), 
Trianon Barış Andlaşması (4 Haziran 1920) ve Lozan Barış Andlaşma-
smın (24 Temmuz 1923) arazi terk ve ilhakına ve bu durumların il-
gililerin uyruklukları üzerindeki etkilerine ilişkin hükümlerinde hep, 
evli kadının, kocasının uyrukluğunu izlemesi öngörülmüştü. (1) 

Lozan Barış Andlaşmasmm 30. madde ile başlayan "Tabiiyet" baş-
lığı altındaki bölümünde (faslında)  yer alan 36. maddesinde bu ilke 
şöyle belirtilmişti: 

"İşbu fasıl  ahkâmının tatbikma mütedair olan kâffei  hususatta zatüzzevç 
(kocalı, evli) kadınlar zevçlerinin (kocalarının) ve onsekiz yaşından dûn 
olan çocuklar da ebeveynlerinin tabi oldukları şeraite ittıba edecekler-
dir." (2) 

Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılmış temel Barış Andlaşmala-
rınm uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılan Azınlık Andlaşmaları 
ve arazi değişimine ilişkin andlaşmalar da hep, evli kadını, uyrukluk 
bakımından kocasına bağlı sayan anlayışı yansıtmıştır (3). 

(1) Historical Background (U.N.), s. 8. 
(2) Lozan Barış Andlaşması, Türkiye'den ayrılan arazide yerleşmiş Türk uyruk-

larının, bu arazinin intikal ettiği devletin uyruğu olmasını ilke olarak ka-
bul etmiş (madde 38), ancak bu durumda bulunan 18 yaşından büyük ki-
şilere, Türk uyrukluğunu seçme hakkı kullanma yoluyla kazanma olanağı da 
tanınmıştı (madde 31). 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Andlaşması, 10 Muhar-
rem 1342, 23 Ağustos 1339 tarihli ve 343 sayılı kanunla onaylanmıştır. Düstur, 
|III, 5, likinci bası, s. 7. bkz. UNAT, Metinler, s. 445 v.d., FİŞEK, s. 104. 

<3) Historical Background (U.N.) s. 9. 
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Lozan Konferansında,  Türk t-Yunan ahali değişimi (mübadelesi) 
müzakereleri sonucunda, 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Türk ve 
Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename"nin (4) uygulanma-
sında da, evli kadının, kocasına bağlılığı ilkesi izlenmiştir (5). 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanmış Barış Andlaşmaların-
dan, yalnız Sovyetler Birliğiyle komşuları arasında yapılmış olanlarda, 
"ailede uyrukluk birliği" ilkesinden sapmalar görülmüştür. Bu andlaş-
malarda da, kadının kocasının uyrukluğunu izlemesi genel bir kural 
olarak kabul edilmekle birlikte, kadına, Versay Andlaşmasmdaki ve 
benzeri diğer andlaşmalardaki düzenlemelere oranla daha fazla  bağım-
sızlık tanınmış ve ailede uyrukluk birliği ilkesinin eşlerin bunun ter-
sine bir anlaşma yapmamaları halinde işleyeceği kabul edilmiştir (6). 

Polonya ile Rus ve Ukrayna Sovyet Cumhuriyetleri ve Ukrayna 
arasında 18 Mart 1921'de Riga'da imzalanmış Barış Andlaşması ise, 
kadına uyrukluk konusunda bağımsızlık tanınması yolunda daha ileri 
gitmiş ve karının seçme hakkına sahip olması ilkesini kabul etmiş-
tir (7). 

Evli kadına, uyrukluk konusunda belirli bir ölçüde bağımsız seç-
me hakkı tanıyan uluslararası bir belge de, 12 Eylül 1928 tarihinde 
Fransa'yla Belçika arasında yapılmış Evli Kadının Uyrukluğu konu-
sundaki sözleşmedir (8). 

(4) 30 Kânunusani (Ocak) 1923, Lozan; 10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339 
tarih ve 340 sayılı kanunla onaylanmıştır. Düstur III, 5, ikinci bası, s. 84, 
Bkz. UNAT, Metinler, s. 476 v.d. 

(5) Bu Mukavelename uyarınca kurulan Karma Değişim Komisyonu (Muhtelit 
Mübadele Komisyonu) XXVII ve XXIX sayılı ilke kararlarında evli kadı-
nın, kocasımn yazgısına bağh olacağını ve kocasının statüsünü (condition) 
izleyeceğini belirtmişti. (Commission mixte pour l'echange des populations 
greques et turques, sentences arbitrales rendue par les membres neutres de 
la Commission Mixte, istanbul, 1930, c. 1, s. 171 v.d.) UNAT, Metinler, s. 492 v.d. 

(6) Rusya ve Estonya arasında 2 Şubat 1920'de Tartu'da; Lituanya ile Rusya 
Sosyalist Federal Cumhuriyeti arasında 12 Temmuz 1920'de Moskova'da; 
Letonya ve Rusya arasında 11 Ağustos 1920'de Riga'da imzalanan Barış And-
laşmalan (Historical Background, U.N. s. 9). 

(7) Historical Background (U.N.) s. 9. 
(8) League of  Nations Treaty Series, vol. CXXH, s. 91 v.d. Fransa ile Belçika 

arasında yapılan 9 Ocak 1947 tarihli Sözleşme (United Nations Treaty Series, 
vol. 36, s. 145 v.d.) 1928 Sözleşmesinin yerine geçmiştir. (Historical Background, 
U.N., s. 9). Bu konuda daha fazla  bilgi ve kaynaklar için Bkz. LAGARDE, 
s. 184 v.d.; DUTOIT, s. 63, s. 112; BATIFFOL (1971). s. 141. 
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II — MİLLETLER CEMİYETİ NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR : 

12 Nisan 1930 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ 

1) Giriş 

Milletler Cemiyetinin öncülüğünde hazırlanan ve 12 Nisan 1930 
da Lahey'de imzalanan Sözleşme, evli kadının uyrukluğu konusunda 
kapsamlı sayılabilecek hükümler koyan ilk "çok taraflı"  uluslararası 
belge olmuştur. "Uyrukluk Yasalarının Çatışmasıyla İlgili Bazı Sorun-
lara İlişkin Sözleşme" (9) başlığını taşıyan bu belgenin, üçüncü bölü-
mü (madde 8-11) "Evli Kadının Uyrukluğu" konusuna ayrılmıştır. 

1930 Lahey Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti'nin uyrukluk konusun-
da uluslararası hukuku tedvin etme çabalarının bir ürünü olarak or-
taya çıkmıştır. Uyrukluk konusu, Uluslararası Hukukun daha ileri dü-
zeyde tedvini için çalışmalar yapmakla görevli uzmanlar Komitesince, 
1926 yılında çalışmaların yoğunlaştırılabileceği bir alan olarak seçilmiş 
ve 1930 yılı Mart ve Nisan aylarında Lahey'de bir Kcdifikasyon  Kon-
feransının  toplanması sağlanmıştır. Lahey Konferansının  Hazırlık Ko-
mitesince, evliliğin karınm uyrukluğu üzerindeki etkisi konusunda ulu-
sal hukuk sistemlerinin durumunun saptanması amacıyla bir Quest-
ionnaire hazırlamıştır. Bu sorulara hükümetlerce gönderilen yanıtlar, 
evliliğin kadının uyrukluğu üzerindeki etkisi konusunda, ulusal dü-
zenlemeler arasmda çok farklılıklar  bulunduğunu göstermiştir. Aynı 
farklılığın  Konferanstaki  müzakereler sırasında ileri sürülen görüşler 
arasında da ortaya çıktığı görülmüştür (10). 

Konferans  öncesinde ve sırasında, çeşitli uluslararası kadın der-
nekleri, kadın-erkek eşitliği ilkesinin uyrukluk hukuku alanında da 
kabulü için yoğun çalışmalar yapmışlardır. Ancak bu çalışmaların 
Konferans  üzerindeki etkisi sınırlı kalmış ve "kadının bağımsızlığı" il-
kesi bütünüyle benimsenmemiştir. Konferans,  "cinsler arasında eşit-
lik" kavramı ile "kocanın aile birliğinin başı olması" anlayışı arasın-
da bir uzlaşma gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

(9) League of  Nations Treaty Series, vol. 179, registered no. 4137, s. 89 v.d. (L.N. 
Doc. C. 24. M. 13, 1931 V) Sözleşmenin "Evli Kadının Uyrukluğu"na ilişkin 
bölümünün İngilizce mt/tni için WEIS (Appendix I), s. 261 v.d. na bakılabilir. 
İngilizce metin ve yazarca yapılmış Türkçe çeviri için bu kitabın sonun-
daki EK bölümüne bkz. 

(10) WEIS, s. 99. 
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1930 Lahey Konferansı,  sonuç olarak, kadm haklarının tanınma-
sı yolunda yeni adımlar atmak veya uyrukluk hukuku alanında cins-
ler arasında eşitlik sağlamak gibi amaçlardan uzak kalarak, sorunları 
daha teknik düzeyde ele almayı seçmiştir. Bu yüzden, Konferans  so-
nunda ortaya çıkan Sözleşme de, çeşitli ulusal yasalar arasındaki ça-
tışmaların sonucu olan yurtsuzluk (vatansızlık) ve bazı hallerde de 
çifte  uyrukluk durumlarını önlemeye ve konuya ilişkin çeşitli ulusal 
yasalar arasında uyum sağlamaya yönelmiş hükümlerden oluşmakta-
dır (11). 

1930 Lahey Konferansı  sonucunda hazırlanan Sözleşmenin hüküm-
leri birbirine bağlı şu iki ilkeye dayanmaktadır. 

(i) Evlenme, kadım uyrukluğundan yoksun bırakmamalıdır; 
(ii) Evlilik sırasında kocanın uyrukluğunda değişiklik olması, kadını uv 

rukluğundan yoksun bırakmamalıdır. 

2) Sözleşmenin Hükümleri : 

Sözleşmenin Evli Kadının Uyrukluğu konusuna ilişkin ilk mad-
desi olan 8. madde, yabancıyla evlenen kadının uyrukluğundan yok-
sun kalması halinde ortaya çıkabilecek ağır durumu gidermek ama-
cıyla yapılmıştır. Maddeye göre : 

"Karının ulusal yasası, yabancıyla evlenme halinde kadının uyrukluğunu yi-
tirmesini gerektiriyorsa, bu sonucun doğması; karının, kocanın uyrukluğunu 
kazanmasına bağlı olacaktır''. 

Görüldüğü gibi, bu hükümde öngörülen amaç, kadm-erkek eşitli-
ğinin sağlanması değil, kadının yurtsuz duruma düşmesinin önlenme-
sidir. Başka bir deyişle "istenmez" sayılan durum, kadının, yaban-
cıyla evlenme nedeniyle uyrukluğunu yitirmesi değil bu yüzden yurt-
suz duruma düşmesidir. 

Aynı anlayış, evlilik sırasında kocanın uyrukluğunda değişiklik 
olması haline ilişkin 9. maddede de görülmektedir. 1930 Lahey Söz-
leşmesi, bu halde kadının uyrukluğunun etkilenmesini ilke olarak ön-
lemek amacında değildir. Sadece, kocanın uyrukluğundaki değişikli-
ğin kadm üzerindeki etkisi kadını yurtsuz duruma düşürecekse, bu 
sonuç önlemek istenmiştir. Dokuzuncu madde metni şöyledir : 

"Karının ulusal yasası, evlilik sürdüğü sırada kocasının uyrukluğundaki de-
ğişiklik üzerine, kadının uyrukluğunu yitirmesini gerektiriyorsa; bu sonucun 
doğması; kadının, kocasının yeni uyrukluğunu kazanmasına bağlı olacak-
tır". 

(11) Nationality (U.N.)V s. 18; Historical Background (U.N.), s. 10, WEIS, s. 99. 

36 



Kadının uyrukluğunun kocasından bağımsız olması ilkesinin Söz-
leşme metninde en fazla  etkisini göstermiş olduğu hüküm 10. mad-
dedir. Ancak burada da sözkonusu ilke sadece, kocanın uyrukluğunda 
telsik (naturalization) yoluyla bir değişiklik olması haliyle sınırlı ola-
rak kabul edilmiştir. Giderek, maddenin asıl amacının bu halde de, 
ilgili ulusal yasalardaki uyumsuzluk yüzünden kadının yurtsuz veya 
çift  uyruklu olması sonucunun ortaya çıkmasını önlemek olduğu söy-
lenebilir (12). Sözleşmenin 10. maddesine göre: 

"Evlilik sürdüğü sırada, kocanın, uyrukluğunda telsik (naturalization) yo-
luyla ortaya çıkan değişiklik, ancak karının istenciyle, karının uyrukluğun-
da değişiklik yaratabilir". 

Sözleşmenin 11. maddesi, yabancıyla evlilik nedeniyle özgün (ori-
jinal) uyrukluğunu yitirmiş kadm bakımından bu evliliğin sona er-
mesi üzerine ortaya çıkabilecek uyrukluk sorunlarını çözmek amacın-
dadır. Burada da önlemek istenen asıl sonuç, kadının uyruksuz veya 
çift  uyruklu olmasıdır. 11. maddeye göre : 

"Kendi ülkesinin yasası uyarınca, evlilik nedeniyle uyrukluğunu yitiren ka-
dın, evliliğin sona ermesi üzerine, bu uyrukluğu ancak kendi başvurusu 
üzerine ve o ülkenin hukuku gereğince (uyarınca) yeniden kazanabilir. 
Kadın, bu uyrukluğu yeniden kazanırsa, evlilik nedeniyle kazanmış bulun-
duğu uyrukluğu yitirecektir". 

Kadının bağımsızlığı ilkesi 11. madde üzerinde ancak küçük çap-
ta bir etki yapabilmiş ve yabancıyla kurduğu evlilik sona eren kadı-
nın, bu evlilik nedeniyle yitirmiş olduğu eski uyrukluğuna dönmesin-
de, kadının istencine yer bırakan bir çözüm benimsenmiştir. 

3) Sözleşmeye Tepkiler ve Değerlendirme : 

Sonuç olarak, 1930 Lahey Konferansı  ve bu Konferans  sonunda 
kabul edilen Sözleşme, kadının yabancıyla evlenmesi yüzünden yurt-
suz duruma düşmesi veya bazı hallerde çift  uyruklu olması gibi du-
rumları ortadan kaldırmaya yönelmiş kurallar bakımından önemli hü-
kümler koymuş ancak, "kadının bağımsızlığı" açısından ileri adını sa-
yılabilecek önemli bir hüküm getirmemiştir, denilebilir. 

Nitekim Sözleşme metnini kaleme alan uzmanlar da, özellikle 8. 
ve 9. maddenin "sadece, mevcut koşullardan doğan bazı sakıncalı du-
rumların giderilmesi" gibi sınırlı bir amacı olduğunu belirtmişlerdir. 
Sözleşmenin kadm-erkek eşitliği ilkesinin tanınması açısmdan yeter-

(12) Historical Background (U.N.), s. 10, Nationality (U.N.), s. 19, WEIS, s. 100. 
Sözleşmedeki hükümlerin özeti için DUTOIT s. 317-18'e bakılabilir. 
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sizliği, Konferansta  kabul edilen VI sayılı tavsiye kararıyla giderilmek 
istenmiştir (13). VI sayılı Tavsiye Kararı şöyledir: 

"Konferans,  aşağıdaki hususların incelenmesini ve kabulünün mümkün olup 
olmadığının saptanmasını devletlere tavsiye eder: 

(1) Kendi hukuk sistemlerinde, uyrukluk konularında cinsler arası eşit-
lik ilkesine, özellikle çocukların çıkarlarım dikkate alarak, yer vermeleri; 

(2) ve özellikle de, bundan böyle karının uyrukluğunun, evlenme olgusun-
dan veya evlilik sırasında kocanın uyrukluğundaki değişiklikten, istenci 
dışında etkilenmemesinin ilke olarak benimsenmesi. 

1930 Lahey Sözleşmesinin, kadm-erkek eşitliği ilkesinin gerçekleş-
tirilmesi açısından yetersizliği, uluslararası kadın örgütlerince, kon-
feransın  ardından dile getirilmiştir. 1931 yılı Temmuzunda, Uluslar-
arası Kadm Örgütleri Komitesince, Milletler Cemiyeti Genel Sekre-
terine sunulan raporda, Sözleşmenin "kadınla erkek arasında eşitsiz 
bir uygulama" ilkesine dayandığı belirtilmiş ve bu durum protesto 
edilmiştir. Bu raporda, Assamble'nin, "Kodifikasyonun,  mevcut kural-
ları saptamakla yetinmeyip, bu kuralları mümkün olduğu ölçüde, ulus-
lararası hayatın çağdaş koşullarına uygun hale getirmeye çalışmayı 
amaçlaması yolunda ilke saptamış olduğu da hatırlatılmıştır. Benzeri 
başvurular, çeşitli kadm örgütlerince daha sonraki yıllarda da yapıl-
mıştır (14). 

4) Sözleşmenin Yürürlük Durumu : 

Lahey'de 12 Nisan 1930 da imzalanmış bulunan "Uyrukluk Yasa-
larının Çatışmasıyla İlgili Bazı Sorunlara İlişkin Sözleşme" yeterli ka-
tılma ve onayın sağlanması üzerine 1 Temmuz 1937 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir (15). 

(13) Historical Background (U.N.), s. 11. 
(14) Historical Background (U.N.), s. 11. Kadın Örgütleri Temsilcileri Komitesi, 

1932 yılında Lahey Sözleşmesinin yeniden gözden geçirilmesini ve kadınlara 
karşı ayrım gözeten (discriminating) dört maddenin (madde 8, 9, 10 ve 11). 
Sözleşmeden çıkarılmasını resmen istemişti. 
1930 Lahey Sözleşmesinin, kadınların uyrukluğuna ilişkin hükümlerine çe-
şitli tepkiler ve bu tepkilerin değerlendirilmesi için daha fazla  bilginin bulu-
nabileceği bir kaynak : HUDSON, Manley O.; The Hagne Convention of  1930 
and the Nationality of  Women (editorial comment), AJIL, vol. 2T (1933), 
S. 117-122. 

(15) Sözleşmenin 25. ve 26. madeleri uyarınca, Sözleşme 10 devletin onay ve ka-
tılma belgelerinin tevdii üzerine, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterinin ha-
zırlayıp üye devletlere ve diğer ilgili devletlere (madde 22) gönderdiği 
"proces-verbal" tarihinden sonraki 90. gün yürürlüğe girmiştir. 
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İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde, onay ve kesin katılma (de-
finitive  accession) yoluyla Sözleşmeyi kabul etmiş devletlerin sayısı 
13 tür. Bu dönemde, Sözleşmeyi imzalamış fakat  onaylamamış du-
rumda bulunan devlet sayısı da 27 dir. Gerek onaylamış, gerek im-
zalamış kimi devletlerin de, Sözleşmenin "Evli Kadının Uyrukluğu" 
bölümünde yer alan 8-11. maddelerinin bazısına çekince koydukları 
görülmektedir. "Tevdi edilişleri kabul görevi" (depository function) 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince yerine getirilen dönemde de, 5 
devlet ardıllık (succession) yoluyla, bir devlet onay yoluyla Sözleş-
meyi kabul etmiştir (16). 

Türkiye, Sözleşmeye taraf  olmuş değildir: 

I I I — AMERİKAN DEVLETLERİ KONFERANSI NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR : 

26 Aralık 1933 TARİHLİ MONTEVİDEO SÖZLEŞMELERİ 

1) Kadınların Uyrukluğu Konusunda Sözleşme 

Amerikan Devletleri Yedinci Uluslararası Konferansında  imzala-
nan, 26 Aralık 1933 tarihli "Kadınların Uyrukluğu Konusunda Sözleş-
me" (17), uyrukluk bakımından kadın-erkek eşitliği ilkesini kesinlikle 
benimseyen, ilk çok-taraflı  uluslararası belge olmuştur (18). Beş mad-
deden oluşan Sözleşmenin, esasa ilişkin (substantive) tek hükmünü 
koyan 1. maddesi bu ilkenin benimsendiğini açıkça göstermiştir. 

"Amerikan Devletleri Yedinci Uluslararası Konferansında  Temsil Olunan 
Hükümetler; 
Kadınların Uyrukluğu konusunda bir Sözleşme yapmayı isteyerek... aşağı-
daki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde 1 
"Yasalarında ve uygulamalarında, uyrukluk konusuna ilişkin olarak, cin-
siyet esasına dayanan hiç bir ayırıma yer verilmeyecektir". 

Kadınların Uyrukluğu Konusunda Montevideo Sözleşmesinde 
"cinsler arası eşitlik" ilkesinin benimsenmiş olması, bu ilkenin yan-
daşları için, bölgesel düzeyde de olsa, önemli bir başarıdır. 

(16) Bu konularda bilgi kitabın sonundaki EK bölümünde sunulmuştur. 
(17) Sözleşmenin metni için bkz. AJIL vol. 28 (1934), Supplement (Official  Docu-

ments) s. 61, 62. 
(18) Nationality (U.N.) s. 20; WEIS, s. 100. 
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Bu sonucun sağlanmasında, Amerikalılararası Kadın Komisyonu' 
nun (Inter-American Commission of  Women) çabalarının önemli bir 
rolü olduğu anlaşılmaktadır. "Kadınların Uyrukluğu Konusunda Söz-
leşme"nin yanısıra, kadınlarla erkeklerin hak eşitliğine sahip olmala-
rı konusunda, Konferansça  bir karar da kabul edilmiştir. Yalnız uy-
rukluk alanında değil, siyasal haklar da dahil olmak üzere bütün alan-
larda kadm-erkek eşitliğini ilke olarak benimseyen bu kararın Giriş 
bölümünde, Amerikalılararası Kadın Komisyonu'nun konuya ilişkin 
başvurularının kararda dikkate alınmış olduğu belirtilmiştir. Ameri-
kan Devletleri Yedinci Uluslararası Konferansında  kabul edilen Söz-
leşmelerin ve Kararların değerlendirilmesiyle ilgili olarak, Konferan-
sın ertesinde bir makale yayınlayan Amerikan Uluslararası Hukuk 
Derneği Başkanı, kadm-erkek eşitliği konusunda Konferansın  aldığı 
kararların, uluslararası hukukun gelecekteki gelişmesine yol gösterir 
nitelikte olduğunu belirtmiştir (19). 

2) Uyrukluk Sözleşmesi 

Montevideo'da "Kadınların Uyrukluğu" Konusunda Sözleşme ile 
aynı gün (26 Aralık 1933) imzalanan "Uyrukluk Sözleşmesi" (20) de, 
kadm-erkek eşitliği ilkesini benimsemiş ve daha ayrıntılı olarak dü-
zenlenmiştir. Bu ikinci Sözleşmeyle de evliliğin veya evliliğin sona er-
mesinin karının (veya kocanın) uyrukluğu üzerinde bir etkisi olmaya-
cağı kabul edilmiştir. 
fEa, 

"Kocanın veya karının veya çocuklarının uyrukluğu üzerinde; evliliğin ve-
ya evliliğin sona ermesinin bir etkisi olmayacaktır" (madde 6). 

Montevideo Uyrukluk Sözleşmesi, kocanın telsik (ııaturalization) 
yoluyla uyrukluk kazanmasının ve uyrukluğunu yitirmesinin, aile bi-
reylerinin uyrukluğu üzerinde etkisi olmayacağını da belirtmiştir : 

"Telsik (naturalization) sadece işleme konu olan bireye uyrukluk kazan-
dırır ve hangi biçimde olursa olsun, uyrukluğun yitirilmesi, sadece uy-
rukluğunu yitiren kişiyi etkiler" (madde 5). 

(19) SCOTT, James Brown; The Seventh International Çonference  of  American 
States, AJIL, vol. 28 (1934), (s. 219-230), S. 222. 

(20) Sözleşmenin metni için bkz. AJIL, vol. 28 (1934) Supplement (Official 
Documents), s. 63-64. 
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IV — BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1) Genel Olarak 
Kadm-erkek eşitliği, Birleşmiş Milletler Anayasasında (21) (Char-

ter) benimsemiş temel ilkelerden biridir. B.M. Anayasasının Giriş bö-
lümünün hemen ikinci cümlesinde "erkek ve kadmlar için" hak eşit-
liğine olan inanç belirtilmiştir. Ayrıca, madde 1/3 de de "ırk, cinsiyet, 
dil ve din farkı  gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı" gös-
terilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Öte yandan, B.M. Genel Kurulunun görevleri arasında, cinsiyet 
farkı  gözetilmeksizin, herkesin insan haklarından yararlandırılması 
yolunda çalışmalar yapılmasını sağlamak da vardır (maddel3/l-b). 

Uluslar arasında ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliği sağlan-
masına ve Ekonomik ve Sosyal Konseyin görev ve yetkilerine ilişkin 
maddelerde de, cinsiyet farkı  gözetilmeksizin herkesin insan hakla-
rından yararlanması gerektiği ilkesine yer veren hükümler vardır (mad-
de 55, 62/2) Kadm-erkek eşitliği sağlanması yolunda, Birleşmiş Mil-
letler Örgütü içinde yapılan çalışmaların ikinci bir temel dayanağı da, 
Genel Kurul'ca 10 Aralık 1948 günü kabul edilen İnsan Hakları Evren-
sel Bildirisi'dir (22). Kadm-erkek eşitliği ilkesi, Evrensel Bildirinin 
Giriş bölümünde yer almıştır. Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin herke-
sin Bildiri'de ilan olunan bütün haklardan yararlanabileceği Bildiri 
metninde de belirtilmiştir, (madde 2/1). 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, uyrukluk konusuyla doğru-
dan doğruya ilgili bir hüküm de yer almaktadır : 15. madde. Bu mad-
deye göre : 

1. Her ferdin  bir uyrukluk hakkı vardır. 
2. Hiçbir kimse keyfi  olarak uyrukluğundan veya uyrukluğunu değiştirmek 

hakkından yoksun bırakılamaz. 

(21) Sanfransisko'da  26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan 
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 
onanması hakkında Kanun, No. 4801, kabul tarihi 15.8.1945, R.G. 24 Ağus-
tos 1945; 6092, D. III, c. 26, s. 1383; ÖZMAN, Aydoğan; İnsan Hakları ile il-
gili Temel Metinler, Ankara 1967, s. 27 v.d. 

(22) U.N. Doc. A/811. Türkçe resmi metin: R.G. 27 Mayıs 1949, 7217, ÖZMAN, 
s. 31 v.d. Evrensel Bildirinin, Resmi Gazetede yayınlanmış metninin İngilizce 
ve Fransızca metinlerle karşılaştırılarak gözden geçirilmiş biçimi A.Ü.S.B.F. 
İnsan Haklan Merkezince hazırlanarak küçük bir broşür halinde yayın-
lanmıştır. (İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi, A.Ü.S.B.F. İnsan Haklan 
Merkezi, Ankara 1979). Resmi Gazetede yayınlanmış metindeki yanlışlık 
ve eksiklikler, bu broşürde düzeltilmiştir. 
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Evrensel Bildiri'de kadm-erkek eşitliği ilkesinin benimsenmesinin 
yanısıra, uyruklukla ilgili özel bir maddeye yer verilmiş olmasıyla, uy-
rukluk konusunun bir "insan hakkı" boyutunun da olduğu vurgulan-
mış ve Birleşmiş Milletler Örgütünün bu yolda yapması gereken çalış-
maların ana yönü böylece belirtilmiştir (23). 

Birleşmiş Milletler Örgütünün, kadınların sosyal, ekonomik ve si-
yasal statüsünü düzeltmek ve kadm-erkek eşitliğini sağlamak ama-
cıyla, giriştiği çeşitli çalışmalar olmuştur (24). Bunlardan sadece, ka-
dm uyrukluğu sorunuyla doğrudan doğruya ilgili olanlar üzerinde du-
racağız. Bu alandaki temel yapıt, 20 Şubat 1957 tarihli "Evli Kadı-
nın Uyrukluğu Sözleşmesi"dir. Ayrıca, bazı Birleşmiş Milletler Söz-
leşme ve Bildirilerinde de, kadının uyrukluğuna ilişkin hükümlere 
rastlanmaktadır. Aşağıda bu belgeler üzerinde açıklamalar sunulmuş-
tur. 

2) 20 Şubat 1957 tarihli "Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi" 

A) Giriş 

"Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi" (25) Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulunca 29 Ocak 1957 günü kabul edilen (1040/XI) sayılı ka-

(23) Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilmiş İnsan Haklan Evrensel 
Bildirisinin moral etkisi önemlidir ve Bildiri bu yoldan, ulusal hukuk sistem-
lerinin insan hakları ülküsü yönünde gelişmesine katkıda bulunmuştur. An-
cak, Evrensel Bildirinin teknik anlamda hukuki bağlayıcılığı olduğu söyle-
nemez, çünkü B.M^ Genel Kurulu, ancak "tavsiye" niteliğinde karar alabilir. 
(B.M. Anayasası, m. 10) Bununla birlikte, Evrensel Bildiri'de belirtilen ilke-
lerin Uluslararası Adalet Divanı Statüsüne göre, uygar uluslarca kabul edil-
miş hukukun genel ilkelerinden olduğu veya uluslararası teamül hukukuna 
dâhil (madde 38/l-c ve b) sayılması gerektiği ileri sürülerek, Bildiri'ye hu-
kuki güç kazandırılmak istendiği de görülmektedir. Evrensel Bildiri'nin 
uluslararası hukuk alanında "jus cogens" sayılması gerektiği de ileri sürül-
müştür. (Bkz. AYBAY, Rona; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Po-
zitif  Hukuku, İnsan Hakları Armağanı, Ankara 1978, s. 121). 

(24) Bu, ayrıca ve ayrıntılı olarak incelenmeye değer bir konudur, (bkz. ABA-
DAN-UNAT, Nermin; İnsan Haklan ve Kadın Haklan, însan Haklan Arma-
ğanı (XXX. yıl) B.M. Türk Derneği Yayım, s. 135 v.d.) 

Birleşmiş Milletler Örgütünün bu alandaki çalışmalanna sadece örnek 
olmak üzere iki Sözleşmeyi anmakla yetiniyoruz: "Kadınlann Siyasal Hak-
lan Konusunda Sözleşme" (Genel Kurulca 20 Aralık 1952 de alınmış karar 
üzerine 31 Mart 1953 tarihinde imzaya açılmış, 7 Temmuz 1954 de yürürlü-
ğe girmiştir). "Evlenmeye Rıza, Evlilik Koşulu Olarak Enaz (minimum) Yaş 
ve Evlenmelerin Tesciline İlişkin Sözleşme (10 Aralık 1962 de imzalanmış, 
9 Aralık 1964'de yürürlüğe girmiştir.) 

(25) United Nations, Treaty Series, (Recucil des TraitĞs) vol. 309, s. 65. 
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rar (26) üzerine, 20 Şubat 1957'de imzaya açılmıştır. Bu sözleşme, 
Birleşmiş Milletler Örgütü'nün çeşitli bölümlerinde yürütülen ve 10 
yıl kadar süren bir dizi çalışma ve müzakerenin sonunda ortaya çık-
mıştır. Bu çalışmalarda başlıca rolü oynayan Birleşmiş Milletler or-
ganı, "Kadınların Statüsü Komisyonu" olmuştur. 

Kadınların Statüsü Komisyonunun görevleri arasında, siyasal, 
ekonomik, sosyal ve eğitsel alanlarda kadın haklarının geliştirilmesi 
yönünde Ekonomik ve Sosyal Konseye tavsiyeler ve raporlar sunmak 
da vardır. Kadınların Statüsü Komisyonu, ayrıca, kadm ve erkekler 
arasında hak eşitliğinin sağlanmasında dikkate alınması gereken acil 
sorunlara ilişkin olarak Ekonomik ve Sosyal Konseye tavsiyelerde bu-
lunmak durumundadır. 

Kadınların Statüsü Komisyonu, 1947 yılında başladığı ilk dönem 
toplantılarında, evli kadmın uyrukluğu sorunu üzerinde çalışmaya 
başlamış ve bu soruna bir çözüm bulmayı amaçları arasına almıştır. 
Bu amacm gerçekleştirilmesi için çalışmalara esas olmak üzere, konu-
ya ilişkin ulusal yasaların derlenmesine girişilmiştir. Bu derleme ça-
lışması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği aracılığıyla yürütülmüş 
ve toplanan bilgiler, 1949'dan başlayarak bir kaç kez raporlar halinde 
yayınlanmıştır (27). Komisyon, bu bilgi toplama girişiminin sonuçla-
rını tasnif  edip, değerlendirerek bir uluslararası hukuk belgesi hazır-
lama çalışmalarma girişmiştir. Burada ayrıntılarına girmeyeceğimiz 
bu çalışmalar, yıllarca sürmüş ve bu arada Uluslararası Hukuk Komis-
yonu ile Kadınların Statüsü Komisyonu arasında anlaşmazlıklar or-
taya çıkmıştır. Uluslararası Hukuk Komisyonu, evli kadının uyruklu-
ğu sorununun, uyrukluğa ilişkin daha genel sorunların bütünü için-
de ele alınması eğilimini göstermiştir (28). Bazı etkili devletler de bu 
eğilimi desteklemişlerdir (29). 

Birbiriyle çelişen görüş ve tutumların uzlaştırılması çabaları so-
nucunda, Kadınların Statüsü Komisyonunca hazırlanan bir Sözleşme 
taslağının, Ekonomik ve Sosyal Konseyce, üye devletlerden görüş sorul-
ması amacıyla Genel Sekretere iletilmesi konusunda anlaşma sağlan;-

(26) Official  Records of  the General Assembly, eleventh session, supp. No. 17 
(A/3572), s. 18; Historical Background (U.N.), s. 65. 1 

(27) E/CN. 6/76 (1949); E/CN. 6/126 (1950); E/CN. 6/254 (1954); E/CN. 6/254-'Add. 
7 (1961). 

(28) Ayrıntılar için Bkz. Historical Background (U.N), s. 14 v.d. 
<29) Örneğin A.B.D. evli kadınların uyrukluğu sorununun tek başına bir sözleş-

me konusu olarak ele alınmasına karşı çıkmıştır. A.B.D.'nin görüşüne gö-
re, konu genel olarak uyrukluk ve yurtsuzluk (statelessness) sorunu içinde 
ve ayn uyrukluktaki ana-babadan doğmuş çocukların sorunlarıyla birlikte 
ele alınmalıydı. WHITEMAN, s. 156-57. 
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mıştır. Ancak, Ekonomik ve Sosyal Konseyin, Sözleşme taslağmm içe-
riği konusunda hiçbir görüş belirtmemiş olduğunun, üye devletlere 
gönderilecek metinde not edilmesi de Konseyce kararlaştırılmıştır. 

"Evli Kişilerin Uyrukluğu Sözleşmesi" adını taşıyan bu ilk taslak 
hakkında 17 üye devlet görüş bildirmiştir. Görüşler arasında uzlaştırıl-
ması güç ayrılıklar olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu görüşlerden 
esinlenilerek yeni bir taslağın hazırlanmasına girişilirken, taslağın baş-
lığı "Evli Kişilerin Uyrukluğu Sözleşmesi" yerine "Evli Kadının Uyruk-
luğu Sözleşmesi"ne dönüştürülmüştür. Bu değişikliğin nedeni şudur : 

Bazı devletlerin yasaları, kadınlara karşı ayrım gözeten bir uygu-
lamayı, kadınların lehine olarak kabul etmişlerdi. Bu devletler, kendi 
uyruklarıyla evlenen yabancı kadınlara, ayrıcalıklı işlem uygulamak-
ta ama uyruklarıyla evlenen yabancı erkeklere aynı olanağı verme-
mekteydiler. Bu da, cinsiyet esasma dayanan bir uygulama sayılabili-
yordu (30). Bu tartışmanın dışında kalmak amacıyla, hazırlanan söz-
leşmenin kapsamı daraltılmış ve sadece evli kadınlara ilişkin hüküm-
lere yer verilmiştir. Bu kapsam değişikliği, Sözleşmenin adının da de-
ğiştirilmesini gerektirmiştir. 

Kadınların Statüsü Komisyonunca "Evli Kadının Uyrukluğu Söy-
leşmesi" adıyla hazırlanan ikinci taslak, Ekonomik ve Sosyal Konse-
yin 1954 Temmuz'unda yapılan 18. dönem toplantılarında ele alınmış 
ve hayli hararetli geçen müzakereler sonucunda, bu ikinci taslağın 
da, Genel Sekreter aracılığıyla üye devletere sunulması ve görüşlerinin 
istenilmesi kararlaştırılmıştı. Bu ikinci taslak konusunda 22 üye. dev-
letten (31) görüş gelmiş ve bu görüşlerin genellikle öncekinden daha 
olumlu olduğu görülmüştür. 

Kadınların Statüsü Komisyonu bu yeni aşamada, elindeki tasla-
ğa son biçimini vermiş ve metin, Ekonomik ve Sosyal Konseye sunul-
muştur. 1954 de gerçekleşen bu son aşamadan sonra, nihai Sözleşme 
metninin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabulü 3 yıla yakın bir 
süre geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Genel Kuruldaki son oylama aşa-
masına gelininceye kadar, Sözleşme taslağı Ekonomik ve Sosyal Kon-
seyde ve Genel Kurul Komitelerinde bir çok aşamadan geçmiştir (32). 

(30) Historical Background (U.N.), s. 18-19. 
(31) Türkiye birinci taslağa da ikinci taslağa da görüş bildirmeyen devletler 

arasındadır. Komşumuz Yunanistan her iki taslak hakkında da görüş bil-
dirmiştir. Mısır, Pakistan ve Suriye ikinci taslak hakkında görüş bildiren 
devletler arasındadır. (Historical Background (U.N.), s. 18, not 41, s. 21, 
not 47), 

(32) Bu aşamalar konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz. Historical Background 
(U.N.), s. 21 v.d. 
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B) Sözleşmenin Hükümleri 

Bir "Giriş" (Preamble) ve 12 maddeden oluşan Sözleşmenin, ko-
nunun özüne ve taraf  devletlerin yükümlülüklerine ilişkin hükümleri 
ilk üç maddede toplanmıştır. Geri kalan hükümler (madde 4-12) yü-
rürlüğe giriş, onay, katılma gibi usule ilişkin konuları düzenlemekte-
dir. 

a)  Giriş  (Preamble)  Bölümü 
Sözleşmenin Giriş (Preamble) bölümü üç paragraftan  oluşmak-

tadır. Birinci paragraf  Sözleşmenin genel amacını ve alanını belirt-
mektedir. Bu paragrafta,  ulusal hukuk sistemlerinin konuya ilişkin 
hükümlerindeki farklılıklar  yüzünden ortaya çıkan durum genel ola-
rak saptanmakta ve bunun, düzeltilmesi gereken bir durum olduğu 
belirtilmektedir. Bu paragrafa  göre : 

"Sözleşen Devletler, 
Evlenmeye, evliliğin sona ermesine veya evlilik sırasında kocamn uyruk-
luğunun değişmesi sonucunda kadının uyrukluk yitirmesine veya kazan-
masına ilişkin hükümler yüzünden, uyrukluk konusunda yasa ve uygula-
ma çatışmalarının ortaya çıktığını kabul etmişlerdir." 

