
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI: 465 

100. DOĞUM YILINDA ATATÜRK'E ARMAĞAN DİZİSİ: 9 
T.C. Ziraat Bankası, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür Yayınlan: 8, Bilim Dizisi: 2 

SEHA L. M E R A Y ' A 
ARMAĞAN 

C İ L T : I 



L 



ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI: 465 

İOO. DOĞUM YILINDA ATATÜRK'E ARMAĞAN DİZİSİ; 9 

T.C. Ziraat Bankası, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür Yayınlar ı : 8, Bilim Dizisi 

SEHA L. M E R A Y ' A 
ARMAĞAN 

C İ L T : I 



T.C. Ziraat Bankası Matbaası 
ANKARA — 1981 



Prof. Seha 1. Meray 





/ 

S U N U Ş : 

Sevgili hocamız, değerli ağabeyimiz oe eşsiz insan Seha L. Meray'a sunulan bu Ar-
mağan'ın onun kişiliğine uygun bir zenginlik, çeşitlilik ue bilimsellik taşıdığı kuşku-
suzdur. Meray Armağanına 48 yazı ile katkıda bulunanlar arasında yalnızca yarısı 
Fakültemizde görevlidir. Geri kalanlar Fakültemiz dışındaki kişilerdir.  Bunlar arasın-
da bugün yasama organı üyesi olan bir öğretim üyesi ile üç kamu görevlisi de bulun-
maktadır. 

Armağanda uluslararası ilişkilere değgin konular yanında hukuk, ekonomi, çevre-
bilim, yerel yönetimler, sosyal politika ve siyasal bilimler ile ilgili çok çeşitli sorunlar 
ele alınmaktadır. 

Armağan'da yer alan konuların çeşitliliği yapıtın zenginliğini arttırıyor.  Hem de 
Meray'ın yalınkat ve tekdüze olmayan düşün, bilim ue sanat adamı kişiliğine pek uygun 
düşüyor. Gerçekten, Seha Ağabey yalnızca uğraştığı bilim alanına katkıda bulunmak-
la yetinmedi. Bu alanın kapsamına giren olayların tüm içindeki yerini, toplumsal ger-
çeklik içinde görmeğe, tanımağa, anlatmağa çalıştı. Fakültemizdeki toplumbilim der-
tlini de bir ara okutan Seha ağabeyin bu konudaki ilginç yaklaşımı Armağan'da ayrı 
bir inceleme konusu yapılmaktadır. Cumhuriyet Gazetesindeki yazıları da bir aydın 
olarak Seha Meray'ın çeşitli toplumsal konulara sıkıcı olmadan ne denli derinliğine gi- , 
rebildiğini gösteren, zevkle okunan yazılardır. Yazılarında bilimsel unvanını kullan-
madan yalnızca Seha L Meray imzasını atması bir alçakgönüllülük göstergesi değildi. 

Seha ababey, okurlarına kendini üst perdeden konuşan bir bilim adamı olarak 
değil, renkli, akıcı, arı diliyle yeni, güzel ve doğru olanları hem de bilimsellik kisvesine 

bürünmeksizin anlatabilen güçlü bir yazar olmayı başarmıştı. Hasta yatağında bile 
bu yazıları ara vermeden sürdürebilmiştir.  Yazılarını yakınlara, dostlara, meslekdaş-
larına okur, onların görüşünü aldıktan sonra son biçimini verirdi. Hatta yazı başlıkla-

rını bile danışırdı. 

Onu gazetedeki yazılarından, bilim dünyasına sel gibi akan katkılarından tanıyan-
lara Seha ağabeyi anlatmak, tanıtmak kolay... "Şurada doğdu, şurada okudu, şu ya-
pıtları verdi, şu görevleri aldı" dersiniz olur biter, Ama, onu yakından tanıyanlara bu 
büyük insanı nasıl anlatırsınız ? Her ölünün ardından edilen "örnek kişiydi" gibi sözler 
onu tanıyanlara yetmiyor. Bu türden beylik klişeleri çok aşmış bir kişiydi. Ama, ne 
yaparsınız, öliimü hiç sevmediği ."büyük insan", "aydın insan" gibi sözler etmeye zor-
luyor bizi. 

Seha L. Meray hocamız kendini sürekli yenileyen, yalnız ülkesinin değil tüm insan-
lığın ve çağının sorunlarına, sorumluluğuna sahip çıkan bir kişiydi. Yetiştirdiği  toplu-
ma ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincine varan, bunun gereklerini ödünsüz ye-
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rine yetiren bir insandı. En uerimli çağında yitirdiğimiz  Seha ağabey, kısacası, aydındı. 
Onu aydın yapan özelliği, yalnızca bilim adamı olmaktan öteye, insancıl inançlarını 
korkusuzca ve kararlı biçimde savunması, kendini yenilemek için her gün insanüstü bir 
çaba harcamasıydı. 

Seha ağabey şöyle derdi: "İki tür insan vardır. Kendini önemseyip işini önemse-
meyenler, bir de işini önemseyip kendini önemsemeyenler". Yaşam ve savaşın çizgisine 
uygun olarak Türkiye'nin  sorunlarının çözümüne hiç bir katkı getirmemelerine karşın 
burunları kaf  dağında gezenlere çok kızardı. Bir tek bu konuda hoşgörüsüzdü. Böyle-
leriyle açıkça alay eder, "okuduklarını anlamayanlar, gereğini yapmayanlar, sırtında 
kitap taşıyan merkepten farksızdır"  derdi. Ama, birkaç insanın ömrünü rahatça doldu-
rebilecek yoğun bilimsel çalışma ve ürünlerine karşın, hep kendisini geri planda tutar, 
küçüğünden büyüğüne tüm öğretim üyesi ve öğrencilere örnek olacak bir alçak gönül-
lülük gösterirdi.  "Ben" sözüyle başlayan bir tek tümcesini duyanımız yoktur. Kitap 
ve yazılarında neden Profesör  ünvanını kullanmadığını soranlara, "yazıyı ben yazıyo-
rum, ünvanım değil" derdi. 

Seha L. Meray hocamızı arayanlar, günün hangi saatinde nerede olduğunu Fakül-
tedeki çalışma odasının kapısına astığı daire biçimindeki çizelgeden kolayca öğrenebi-
lirlerdi. Uzun süren acımasız hastalığı süresince, arkadaşları, çizelgenin gösterge okunu 
"Birazdan Gelecek" bölmesinin üstünde tutmuşlardı. 12 Eylül 1977 sabahı, genç bir 
meslekdaşı kapının önüne gelerek oku "Bugün Gelmeyecek"e çevirdi. Seha hoca çok 
sevdiği, yetiştiği, ömrünü bağladığı ocağımıza, değerli yapıtlarını ürettiği odasına artık 
gelmeyecek. Gelemeyecek. 

Seha hoca'nın bilim ve yazı dilinin arılaşmasına büyük katkıları vardır. Dili "insa-
nın kendisini anlatmasının en etkili aracı" olarak kullanırdı. Her konuda yardımlarına 
koştuğu genç meslekdaşlarının yapıtlarına günlerini verir, dil kullanımında onlara yol 
gösterirdi.  İş yükü kimi kez öylesine artardı ki şaka yollu "Ben Türk  Dil Kurumunun 
başkanıyım, sözlüğü değil" diye takılırdı arkadaşlarına. Eski Türkçeyı  de çok iyi bilir, 
çok iyi kullanırdı. Lozan, Sevr ve Mondros konulu yapıtlarıyla, yakın geçmişimizin bu 
önemli belgelerini yeni kuşaklara o kazandırmıştı. Kısacası, eskiyi çok iyi biliyor, ge-
leceği yaşıyordu. Yarın için savaşıyordu. İnsancıl ve geniş bir dünya görüşü, eleştirici 
ve alaycı bir bakış açısı, yalınkatlığı yadsıyan çok yönlü bir bilim anlayışı, bitmeyen 
bir enerji, masa başında uykusuz geçen geceler... 

Sonuç : Sokaktaki adamdan bilimsel araştırma yapanlara, muhtarlardan yüksek 
yöneticilere değin herkes için bilime, yaşama ve insan sevgisine giden alacakaranlık yolu 
aydınlatacak birer ışık kaynağı olan yüzlerce yapıt... 

Kuşaktan kuşağa devredilecek, sevilecek ve sevdirilecek bir Seha L. Meray... Yok-
luğunun acısını duyan bizim kuşakların geleceğe övünçle gönderdiği ağabeyimiz, Seni 
çok arayacağız. Güle Güle. 

Seha ağabey, üniversite sorunlarına derinlemesine girebilmişti.  Onun büyük kent 
dışı üniversiteler toplantısı için yazdığı ve SBF Dergisinde (C.  XXVI, Sayı i—1, 1971, 
s. 67—89) yayınladığı "Üniversite Kavramları ve Modelleri" başlıklı bildirisi bugün de 
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güncelliğini korumaktadır. Günlük gazetelerde yayınlanan yazılarını "Üniversite So-
runları" adıyla ayrı bir kitapta toplaması, Prof.  M. Cornford'un  taşlama türünden ya-
pıtı Microcosmographia Academica'sını çevirerek kitabına eklemesi O'nun bu konuya 
ne denli önem verdiğini kanıtlamaya yeter. Cumhuriyet Gazetesindeki yazılarından 
derlediği Su Başlarını Devler Tutmuş  adıyla Çağdaş Yayınlar arasında üçüncü baskısı 
yapılan yapıtında yer alan pek çok konu, eğitimle ve özellikle üniversite sorunlarıyla 
yakından ilişkilidir.  Prof.  Seha L. Meray tam anlamıyla özerkliğin yürekli savunucusu-
dur. Tembelliğe,  sorumsuzluğa, kaytarmacılığa, denetimsizliğe her zaman karşı çıkan 
söz, yazı ve tutumlarıyla Seha Ağabey özerkliğin gerektirdiği  sorumluluğu, özdenetimi, 
hatta özveriyi örnek bilim adamı yaşamıyla somutlaştırmıştır. 

Demokrat Part'ı'nin iktidarının emellerine araç edemeyince S. B. F. yi İstanbul'a 
aktarmak için yaptığı girişime ilk önce karşı çıkanların başındaydı. 

Seha L. Meray Mülkiye'ye candan bağlılığını tam zamanlı olarak bağlandığı SBFye 
karşı gösterilen bir siyasal cezalandırma girişiminde bir kez daha kanıtlamıştı. 

Armağan'ın basılması T.  C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün işbirliği sonucun-
da gerçekleştirilmiştir.  Bankanın eski ve bugünkü Genel Müdürleri Sn. Turgut  Erdem 
ile Sn. Ali Doğan Ünlü'ye, basımevi yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimizi  sunuyoruz. 

48 bilimsel yazıyı bir cilde sığdırmanın güçlüğü ve Ziraat Bankası Basımevinin iş 
izlencesi gibi uygulayımsal sınırlılıklar nedeniyle Armağan'ın 1 ayrı ciltde toplanması 
gerekmiştir. 

Prof.  Dr. Cevat Geray 
S.B.F. Dekanı 
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[ * ] Armağan'a katkıda bulunan yazarların akademik unvanları ile mensup bulundukları kuruluş-

lar, yazıların veri'lîş  tarihi itibarıyla gösterilmiş, daha sonraki değişiklikler bol'ntMmemiştir. 
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SEHA L. MEHAY 

12 Eylül 1977 günü yitirdiğimiz hocamız Seha L. Meray 1337'de (1921) İstanbul'-
da doğmuştur. Çok küçük yaşta babasını kaybeden Seha Meray'ı ağabeysi ile 
birlikte annesi yetiştirmek zorunda kalmıştır. 