Bu paragrafın  İngilizce metnindeki ifade  biçimi, uyrukluk alanın-
daki bütün yasa çatışmalarının, evliliğin karının uyrukluğu üzerin-
deki etkisine ilişkin hükümlerden kaynaklandığı izlenimini verebilmek-
tedir. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulan ilk biçimiyle Fran-
sızca metinde de aynı ifade  vardı. Bu durum, Genel Kuruldaki mü-
zakereler sonucunda Fransızca metinde düzeltilmiştir (33). 

Giriş'in ikinci ve üçüncü paragrafları,  birinci, paragrafta  varlığı 
saptanan durumla, Birleşmiş Milletler Anayasasında ve İnsan Hakla-
rı Evrensel Bildirisinde kabul edilmiş ilkeler arasındaki çelişkiye dik-
kati çekmektedir. İkinci ve üçüncü paragraflar  bu çelişkili durumun 
ortadan kaldırılmasını ve uygulamanın, insan hakları ilkelerine uy-
gun hale getirilmesini amaçlamaktadır. Uyrukluk konusunun, insan 
hakları kavramı içinde bir yeri olduğunun açıkça belirtilmiş bulun-
ması bu paragrafların  en önemli özelliği sayılabilir. 

<33) Sözleşmenin B.M. Genel Kuruluna sunulan Fransızca metninde, Giriş'in bi-
rinci cümlesinde geçen "conflicts"  sözcüğünün önünde yer alan "les" söz-
cüğü yerine, Belçika temsilcisinin önerisi üzerine "des" sözcüğü konulmuş-
tur. Belçika temsilcisi, önerisini açıklarken, bu değişiklik yapılmazsa, met-
nin, uyrukluk konusundaki bütün yasa çatışmalarının kaynağının evli ka-
dının uyrukluğuna ilişkin hükümlerden doğduğu gibi yanlış bir anlam ve-
receğini söylemiştir. Önerinin kabulü üzerine Fransızca ve İspanyolca me-
tinlerde gerekli değişiklik yapılmıştır. (Historical Background, U.N. s. 33). 



İkinci paragrafta,  İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin, uyrukluk 
konusuna ayrılmış 15. maddesine (34) açıkça gönderme yapılmakta-
dır : 

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, İnsan Haklan Evrensel Bildirisinin 
15. maddesiyle "herkesin bir uyrukluğu hakkı olduğunu" ve "hiç kimse-
nin, keyfi  olarak, uyrukluğundan veya uyrukluğunu değiştirmek hakkın-
dan yoksun bırakılamayacağını" ilan etmiş olduğunu belirterek" 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisine yapılan gönderme, Bildirinin 
cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin herkesin, insan haklarından yararlan-
masını öngören temel ilkesini (madde 2) kapsar niteliktedir. 

Giriş Bölümünün üçüncü paragrafı,  Birleşmiş Milletler Anayasa-
sında kabul edilmiş bazı ilkelerle, evli kadının uyrukluğu arasmda ya-
kın bir ilişki kurmaktadır : 

"Cinsiyet aynmı gözetilmeksizin herkesin insan haklanna ve temel özgür-
lüklerine evrensel olarak saygı gösterilmesini ve bu hak ve özgürlüklerden 
yararlanmasının geliştirilmesi yolunda Birleşmiş Milletlerle işbirliği yap-
mayı isteyerek" , 

Üçüncü paragraftaki  ifade,  Birleşmiş Milletler Anayasasınm mad-
de 55/c ve madde 56 hükümlerini birleştirerek dile getirmiştir. 

Birleşmiş Milletler Anayasasının madde 55/c hükmüne göre, Bir-
leşmiş Milletler: 

"...cins (cinsiyet)... farkı  gözetmeksizin herkesin insan haklanna ve ana 
hürriyetlerine bütün dünyada bilfiil  saygı gösterilmesini; kolaylaştıracak-
tır." 

56. madde ise, 55. maddede belirtilen amaçlara erişmek için üye dev-
letlerin, gerek birlikte gerek tek başlarına Birleşmiş Milletler Örgü-
tüyle işbirliği kurmalarını öngörmektedir. 

Bu açılardan bakılınca, Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi, Bir-
leşmiş Milletlerin, insan hakları alanında gerçekleştirdiği önemli ba-
şarılardan biri sayılabilir. 

b)  Öze  İlişkin  Hükümler 

Sözleşmenin, konunun özüne ilişkin hükümleri, yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi, ilk üç maddede toplanmıştır (35). 

(34) Bkz. yukanda, s. 41. dipnotu 22. 
(35) Historical Background (U.N.), s. 34 v.d.; DUTOIT, s. 321-22. 
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Bilinci madde, kadınm uyrukluğunun evlenmeden etkilenmemesi 
ilkesini kabul etmiştir. Bu ilkeden ancak, kadının istenciyle ayrılınma-
sı sözkonusu olacaktır. Maddeye göre : 

"Sözleşen Devletler, kendi uyruklarından birinin yabancıyla evlenmesinin 
veya böyle bir evliliğin sona ermesinin veya evlilik sırasında kocanın uy-
rukluğunda ortaya çıkabilecek değişikliğin, karının uyrukluğu üzerinde 
kendiliğinden (otomatik olarak; ipso facto)  bir etkisi olmayacağı konusun-
da anlaşmışlardır." 

Bu maddenin temel amacı, evlenmenin (ve maddede belirtilmiş, 
diğer iki halin) kadının uyrukluğu üzerinde, kendi istenci dışında bir 
etki yapmasını önlemektir. Bu maddenin önlemeyi amaçladığı sonuç-
lar ve durumlar şöyle sıralanabilir: (36) 

— Uyrukla evlenen yabancı kadının, kocasımn uyrukluğunu kendiliğinden 
kazanması; 

— Yabancıyla evlenen uyruk kadınm, özgün uyrukluğunu, kendiliğinden 
yitirmesi; 

— Yabancı kocası, evlilik sırasında uyrukluk kazanan yabancı kadının, ko-
casının yeni uyrukluğunu, kendiliğinden kazanması; 

— Uyruk kocası, evlilik sırasında uyrukluğunu yitiren kadın uyruğun, 
kendiliğinden uyrukluğunu yitirmesi; 

— Uyrukla evli yabancı kadının, evlilik nedeniyle veya evlilik sırasında 
kazanmış olduğu uyrukluğu, evliliğin sona ermesi üzerine yitirmesi; 

— Yabancıyla evli uyruk kadımn, (evlilik nedeniyle yitirmiş olduğu) öz-
gün uyrukluğunu, evliliğin sona ermesi üzerine, kendiliğinden, yeniden 
kazanması. 

İkinci maddenin içeriği, birinci maddede belirtilmiş ilkelerle ya-
kından ilgilidir. Kocanın uyrukluğunun veya kocanın uyrukluğunda-
ki değişikliğin karının uyrukluğu üzerindeki etkisini ortadan kaldır-
mayı amaçlayan bu maddelerin, "günümüzde görülen düşünce akım-
larını yansıtan yasalara uyan" bir nitelik taşıdığı, Birleşmiş Milletler-
ce yayınlanmış şerhte yer almıştır. (37) 

İkinci maddeye göre: 
"Sözleşen Devletler, uyruklarından birinin başka bir devletin uyrukluğunu 
isteğiyle kazanmasının veya uyrukluğundan vazgeçmesinin (renunciation), 
bu kişinin karısının, kendi uyrukluğunu muhafaza  etmesine engel olmaya-
cağı konusunda anlaşmışlardır." 

Birbiriyle sıkı bir bağlantı içinde bulunan ilk iki madde, Sözleş-
menin temelini oluşturmaktadır. Bu özellik, bu iki maddenin çekince 
konusu olamayacağının belirtilmiş olmasında da kendini göstermek-

(36) Historical Background (U.N.) s. 34. 
(37) Historical Background (U.N.) s. 35. 
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tedir. Sözleşmenin 8. maddesine göre, imzalayan, onaylayan veya ka-
tılan devletler ancak madde 1 ve 2 dışındaki hükümler bakımından 
çekince koyma olanağına sahip olacaklardır. Sözleşmenin 3. madde-
sindeki düzenleme, sözleşen devletlerden birinin uyruğuyla evlenen ya-
bancı kadının uyrukluk sorunlarıyla ilgilidir. İki bentten oluşan bu 
maddenin birinci bendi, yabancı kadına, kocasının uyrukluğunu "özel 
olarak kolaylaştırılmış telsik usullerinden" (38) yararlanarak kazan-
ma olanağı vermektedir. Ancak, bu olanağın kullanılması, kadının is-
tencine bağlıdır. Kadına istenci dışında uyrukluk yükletilmesini önle-
yen bu ilkenin yanı sıra. ilgili devletlerin belirli amaçlarla bu durum-
daki kadınların uyrukluk kazanmalarına kısıtlama koyabilecekleri de 
kabul edilmiştir. Sözleşmeye taraf  devletler, kadının isteği ile "ulusal 
güvenlik" ve "kamu düzeni" amaçları arasında bir çatışma olmaması 
koşulunu, ulusal yasalar uyarınca arayabileceklerdir. 

Üçüncü maddenin birinci bendi şöyledir: 

"Sözleşeıı devletler, uyruklarından biriyle evlenen yabancı kadının, isteği 
üzerine, özel olarak kolaylaştırılmış telsik (naturalization) usullerinden ya-
rarlanarak kocasının uyrukluğunu kazanabilmesi; bu yoldan uyrukluk ve-
rilmesinin ulusal güvenlik veya kamu düzeni (39) nedenleriyle konulmuş 
kısıtlamalara bağlı kılınabilmesi konularında anlaşmışlardır." 

Görüldüğü gibi, bu bentteki düzenleme, uyrukla evlenmiş ve ko-
casının uyrukluğunu kazanmak istediğini bildirmiş kadına, kocasının 
uyrukluğunu kazanma olanağını tanımış olmakla birlikte, burada ka-
dına tanınmış bulunan hak bir "başvuru hakkı"dır. Yani, ilgili dev-
letin yetkili makamları, bu durumdaki kadınların başvurularını, di-
ğer telsik istemleri gibi inceleyip, reddedebileceklerdir. Ancak, sözleş-
meye göre, bu red kararının dayanabileceği nedenler ulusal güvenlik 
ve kamu düzeni gerekleriyle sınırlı olacaktır. 

Üçüncü maddenin, ikinci bendi ise; isteği üzerine kocasının uy-
rukluğunu elde etme olanağına zaten sahip durumda bulunan kadın-
ları koruma amacıyla yazılmıştır : 

"Sözleşen devletler bu Sözleşmenin, uyruğun yabancı karısına, kocasının 
uyrukluğunu, isteği üzerine, bir hak olarak (40) kazandırmakta olan yasa-
ları veya yargısal uygulamaları etkileyecek biçimde yorumlanmayacağı ko-
nusunda anlaşmışlardır." 

(38) "specially privileged naturalization procedures". Fransızca metinde "une 
procedure privilegiee speciale de naturalization". 

(39) "public policy"; "ordre public". «Kamu düzeni» deyiminin İngilizcedeki kar-
şılığı tereddüt yaratabilmektedir. Bkz. AYBAY, Yurt Dışına Çıkma... Öz-
gürlüğü, s. 105 v.d.; 111. 

(40) "as a matter of  right"; "de plein droit". 



Bu hüküm, Sözleşmenin yapıldığı sırada yürürlükte bulunan ba-
zı ulusal yasaların veya uygulamaların, kadına maddede sözkonusu 
olanağı zaten tanımakta olduğu gerçeğinden kaynaklanmıştır. Böyle 
bir durum ortadan kaldırıcı biçimde yorumlanmayacaktır. 

Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesinin öze ilişkin bölümünü oluş-
turan ve taraf  devletlerin yükümlülüklerini belirleyen ilk üç madde-
den sonra gelen dokuz madde ise biçime, yürürlüğe girişe ve Sözleş-
menin uygulanmasına ilişkin olarak, bnzeri her uluslararası metinde 
rastlanabilecek hükümler koymuştur. Uyrukluk hukuku bakımından 
özel bir anlam taşımayan bu hükümlerin herbiri üzerinde ayrıntılı bir 
açıklama vermeyi gerekli görmüyoruz. Sadece, devletlerce konulabile-
cek "çekinceler"le ilgili 8. madde üzerinde durmak yararlı olabilir. 

Sekizinci maddenin 1. bendi, imazlama, onaylama ve katılma aşa-
malarında, devletlere Sözleşmenin 1. ve 2. maddeler dışındaki hüküm-
lerine çekinceler koyabilme olanağını vermektedir. (41) 

Uluslararası sözleşmelere konulabilecek çekinceler sorunu, genel 
olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da müzakere konusu ol-
muştur. Genel Kurul, konuya ilişkin olarak verdiği kararda (42) çok 
taraflı  sözleşmeler hazırlanırken, çekince konulmaya elverişli olan ve 
olmayan hükümlerin metinde belirtilmesini tavsiye etmiştir. (43) 

Evli Kadmın Uyrukluğu Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulunun bu tavsiyesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Öze ilişkin ilk üç maddeden, 1 ve 2. maddelere çekince konulama-
yacağı Sözleşme metninde belirtilmiş olduğuna göre, öze ilişkin ola-

(41) Çekincelerin, uluslararası sözleşmeler bakımından çok önemli bir konu ol-
duğu bilinir. Bir sözleşmeye çekince koyan devlet çok taraflı  bir belgeye, 
sanki yeni bir hüküm eklemekte ve bu hüküm aracılığıyla sözleşmenin nor-
mal olarak doğuracağı bazı sonuçlardan kaçınmış olmaktadır. Uluslararası 
bir sözleşmenin,- bütün taraf  devletlere eşit biçimde yükümlülükler getirme-
si istenir bir şey olmakla birlikte, taraf  devletlerin sayısını arttırmak için 
de, çekince koyma olanağımn kabulü gerekli olmaktadır (Historical Back-
ground, U.N., s. 57). 

(42) Resolution 598 (VI), Official  Records of  the General Assembly, Sixth Session, 
Supp., No. 20, s. 90 - Historical Background, U.N., s. 58. 

(43) Genel Kurul, bu kararını iki belge üzerinde yaptığı müzakereler sonunda 
vermiştir •. Uluslararası Hukuk Komisyonunun konuya ilişkin raporu ve 
Jenosit Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine konulan çe-
kincelere ilişkin olarak Uluslararası Adalet Divanının 28 Mayıs 1951 tarih-
li danışma görüşü. Bkz. Historical Background, U.N., s; 58, MERAY, Seha L.: 
Devletler Hukukuna Giriş, ikinci Cilt, 4. bası, Ankara 1975, s. 116 v.d. 



rak sadece 3. madde çekince konulmasına elverişlidir. Bu maddeye 
Uruguay çekince koymuştur. (44) 

Diğer devletlerce konulmuş çekinceler iki kümeye ayrılabüir : Ba-
zı devletler, Sözleşmenin yorumundan veya uygulanmasından doğan 
uyuşmazlıklarda Uluslararası Adalet Divanına zorunlu yetki tanıyan 
10. maddeye çekince koymuşlardır. (45) Öbür çekince kümesi ise, Söz-
leşmenin yer bakımından (territorial) uygulanmasıyla ilgilidir. 

c) Yürürlük Durumu 

Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi, 6. maddede öngörülen koşul 
uyarınca, yani altıncı onay veya katılma belgesinin Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreterine tevdiini izleyen doksanmcı gün olan 11 Ağustos 
1958 günü yürürlüğe girmiştir. (47) 

Türkiye, Sözleşmeye taraf  olmuş değildir. 

3) Yurtsuzluğun Azaltılması Sözleşmesi 

(30 Ağustos 1961) 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 4 Aralık 1954 tarihli kara-
rı (48) üzerine Genel Sekreterin öncülüğüyle toplanan, 1 Gelecekte 
Yurtsuzluğu Ortadan Kaldırma veya Azaltma Konferansı'nca  kabul 
edilen Yurtsuzluğu Azaltma Sözleşmesi'nde (49) de, konumuzla ilgili 

(44) Uruguay Anayasası, "Uruguay uyrukluğu" ile "Uruguay yurttaşlığı" kavram-
ları arasında ayrım yapmakta ve Uruguaylı ana veya babadan doğmuş ol-
mayan yabancılara uyrukluk verilmesine olanak tanımamaktadır. Urugu-
aylı ana veya babadan doğmuş olmayan yabancı, Anayasada ve yasalarda 
belirtilmiş koşullar varsa, ancak "yasal yurttaş" (legal citizen) olabilmekte-
dir. Uruguay'ın koyduğu çekincede bu husus belirtilmiştir (Multilateral 
Treaties, s. 476). 

(45) Alman Demokratik Cumhuriyeti, Arjantin, Brezilya, Guatamala, Hindistan, 
Şili, Tunus, Alman Demokratik Cumhuriyeti, ayrıca 4. maddeye de çekin-
ce koymuştur (Multilateral Treaties, s. 476). 

(46) Alman Federal Cumhuriyetinin, Sözleşmenin Batı Berlin'de de uygulanma-
sına ilişkin deklerasyonuna karşılık SSCB ve Alman Demokratik Cumhuri-
yetinin, Ukrayna SSCB'nin, Fransa, A.B.D. ve Birleşik Krallığın (İngiltere) 
deklerasyonlan. Ayrıca yer bakımından uygulanmaya ilişkin Avustralya, 
Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık Deklerasyonlan (Multilateral Treaties, 
S. 474 ve 476, 477). 

(47) Onay, katılma ve ardıllık yoluyla Sözleşmeye taraf  olmuş devletlerin listesi 
için Bkz. kitabın sonundaki Ek bölümü. 

(48) General Assembly Res. 896 (IX). 
(49) Convention on the Reduction of  Statelessness, Text: A/CONF.9/15, 1961. 

Bu Sözleşme ile "Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılması" sözleşmesi 



bazı hükümler vardır. Önce Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki Avru-
pa Ofisinde  (24 Mart-18 Nisan 1959) daha sonra da B.M.'in New York 
merkezinde (15-28 Ağustos 1961) toplanan Konferans  sonunda New 
York'ta 30 Ağustos 1961 tarihinde kabul edilen Sözleşmenin (50) mad-
de 5/1 hükmüne göre: 

"Sözleşen devletlerden birinin hukukunda; evlenme, evliliğin sona ermesi 
soydanlığın düzeltilmesi (legitimation), tanıma veya evlat edinme gibi ki-
şisel hal değişikliklerinin, uyrukluğun yitirilmesi sonucunun doğmasına 
yol açması öngörülmüşse, bu sonucun doğması, ilgilinin yeni bir uyrukluk 
kazanmasına bağh olacaktır." 

Bir sözleşen devletin hukukunun, uyrukluktan vazgeçme (renun-
ciation of  nationality) olanağı tanıması halinde, bu bırakmanın, ilgili 
kişi başka bir uyrukluk elde etmedikçe geçerli olmaması da öngörül-
müştür (madde 7, 1,a). 

Sözleşmeye göre, sözleşen devletlerden birinin uyruğunun, yaban-
cı bir ülkeden telsik isteminde bulunması ancak ilgilinin o yabancı 
devletin uyrukluğunu kazanmış olması veya kazanacağı yolunda gü-
vence elde etmesi halinde, ilgilinin uyrukluğunu yitirmesi sonucu do-
ğuracaktır (madde 7/2). 

Sözleşen devletlerden birinin uyruğu olan kişi; ülkesini terk, ya-
bancı ülkede ikamet, kendini kayıt ettirmede kusur etme veya benze-
ri herhangi bir nedenle uyrukluğunu yitirmeyecektir (madde 7/3). 
Yabancı ülkede ikamet, ancak sonradan uyrukluk kazanmış kişi 
(naturalized person) için uyrukluk yitirme nedeni olabilecektir. An-
cak bu halde, yabancı ülkede ikamet en az 7 yıl olmak üzere ulusal 
hukukça belirlenecek bir süreye bağlıdır ve ilgili kişi, uyrukluğunu mu-
hafaza  etmek istediğini yetkili makamlara bildirerek, istenci dışında 
uyrukluk yitirmesini önleme olanağına da sahip olacaktır (madde 
7/4). 

arasında konu ve ad bakımından benzerlik vardır. "Vatansızlık Hallerinin 
Sayısının Azaltılması" Sözleşmesi, Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu'nun 
(CIEC) öncülüğüyle, 13 Eylül 1973 tarihinde Bern'de imzalanmıştır. Bu Söz-
leşme, çocukların yurtsuz duruma düşmesini önlemeyi amaçlamış olup, ev-
lenmenin uyrukluğa etkisiyle ilgili hüküm içermemektedir. 

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde hazırlanan Sözleşmeyi onay-
lamış değildir, ama bu ikinci Sözleşmeyi onaylamıştır: Onaylamayı uygun 
bulan kanun, 17 Nisan 1975 tarihli ve 1883 sayılı; onaylanma hakkında Ba-
kanlar Kurulu karan, 16 Haziran 1975 tarihli ve 7/10095 sayılı (R.G. 
1/8/1975, 15 327; D.V. t. C. 14/2, S. 3066). 

(50) Bkz. ALTUG, Yılmaz; Vatansızlar Hakkında İki Birleşmiş Milletler Sözleş-
mesi, İ.Ü.H.F.M., cilt XXIX (1963), sayı 1-2, s. 201-217. 



Sözleşmenin, yurtsuzluğu (vatansızlığı) önlemeye yönelmiş genel 
amacı 7. maddenin son (altıncı) bendinde açıkça belirtilmiştir. Mad-
dede açıkça belirtilmiş hallere girmeyen bir durum nedeniyle de olsa, 
kişi belirli uyrukluğunu yitirmesi sonucu yurtsuz duruma düşecekse, 
o kişiye uyrukluğu yitirtilmeyecektir. Bu genel amaç 8. maddede de 
belirtilmiştir. 

Sözleşmenin 9. maddesi de, sözleşen devletleri, herhangi bir kişi-
yi veya kişi grubunu ırk, etnik köken veya din nedenleriyle veya si-
yasal nedenlerle uyrukluktan yoksun bırakmama yükümü altına koy-
maktadır. 

(i) Sözleşmenin Yürürlük Durumu 

Yurtsuzluğun Azaltılması Sözleşmesi, 18. maddesi uyarınca, beşin-
ci onay veya katılma belgesinin tevdiinden iki yıl sonra 13 Aralık 1975 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, bu Sözleşmeye de taraf  değil-
dir. (51) 

4) Kadınlara Karşı Ayrım Gözetilmesini Ortadan Kaldırma 
Bildirisi 

(7 Kasım 1967) 

"Kadınlara Karşı Ayrım Gözetilmesini Ortadan Kaldırma Bildi-
risi" Birleşmiş Milletler Kadınların Staüsü Komisyonu ile Genel Ku-
rulun Üçüncü Komitesince hazırlanmıştır. Genel Kurul, Bildiriyi 7 Ka-
sım 1967 günü, oybirliği ile kabul etmiştir. (52) 

Bildiri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilmiş bir bel-
ge olduğuna göre, teknik anlamda hukukî bağlayıcılıktan yoksun-
dur (53). Bununla birlikte, konumuzla ilgili olarak önemli hükümler 
kabul etmiş olduğu için, bu bildiriye de kısaca değinmemiz gerekmek-
tedir. 

Bildirinin giriş bölümünde kadm-erkek eşitliği ilkesinin gerçek-
leşmesi için Birleşmiş Milletler Örgütü içinde yapılan çalışmalar ve 
Birleşmiş Milletler Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ha-
tırlatılmaktadır. Ancak, kadm-erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesi yo-

(51) Taraf  devletlerin listesi için, kitabın sonundaki Ek bölümüne Bkz. 
(521 Declaration on Elimination of  Discrimination Against Women. Resolution 

2263 (XXII). Bildirinin hazırlık çalışmaları, ve metni için Bkz. Yearbook of 
the United Nations - 1967, United Nations, New York 1967, s. 518 v.d. 

(53) Bkz. yukarıda dipnotu 23. 



lunda hayli ilerleme sağlanmış olmasına karşın, kadınlara karşı hâlâ 
önemli ölçüde ayrım gözeten uygulamalarm (discrimination) sürdüğü 
belirtilmektedir (54). 

Kadm-erkek eşitliğini gerçekleştirmek ve kadınlara uygulanan ay-
rımcı yasaları ve işlemleri ortadan kaldırmak genel amacı içinde, ka-
dınların uyrukluğu sorununa da bildiride özel bir madde ayrılmıştır : 

"Kadınlar, uyrukluk kazanma, değiştirme ve uyrukluğu muhafaza  etmede 
erkeklerle aynı haklara sahip olacaklardır. Yabancıyla evlenme, kadını uy-
ruksuz bırakma ya da kocasının uyrukluğunu zorla yükleme yoluyla ka-
rının uyrukluğunu kendiliğinden (otomatik olarak) etkilemez" (madde 5). 

V — AVRUPA KONSEYİ NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR ' 

1) Genel Olarak 

Avrupa Konseyi'nin genel olarak insan hakları alanında yürüttü-
ğü çalışmalar arasında kadınların, erkekler karşısında eşitsiz bir du-
ruma düşmesine yol açan yasa ve uygulamalarm ortadan kaldırılma-
sı alanında atümış adımlar da yer almaktadır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (55) tanıdığı hak ve özgürlük-
lerden yararlanmada eşitlik ilkesini koyan hükmünde, cinsiyet ayrı-
mı gözetilmeyeceğini de belirtmiştir (madde 14). 

Aşağıda, Avrupa Konseyi'nin, kadının uyrukluğu konusundaki ça-
lışmalarının en önemli iki belgesi olmak üzere bir Sözleşme ve bir de 
Bakanlar Komitesi kararı hakkmda bilgi sunacağız. 

Yalnız hemen belirtmek gerekir ki, Avrupa gibi, dünyanın bazı 
başka bölgelerine oranla kadm-erkek eşitliğinin daha kolay gerçekle-
şebileceğini düşündüren bu bölgede bile, bu alanda tam bir başarıya 
ulaşılmış olduğunu söyleyemeyiz. Bu gerçek, Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesi'nin 1978 yılında kabul ettiği bir kararında da dile geti-
rilmiştir. Bakanlar Komitesi'nin 27 Eylül 1978 tarihli "Medeni Hukuk 

(54i Bildiride; bir ülkenin kalkınmasının, dünyanın refahının  ve barış davasının, 
bütün alanlarda kadınların azami katılımın gerektirdiği de belirtilmiştir. 

(55) 4 Kasım 1950 de Roma'da imzalanmış ve 10 devletçe onaylanması üzerine 
(madde 62/2) 3 Eylül 1953 de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Sözleşmeyi im-
zasından 3.5 yıl kadar sonra; yürürlüğe girmesinden ise 6 ay kadar sonra 
10 Mart 1954 de kabul edilen bir kanunla onaylamıştır. İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi ve Buna Bağlı Ek Protokol Tasdiki 
Hakkında Kanun, Kabul t. 10 Mart 1954; R.G. 19 Mart 1954, 8662; D: III. 
t. c. 35, s. 1567 vd. 



Alanında Eşlerin Eşitliği" (56) başlıklı kararında; eşler arasında hu-
kuki eşitlik sağlanması ilkesinin üye devletlerde artan bir etkinlikle 
uygulanmakta olduğu belirtilmişse de, bunun hemen ardından, bu 
alanda fark  gözeten uygulamaların (diserimination) bazı devletlerde 
hâlâ sürmekte ve hukuk kurallarınca da desteklenmekte olduğu belir-
tilmiştir. Kararda, Bakanlar Komitesinin, Medeni Hukuk alanının ya-
nısıra diğer alanlarda da (özellikle Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, 
Mali Hukuk, Ceza Hukuku, Sosyal Hukuk ve İş Hukuku Alanlarında) 
eşlerin eşitliğini sağlama ve geliştirmenin gerekli olduğunun bilincin-
de olduğu belirtilmiştir (57). 

2) Çok uyrukluk hallerinin azaltılması ve çok uyrukluk halle-
rinde askerlik yükümlülüğü konularında Avrupa Sözleşmesi 
(6 Mayıs 1963) 

Strasburg'da 6 Mayıs 1963 tarihinde yapılan ve imzaya açılan Söz-
leşme (58) 13 madde ve bir Ekten (Annex) oluşmaktadır. Sözleşme-
nin "Çok Uyrukluk Hallerinin Azaltılması" başlığını taşıyan ilk bölü-
mü, konumuzla ilgili hükümler içermektedir. Sözleşmenin giriş bölü-
münde, çok uyrukluğun güçlüklere yol açan bir durum olduğu ve bu 
hallerin azaltılmasına çalışmanın Avrupa Konseyi'nin amaçlarına uy-
gun olacağı belirtilmiştir. 

1977 yılında yapılmış iki Protokol ile, Sözleşmenin bazı hüküm-
lerine ek ve değişiklikler getirilmiştir. 

A) Sözleşmenin Hükümleri 

Sözleşmenin (59), evli kadının uyrukluğu konusuyla ilgili olabi-
lecek hükmü, 1. maddenin 1. bendidir. Bu hükme göre : 

(56) Resulotion (78) 37 on Equality of  Spouses in Civil Law (Adopted by the 
Committee of  Ministers on 27 September, 1978 at the 292 nd meeting of 
the Ministers' Deputies); Karar metninin bulunabileceği bir kaynak, Counıil 
of  Europe, Equality of  Spouses in Civil Law, Legal Affairs,  Strasbourg 1979, 
s. 5 vd. 

(57) Yukarıdaki dipnotunda belirtilmiş kararın giriş bölümü. 
(58) Convention on Reduction of  Cases of  Multiple Nationality and Military 

Obligations in Cases of  Multiple Nationality; European Treaty Series, No. 43. 
Sözleşmenin birinci bölümü (madde 1-4) "Çok Uyrukluk Hallerinin Azal-
tılması" başlığını taşımaktadır. İkinci bölümde (madde 5-6) "Çok Uyruk-
luk Hallerinde Askerlik Yükümlülüğü"ne ilişkin hükümler vardır. Üçüncü 
ve dördüncü bölümler Sözleşmenin Uygulanmasına ilişkin hükümlerle son 
hükümlere ayrılmıştır. 

(59) Sözleşme hükümlerinin kısa bir özeti için DUTOIT, s. 327 vd. na bakılabi-
lir. Ancak, bu kaynaktaki bilgilerin, 1977 yılında yapılmış Protokollardan ön-
ceki döneme ait olduğuna dikkat edilmelidir. 



"Sözleşen devletlerden birinin, telsik, seçme veya dönme (60) yoluyla, özgür 
istenciyle başka bir taraf  devletin uyrukluğunu kazanan ergin uyruğu, ön-
ceki uyrukluğunu yitirecek; bu uyrukluğu muhafaza  edemeyecektir". 

Ancak taraf  devletlerin bu hükme çekince koyabilecekleri de yi-
ne Sözleşmeyle kabul edilmiştir (61). 

Sözleşmenin, evli kadının uyrukluk durumunu ilgilendirebilecek 
nitelikte bir hükmü de ikinci maddenin ilk bendidir. Bu hükme göre ; 

"İki veya daha çok sözleşen devletin uyrukluğuna birden sahip olan kişi, 
bu uyrukluklarından birinden veya birden çoğundan vazgeçebilir; ancak, bu-
nun için, uyrukluğundan vazgeçilecek sözleşen taraf  devletin izni (62) ge-
reklidir.'' 

Çift  uyruklu veya çok uyruklu kişilerin yararlanabilecekleri bu 
olanak, uyrukluğundan vazgeçilecek devletin iznine bağlı tutulmuş 
olmakla birlikte, belirli koşullar varsa, ilgili devletin bu izni vermek-
ten kaçınamayacağı da yine Sözleşmede belirtilmiştir. 2. maddenin" 2. 
bendinde belirtilmiş bu koşullar : 

(i) Uyrukluktan vazgeçmek isteyen kişinin ergin olması ve vazgeçmek is-
tediği uyrukluğa ipso iure (de plein droit) sahip bulunması; erginlik, 
uyrukluğundan vazgeçilmek istenen devletin ulusal yasasına göre sap-
tanır (madde 2/3). 

(ii) Uyrukluktan vazgeçecek kimsenin mutad meskeninin (63) en az 10 yıl-
dan beri, uyrukluğundan vazgeçmek istediği devletin ülkesi dışında 
bulunması; 

(iii) Mutad meskeninin, uyrukluğunu muhafaza  etmek istediği taraf  devle-
tin ülkesinde bulunması. 

Sözleşmeye göre bu koşullar bir arada bulunuyorsa, uyrukluğun-
dan vazgeçilmek istenen devlet izin vermekten kaçınacaktır. Ancak 
Sözleşmenin Ek bölümünde taraf  devletlerin bu hükme çekince koy-
malarına olanak veren bir düzenleme vardır (64). 

B) Protokollar ve Çekinceler 

Taraf  devletlerce, Sözleşmenin hangi hükümlerine çekince konu-
labileceği Sözleşme ile saptanmıştır. Ek Bölümünde 4 nokta halinde 
belirtilmiş konu ve hükümler dışında, çekince konulması olanağı ta-
nınmamıştır (madde 8/1). 
> 
(60) "Recove'ry"; "reintegration". 
(61) Bkz. aşağıda "Protokollar ve Çekinceler". 
(62) "consent"; "autorisation". 
(63) "ordinary residence", "'residence habituelle". 
(64) Bkz. aşağıda "Protokoller ve Çekinceler". 



Sözleşmenin Ekine göre, evli kadının uyrukluğu konusuyla doğ-
rudan ilgili olarak çekince konulabilecek hususlar şunlardır : 

1. maddenin 1. bendi uyarınca, uyrukluğunu yitirmek durumun-
da bulunan kişi evli bir kadınsa; kadının evlilik nedeniyle veya evlilik 
sırasında kocasının uyrukluğunu kazanmak amacıyla seçme hakkı kul-
lanmasına ilişkin olarak yapacağı bildirimin dikkate alınmayacağı çe-
kince olarak bildirilebilir (Ek no. 2). 

Bir Sözleşen Devlet, kendi uyruklarından biriyle evli kadınm ko-
cası bu uyrukluğu muhafaza  ederken, başka bir uyrukluk kazanmış 
olması halinde, Sözleşmenin 1. ve 2. maddelerini uygulamamak yolun-
da çekince koyabilir. (Ek no. 4). 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte (6 Mayıs 1963) Fransa, Ek'te 2 
sayısıyla belirtilmiş konuda çekince koyduğunu bildirmiştir. İtalya, 
onay belgesini tevdi ettiği tarihte (27 Şubat 1968) Ek'te 2. ve 4. sa-
yılarıyla belirtilmiş konularda çekince koyduğunu bildirmiştir (65). 

Federal Aîmanya da, Sözleşmenin imza tarihinde yaptığı dekla-
rasyonca Federal Alman Anayasası'nm (Temel Yasa) 116. madde-
si (66) anlamında Alman olan herkesin Federal Alman uyruğu sayıla-
cağını bildirmiştir. Federal Almanya, ayrıca onay belgesini tevdi etti-
ği tarihte (17 Kasım 1969), Sözleşmenin Ek'inde 1. ve 3. sayılarıyla (67) 
belirtilmiş konularda çekince koyduğunu bildirmiştir. Federal Alman-
ya, Sözleşmenin Berlin Land'mda uygulanacağını da bildirmiş bulun-
maktadır (68). 

1977 yılında yapılmış iki Protokol, Sözleşmenin ve Ek'inin bazı 
hükümlerini değiştirmiş ve kaldırmış veya ek düzenlemeler getirmiş-
tir. 

(65) İtalya, ayrıca Ek'te 1. sayısıyla gösterilmiş konuda da çekince koymuştur. 
1 sayılı çekince, Sözleşmenin 1. maddesi uyarınca uyrukluk yitirilmesi ko-
nusuyla ilgilidir. Özet olarak, taraf  devletin bu yoldan uyrukluk yitirilme-
sini, ilgilinin mutad meskeninin ülke dışında bulunması koşuluna bağla-
yabilmesine olanak vermektedir. 

(66) Federal Alman Anayasasının bu maddesi, Nazi rejimi ve İkinci Dünya Sa-
vaşı yüzünden ortaya çıkan, uyrukluğa ilişkin sorunlar karşısında "Alman"ı 
tanımlamayı amaçlamaktadır. 

(67) 3 sayısıyla belirtilmiş çekince, sözleşen devlete, Sözleşmenin 1. maddesi uya-
rınca başka bir devletin uyrukluğunu isteyen uyruğuna, uyrukluğunu mu-
hafaza  etme olanağı vermektedir. Bunun koşulu, ilgili diğer devletin bu 
konuda ön izninin bulunmasıdır. 

(68) Çekince ve deklerasyonlar için bkz. DUTOIT, s. 328. 



İkisi de aynı tarihte, 24 Kasım 1977 de imzalanmış bu iki Proto-
kol Avrupa Sözleşmeleri dizini (ETS/STE) içinde 95 ve 96 sayılarını 
almışlardır. 

95 sayılı Protokol (69) ana Sözleşmeye konumuz bakımından önem-
li değişiklikler getirmiştir. 

Sözleşmenin 2. maddesinin 2. bendi bu Protokolla değiştirilmiş ve 
iki veya daha çok sözleşen devletin uyrukluğuna birden sahip olan ki-
şinin bu uyrukluklardan birinden (veya çok uyrukluysa birden çoğun-
dan) vazgeçebilmesinin (madde 2/1) koşulları hafifletilmiştir.  Proto-
kolla getirilen yeni düzenlemeye göre; bu durumda, uyrukluğundan 
vazgeçilmek istenen devlet, aşağıdaki koşullar varsa izin vermekten 
kaçmamayacaktır: 

(i) Uyrukluktan vazgeçmek isteyen kişinin ergin olması ve vazgeçmek is-
tediği uyrukluğa ipso iure (de plein droit) sahip bulunması (70). 

(ii) Uyrukluktan vazgeçmek isteyen kişinin mutad meskeninin (ordinary 
residence; residence habituelle) uyrukluğundan vazgeçmek istediği dev-
letin ülkesi dışında'bulunması (Protokol madde, 1). 

Görüldüğü gibi, "mutad meskenin, en az 10 yıldan beri ülke dı-
şında olması" ve "ilgilinin, uyrukluğunu muhafaza  etmek istediği dev-
letin ülkesinde bulunması" koşullan kaldırılmıştır. 