Zamanla büyüyen Seha Meray'm Galatasaray Lisesine gittiğini ve burayı bitir-
dikten sonra Siyasal Bilgiler Okuluna girdiğini görüyoruz. Daha Siyasal Bilgiler 
Okulunda ikinci sınıf öğrencisi iken, Seha Meray üniversite öğrencileri arasında 
açılan bir yarışmada "Ceza Hukukunda Af Konusu Üzerinde Bir Deneme" adlı ya-
pıtı ile birincilik ödülünü kazanıyor ve bu yapıtı 1944 yılında Türk Hukuk Kuru-
munca yayınlanıyor. İşte bu yapıtı ile ilgili olarak Seha Meray'ın adına, Seha ve 
Meray sözcüklerinin arasına, bir L harfinin eklendiğini gözlüyoruz. Seha Bey, 
sözkonusu L harfinin hocamızın babasının adı olan Lütfü'nün ilk harfi olduğunu 
ve kazandığı ödülü annesine sunarken babasının anısını da yaşatmak amacıyla 
adına eklediğini söylerdi. 

Siyasal Bilgiler Okulunda iken çok çalışkan bir öğrenci olan Seha L. Meray, 
bu Okulun Maliye Bölümünü Haziran 1944'te bitirmiştir. Daha sonra, Seha L. Me-
ray'ın, fark sınavlarını vererek, Ankara Üniversitesi- Hukuk Fakültesinden de Ocak 
1945'de Hukuk diploması aldığını görüyoruz. 

Hocamızın çalışma yaşamına katılması Maliye Bakanlığında kısa süre stajyer 
olarak çalışması ile başlıyor. Üniversite öğretim üyeliği yolunda attığı ilk adım 
ise, 29 Mart 1945'te Siyasal Bilgiler Okulu kamu hukuku grubu asistanlık sınavını 
kazanması olmuştur. Hocamız 14 Temmuz 1945'te resmen gerçekleşen atanması ile 
Devletler Hukuku asistanlığı görevine başlamış oluyor. 

Seha L. Meray'ın 1 Kasım 1945 — 18 Mart 1947 tarihleri arasında askerlik göre-
vini yerine getirdiğini ve Yd. Top. Tğm. olarak terhis olduğunu görüyoruz. 

Askerlik dönüşü Seha L. Meray yoğun bir çalışma içine giriyor. Hocamızın 
bu yoğun çalışmasının konusunu hazırladığı doçentlik tezi oluşturuyor. Seha L. 
Meray, 27 Mart 1948'de o dönemin okul müdürü Prof. Yavuz Abadan'ın başkanlı-
ğında Prof. Zeki Mesut Alsan, Prof. Rıfkı Burçak ve Prof. Burhan Köni'den oluşan 
bir bilim jürisi önünde oybirliği ile doçent ünvanını kazanıyor ve 12 Nisan 1948'de 
de Devletler Umumi Hukuku doçentliğine eylemli olarak atanıyor. Doçentlik te-
zinin konusu bugün de öneminden hiçbir şey kaybetmemiş olan bir konu : "Dev-
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leilerarası Hukukla Milliyetler Prensibi ve Milletlerin Mukadderatını Bizzat Tayin 
Etmeleri". 

Doçentliğini izleyen yıllar, Seha L. Meray'ın araştırma yapma ve bilgisini arttır-
ma amacıyla Avrupa Üniversite ve öğretim kurumlarında geçirdiği yılları oluştu-
ruyor. Hocamızın 18 Temmuz 1948 — 14 Ağustos 1948 tarihleri arasında La Haye'de 
bulunan Uluslararası Hukuk Akademisi derslerine katıldığını görüyoruz. Bunu, 
Kasım 1949 — Eylül 1951 tarihleri arasında Paris Üniversitesinde geçirdiği iki yıl 
izliyor. Avrupa öğretim kurumlarında geçen bu yılların sonunda 1952 yılında 
Hocamızın "Devletler Hukukunda Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Tatbikatına 
Göre Milli Yetki Meselesi" adlı yapıtını yayınladığını görüyoruz. Hocamızın bu 
çalışmasına, çok yıllar sonra, La Haye Uluslararası Hukuk Akademisinde 1974 yı-
lında verdiği "La competence interne des Etats et la nOn-intervention dans le droit 
international contemporain" (Recueil des Cours de l'Academie de Droii Internati-
onal, 1974, CilU I) adlı derste tanınmış Sovyet Hukukçusu Uşakof'un (Ouchakov) 
kaynakçasında yer vermesi de Hocamızın bu yıllarının boşuna geçmediğinin bir 
kanıtını oluşturuyor. 

Hocamızın Avrupa'deki bu yıllarının boşa geçmediğinin başka bir kanıtını da 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine, Paris'ten getirdiği reprodüksiyon resimleri 
Fakülte duvarlarında sergileyerek ve klâsik müzik plâklarını dinleterek güzel sa-
natlar konusunda da birşeyler vermeye çalışması gösteriyor. Yine bu yıllarda 
Seha Bey, Avrupa'da tanıştığı Elizabeth hanımla evleniyor. 