95 sayılı Protokol, ana Sözleşmenin Ek bölümündeki 2 ve 4 sayılı 
çekince konularını kaldırmıştır (Protokol madde 4/1). Ana Sözleş-
menin sözleşen taraflarından  olan bir devlet, Ek bölümündeki 2 ve 4 
sayılı konularda çekince koymuşsa, bu çekinceler o devletin Protokola 
taraf  olduğu tarihte kaldırılmış olacaktır (Protokol madde 4/2). 

96 sayılı Ek Protokol (71), Ana Sözleşmenin özüne ilişkin olarak 
yeni bir hüküm veya değişiklik getirmiş değildir. Bu protokolün ana 
hükmü Sözleşmenin 1. maddesi uyarınca uyrukluk kazanma hallerin-
de, ilgili diğer devlete bilgi verilmesiyle ilgilidir. 

Bir kişinin, Sözleşmenin 1. maddesi uyarınca uyrukluğunu kazan-
mış olduğu devlet, bu durumu o kişinin uyruğu olduğu sözleşen dev-
lete bildirmek yükümü altına girmektedir (Ek Protokol madde 1). 

(69) Protocol Amending the Convention on the Reduction of  Cases of  Multiple 
Nationality and Military Obligations in Cases of  Multiple Nationality Euro-
pean Treaty Series, No. 95. 

(70) Erginliğin, uyrukluğundan vazgeçilmek istenen devletin ulusal yasasına gö-
re saptanacağı kuralı (madde 2/3) değiştirilmiş değildir. 

(71) Additional Protocol to the Convention on the Reduction of  Cases of  Multiple 
Nationality and Military Obligations in Cases of  Multiple Nationality, Euro-
pean Treaty Series, No. 96. 



C) Sözleşmenin ve Protokollarm Yürürlük Durumu 

Ana Sözleşmenin ikinci onay ve kabul belgesinin tevdiinden 1 ay 
sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür (madde 10/2). Fransa 26 Ocak 
1965 te, İtalya da 27 Şubat 1968 de onayını bildirmiş ve Sözleşme 
28 Mart 1968 günü yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Ana Sözleşmeye im-
za koymamış ve katılmamış bulunmaktadır (72). 

95 sayılı Protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli ikinci onay bel-
gesinin Birleşik Krallık (İngiltere) tarafından  verilmesi (7 Ağustos 
1978) üzerine 8 Eylül 1978 günü yürürlüğe girmiştir. Onaylayan ilk 
devlet İsveç'tir. 96 sayılı Ek Protokol henüz yürürlüğe girmemiştir (73). 

Ana Sözleşmeye imza koymamış ve katılmamış olan Türkiye, 95 
ve 96 sayılı Protokollara da, doğal olarak imza koymamış ve katıl-
ma bildirmemiş bulunmaktadır. 

3) Bakanlar Komitesi'nin "Değişik Uyrukluktaki Eşlerin 
Uyrukluğuna İlişkin" Karan 

(27 Mayıs 1977) 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 27 Mayıs 1977 tarihinde "De-
ğişik Uyrukluktaki Eşlerin Uyrukluğuna İlişkin" olarak bir karar al-
mıştır (74). 

Bu kararın Giriş bölümünde, kadın-erkek eşitliği ilkesinin, uyruk-
luk alanında, eşlerden birinin diğerinin uyrukluğunu kazanması için 
öngörülen koşullarda da eşitliğin benimsenmesini gerektiği belirtilmiş-
tir. Kararın bu bölümünde, özetle şöyle denilmektedir : Avrupa Kon-
seyine üye devletlerin yasalarının incelenmesi, Aile Hukuku alanında 
kadm-erkek eşitliğinin sağlanma yolunda olduğunu göstermekte ise de, 
uyrukluk hukuku alanında bu gelişmenin daha yavaş yürüdüğü gö-
rülmektedir. Ailede uyrukluk birliği, dileyen eşlere bu birliği sağlama 
olanağının verilmesinin istenir bir şey sayılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bunun için, karının veya kocanın uyrukluğunu kazanmak isteyen eşe, 
ayrıcalıklı bir usulden yararlanma olanağı tanınması uygun bir yol 
olarak görülmektedir. 

(72) Onaylamış veya imzalamış devletlerin listesi için kitabın sonundaki Ek bö-
lümüne bakınız. 

(73) 95 ve 96 sayılı Protokollarm imza ve onay durumu için kitabın sonundaki 
Ek Bölümüne bakınız. 

(74) Council of  Europe, Committee of  Ministers, Resolution (77) 12, On the Na-
tionality of  Spouses of  Differert  Nationalities (adopted by the Committee 
of  Ministers on 27 May 1977 at the 271st meeting of  the Ministers' Deputies). 
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Kararın Giriş bölümünden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesinin üye ülkeler hükümetlerine 4 tavsiyesi yer almaktadır (75). 
Bu tavsiyeler, genel olarak, yabancı karılara kocalarının uyrukluğunu 
kazandırmak için devletlerce kabul edilmiş kolaylıklardan, yabancı ko-
caların da yararlandırılması amacını gütmektedir. Yani, kararın temel 
yaklaşımı, kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik sorununu erkekler 
aleyhine bir durumu ortadan kaldırmak amacıyla ele almaktır. Ka-
dm-erkek eşitliği sorunu hemen her zaman, kadınlara erkeklere oran-
la daha sınırlı olarak tanınmış bulunan hakları ve olanakları saptayıp 
bunları erkeklerin yararlandıkları hak ve olanaklar düzeyine çıkarmak 
amacıyla incelenir. Bu kararda ise, duruma sanki tersten bakılmış ve 
karılara tanman olanakların kocalardan esirgenmemesi gerektiği be-
lirtilmiştir. 

Bu değişik yaklaşımın nedeni, uyrukluk hukuku alanının gösterdi-
ği bazı özelliklerdir. Birinci bölümde gördüğümüz gibi, bir çok devle-
tin yasası kocasının uyrukluğunu kazanmak isteyen karıya, bu iste-
ğini gerçekleştirebilmesi için çeşitli ölçüde kolaylıklar sağlamaktadır. 
İşte Bakanlar Komitesi'nin kararı ile, bu kolaylıkları tanımış devlet-
lere, aynı olanakların kocalara da tanınması tavsiye edilmiştir (1 ve 
2 sayılı tavsiyeler). Kararın 3 ve 4 sayılı tavsiyeleri, karı ve koca ayn-
ım yapılmaksızın, eşlerle ilgilidir. 3 sayılı tavsiye, üye devletin uyru-
ğuyla evli yabancı eşin, uyrukluk kazanması için o devletin ülkesinde 
geçirmesi gereken ikamet süresine bir üst sınır getirmeyi amaçlamış-
tır; üye devletlere bu halde genel olarak 5 yılı aşan bir süre koşulu 
koymamaları evlenmeden sonra ise bu sürenin 3 yılı aşmaması) tav-
siye olunmuştur. 

Son (4 sayılı) tavsiye ise, üye devletlerin kendi uyruklarıyla evli 
yabancılara, uyrukluk kazanma bakımından, diğer yabancılardan ge-
nel olarak aranan koşullardan daha hafif  koşullar uygulamalarını is-
temektedir 

(75) Tavsiyelerin metni için bakılabilecek bir kaynak: The Human Rights Review 
Vol. IlJ: No. 1 (Spring 1978) s. 4. 
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I — ÖNCEKİ HUKUK (1) : OSMANLI DÖNEMİ 

1) Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi (1869) 

Osmanlı devletinde yaşayan, bu devletin uyruğu olan insanlar 
arasmda, müslüman olup-olmamaya dayanan önemli hukuksal statü 
farklılıkları  vardı. Devlet hizmetine alınma, vergi ve kişisel statü gibi 
konularda kendini gösteren bu farklılıklar,  uyrukluk konusundaki dü-
zenlemelere de yansıyordu. (1) 

1869 yılında yayınlanan Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi, (2) İs-
lâm dünyasında, din ilkelerinden bağımsız ilk uyrukluk düzenlemesi-
dir. O zamanki Avrupa devletlerinin uyrukluk yasalarından ve özel-
likle 1851 tarihli Fransız kanunundan esinlenerek hazırlanmış Tabii-
yet-i Osmaniye Kanunnamesi, müslüman olup olmamanın uyrukluk 
bakımından önem taşımasına son veriyor ve İslâm dünyasının Uy-
rukluk Hukuku alanında bir dönüm noktası olarak ortaya çıkıyordu. 
Bu kanun, telsik (m. 3 ve 4) müsaade ile uyrukluktan çıkma (m. 5), 
iskat (m. 6) ve evlenmenin kadının uyrukluğuna etkisi (m. 7) gibi, 
çağdaş bir Uyrukluk Yasasında yer alması gereken ana sorunlara çö-
zümler getiren, yayınlandığı zamana göre ileri görüşlü ve oldukça li-
beral bir kanundu (3). 

(1) "Sünni mezheplerden birine mensup her müslüman, Osmanlı ülkesine gelip 
rahatça yerleşebilirdi. Gene. dinlerini değiştirip İslâmlığı seçen Hıristiyan dev-
letleri uyrukları da aynı hakkı kazanıyorlardı. Müslüman uyruklar arasın-
da "ulus" farkı  yoktu. Türklerle diğer müslümanlar, örneğin Araplar ya 
da Boşnaklar, haklardan yararlanmada tamamen 6şit sayılırlardı." Bkz. UÇOK, 
Coşkun/MUMCU, Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, Ders Kitabı, A.Ü. H.F. ya-
yını, 1976, s. 206 v.d. 

(2) 10 Şeval 1285-11 Kânunusani 1284; Takvim-i Vekayi No. 1044. Metnin ilk ya-
yınlanışında başlık "Tabiiyet-i Osmaniyeye Dair Nizamname" biçiminde iken-, 
Birinci Tertip Düstur'da metin "Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesidir" baş-
lığı altında yayınlanmıştır. Bkz. UNAT, Metinler, s. 8 v.d. 
Metin, Karakoç Serkiz'in Tahşiyeli Kavanin'ininde de yayınlanmıştır (c. II, 
s. 3 v.d.) Bkz. FİŞEK, s. 189 v.d. 

(3) UNAT, Konuşma, s. 190, FİŞEK, s. 5, 7. Tabiiyet-i Osmaniye Kanunname-
sinin yapılmasında, Osmanlı devletinin uyrukluk sorunlarıyla ilgili olaraK 
devletlerarası düzeyde karşılaştığı zorlukların başhca rolü oynadığı söy-



T.O.K. ile kabul edilmiş olan, uyrukluğun din kavramından arın-
dırılması ilkesi, daha sonra, 1876 Kanun-u Esasi'siyle bir anayasal ku-
ral hâline getirilmişti. (4) 

T.O.K., evlenmenin uyrukluğa etkisi konusuna yer vermiş olma-
sı ve konuyu evlenen kişilerin dinleri açısından değil de, laik bir yak-
laşımla ele alması bakımlarından, gerçekten, zamanına göre ileri bir 
kanun sayılmalıdır. Ancak, bu gerçeği belirtmemiz. T.O.K.'nun, ev-
lenmenin uyrukluğa etkisi konusundaki düzenlemesinin dolaylı ve ek-
sik olduğunu görmemize engel olmamalıdır. 

A) Yabancıyla Evlenmenin Osmanlı Kadınının Uyrukluğuna 
Etkisi: 

Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi, Osmanlı uyruğu kadının ya-
bancıyla evlenmesi hâlinde, bu evliliğin kadının uyrukluğu üzerinde 
etkili olacağını dolaylı biçimde belirtmiştir. T.O.K., yabancıyla evlenen 
Osmanlı kadınının uyrukluğu üzerinde bu evliliğin etkisini doğrudan 
doğruya sözkonusu etmemiş ama yabancıyla evliliğin, kocanın ölümü 
nedeniyle sona ermesi hâlinde, kadının Osmanlı uyrukluğuna dönebi-
leceğini kabul etmiştir. T.O.K. nin 7. maddesinin birinci cümlesine gö-
re : 

leııebilir. "... kapitülasyonların yabancılara imtiyazlar vermiş olması gayrı 
müslim tebaadan bir kısmım imtiyazlara nâil olmak ve bu sebepten ya-
bancı olmak hevesine düşürmüş, memleketimizde bulunan bazı konsolos-
lar da bu arzu ve hevesi şiddetlendirmişlerdi. Şöyle ki, bir taraftan  hima-
ye usulünü genişletmeye diğer taraftan  da gayri müslim reâyayı Osmanlı 
tabiiyetinden çıkmağa teşvik ederlerdi... Nihayet Osmanlı Hükümeti, 1869 
yıh başlarında Avrupa Kanunlarına benzer bir tabiiyet kanunu düzenli-
yerek Devletin vücudunu sarsacak kadar tehlikeli bir hâl almış olan ta-
biiyet suistimallerinin önüne geçmeğe çalıştı..." Bkz. SEVİG, Muammer 
R./SEVİG, Vedat R.; Devletler Hususi Hukuku (Giriş-Vatandaşlık) Dördün-
cü Bası, Î.Ü.H.F. yayını, 1967, s. 65 v.d. 
T.O.K. nun yapılışında rol oynamış nedenler, metnin başında yer alan giriş 
cümlelerinden de anlaşılabilmektedir: "Tebaa-i gayr-ı müslüme-i Devlet i 
Aliyeden menafi-i  nâmeşrua istihsali emelinde bulunan bazı eşhas bir müd-
detten beri hod-behod pasaport alarak devlet-i ecnebiyye tabiyetine gir-
mekte olduklarından (...) tabiiyet meselesinde olan yolsuzlukların izâlesi 
ehem ve elzem idüğünden..." Metin için Bkz. UNAT, Metinler, s. 8. 

(4) Kanun-u Esasi, 7 Zilhicce 1293. Düstur; Birinci Tertip, cilt 4, s. 4-20, TANİL-
Lİ, Server; Anayasalar ve Siyasal Belgeler; İstanbul 1976, s. 25 v.d. 
Madde 8 — "Devlet-i Osmaniye tabiyetinde bulunan efradın  cümlesine her 
hangi din ve mezhepten olur ise olsun bilâ istisna Osmanlı tabir olunur ve 
Osmanlı sıfatı  kanunen muayyen olan ahvale göre istihsâl ve izaa olu-
nur. UNAT, Metinler, s. 14. 



"Tebaa-i Devleti- Aliyyeden iken ecnebi ile tezevvüç eden kadın zevcinin 
vefatı  tarihinden üç sene zarfında  istida ederse tabiiyet-i asliyesine ric'at 
edebilr." 

Böylece, klasik teze uygun olarak, yabancıyla evlenmenin Osmanlı 
kadınının uyrukluğunu etkileyeceği kabul edilmiş olmakta; kadm Os-
manlı uyrukluğunu yabancıyla evlenmekle yitirmektedir. Kadına, ya-
bancı kocasının ölümü üzerine Osmanlı uyrukluğuna "Ri 'cat" (rücu) 
etme (dönme) olanağı tanıyan ifadeden  çıkan sonuç budur. 

T.O.K. m. 7 cümle 1 den, yabancıyla evlenen Osmanlı uyruğu ka-
dının "yabancı kocasının vatandaşlığını kazandığı (a ld ığ ı ) " sonucu 
da çıkarılmıştır. (5) 

Osmanlı uygulamasının da "ecnebi ile izdivaç eden Osmanlı ka-
dınların zevçlerinin mensup oldukları devlet tebaasından addolunma-
ları" yolunda olduğu anlaşılmaktadır (6). Aynı anlayış ve uygulama 
T.O.K. nun 1 Ocak 1929 a kadar yürürlüğünü sürdürdüğü Cumhuri-
yet dönemine de yansımıştır. (7) 

(5) "Bu maddeden anlaşılacağı üzere, Osmanlı tabiiyetinde olan kadın bir ya-
bancı ile evlendiği takdirde aslî tabiyetini kaybederek kocasının tabiiyetini 
kazanıyordu." BERKİ, Osman F.; Devletler Hususi Hukuku, cilt I (Tabiiyet 
ve Yabancılar Hukuku) 7. bası, Ankara 1970, s. 55; 
Ayrıca Bkz. BERKİ, Evlenme, s. 90. BERKİ, Türk Hukukunda Evlenmenin 
Tabiiyete Tesiri, A.Ü.H.F.M. cilt 3 (1946), sayı 1, s. 49, AKSOY, La Nationalite, 
s. 44, 45. 

(6) "... bu makule kadınlar istihsal-i ruhsata mecbur olmaksızın zevçlerinin 
mensup oldukları devlet tebaasından addolunmakta bulunduğundan..." Bkz. 
Ecnebi ile İzdivaç eden Osmanlı Kadınların Ruhsat-ı Resmiye İstihsaline 
Mecbur Olmaksızın Zevçlerinin Mensup Oldukları Devlet Tebaasından Addo-
lunacakları (...) Hakkında Tahrîrat-ı Adliye, 26 Mayıs 1303 (Haziran 1887), 
Ceride-i Mehakim, No. 430, s. 4698, UNAT, Metinler, s. 19. 
"... İtalyalı ile tezevvücü hasebiyle İtalya tebaasından addolunması Tabii-
yet Kanunu ahkâmından iken... Tabiiyet Kanunu ahkâmına tevfikan  ecne-
bi ile izdivaç eden Osmanlı kadınları zevçlerinin mensup olduğu devlet 
teb'asından tanılarak haklarında ana göre muamele-i şer-iye icrası..." Te-
baa-i Osmaniyeden Olup Tabiiyet Kanununun Neşrinden Sonra Ecnebi İle 
İzdivaç Eden Kadınların Vefatında  Ecnebi Olan Veresesinin Hukuk-u tr-
siyesi (...) Hakkında İrade-i Seniyeyi Mübelliğ Tahrirat-ı Meşihatpenahi, Se-
fer  1325-Mart 1323 (Mart 1907), Karakoç Serkis, Tabiiyet Kanunu ve Ta-
biiyet Kalemi Harç Tarifesi  İstanbul 1321/1343, UNAT, Metinler s. 21. 

(7) "Eski Tabiiyet Kanununun 7 nci maddesine göre; ecnebi ile evlenmesinden 
dolayı kocasının tabiiyetini iktisap ederek Türk tabiiyetini kaybeden Türk 
kadının kocasının vefatından  ve (1312 sayılı) Vatandaşlık Kanununun me-
riyetinden sonra tabiiyetimize geçmek istediği takdirde, kendisinin bir ec-
nebi gibi muameleye tabi tutulması İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği-
nin 5.8.1937 tarih ve 600 sayılı mütalâanemesinde zikredilmiştir." 28 Mayıs 
1928 Tarihli ve 1312 numaralı Türk Vatandaşlığı Kanununun Şekl-i Tatbiki 



Ancak, bu anlayış, her egemen devletin, uyrukluğunun kazanı-
lış biçimlerini kendi yaşlarıyla, dilediği gibi düzenleme yetkisine sa-
hip olduğu yolundaki uluslararası hukuk ilkesi açısından tartışılma-
ya değer (8). Bir devletin, kendi uyruğu olan kadının yabancıyla ev-
lenmesi hâlinde, kadını uyrukluğundan yoksun bırakması, ulus-
lararası hukuka uygun sayılabilirse de; kadının, evlendiği yabancı-
nın uyrukluğunu kazanacağını belirtmek, o devletin yasama yetkisi-
nin sınırlarını aşar (9). 

Başka bir deyişle, T.O.K. nun, yabancıyla evlenen Osmanlı Kadı-
nının Osmanlı uyrukluğunu yitireceğini belirtmiş olmasından, kadı-
nın evlendiği erkeğin uyrukluğunu kazanacağı sonucu çıkarılmamak 
gerekir. Bu, kocanın ulusal yasasının, kendi uyruğuyla evlenen ya-
bancı kadına uyrukluk verip-vermemesine bağlı bir konudur ve Os 
manii Kanunu, bu konuda yabancı hukuk üzerinde bağlayıcı bir ni-
telik taşıyamaz. 

T.O.K. nun madde 7 cümle 1 hükmünden, olsa olsa, yabancıyla 
evlenen Osmanlı kadınının Osmanlı hukuku açısından "yabancı koca-
sının uyrukluğunu almış" sayılacağı sonucu çıkarılabilir. 

B) Yabancıyla Evlenme Nedeniyle Osmanlı Uyrukluğunu Yitiren 
Kadının "Dönme Hakkı" 

T.O.K. nin madde 7 cümle 1 in, yabancıyla evlenen kadına, belir-
li koşulla Osmanlı uyrukluğuna dönme olanağı tanıdığına ve bundan 
da, kadının yabancıyla evlenmekle Osmanlı uyrukluğunu yitirmesinin 
dolaylı olarak kabul edildiği sonucunun çıkarılması gerektiğine değin-
dik. Bu durumdaki kadının dönme hakkını kullanabilmesi için koca-
sının ölmüş olması (zevcinin vefatı)  gerekmekteydi. Kanunun sözüne 
göre, kocanın ölümü dışındaki evliliğin sona erme nedenleri, kadına 

Hakkında İçişleri Bakanlığınca Hazırlanıp Eskisinin Yerine Kaim Olan Ta-
limatname, "Evlenmenin Vatandaşlığı Tesiri ve Rücu" B Bölümünün so-
nundaki Not, UNAT, Metinler, s. 148. 

(8) Aym sorun, T.O.K. nun kabul edildiği dönemde yapılmış ve yabancıyla 
evlenmiş kadın uyruğu kocasının uyrukluğunu kazanmış saymayı gerek-
tiren ispanyol ve İngiliz kanunları gibi düzenlemeler açısından da ortaya 
çıkmıştır. 1804 yılında kabul edilmiş Fransız Medeni Kanununun, yaban-
cıyla evlenen kadının, kocasının statüsünü (condition) izleyeceğini belir-
ten 19. maddesinin uygulanması dolayısıyla da aym sorun ortaya çıkmış-
tır. Bu sorunu çözmek ve 19. madde hükmünü "haklı sınırlarına" indirmek 
için 1889 da, yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. (Bkz. 
yukarıda Giriş Bölümü, s. 7-8. 

(9) HEGI, s. 26. 



dönme hakkı kazandırmayacaktı. Bu yüzden, örneğin yabancıyla yap-
tığı evlilik boşanma ile sona ermiş olan kadının dönme hakkından 
yararlanarak T.O.K. m. 7 uyarınca Osmanlı uyrukluğuna dönmesi söz-
konusu olmamak gerekiyordu. 

T.O.K., yabancı kocası ölmüş olan kadının "tabiiyet-i asliyesine" 
yani Osmanlı uyrukluğuna dönmesini, bu konuda "istida etmesi" (baş-
vurması) koşuluna bağlamıştır. Bu başvurunun hangi makama ya-
pılması gerektiği konusunda bir hüküm konulmuş değildir. 

Başvurunun, T.O.K. nda belirtilmiş bir hak düşürücü süre bitme-
den yapılması gerekmektedir; süre, kocanın ölümünden başlıyarak üç 
yıldır. 

T.O.K. nda, bu başvurunun yazılı biçimde yapılmasını doğrudan 
doğruya öngören bir hüküm yok ise de, "istida etmek" deyiminden 
başvurunun yazılı olması gerektiği sonucu çıkarılmıştır. (10) 

C) Evlenmekle, Osmanlı Uyrukluğunun Yitirilmesinin Sonuçları 

T.O.K. nun 7. maddesinde yer alan ve yabancıyla evlenen Osman-
lı kadınının, Osmanlı uyrukluğuna dönüşünü düzenleyen ilk cümle-
nin ardmdan şu hükümler konulmuştur : 

"Bu maddenin hükmü şahsa şamildir. Tasarruf-u  emlâk ve arazi maddesi 
nizamat ve kavanin-i umumiyesine tabidir." 

Bu hükümlerin konuluşundaki amacı ve anlamını belirleyebil-
mek bakımından, T.O.K. nun diğer maddelerinin yanı sıra o dönem-
de yürürlüğe konulmuş ilgili başka yasaları da dikkate almak yararlı 
olacaktır. 

T.O.K., Osmanlı uyrukluğundan izin ile ("mezunen") ayrılıp ya-
bancı uyrukluğuna giren kişilerin, uyrukluklarını değiştirdikleri tarih-
ten itibaren yabancı "sıfatında  tutulup" yabancı işlemi göreceklerini 
belirtmekteydi. Kanunda öngörülen izni (İrade-i Seniyye üzerine ve-
rilecek bir Sened'i) almaksızın yabancı uyrukluğuna girenlerin yeni 
uyruklukları, Osmanlı devletince tanınmayacak ve bu gibilere "kâffe-i 
hususatta tebaa-yı Devlet-i Aliyye hakkında olunan muamelenin aynı 
icra kılınacaktı" (11). 

(10) AKSOY, La Nationalite, s. 44. 
(11) Madde 5. Ayrıca, izin almaksızın başka bir devletin uyrukluğuna veya as-

keri hizmetine girenler, Osmanlı uyrukluğundan "Devlet-i Aliyye isterse" 
ıskat olunabilecekler ve Osmanlı ülkesine girmekten yasaklanacaklardı 
(madde 6). Bu maddeye daha sonraları, 1916 yılında bir Zeyl eklenmiş ve 
yabancı bir devletin askerlikten gayri bir hizmetine girenlerin ve Osman-



T.O.K. nden iki yıl kadar önce, 1867 de çıkartılan ve kısaca 7 Sa-
îer 12S4 Kanunu diye anılan Kanunla (12) yabancılara da Osmanlı 
uyruklarına özdeş biçimde emlâk edinme hakkı tanınmış bulunuyor-
du. (13) Yâlnız bu kanunun 1. maddesi, Osmanlı uyruğunda iken, son-
radan uyrukluk değiştirmiş olanları bu hükmün dışında tutmuş ve 
"anlar haklarında kanun-u mahsusunun ahkâmı cari olacaktır." de-
mişti. 

T.O.K. nundan 15 yıl kadar sonra, 1883 de çıkarılan bir kanun-
la (14) konuya açıklık getirilmiş ve Osmanlı devletinden izin ("me-
zuniyet-i resmiye) almaksızın uyrukluk değiştirip de Osmanlı uyruk-
lukluğundan iskat olunan kişilerin Osmanlı ülkesinde mülk edinme 
ve miras ("istimlâk ve tevarüs") haklarından yoksun oldukları belir-
tilmiştir. 

Bu durum karşısında, yabancı ile evlenmiş Osmanlı kadınlarının 
Osmanlı ülkesinde mülk edinme ve miras haklarından yoksun olduk-
ları sonucunun çıkarabileceği düşünülebilir. Bu sorunun Osmanlı uy-

lı ordusunda askerlik hizmetini yerine getirmekten kaçınanların da uyruk-
luktan ıskatına olanak verilmiştir. 11 Cemazi-yel-âhır 1335, 3 Nisan 1333 
(5 Nisan 1916) Takvim-i Vekâyi, 30 Cemazi-yel-âhır 1335, 22 Nisan 1333, No. 
2861, UNAT, Metinler, s .9. 

(12) Tebaa-yı Ecnebiyenin Emlâke Mutasarrıf  Olmaları Hakkında Kanun, Düs-
tur, birinci tertip, c. I, s. 230, 1 Cemazi-yel-evvel 1284; UNAT, Metinler, s. 17. 
Bu kanuna 7 Safer  1284 tarihinin verilmesinin uygun olup olmadığı soru-
nu ile, çeşitli yazarların bu tarihi miladi tarihe değişik biçimde çevirme-
leri konusunda Bkz. DÜZCEER, Ali Rıza;, Yabancıların Türkiye'de Taşın-
maz Mal İktisapları, Yarg. Der., cilt 5, sayı 2, Nisan 1979, s. 287. 

(13) Kapitilasyonlara karşın, Osmanlı ülkesinde yabancılara taşınmaz mal- edin-
me hakkı tanınmış değildi. Yabancılara bu hakkın tanınması ilk olarak 1856 
Islahat Fermanında sözkonusu edilmiştir: "... kavanin-i Devlet-i Aliyyeme 
ve nizamat-ı zabıta-i belediyeye ittiba ve imtisal eylemek ve asıl yerli eha-
linin verdikleri tekalifi  vermek üzere Saltanat-ı Seniyem ile düvel-i ecne-
biye beyninde yapılacak suver-i tanzimiyeden sonra ecnebiyeye dahi tasar-
rufu  emlâk müsaadesinin ita olunması..." (Metin için Bkz. TANİLLİ, Ser-
ver; Anayasalar, s. 11 v.d. s. 15-16) 
7 Safer  1284 Kanunu ile, Osmanlı ülkesinde yabancılara emlâk edinme hak-
kı ilke olarak kabul edilmiş, ancak bu haktan yararlanma, kanuna ekli pro-
tokolü imzalamış devletlerden birinin uyruğu olma koşuluna bağlanmıştır. 
Ayrıca, yabancıların "Hicaz arazisinde" emlâk edinmelerinin kabul edil-
mediği de belirtilmiştir. Bkz. ALTUĞ, Yılmaz; Yabancıların Arazi İktisabı 
Meselesi, Dördüncü Bası, Î.Ü.H.F. yayını, 1976, s. 63 v.d. 

(14) Ecanibin Hak-kı İstimlâki Kanununun Birinci Maddesinde İstisna Olunan 
Eşhasın Emlâk ve Arazisine Mahsus Kanun, 25 Rebi-ül-ahır sene 1300 ve 
21 Şubat sene 98, Düstur, Birinci Tertip, Zeyl 3, s. 96; UNAT, Metinler, s. 18. 
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gulamasında bazı duraksamalara yol açtığı, konuya ilişkin olarak çe-
şitli tarihlerde çıkarılmış Tahrirat-ı Adliye ve benzeri genelgeler-
den (15) anlaşılmakta ise de; T.O.K. nun 7. maddesine göre, evlenme 
ile Osmanlı uyrukluğunun yitirilmesi, yukarıda değindiğimiz 7 Safer 
1284 Kanunu ve 1298 (1883) tarihli Kanun (16) açısından "mezuni-
yet-i resmiye" almaksızın Osmanlı uyrukluğunu terk sayılmamalı-
dır (17). T.O.K. nun 7. maddesinde öngörülen, yabancıyla evlenen Os-
manlı kadınının Osmanlı uyrukluğunu yitirmesinin amacı "ailede uy-
rukluk birliğinin sağlanması"dır. T.O.K. nun 5 ve 7. maddelerinde, 
Safer  Kanununda ve 1883 te çıkarılmış kanunda öngörülen; izin al-
maksızın yabancı devlet uyrukluğuna giren Osmanlıların bu uyruk-
luklarının tanınmamasına veya bunların mülk edinme ve miras hak-
larından yoksun bırakılmalarına ilişkin hükümlerin amacı ise, telsik 
yoluyla yabancı uyrukluğuna geçilmesini caydırmak olsa gerektir. Bu 
konuyu, T.O.K. nun 7. maddesinde öngörülmüş "evlenmenin uyruklu-
ğa otomatik etkisi" ile karıştırmamak gerekir (18). 

2) Osmanlı Uyruklarının İranlılarla Evlenmeleri Yasağı 

Evlenmenin Osmanlı uyrukluğuna etkisi konusu incelenirken üze-
rinde durulması gereken bir nokta da, Osmanlı uyruklarının, İranlı-
larla evlenmesine ilişkin olarak konulmuş yasaktır (19). Bu yasağın 
mezhep ayrılığından kaynaklandığı ve Şii mezhebinden kişilerin Os-
manlı uyruklarıyla evlilik birliği kurmalarını önlemek amacıyla ko-
nulduğu anlaşılmaktadır. 

1822 yılı başlarında çıkarılmış bir Buyruldu-i Âli, (20) sözkonusu 
yasağm mezhep ayrılığı kavramına dayandığını göstermektedir. Buy-

(15) Bkz. Ecnebi ile İzdivaç Eden Osmanlı Kadınlarının (...) Zevçlerinin Mensup 
Oldukları Devlet Tebaasından Addolunacakları ve Tebaa-i Osmaniye'den 
bir Şahsın Vefatında  Tebaa-i Ecnebiyeden Olan Evlat ve Akrabasının Hak-kı 
İntikal ve Varaseti Olamayacağı Hakkında Tahrirat-ı Adliye (26 Mayıs 
1303) UNAT, Metinle'r, s. 19. Ayrıca, s. 20 ve 21 deki metinler. 

(16) Bkz. yukarıda dipnotu 11 ve 13. 
(17) Bkz. UNAT, Metinler, s. 567, Yarg. 2. H.D. nin E. 1817 sayılı ve 1.11.1935 gün-

lü kararına UNAT'm eklediği dipnotu: "... Evlenme ile Türk vatandaşlığım 
kayıp, bilâ mezuniyet terk-i tabiiyet anlamına gelmediği için olaya 1298 ta-
rihli kanun uygulanamaz." 

(181 Bkz. AKSOY, La Nationality, s. 45, 46. 
(19) FİŞEK, Vatandaşlık, s. 82. 
(20) (İranlılarla Evlenme Yasağı Hakkında) 11 Rebiül-ahır sene 1237 tarihinde 

sudur eden Buyruldu-i Âli; mülga Divan-ı Hümayun 43/1 sayılı Ecnebi Def-
terler defterinin  17-18 nci sayfalarından  çıkartılan kayıt örneği, UNAT, Me-
tinler, s. 34, 35. 



ruldu-i Âli'ye göre, ayrı mezheplerden kimseler arasındaki evlenme-
lerin büyük sakıncaları vardır (21). 

Buyruldu metninin başlarında, yasağın "sünniyil-mezhep olan ba-
zı nisa taifesinin"  yani sünni Osmanlı kadınlarının İranlılarla evlen-
melerinin engellenmesine yönelik olduğu izlenimi veren bir ifade  kul-
lanılmıştır. Ancak, metnin sonlarında "böyle meçhulünesep olan eş-
hasa kız verip alanlar" deyiminin kullanılması, yasağın iki yönlü ol-
duğunu, yani Osmanlı erkeklerinin İranlı kadınlarla evlenmelerinin 
de yasaklandığını göstermektedir. 

Böyle bir yasak konulmuş ve bu yasağa aykırı olarak evlenmeye 
girişenlerle, bu evlenmelere "sebep olanlar ve cesaret edenler"in ve 
böyle evlenmeleri akteden mahalle imamlarının şiddetle cezalandırıl-
maları da öngörülmüş olduğuna göre, İranlılarla Osmanlılar arasmda, 
bu yasağa karşın yapılmış evlenmelerin Osmanlı uyrukluğu üzerinde 
bir etkisinin olmaması gerekir; 

Sözkonusu Buyruldu-i Âli'den 52 yıl kadar sonra, 1874 yılında çı-
karılan bir Nizamname ise, konuyu, biçim bakımından günümüz hu-
kuk tekniğine daha uygun bir yöntemle düzenlemiş ve yasağı pekiş-
tirmiştir. Tebaa-i Devlet-i Âliyye ile Tebaa-i İraniyenin İzdivacı Hak-
larında Olan Memnuiyetin Muhafazasma  Dair olan bu Nizamna-
me, (22) 1. maddesiyle şu hükmü koymuştur: 

"Tebaa-i Devlet-i Âliyye ile tebaa-i İraniyenin izdivacı kemafıssabık  kat'iy-
yen memnudur." 

Bu hüküm bir kaç bakımdan dikkate değer : "Eskisi gibi" anla-
mına gelen, kemafıssabık  sözcüğünün belirttiği üzere Osmanlı uyruk-
larıyla İran uyrukları arasındaki evlenme yasağının yeni konulmuş 
olmayıp, öteden beri var olduğunun belirtilmesine özen gösterilmiştir. 

(21) "... bu keyfiyet  cehele-i ehl-i Islâmın tegayyür-i meshebiyle maazallahüteala 
iki alemde müptelâ-i hüsran olmasını mucip olmakta..." 

(22) 25 Şaban sene 291; 24 Eylül sene 290. Mülga Divan-ı Hümayun 43/1 sayılı 
Ecnebi Defterler  defterinin  36-37 nci sayfalarından  çıkartılan kayıt örneği, 
UNAT, Metinler, s. 35. 
Ayrıca Bkz. FİŞEK, s. 83, not 210 da değinilen 12 Muharrem 1291 tarihli Emir-
name. 
7 Zilhicce 1304 (1887) tarihli "8 Şevval 1298 tarihli Sicil-li Nüfus  Nizâmnâ-
mesinin 4. madde-i muaddelesi" de "Her şahıs... münakehatta nüfus  tezke-
resini ibraz etmeğe mecburdur" hükmünü koymuştur. D.I.t. (yeni harflerle) 
c. 5, s. 880. 



Nizamnamenin adı da, sözkonusu yasağın "muhafazasının"  amaçlan-
dığını belirtmektedir. 

Önemli bir nokta da, Osmanlılarla İranlılar arasındaki evlenme-• 7 

lerin kesinlikle (kat'iyyen) yasaklanmış olduğunun belirtilmesidir. 

Ancak bu Nizamnamenin en önemli ve önceki düzenlemeden ay-
rılan özelliği şudur : 1874 yılında çıkarılan bu Nizamname metninde, 
mezhep kavramına yer verilmesinden kaçınılmış; Osmanlı uyruklany-
la İran uyrukları arasında evlenmelerin yasaklandığı belirtilmiştir. 

Öte yandan, kadm-erkek ayrımına yer verilmeksizin, Osmanlı uy-
rüklarıyla İran uyrukları arasındaki bütün evlenmelerin yasaklanmış 
olması da, dikkati çekmektedir. 

Nizamnamenin 3. maddesine göre, Osmanlı uyruklu bir kadın ya-
sağa karşın bir İranlıyla evlenmiş olursa, gerek kadın gerek çocukları 
Osmanlı sayılacaklar ve askerlik ve vergi yükümlülüğü altında bulu-
nacaklardır. Böylece, yasağa karşın yapılmış evlenmelerin, T.O.K. nun 
7. maddesi kapsamı dışmda kalacağı, yani İranlıyla evlenmenin Os-
manlı kadınının uyrukluğu üzerinde bir etkisi olmayacağı açıkça be-
lirtilmiştir. 

İranlılarla evlenme yasağı, Cumhuriyet döneminde de bir süre 
yürürlükte kalmaya devam etmiş ve ancak 1926 yılında çıkarılan bir 
kanunla kaldırılmıştır. Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Mayıs 1926 gü-
nü yürürlüğe giren bu kanunun (23) 1. maddesiyle şu hüküm konul-
muştur : 

"Türk kadınlarıyla İranilerin evlenmeleri hakkındaki memnuiyet kaldırılmış-
tır." (24). 

(23) Türk Tebaasıyla Tebaa-i İraniyenin İzdivacı Haklarında Olan Memnuiyetin 
Muhafazasına  Dair 24 Eylül 1290 tarihli Nizamnameyi Muaddil Kanun, 26 
Nisan 1926, Kanun No. 824, Resmi Ceride 5 Mayıs 1926, 364, Düstur III t.c. 7, 
İkinci Bası, s. 873, UNAT, Metinler, s. 37. 

(24) Bir Osmanlı Nizamnamesinin koymuş olduğu yasağın, Cumhuriyet dönemin-
de bir Kanunla kaldırılmasına gerek duyulması Osmanlı Nizamnamesinin 
yasama işlemi niteliğinde sayılmasıyla açıklanabilir. 
Ancak, 824 sayılı Kanunun başlığında yer alan "... 24 Eylül 1290 tarihli 
Nizamname'yi Muaddil Kanun" deyimi, üzerinde durulmaya değer bir ko-
nudur. 824 sayılı Kanun, İranlılarla evlenme yasağını koyan Osmanh Ni-
zamnamesini bütünüyle yürürlükten kaldırmış olmayıp, sadece değiştirmiş 
midir? Eğer bu böyle ise, Osmanlı Nizamnamesiyle konulan yasağın, sade-
ce "Türk kadınlarıyla İranlıların evlenmelerine" ilişkin bölümünün yürür-
lükten kaldırılmış olduğu sonucuna varmak gerekir. 



3) Osmanlıyla Evlenen Yabancı Kadının Uyrukluk Durumu 

Yabancıyla evlenen Osmanlı kadınının Osmanlı uyrukluğunu yi-
tireceğini dolaylı olarak belirten T.O.K. nunda, Osmanlıyla evlenen 
yabancı kadının Osmanlı uyrukluğu kazanması konusuna ilişkin, ne 
doğrudan ne dolaylı bir hüküm vardı. T.O.K. nun bu konudaki ek-
sikliğinin, 7. maddenin birinci cümlesinin örnekseme (kıyas) yoluyla 
uygulanması yoluyla giderilmesine ve Osmanlı uyruğu ile evlenen ya-
bancı kadınların Osmanlı uyrukluğunu kazanmış sayılmasına çalışıl-
mıştır (25). Osmanlı Şurâ-i Devleti de, bir kararında bu uygulamayı 
desteklemiş ve T.O.K. nun, yayınlandığı 1869 dan beri Osmanlı yet-
kililerince hep, Osmanlı uyruklarıyla evlenmiş yabancı kadınların Os-
manlı sayılmaları yolunda yorumlanageldiğini belirtmiştir (26). 

Ancak, uyrukları Osmanlı erkekleriyle evlenen yabancı devletle-
rin bu uygulamaya tepki gösterdikleri ve bu gibi kadınların Osmanlı 
sayılmalarını kabule yanaşmadıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı erkek-
leriyle evlenen Fransız ve İtalyan kadınların, evlenmekle Osmanlı uy-
ruğuna girmiş sayılamayacaklarına ilişkin olarak bu devletlerin mah-
kemelerince verilmiş kararlar da vardır (27). Bu kararlar, T.O.K. nun, 
Osmanlıyla evlenen yabancı kadının uyrukluğu üzerinde bu evliliğin 
etkisi konusunda bir hüküm koymamış olması gerekçesine dayanıyor-
du. 

Osmanlı uyruğu ile evlenen yabancı kadının Osmanlı uyruğu sa-
yılması yolunda, T.O.K. nda açık bir hükmün yer almamış olmasın-
dan doğan duraksama ve çekişmelerin son bulması için, yeni ve açık 
bir düzenlemeye gidilmesi gerekli görülmüştür. Ancak bu, T.O.K. na 
yeni bir hüküm eklenerek değil de, Osmanlı devleti konsoloslarının 

(25) FİŞEK, s. 81; BERKİ, Tabiiyet, s. 55. 
(26) AKSOY, La Nationalite, s. 49. Osmanlı uyruğu ile evlenen yabancı kadın-

ların, Osmanlı uyruğu sayıldıklarına ilişkin Osmanlı uygulamasından örnek-
ler îçin Bkz. AKSOY La Nationalite, s. 51, 52. 

(27) O dönemde yürürlükte olan Fransız ve İtalyan Medeni Kanunları, yaban-
cıyla evlenen Fransız ve İtalyan kadınlarının, kocanın ülkesi yasasının bu 
durumdaki kadınlara uyrukluk vermesi koşuluyla, yabancı sayılmalarını ön-
görmekteydi. Fransız ve İtalyan mahkemeleri, Osmanlıyla evlenen yabancı 
kadınların Osmanlı uyrukluğu elde edecekleri yolunda bir yasa hükmü bu-
lunmadığı gerekçesiyle, Osmanlı erkekleriyle evlenen Fransız ve İtalyan ka-
dınlarının bu uyrukluklarında bir değişiklik olmayacağına hükmetmişlerdir. 
Örnekler için Bkz. AKSOY, La Nationalite, s. 40, 47 v.d. LAGARDE, Paul; La 
Nationalite Française, Dalloz 1975, s. 171. Ayrıca Bkz. FİŞEK, s. 82, BERKİ. 
Tabiiyet, s. 56. 



(Şehbenderlerinin) yetki ve görevlerine ilişkin düzenlemenin "Tescil-i 
Tabiiyet" faslına  özel bir hüküm konularak yapılmıştır. Sicilli-i Kava-
nin'in 11. cildinin 245. sayfasında  Şehbenderlere Dair aTlimat (28) baş-
lığı altında 46 numara ile verilen bu metinde, konumuzla ilgili ola-
rak yer alan hüküm şudur : 

Bent 59 — Tebaai ecnebiyeden olup da Devlet-i Âliye tebaasından birini te-
zevvüc eden kadınlar dahi emri tenakühle Saltanat-ı Seniye tabiiyetine 
dehalet edecekleri cihetle kaydolunur. 

Böylece, T.O.K. nun açık bıraktığı soruna, Osmanlı Şehbender-
lerinin, uyrukları tescil görevlerinin düzenlenmesi yoluyla çözüm ge-
tirilmiş oluyordu (29). Bu yola gidilmesinde, uyrukları Osmanh erkek-

(28) Bu metne ait bilgilerde bazı karışıklıklar vardır. Sicilü Kavanin'de "Şeh-
benderlere dair talimat" başlığı altına şu dipnotu konulmuştur: "4 kısım-
dan mürekkeb bulunan işbu talimatın 1-48 madde teşkil eden kısmı evveli-
nin tarihi 10 Ağustos 1298'dir. Lâkin iradeye iktiran edip etmediğine dair ne 
Divan-ı Hümayun ve ne de Hazinei evrak sicilâtında bir kayıd bulunama-
mışdır. 
49-104. maddeleri teşkil eden kısmı sanisi 29 Teş. s. 1299 tarihinde iradeye 
iktiran ederek yalnız bu kısım zeyli düsturun 4. cildine dercedilmişdir. 
(Kısmı evvelin 2. zeyli Düsturun 192. sahifesinde  münderic bulunduğuna da-
ir mezkûr kısmı sani metni zirindeki şerhe sehivdir; çünkü matufunaleyh 
olan 192. sahife  şehbenderlere mahsus 1 Haziran 1297 tarihli nizamnamei 
dahiliyi ihtiva eyler). 
105-191. maddeleri teşkil eyleyen kısmı salis ve rabi ise 16 Kân. ev. 1300 ta-
rihinde iradeye mukarin olmuşdur. Bu kısmın metni de Düstur zeyillerine 
geçirilmişdir. 
(Hazinei Evrak, nizamet defteri:  I. sah. 286). 
Sicilli Kavanindeki bu dipnotu ortada bir karışıklık olduğunu göstermekte 
ise de, kendisi de bu karışıklığı arttıracak bir sonuca varmaktadır. Çünkü, 
dipnotunda sözü edilen "Şehbenderlere mahsus 1 Haziran 1297 tarihli ni-
zamnamei dahili", Sicilli Kavanin'in yine aym cildinde (s. 222) 1 Haziran 
1298 tarihli olarak gösterilmiştir. 
BERKİ ise, şöyle demektedir: "T.O.K.'ndeki bu boşluk 18 Cemazıülevvel ve 
6 Mart 1300 tarihli "Saltanatı Seniye Şehbenderlerine Dair Nizamnamei Da-
hilî"nin 59. maddesinin 1. bendi ile doldurulmuştur. Bu bende göre, tebaayı 
ecnebiyeden olup da Devleti Aliyye tebaasından birini tezevvüc eden kadın-
lar dahi emrü tenakûlıla Saltanatı Seniye tâbiiyetine dehalet edecekleri ci-
hetle kaydolunur." (BERKİ, Tabiiyet, s. 56). 
AKSOY ise, Osmanlıyla evlenen yabancı kadının, bu evlilik dolayısıyla Os-
manh uyrukluğu kazanacağı yolundaki hükmün Türk (Osmanlı) Konsolos-
larına ilişkin 1869 tarihli bir düzenlemenin (le reglement de 1869) applicable 
aux Gonsuls de Turquie) 55. maddesinde yer aldığım söylemekte ve Journal 
du Droit International Prive'nin 1902 cildinin 87 v.d. sayfalarına  gönderme 
yapmaktadır. Bkz. AKSOY, La Nationalite, s. 51. 

(29) Şehbenderlere Dair Talimatın 60. ' bend hükmü de şöyledir: "Zevç tebaai 
müslümeden olub da izdivacın mahalli vukuu olan memleketi ecnebiyede 



leriyle evlenen yabancı devlet yönetim ve mahkemelerinin, T.O.K. nda-
ki boşluk nedeniyle, bu kadınları, Osmanlı uyrukluğunu kazanmış 
saymamalarının etkisi olsa gerektir. 

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 1 Ocak 1929 da yürür-
lüğe girmesinden sonra; T.O.K. nun yürürlükte bulunduğu dönem-
de Osmanlı (Türk) erkeklerle evlenmiş yabancı kadınların Türk yurt-
taşı olarak tescil edilip edilmeyecekleri konusunda duraksama oldu-
ğu anlaşılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 1943 yı-
lında verilmiş bir mütalaasında, bu duraksamayı gidermek amacıyla 
şöyle denilmiştir: 

"1312 sayılı Vatandaşlık Kanununun mer'iyetinden önce Türk erkeklerle ev-
lenen ecnebi kadınların tabiiyetlerinin Türk olarak tescil edilmesi" gere-
kir. (30) 

I I ) ÖNCEKİ HUKUK (2) : 1929 -1964 DÖNEMİ 

1) 1312 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (23 Mayıs 1928) 

A) GİRİŞ : 
Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi, Cumhuriyetin ilanından son-

ra 5 yıl kadar daha yürürlükte kalmış ve yerini 23 Mayıs 1928 tarihli 
Türk Vatandaşlığı Kanununa bırakmıştır. 

1321 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, (31) Cumhuriyet dönemi-
nin, uyrukluk hukuku alanındaki ilk kapsamlı düzenlemesidir. Bu ka-
nunun hazırlık çalışmaları, hükümetçe Meclise sunulan bir tasarı ile 
değil, bir milletvekilinin (İstanbul Mebusu Tevfik  Kâmil Beyin) ka-
nun teklifi  (32) ile başlamış ve kanun 1928 yılı Mayısnda kabul edil-
miştir. 

cemiyeti islâmiye bulunmaz ise keyfiyeti  kayid zevceynin iki şahid huzu-
runda akdi izdivacı ikrar etmeleri üzerine olacakdır. Ve bu ikrarı havi bir 
zabıtname tanzim olunarak zirini zevcan ve şahidler imza ve temhir edecek-
lerdir. Kezalik tebaai müslimeden olan zevcin izdivacı cemiyeti islâmiye 
bulunan bir memleketi ecnebiyede vuku bulur ise muameleyi kaydiye ora-
orada beynelislâm nikâha mezun olanların verecekleri ilmühaber üzerine 
icra kılınacağı gibi zevç tebaai gayrı müslümeden ise keyfiyeti  kayid her 
hal ve mahalde memurini ruhaniye tarafından  vürud edecek ilmühaber üze-
rine olacakdır." 

(30) Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin 27 Eylül 1943 günlü Mütalaası (sa-
yı : 81-70516-1); FİŞEK, s. 82. 

(31) Kabul t. 23 Mayıs 1928, R.G. 4 ıHaziran 1928, 904; D. III. T., c.9, s. 994, ikinci 
bası s. 678; 1312 sayılı kanunun metni için şu kaynaklara da bakılabilir: 
UNAT, Metinler, s. 111 v.d., FİŞEK, s. 230 v.d. 

(32) T. Kâmil Beyin teklifinin  metni için Bkz. UNAT, Metinler, s. 85 v.d. 



Tevfik  Kâmil (Koperler) Beyin kanun teklifi  Dahiliye, Hariciye 
ve Adliye Encümenlerinde (Komisyonlarmda) oldukça önemli değişik-
liklere uğramıştır. Yol gösterici bir gerekçeden yoksun olması ve 
T.B.M.M. Genel Kurulunda tartışmasız kabul edilmiş bulunması, 1312 
sayılı kanunun hükümlerinin yorumlanmasında işe yarayabilecek bir 
kaynağın eksikliği sonucunu doğurmuştur (33). 

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 23 Mayıs 1928'de T.B.M.M'n-
ce kabul edilmiş, 4 Haziran 1928 de Resmi Gazete ile yayınlanmış ve 
16. maddesi uyarınca, 1 Ocak 1929'da yürürlüğe girmiştir. 22 Mayıs 
1964 tarihinde yürürlüğe giren 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 
ile, 1312 sayılı kanunun yürürlüğü sona ermiştir. 

1312 sayılı kanun, yürürlükte kaldığı yaklaşık 35 yıl içinde ba-
zı küçük değişikliklere uğramışsa da, bunlar konumuzla ilgili değil-
dir 

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, İstanbul Mebusu Tevfik 
Kâmil (Koperler) Beyin teklifi  (34) üzerine 1926 yılı sonlarında baş-
layan çalışmaların 1928 yılı Mayısında sonuç vermesi ile kabul edil-
miştir. 

Tevfik  Kâmil Bey, teklifinin  başına koyduğu kısa gerekçede, Os-
manlı Tabiiyet Kanununun, günün ihtiyaçlarının gerisinde kalmış ol-
duğuna ve 1926 da kabul edilmiş Medeni Kanunla ortaya yeni bazı 
durumların çıktığına değinmiştir. 

Tevfik  Kâmil Bey, hazırladığı kanun teklifinde  evlenmenin eşlerin 
uyrukluğuna etkisi konusunda şu hükmü önermekteydi: 

"Türkler ile evlenen ecnebi kadınları kocalarına teb'an Türk vatandaşı 
olurlar. Ecnebilerle evlenen Türk kadınları kocalarının mensup olduğu dev-

(33) Bkz. FİŞEK, s. 7. FİŞEK, durumu şöyle anlatmıştır: "...meclis müzakereleri 
esnasında kanun üzerinde yapılan yegâne konuşmanın, kâtibin bir madde-
yi yanlış okuması üzerine teklif  sahibinin "sekizinci madde o değildir" cüm-
lesine inhisar etmesi, bizi kanunda sevkedilen ahkâm hakkında vazıı ka-
nunun düşünce ve niyetlerini anlamak için müracaat edebileceğimiz kıymet-
li bir kaynaktan mahrum bırakmıştır". 

(34) İstanbul Mebusu Tevfik  Kâmil Beyin 2/17 numaralı Türk Vatandaşlığı Ka-
nunu ünvanlı Teklif-i  Kanunisi ve Hariciye, Dahiliye ve Adliye Encümeni 
Mazbataları. Tevfik  Kâmil Beyin teklifi  Hariciye Encümenince incelenerek 
değiştirilmiştir. Lâyiha Adliye Encümenince de incelendikten sonra, yasa-
ma devresinin sona ermesi sebebiyle kadük olmuştuur. Takip eden devrede 
layiha Tevfik  Kâmil Bey ve arkadaşları tarafından  verilen takrirle canlan-
dırılmış, sırasıyla Dahiliye, Adliye ve Hariciye Encümenlerince incelenerek 
Umumi Heyete sunulmuş ve tartışmasız kabul edilmiştir. UNAT, Metinler, 
s. 85 (dipnotu). 



let kanunu bu hususta bir sarahati muhtevi ise o devlet tabiiyetine geçer-
ler." (madde 11, ilk cümleler). 

Tevfik  Kâmil Bey'in önerdiği bu düzenlemenin başlıca özellikleri 
şunlardır: 

(i) Yabancı kadının Türkle evlenmesi halinde, ailede uyrukluk birliği il-
kesi benimsenmiş ve kadının istencine bakılmaksızın, bu birliğin ko-
canın uyrukluğunda sağlanması öngörülmüştür. 

(ii) Yabancı ile evlenen Türk kadınının durumunda ise ailede uyrukluk 
' birliği ilkesinin uygulanması, yabancı kocanın ulusal yasasının bu il-

keyi benimsemiş olması koşuluna bağlanmıştır. Kocanın ulusal yasası, 
Türk karıya uyrukluk vermiyorsa, kadın Türk kalacaktır. (35) 

Bu öneride çağımız açısından bakılırsa eleştirilecek noktalar yok 
değildir. Ancak, Tevfik  Kâmil Bey'in kanun teklifinin,  zamanma gö-
re (ve özellikle de sonuç olarak kabul edilen 1312 sayılı Vatandaşlık 
Kanununun konuyla ilgili hükmüne göre) hayli başarılı sayüması ge-
rekir. 

Kanımızca, önerinin eleştirilecek noktaları şöyle özetlenebilir : 

(i) Gerek Türk kadınının yabancıyla evlenmesi, gerekse yabancı kadının 
Türkle evlenmesi hallerinde, kadının istencine hiç yer verilmemişti,-. 

(ii) Türk kadının yabancıyla evlenmesi halinde, kocanın ulusal yasası ka-
rıya uyrukluk veriyorsa kadın "o devlet tabiiyetine geçecek"tir. Bura-
da kocanın ulusal yasasının karıya uyrukluk vermesi hali sözkonusu 
olduğuna göre, bunu düzenlemek Türk yasakoyucunun yetki alanı dı-
şındadır. Kastolunanın, bu halde kadının Türk yurttaşlığım yitireceği 
olması gerekirdi. Bu husus iyi ifade  edilmemiştir. 

Ancak, Tevfik  Kâmil Bey'in önerisi, kanunun hazırlık çalışmala-
rı sırasında bu veya benzeri açılardan eleştirilmiş değildir. Bunun ye-
rine, Hariciye Encümeni Mazbatasında, bizce anlaşılması güç bir ifa-
deyle yazılmış bir gerekçeye (36) dayanarak Tevfik  Kâmil Bey'in öne-
risi değiştirilmiş ve metne şu biçim verilmiştir : 

(35) "Kocalarının mensup olduğu devlet kanunu bu hususta bir sarahati muh-
tevi ise o devlet tabiiyetine geçerler" ibaresini "kocanın ulusal yasası karı-
ya uyrukluk veriyorsa" biçiminde anlıyoruz. 

(36) "Ailede vahdet husulünü teminen evlenme sırasında kocanın haiz olduğu 
tabiiyetin karıya intikal etmesi eskiden beri Tabiiyet Kanunlarının büyük 
bir ekseriyetle kabul ettikleri bir esastı. 
Erkeği ailede yegâne hâkim addeden Roma zihniyetinin bir nişanesi olarak 
kalan bu hükmün tadili hakkındaki ceryan-ı efkâr  tabiiyet kanunlarına da 
tesir icra etmiştir. Minelcümle Salvador Kanun-u Esasisi bir ecnebiye varan 
yerli kadımn tabiiyeti değişmeyeceğini tasrih ettiği gibi 22 Eylül 1922 tarih-
li Şimali Amerika Düvel-i Müttehidesi Kanunu da bu hükmü iki taraflı  ola-



"Türklerle evlenen ecnebi kadınlar kocalarına teb'an Türk vatandaşı olur-
lar. 
— Ecnebiye Varan Türk Kadınlar — 
Ecnebilerle evlenen Türk kadınlar Türk kalırlar." (37) 

Hariciye Encümeninin saptadığı bu hükümler, kanun teklifinin 
bundan sonra geçtiği Komisyonlarda da benimsenmiş (38), ifadedeki 
değişiklikler dışında (39), 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
13. maddesine aynen girmiştir. 

B) 1312 sayılı kanuna göre, yabancıyla evlenen Türk kadınının 
uyrukluk durumu: 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununun, yabancıyla evlenmenin Türk 
kadınının uyrukluğu üzerinde etkisi olup olmayacağı konusuna iliş-
kin hükmü çok yalın ve kesindir : 

"Ecnebilerle evlenen Türk kadınları Türk kalırlar" (madde 13, cümle 2). 

1312 sayılı kanunun bu hükmü, Türk kadınının yabancıyla ev-
lenmesi halinde, bu evliliğin kadının uyrukluğu üzerinde bir etkisi 
olmasının kabul edilmediğini göstermektedir. Böylece, 1312 sayılı ka-
nun, Türk kadınının yabancıyla evlenmesi halinde "kadının uyruklu-
ğunun, kocanın uyrukluğundan bağımsız olması" (40) sistemini be-
nimsemiş olmaktadır. 1312 sayılı kanun bakımından, bu halde, ko-
canın Ulusal yasasının karıya uyrukluk verip-vermemesinin veya ka-
rının istencinin herhangi bir önemi kalmamaktadır. 

Kocanın ulusal yasasının, kadına, evlenmekle kocanın uyrukluğu-
nun verileceğini hükme bağlamış olması, Türk hukuku bakımından 
durumda bir değişiklik yapmamaktadır. Kadın, Türk yurttaşı olma-

rak kabul etmiştir. Tabiiyet Kanununu yenileştirdiğimiz sırada hukuki ve 
içtimai bir tekâmülün ifadesi  demek olan bu nazariyeyi ihmal edemezdik. 
Bu meseleyi bir taraflı  olarak halleden kanunların eserini takip ederek ec-
nebilerle evlenen Türk kadınların Türk kalacaklarım 14 üncü maddenin 
ikinci fıkrasında  tasrih ettik." "Hariciye Encümeni Mazbatası, 15.5.1927 
UNAT, Metinler, s. 90. Bu gerekçedeki çelişkiler için Bkz. UNAT, Konuşma, 
s. 193 ve ileride s.... 

(37) UNAT, Metinler, s. 97. 
(38) Bkz. UNAT, Metinler, s. 104, s. 108, 114. 
(39) "Kocalarına teb'an" deyimi çıkarılmış; "Türk kadınlar" deyimi "Türk kadın-

lari'na çevrilmiş; "Ecnebiye varan Türk Kadınlar" ara başlığı kaldırılmıştır. 
(40) "Kadının uyrukluğunun, kocanın uyrukluğundan bağımsız olması" sistemi 

için Bkz. Birinci Bölüm, II, 3,... Ancak hemen belirtelim ki 1312 sayıh kanun 
bu sistemi, sadece Türk kadının yabancıyla evlenmesi hali için benimsemiş; 
yabancı kadının Türkle evlenmesi halinde bu sistemin karşıtını kabul etmiş-
tir. 1312 sayılı kanunun bu çelişkili tutumu için Bkz. aşağıda, D. 



ya devam eder; ancak, kocasının uyrukluğunu da almış olacağından 
çift  uyruklu olur. (41) 

1312 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle (16. madde uyarınca, 
1 Ocak 1929 dan başlayarak) Osmanlı döneminden miras kalan T.O.K. 
(ve tabii T.O.K. madde 7) yürürlükten kalkmıştır. 1312 sayılı kanu-
nun "Ecnebilerle evlenen Türk kadınları Türk kalırlar" hükmü, TürK 
kadmı için, yabancıyla evlenmeyi uyrukluk yitirme nedeni olmaktan 
çıkarmıştır (42). Artık, bu durumdaki kadınlar için yapılacak işlem 
nüfus  kayıtlarına gerekli şerhin verilmesinden ibarettir (43). 

Yabancıyla evlenmiş Türk kadınının, kendi istenciyle Türk yurt-
taşlığıyla ilişkisini kesmesi için 1312 sayılı kanunda özel bir usul de 
öngörülmüş değildir. Bu durumdaki kadın, ancak kanunun 7. madde-
sinde düzenlenmiş genel "vatandaşlıktan çıkma" usulünden yararla-
narak kendi isteğiyle Türk yurttaşlığından çıkma olanağına sahiptir. 
"Vatandaşlıktan çıkma"ya ilişkin hüküm (madde 7), bu yoldan Türk 
yurttaşlığı ile ilişkinin kesilmesini, ilgiliye Bakanlar Kurulu kararıy-
la verilecek özel bir izne (müsaade-i mahsusa) bağlanmıştır. Bu müsaa-
deyi alanlar bir yıl içinde Türkiye'yi terk etmek zorundadırlar. (44> 
(madde 8). 

(41) FİŞEK, s. 83-84. 
(42) 1312 sayılı kanunun "ecnebilerle evlenen Türk kadınları Türk kalırlar" 'hük-

münden, kanımıza göre, hükmün anlamını ve uluslararası hukukça kabul 
edilebilecek amacını aşan bir sonucun çıkarılmak istendiği de görülmüştür: 
"Bu hüküm, Türk tebaasından olan kadının, evlenme ile vatandaşlığının de-
ğişmeyeceğini, başka bir deyimle, kocasının tabiiyetini alamayacağım açık-
ça göstermektedir." (BERKİ, Evlenme, s. 91). 
Türk kanununun, yabancıyla evlenen Türk kadınının Türk kalacağını be-
lirtmiş olmasından, kocasının ulusal yasası uyarınca kadının kocasının uy-
rukluğunu alamayacağı sonucunu çıkarmak yerinde olmasa gerektir. Kadın, 
Türk uyrukluğuna ek olarak kocasının uyrukluğunu da kazanmış olabilir. 

(43) "1 Kânunusani (Ocak) 1929 tarihinde veya ondan sonra ecnebilerle evlenecek 
olan Türk kadınları kemâkân (eskisi gibi) Türk vatandaşı olarak kahr. 
Ancak sicil-li nüfus  kayıtlarına ve hüviyet cüzdanlarına yalnız tebaa-i ec-
nebiyeden kim ile evlenmiş ise kocasının isim ve tabiiyet-i ecnebiyesi ve ev-
lenme vukuatı şerh verilmekle iktifa  olunur. Bu gibi kadınların nüfusça  ka-
yıtları terkin edilemez ve yedlerindeki hüviyet cüzdanları alınıp iptal edil-
mez ve kocalarına izafeten  tabiiyet-i ecnebiyeyi iktisap etmiş oldukları hak-
kında hiç bir iddia kanunen mesmu olmaz (dinlemez; ileri sürülemez)." 
28 Mayıs 1928 tarihli ve 1312 numaralı Türk Vatandaşlığı Kanununun şekl-1 
tatbiki hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp eskisinin yerine kaim olan 
Talimatname, "Evlenmenin Tabiiyete Tesiri ve Rücu", B Bölümü, UNAT, 
Metinler, s. 147. 

(44) 1312 sayılı kanuna göre "vatandaşlıktan çıkma" koşullan ve çıkmanın so-
nuçları için Bkz. FİŞEK. s. 117 v.d. 



1312 sayılı kanunun hükümleri yabancıyla evlenme yoluyla koca-
sımn ulusal yasası uyarınca, başvurusuna gerek bulunmaksızın koca-
sının uyrukluğunu kazanmış Türk kadınının çift  uyruklu olmasına 
yol açabilecek niteliktedir. Ancak, kocasının uyrukluğuna "kendi arzu-
suyla giren" kadın, 9. madde uyarınca "vatandaşlıktan ıskat" edilebi-
lecektir (45). 

C) 1312 sayılı Kanuna göre, Türkle evlenmenin yabancı kadımn 
uyrukluğuna etkisi: 

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk kadınının yabancıy-
la evlenmesi halinde benimsediği "kadının uyrukluğunun, kocasının 
uyrukluğundan bağımsız olması" ilkesinden, Türk erkeğinin yaban-
cıyla evlenmesi halinde ayrılmıştır. Kanunun bu konuya ilişkin hük-
mü şöyledir : 

"Türklerle evlenen ecnebi kadınlar Türk vatandaşı olurlar" (madde 13, 
cümle 1). 

Kadının uyrukluğunun kocasının uyrukluğunu izlemesi sistemini 
yansıtan bu hüküm, Türk kadınının yabancıyla evlenmesi hâli için be-
nimsenmiş sistemle çeliştiği gibi, kanunun hazırlık çalışmaları sırar 

smda benimsendiği ileri sürülen ilke ile de çelişmektedir. 1312 sayılı 
kanunun bu hükümleri, olanak ölçüsünde çok kişiye Türk yurttaşlığı 
kazandırmak ve az kimseye Türk yurttaşlığını yitirtmek amacını gös-
termektedir (46). 

Türkle evlenen yabancı kadına, istencine veya ulusal yasasının bu 
durumda kadın için nasıl bir hüküm koymuş olduğuna bakılmaksı-
zın Türk yurttaşlığı verilecektir (47). 

1312 sayılı kanunun, Türkle evlenen yabancı (ecnebi) kadınların 
Türk olacağını belirten hükmü, bu konuda herhangi bir istisnaya yer 
vermemiştir; kadının istencine de herhangi bir biçimde etki tanınmış 
değildir. 

(45) 1312 sayılı kanuna göre "vatandaşlıktan ıskat" nedenleri ve ıskatın sonuçla-
rı için Bkz. FİŞEK, s. 117 v.d. 

(46) UNAT, Konuşma, s. 192-93. 
(47) 1312 sayılı kanunun "Türklerle evlenen ecnebi kadınlar Türk vatandaşı olur-

lar" hükmünden, kanımızca, hükmün anlamını ve uluslararası hukukça ka-
edilebilecek amacını aşan bir sonucun çıkarılmak istendiği; Türkle evle-
nen yabancı kadının "evlenmekle, haiz olduğu aslî tabüyeti kaybedeceği"nin 
ileri sürüldüğü görülmüştür (BERKİ, O. Fazıl; Türk Hukukunda Evlenme-
nin Tabiiyete Tesiri, A.Ü.H.F.M. cilt III (1964) sayı 1, s. 51). Bir devletin ka-
nununa dayanarak, başka bir devlet uyrukluğunun yitirileceğini söylemek 
doğru olmasa gerektir. Bkz. Yukarıda dipnotu 42. 



1312 sayılı kanun "Türklerle evlenen ecnebi (yabancı) kadın-
lar "dan bahsettiğine göre, Türkle evlenen kadının, çeşitli yabancılık 
kategorilerinden birine girmesinin, Türk yurttaşlığı kazanması bakı-
mından bir önemi olup olmayacağı sorununa da kısaca değinmemiz 
gerekiyor. 1312 sayılı kanunun, üzerinde durmakta olduğumuz hükmü 
bakımından, Türkle evlenen yabancı kadınlar iki temel kategoriye ay-
rılabilir : "daha önce Türk yurttaşı iken sonradan, herhangi bir neden-
le Türk yurttaşlığı ile ilişkisi kesilmiş bulunanlar" ve "hiçbir zaman 
Türk yurttaşı olmamış olanlar." 

Hiçbir zaman Türk yurttaşı olmamış kadınlar da birkaç alt ka-
tegoriye ayrılırlar: (48) 

(i) Belirli bir devletin uyruğu olan kadınlar; Türk erkeğiyle evlenmekle 
Türk yurttaşı olurlar. Kadının ulusal yasası, yabancıyla evlenmeyi 
bir uyrukluk yitirme nedeni saymışsa, kadın sadece Türk yurttaşı ola-
rak kalır. Kadımn ulusal yasası, yabancıyla evlenmenin uyrukluğa 
etkisini kabul etmemişse, kadm çift  uyruklu olur (49). 

(ii) Kadın çok uyruklu ise ve sahip olduğu uyrukluklardan biri de Türk 
yurttaşlığı ise, Türkle evlenmesi kadının durumunda bir değişiklik ya-
ratmayacaktır. Çünkü, zaten sahip bulunduğu Türk yurttaşlığını, bir 
kez de evlenme nedeniyle kazanması söz konusu olmamak gerekir. 

(iii) Kadın çok uyruklu ise ve sahip olduğu uyruklukların hiçbiri Türk 
yurttaşlığı değilse, durum, tek uyrukluğa sahip kadının durumunun 
aynıdır; kadının sahip olduğu uyrukluklara bir de Türk yurttaşlığı 
eklenecektir. Kadının sahip bulunduğu başka uyrukluklar için yuka-
rıda (i) de söylediklerimiz geçerli olacaktır. 

(iv) Türkle evlenen yabancı kadın yurtsuz ise, Türkle evlenmekle, Türk 
yurttaşı olacağına göre, yurtsuzluktan kurtulmuş olacaktır. 

1312 sayılı Kanuna göre, Türkle evlenen yabancı kadının eski bir 
Türk uyruğu değil de, "sıradan" bir yabancı olması halinde, yukarı-
da belirtmeğe çalıştığımız gibi, Türk hukuku açısından sorun yarata-
cak bir durum söz konusu olmamıştı. Buna karşılık, Türkle evlenen 
yabancı kadının eski bir Türk yurttaşı olması bazı tartışmalara yol 
açabiliyordu. Bu kadınların durumunu da, Türk yurttaşlığıyla ilişki-
nin kesilme nedenine göre birkaç alt kategoriye ayırarak incelemek 
gerekir: 

(48) Bkz. FİŞEK, s. 89. 
(49) Kadının ulusal yasası bu iki hal dışında bir çözüm benimsemişse, örneğin 

kadına uyrukluğundan vazgeçmek için bir olanak tanımışsa, duruma gö-
re, kadın Türk yurttaşlığının yam sıra, eski uyrukluğunu da sürdürür veya 
sürdürmez. 



(i) Bakanlar Kurulunun müsadesiyle Türk yurttaşlığından çıkan kadınlar: 
1312 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca "müsaade-i mahsusa" alarak 
Türk yurttaşlığından çıkan kadınların, Türkle evlenme yoluyla Türk 
yurttaşlığına dönüp - dönemeyecekleri, 1312 sayılı kanunun yürürlükte 
bulunduğu dönemde tartışmalı bir konu olmuştur. Bir görüş bu du-
rumdaki kadınların Türklerle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığını ka-
zanacaklarını (50) ileri sürerken başka bir görüş bu durumdaki ka-
dınların, evlenme yoluyla Türk yurttaşlığı kazanmasına engel bir hü-
küm bulunmadığını belirtmiştir (51). 

(ii) Türk yurttaşlığından "ıskat edilmiş" kadınlar: 
1312 sayılı kanunun 9. ve 10. maddeleri uyarınca Türk yurttaşlığından 
ıskat edilmiş kadınların, Türkle evlenme yoluyla, yeniden Türk yurt-
taşlığı elde edip edemeyecekleri de, çelişen görüşlerin ileri sürüldüğü 
bir konu olmuştur. Bir görüş, ıskat edilmiş kadımn evlenme yoluyla 
Türk yurttaşlığını kazanamayacağını ileri sürerken (52) başka bir gö-
rüş buna engel bir hükmün bulunmadığını belirtmiştir (53). 

(iii) Sınırdışı edilmiş kadınlar: 

1312 sayılı kanunda, sınırdışı edilmiş kadının, bir Türkle evlenmesi so-
nucunda Türk yurttaşlığı kazanamayacağı yolunda bir hüküm yoktu. 
Böyle bir hüküm 1938 de kabul edilmiş 3529 sayıh kanunun (54) 25. mad-
desine konulmuştur: 

"Bu kanun mucibince sınırdışı edilmiş olan veya... sınır-
dışı edilmesine ...evlenme muamelesinin tekemmülünden 
evvel karar verilen ecnebi kadınlar 1312 numaralı Türk va-
tandaşlığı kanununun 13. maddesi ile ecnebi kadınlara bah-
şedilen haktan istifade  edemezler" (madde 25). 

Böylece 3529 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1312 sayılı ka-
nunla öngörülmemiş bir yasak uygulamaya konulmuştur. Ancak, 3529 
sayılı kanun, 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5683 sayılı kanunla yürür-
lükten kaldırılmış; yeni kanuna da, sınırdışı edilmiş kadınların ev-
lenmeyle Türk yurttaşlığına giremeyecekleri yolunda bir hüküm ko-
nulmamıştır. Bu durum karşısında, soruna uygulanacak hükümler yi-
ne 1312 sayılı kanun çerçevesi içinde kalmıştır. Bu kanunda da, sınır-
dışı edilmiş kadının, evlenme yoluyla Türk yurttaşlığı elde etmesine 

(50) BERKİ, 47 sayılı dipnotunda a.g.m., s. 52-53. 
(51) FİŞEK, s. 90. 
(52) BERKİ, 47 sayılı dipnotunda a.g.m., s. 51. 
(53) FİŞEK, s. 90-91; Durumun, Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hak-

kında Kanun, (No. 3529, kabul t. 29 Haziran 1938 R.G., 16 Temmuz 1938 3691; 
D. JII. t. c. 19, s. 1649) ve Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri 
Hakkında Kanun, (No. 5683, kabul t. 15 Temmuz 1950, R.G. 24 Temmuz 1950, 
7564; D. III t. c. 31, s. 2258) açılarından özellikleri için bkz. FİŞEK, s. 90-91, 251. 

(54) Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun, bkz. bir ön-
ceki dipnotu. 



engel bir hüküm yoktu ve bu nedenle, smırdışı edilmiş kadına evlen-
me yoluyla Türk yurttaşlığı verilebileceğinin kabulü gerekiyordu (55). 

Ç) Evlenme ile Türk Yurttaşı Olmuş Kadınların "Tabiiyet-i As-
liyelerine" Dönme Hakkı: 

1312 sayılı kanun uyarmca, yabancı kadının Türkle evlenme yok-
luyla kazandığı Türk yurttaşlığı süreklidir. Yani, bu durumdaki ka-
dın, kendisine Türk yurttaşlığı kazandırmış edan evlilik ortadan kalk-
mış olsa bile, Türk yurttaşı olarak kalır (56) . 

Ancak, 1312 sayılı kanun, Türkle evlenme yoluyla Türk yurtta-
şı olmuş kadına, bu evliliğin sona ermesi halinde, Türk yurttaşlığından 
kolay bir biçimde çıkma olanağı; başka deyişle yurttaşlıktan çıkma 
yolunda kullanılabilecek bir seçme hakkı tanımıştı: 

"Evlenme ile tabiyeti değişmiş olan sabık ecnebi kadınlar Türk kocalarından 
herhangi sebeple evlilik halinin zevali ile ayrıldıkları tarihten itibaren üç 
sene zarfında  tabiiyet-i asliyelerine rücu hakkını haizdirler" (madde 13/2, 
birinci cümle). 

Evliliğin sona eriş (evlilik halinin zevali) nedenlerinden kocamn 
ölümü ve boşanma bakımından durum açıktır : Kadın kocanın ölü-
mü halinde ölüm tarihinden, boşanma (57) halinde ise, boşanma hük-
münün kesinleşmesinden başlıyarak üç yıl içinde dönme (rücu) hak-
kını kullanabilecektir. 