1953 yılında Seha Hoca Amme İdaresi Enstitüsünü kurma çalışmalarına katılı-
yor. Bu amaçla, aralarında Ankara'dan Prof. Yavuz Abadan, Prof. Tahsin Bekir 
Balta ve İstanbul'dan Prof. Sıddık Sami Onar'ın da bulunduğu bir heyeti? A.B.D. 
ve Avrupa'da yaptıkları inceleme gezisinden Seha Bey güzel bir takım anılar da 
getiriyor. Örneğin Karadenizli olan Tahsin Bekir Balta hocanın New York'ta yap-
tıkları bir gemi gezisinde, denizin çalkantılı olması nedeniyle hepsi perişan bir du-
rumda iken, "deniz açıldı" diyerek kendini son derece iyi hissetmesi ve gidip gemi 
kapianıyla söyleşide bulunması Seha Bey'in bu gezi ile ilgili bizlere naklettiği tatlı 
anılarından biridir. 

Sonraki yıllarda ıSeha Beyin zamanının en büyük bölümünü iki ciltten oluşan 
"Devletler Hukukuna Giriş" yapıtının hazırlanmasına ayırdığını görüyoruz. İlk 
basımı 1956'da yapılan bu yapıtın hazırlanması için Seha beyin yüzlerce kitap ve 
makale okuduğunu ve o dönemde Türkiye'de henüz ele alınmayan konuları da bu 
yapıtının içine almak amacıyla incelediğine tanık oluyoruz. Örneğin, Et ve Balık 
Kurumunun o dönem Genel Müdürünün Fakülte Dekanlığına yazdığı 11 Nisan 1955 
tarihli bir mektupta, Doç. Seha L. Meray'a, hazırladıkları bir çalışma ile ilgili ola-
rak, karasuları, açık deniz ve kıta sahanlığı konularında gösterdiği yardımları için 
teşekkür edilmektedir. 

Bu çalışmaları sonunda Doç. Seha L. Meray 8 Kasım 1956'da Devletler Hukuku 
Profesörlüğüne oybirliği ile seçiliyor ve 21 Aralık 1956'da da bu göreve resmen 
atanması gerçekleşiyor. 
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Yine, 1956 yılı içinde Seha L. Meray'ın uluslararası toplantılara da katılmağa 
başladığını görüyoruz. Bu yıldan başlayarak Seha Bey'in o dönemde merkezi 
S.B.F.'de olan Türk Atlantik Derneği çerçevesinde yapılan birkaç toplantıya katıl-
dığını görüyoruz. Ancak, Seha Bey'in uluslararası düzeyde en uzun ve sürekli uğ-
raşılarını, 1956'dan başlayarak 1960'ların sonuna kadar, "Avrupa Konseyi Kültür 
Eksperleri Komitesi" çerçevesinde verdiğine tanık Oluyoruz. Seha Bey'in engin 
kültürü ve bilgisi ile söz konusu Komitenin sırasıyla başkan yardımcılığına ve 
başkanlığına da seçildiğini görüyoruz. 

27 Mayıs 1960'dan sonra Seha Bey'in gerek Üniversite içi gerek Üniversite dı§ı 
birtakım yeni görevler de yüklendiğini görüyoruz. Nitekim, Seha L. Meray, 30 
Mayıs 1960'da Ankara Üniversitesi Senatosuna üye seçilirken, yine o dönemlerde 
Milli Eğitim Bakanlığında Dış Münasebetler Genel Müdürlüğünü tedvir etmeye 
başlıyor. Bu arada, Viyana'da yapılan diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklar 
konusuyla ilgili sözleşme çalışmalarına da Türk heyeti üyesi olarak katılıyor. Yine 
bu dönemlerde O.D.T.Ü. Mütevelli Heyeti üyesi olan Prof. Seha L. Meray'ın 11 Ocak 
1961'de O.D.T.Ü. Rektörlüğüne seçildiğini görüyoruz. 

O.D.T.Ü. Bektörlüğünü izleyen yılda, 1 Temmuz 1962 — 30 Eylül 1963 tarihleri 
arasında, Seha L. Meray Kanada'da hava ve uzay hukuku konusunda tanınan 
McGill Üniversitesine gidiyor. Başlarda bu Üniversitenin Hava ve Uzay Enstitü- ı 
sündeki dersleri ve çalışmaları izleyen Seha L. Meray kısa bir süre sonra adı geçen 
Enstitüde haftada iki saat olmak üzere "Uzay Hukuku Sorunları" adını taşıyan bir 
ders de vermeye başlıyor. Seha Bey, McGill'den dönüşünde ise, Türkiye'de Uzay 
Hukuku konusunda il'k ve bugün de fek olan "Uzay ve Milletlerarası Hukuk" ya-
pıtını yayınlıyor. 

1965 yılında Seha L. Meray'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına 
Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Türk heyeti içinde katıldığını görüyoruz. Ayrıca, 
Seha L. Meray'ın bu yıldan başlayarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeli-
ğine ve sonraları da Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğine tanık oluyoruz. 

Seha L. Meray'ın çeşitli uluslararası toplantı, konferans ve kongrelere katıl-
ması daha sonraki yıllarda da süregidiyor. Bu çalışmaları arasında Kızılay—Kızıl-
haç toplantıları, uzay hukuku ile ilgili uluslararası konferanslara katılmasını saya-
biliriz. Yine Seha L. Meray'ı Avrupa Konseyinin "Devletler Hukuku Konusunda 
Devletlerin Uygulamalarının düzenlenmesi ve yayınlanması Komitesi" ve merkezi 
San Bemo'da bulunan Uluslararası İnsancıl Hukuk Enstitüsü Bilim Komitesi Üye-
liklerine seçildiğini görüyoruz. Ayrıca Seha L. Meray 1972 yılında bir Uluslararası 
ceza divanı kurulmasıyla ilgili çalışmalara da çağrılıyor. 