Ancak, butlan nedenlerinden biriyle sakat olan bir evlenmenin 
feshi  halinde, kadının iyiniyetli olup olmaması bakımından farklı  bir 
değerlendirmenin yapılması konusunda, yazarlar arasında görüş ay-
rılığı vardı. Kadının iyiniyetli olması (yani evlenme anında butlan 
nedenini bilmemesi veya bilmesi gerekmemesi) durumunda, kadının ev-
lenmenin feshine  karşın Türk yurttaşlığını sürdüreceği kabul ediliyor 
idiyse de; kadının iyiniyetli olmaması halinde, butlan hükmünün ka-
dının yurttaşlığı üzerindeki etkisi konusunda görüş ayrılığı vardı. 

(55) FÎŞEK, s. 91. 
(56) FİŞEK, s. 132. 
(57) Ancak, boşanmaya yabancı devlet mahkemelerince karar verildiği takdirde, 

kadın bu boşanma kararına dayanarak rücu hakkını kullanamazdı. Çünkü 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, Türklerin kişi halleri bakımından 
Türk mahkemelerinin yetkisine bağlı olmasını öngören hükmü (madde 18), 
yabancı ülkede alınmış boşanma kararına Türk hukuku bakımından sonu; 
doğuracak bir değer verilmesine engeldi (FİŞEK, s. 133). Evlenmenin feshi 
halinde (M.K. 94) üç yıllık sürenin başlangıcı, fesih  tarihinin kesinleştiği 
tarihti (FİŞEK, s. 134). 



Bir görüş, iyiniyetii olmayan, yani butlan nedenini bilerek veya 
bilmesi gerekerek evlenmiş kadınm, evliliğin butlanına ilişkin kararla, 
Türk yurttaşlığını da yitireceğini, o halde, Türk yurttaşlığından çık-
mak için "seçme hakkı" kullanmasının söz konusu olamayacağınj sa-
vunuyordu. 

Diğer görüş ise, 1312 sayılı kanun açısından, kadının iyiniyetii 
olup olmamasının bir önemi bulunmadığını, evlenmenin butlanına kar-
şın, kadının Türk yurttaşı olmaya devam edeceğini ancak seçme hak-
kı kullanmasının kendi isteğine bağlı kalacağını savunuyordu (58). 

D) 1312 Sayılı Kanunun, Evlenmenin Kadının Uyrukluğuna Et-
kisine İlişkin Hükümlerinin Eleştirisi : 

Bu konuda hemen belirtmemiz gereken ilk özellik, 1312 sayılı ka-
nunun, evlenmenin uyrukluğa etkisine ilişkin 13. maddesinde, yaban-
cıyla evlenen Türk kadını ile Türkle evlenen yabancı kadm için, bir-
biriyle çelişen iki sistemin benimsenmiş olduğudur. Kanunun bu "çif-
te standart" uygulaması haklı eleştirilere uğramıştır. 

"Mümkün olduğu kadar çok kimseyi vatandaşlığa kazanmak ve Türk va-
tandaşlığının kaybını imkân mertebesinde önlemek gayesi" 1312 sayılı kanu-
nu aynı madde içinde birbiriyle çelişen iki çözümü bir arada kabul etmeye 
götürmüştür. Türk kadınının yabancıyla evlenmesi halinde "ecnebilerle ev-
lenen Türk kadınları Türk kalırlar" kuralı konulmuş, "ancak müdafaa  edi-
len prensibin çiğnenmesi bahasına, Türklerle evlenen ecnebi kadınlara Türk 
vatandaşlığının izafesinden  de geri" kalınmamıştır (59). 

1312 sayılı kanunun, evlenmenin uyrukluğa etkisi konusunda, iki 
çelişik sistemi bir arada benimsemiş olması şu haklı eleştiriye de yol 
açmıştır: 

"...Birbirine tamamen zıt iki sistemin aynı kanun, hatta aynı madde için-
de yer almış olması, kanunların makul bir şekilde tanzimini isteyen herke-
sin, haklı tenkitlerine yol açar. Vazıı kanunun birbirine zıt iki sistemi, bü-
tün sertlikleri ile kabul etmesi müdafaası  zor bir durum ortaya çıkarmış-
tır (60). 

(58) Bu iki çelişen görüş ve uzlaştırıcı olmaya çalışan görüş konusunda ayrıntı-
lı bilgi için bkz. FİŞEK, s., 134 vd. 

(59) UNAT, Konuşma, s. 192-93. 
(60) FİŞEK, s. 84. Yazar, şöyle devam ediyor: "Filhakika ailede tabiiyet birliğine 

ehemmiyet verip yabancı kadını Türk kocasının tabiiyetine sokan hüküm, 
kadının istiklâline ehemmiyet verip yabancı ile evlenen türk kadının, kocası-
nın vatandaşlık kanununun ahkâmı ne olursa olsun, Türk kalacağını beyan 
eden hüküm ile tam bir tezat halindedir. Evlenmenin tabiiyete tesir edip 
etmeyeceği hususunu, yabancı ile evlenen Türkün erkek veya kadm olma-
sı halleri arasında fark  gözetmeden hükme bağlamak hukuk mantığına ve 



1312 sayılı kanunun, Türk kadınının yabancıyla evlenmesi halin-
de Türk kalacağı kuralını koymuş olması ile "feminist"  akımlar ara-
sında bir bağlantı kurulamasa gerektir (61). Çünkü, yabancı kadının 
Türkle evlenmesi halinde feminizmin  kabul edebileceğinin tam karşı-
tı bir çözüm benimsenmiştir. Bu bakımdan, 1312 sayılı kanun için, 
olsa olsa "tek taraflı  bir feminizm"  uygulamıştır (62) denilebilir. 

E) 1312 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde, Türkle 
evli kadını "yabancı" sayma uygulaması : 

Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki 3529 sa-
yılı kanunun, smırdışı edilmesine karar verilmiş yabancı kadınların, 
1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 13. maddesinde tanınmış 
haklardan yararlanamayacaklarını öngörmüş olduğunu yukarıda be-
lirtmiştik (63). 1938-1950 yılları arasında yürürlükte kalmış olan 3589 
sayılı kanunun bu hükmü karşısında, smırdışı edilmesine karar ve-
rilmiş kadınlar, Türk yurttaşlığını evlenme yoluyla kazanmış sayılsa-
lar (64) bile, smırdışı edilme işleminin uygulanması bakımından "ya-
bancılardan ayırt edilmiyorlardı. 

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yürürlükte bulunduğu 
1929-1964 yılları arasındaki dönemde "yabancı kadınla evli olma"yı, 
belirli bazı kamu görevlerine girmeye (veya bu görevleri sürdürmeye) 
engel sayan bir takım kanun hükümleri de yürürlükte olmuştur. Ba-
zı hallerde pek titizlikle uygulandığı anlaşılan bu hükümlerin çoğu, 
1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle açılan yeni dönemde, Anaya-
sa Mahkemesi'nce iptal edilerek veya yapılan yeni kanunlarla yürür-
lükten kaldırılmıştır (65). 

tekniğine daha uygun olurdu. Milli menfaat  veya nüfus  politikası gibi en-
dişelerin -bunlar şayanı kabul olsalar bile- Vatandaşlık Kanununda mevcut 
teknik ahenksizliği ortadan kaldırmayacağı aşikârdır." Ayrıca bkz. BERKİ, 
Evlenme, s. 91. 

(61) AKSOY, La Naticnalite, s. 55. 
(62) SEVİG/SEVİĞ, Devletler Hususi Hukuku, (Giriş-Vatandaşlık) 4. bası İstan-

bul 1967, s. 87. 
(63) Bkz. yukarıda C. 
(64) FİŞEK, s. 91. 
(65) Bu gelişmeler "yabancı ile evlenmenin kamu hizmetlerine girme hakkına 

olumsuz etkisini büsbütün bertaraf  edememiş ise de, etki alanını çok da-
raltmıştır." (ARAT, Tuğrul; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 
Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenenler. H. Timur'un Anısına Armağan, 

l.Ü.H.F. yayını, 1970, s. 73). ARAT'ın, konuyu derinlemesine inceleyen bu ma-
kalesinde, yabancıyla evliliğin kamu görevine girme hakkına olumsuz et-
kilerini doğuran çeşitli kanunlarla ilgili açıklamalar vardır. (Bkz. ARAT, 
a.g.m., özellikle dipnotu 10). 



Örneğin, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Ka-
nununun değişik madde 23/E hükmüne göre, yedek subaylıktan ve 
yedek askeri memurluktan çıkarılması gerekenler arasında "yabancı 
kız veya kadınla evli olanlar" da vardı (66). Bu kanun hükmü, 1964 
yılında, Danıştay 8. Dairesinde görülmekte olan bir dava sırasında da-
vacının ileri sürdüğü Anayasaya aykırılık itirazının "ciddi" bulun-
ması üzerine Anayasa Mahkemesince uygunluk denetiminden geçiril-
miştir. Anayasa Mahkemesi "yabancı kız veya kadınla evli olma"yı, 
yedek subaylıktan çıkarılma nedeni sayan kanun hükmünü Anaya-
saya aykırı bulmamış (67) ancak bu hüküm Anayasa Mahkemesi ka-
rarından 6 yıl kadar sonra, yasama organınca yürürlükten kaldırıl-
mıştır (68). 

Yabancıyla evli Türkü, kendisine kuşkuyla bakılması gereken "şai-
beli" bir kişi haline koyan bu ve benzeri hükümler ve uygulama, çeşit-
li bakımlardan eleştirilmiştir (69). 

Gerçekten, konuya özürlük, insan hakları ve eşitlik ilkesi gibi açı-
lardan bakıldığında, sözkonusu hükümlerin yerindeliğini savunmak 
olanaksızdır (70). Ayrıca, çağımızda değişik uluslardan insanlar ara-

Ayrıca Bkz. NOMER, s. 63, dipnotu 24; GÜN AL, Yılmaz; Yabancıyla Evlen-
mek Bir Suç Mudur?, S.B.F. Der. cilt XIX, sayı 3-4 (1964), s. 195 v.d. ERSOY, 
Yüksel; Yabancı Asıllı Kadınla Evlilik ve Etkileri, Adalet Der. yıl 57, sayı 
3 (Mart 1966), s. 249 v.d.; SEVİG/SEVİG; Devletler Hususi Hukuku, Giriş-
Vatandaşlık, 4. bası, İstanbul 1967, s. 86. 
Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili son kararı: Hâkimler Kanununun de-
ğişik 3. madde 6. bent hükmünün iptaline ilişkindir: E. 1979/19, K. 1979/39 
karar t. 9.10.1979, R.G. 16 Ocak 1980, 16871, s. 29 v.d. Bu kararda, konuyla il-
gili olarak Anayasa Mahkemesince daha önce verilmiş başka kararlar da 
belirtilmiştir, (bkz. kararın yayınlandığı R.G., s. 31.). 

(66) İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurlar Kanununun 18 Haziran 1947 
tarihli 5099 sayıh kanunla değişik 23. maddesi. Bu madde bakımından ya-
bancı kadınla evli olmanın, A-D bentlerinde belirtilmiş "şeref  ve haysiyeti 
bozucu halleri adet edinmiş olmak'Ve "hileli müflis  olmak" gibi durumlarla 
aynı sonucu vermesi gerekiyordu! 

(67) Anayasa Mahkemesi, E. 1964/36, K. 1964/77, karar t. 25.12.1964; R.G. 21.4.1965 
11981; AYMKD, sayı 2 (eski bası), s. 240 vd. Bu kararın ayrıntılı bir incele-
me ve eleştirisi için bkz. DURAN, Lûtfi;  Mahkeme Kararlan Kroniği-Ana-
yasa Hukuku, İ.H.F.M. cilt XXXI, sayı 1-4 (1966), s. 284 v.d. 

(68) 6.6.1927 tarih ve 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askeri Memurlar Kanu-
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi (...) hakkında Kanun, kabul t. 
27.7.1970, R.G. 1.8..1970, 13566, D.V. t C. 9, S. 2612. 

(69) Bkz. 65 ve 67 sayılı dipnotları. 
(70) Konuyla ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararında, Cumhuriyetin ilk yılla-

rında "geçmişten kaynaklanan toplum yapısının özelliğinin yabancı ile ev-
lenenlere iyi gözle bakmama, tahammülsüz ve hoşgörüsüz davranma" sonu-



sında yoğunluğu artmış bulunan çeşitli ilişkiler karşısında, yaban 
cıyla evliliği "caydırıcı" ve dolaylı yoldan engelleyici önlemlerin ger-
çekçi olduğu da söylenemez. Nitekim, zamanın akışı ve Türk toplum-
sal yaşamında ortaya çıkan gelişmeler karşısında, söz konusu hüküm-
ler geniş ölçüde tasfiye  edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, konu-
nun bu yanı üzerinde daha fazla  durmayı gerekli görmüyoruz. Ancak, 
1312 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde uyrukluk huku-
ku tekniği açısından ilginç bir uygulamaya değinmek yerinde olacak-
tır. 

1312 sayılı kanunun yürülükte bulunduğu dönemde, yabancıyla 
evli olmayı yedek subaylık için bir engel hal sayan kanun hükmün-
den (ve benzerlerinden) kurtulmak için bir "kanuna karşı dolan (hi-
le ) " yoluna başvurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi üyesi Şemsettin Akçaoğlu, 788 sayılı Memu-
rin Kanununun 1393 sayılı kanunla değişik madde 4/H hükmüne iliş-
kin 22.Mayis.1963 tarihli kararma yazdığı karşı oy yazısında bu "ka-
nuna karşı dolan" yöntemini şöyle açıklamıştır : 

"Vatandaşlık Kanunumuza göre bir ecnebi kadın Türk ile evlenince Türk 
tabiiyetine geçer. Bu kadın boşanır ve eski tabiiyetine rücu hakkında bir 
arzu izhar etmezse Türk kalır (1312 sayılı kanunun 13. maddesi) (71). 

Türk tabiiyetini bu suretle kazanan bir ecnebinin hangi hizmette bulunur-
sa bulunsun, bir Türk memur ile evlenmesine kanuni bir mani yoktur" (72). 

1312 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde, kesin sayı-
sı saptanamasa bile, bir hayli kişinin, memurluk veya yedek subaylık 
hakkından yoksun kalmamak için, Cumhuriyet öncesi dönemde gö-
rülen ve halk dilinde "hülle" denilen bir yola başvurdukları anlaşıl-
maktadır (73). 

cunu doğurduğu söylenmiştir (K. 1979/39, bkz. yukarıdaki dipnotu 63, s. 31). 
DURAN da 1076 sayılı kanunun madde 23/E hükmüyle ilgili olarak, 1930'lar-
dan 60'lara doğru tarihin akışı karşısında bu hükmün "gerçek bir ihtiyacı 
karşılamaktan ziyade, aşırı bir gelenekçiliğin ve şüpheciliğin ifadesi  ve yer-
siz" bir önlem haline geldiğini belirtmiştir (Bkz. DURAN, dipnotu 65 de 
a.g. kronik, s. 336). 

(71) Bkz. yukarıda Ç. 
(72) Anayasa Mahkemesi, E. 1963/205, K. 1963/123, karar t. 22.5.1963, AYMKD sa-

yı 2, ,eski bası), s. 11 vd. (s. 23). 
(73) DURAN, bu durumu şöyle anlatmıştır: "İşte, eski İslam Hukukumuzda 'te-

laki selase' ile ayrılmış olan karı kocanın tekrar nikahla birleşebilmeleri 
için kadının arada başka bir erkeğe nikahlanıp boşanması lüzumu (hilli 
nikah, halk dilinde Hülle) gibi bir hilei şer'iye yoluna sapmak suretiyle, 
mevzubahis hükmü bertaraf  etmek mümkündür. Bilhassa kötü niyetli kimsele- v 
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Ancak, Türkle evlenmiş yabancı kadının Türk yurttaşlığı kazan-
mış olması ve "yabancı" sayılmaması için, evlendiği ilk Türkten bo-
şanıp, bir başka Türkle evlenmesi ve ondan da boşanmasının neden 
gerekli görüldüğü, anlaşılması bizce olanaksız bir uygulamadır. Çün-
kü, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun "Türklerle evlenen ya-
bancı kadınlar Türk vatandaşı olurlar" (madde 13 cümle 1) hükmü 
karşısında, kadının hem Türkle evli olup, hem de yabancı sayılması 
sözkonusu edilememek gerekirdi. Kadının, Türkle evlenme yoluyla 
Türk yurttaşlığı kazanması bakımından, özgün uyrukluğunu muha-
faza  etmekte veya etmemekte olması bir önem taşımadığı gibi, kadı-
nın Türk yurttaşı olması için herhangi bir başvuruda bulunması da 
gerekli değildi (74). Türkle evlenen kadın, bu evlenmeyle Türk yurt-
taşı olduğunu ileri sürme hakkına ve olanağına sahip bulunacağına 
göre; kadının "yabancı", Türk kocanın da "yabancıyla evli" sayılma-
sında hukuksal olanaksızlık var olmak gerekirdi. Çünkü Türkiye Cum-
huriyetine uyrukluk bağıyla bağlı hiç kimse Türk Hukuku açısından 
"yabancı" sayılamaz (75). 

Bu durumda da, kadının Türk kocasından boşanıp, 1312 sayılı ka-
nunun kendisine tanıdığı rücu hakkını (madde 13/2) kullanmayarak 
Türk yurttaşlığını "sağlamlaştırması" ve bunu izleyen -yukarıda be-
timlediğimiz- dolanlı işlemler yararsız ve anlamsız değil miydi? 

1312 sayılı kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde, Türkle evli 
kadının, Türk yurttaşlığının yanısıra evlilikten önce sahip bulundu-
ğu yabancı uyrukluğu sürdürmekte de olabileceğini belirtmiştik. Bu 
durumdaki bir kadınla evli olan Türk erkeğinin, karısının uyrukluk-
larından birinin "yabancı" olması nedeniyle "yabancıyla evli" sayıl-
ması, Türk kanunu uyarınca kazanılmış Türk. yurttaşlığının kadının 
öbür uyrukluğu karşısında ikinci planda kalması anlamına gelmekte-
dir ki bunun Türk hukuku açısından kabul edilebilir bir sonuç olarak 
görülmemesi gerekirdi (76). 

rinbu kanuni imkandan faydalanacakları  tabiidir. Mamafih  bu güne kadar 
iyi niyetli birçok yüksek tahsilli vatandaşlarımız da, ya memuriyete gire-
bilmek veya vazifelerini  muhafaza  edebilmek, yahut yedeksubaylık hak-
kından mahrum olmamak için mevzuubahis 'kanuna karşı hile' yoluna baş-
vurmak zorunda kalmışlardır. (DURAN, dipnotu 65 de a.g. karar incele-
mesi, s. 335). 

(74) Bkz. Yukarıda C. 
(75) Bkz. ARAT, dipnotu 65 de a.g.m., s. 78. 
(76) Birden çok uyrukluğun aynı kişide toplanması halinde kişinin uyrukluğu-

na sahip bulunduğu devletlerden herhangi biri, kişinin diğer uyrukluğunu 
(veya uyrukluklarını) dikkate almamak durumundadır. Bu ilke, 12 Nisan 



Yabancı kadının, Türkle evlenme yoluyla kazandığı Türk yurttaş-
lığını tanımama anlamına geldiği apaçık olan uygulamayı "meşrulaş-
tırmak" için, burada "yabancı kadınla evli olmamak"tan kastolunan 
durumun "sabık ecnebi kadınla evli olmamak" olduğu ileri sürülmüş-
tür (77). Ancak, ilgili kanunların sözü bu yoruma elverişli olmadığı 
gibi, uyrukluk hukukunun genel ilkeleri de bu yorumun tam karşıtını 
benimsemeyi gerektirir. 

Öte yandan sözkonusu uygulama "garip" diye nitelenen sonuç-
lara da yol açıyordu : "yabancı kadınla evli olma" nedeniyle erkekler 
belirli kamu hizmetlerine girme (veya bu hizmetleri sürdürme) hak-
kından yoksun bırakılırken, kocanın "şaibeli" görülmesinin asıl "ne-
deni" sayılması gereken karı için benzeri bir kanuni engel yoktu (78). 

III. GÜNÜMÜZ HUKUKU 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI 
KANUNU (11 Şubat 1964) 

I 
1) Giriş 

1928 yılında kabul edilmiş 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu-
nunun yerine geçecek yeni bir kanun yapılması için hazırlıklara 
1958-59 yıllarında resmen başlanmış, bu çalışmalar 1964 yılında 403 
sayılı kanunun kabulüyle sonuçlanmıştır. 

Kurtuluş Savaşından hemen sonra, o zamanın özel koşulları al-
tında kabul edilmiş 1312 sayılı Kanunun yapılması sırasında, teknik 
mükemmelliğe ulaşma ve uyrukluk hukukunun temel ilkelerine uy-
gunluk sağlama gibi amaçlar değil, genç devletin nüfusunu  eksiltme-
yip, arttırmak isteği egemen olmuştur. 

1930 tarihli Lahey Sözleşmesinin (Bkz. yukarıda ikinci bölüm, II) 4. mad-
desinde, diplomatik koruma (himaye) açısından dile getirilmiştir. "Bir dev-
let, kendi uyruğuna, o kişinin aynı zamanda uyrukluğuna sahip bulundu-
ğu bir başka devlete karşı diplomatik koruma sağlayamaz". 
Bu konu ve bu ilkenin özel hukuk alamnda sözkonusu olabilecek bazı is-
tisnaları için bkz. NOMER, s. 24 vd. 

(77) Danıştay, Istişari mütalaa, E. 1966/250, K. 1966/264, BERKİ, ANSAY, ARAT; 
s. 239 v.d. "... evliliğin Vatanda*jjlık yönünden vücuda gstirdifi  sonuçlara, 
bakmaksızın, evliliğin aktedildiği anda Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 
bağlı olmayan yani yabancı olan bir kadınla evlenmeyi menederek..." 
Bu konudaki bir Genelkurmay Personel Başkanlığı Talimatı için bkz. 
NOMER, Ergin; Teb'a İle Yabancımn Hukuki Müsavatı, I.Ü.H.F. yayım, 
1962, S. 89, dipnotu 187. 

(78) Bkz. NOMER, s. 63, ARAT, dipnotu 65 de a.g.m., s. 81, GÜNAL, dipnotu 
65 de a.g.m„ s. 196, ERSOY, dipnotu 65 de a.g.m., s. 260-61. 



Ancak aradan geçen yıllar ve değişen koşullar, 1312 sayılı kanu-
nun eksiklik ve aksaklıklarını açıkça ortaya çıkarmış ve yeni bir ka-
nunun yapılmasını zorunlu hale getirmişti. 

403 sayılı kanunun kabulüyle sonuçlanan ve yıllarca süren çalış-
malarda "tasarı" niteliğindeki ilk adım, Uluslararası Kişi Halleri Ko-
misyonu'nun (C.I.E.C.) Türk Seksiyonu üyelerince hazırlanmış olan 
metindir. 1959 yılında hazırlanan bu metin, araya 27 Mayıs 1960 Dev-
riminin girmesi nedeniyle kadük olmuştur. 

"Vatandaşlık" konusuna genişçe yer veren bir madde (madde 54) 
içeren ve insan hakları kavramı ışığı altında hazırlanan 1961 Anaya-
sasının kabulünden sonra yeni bir vatandaşlık kanunu yapılması ça-
lışmalarına devam edilmiş ve 1962 yılında T.B.M.M.'ne sunulan tasa-
rı 11 Şubat 1964 de kabul edilerek, 22 Mayıs 1964 de 403 sayılı TVK 
olarak yürürlüğe girmiştir (madde 47). 

403 sayılı TVK'nun kabulüyle sonuçlanan hazırlık çalışmaları sı-
rasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münase-
betler Enstitüsü de, düzenlediği Bilimsel Toplantılarda, tasarıları in-
celeyip değerlendirerek, katkıda bulunmuştur (79). 

TVK bir, yandan, yurttaşlık konusunda, uluslararası düzeydeki 
çağdaş gelişmelere öte yandan 1961 de kabul edilen T.C. Anayasasının 
yurttaşlıkla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili ilkelerine uygun dü-
zenlemeler getirmeye çalışmıştır. Özellikle yurttaşlığın kanıtlanması 
(ispatı) ve yargı denetimi gibi konularda, eski kanunlarda bulunma-
yan hükümlere yer vermiş olması önemli bir aşama olmuştur. 

403 sayılı TVK, uyrukluk konusunda erişilmesi istenilen ideal du-
rumu saptamak üzere uluslararası düzeyde benimsenmiş üç ilkenin 
gerçekleşmesi bakımından, mükemmel değilse de, hayli başarılı düzen-
lemeler getirmiştir. Kanunun hazırlanmasında "herkesin bir uyruk-
luğu olmalı", "herkesin yalnız bir uyrukluğu olmalı" ve "Kişi, uyruk-
luğunu seçmede ve değiştirmede serbest olmalı" ilkeleri gözönünde 
bulundurulmuş ve bu ilkelere, olabildiğince ters düşmeyen çözümler 
öngörülmüştür. 

TVK'nun evli kadının uyrukluğuna ilişkin hükümlerini aşağıda 
ayrıntılı olarak incelemeye ve açıklamaya çalışacağız. Burada, evlen-
menin kadının uyrukluğuna etkisi konusunda TVK'nun getirdiği sis-
temi birkaç nokta halinde özetlemek gerekirse şunları belirtebiliriz : 

(79) 403 sayılı TVK ııun hazırlık çalışmalarının çeşitli evreleri konusunda bilgi 
için bkz. UNAT, Metinler, s. 171 vd. 



(i) Türkle evlenen yabancı kadının Türk yurttaşlığı kazanması -ilke ola-
rak- kendi istencine Iseçimine) bırakılmıştır. Ancak, istisnai bazı du-
rumlarda (örneğin kadının yurtsuz olması), Türkle evlenen yabancı 
kadın istenci aranmaksızın kendiliğinden Türk yurttaşlığım kazan-
maktadır. 

(ii) Yabancıyla evlenen Türk kadınının bu evlilik nedeniyle Türk yurttaş-
lığıyla ilişkisinin kesilmesi, kesin olarak kendi istencine (seçimine) bı-
rakılmıştır. Ancak, kadın kocasından uyrukluk alamıyorsa (örneğin 
koca yurtsuzsa) kadının evlilik nedeniyle Türk yurttaşlığından ayrıl-
masına olanak yoktur. 

2) 403 sayılı TVK'na göre, yabancıyla evlenen Türk kadınının 
uyrukluk durumu 

A) Gene! olarak 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK), yabancıyla evlenen 
Türk kadınının yurttaşlığı üzerinde bu evliliğin bir etkisinin olma-
masını; yani kadının, Türk yurttaşlığını muhafaza  etmesini ilke ola-
rak benimsemiştir. Bu ilkenin benimsenmesi, İnsan Hakları ve Uy-
rukluk Hukuku alanında, uluslararası düzeyde ortaya çıkan çağdaş 
gelişmelere uygun düşmektedir (80). 

T.V.K. madde 19 a göre : 

"Yabancı ile evlenen Türk kadını kocasının milli kanunu evlenme sebebi 
ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve kadm kocasının vatandaş-
lığını seçtiğini (...) bildirdiği takdirde Türk vatandaşlığını kaybeder." 
"Kadın kocasının vatandaşlığını belirli şartların gerçekleşmesi ile kazanı-
yorsa; Türk vatandaşlığı o tarihte kaybedilir." 

Görüldüğü gibi, burada, yabancıyla evlenen Türk kadmına bir 
olanak, bir seçenek sağlanmakta; ama, kadın Türk yurttaşlığından 
ayrılmaya zorlanmamaktadır. Başka bir deyişle, yabancıyla evlenen 
kadınm, bu evlenme yüzünden kendi istenci dışında Türk yurttaşlı-
ğından yoksun kalması sözkonusu değildir. Öte yandan, kadının Türk 
yurttaşlığından, bu yoldan ayrılabilmesi bir başka temel koşula da 
bağlanmıştır : "kocasının milli kanunu (nun) evlenme sebebi ile ko-
canın vatandaşlığını kadına bahşetmesi." 

Bu konuya ilişkin, çeşitli sorunları ve koşulları aşağıda incele-
meye çalışacağız. 

Ancak, bu incelemeye girişmeden önce, 403 sayılı T VK nun Türk 
yurttaşlığıyla ilişkinin kesilmesi konusundaki sistematiği üzerinde kı-
saca durmamız yararlı olacaktır. 

(80) Bkz. yukarıda İkinci Bölüm. 



Türk yurttaşlığının bırakılması (terki) ve yitirilmesi (kaybı) ko-
nusunda, TVK, üçlü bir ayrım öngörmüştür : 

(i) Kaııun Yolu ile Kayıp (m. 19). 
(ii) Yetkili Makam Ka'ran ile Kayıp (m. 20 v.d.) 

Ciii) Seçme Hakkı ile Kayıp (m. 27 v.d.) 

TVK'nun bu tasnifi,  kanımızca, değişik durumları aynı kategoriye 
sokmaktadır ve başarılı değildir. Konuyu, aşağıdaki ayrımlara ayıra-
rak incelemek, sistematik bakımdan daha uygun olacaktır : 

(i) Kişinin, kendisine tanınmış seçme hakkını kullanarak, Türk yurttaşlı-
ğından ayrılması (81); 

(ii) Kişinin, başvurusu üzerine, yetkili makamın izni ile Türk yurttaşlığın-
dan çıkması; 

(iii) Kişinin, kendi başvurusu gerekmeksizin, yetkili makamın kararı ile 
Türk yurttaşlığından, "vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemleri" yü-
zünden yoksun bırakılması. 

Yukarıdaki birinci kategoride (yani ayrılma hâlinde) kişi, belirli 
koşullarda, Türk yurttaşlığından ayrılma yönündeki istencini (iradesi-
ni) açıklamakla, başka bir işleme gerek olmaksızın yurttaşlıktan ayrı-
labilmekte; diğer bir deyişle, Türk yurttaşlığını terketmektedir. 

Üçüncü kategoriye giren hâllerde (yani yoksun bırakılma hâlle-
rinde) ise ilgili kişinin istencine bakılmaksızın, yani bu yolda bir baş-
vuruda bulunmuş olması gerekmeksizin, Türk yurttaşlığı o kişiden alın-
makta, kişi yurttaşlıktan sanki kovulmaktadır (82). 

İkinci kategoriye giren hallerde ise (yani çıkma hallerinde) tel-
sikteki duruma koşut olarak, Türk yurttaşlığı ile ilişkinin sona erme-
si (yurttaşlıktan çıkma), ilgilinin istenç açıklaması (başvurusu) üze-
rine yetkili makamca bu yolda alınacak bir karara bağlıdır. 

Bu tasnifte,  yurttaşlıktan ayrılma ve çıkma, ilgilinin istencine 
uygun, yurttaşlıktan yoksun bırakılma ise ilgilinin istencine aykırı 
olduğu için, ayırımın dayandığı temel, ilgilinin istenci gibi görünmek-
tedir. Ancak, konu biraz daha yakından incelendiğinde, ayrımı, ilgili-
nin başvurusuna dayandırmanın daha yerinde olduğu ortaya çıkıyor. 
Çünkü, devletin yetkili organınca yapılacak yurttaşlıktan çıkarma iş-
lemi, çıkarılan kişinin istencine uymakta da olabilir. Örneğin, "Türk 

(81) "Ayrılma" deyimi için Bkz. aşağıda B (Deyim sorunu). 
<82) "Vatandaşlığa alınmanın iptali" (TVK m. 24) ile yabancı kadının Türk yurt-

taşlığı kazanmasına temel olmuş evliliğin butlanına karar verilmesi (TVK. 
m.5/II) hâlleri de, ilgilinin istencinin dikkate alınmaması açısından, bu ka-
tegoriye girer. 



vatandaşlığından çıkma izni almaksızın kendi isteği ile yabancı bir 
devlet vatandaşlığını kazanan" (TVK m. 25/a) bir kişinin durumun-
da, "yurttaşlıktan çıkarma" işleminin ilgilinin istencine aykırı ola-
cağı her zaman söylenemez. Giderek, bu kişinin çıkma izni almadan, 
kendi isteği ile yabancı bir devlet uyrukluğunu elde etmiş olmakla, 
Türk yurttaşlığı ile ilgisini kesme yönündeki istencini üstü kapalı 
(zımni) bir biçimde açıklamış olduğu söylenebilir (83). 

Bu bakımdan kişinin Türk yurttaşlığı ile ilişkisinin kesilmesi hal-
lerinin tasnifi;  ilgilinin yurttaşlığıyla ilişkisini kesme yolunda bir baş-
vuruda veya açık (sarih) istenç açıklamasında bulunmasının, işlemin 
gerçekleşmesi için zorunlu olup olmamasına göre yapılmalıdır. 

Ayrılma halinde, usulüne uygun biçimde yapılmış istenç açıkla-
ması; çıkma halinde, yetkili makamın kararma temel olmak üzere il-
gilinin başvurusu zorunludur. Yoksun bırakılma halinde ise,- ilgilinin 
sarih (açık) bir istenç açıklaması ya da başvurusuna gerek bulunmak-
sızın, yurttaşlık ilişkisi, yetkili makamın kararıyla kesilmektedir. 

Ayrılma yolunun temel özelliği, ilgili kişinin, Türk yurttaşlığın-
dan ayrılma yolunda yapacağı usulüne uygun biçimdeki istenç açıkla-
masının, yurttaşlıkla ilişkinin kesilmesi için yeterli olması; "izin" ve-
ya "onay" gibi başkaca herhangi bir işleme gerek bulunmamasıdır. 

Böylece, bir istenç açıklamasında bulunmakla Türk yurttaşlığın-
dan ayrılabilecek kişiler, başlıca iki grupta incelenebilir : 

(î) Evliliğin, kadının uyrukluk durumunu etkilediği hâller; 
(ii) Erginliklerinden önce Türk yurttaşlığım kazanmış bazı kişilere ilişkin 

özel durumlar. 

Erginliklerinden önce Türk yurttaşlığını kazanmış bazı kişilere 
üişkin özel durumlar (TVK m. 27) bu incelememizin kapsamı dışın-
da kalmakta olduklarından bu konu üzerinde burada durmuyoruz! 

Evliliğin, kadının uyrukluk durumunu etkilediği hâller konusunu 
iki alt başlığa ayırarak inceleyeceğiz : 

(i) Yabancıyla evlenen Türk kadınının Türk yurttaşlığından ayrılması; 
(ii) Türkle evlenerek Türk yurttaşı olmuş kadının, eski uyrukluğuna dön-

mesi. 

Aşağıda önce (i) numara ile belirttiğimiz alt konu üzerinde du-
racağız. 

(83) Bkz. WEIS, P., Nationality and Statelessness in International Law. Landon 
1956, s. 121-122. 



B) Deyim sorunu: 

TVK. m. 19, bu durumda kadının, "kocasının vatandaşlığını seç-
tiğini bildirdiği takdirde Türk vatandaşlığını kaybedeceğini" belirtmek-
tedir. Kanımızca, burada kaybetme sözcüğünün kullanılması yerinde 
değildir. Çünkü, kaybetmenin kişinin sahip bulunduğu bir şeyin is-
teği dışında elinden çıkması halinde sözkonusu olması gerekir. Oysa 
burada düzenlenen durumda, yabancı ile evlenen Türk kadını, koca-
sının uyrukluğunu seçmekte ve bu seçimini Türk makamlarına bildir-
mektedir. Bu bakımdan, TVK m. 19'da kullanılan kaybetme deyimini 
benimsemiyor, onun yerine ayrılma demeyi yeğliyoruz (84). Nitekim, 
"Evlenme ile Türk vatandaşlığını kaybeden kadm" başlığını taşıyan 
TVK. m. 13'de "19. madde uyarınca Türk vatandaşlığından ayrılan" 
kadm; TVK. m. 18'de "Evlenme ile Türk vatandaşlığından ayrılan 
analar" formülü  kullanılmıştır. Ayrıca, benzer durumu düzenleyen 
TVK. m." 28'de ve TVK. m. 27'de de ayrılma deyimi kullanılmıştır. 

C) Yurtsuzluğu (Vatansızlığı) Önleme Amacı: 

Yabancı ile evlenen Türk kadınına tanınmış bulunan "seçme hak-
kını kullanma" yoluyla Türk yurttaşlığından ayrılma olanağı ancak 
"kocanın milli kanunu (nun) evlenme sebebi ile kocanın vatandaşlı-
ğını kadına bahşettiği" hallerde sözkonusu olabilmektedir. Bu bakım-
dan, Türk kadınının evlendiği yabancı erkeğin ulusal yasası, seçme 
hakkının varlığı bakımından belirleyici bir öğedir. Bu hükmün ama-
cının, kadının yurtsuz (vatansız) duruma düşmesini önlemek oldu-
ğu açıkça görülmektedir (85). Bu düzenleniş biçimi insan hakları ve 
uyrukluk hukuku alanlarında, uluslararası düzeyde öngörülen çözüm-
lere de uygun düşmektedir (86). 

(84) NOMER, bu durumda kadımn kocasının Uyrukluğunu seçtiğini bildirmesi-
nin "Türk vatandaşlığını terk beyanı" niteliğinde olduğunu belirtmiştir. 
(NOMER, s. 87). Bu, hiç kuşkusuz yerinde bir nitelemedir, çünkü kadın, 
sonuç olarak, Türk yurttaşlığını terk etmektedir, "ayrılma" deyimini, "terk-
etmeyi" de ifade  etmek üzere kullanıyoruz. 

(85) "Kanunkoyucu bu halde de, 'vatansızlık halini önlemek' gayesiyle, kadının 
bu seçme hakkını, kocanın milli kanununun, evlenme ile kadına vatandaş-
lık vermesi şartı ile kayıtlamıştır;" ULUOCAK, Nihal E.; Türk Vatandaşlık 
Hukuku, İ.Ü.H.F. yayını, İstanbul 1968, s. 65. 

(86) Birleşmiş Milletler Örgütünün öncülüğüyle 24 Mart -18 Nisan 1959 ve 15-28 
Ağustos 1961 tarihlerinde toplanan Konferansça  kabul edilen "Yurtsuzluğun 
Azaltılması Sözleşmesi" (Convention on the Reduction of  Statelessness) (U.N. 
Doc. A/CONF. 9/15, 1961), evlilik ve evliliğin sona ermesi gibi kişisel hal de-
ğişikliklerinin, uyrukluğun yitirilmesi sonucu doğurmasının, ilgili kişinin 
yeni bir uyrukluk kazanmasına bağlı olmasını öngörmektedir (m. 5/1). Ay-



Kocanın yurtsuz (vatansız) olması ya da kocanın ulusal yasası-
nın karıya uyrukluk vermemesi hallerinde TVK. m. 19'a göre bir seç-
me hakkı kullanılması sözkonusu değildir. 