Ancak, Seha L. Meray'ın uluslararası toplantılara katılması, özellikle 1970 yı-
lından sonra, 'bir hayli azalıyor. Bu dönemde Seha hocanın çalışmalarının büyük 
bir bölümünü Lozan Andlaşmasınm tutanaklarının çevirisine ayırdığını görüyoruz. 
Lozan Andlaşmasmdan sonra, Türkiye'nin kaderini önemli ölçüde etkileyen öteki 
iki arıdlaşma —'Montrö ve Sevr Andlaşmaları— ile ilgili tutanakların Osman Ol-
cay'la birlikte çevirisi Seha L. Meray'ın büyük zamanını alıyor. Yine, bu yıllarda 
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Hocanın Kızılay Merkez Komiiesi üyeliği ile Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu; 
Üyeliği ve başkanlığı yaptığına tanık oluyoruz. Nitekim, Seha Hocayı kaybetti-
ğimiz zaman Türk Dil Kurumunun da başkanı durumundaydı. 

Bu arada, 1968 yılından başlayarak, Seha L. Meray gazetelerde yazdığı yazıla-
rıyla da kamuoyunca tanınmağa başlıyor. İlk defa Milliyet Gazetesinde 1968 Çe-
koslovakya olayları konusunda bir dizi makale yayınlayan Seha L. Meray bu uğ-
raşısını daha sonra da sürdürüyor. Seha Meray'ın yazıları Cumhuriyet ve Milliyet 
gazetelerinde çeşitli aralıklarla Yayınlanıyor. Hocamızın bu yazıları giderek okur-
larının öyle beğenisini kazanıyor ki, son yıllarında Seha L. Meray özellikle Cum-
huriyet gazetesinin en çok okunan ve aranan yazarlarından biri durumuna geliyor. 
Nitekim Seha beyin bu insancıl, ince ve kültür dolu yazılarının iki kitap halinde 
yayınlanması ile Meray'ın denemeciler arasında da bir yeri olduğu kanıtlanmış 
oluyor. Yaşamının son yıllarında hocamıza büyük mutluluk veren şeylerin arasın-
da zaman zaman şu ya da bu lise ya da ortaokul öğrencisinin ona yazdığı içten 
mektuplarla öğretmenlerinin kendilerine bir yazar seçerek onun kişiliğini ve dü-
şüncelerini incelemesini istediklerini ve onların da Seha L. Meray'ı seçtiklerini 
bildiren ve hocamızdan yaşamı ve düşünceleriyle ilgili bilgi istemeleri de yeral-
maktadır. 

İnce kişiliği ve tüm uğraşları Seha L. Meray'ın bilim adamlarımızın ve düşü-
nürlerimizin çok azının ulaşabileceği ölçülerde etrafınca sevilmesine ve sayılma-
sına neden olmuştur. Hocamızın hasta yatağının etrafı hergün eski ya da yeni 
öğrencilerinden, kapıcı ve müstahdemlerden sanatçılara, yazarlara, bakanlara ve 
ha'tta barbakana varana dek her kesimden kişilerce dolup taşmıştır. Bir dönemler 
Sağlık Bakanlığı da yapmış ve birçok kişiyi tanıma durumunda bulunmuş olan 
hocamızın doktorlarından Prof. Türkan Akyol bile bu ıkadar çok sevilen ve bunca 
tanınmış kişiyi tanımasına olanak veren bir başka kişiye rastlamadığını söylemiş-
tir. 

Gençlere son derece önem veren hocamız şimdi "Meray Odası" adı verilen 
eski "çan çan" odasında S.B.F.'deki genç kuşak öğretim üyeleri ve yardımcıları ile 
tatlı söyleşilerde bulunmaktan da hiçbir zaman geri kalmazdı. 

Yaşamı boyunca insanları seven ve bitmek tükenmek bilmeyen tüm uğraşları-
nın amacı insanların daha iyi bir dünyada yaşaması ve ülkesinin en iyi düzeyde 
bundan yararlanması olan Seha L. Meray, Cumhuriyet Gazetesinde 1973'de yayın-
lanan bir yazısını İran'daki bir gezisi sırasında rastladığı bir gencin sözlerinden 
esinlenerek, "Adam ola, özü yahşi ola" diye adlandırmıştı. Seha Meray'ın, bütün 
yaşamının gösterdiği gibi, özü yahşi idi. 

Ankara, 26 Şubat 1979 Hüseyin Pazarcı 

4 



PROF. SEHA L. MERAY'IN YAPITLARI 

KİTAPLAR : 

— Ceza Hukukunda Af Konusu Üzerinde Bir Deneme, Ankara, 1944, Türk Hukuk Kurumu Yayını. 

— Devletler Hukukunda Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Tatbikatına Göre Mil l i Yetki Meselesi, 

Ankara, 1952. 

— Devletler Hukukuna Giriş, Ci'lt I, Ankara, 1959 

— Devletler Hukukuna Giriş. Cilt I, 2.Baskı, Ankara, 1960 

— Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, 3. Baskı Ankara 1968 

— Devletler Hukukuna Giriş, Cilt II, Ankara, 1959 

— Devletler Hukukuna Giriş, Cilt II, 2. Baskı, Ankara, 1962. 

— Devletler Hukukuna Giriş, Cilt II, 3. Baskı, Ankara, 1965 

— Devletler Hukukuna Giriş, (Yeniden gözden geçirilmiş) 2. Cilt 4. Baskı, Ankara, 1975 

— Uzay ve Milıletlerarası Hukuk (Uzay Hukukunda İlk Adımlar), Ankara, 1964 

— İnsanca Yaşamak, 1974, Çağdaj Yayınları. 

— Su Başlarını Devler Tutmuş, 1977, Çağda? Yayınları (Aynı yılda 2. basım) 

— Uluslararası Hukuk ve Örgütler, Ankara, 1977, S.B.F. Yayını 
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MAKALELER : 

— "Devletler Hukukunda Milliyetler Prensibi", S.B.O.D., 1947, Ci l t II, sayı 2—3, sah. 295—310; 
S.B.O.D., 1948, Cilt III, sayı 1—2, sah. 83—131; sayı 3—4, sah. 61 — 1 14. 

— "Harbin Antlaşmalara Tesir i" , S.B.O.D., 1948, Cilt II I , sayı I—4, sah. 154—117 

—. " L a Haye DevletBer Hukuku Akademisi", S.B.F.D., 1949, Ci l t IV, sah. 501—510. 

—> "Birleşmiş Milletler Hizmetinde Uğranılan Cismani Zararların Tazmini Meselesi", S.B.F.D., 
1954, Cült IX, sayı I, sah. 85—134. 

—- "Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonunun Alt ı Y ı l ı " , S.B.F., 1954, Cilt IX, sayı 4, 
sah. 171—203. 

— " L a Haye'deki Bazı Enstitülerde Tetkikler", S.B.F.D., 1954, Ci l t IX. sayı 3. sah. 304—312. 

—• Seha L. Meray—Suat Bilge : "Tebaanın Yabancı Memleketlerde Diplomatik Himayesi", 
S.B.F.D., 1954, Cilt IX, sayı I , sah. 158—162. 

— Seha L. Meray — Nihat Erim : "Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri", S.B.F.D., 
1954, Cilt IX, sayı I, sah. 162—166. 

— "Halk Efkarı ve Yoklaması", S.B.F.D., 1954, Cîlt  IX, sayı 3. sah. 256—304. 

— "Devletler Hukukunda Kıt'a Sahanlığı (Continental Shelf) Meselesi", S.B.F.D., 1955, Cilt X, 
sayı I, sah. 80—135. 

— "Açık Denizlerin Serbestliği Prensibinin Gelişmesi", S.B.F.D., 1955, Cilt X, sayı 2, sah. 76— 
135. 

— "Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonunun Yedinci Toplantısı", S.B.F.D., 1955, 
Ci l t X, sayı 4, sah. 229—261. 

— "Brleşmiş Milletler Devletler Hakuku Komisyonunun Çalışmalarına Devletlerin Gösterdiği 
İ lgi" , S.B.F.D., 1955, Cilt X, sayı I, sah. 220—227 

— "Avusturya Andlaşması (Viyana 15 Mayıs 1955)" , S.B.F.D., 1955, Cilt X, sayı 3, sah. 145—. 
153. 

— "Devletler Hukukuna Göre Ülke İktisabı ŞekiJleri", S.B.F.D., 1955, Cilt X, sayı 3, sah. 78— 
106. 

— "Devletler Hukukunda Terim Meseleleri", 5.B.F.D.. 1956, Cilt XI, sayı 4, sah. 52—73. 

— "Diplomasi Temsilcilerinin Hukuki Statüsü". S.B.F.D., 1956, Cilt XI, sayı 3, sah. 79—I 17. 

—< "Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonunun Sekizinci Toplantısı", S.B.F.D., 1957, 
Cilt XII, sayı 3. sah. I 16—146. 

— "Devletler Hukukunda Denizle ilgili Bazı Örnek Olaylar", S.B.F.D., 1957, Cilt XII, sayı 3, 
sah. 42—72. 

— "Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonunun Toplantısı", S.B.F.D., 1958, Cilt XI I I , 
sayı I, sah. 128—155. 

— "K ı ta Sahanlığı Hakkında Cenevre Sözleşmesi (29 Nisan 1958)" , S.B.F.D., 1958, Cilt XII I , 
sayı 4, sah. 80—94. 

— "Atmosferin Yukarı Tabakaları ve Feza ile İ lgil i Hukukî  Meseleleri", S.B.F.'nin 100. Yı l Ar-
mağanı, Ankara, 1959, sah. 145—189. 
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"Birleşmiş Mîlletler  Deyletler Hukuku Komisyonunun Onuncu Toplantısı", S.B.F.D., 1959, 
Ci l t XIV, sayı I. sah. 21—40. 

"Devletler Hukuku Öğretimi ve Çalışmaları Üzerinde Bazı Düşünceler", S.B.F.D., 1959, Cîlt 
XIV, sayı I, sah. 41— 68. 

"Bazı Türk Andlaşmalarında Hudutlarla İlgili Hükümler", S.B.F.D., 1960, Cilt XV, sayı 2. sah. 
37—93. 

"Bazı Türk Ândlaşmalarına Göre Hudut Uyuşmadıklarının Çözüm Yol ton", S.B.F.D., 1960, 
Cilt XV, sayı 3, sah. I 1—28. 

"Symposium on the Teaehing of and Studies in International Law", &.B.F.D., 1960, Cilt XV, 
sayı I, sah. 223—231. 

"Bazı Türk Ândlaşmalarına Göre Komşuluk İlişkileri", S.B.F.D., 1960, Cilt XV. Sayı 2, sah. 
94—147. 

"Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonunun Onbirinci Toptontısı", S.B.F.D., 1960, 
Cilt XV, sayı I, sah. 155—194. 

"Bazı Türk Andlaşmatarında Denizde Dostluk, Selamlaşma, Kazaya Uğramış Gemilere Yar-
dımla İlgili Hükümler", S.B.F.D., 1961, Cilt XVI, sayı 2, sah. 77—92. 

"Bazı Türk Ândlaşmalarına Göre Korsandık ve Deniz Haydutluğunun Yasaklanması", 5.B.F.D., 
1963, Cilt XVIII, sayı 2, sah. 105—188. 

"Bazı Türk Ândlaşmalarına Göre Angarya ve Yasaklanması", S.B.F.D., 1963, Cilt XVIII, Sayı 
2, sah. 101 — 104. 