Ç) Seçme hakkının, ancak kocanın uyrukluğu yönünde 
kullanılabilmesi: 

TVK m. 19'a göre kullanılabilecek seçme hakkının bir özelliği de, 
bu hakkın yalnız kocanın uyrukluğu yönünde kullanılabilir nitelikte 
oluşudur. Türk kadını, TVK m. 19 gereğince, Türk yurttaşlığından an-
cak evlendiği yabancı erkeğin uyrukluğunu kazanmış veya kazanacak 
durumda bulunuyorsa ayrılabilecektir. Yabancıyla evlenen Türk ka-
dınının, bu durumdan kocasının uyrukluğu dışında bir uyrukluğa geç-
mek için yararlanması, bu olanağın tanınmasındaki temel amaca ters 
düşeceği için söz konusu değildir. 

D) Çift  Uyrukluk Sorunu : 

"Seçme Hakkı" deyiminin de gösterdiği gibi, yabancıyla evlenen 
Türk kadınının Türk yurttaşlığmdan ayrılabilmesi, kendi geçimine 
bağlıdır. Türk kadını, evlendiği yabancı erkeğin uyrukluğunu elde et-
miş durumda bulunuyor ama seçme hakkını kullanarak Türk yurt-
taşlığından ayrılma yoluna da gitmiyorsa, çift  uyruklu olacaktır. 

Bu durumda, kadının Türk yurttaşlığından ayrılma yönünde hiç-
bir girişimde bulunmaması, çift  uyrukluk durumunun doğmasına ve 
sürmesine yol açmaktadır. Buna, "kadının çift  uyrukluğu seçmesi" 
de denilebilir. 

Evlendiği yabancı erkeğin ulusal yasası gereğince, evlenme nede-
niyle kendiliğinden kocasının uyrukluğunu kazanan ama Türk yurt-
taşlığmdan ayrılma girişiminde bulunmayan kadının çift  uyruklu ol-
ması karşısında TVK açısından yapılabilecek bir şey yoktur. Ancak, 

nca, bir sözleşen (akid) devlet hukukunun uyrukluğu bırakma (renunciation 
of  nationality) olanağı tanıması halinde; bırakmanın ilgili kişi başka bir uy-
rukluk elde etmedikçe geçerli olmaması da öngörülmüştür (m. 7/a). 
1930 yılında Milletler Cemiyetinin öncülüğüyle Lahey'de imzalanan "Uyruk-
luk Yasalarımn Çatışmasına ilişkin Bazı Sorunlar Hakkında Sözleşme" 
(Convention on Certain Questions Relating to the Conflict  on Nationality 
Laws) (L. N. Doc. 24. M. 13. 1931. V.) de aym ilkeyi kabul etmişti: "Kadının 
ulusal yasası, yabancıyla evlenmesi halinde, kadının uyrukluğunu yitirme-
sini gerektiriyorsa; bu sonucun doğması, kadının, kocasının uyrukluğunu ka-
zanmasına bağlı olacaktır'' (m. 8). (Bu iki metne sadece örnek olarak deği-
niyoruz. Konunun, uluslararası düzeyde düzenlenişine ilişkin daha fazla  bil-
gi için bkz. yukarıda "İkinci Bölüm"). 



yabancı kocanın ulusal yasası, kadına uyrukluk vermeyi, yapacağı bir 
istenç açıklamasına bağlamış ise durum değişir. Türk yurttaşı kadın, 
yabancı erkekle evlendiğinde, bu evlilik nedeniyle, kocanın ulusal hu-
kukunun tanıdığı olanaktan yararlanarak kocanın uyrukluğunu seç-
tiği halde, bu seçimini yetkili Türk makamlarına "ayrılma bildirimi" 
(terk beyanı) biçiminde bildirmezse, Türk yurttaşlığından ayrılmış ol-
maz. Ancak, bu durumda, Türk kadını istenç açıklaması yaparak ko-
casının uyrukluğunu elde etmiş olacağından "Türk vatandaşlığından 
çıkma izni olmaksızın kendi istekleri ile yabancı bir devlet vatandaş-
lığını kazananlar" (TVK m. 25/a) kategorisine girmiş olacaktır (87). 
Bu kategoriye girenlerin "Türk vatandaşlığını kaybettiklerine Bakan-
lar Kurulu tarafından  karar verilebilir". 

E) İstenç bildiriminin yapılacağı makam ve zaman : 

Yabancıyla evlenen Türk kadınının, TVK m. 19'da öngörülen seç-
me hakkını kullanmasına ilişkin istenç bildirimini yapması gereken 
makam, evlenmenin Türk ya da yabancı makamlar önünde gerçekleş-
tirilmesi haline göre değişmektedir. "Evlenme, evlendirmeye yetkili 
Türk makamları önünde yapıldığı takdirde" bildirim "evlenme sıra-
sında o makama" yapılmalıdır (TVK m. 42/a). 

"Evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıl-
dığı takdirde" bildirimin "evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamla 
rma" yapılması gerekir (TVK m. 42/b). Nüfus  Kanununa (88) göre, 
taraflardan  birisi veya ikisi Türk yurttaşı olan kimselerden, evlenme-
lerine kanuni engel bulunmayanlarm yetkili mahalli (yabancı) ma-
kamlarca yapılan evlenmeleri, konsoloslarımız tarafından  tescil edil-
mek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. Konsolosluğumuz bulunma-
yan yerlerde mahalli yetkili makamlarca yapılan evlenme akitlerinin 
nüfus  idarelerine veya en yakın Türk konsolosluğuna bildirilmesi ko-
canın ödevidir. Türk kadınının yabancı erkekle evlenmesi halinde ise 
bu ödev karıya düşer (m. 25/3, 4) (89). 

Seçme hakkmı kullanma yoluyla Türk yurttaşlığından ayrılmak 
isteyen kadın, bu yoldaki bildirimini, kendisine bu hakkı kazandıran 

(87) Bkz. NOMER, S. 88. 
(88) Nüfus  Kanunu, no. 1587, tarih 5 Mayıs 1972, R.G. 16 Mayıs 1972, 14189; D. V. 

t. c. 11, s. 2272. 
(89) Nüfus  Kanununun, Konsoloslarımıza, bu evlilikleri "tescil edilmek üzere İç-

işleri Bakanlığına bildirme" görevi veren hükmü karşısında, tescili yapacak 
makamın Konsolosluklar olmadığı kabul edilmelidir. Konsolosluklara düşen 
görev, tescili yapacak asıl makama ulaştırılmak üzere durumu İçişleri Ba-
kanlığına bildirmektir. 



evlenme yetkili Türk makamları önünde yapıldığı takdirde evlenme 
sırasında yapmalıdır. TVK m. 42/a, bu bildirimin biçimi konusun-
da bir açıklık taşımamaktadır. Yönetmeliğin m. 20/b hükmü, bu bil-
dirimin "yazılı" olmasını öngörmüştür. Bu hâlde, bildirimin evlenme 
sırasında yapılması gerektiğine göre, evlenme işlemi tamamlandıktan 
sonra yapılacak bu yoldaki başvurular sonuç doğurmaz. 

Türk kadınına seçme hakkını kullanma yoluyla Türk yurttaşlı-
ğından ayrılma olanağı veren evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı 
makamlar önünde yapıldığı takdirde, seçme hakkının kullanıldığına 
ilişkin bildirim "evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına evlen-
me akdinden başlıyarak bir aylık süre içinde, yazılı olarak yapılır" 
(TVK m. 42/b). 

TVK, Türkle evlenen yabancı kadının Türk yurttaşlığını kazan-
mak için yapması gerekli bildirimle, yabancıyla evlenen Türk kadını-
nın Türk yurttaşlığından ayrılmak için yapacağı bildirimi, aynı mad-
de içinde düzenlemiştir. Kanun, evlenmenin yabancı makamlar önün-
de yapılması halinde, bildirimin yapılacağı makam olarak "evlenmeyi 
tescil ile görevli Türk makamları"nı göstermiştir. Evlenmeyi tescil et-
mekle görevli Türk makamı, ilgili nüfus  sicil memurluğudur. Ama, 
Türkle evlenen yabancı kadının, Türk yurttaşlığını kazanmak için ev-
lenmenin aktinden başlayarak bir aylık süreyi geçirmemek kaydıyla il-
gili Türk Konsolosluğuna başvurması yeterli sayılmalıdır (90). Aynı 
olanağı, yabancıyla evlenme yoluyla Türk yurttaşlığından ayrılmak 
isteyen Türk kadınına da tanınmış saymak adalete uygun bir çözüm-
dür. 

F) İdarece yapılacak inceleme 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, seçme hakkını kullanma yoluyla 
Türk yurttaşlığından ayrılmanın temel özelliği, kendisine bu hak ta-
nınmış olan kadının usulüne uygun olarak yapacağı istenç açıklama-
sının, hiçbir izne bağlı olmaksızın yurttaşlıktan ayrılma sonucu do-
ğurmasıdır. Durum, ilke olarak, böyle olmakla birlikte, sistemin işle-
yişinde, idarenin değerlendirmesine yer bırakan bazı noktalar da yok 
değildir. 

TVK yabancıyla evlenen Türk kadınına tanıdığı, yurttaşlıktan ay-
rılma olanağını bir temel koşula bağlamış bulunmaktadır : kocanın 
ulusal yasasının, evlenme nedeniyle kadına kocanın uyrukluğunu ka-
zandırmış veya kazandıracak olması (91). 

(90) GÖGER, Erdoğan; Türk Tabiiyet Hukuku, Dördüncü Bası, A.Ü.H.F. yayını 
1979, s. 62. 

(91) Bkz., yukarıda C. 



Kadının, evlendiği yabancı erkeğin uyrukluğunu gerçekten ka-
zanmış olup olmadığı ya da "belirli şartların gerçekleşmesiyle" (TVK 
m. 19/2) kazanıp, kazanmayacağı nasıl saptanacaktır? İşte bu nok-
talarda idarenin bir inceleme ve değerlendirme ypmakla görevli ol-
duğunun kabulü gerekir. Bu konuda, ne TVK, ne de Yönetmelik açık 
bir hüküm getirmemiş olmakla birlikte, yabancı erkekle evlenmiş ol-
mak Türk kadınına ancak belirli koşullarda seçme hakkı kazandır-
dığına göre, İdare makamlarının kadının istemi üzerine yurttaşlıktan 
ayrılma işlemini gerçekleştirme yoluna gitmeden önce bu koşulların 
varlığını araştırmaları doğaldır (92). Örneğin, istenç açıklamasının 
TVK'nda öngörülmüş süre içinde ve usulüne uygun biçimde yapılıp 
yapılmadığının araştırılması gerekir. Yönetmeliğin 55. maddesindeki 
"Nüfus  memurluğu da başka bir emir ve karar beklemeden nüfus  si-
ciline kaydederek, ayrılan kadına kayıp şerhi" verir hükmünü, gerek 
biçim, gerek öz bakımından kanuna uygun olarak yapılmış başvuru-
lara mahsus olarak anlamak gerekir. 

İdarenin, Türk yurttaşlığından ayrılmak isteyen kadının başvu-
rusu üzerine yapması gereken denetimin amacı, kadına kanunun ta-
nıdığı hakkın kullanılmasını idarenin takdirine bırakmak olmamalı-
dır. Ama, kanunun seçme hakkının doğumu için öngördüğü koşulla-
rın varlığını araştırmak ve koşullarda eksiklik varsa, kadının istemi-
nin Türk yurttaşlığından ayrılma sonucu vermemesini sağlamak da 
İdarenin görevidir. 

Örneğin, kocanın ulusal yasasının, kadına evlenme nedeniyle ko-
canın uyrukluğunu gerçekten kazandırıp kazandırmadığı İdarece araş-
tırılmalıdır. Ancak, Türk İdaresinin, ilgili yabancı hukuku bilmek zo-
runda olduğu söylenemez. Hukuk kuralının ispatına, ilke olarak, ge-
rek yoksa da, bu sadece Türk yasaları (mevzuatı) için kabul edilebilir. 
HUMK m. 76, görülmekte olan bir davada yabancı hukukun uygulan-
ması gereken hallerde, yabancı kanun hükmünü ispat yükünün, o hük-
me dayanan tarafa  düştüğünü belirtmektedir (93). HUMK m. 76 hük-
münü örnekseme (kıyas) yoluyla konumuza da uygulayabiliriz. Bu 

(92) Nitekim Yönetmelik, TVK. m. 27 ve m. 28 uyarınca Türk yurttaşlığından ay-
rılmak isteyenlerle ilgili olarak şu hükmü koymuştur: "müracaatı alan ida-
re makamları ve konsolosluklar, adı geçen maddelerin aradığı şartlan tes-
pit ve vatansız kalmayacaklarını ispat eden belgeleri eklemek sureti ile il-
giliye ait düzenlenecek dosyayı İçişleri Bakanlığına gönderirler. (...) Yuka-
rıda sözü edilen maddelere uymayan veya vatansız kalacakları anlaşılan 
hallerde müracaat makamları İçişleri Bakanlığına intikal ettirmeden bu hak-
kın kullanılamayacağını ilgiliye tebliğ eder" (Yönetmelik m. 41). 

(93) KURU, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü, üçüncü bası, 1974, s. 359, 348. 



durumda örneğin, kocanm ulusal yasasının ilgili hükümlerinin onay-
lı çevirilerini sağlamak, seçme hakkını kullanarak Türk yurttaşlığın-
dan ayrılmak isteyen kadına düşen bir ödev olmalıdır. Kocanın yurt-
suz olduğu ya da kocanm ulusal yasasının kadına uyrukluk vermediği 
kuşkusu varsa ve kadm bu kuşkuları giderecek yeterli kanıt sağla-
mamışsa, İdarenin, Türk yurttaşlığından ayrılma yolunda işlem yap-
maması gerekir. 

Ancak, bu yoldaki istemi İdarece reddolunan kadının red kara-
rının iptali istemiyle yargı yoluna başvurabilmesi de, Anayasal sis-
tem bakımından olanak içindedir. 

I 

G) Türk yurttaşlığıyla ilişkinin hangi anda kesildiği sorunu 

TVK madde 19 da öngörülmüş seçme hakkını kullanarak Türk 
yurttaşlığından ayrılan (TVK md. 19 un deyimiyle "Türk vatandaşlı-
ğını kaybeden") kadının, Türk yurttaşlığı ile ilişkinin hangi anda 
kesileceğinin saptanması önemli bir konudur. Çünkü TVK hükümle-
ri gereğince "Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler kayıp tarihinden 
başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur" (94). 

Yabancıyla evlenme yoluyla Türk yurttaşlığmdan ayrılan kadı-
nm, Türk yurttaşlığıyla ilişkisinin hangi anda kesileceği sorunu, ka-
nımızca, konu ikiye ayrılarak incelenmelidir: 

a) Kadın,  hocasının  uyrukluğunu  "belirli  şartların  gerçekleş-
mesi"  ile  kazanıyorsa 

Kadm, kocasının yurttaşlığını "belirli şartların gerçekleşmesi ile 
kazanıyorsa, Türk Vatandaşlığı o tarihte kaybedilir" (TVK m. 19/2) 
hükmü, sorunun bu bölümüne çözüm getirmektedir. Bu durumda, 
kadının Türk yurttaşlığıyla ilişkisinin kesilmesi anı, kocanm ulusal 
yasasmca belirlenmiş olmakta; kadm, TVK na uygun biçimde is-
tenç açıklamasında bulunmuş olmak koşuluyla, kocasının uyrukluğu-
nu kazandığı anda Türk yurttaşlığmdan ayrılmış sayılmaktadır. 

Bu hal bakımından, evlenmenin Türk ya da yabancı makamlar 
önünde yapılmış olması arasında fark  yoktur. 

(94) TVK md. 29- "Bu kanuıı gereğince Türk vatandaşlığım kaybeden kişiler, ka-
yıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. İkamet, gay-
rimenkul edinme ve ferağı,  miras ve çalışma gibi konularda ancak Türk 
kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan faydalanabilirler..." 



b) Kadın,  kocasının  uyrukluğunu  "belirli  şartların  gerçekleş-
mesı'ni  beklemeye  gerek  olmaksızın  kazanıyorsa 

Kadının, kocasının uyrukluğunu kazanması, kocanın ulusal ya-
sasmca evlenmeye ek olarak, belirli koşulların gerçekleşmesine bağlan-
mış değilse; yani kadının kocasının uyrukluğunu kazanması için ev-
lenmiş olması yetiyorsa Türk yurttaşlığı ile ilişkisi hanga anda ke-
silmiş sayılacaktır? TVK nda bu konuyu aydınlatacak bir hüküm yok-
tur (95). 

Yurttaşlıkla ilişkinin bu hâlde, hangi anda kesilmiş olacağı ko-
nusunda iki olasılık sözkonusudur: 

(i) Evlenmenin gerçekleştiği an; 
(ii) Kadının Türk makamlarına ayrılma konusunda istenç açıklamasında 

bulunduğu an. 

Ancak, evlenmenin Türk makamiarı önünde yapılması halinde, 
evlenme anı ile kadının istenç açıklamasında bulunması anı çakış-
maktadır. Çünkü bu halde "evlenme akdinin yapıldığı sırada" istenç 
açıklamasında bulunulması gerekmektedir (96). Demek ki bu halde, 
kadmın Türk yurttaşlığıyla ilişkisi, diğer koşullar gerçekleşmişse, ev-
lenme anında kesilmiş olmaktadır (97). 

Evlenmenin, yabancı makamlar önünde yapılması halinde ise, ev-
lenmenin gerçekleşme anı ile, kadının Türk makamlarına ayrılma ko-
nusunda istenç açıklamasında bulunması anının farklı  olması kaçı-
nılmazdır. Zaman içinde, bu fark  1 aya kadar uzayabilir (98). Bu hâl-
de, kadının Türk yurttaşiığıyla ilişkisinin, evlenmenin gerçekleştiği an-
da değil de; kadının, Türk makamlarına ayrılma konusunda istenç 
açıklamasında bulunduğu anda kesilmiş sayılmasının uygun olacağı 
görüşündeyiz. İstenç açıklamalarına, özelikle kamu hukuku alanın-
da (99) önceye etkili sonuçlar bağlayabilmek «-belki çok istisnai ve zo-
runlu haller dışında- kabul edilebilecek bir çözüm olmamak gerekir. 

(95) Yönetmeliğin 55. maddesinde sözü geçen 'kayıp şerhi''nin nüfus  memurlu-
ğunca verilmesi, "kurucu" değil "açığa vurucu" (ızhari) bir işlemdir; yurt-
taşlıkla ilişkisinin kesilme anını belirlemeye yaramaz. 

(96) Bkz. yukarıda E (İstenç bildiriminin yapılacağı makam ve zaman). 
(97) Bkz. NOMER, s. 87, BERKİ, Evlenme, s. 95. 
(98) Bkz. yukarıda E (İstenç bildiriminin yapılacağı makam ve zaman). 
(99) Günümüzde, uyrukluğun kamu hukuku alanına giren bir bağ (ilişki) ol-

duğu hemen oybirliğiyle kabul edilmiştir. Uyrukluk ilişkisinin, özel hukuk 
alanına girdiği ya da özel hukuka ilişkin yönleri de bulunduğu yolundaki 
görüşler, tarihi bakımdan, Fransa'da uyrukluğa ilişkin hukuk kurallarına 
Fransız Medeni Kanununda (Code Civil) yer verilmiş olmasından (Bkz. yu-
karıda GİRİŞ Bölümü, s. 7-8) güç almaktaydılar. Bu görüşler, özetle; uyruk-



3) 403 sayılı TVK na göre, yabancıyla evlenerek Türk yurttaş-
lığından ayrılmış kadının, Türk yurttaşlığına dönmesi 

A ) Genel olarak 

403 sayılı T V K nun yabancıyla evlenen Türk kadınına belirli du-
rum ve koşullarda Türk yurttaşlığından ayrılma olanağı tanıdığını 
yukarıda ayrıntılı olarak açıklamaya çalıştık. Kanunun tanıdığı bu 
olanaktan yararlanarak Türk yurttaşlığıyla ilişkisini kesmiş bulunan 
kadın, daha sonra hiçbir biçimde Türk yurttaşlığına dönemeyecek mi-
dir? T V K bu durumdaki kadına, belirli durum ve koşullarla Türk 
yurttaşlığına dönme olanağı tanımıştır. Bu dönüş için T V K nunda 
öngörülmüş biri genel nitelikte, biri de özel nitelikte iki yol sözko-
nusudur. 

ii) "Genel" nitelikli dönme yolu 

TVK na göre, "Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanları (bu arada ya-
bancıyla evlenerek Türk yurttaşlığından ayrılmış olan kadınları), Ba-
kanlar Kurulu ikamet şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa ala-
bilir" (TVK m. 8). Ancak, "çıkarma" yoluyla Türk yurttaşlığıyla iliş-
kisi kesilmiş olanlar bu olanaktan yararlanamazlar (TVK m. 8 ve m. 
33/4). Görüldüğü gibi "kolaylaştırılmış telsik" diyebileceğimiz bu yol 
yabancıyla evlenme yoluyla Türk yurttaşlığıyla ilişkisini kesmiş ka-
dınlar da içinde olmak üzere TVK m. 8 in deyimiyle "Türk vatandaş-
lığını kaybetmiş" kişilere genel olarak tanınmış bir olanağı belirtmek-
tedir. 

luk ilişkisinde, bir yanı devlet bir yanı da birey olmak üzere, bir sözleşme 
(akit) niteliği olduğunu öne sürüyorlardı. Bu görüşler, Fransa'da 1927 yılın-
da Yurttaşlık Kanununun yürürlüğe girmesiyle pozitif  dayanaktan yoksun 
kalmış oldular. İtalya, Belçika ve Lüksemburg gibi ülkelerin de, Fransız 
örneğini izlemeleri bu gelişmeyi güçlendirdi. 
Fransız Yargıtay'ı, uyrukluk konularının Fransız Medeni Kanununda dü-
zenlediği dönemlerde bile, uyrukluğun kamu hukukuna ilişkin olduğunu 
belirten kararlar vermişti (Bkz. SEVİG/SEVİG; Devletler Hususi Hukuku, 
Giriş-Vatandaşlık, 4 bası, 1967, s. 60). 
Türk hukuku açısından, yurttaşlık ilişkisinin kamu hukuku niteliği taşıdı-
ğında kuşku yoktur. 1961 Anayasası "vatandaşlık'' konusuna ilişkin hük-
me, "siyasi haklar ve ödevler" başlıklı bölümde yer vermiştir. Uyrukluk 
konusunun, kamu hukuku alanına giren bir nitelik taşıdığı Damştay'ca da 
belirtilmiştir: "1924 tarihli Anayasanın 'Türklerin Kamu Hakları' bölümün-
de ve 1961 tarihli yeni Anayasanın da 'Siyasi Haklar ve Ödevler bölümün-
de düzenlenmiş olan bu hakkın (vatandaşlık hakkının) Türk Anayasa Hu-
kuku bakımından bir kamu hakkı niteliğinde olduğu açıktır." (Danıştay 12. 
Da. E. 1967/418; K. 1968/2268, karar t. 4.12.1968, BERKİ/ANSA Y/AR AT, s. 
74, no. 35). 



(ii) Yabancıyla evlenme yoluyla Türk yurttaşlığından ayrılmış kadının ya-
rarlanabileceği "özel" nitelikli dönme yolu 
403 sayılı TVK madde 13 hükmü, yabancıyla evlenme yoluyla Türk 
yurttaşlığından ayrılan kadına, bu evliliğin sona ermesinden başlaya-
rak üç yıl içinde Türk yurttaşlığına dönme olanağı tanımaktadır. Ko-
numuzu, doğrudan ve özellikle ilgilendiren yol da budur. Aşağıda, bu 
dönme hakkının kullanılmasının koşul ve usullerini açıklamağa çalı-
şacağız. 

B) Tanınan "dönme" olanağının niteliği 
TVK md. 13 de sözkonusu olan dönme olanağı, yabancıyla evlen-

mek ve kocasının uyrukluğunu almak yoluyla Türk yurttaşlığından ay-
rılmış kadının "seçme hakkı' kullanma yoluyla yeniden Türk yurtta-
şı olabilmesi anlamına gelmektedir. Seçme hakkı ile Türk yurttaşlı-
ğının kazanılması, ilgilinin istemine bağlı, ama yetkili makamın bu 
istemi kabulüne gerek olmaksızın sonuç doğuran bir yoldur (100). 

Türk yurttaşlığının bu yoldan kazanılması olanağı TVK'nda be-
lirtilmiş belirli kategorilere giren kişilere tanınmıştır (101). 

TVK, yabancıyla evlenme nedeniyle Türk yurttaşlığından ayrıl-
mış kadının seçme hakkı kullanma yoluyla Türk yurttaşlığına dön-
mesi konusunu özel bir maddeyle düzenlemiştir (TVK madde 13). Du-
rumu, bu maddedeki koşullara uyan kadm seçme hakkı kullandığı 
yolundaki istencini usulüne uygun biçimde bildirmekle Türk yurttaş-
lığına döner. Herhangi bir makamın kabulü, kararı veya onayına ge-
rek yoktur. "Bu hakkın kullanılması için... müracaat makamlarına bir 
dilekçe vermek kafidir"  (Yönetmelik madde 18) "Bu şekilde vatan-
daşlığa dönmeler için hiçbir makamın kararma lüzum yoktur" (Yö-
netmelik madde 20). 

C) Yabancıyla evliliğin sona ermesi 
Bu durumdaki kadının "seçme hakkı" kullanarak Türk yurttaş-

lığına dönebilmesi, ancak Türk yurttaşlığından ayrılmasına temel ol-
muş evliliğin sona ermesinden sonra sözkonusu olabilir. TVK. madde 
13 de kadının Türk yurttaşlığına dönebilmesi bakımından evliliğin so-
na erme nedenleri arasında herhangi bir ayrım öngörülmüş değildir. 
Demek ki, yabancıyla kurmuş olduğu evlilik; ölüm, butlan, boşanma 
ve fesih  gibi nedenlerin hangisi ile sona ererse ersin, kadm Türk yurt-

(100) Bkz. NOMER, s. 81. 
(101) Yedi kümeye ayrılabilecek bu kişilerin listesi için bkz. NOMER, s. 82. Türk-

le evlenen yabancı kadına tanınan, Türk yurttaşlığı kazanma olanağı da 
aynı niteliktedir. Bkz. ileride, 4. (403 sayılı TVK'na göre, Türkle evlenen 
yabancı kadının uyrukluk durumu) s. 104. 



taşlığına dönme yönünde kulanabileceği bir seçme hakkına sahip-
tir (102). 

Kadının, yabancıyla kurmuş olduğu evliliğin, evlenmenin iptali 
nedeniyle sona ermesi ve kadının iyiniyetii olmaması halinde de du-
rum değişmez. Böyle bir halde de kadm, usulüne uygun istenç açık-
lamasında bulunarak, Türk yurttaşlığına dönebilir. 

Ç) Başvurunun yapılacağı süre 

Burada sözkonusu hallerde, seçme hakkı kullanma yoluyla Türk 
yurttaşlığına dönebilme olanağı üç yıllık kesin bir süreye bağlanmış-
tır : Kadının, Türk yurttaşlığına dönme yolundaki başvurusunu, yurt-
taşlıktan ayrılmasına temel olmuş evliliğin sona ermesinden başla-
yarak üç yıl içinde yapması gerekir. Bu süre geçirilmişse, kadm seçme 
hakkı kullanarak Türk yurttaşlığına dönme olanağını yitirmiş olur. 
Böyle bir halde, ancak yukarıda belirttiğimiz "genel nitelikli dönme 
yolu"ndan (103) yararlanarak Türk yurttaşlığına dönebilir (104). Sü-
resi içinde seçme hakkını kullanamayan kişilerin 8. inci madde uya-
rınca yeniden vatandaşlığa alınmaları da mümkündür" (105) (Yönet-
melik, m. 20). 

Burada sözkonusu üç yıllık süre koşuluyla ilgili olarak ortaya şöy-
le bir sorun çıkabilir : 

Yabancıyla evlenerek ve kocasının uyrukluğunu alarak Türk yurt-
taşlığmdan ayrılmış olan kadm, bu evliliğin sona ermesinden sonra 
bir başka yabancıyla (106) evlenirse, üç yıllık süre bitmiş mi sayıla-
caktır? Başka bir deyişle, kadm yeniden evlenmekle, seçme hakkmı 
kullanma yoluyla Türk yurttaşlığına dönme olanağını üç yıllık süre-
nin sona ermesinden önce yitirmiş mi olacaktır? 

Kanımızca, kadının Türk yurttaşlığmdan ayrılmasına temel olmuş 
evliliğin sona ermesinden sonra yabancıyla kuracağı yeni bir evliliğin 
(veya evliliklerin) aşağıdaki koşullarla, sözkonusu seçme hakkını or-
tadan kaldırmaması gerekir : 

(102) ULUOCAK, Nihal E.; Türk Vatandaşlık Hukuku, İ.Ü.H.F. Yayını, 1968, s. 102. 
(103) Bkz. yukarıda A (Genel olarak). 
(104) Bu durumdaki kadın bir Türkle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığı kazana-

bilir.' (TVK m. 5; Bkz. ileride "C''). Ancak, burada sözkonusu olan halde, 
teknik anlamda bir "yurttaşlığa dönme" durumu yoktur; Türkle evlene-
rek Türk yurttaşlığı kazanma yolu herhangi bir "yabancı" kadın için açık 
olduğu ölçüde Türk yurttaşlığından ayrılmış kadın için de açıktır. 

(105) İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasansı-Gerek-
çe II, 1; UNAT, Metinler, s. 273. 

(106) Bkz. yukarıda, dipnotu 103. 



(i) Kadın, başvuruyu yaptığı anda evli durumda bulunmamalıdır; 
(ii) Yurttaşlığa dönme başvurusu, yurttaşlıktan ayrılmaya temel olmuş ev-

liliğin sona ermesinden başlayarak işleyen üç .yıllık süre bitmeden ya-
pılmış olmalıdır. 

Kadının dönme başvurusunu yaptığı anda evli durumda bulunma-
ması gerektiği; maddenin sözünde belirtilmiş değilse de, hükmün ko-
nuluş amacının ve genel anlamının bu yorumu zorunlu kıldığını sa-
nıyoruz. Kadına, yabancıyla evlenme nedeniyle ayrıldığı, Türk yurt-
taşlığına, yine bir yabancıyla evli durumda iken dönmesini sağlaya-
cak "seçme hakkı" tanınması, TVK m. 8'in amacıyla bağdaşmaz. An-
cak, kanımızca üç yıllık sürenin bitiminden önce araya giren evlilik (1er) 
başvuru anında evli durumda olmayan kadının TVK. md. 13 de ta-
nınmış olanaktan yararlanmasına engel sayılmamalıdır (107). 

D) Başvurunun biçimi ve yapılacağı makam 

Kadının burada sözkonusu seçme hakkını kullanmasına ilişkin 
başvuru; yurt içinde mahallin en büyük mülkiye amirine, yabancı 
ülkelerde Türkiye elçilik veya konsolosluklarına yapılır. (TVK. m. 43, 
Yönetmelik, m. 20, 18, 14.) Seçme hakkının kullanılması için yazılı 
bildirimde bulunulması gerekir. Bu bir dilekçe verilerek yapılır (108). 

TVK, yazılı bildirimin, alan makamca İçişleri Bakanlığına gönde-
rileceğini belirtmiştir (TVK m.43). Ancak, yönetmelik, dilekçeyi alan 
makamların "dileğin doğruluğunu tesbit" edeceklerini, "tescil" yapacak-
larını ve İçişleri Bakanlığına bilgi vereceklerini belirtmiştir. (Yönetme-
lik, m.18). Bildirimi alan makamların, buradaki inceleme görevi ko-
nusundaki görüşümüz için, yukarıda "Yabancıyla Evlenen Türk Kadınr-
mn Uyrukluk Durumu" başlığı altında söylediklerimize göndermeyle 
yetiniyoruz (109). 

(107) Gerçi, kadının bu arada yeniden evlenmekle Türk yurttaşlığına dönme ko-
nusundaki seçme hakkını yitirmiş olacağı da düşünülebilir. Ancak, kadına 
tanınmış bir kamu hakkının kanunda açık-seçik bir hüküm olmadan düş-
tüğünün kabulü yerinde olmayacaktır sanırız. Danıştay'ın yurttaşlık ko-
nusuyla ilgili bir kararında da belirtildiği üzere: "Kamu haklarının ise 

kanuni sarahat olmadan düşürülüp, ortadan kaldırılamayacağı genel hu-
kuk prensipleri icabındadır" BERKİ/ANSAY/ARAT, s. 74 vd. (78) no. 35. 

(108) "...Dilekçede Türk vatandaşlığım kaybetme tarihi ve sebebi kayıptan son-
ra kazandığı uyrukluk, doğum tarihi ve yeri ile ayrıca yabancı ile evle-
nenler de evliliğin başlama ve sona erme tarihleri gösterilir ve varsa bel-
geleri eklenir. Bu makamlarca dileğinin doğruluğu tespit edildiği takdir-
de derhal tescilleri yapılır ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.'' Yönetme-
lik, im. 18. 

(109) Bkz. yukarıda 2, F (İdarece yapılacak inceleme), s. 96. 



4) 403 sayılı TVK. na göre, Türkle Evlenen Yabancı Kadının 
Uyrukluk Durumu 

A) Genel Olarak 

TVK, Türkle evlenen yabancı kadının Türk yurttaşlığı kazanması-
nı ilke olarak, kadının seçimine (istencine) bırakmıştır. TVK madde 
5 e göre : 

"Bir Türkle evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığına geçmek istediği-
ni (...) bildirdiği (...) takdirde Türk vatandaşlığını kendiliğinden kaza-
nır." (110) 

Görüldüğü gibi T'VK., Türkle evlenen yabancı kadının Türk yurt-
taşlığı kazanmasını, kadının bu yoldaki isteğini bildirmesine (yani 
kendi istenç ve başvurusuna) bırakarak "kişi, uyrukluğunu seçmede 
ve değiştirmede özgür olmalıdır" ilkesine uyan bir çözüm getirmiştir. 
Ancak yine TVK. na göre, kadının yurtsuz (vatansız) olması veya ev : 

lenmekle yurttaşlığmı yitirmesi (111) hallerinde bu ilkeden ayrılm-
makta ve kadına Türk yurttaşlığı, bu konuda bir isteği bulunup-bu-
lunmadığına bakılmaksızın verilmektedir : 

"Bir Türkle evlenen yabancı kadın (...) vatansız bulunduğu veyahut ev-
lenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği takdirde Türk vatandaşlığını ken-
diliğinden kazanır." (TVK, m. 5/1). 

Öte yandan, TVK nun konuyu düzenleyiş biçimi, herkesin yalnız 
bir uyrukluğu olmalıdır ilkesi açısından başarılıdır denilemez. Çün-
kü, yabancı kadm Türkle evlenmeden, önce sahip bulunduğu uyruk-
luğu muhafaza  etse bile Türk yurttaşlığını kazanabilecektir. Böylece, 
TVK'nun düzenleyişi, çift  uyrukluk durumlarına yol açabilecek bir ni-
telik göstermektedir. 

Başka bir deyişle, Türkle evlenen yabancı kadının bu evlenme ne-
deniyle Türk yurttaşlığı kazanması için evlenme sırasındaki uyruklu-
ğuyla ilişkisinin kesilmesi koşulu aranmadığına göre; yabancı uyruk-

(110) Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yabancıyla evlenen Türk kadını bakımın-
dan da buna koşut bir düzenleme getirilmiştir: 
"Yabancı ile evlenen Türk kadını, kocasının milli kanunu evlenme sebebi 
ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve kadın kocasının vatan-
daşlığını seçtiğini (...) bildirdiği takdirde Türk vatandaşlığını kaybeder." 
(TVK. m. 19/1). 
Bkz. yukarıda 2 "403 sayılı TVK. na göre, yabancıyla evlenen Türk kadı-
nının uyrukluk durumu." 

(111) Bkz. Birinci Bölüm, II, 1 "Kadının uyrukluğunun kocanın uyrukluğunu ken-
diliğinden izlemesi sistemi", s. 15 v.d. 



lu kadm Türk yurttaşlığını evlenme sırasındaki uyrukluğunun yerine 
değil ona ek olarak elde edebilecektir. 

Türkle evlenen yabancı kadına, Türk yurttaşlığı kazanabilmesi 
için TVK madde 5 hükmünün tanıdığı seçme hakkının kullanılması-
nın koşul ve usullerini, aşağıda açıklamaya çalışacağız. 

B) Evlenmenin Geçersiz (Bâtıl) Olmasının, Evlenme Yoluyla 
Kazanılmış Yurttaşlığa Etkisi 

TVK. m. 5/2'ye göre "Evlenmenin butlanına karar verilmesi ha-
linde akitte hüsnüniyetli olan kadın, Türk vatandaşlığını muhafaza 
eder." 

Bu hükmün karşıt kavramından çıkan sonuç, evlenmenin iptali 
halinde, evlenme sözleşmesinde (aktinde) iyiniyetli olmayan yabancı 
kadının, Türkle evlenme yoluyla elde ettiği Türk yurttaşlığından yok-
sun kalacağıdır. 

Evlenmenin geçersiz olduğuna (butlanına) karar verilmesi konu-
sunu, evlenmenin geçersiz olduğu düşünülebilecek çeşitli olasılıklara 
göre ayrı ayrı incelemek uygun olacaktır. Ancak, önce şunu belirte-
lim ki; Türk hukukunda, evlenmenin bozulması, geçersiz (batıl) sa-
yılması konusundaki karar ancak yargı yoluyla alınabilir ve evlilik, 
temelden bozuk (mutlak butlanla sakat) olsa bile, yargıcın kararına 
değin, sağlam bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur (MK. 124). Baş-
ka bir deyişle yabancı kadm, bu evlenme temelden bozuk (batıl) olsa 
bile, Türkle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığı kazanabilir. Kadının, 
Türk yurttaşlığını kazanmasına temel olmuş evliliğin, yargıç kararıy-
la geçersiz sayılmasından sonra Türk yurttaşlığını sürdürüp sürdüre-
meyeceği ise ayrı bir konudur. 

TVK nun "Evlenmenin butlanına karar verilmesi hâlinde akitte 
hüsnüniyetli olan kadm (m) Türk vatandaşlığını muhafaza  edeceği-
ne" ilişkin hükmü, MK m. 126/1 de benimsenmiş temel ilkeye koşut 
bir düzenlemedir (112). 