"Türk Anayasa Sisteminde Andiaşmaların Görü^üimosi", S.B.F.D., 1964, Cilt XIX, Sayı I, 
sah. 75—88. 

" A Draft Working Paper on the Teaehing of Interaafional Law", S.B.F.D., 1964, Cilt XIX, 
Sayı I, sah. 199—219. 

"Birleşmiş Milletler Teşkilâtından Çekilme ve Endonezya Örneği", S.B.F.D., 1965, Cilt XX, 
Sayı 2, sah. 419—440. 

"Türkiye'de Özellikle Son Yirmi Yıl ın Devletler Hukuku Yayınlarına Toplu Bir Bakış", S .3 .F .D, 
1965, Ci l t XX, sayı 4, sah. 55—92. 

"Hammarksjöld'un "Yol Taşlan", S.B.F.D., 1966, Cilt XXI, Sayı 2, sah. 141 — 154. 

"Dünya—Dışı Canlılcrîa  Hukuki «işkiller Sorunu". S.B.F.D., 1967, Cilt XXII, Sayı 2. seh. 83— 
97. 

Prof. Seha L. Meray, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, Prof. Dr. İsmail Türk : "Üniversite Kanu-
nunu Değiştirme Tasarısı Hakkında Komisyon Raporu", SuB.F.D., 1967, Ci l t XXII, Sayı 3, 
sah. 203—228. 

"Üniversitede Yüzeye Çıkan Bunalım", S.B.F.D., 1968, Cîlt  XXIII, Sayı 2, sah. 285—302. 

"Üniversite Kavramları ve Modelleri", S.8.F.D., 1971, Cîlt  XXVI, Sayı I, sah. 13—67. 

Seha L. Meray — Cem Sar, "İzinsiz Giren Yabancı Uçakların Uluslararası Hukuk Açısından 
Yarattığı Sorunlar", S.B.F.D., (Cem Sar Armağanı), 1972, Cilt XXVII, Sayı 3, sah. I—80 

Seha L Meray — Hüseyin Pazarcı, "Les travara de drort International en Turqui* «w 
Cinguantenaire de la Republigue", M.M.T.Y., 1973, sah. I—54. 
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1969, Doğan Yayınevi. 
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— "Devletlerarası Adalet", N. Pdlitis, S.B.F.D., 1947, Cilt II, sayı : 3—4, sah. 311—324. 
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PROF. SEHA L. MERAY VE SOSYOLOJİ 

Prof. Dr. F a t m a BAŞARAN 
Dr. Uber ORTAYLI 

Profesör Seha L. Meray çalışma alanı olan "Devletler Hukuku" dışında, 1951— 
1953 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir boşluğu doldurmak amacıyla 
sosyoloji dersi de okutmak öz verisinde bulunmuştu. Öğrencileri için emeğini asla 
esirgemeyen, her zaman öğrenme ve öğretmeye en büyük yeri vermiş olan gerçek 
öğretici ve eğitici Prof. Meray bu kısa süre içinde okuttuğu Sosyoloji dersinin not-
larını Jeksir halinde öğrencilerine vermiştir. [ * ] Onun titiz, açık görüşlü ve her 
yeniliği anında izleyen ve yorumlayan bilim adamı kişiliği bu notlar incelendi-
ğinde de açıkça görülmektedir. 

Prof. Seha L. 'Meray'ın Sosyoloji ders teksirleri şu konuları kapsamaktadır : 
Bölüm I, Kısım I; (s. 1—26) Burada genel olarak Sosyoloji, Sosyolojinin kuru-

luşundan bu yana problemleri ve bu problemlere yaklaşım biçimleri ele alınmak-
tadır. Kısım II, (ss. 27—39) de Sosyal değişme, Sosyal değişmenin türleri, Sosyal 
değişmenin faktörleri, Sosyal değişmeye direnme konuları işlenmekte ve sosyal 
problemin tanımı yapılarak sosyal değişme ile ilişkisi ortaya konmaktadır. Bu 
arada sosyal problemlerin sosyal değişme'den ayrı olarak ele ahnamıyacağı açık-
lanmakta ve vurgulanmaktadır. Kısım III (ss. 40—69). "Sosyal araştırmada metod", 
başlığını taşımakta, bu kısımda önce genel olarak bilim ve araştırmada metod, 
sonra da, sosyal araştırmada kullanılan metodlar, üzerinde durulmaktadır. 

Bu bölümde Prof. Meray'ın ilgili literatürü titizlikle taradığı, önemli bütün 
yaklaşımlara yer vererek konuyu objektif olarak işlediği görülmektedir. Sosyal 
problemin, sosyal değişme açısından ele alara'k tanımlanışı 1950 lerde, özellikle Tür-
kiye için çok yeni bir yaklaşımdır. Bugün için yeni ve geçerli sayılan sosyal prob-
lemlere disiplinlerarası yaklaşım görüşünün bu bölümde yer almış olması çok 
ilginçtir. 

Bölüm II (ss. 69—90) de; "Nüfus ve Nüfus meseleleri" incelenmekte, İstatistik 
verilere dayanılarak Türkiye'nin nüfus tipinin saptanmasına çalışılmakta, ve nüfus 
değişmelerinin sosyal etkileri üzerinde durulmaktadır. 

Bölüm III (ss. 91—117),- Şehir ve Köy toplulukları başlığını taşımaktadır. Burada 
şehir ve köy toplumları karşılaştırılmakta, şehirleşmenin şartları, şehirlerin yapısı, 
şehir ve köy hayatının problemleri, köylerden şehirlere göçün sebepleri, şehirleş-

•1*] Seha L,. Meray 
Sosyoloji, Teksir. Siyasal Bilgiler Fak . Ankara, 1952. 
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menin değerlendirilmesi konulan ele alınmakta, ayrıca Türkiye'de şehirleşme du-
rumu mevcut verilere göre incelenmekte ve yorumlanmaktadır 

Burada köy ve şehir sosyolojisinin ana konuları ele alınmakta kırsal ve kent-
sel özellikler üzerinde durulmaktadır. Özellikle Türkiyedeki şehirleşme istatistik 
verilere dayanılarak irdelenmekte ve şehirlerimizin gelişmesinin tamamiyle tarım-
da makineleşme ve endüstrileşme hareketine bağlı olduğu görülmektedir. 