Ancak hemen belirtelim ki, evlenmenin butlanına yol açan çeşit-
li nedenler sözkonusu olabilmektedir. Bu nedenler, aykırılıkların ağır-
lık derecelerine göre değişen sonuçlar doğurabilir. Bu konuyu açıkla-
yabilmek için, çeşitli sakat evlenme hâllerini ayrı ayrı ele almamız 
yararlı olacaktır : 

(112) "Hüsnüniyetle evlenen kadın, feshine  hükmedilmiş olsa bile evlenme ile 
iktisap ettiği vaziyeti muhafaza  eder" (MK. 126/1). 



a) Mutlak  Butlan  (Temelden Bozukluk) 

Medeni Kanun, evlenen kişilerde bulunması öngörülen bazı nite-
liklerdeki eksiklik veya sakatlıklara özel bir önem vermiş ve bu ek-
siklik veya sakatlıkların varlığı halinde evlenmenin batıl olacağını be-
lirtmiştir. 

MK. 124'de, mutlak butlan nedeni olarak belirtilmiş durumlar-
dan (özetle; evliyken evlenme, sezginlikten sürekli yoksunluk, yasak 
derecede hısımlık) biri varsa, evlenme yargıç kararıyla geçersiz kılına-
bilir. Bu davayı Cumhuriyet Savcısı açmak görevindedir. Ayrıca, bütün 
ilgililer de bu davayı açmak hakkına sahiptir. Temelden bozukluk 
(mutlak butlan) davası, bir süreyle sınırlandırılmış değildir (113). 

Böyle bir dava sonucunda, butlanına karar verilmiş evlilik nede-
niyle Türk yurttaşlığını kazanmış bulunan kadının, Türk yurttaşlığını 
muhafaza  edip etmeyeceği iyiniyetii (hüsnüniyetli) olup olmamasına 
bağlıdır. Kadın iyiniyetii ise, Türk yurttaşlığı, evliliği iptal eden karar-
dan etkilenmeyecek, yani kadın Türk yurttaşı olarak kalacaktır. 

Buradaki sözkonusu olan iyiniyet, kadının, Türk yurttaşlığına geç-
mek isteyişine temel olan niyetle ve amaçla ilgüi olmayıp; evlenme-
nin iptaline neden olan durumu, yani evlenme engelini bilmemesi veya 
bilmesi gerekmemesi anlamında anlaşılmalıdır. Örneğin, evli durum-
da bulunan bir erkekle evlenmiş olan ve evliliği bu nedenle iptal edil-
miş kadm; ancak, erkeğin evli olduğunu, mutad araştırmalarla sap-
tanamayacak biçimde gizlemiş olması halinde iyiniyet savında bulu-
nabilir. Buna karşılık, evlendiği erkeğin zaten evli olduğunu biliyor 
veya bilebilecek durumda bulunuyorsa, iyiniyetii sayılamaz. 

Örneğin; yabancı kadının, Türkiye'de erkeklerin birden çok kadınla evle-
nebileceklerine inandırılmış olduğu için, Türk erkeğinin ikinci karısı ola-
rak evlenmekte bir sakınca görmemiş olduğunu ileri sürmesi "iyiniyetii" 
sayılmasını gerektirmez. Çünkü, Türk hukukunda durumun böyle olma-
dığı herkese kolaylıkla öğrenilebilecek bir gerçektir. 

b) Nisbi  Butlan  (Sakatlık; Fesih) 

Evliliğin tam sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi için varlığı ön-
görülmüş öyle bazı koşullar vardır ki, bunlardaki eksiklikler evliliğin 
bozulması olanağını yaratır. Ancak, bu koşullar kamu düzeniyle doğ-
rudan doğruya ilgili görülmediği için, bunlardaki eksiklikler nedeniy-
le "evliliğin bozulması davası" açma yetki ve görevi Cumhuriyet Sav-

(113) Ayrıntılı bilgi için Bkz. AKINTÜRK, Turgut; Aile Hukuku, üçüncü bası, 
A.Ü.H.F. yayını, 1978, s. 170 v.d., s. 184 v.d.; ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, 
A.Ü.H.F. yayını, 1979, s. 183 v.d. 



cısına verilmemiştir. Bu gibi hallerde, dava açma hakkı sadece karı 
veya kocaya (veya izinsiz evlenmelerde kanuni temsilcilere) tanınmış-
tır (114). 

Medeni Kanunda; "butlan" "mutlak butlan" ve "fesih"  deyimleri 
karışıklık ve duraksama yaratacak biçimde kullanılmıştır (115). 

Ancak, öğreti MK. 114'deki nedenleri "mutlak butlan" (temelden 
bozukluk) nedenleri; öbür nedenleri de "nisbi butlan" (fesih;  sakat-
lık) nedenleri olarak adlandırmaktadır. 

TVK. konumuzla İlgili hükmünde, "evlenmenin butlanına karar 
verilmesi"nden bahsetmektedir. Buradaki "butlan" deyimini, Medeni 
Kanundaki "fesih"  deyimini de kapsayacak biçimde anlamak gerekir. 
Çok daha ağır durumları belirten butlan halinde iyi niyetli kadından 
esirgenmeyen Türk yurttaşlığını muhafaza  etme hakkını, fesih  halin-
de esirgemek mantıklı olmazdı. 

TVK. m. 5'de butlan sözcüğüyle yetinilmiş olması, MK. 126'da fe-
sih halinde hüsnüniyetli kadının evlenme ile kazandığı durumu mu-
hafaza  edeceğinin zaten belirtilmiş olmasıyla da açıklanabilir. 

Özetle, Türkle evlenen yabancı kadının bu evlenmeden dolayı ka-
zandığı Türk yurttaşlığını muhafaza  edip-edemeyeceği sorunu bakı-
mından, evliliğin mutlak ya da nisbi butlan nedeniyle bozulmuş olma-
sı fark  yaratmaz. Kadın, iyiniyetli ise, yargıç kararıyla bozulmuş (fesh-
edilmiş) evlenme nedeniyle kazanmış bulunduğu Türk yurttaşlığını 
muhafaza  eder. 

c) Yok  (mevcut olmayan) evlilikler 

Evlenmenin, öze ya da biçime ilişkin en temel ögelerindeki bazı 
eksiklikler, evlenmeyi hukuk açısından (hiç olmamış gibi) yok diye 
nitelenecek ölçüde sakatlamış olur. Burada sözkonusu olan durumda 
eksiklik ve aksaklıklar butlan nedenlerine oranla çok daha ağırdır ve 
evlenme hiç bir biçimde varlık kazanmamış demektir. "Evlenmenin ay-
rı cinsten iki şahıs arasında yapılmamış olması", "Evlenmenin resmi 

(114) Medeni Kanuna göre, nisbi butlan nedenleri şunlardır: Geçici bir ne-
denle sezginlikten yoksunluk (MK 115), yanılma (hata) (MK 116), aldat-
ma (hile) (MK 117), korkutma (tehdit) (MK 118), küçüklerin ve kısıtlı-
ların (mahcurların) evlemnesinde ana babalarının veya vasilerinin izni 
bulunmaması (MK 120). Ayrıntılı bilgi için Bkz. AKINTÜRK, bir önceki 
dipnotta a.g.e., s. 173 v.d.; ÖZTAN, bir önceki dipnotta a.g.e., s. 188 vd. 

115) "Butlan davası", "butlan kararı" (MK 113, 114, 124) "mutlak butlan" (MK. 
124); "fesih  davası" "fesih  karan" (MK. 115, 120, 127, 128). MK. 125'in baş-
lığında "butlan" içinde "fesih". 



memur önünde yapılmamış olması" taraflardan  birinin iradesini açık-
lamamış olması" hallerinde, evliliğin yokluğundan sözedilir (116). 

Kadının evlenmeyle Türk yurttaşlığını kazanabilmesi için evlen-
me, Devletler Özel Hukukunda, hukuki işlemlerin biçimine ilişkin ana 
kural olan Locus Regit Actum ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmiş 
olmalıdır (117). 

Türk hukukuna göre evlenme laik ve kamusal bir işlemdir; hu-
kukça geçerli bir evlilik ancak yetkili kamu ğörevlilerince, belirli usul-
lere uyularak gerçekleştirilebilir. Evlendirmeye yasal olarak yetkili bu-
lunmayan kişilerce yapılmış evlendirme görünümlü işlemler, tarafla-
rın gerçek istençleri evlenme yönünde olsa bile hukuk açısından yok 
sayılması gereken işlemlerdir. Örneğin, yetkili kamu görevlisi önünde 
evlenmeksizin, sadece dini evlenme töreni ile evlenmeye kalkışan bir 
çift,  geçerli bir evlilik kurmuş olamaz. M.K. 110/2'ye göre yasal yetkili 
evlendirme memuru önünde gerçekleşmiş bir evlenmeden sonra, bu 
memurun vereceği evlilik belgesi gösterilmeden, evlenmenin dinsel töre-
ni yapılamaz. Bu hükme karşın yapılan ve "imam nikahı" denilen tö-
renler de hiç bir hukuksal değer taşıyamaz. 

Ancak, belirtmemiz gerekir ki, hukuk açısından hiç bir değer ta-
şımamasına karşın bu tür birleşmelerin küçümsenemeyecek bir yay-
gınlıkta yıllardır sürüp gelmesi, önemli bir toplumsal sorun olarak or-
tadadır. Bu durum kanunkoyucuyu Medeni Kanunun ilkesinden ödün 
vermeye götürmüş ve Medeni Kanun açısından geçerlik taşımayan bir-
leşmelere hukuksal geçerlik tanınmasını ve bu birleşmelerden doğmuş 
çocukların soydanlıklarmm (nesebinin) düzeltilmesini sağlayan bir di-
zi kanun çıkarılmıştır. (118) 

(116) Bkz. AKINTÜRK, yukarıda 112. dipnotunda a.g.e., s. 166 v.d. 
(117) "... Evlenmenin şekli orta çağlardan bu yana locus regit actum kaidesinin 

tatbik alanlarından en önemlisidir: evlenmenin şekli evlenme yeri huku-
kuna tabidir. Ancak bu kaidenin şumulü hakkında birlik yoktur. Evlen-
me yeri hukukunun tatbiki genel bir kaide olarak belirtilebilir, fakat  bu 
kaidenin önemli istisnaları vardır." Bkz. NOMER, Ergin; Devletler Hususi 
Hukuku, İ.Ü.H.F. yayını, 1978, s. 234 v.d. Ayrıca, bkz. BERKİ, Evlenme, s. 96. 

(118) Sonuncusu, 1974 yılında "Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Do-
ğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkında Kanun" başlığıyla çıkarılan bu 
kanunlarla, Medeni Kanun açısından geçerlik taşıyamayacak birleşmeler, be-
lirli koşullarla, geçerli hale getirilmişlerdir. 
Bu Kanunların ilki 1933 yılında çıkarılmıştır: Cumhuriyetin 10. yıldönümü 
dolayısıyla çıkarılan Genel Af  Kanununa eklenen bir madde (m. 16). Da-
ha sonra 1945'de (4727 sayılı), 1950'de (5524 sayılı), 1953'da (6652 sayılı), 
1935'de (554 sayılı) çıkarılan bu kanunların sonuncusu da 20 Haziran 1974 
günlü ve 1826 sayılıdır. (R.G. 28 Haziran 1974, 14929). Ortalama 8-9 yılda 
bir bu nitelikte bir kanun çıkarılmış olmaktadır. 1945 yılında çıkarılmış 



Bu özel kanunlarla tanınmış olanaktan yararlanarak "evlilik" ola-
rak tescil edilmiş fiili  birleşmeler, fiili  birleşmenin tarafı  olan kadı-
nın yabancı olması halinde, kadına Türk yurttaşlığı kazandırabilir mi? 
Fiili birleşme, bu yolla geçerli bir evliliğe dönüştüğüne göre Türkle 
kurduğu bu evliliğin sağlayacağı olanaktan yabancı kadının yoksun 
bırakılmaması, yani kadının TVK. m. 5'den yararlanabilmesi gere-
kir. (119) 

Ancak, bu yoldan yararlanarak fiili  birleşmeyi (yok evliliği) ge-
çerli evliliğe dönüştürebilmek için temel koşulun, tarafların  evlenme-
lerine kanuni bir engel bulunmaması" olduğunu da hatırlatalım. (120) 

- » 

d) Yalancı  evlenmeler 
* 

Evliliğin mutad ve nomıal sayılan yasal ve toplumsal amaçları ve 
sonuçları dışındaki ereklere (hedeflere)  ulaşmak için yapılmış evlen-
melerin geçerli sayılıp sayılmayacağı, çok tartışılmış bir konudur. (121) 

"Yalancı evlenme" 'câli evlenme'; "muvazaalı evlenme" gibi ad-
larla anılan bu tür evlenmelerde, eşlerin gerçek bir aile birliği kur-
mayı amaçlamış olmadıkları; evliliğin sadece biçimsel bir görünüm 
olduğu ileri sürülür. Böyle bir evlenmede eşlerin, evliliğin sağladığı 
bir takım haklardan yararlanabilmek için dışa karşı evlilik birliği var-
mış gibi göstermek amacıyla, evlenme yoluna gittikleri söylenir. Ara-
larında "miras bırakan-mirasçı" ilişkisi kurmaktan başka hiç bir amaç 
öngörmeyen, erkekle kadının evlenmelerinde olduğu gibi... 

Yalancı evlenmelerin, uyrukluk kazanmak amacıyla yapılmış ol-
ması da olasıdır. Örneğin, bir yabancı kadın Türkiye'de sürekli ikamet 
edebilmek, yabancılara yasaklanmış bir meslekte çalışabilmek, smır-

kanunun gerekçesinde o tarihte, kanunsuz birleşme sayısı yarım milyon 
ve bu birleşmelerden doğan çocukların sayısı da 1 milyon olarak tahmin 
edildiği belirtilmiştir. 

(119) 1945 yılında çıkarılmış, konumuzla ilgili 4727 sayılı kanunun uygulama-
sına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca Valiliklere gönderilen bir Genel-
ge'de (Nüfus  İşleri Um. Md., İkinci Şb., 1606-2827 sayılı tamim) : "Ecnebi 
kadınlarla birleşerek kan koca hâlinde yaşayan vatandaşlar bu kanundan 
istifade  ede'/' denilmiştir. FİŞEK, s. 89. 

(120) 20 Haziran 1974 tarihli ve 1826 sayılı bu son kanuna göre "evlendirmeye 
selahiyetli merci önünde yapılmış bir akde dayanmayarak birleşip kan-
koca halinde yaşamış olan ve evlenmelerine kanuni bir engel bulunma-
yanlar (ın bu birleşmeleri) taraflann  rızalan ile evlilik olarak tescil edi-
liv." (Madde 1/1). 

(121) Bkz. AKINTÜRK, 112 sayılı dipnotunda a.g.e., s. 172 v.d.; TEKİNAY, Selâ-
hattin Sulhi; Türk Aile Hukuku, ikinci bası, İ.Ü.H.F. yayını, 1971, s. 113 v.d. 



dışı edilme tehlikesinden korunmak gibi amaçlarla bir Türk erkekle 
evlenerek Türk yurttaşlığıkazanmak istemiş olabilir. 

Böyle bir amaçla kurulmuş evlenme geçersiz mi olacaktır? Mede-
ni Kanunumuza göre, evlenme ancak yargıç kararıyla ve kanunda sa-
yılmış hâllerde geçersiz kılmabilir. Yalancı evlenmelerin danışıklı 
(muvazaalı) oldüğu ya da amaç ve konularının ahlak ve adaba aykırı 
olduğu v.b. kanıtlar ileri sürülerek, bu tür evlenmelerin batıl sayıl-
ması gerektiği savunulmuşsa da, M.K. da sayılmış, evliliğin butlanını 
gerektiren nedenler arasında, bu görüşleri destekleyecek bir hüküm 
yoktur. Bu durum karşısında, günümüz Türk hukukunda, bir evlen-
meyi yalancı evlenme olduğu gerekçesiyle iptal ettirmek olanaksız-
dır. (122) 

Yurttaşlık kazanma amacıyla yapılmış yalancı (dolanlı; muva-
zaalı) evlilikleri yasaklayan ya da geçersiz (batıl) sayan başka özel 
bir hüküm de, günümüz Türk yasalarında (mevzuatında) yoktur (123). 
Bu durum, 1974 yılında verilmiş bir Yargıtay kararında şöyle belirtil-
miştir : 

(122) "Yalancı evlenmeler" sorunu, Medeni Kanunumuzun alındığı ülke olan 
İsviçre'de de öğretiyi ve mahkemeleri çok uğraştıran bir konu olmuştur 
(Bkz. KNAPP, Charles, çev. KAZANCIOĞLU, Yusuf;  Yalandan Evlenme ve 
Kadının Tabiiyeti, A.Ü.H.F. Mec., cilt I, 1944, sayı 3, s. 424 v.d.) Mede-
ni Kanunda bu tür evlenmelerin iptaline olanak verecek bir hükmün 
bulunmaması ve içtihat yoluyla geliştirilmesine çalışılan çözümlerin de 
yetersiz kalması karşısında; sorunun, İsviçre yurttaşlığı kazanmak ama-
cıyla yapılmış yalancı evlenmeler yönünden çözülmesi için 1952 yılında, 
yasama yoluyla bir çözüm getirilmiştir. 29 Eylül 1952 tarihli yasayla, İs-
viçre M.K. nun (Türk M.K. nun 112. maddesinin kaynağı olan) 120. mad-
desine, dördüncü bent olarak, şöyle bir hüküm eklenmiştir: 

"Kadın, bir yaşambirliği kurmak değil, yurttaşlık kazanılmasına iliş-
kin kuralları dolanmak istiyo'rsa (evlenme batıldır). 

Federal Almanya'da da, 20 Şubat 1946 tarihli Evlilik Yasası (Ehegesetz.), 
Ad Evliliği (Namensehe) başlıklı 19. paragrafıyla,  "yaşambirliği kurulma-
sı amaçlanmaksızın", kadına, erkeğin soyadını kazandırmak amacıyla ya-
pılmış evlenmelerin geçersiz (batıl) olacağını belirtmişti. Evlenmenin üze-
rinden 5 yıl geçmesi, eşlerden birinin ölümü veya en az üç yıl süren or-
tak bir yaşam, geçersizlik nedeninin ortadan kalkmasını sağlıyordu. 
"Ad evliliği"ne ilişkin bu hüküm, daha sonra, 2 Haziran 1976 tarihli ka-
nunla yürürlükten kaldırılmıştır. (BGB1. I S. 1749). 

(123) 1938-1950 yılları arasında yürürlükte kalmış olan "Ecnebilerin Seyahat ve 
İkametleri" hakkındaki 29 Haziran 1938 tarihli, 3529 sayılı kanunun 25. 
maddesi; yabancı kadınların, Türk yurttaşlığı elde etmek için girişecek-
leri yalancı evlenmeleri bir ölçüde önleyebilmeyi amaçlamıştı. Bkz. yuka-
rıda Il/Önceki Hukuk (2), C "1312 sayılı kanuna göre, Türkle evlenmenin 
yabancı kadının uyrukluğuna etkisi", s. 81, dipnotu 53 ve 54. 



"Amaç ne olursa olsun, Türkiye'de evlenme sözleşmesinin muvazaa sebe-
biyle iptali sözkonusu olamaz" (124)j 

Bu durum karşısında, örneğin sırf  yabancı kadına Türk yurttaş-
lığı kazandırabilmek için yapılmış görünen bir evlenme ^ğer başka 
bir iptal nedeni yoksa- iptal edilemeyecektir. 

Örneğin, Türkiye'den smırdışı edileceğinden korkan bir yabancı 
kadın için, Türk yurttaşlığı kazanmak, "uyruk smırdışı edilemez" ku-
ralı karşısında, smırdışı edilme olasılığını ortadan kaldıracaktır. Ya-
bancı kadının smırdışı edilme kaygısından kurtulmak için Türk yurt-
taşlığı elde etmesinin en hızlı ve kesin biçimde sonuç verecek yolu, 
bir Türk erkeğiyle evlenmektir. Yabancı kadının, böyle bir düşüncey-
le kurmuş olduğu izlenimi veren evlilik, bu nedenle iptal edilemez. 

Günümüz Türk hukukunun, yalancı evlenmeler karşısında "silah-
sız" olduğu bir gerçektir. Ancak, bu tür evliliklere karşı önlem alma-
nın çok güç olduğu da başka bir gerçek sayılmalıdır. Kanımızca, bu 
güçlük çağdaş özgürlük ve insan haklan kavramları karşısında ola-
naksızlık derecesine varmaktadır. Çünkü, bir evliliğin yalancı olup ol-
madığının saptanması için başvurulacak ölçü; evliliğin "mutad", "nor-
mal" "asli" veya "birinci derece" diye nitelenen amaç ve hedefleridir. 
Bir evlilik, bu hedef  ve amaçlar dışında bir sonuç elde etmek için ku-
rulmuşsa, yalancı sayılacaktır. Oysa, Türk pozitif  hukukunda saptan-
mış böyle amaçlar ve hedefler  yoktur (125). Yaşam deneyleri de, evli-
liğin kuruluşundaki amaçların "sonsuz" denilecek kadar çok çeşitli 
olabileceğini göstermektedir (126). 

Öte yandan, bir evliliğin "yalancı" olup olmadığının saptanması 
için girişilecek herhangi bir soruşturma veya yapılacak muhakemenin, 
temel insan haklanndan biri olan gizlilik (mahremiyet) hakkına çok 
ağır tecavüzler yapılmaksızın yürütülmesi de olanaksızdır. Kanımız-

(124) Yargıtay 2 H.D., karar t. 11.4.1974 (İstanbul Barosu Der., c. 49, sayı 1-2 
(1975), s. 79 v.d., zikreden NOMER, s. 60. 

(125) Örneğin, ailenin geçimini sağlamaya engel derecede yoksul olma, çocuk 
sahibi olma yeteneğinin bulunmaması, ömür boyu hapis cezasına hüküm-
lü olma gibi hallerin evlenme engeli sayılması, kesinlikle sözkonusu de-
ğildir. 

(126) Örneğin: "M.K. evlenmeyi isteyen kadınla erkekten biri ağır hasta ise ve 
bu yüzden evlenmenin ileride aktedilemeyeceğinden korkutuyorsa evlen-
meyi güçleştirmek şöyle dursun, aksine kolaylaştırıcı tedbirler almıştır. 
(M.K. m. 107). Ölmek üzere olan bir kimse aca,ba niçin evlenmek ister? 
Veya diğer taraf  onunla evlenmeye niçin razı olur? Böyle bir evlenme-
nin devamlı bir hayat ortaklığı kurmak amacına yöneldiği elbette söyle-
nemez." (TEKİNAY, 120. dipnotunda a.g.e, s. 117). 



ca, insanlardan ne için evlendiklerini açıklamalarının istenilmesi ve 
bu konunun resmi makamlar önünde tartışılması, insan haklarıyla 
bağdaşmaz bir durumdur. Bu nedenle, bir evlenmenin yalancı olduğu 
bir olasılık olarak ileri sürülebilir veya moral bir sorun olarak ele alı-
nabilirse de, bu evliliğin yalancı niteliğinin resmi makamlar ve mah-
kemeler önünde kanıtlanması olanaksız sayılmalıdır. 

C) Kadının Türk Yurttaşlığı Kazanmak İçin Yapacağı Bildirime 
İlişkin Usul Kuralları 

TVK, Türkle evlenen yabancı kadının Türk yurttaşlığı kazanmak 
için yapması gereken bildirimle, yabancıyla evlenen Türk kadınının 
Türk yurttaşlığından ayrılmak için yapması gereken bildirimi, aynı 
usul kurallarına bağlamıştır. Bu iki konu, birleştirilerek, aynı madde 
içinde düzenlenmiştir : TVK. m. 42. 

Bu maddeye göre, Türkle evlenen yabancı kadının Türk yurttaş-
lığına geçme isteğini belirten bildirimi: 

"Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldığı takdir-
de, evlenme sırasında o makama" 
"Evlenme, evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldığı tak-
dirde evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına, evlenme akdinden baş-
layarak bir aylık süre içinde, yazılı olarak yapılır." (TVK. m. 42/a ve b). 

Yabancı kadının Türkle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığı kazan-
masına ilişkin usul kuralları konusunda, burada ayrıntılara girişmek-
sizin, yukarıda "Yabancıyla Evlenen Türk Kadınının Türk Yurttaşlı-
ğından Ayrılması"yla ilgili olarak verdiğimiz açıklamalara yollama 
yapmakla yetiniyoruz (127). Aşağıda, konunun "Türkle evlenen ya-
bancı kadının durumu" bakımından önem taşıyan bir kaç özelliği üze-
rinde duracağız : 

(i) Nüfus  Kanununa (128) göre, taraflarından  biri veya ikisi 
Türk yurttaşı olan kimselerden, evlenmelerine kanuni engel bulun-
mayanların yetkili mahalli (yabancı) makamlarca yapılan evlenme-
leri, konsoloslarımız tarafından,  tescil edilmek üzere İçişleri Bakanlı-
ğına bildirilir. Konsolosluğumuz bulunmayan yerlerde, mahalli yetki-
li makamlarca gerçekleştirilen evlenmelerin nüfus  idarelerine veya en 

(127) Bkz. yukarıda 2 - "403 sayılı TVK. na göre, yabancıyla evlenen Türk ka-
dınının uyrukluk durumu; E) İstenç bildiriminin yapılacağı makam ve 
zaman." 

(128) Nüfus  Kanunu, no. 1587, tarih 5 Mayıs 1972, R.G. 16 Mayıs 1972 14 189; D. 
V t., c. 11, s. 2272. 



yakın Türk konsolosluğuna bildirilmesi kocanın ödevidir. Ancak, ka-
dının Türk yurttaşlığına geçmek isteği, her halde kadının kendisi tara-
fından  bildirilmek gerekir. Kocanın yapacağı bildirimin amacı, evlen-
menin Türk makamlarınca tescilini sağlamaktır. Kadının Türk yurt-
taşlığına geçme yolundaki istenç bildirimi de bu evlenme olgusuna 
dayanmakla birlikte amacı ve niteliği tescil isteminden farklıdır  ve 
ancak kadm tarafından  yapılabilir . 

Uygun biçimde yapılan bildirimi alan makam, evlenmenin tesci-
line ait işlemi evrak ile birlikte ilgili nüfus  memurluğuna gönderir. 

"Nüfus  memurluğu da başka bir emir ve karar beklemeden nüfus  siciline 
kaydederek (...) Türk vatandaşı olan kadına nüfus  hüviyet cüzdanı verir 
ve İçişleri Bakanlığına bildirir." (Yönetmelik, m. 55/b). 

(ii) Türkle evlenen yabancı kadının (yurtsuz durumda değilse 
veya evlenmekle özgün yurttaşlığını yitirmiyorsa), Türk yurttaşlığını 
kazanması, bu yolda bildirimde bulunmasına bağlı olduğuna göre; bu 
bildirimi yapmayan kadm, evlenme nedeniyle Türk yurttaşlığını kaza-
namayacaktır. Kadının böyle bir bildirimde bulunmaması hâlinde İda-
rece herhangi bir işlem yapılmasına da gerek yoktur. 

Ancak, uygulamada "ileride vuku bulacak iddia ve itirazları önle-
mek" amacıyla, Türkle evlenen yabancı kadından, Türk yurttaşlığı ka-
zanmak istemediğini belirten imzalı bir belge alınması idari bakımdan 
yerinde ve yararlı olabilir (129). 

(iii) Evlenme Türk makamları önünde yapıldığı takdirde, ev-
lenme sırasında; evlenme yabancı makamlar önünde yapıldığı takdir-
de ise, evlenme aktinden başlıyarak bir ay içinde istenç açıklamasında 

(129) "403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunumuzun 5 inci maddesi gereğince doğ-
rudan doğruya evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanamayacak durumda 
bulunan kadın için aynı kanunun 42 nci maddesine göre beyanda bulu-
nulma imkânı hatırlatılacak ve kadın asli vatandaşlığını muhafaza  arzu-
sunda ise ileride vuku bulacak iddia ve itirazları önlemek bakımından bu 
konuda alâkalıdan yazık bir vesika alınması uygun olacaktır." 
(Dışişleri Bakanlığı, Kons. ve Muh. H. D. Gn. Müdürlüğü'nün, 4 Ocak 1970 
tarihli 105.472 Kons. 4/7 sayılı Talimatından). 
Bu Talimattan, uygulamada, kadına Türk yurttaşlığını kazanmak istiyor-
sa, bunun için bir bildirimde bulunmasının gerek ve yeter olduğunun ha-
tırlatılmasının Konsoloslara görev olarak verildiği anlaşılıyor. Bu, idari 
bakımdan yerinde ve yararlı bir davranıştır. Ancak, "kadın asli vatan-
daşlığını muhafaza  arzusunda ise" Türk yurttaşlığı kazanma yolunda be-
yanda bulunmasına olanak bulunmadığı izlenimi veren ifade,  kanuna uy-
gun değildir. TVK. nun sistemine göre, Türkle evlenen yabancı kadının, 
bu evlenme nedeniyle Türk yurttaşlığı kazanması sorunu, "kadının asli 
vatandaşlığını muhafazasından"  bağımsızdır. Bkz. yukarıda, A — "Ge-
nel Olarak". 



bulunmayan kadın, seçme hakkı kullanarak Türk yurttaşlığı kazan-
ma olanağını yitirir. Bununla birlikte, Türkle evli bulunması nedeniy-
le, "yetkili makam kararı ile" yurttaşlığa alınmada (telsik) kolaylık-
tan yararlanabilir. (İstisnai vatandaşlığa alınma, TVK. m. 7/b). 

(iv) TVK. m. 42/b'nin sözüne bakılırsa, seçme hakkını kullanan 
kadının bu konudaki istenç açıklamasını bildireceği makam "evlenme-
yi tescil ile görevli Türk makamları"dır. Bu durumda, konsolosların 
konuya ilişkin görev ve yetkilerinin ne olduğu sorusu duraksama ya-
ratmaktadır. Türk konsoloslukları, evlenmeyi tescil ile değil, tescil edil-
mek üzere İçişleri Bakanlığına bildirmekle görevlidir. Ama, Türkle 
evlenen yabancı kadının, Türk yurttaşlığını kazanmak için, evlenme-
nin aktinden başlıyarak bir aylık süreyi geçirmemek koşuluyla, ilgili 
Türk konsolosluğuna başvurması yeterli sayılmalıdır. 

Ç) Kadının, Türk Yurttaşlığını Hangi Anda Kazandığı Sorunu 

Türkle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığını kazanan kadının, bu 
yurttaşlığı hangi andan başlıyarak elde etmiş olacağı sorunu bakı-
mından durum, ilke olarak, Türk kadınının yabancıyla evlenme yo-
luyla Türk yurttaşlığından ayrılması halindeki gibidir (130). Aşağıda, 
konunun özelliği bakımından önemli bir kaç nokta üzerinde kısaca 
duracağız : 

(i) Türkle evlenen yabancı kadın, evlenmekle doğrudan doğruya Türk yurt-
taşlığı kazanamıyor; bildirimde bulunması gerekiyorsa: 

Türkle evlenen yabancı kadın, yurtsuz değilse veya evlenmekle 
özgün uyrukluğunu yitirmek durumunda bulunmuyorsa, Türk yurt-
taşlığı kazanması, bu yolda bir bildirimde bulunmasına bağlı olacak-
tır. Bu halde, bildirimde bulunarak Türk yurttaşlığı elde eden kadı-
nın, Türk yurttaşlığını kazanma anı konusunda iki olasılık sözko-
nusudur : evlenme anı veya kadının bildirimde bulunduğu an (131). 

Yabancı kadına, Türkle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığını ka-
zanma olanağı veren evlenme Türk makamları önünde yapıldığı tak-
dirde, kadının sözkonusu bildirimi evlenme sırasında o makama yap-
ması gerektiğine göre (TVK m. 42/a) bu hâlde evlenme anı ile bildi-
rimde bulunma anı çakışmaktadır. Demek ki, bu hâlde kadının hangi 
andan başlayarak Türk yurttaşlığı kazanmış olduğu konusu bir sorun 
yaratmayacaktır (131). 

(130) Bkz. yukarıda III/2, G "Türk Yurttaşlığıyla İlişkinin Hangi Anda Kesildiği 
Sorunu" 

(131) "Üçüncü bir görüşe göre, nüfusa  tescil işleminin gerçekleşmesi anında ya-
bancı kadın Türk vatandaşlığını kazanmalıdır" (Bkz. GÖĞER, Erdoğan, Türk 
Tâbiiyet Hukuku, Dördüncü bası, A.Ü.H.F. yayım, 1979, s. 62, dipnotu 48). 



Yabancı kadına Türk yurttaşlığı kazanma olanağı veren evlen-
menin evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapılması hâ-
linde ise, «evlenme anı» ile «bildirimde bulunma anı» arasında bir aya 
kadar uzayabilen bir süre bulunabilir. 

Bu hâlde, yabancı kadının Türk yurttaşlığını "evlenme anı"nda 
mı, yoksa "bildirimde bulunma anı"nda mı kazanacağı tartışmalı bir 
konu olabilir. Bir görüşe göre, kadının Türk yurttaşlığını kazandığı 
an "evlenme akdinin icrası anıdır" (132). 

Başka bir görüşe göre ise, Türk yurttaşlığının kazanıldığı an "ev-
lenme akdinin yapıldığı an değil, beyanın vaki olduğu andır" (133). 

Kanımızca, Türkle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığı kazanan ka-
dın için Türk yurttaşlığının başlangıcı, kadının yetkili makamlara bu 
yöndeki isteğini belirten bildirimde bulunduğu andır (134). 

fii)  Türkle evlenen yabancı kadın, evlenmekle doğrudan doğruya Türk yurt-
taşlığı kazanıyor; bildirimde bulunması gerekmiyorsa: 

Türkle evlenen kadm yurtsuzsa veya evlenmekle eski uyrukluğu-
nu yitiriyorsa, Türk yurttaşlığını, bildirimde bulunması gerekmeksi-
zin, kendiliğinden kazanacaktır. Bu durumda, yabancı kadının Türk 
yurttaşlığı kazanması için bir bildirimde bulunması sözkonusu olma-
dığına göre, Türk yurttaşlığını, evlenmenin gerçekleştiği anda kazan-
mış olduğunun kabulü gerekir (135). 

D) Evlenmenin geçersizliğine (butlanına) karar verilmesi halin-
de, kadının, hangi andan başlayarak Türk yurttaşlığından 
yoksun kalacağı. 

Yabancı kadına Türkle evlenme yoluyla Türk yurttaşlığı kazan-
dırmış bulunan evlenmenin geçersiz (batıl) olduğunun karara bağ-

Ancak, TVK sistemi, nüfusa  tescil işlemine kurucu bir nitelik tanınmasına 
elverişli değildir. Bu bakımdan, yabancı kadının Türk yurttaşlığım kazanma 
anı olarak nüfusa  tescil işleminin gerçekleşme anının kabulüne olanak bu-
lunmadığı görüşündeyiz. 

(132) NOMER, s. 58 
(133) BERKİ, Evlenme, s. 93 
(134) Bu görüşümüzün gerekçesi için Bkz. yukarıda IH/2, G "Türk yurttaşlığıyla 

ilişkinin hangi anda kesildiği sorunu" s. 98. 
(135) Kadımn, "Türk yurttaşı" olarak nüfusa  tescil edilmesi açığa vurucu (ızhari) 

bir işlemdir; yurttaşlık kazanılmasının başlangıcı sayılmamalıdır (Bkz. yu-
karıda dipnotu 131) 

Yabancı kadının ulusal yasası TVK m. 19/1 e koşut bir düzenleme ge-
tirmiş ve kadının uyrukluğunu yitirmesini, evlenme nedeniyle kocamn uy-
rukluğunu elde etmesine bağlamışsa; kadının Türk yurttaşı olarak nüfusa 
tescil edildiği anda değil evlenme anında, eski uyrukluğuyla ilişkisinin ke-
silmiş olması gerekir. 



lanması hâlinde kadının Türk yurttaşlığını muhafaza  edip edememe-
si bakımından kadının "iyiniyetli" olup olmaması önem taşımakta-
dır : 

"Evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli olan kar 
dm, Türk vatandaşlığını muhafaza  eder." (TVK m. 5/2) 

Görüldüğü gibi, iyiniyetli kadın, evlenme yoluyla kazanmış oldu-
ğu Türk yurttaşlığını muhafaza  edebilmektedir (136). Bu hükmün 
karşıt kavramından çıkan anlam, iyiniyetli olmayan kadının, evlenme 
ile kazandığı Türk yurttaşlığını muhafaza  edemeyeceğidir. Kadının, 
Türk yurttaşlığından, hangi şndan başlıyarak yoksun kalacağı TVK'n-
da belirtilmemiştir. Medeni Kanunumuz, evlenmenin butlanının an-
cak yargıç kararıyla gerçekleşeceğini kabul etmiştir. Yine M.K. na gö-
re, evlenme mutlak butlan ile sakat olsa bile yargıcın kararma değin 
tam geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. (MK. 124). Bu 
durumda, Türkle kurduğu evlenme daha sonra yargıç kararıyla iptal 
edilen yabancı kadının, bu evlenmede iyiniyetli olmasa bile, evlenme 
nedeniyle kazanmış olduğu Türk yurttaşlığını evlenmenin iptali tari-
hine kadar taşıdığının kabulü gerekir. 

Evlenmenin iptali halinde, akitte iyiniyetli olmayan kadın, evlen-
me nedeniyle kazanmış olduğu Türk yurttaşlığından iptal anından 
başlıyarak yoksun kalacaktır. 

Başka bir deyişle evlenmenin iptali tarihinden başlıyarak, bu du-
rumdaki kadın yabancı işlemine tabi tutulacaktır. (137). 

5) 403 sayılı kanuna göre, Türkle evlenme yoluyla yurttaşlık 
kazanmış kadının, eski yurttaşlığına dönme hakkı 

A) Genel Olarak 

Türkle evlenme yoluyla (TVK m. 5 uyarınca) Türk yurttaşlığı ka-
zanmış kadına, kendisine Türk yurttaşlığı kazandıran evlilik sona er-
dikten sonra, eski uyrukluğuna dönmek üzere Türk yurttaşlığından 
ayrılma olanağı ilke olarak tanınmıştır. 

(136) Bkz. yukarıda B "Evlenmenin geçersiz (batıl) olmasının, evlenme yoluyla 
kazanılmış yurttaşlığa etkisi" s., 105. 

(137) Ancak, böyle bir evlenmeden doğan çocuklar, Türk yurttaşlığını muhafaza 
etmek bakımından korunmuşlardır: "Butlanına karar verilmiş evlenmeden 
olan çocuklar, ana veya babaları hüsnüniyetli. olmasalar dahi Türk vatan-
daşlığını muhafaza  ederler" (TVK. m./son f.). 



Bu olanaktan sözedebilmek için, herşeyden önce iki koşulun var-
lığı mantık bakımından zorunludur. 

(i) Kadının, Türkle "evlenmeden önce sahip bulunduğu bir uyrukluğu bu-
lunmuş olmalıdır ki o uyrukluğa dönmesi sözkonusu olsun. Başka de-
yişle kadın Türkle evlendiğinde yurtsuz durumda olmamalıdır. 

(ii) Kadm, Türk erkeğiyle evlenmiş olması nedeniyle kazanmış olduğu Türk 
yurttaşlığını, bu evliliğin sona ermesine karşın muhafaza  etmekte olma-
lıdır ki, Türk yurttaşlığından ayrılması sözkonusu olsun. (138) 

Bu iki mantıki koşulu kısaca belirttikten sonra, Türkle evlenmiş 
yabancı kadının, evlenmeden önceki uyrukluğuna dönmek üzere Türk 
yurttaşlığından ayrılmasının koşullarını daha yakından inceleyebili-
riz : 

B) Yurtsuzluğu (vatansızlığı) önleme amacı : 

T V K nun konuya ilişkin hükmü, bu yoldan yararlanarak Türk 
yurttaşlığından ayrılmanın, kadını yurtsuz duruma düşürmemesini 
sağlayacak biçimde düzenlenmiştir : 

"5 inci madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadınlar 
(...) evlenmeden önce sahip oldukları Devlet vatandaşlığını muhafaza  ettik-
leri veya bu vatandaşlığa dönebildikleri takdirde Türk vatandaşlığından ay-
rılabilirler" (TVK m. 28) 

Görüldüğü ıgibi, T V K burada da "yurtsuzluğu önleme" amacına 
öncelik vermiş ve bu olanaktan yararlanarak Türk yurttaşlığından 
ayrılacak kadının bir uyrukluğa sahip olmasını güvence altma almış-
tır. "Yurtsuzluğu önleme" amacı, Yönetmelik'in ilgili hükmünde açık -
seçik belirtilmiştir: 

"(...) Evliliğin sona ermesi sebebi ile Türk vatandaşlığından ayrılışın kendi-
sini (kadını) vatansız hale getirmemesi lazımdır" (Yönetmelik m. 40/son 
cümle) 

Özetle, bu yoldan ancak şu iki kategoriye giren kadınların yarar-
lanması sözkonusudur : 

(138) Kadının Türk yurttaşlığı kazanmasına temel olan evlilik, butlan dışında bir 
nedenle (boşanma, eşinin ölümü veya gaipliği) sona ermişse, kadın Türk 
yurttaşlığını muhafaza  edecek, yani Türk yurttaşlığından ayrılması sözko-
nusu olabilecektir. Buna karşılık, evliliğin butlanına karar verilmesi halinde, 
kadının Türk yurttaşlığını sürdürebilmesi evlenme aktinde iyiniyetli olmar 
sına bağlıdır. (TVK. m. 5/2) Butlan halinde evlenme aktinde iyiniyetli ol-
mayan kadın, evlenme ile kazandığı Türk yurttaşlığını butlan kararıyla za-
ten yitirmiş durumda olacaktır. Bu bakımdan Türk yurttaşlığından ayrılması 
sözkonusu değildir. 



(i) Türkle evlenmeden önce sahip bulunduğu uyrukluğu muhafaza  edenler; 

(ii) Türkle evlenmeden önce sahip bulunduğu uyrukluğa dönebilecek olan-
lar. I 

C) Seçme hakkının ancak, evlilikten önceki yurttaşlığa 
dönme yönünde kullanılabilmesi : 

Türk yurttaşlığmdan ayrılmak için kadına tanınan bu olanağın 
amacı kadının önceki uyrukluğuna dönmesinin sağlanmasıdır. Bu ba-
kımdan, Türkle kurduğu evlilik sona eren kadm, bu ayrılma olanağın-
dan ancak Türkle evlendiği sırada sahip olduğu uyrukluğa dönebil-
mek için yararlanabilir. 

Kadm, Türkle evlendiği sırada sahip bulunduğu uyrukluktan baş-
ka bir uyrukluğa geçmek için bu yoldan yararlanamaz. Ancak, böyle 
bir isteği varsa bunu TVK'nun tanıdığı başka olanaklardan yararla-
narak gerçekleştirmesi düşünülebilir (139). 

* • - 1 

Ç)  Kadının Türk yurttaşlığından ayrılmak için yapacağı 
bildirime ilişkin usul kuralları: 

Bu yoldan yararlanarak Türk yurttaşlığmdan ayrılmak isteyen ka-
dının bu konuda yapacağı istenç açıklamasının sonuç doğurması, her-
hangi bir makamın onayını gerektirmez. Bununla birlikte, istenç açık-
lamasının, belirli usullere uygun bir bildirim biçiminde yapılması, do-
ğal olarak, gereklidir. 

Bu bildirimin yapılmasında uyulacak usul kuralları, ilke ola-
rak, önceki bahislerde açıklamaya çalıştığımız usul kurallarının ay-
nıdır (140). Bu bakımdan, burada yeniden açıklamaya girişmeden, ko-
nuyla ilgili iki özel noktaya değinmekle yetiniyoruz : 

(i) Bu konudaki bildirim (Türk yurttaşlığmdan ayrılma bildi-
rimi) Türkiye'de, mahallin en büyük mülkiye amirine; yabancı ül-
kelerde Türk elçilik veya konsolosluklarına yazılı olarak yapılır. Bil-
dirim, bu makamlarca İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

(139) Örneğin, kendi başvurusu üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk yurttaş-
lığından çıkma yoluna gitmesi düşünülebilir. (TVK. m. 20) Düşünülebilecek 
bir başka yol da, bir yabancıyla evlenme yoluyla yabancı uyrukluk elde et-
mesi ve Türk yurttaşlığından ayrılmasıdır. Bkz. yukarıda III, 2 "403 sayılı 
TVK na göre, yabancıyla evlenen Türk kadınının uyrukluk durumu" 

(140) Bkz. yukarıda III/2, E ve F; "İstenç bildiriminin yapılacağı makam ve zaman"; 
"İdarece yapılacak inceleme" 



Ancak, bildirimi alan makamların, ilgiliye ait olarak düzenlene-
cek dosyayı İçişleri Bakanlığına göndermeden önce kadının bu yol-
dan yararlanması için gerekli koşulların varlığı ve özellikle kadının 
yurtsuz kalıp-kalmayacağı yolunda bir inceleme yapmaları gerekir. 
(Yönetmelik, m. 40 ve 41). 

(ii) Süre : Türk yurttaşlığından ayrılma bildirimi, evlilik hangi 
nedenle sona ermiş olursa olsun, "evliliğin sona ermesinden başlıya-
rak üç yıl içinde" yapılmalıdır. Bu, hak düşüren bir süredir ve bu sü-
renin dolmasından sonra yapılacak başvuruların sonuç doğurmaması 
gerekir. Bu sürenin dolmasından sonra, kadının ancak, TVK ile ta-
nınmış başka olanaklardan yararlanarak Türk yurttaşlığıyla ilişkisi-
ni kesmesi sözkonusu olabilir (141). 

<141) Bkz. yukarıda dipnotu 139 





S O N U Ç 





(i) Farklı uyrukluklarda (veya farklı  uyrukluk durumlarında) 
bulunan kişiler arasında evliliklerin kurulması, öteden beri dünyanın 
hemen her yerinde görülebilmektedir. Bu tür evliliklerin yol açtığı uy-
rukluk sorunları, geleneksel olarak, evliliğin kadının uyrukluğu üze-
rinde yarattığı etkiler açısından incelenmektedir. Bunun nedeni, ko-
nuya ilişkin ulusal hukuk düzenlemelerinde de geleneksel olarak "ya-
bancıyla evliliğin" erkeğin değil, kadının uyrukluğunu etkilemesinin 
öngörülmüş olmasıdır. 

"Uyrukla evlenen yabancı kadm'Tn ya da "yabancıyla evlenen uy-
ruk kadm'Tn, uyrukluğunun bu evlenmeden etkilenmesi çeşitli 
ulusal hukuk sistemlerinde değişik sonuçlar veren düzenlemelere ko-
nu olmuştur. Tarihin akışı içinde, kendi içinde de değişiklikler göste-
ren bu düzenleme türlerini bir kaç nokta halinde özetlemek gerekir-
se, şöyle bir tablo verilebilir : 

— Kadın, kendi ulusal yasası uyarınca, yabancıyla evlenme nedeniyle özgün 
(orijinal) uyrukluğunu kendiliğinden yitirir; 

— Kadm .evlendiği yabancı erkeğin ulusal yasası uyarınca kocasının uy-
rukluğunu kendiliğinden kazanmış olur; 

— Uyrukluğunu belirleme bakımından kadının istencine (iradesine) yer bı-
rakmayan, yukarıdaki düzenleme türlerinin dışında; kadına, kocasının 
uyrukluğunu kazanmak ve/veya evlenmeden önce sahip bulunduğu uy-
rukluktan ayrılmak için kullanabileceği bir seçme hakkı tammr. 

Yukarıda üç nokta hâlinde belirttiğimiz liste, çok kısaltılmış bir 
özet olarak kabul edilmelidir. Uygulamada, çeşitli ulusal hukuk sis-
temleri, az veya çok önemli sayılabilecek ayrıntılarda, böyle kısa bir 
özette belirtilmesi olanaksız farklılıklar  gösterebilmektedir. Kitabımı-
zın, ilgili bölümünde çeşitli ulusal hukuk sistemlerinin konuya ilişkin 
düzenlemelerinden verdiğimiz örnekler, bu alandaki çeşitliliği ortaya 
koyabilmiştir, sanırız. 

(ii) Çeşitli ulusal hukuk sistemlerinin "yabancıyla evliliğin ka-
dının uyrukluğu üzerindeki etkisi"ne ilişkin olarak benimsedikleri uygu-
lamalar konusunda yapılan araştırmalar, bu alanda çağımızda, çeşit-



İi ülkelerde yürürlükte bulunan kuralların üç ana sisteme ayrılabile»-
ceğini göstermektedir : 

— Birinci sistem: Temel ilke, kadının uyrukluğunun, kocasının uyrukluğunu 
izlemesidir. Yabancı kadının, evlenmekle kocasının uyrukluğunu kendi-
liğinden kazanması ve yabancıyla evlenen kadının ise uyrukluğunu yi-
tirmesi biçiminde özetlenebilecek bu sisteme birci sistem (systeme 
unitaire) denilebilir. 

— İkinci sistem: Bu sisteme giren ulusal yasalar da, yabancıyla evlenmenin 
kadının uyrukluğu üzerinde etkisi olacağını kabul eder; ama kadının 
yurtsuz duruma düşmesini (veya çift  uyruklu elmasını) önlemek için, 
bu ilkenin uygulanmasını, genellikle, ilgili diğer devletin yasalarındaki 
kurallara bağlar. 

— Üçüncü sistem •. Yukarıda özetle belirttiğimiz iki sistemin, ailede, uy-
rukluk bakımından kocayı merkez olarak kabul etmelerine karşılık, bazı 
ulusal hukuk sistemleri, kadının bağımsızlığı ilkesine öncelik tanımak-
tadırlar. Tarihsel olarak, diğer sistemlere göre daha yeni olan bu sistem, 
kadının uyrukluğunun, kocasının uyrukluğundan bağımsız olmasını kabul 
etmektedir. Başka bir deyişle, bu sistemin uygulanmasında, ayrı uyruk-
luktaki eşlerin uyruklukları, evlilikten etkilenmez Eşler, evlenmeden önce 
sahip oldukları uyruklukları sürdürürler; aynı aile içinde eşlerin iki ayrı 
uyrukluğa bağlı olmaları olasıdır. Bu yüzden, bu sisteme birci sistemin 
karşıtı olarak ikici (dualiste) sistem denilmektedir. 

Yukarıda, temel özelliklerini çok kısa bir özet olarak sunduğumuz 
bu üç ana sistemden herhangi birini, tam ve saf  olarak uygulamakta 
olan devlet yok gibidir. Genellikle yapılan, bu sistemlerden birini te-
mel olarak benimsemek; ama bunu bir takım istisnalarla yumuşata-
rak uygulamaktır. Bu alanda rastlanan çok sayıdaki değişik uygula-
ma türlerini, kitabımızın ilgili bölümünde ortaya koyabildiğimizi sa-
nıyoruz. 

» 

Yüzyılımızın başına kadar, evrensel bir biçimde egemenliğini sür-
dürmüş olan "evli kadının uyrukluk bakımından kocasına bağlı olma-
sı gerektiği" ilkesi, son 40-50 yıl içinde etkisini hayli yitirmiştir. Çeşit-
li devletlerin ulusal yasalarına, son zamanlarda egemen olan ilkeler, 
genellikle "karının uyrukluğunun, kocasının uyrukluğundan bağımsız 
Olması" ve/veya "karıya, kendi istenci dışında kocasının uyrukluğunun 
yükletilemeyeceği" gibi ilkelerdir. 

— II — 

(iii) Kitabımızın, konuyla ilgili uluslararası düzenlemelere ayır-
dığımız İkinci Bölümünde belirtmeye çalıştığımız gibi, evlenmenin ka-
dının uyrukluğu üzerindeki etkisi sorunu, uluslararası planda, "kadı-



nın bağımsızlığı", "kadm-erkek eşitliği" gibi ilkeler açısından ele alın-
maktadır. 

Konuyla ilgili olarak "kadm-erkek eşitliği" ilkesini açıkça benim-
seyen ilk uluslararası belge 26 Aralık 1933 tarihli Montevideo Sözleş-
mesi olmuştur. 

Birleşmiş Milletler Örgütünün öncülüğünde gerçekleştirilen, 20 
Şubat 1957 tarihli Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi de, "kadının 
uyrukluğunun, kocasının uyrukluğundan bağımsız olması" ilkesini 
gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. 

Kitabımızın Uluslararası Düzenlemler Bölümünde incelediğimiz 
uluslararası belgelerdeki hükümler karşısında, bu alandaki gelişmele-
rin genel olarak, "kadının uyrukluğunun kocasının uyrukluğundan ba-
ğımsız olması" yönünde olduğu söylenebilir. Ancak, bu ilkeyi kabul 
eden belgelerde, kadına, kocasının uyrukluğunu "seçme hakkı" veya 
"kolaylaştırılmış telsik" gibi yollardan kazanabilme olanağının tanın-
dığı da görülebilmektedir. 

Bu konudaki ilginç ve yeni sayılabilecek bir belge ise, eşinin 
uyrukluğunu elde etmesi için karıya tanınmış olanaklardan, kocala-
rın da yararlanmasını öngörmüştür. (Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi'nin "Değişik Uyrukluktaki Eşlerin Uyrukluğuna İlişkin Kara-
rı - 27 Mayıs 1977). 

(iv) Kadına, isteği dışında, kocasının uyrukluğunun yükletilme-
sinin hukuka uygun olup olmadığı, 1975 yılında bir uluslararası mah-
keme kararında da incelenmiştir. Kararı veren Avrupa Adalet Mahke-
mesi (European Court of  Justice), evlenme nedeniyle, kadına istenci 
dışında yükletilmiş kocanın uyrukluğunu, dava konusu (nafakaya  iliş-
kin) uyuşmazlık bakımından dikkate almamak gerektiği sonucuna 
varmıştır. (1) Mahkemenin gerekçeleri şöyle özetlenebilir : 

— Evlenme sonucunda, sadece kadına uyrukluk yükletilmekte; koca için 
böyle bir durum sözkonusu olmamaktadır. Bu ise, cinsler arasında farklı 
bir uygulama (discrimination) sonucu doğurmaktadır. 

— Kadın, kendisine uyrukluk yükleyen ulusal hukuk sistemi (İtalyan ya-
sası) karşısında İtalyan uyrukluğunu reddetmek hakkına sahip değil-
dir (2) Kadın, gerçekte Belçika uyrukluğunu muhafaza  etmektedir. 

(1) Airola c. Commission des Communautes Europeennes 21/74 (20 February 1975) 
The Human Rights Review, vol. I, no. 1 (Spring 1976), s. 37. 

(2) İtalyan hukukundaki durum için Bkz. yukarıda s. 22 



— III — 

(v) Günümüzde yürürlükte bulunan 403 sayılı Türk Vatandaş-
lığı Kanunu, bir Türk yurttaşı ile yabancı arasında kurulan evlilikle-
rin, karının uyrukluğu üzerinde herhangi bir etki yapmasını ilke ola-
rak, kadının istencine (iradesine) bırakmıştır. Bu düzenleme biçimi, 
uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelere uygun düşmektedir. 

Yabancıyla kurulan evliliğin, kadının uyrukluğu üzerinde kadı-
nın istenci dışında etki yapmaması, "Türk kadınının yabancıyla evlen-
mesi" hâlinde mutlak olarak benimsenmiştir. Yabancıyla evlenen Türk 
kadınının, bu evlilik nedeniyle Türk yurttaşlığıyla, ilişkisinin kesilme-
si kesin olarak kendi istencine, seçimine bırakılmıştır. 

"Türk erkeğinin yabancıyla evlenmesi" hâlinde de temel ilke, bu 
evliliğin yabancı karıya ancak kadının kendi istenciyle Türk yurttaşlı-
ğı kazandırmasıdır. Sadece istisnai durumlarda, kadının istenci aran-
maksızın, kadın kendiliğinden Türk yurttaşlığı kazanabilmektedir. Bu 
istisnai hâller gerçekten sınırlıdır : "kadının yurtsuz (vatansız) olma-
sı" veya "evlenmekle eski uyrukluğunu yitirmesi". Bu hâllerde, Türk-
le evlenen yabancı kadına, istencine bakılmaksızın Türk yurttaşlığı-
nın verilmesi, kadını yurtsuz durumdan kurtarmak amacıyla kabul 
edilmiştir. 

Bu hâllerde, kadının istencine değil, yurtsuzluğu önleme amacına 
öncelik verilmiş olmaktadır. Kadının "yurtsuz kalma" konusunda, hu-
kukça korunmaya değer bir hakkı olduğu savunulamadığı sürece, TVK 
nun bu çözümü uygun sayılmalıdır. Bilindiği gibi, "yurtsuzluk" hal-
lerini önlemenin veya sayısını azaltmanın, uluslararası toplumun ya-
rarına olduğu kabul edilmektedir. 

TVK evlilik nedeniyle uyrukluk durumunda, kadının istenciyle de 
olsa, ortaya çıkacak değişikliklerin, kadım yurtsuz duruma düşürme-
si olasılığı karşısında duyarlık göstermiştir : Yabancıyla evlenen Türk 
kadım, kocasından uyrukluk alamıyorsa (örneğin koca yurtsuzsa) ka-
dının bu evlilik nedeniyle Türk yurttaşlığından ayrılmasına olanak 
yoktur. 

(vi) TVK nun, evlenme nedeniyle ortaya çıkabilecek uyrukluk 
değişiklikleri bakımından yurtsuzluğu önleme'de gösterdiği başarıyı, 
çift  uyrukluğu önlemede gösterdiği söylenemez. 

Türkle evlenen yabancı kadının, TVK nun tanıdığı olanaktan ya-
rarlanarak, bu evlenme nedeniyle Türk yurttaşlığmı kazanması için 
özgün uyrukluğuyla ilişkisinin kesilmesi gerekmemektedir. Kadm, Türk-
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le evlenmeden önce sahip bulunduğu uyrukluğu muhafaza  etse bile, 
Türk yurttaşlığım kazanabilmektedir. 

Yabancıyla evlenen Türk kadını da, evlendiği erkeğin uyrukluğu-
nu elde etmiş durumda bulunuyor; ama, seçme hakkmı kullanarak 
Türk yurttaşlığmdan ayrılma yoluna gitmiyorsa, çift  uyruklu olarak 
kalabüecektir. 

(vii) TVK, Türkle evlenen yabancı kadının Türk yurttaşlığı ka-
zanmasını, kadının istencine bağladığı hâllerde, kadının Türk olabil-
mesi için "Türk erkekle evlenme" olgusunun dışında hiç bir koşul koy-
mamıştır. Türkle evlenen kadının, Türk yurtaşlığını kazanması için, 
TVK'nda öngörülen usule uyarak bir bildirimde bulunması gerektir ve 
yeter. Bu durumun, "uyrukluğun gerçekliği" ilkesi açısından sakıncalı 
olabileceği ileri sürülebilir. 

(vüi) Kadının uyrukluğu üzerinde evlenmenin etkileri ve bun-
dan doğan sorunlara ilişkin olarak yapılmış uluslararası Sözleşmelerin 
hiç biri, Türkiyece onaylanmış bulunmamaktadır. Özellikle 403 sayılı 
TVK'nun kabulünden sonra, bu konudaki uluslararası sözleşmelere ka-
tılmak Türk hukuku bakımından bir sorun yaratmamak gerekir. Bu 
Sözleşmelere katılma sonucunu verecek çalışmalara başlanması ve ile-
ride bu alanda uluslararası planda yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin 
daha etkin bir rol oynaması dileğimizdir. 





E K L E R 





UYRUKLUK YASALARININ ÇATIŞMASIYLA İLGİLİ 
BAZI SORUNLARA İLİŞKİN 

S Ö Z L E Ş M E (*) 
(La Haye, 12 Nisan 1930) 

(...) 
Bölüm III 

EVLİ KADININ UYRUKLUĞU 

Madde 8 
Karının ulusal yasası, yabancıyla evlenme halinde kadmın uyruk-

luğunu yitirmesini gerektiriyorsa, bu sonucun doğması; karının, koca-
nın uyrukluğunu kazanmasma bağlı olacaktır. 

Madde 9 
Karının ulusal yasası, evlilik sürdüğü sırada kocasının uyruk-

luğundaki değişiklik üzerine, kadmın uyrukluğunu yitirmesini gerek-
tiriyorsa; bu sonucun doğması; kadının, kocanın yeni uyrukluğunu 
kazanmasına bağlı olacaktır. 

Madde 10 
Evlilik sürdüğü sırada, kocanm uyrukluğunda yurttaşlığa alınma 

(telsik) yoluyla ortaya çıkan değişiklik ancak karının istenci ile, ka-
rının uyrukluğunda değişiklik yaratabilir. 

<*) Treaty Series of  the League of  Nations, vol. 179, p. 89, Registered no. 4137; L. N. 
Doc. C. 24 M. 13, 1931 V. 

(Yazarca yapılmış çeviridir) 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1963 ve 1965 yıllarında verdiği iki kararla, 
Milletler Cemiyeti döneminde yapılmış sözleşmelerin yürürlüğe konulmasıyla 
ve devletlerin katılmaya çağrılmasıyla ilgili olarak Milletler Cemiyeti Konseyine 
verilmiş yetkilerin, B. M. Genel Kurulunca kullanılmasının uygun olacağını 
belirtmiştir (General Assembly Res. 1903 (XVIII) 18 November 1963; Res. 2021 
(XX) 5 November 1965) 
Bu kararlarda. Milletler Cemiyeti döneminde yapılmış sözleşmelerden, özellik-
le 11 tanesine yeni devletlerin katılmasının teşvik edilmesi istenilmiştir. Bu 
11 Sözleşmeden biri de "Uyrukluk Yasalarının Çatışmasıyla İlgili Bazı Sorun-
lara ilişkin Sözleşme"dir. 



Madde 11 

Kendi ülkesinin yasası uyarınca, evlilik nedeniyle uyrukluğunu yi-
tiren kadın, evliliğin sona ermesi üzerine, bu uyrukluğu ancak kendi 
başvurusu üzerine ve o ülkenin hukuku gereğince (uyarmca) yeniden 
kazanabilir. Kadın, bu uyrukluğu yeniden kazanırsa, evlilik nedeniy-
le kazanmış bulunduğu uyrukluğu yitirecektir. 

CONVENTION ON CERTAIN QUESTIONS RELATING 
TO THE CONFLICT OF NATİONALİTY LAWS(*) 

(The Hague, 12 April 1930) 
(...) 

CHAPTER III 

NATIONALITY OF MARRIED WOMEN 

Article 8 

If  the national law of  the wife  causes her to lose her nationality on 
marriage with a foreigner,  this consequence shall be conditional on 
her acquiring the nationality of  the husband. 

Article 9 

If  the national law of  the wife  causes her to lose her nationality 
upon a change in the nationality of  her husband occurring during 
marriage, this consequence shall be conditional on her acquiring her 
husband's new nationality. 

Article 10 

Naturalisation of  the husband during mariage shall not involve a 
change in the nationality of  the wife  except with her consent. 

Article 11 

The wife  who, under the law of  her country, lost her nationality 
on marriage shall not recover it after  the dissolution of  the marriage 
except on her own application and in accordance with the law of  that 
country. If  she does recover it, she shall lose the nationality which she 
acquired by reason of  the marriage. 

<*)Treaty Series of  the League of  Nations, vol. 179, p. 89 Regıstered no. 4137; L. N. 
Doc. C. 24 M. 13, 1931 V. 



UYRUKLUK YASALARININ ÇATIŞMASIYLA İLGİLİ 
BAZI SORUNLARA İLİŞKİN 

S Ö Z L E Ş M E ' y e 

TARAF DEVLETLER 

Onaylama, Katılma veya Ardıllık Yoluyla 
Sözleşmeye Taraf  Olan Devletler (1) 

AVUSTRALYA 10 Kasım 1937 
BELÇİKA 4 Nisan 1939 
BREZİLYA 19 Eylül 1931 
BURMA (2) 
ÇİN (3) 14 Şubat 1935 
FİJİ 12 Haziran 1972 
HİNDİSTAN 7 Ekim 1935 
HOLLANDA (4) 2 Nisan 1937 
İNGİLTERE (5) 6 Nisan 1934 
İSVEÇ (6) 6 Temmuz 1933 
KANADA 6 Nisan 1934 
KIBRIS 27 Mart 1970 
LESOTHO (7) 
MALTA 16 Ağustos 1966 
MAURITIUS 18 Temmuz 1969 
MONAKO 27 Nisan 1931 
NORVEÇ 16 Mart 1931 
PAKİSTAN 29 Temmuz 1953 
POLONYA 15 Haziran 1934 
SWAZILAND 18 Eylül 1970 

(1) 31 Aralık 1978 tarihi itibariyle, Multilateral Treaties, 1979 Çekincelerle ilgili 
olarak, sadece "Evli Kadının Uyrukluğu" başlıklı Üçüncü Bölümde yer almış 
maddeler dikkate alınmıştır. 

(2) Ardıllık durumu ve tarihi konusunda bkz. Multilateral Treaties, s. 599, dipnotu 3 
(3) Çin Halk Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan önceki dönemde Çin hükümetle-

rince taraf  olunmuş uluslararası sözleşmelere ilişkin durumu -için Bkz. 
Multilateral Treaties, s. ii! 

(4) 8., 9. ve 10. maddelere taraf  olmamıştır 
(5) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda ile İngiliz İmparatorluğunun Milletler Ce-

miyeti'ne ayrıca üye olmayan bölümleri 
(6) 11. maddenin ikinci cümlesine ilişkin çekincesi için bkz. Multilateral Treaties, 

s. 601 
(7) Ardıllık durumu için bkz. Multilateral Treaties, s. 602. 



Sözleşmeyi İmzalamış Ama Onaylamamış Devletler (1) 

ALMANYA 

AVUSTURYA 

ÇEKOSLOVAKYA 

DANİMARKA (8) 

ESTONYA 

FRANSA 

GÜNEY AFRİKA BİRLİĞİ 

İRLANDA 

İSPANYA 

İSVİÇRE (9) 

İTALYA 

İZLANDA 

JAPONYA (9} 

KOLOMBİYA (9) 

KÜBA (10) 

LETONYA 

LÜKSEMBURG 

MACARİSTAN 

MEKSİKA 

MISIR 

PERU 

PORTEKİZ 

SALVADOR 

ŞİLİ 

URUGUAY 

YUGOSLAVYA 

YUNANİSTAN 

(8) 11. maddeye çekince koymuştur 
(9) 10. maddeye çekince koymuştur 

(10) 9., 10. ve 11. maddelere çekince koymuştur 

İ 34 



EVLİ KADININ UYRUKLUĞU SÖZLEŞMESİ (* ) 
(20 Şubat 1957) 

(...) 
Madde 1 

Sözleşen devletler, kendi uyruklarından birinin yabancıyla evlen-
mesinin veya böyle bir evliliğin sona ermesinin veya evlilik sırasında 
kocanm uyrukluğunda ortaya çıkabilecek değişikliğin, karmm uyruk-
luğu üzerinde kendiliğinden (otomatik olarak; ipso facto)  bir etkisi 
olmayacağı konusunda anlaşmışlardır. 

Madde 2 

Sözleşen devletler, uyruklarından birinin başka bir devletin uy-
rukluğunu isteğiyle kazanmasının veya uyrukluğundan vazgeçmesinin 
(renunciation), bu kişinin karısının, kendi uyrukluğunu muhafaza 
etmesine engel olmayacağı konusunda anlaşmışlardır. 

Madde 3 

1. Sözleşen devletler, uyruklarından biriyle evlenen yabancı ka-
dının, isteği üzerine, özel olarak kolaylaştırmış telsik (naturalization) 
usullerinden yararlanarak kocasının uyrukluğunu kazanabilmesi; bu 
yoldan uyrukluk verilmesinin ulusal güvenlik veya kamu düzeni 
(public policy) nedenleriyle konulmuş kısıtlamalara bağlı kılınabilme-
si konularında anlaşmışlardır. 

2. Sözleşen devletler bu Sözleşmenin, uyruğun yabancı karısına, 
kocasmm uyrukluğunu, isteği üzerine, bir hak olarak (as a matter of 
right) kazandırmakta olan yasaları veya yargısal uygulamaları etki-
leyecek biçimde yorumlanmayacağı konusunda anlaşmışlardır. 

(...) 

t 
CONVENTİON ON THE NATİONALİTY OF MARRIED WOMEN (* ) 

(New York, 20 February 1957) 
j 

Article 1 
Each Contracting State agrees that neither the celebration nor 

the dissolution of  marriage between one of  its nationals and an alien, 
nor the change of  nationality by the husband during marriage, shall 
automatically affect  the nationality of  the wife. 

•(*) United Nations, Treaty Series, vol. 309, p. 65 
General Assembly Res. 1040 (XI), 29 January 1957. 
(Yazarca yapılmış çeviridir) 



Article 2 

Each Contracting State agrees that neither the voluntary acqui-
sition of  the nationality of  another State nor the renunciation of  its 
nationality by one of  its nationals shall prevent the retention of  its 
nationality by the wife  of  such national. 

Article 3 

1. Each Contracting State agrees that the alien wife  of  one of 
its nationals may, at her request, aequire the nationality of  her 
husband through specially privileged naturalization procedures; the 
grant of  such nationality may be subject to such limitations as may 
be imposed in the interests of  national security or public policy. 

2. Each Contracting State agrees that the present Convention 
shall not be construed as affecting  any legislation or judicial practice 
by which the alien wife  of  one of  its nationals may, at her requestJ 

acquire her husband's nationality as a matter of  right. 

( - ) 

EVLİ KADININ UYRUKLUĞU SÖZLEŞMESİ'NE 
TARAF DEVLETLER 

Onaylama, Katılma veya Ardıllık Yoluyla 
Sözleşmeye Taraf  Olan Devletler (1) 

ARJANTİN 10 Ekim 1963 
ARNAVUTLUK 27 Temmuz 1960 
AVUSTURALYA 14 Mart 1961 
AVUSTURYA 19 Ocak 1968 
BAHAMA 10 Haziran 1976 
BEYAZ RUSYA 23 Aralık 1958 

(1) 31 Aralık 1978 tarihi itibariyle, Multilateral Treaties, 1979 Sözleşmeyle ilgili ola-
rak, devletlerce yapılmış Deklerasyonlar ve çekinceler için Bkz. Multilateral 
Treaties, s. 476. 

Sözleşmenin, öze ilişkin hükümlerine tek çekince, Uruguay tarafından  (üçüncü 
maddeye) konulmuştur. 



BREZİLYA 
BULGARİSTAN 
ÇEKOSLOVAKYA 
ÇİN (2) 
DANİMARKA 
DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ 
DOMİNİK 
EKVADOR 
FEDERAL ALMANYA (3) 
FİJİ 
FİNLANDİYA 
GANA 
GUATEMALA 
HOLLANDA 
İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 
İRLANDA 
İSRAİL 
İSVEÇ 
İZLANDA 
JAMAİKA 
KANADA 
KIBRIS 
KÜBA 
LESOTO 
LÜKSEMBURG 
MACARİSTAN 
MALAVİ 
MALAYSİYA 
MALİ 
MALTA 
MAURİTİUS 
NORVEÇ 
POLONYA 
ROMANYA 
SİERRA LEONE 
SİNGAPUR 
S.S.C.B. 

4 Aralık 1968 
22 Haziran 1960 

5 Nisan 1962 

22 Haziran 
27 Aralık 
10 Ekim 
29 Mart 
7 Şubat 

12 Haziran 
15 Mayıs 

15 Ağustos 
13 Temmüz 

8 Ağustos 
28 Ağustos 

25 Kasım 
7 Haziran 
13 Mayıs 
18 Ekim 

30 Temmuz 
21 Ekim 
26 Nisan 
5 Aralık 
4 Kasım 

22 Temmuz 
3 Aralık 
8 Eylül 

24 Şubat 
2 Şubat 

7 Haziran 
18 Temmuz 

20 Mayıs 
3 Temmuz 

2 Aralık 
13 Mart 
18 Mart 
17 Eylül 

1959 
1973 
1957 
1960 
1974 
1972 
1968 
1966 
1960 
1966 
1957 
1957 
1957 
1958 
1977 
1964 
1959 
1971 
1957 
1974 
1977 
1959 
1966 
1959 
1973 
1967 
1969 
1958 
1959 
1960 
1962 
1966 
1958 

(2) Çin Cumhuriyeti adına 20 Şubat 1957'de imzalanmış ve 22 Eylül 1958 de onay-
lanmıştır. Çin Halk Cumhuriyetinin, kuruluşundan sonraki dönemde Çin Hü-
kümetlerince taraf  olunmuş uluslararası sözleşmelere ilişkin, durum için Bkz 
Multilateral Treaties, s. iv 

(3) Batı Berlin'le ilgili Deklerasyon'lar için Bkz. Multilaterral Treaties, s. 474-75 



SRİ LANKA 30 Mayıs 1958 
SWAZİLAND 18 Eylül 1970 
TANZANYA 28 Kasım 1962 
TRİNİDAD ve TOBAGO 11 Nisan 1966 
TUNUS 24 Ocak 1968 
UGANDA 15 Nisan 1965 
UKRAYNA 3 Aralık 1958 
YENİ ZELANDA 17 Aralık 1958 
YUGOSLAVYA 13 Mart 1959 
ZAMBİYA 22 Ocak 1975 

Sözleşmeyi İmzalamış Ama Onaylamamış Devletler 

BELÇİKA 15 Mayıs 1972 
GİNE 19 Mart 1975 
HİNDİSTAN 15 Mayıs 1957 
KOLOMBİYA 20 Şubat 1957 
PAKİSTAN 10 Nisan 1958 
PORTEKİZ 21 Şubat 1957 
ŞİLİ 18 Mart 1957 
URUGUAY 20 Şubat 1957 

YURTSUZLUĞUN AZALTILMASI SÖZLEŞMESİ 
(New York, 30 Ağustos 1961) 

Onaylama veya Katılma Yoluyla Sözleşmeye 
Taraf  Olmuş Devletler (1) 

AVUSTRALYA 13 Aralık 1973 
AVUSTURYA 22 Eylül 1972 
DANİMARKA 11 Temmuz 1977 
FEDERAL ALMANYA (2) 31 Ağustos 1977 
İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 29 Mart 1966 

(1) 31 Aralık 1978 tarihi itibariyle, Multilateral Treaties, 1979 Sözleşmeyle ilgili 
olarak, devletlerce yapılmış Deklerasyonlar ve konulmuş çekinceler için Bkz. 
Multilateral Treaties, 6. 146-47 

(2) Batı Berlin'le ilgili olarak Federal Almanya'nın Deklarasyonu için Bkz. Mul-
tilateral Treaties, s. 146, dipnotu 2 



İRLANDA 18 Ocak 1973 
İSVEÇ 19 Şubat 1969 
KANADA 17 Temmuz 1978 
KOSTA RİKA 2 Kasım 1977 
NORVEÇ 11 Ağustos 1971 

Sözleşmeyi İmzalamış Ama Onaylamamış Devletler 

DOMİNİK 5 Aralık 1961 
FRANSA 31 Mayıs 1962 
HOLLANDA 30 Ağustos 1961 
İSRAİL 30 Ağustos 1961 

ÇOK UYRUKLUK HALLERİNİN AZALTILMASI ve 
ÇOK UYRUKLUK HALLERİNDE ASKERLİK 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONULARINDA 
AVRUPA SÖZEŞMESİ 

(Strazburg, 6 Mayıs 1963) 

Sözleşmeyi Onaylayan Devletler 

AVUSTURYA 31 Temmuz 1975 
DANİMARKA 16 Kasım 1972 
FEDERAL ALMANYA 17 Kasım 1969 
FRANSA 26 Ocak 1965 
İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 7 Temmuz 1971 
İRLANDA 16 Mart 1973 
İSVEÇ 5 Mart 1969 
İTALYA 27 Şubat 1968 
LÜKSEMBURG 11 Ekim 1971 
NORVEÇ 26 Kasım 1969 

Sözleşmeyi İmzalamış Ama Onaylamamış Devletler 

BELÇİKA 
HOLLANDA 
PORTEKİZ 

5 Haziran 1963 
6 Mayıs 1963 

23 Şubat 1979 



SÖZLEŞMEYE EK 95 SAYILI PROTOKOL 

(Strazburg, 24 Kasım 1977) 

Protokolü Onaylayan Devletler 

İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) 7 Ağustos 1978 
İSVEÇ 23 Mart 1978 

Protokolü İmzalamış Ama Onaylamamış Devletler 

BELÇİKA 24 Kasım 1977 
DANİMARKA 24 Kasım 1977 
FEDERAL ALMANYA 24 Kasım 1977 
LÜKSEMBURG 24 Kasım 1977 
PORTEKİZ 23 Şubat 1979 

SÖZLEŞMEYE EK 96 SAYILI PROTOKOL 

(Strazburg, 24 Kasım 1977) 

Protokolü imzalamış Devletler (2) 

BELÇİKA 24 Kasım 1977 
FEDERAL ALMANYA 24 Kasım 1977 
LÜKSEMBURG 24 Kasım 1977 

(1) Onay ve imza durumuna ilişkin bilgiler, 25 Haziran 1979 tarihindeki durumu 
yansıtmaktadır. CChart Showing Signatures and Ratifications  of  Council of 
Europe Conventions and Agreements, Council of  Europe, Legal Affairs,  25 
June 1979) 

(2) 25 Haziran 1979 tarihine kadar, bu Protokolü onaylayan devlet yoktur. 
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