Bölüm IV (ss. 118—141); "Sosyal guruplanmalar ve sosyal müesseseler" başlj» 
ğını taşımaktadır. Burada gurup, gurup şekilleri, sosyal kurumların yapısı başlıca 
gereksinmeler ve sosyal kurumlar arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur. 

Bölüm V (ss. 142—190); "Aile Müessesesi" başlığını taşımaktadır. Burada aile, 
aile tipleri, ailenin görevleri, ailede anlaşmazlık ve çözülme konulan işlenmiş ay-
rıca "Türkiye'de Boşanmalar" problemi İstatistik verilere dayanılarak incelenmiş-
tir. 

Böliim VI (ss. 191—231); Burada kamu oyunun açıklanması ve tanımı, kamu 
oyunun oluŞumu, Kamu oyunun belirtici nitelikleri, kamu oyu yoklaması gibi 
ilginç konular ele alınmakta ve incelenmektedir. Prof. Seha L. Meray Siyasal Bil-
giler Fakültesinde, o yıllarda henüz öğretime geçilen Modern Siyaset Bilimi'ne, bu 
konularda dünya literatürünü izleyen bir bilim adamı olarak önemli katkıda bu-
lunmuştur. 

Kısaca, Prof. S. L. Meray, Sosyoloji ders teksirinde, sosyal problemi, sosyal de-
ğişme açısından ilginç ve geniş bir görüşle ele almış, önemli sosyal problemlerle 
ilgili kuram ve bilgileri serimlemekle yetinmeyip eleştiri ve orjinal yorumlar da 
bulunmuştur. Ayrıca Türkiye'nin toplumsal problemlerini mevcut istatistiklere 
dayanarak bilimsel yöntemle incelemiştir. 

Ele aldığı Genel Psikoloji konularında pek çoğu bugün de kullanılan klasik 
değerde geniş ve sağlam kaynaklar kullanmış ve bunları her bilimsel kitapta rast-
lanmayan bir titizlikle (kitap sahifeleriyle birlikte) dipnot olarak vermiştir. 

Bugün Genel Sosyoloji alanında yeterli sayıda ve nitelikte kitap olduğunu 
söylemek güçtür. Bilimsel niteliği ve açık anlatımı ile dikkati çeken bu teksir'in, 
kitap olarak basılmasının çok yararlı ve mutlak olduğu kanısındayız. 

Prof. S. L. Meray'ın bu eseri; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih—Coğrafya Fa-
kültesinde Sosyolojinin kurulması ve kısa süren gelişme yıllarından sonra gelen 
duraklama döneminde önemli bir hizmet olma niteliğine sahiptir. 

Yaptığı her işi en iyi biçimde yapan bu örnek bilim adamı ve düşünürümüzün, 
çok değerli bulduğumuz söz konusu yapıtını tanıtmayı görev biliyor, anısı önünde 
saygıyla eğiliyoruz. 
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PROF. SEHA MERAY'IN ANISINA 

Prof. ö r . Afet İNAN 

UNESCO Millî Komisyonunda Prof. (Seha Meray ile beraber çalıştığımız za-
man kendisini yakından tanıma fırsatını bulmuştum. Bu toplantılarda daima olumlu 
önerilerde bulunur ve özellikle Birleşmiş Milletler Örgütü ve çalışmaları üzerinde 
geniş bilgisi olduğu anlaşılırdı. Kendisini tanıdıktan sonra kitapları ile ilgilenme-
ye başlamıştım. Esasen Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Devletler Hukuku Öğretim 
Üyesi" olarak bu konulardaki yayınlan yeni tarih çalışmalarım içinde yararlı olu-
yordu. "Devletler Hukukuna Giriş" kitapları 4. baskısının (1975) bana imzalayarak 
verdiği zaman yeni dovre tarihimizdeki hukukî terimlerin çok seçik anlatımlarını 
buluyordum. Bu yayınlar her bakımdan bilgi vermekte idiler. Aynı zamanda bu 
dersleri izleyen öğrencilerine de büyük fayda sağladığına şüphe yoktur. 

Fakat asıl son yıllarda özenle üzerinde çalıştığı konu beni daha çok ilgilendir-
miştir. Hattâ çoğunlukla UNESCO'daki karşılaşmamızda bu yoğun çalışmalarından 
bilgi almayı isterdim. 

Konu Lozan Barış Konferansının tutanakları ve belgeleri üzerinde idi. Bunla-
rın Fransızca ve Eski Türkçe kitapları vardı. Fakat bu konuda inceleme yapmak 
için bu belgelerin bugünkü dilimiz ve yazımız ile elde bulunması çok yerinde bir 
çalışma oluyordu. Bazen kendisinin 'bu uğraşılarının etkisi altında kaldığı görü-
lürdü. Bütün bunlar büyük ciltler halinde Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları ara-
sında çıkmıştır. İlk cildinde Lozan'da Başdelegemie İsmet İnönü açıklayıcı bir 
önsöz yazmıştır. 

Ben bunları Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihî kürsüsündeki öğren-
cilerime seminer ödevi olarak vermiştim. Böylece birinci elden belgeler ve özel-
likle Lozan Antlaşmasında kararlaştırılan maddelerin nasıl tartışmalardan sonra 
kabul edildiğini göstermesi bakımından öne'mlidir. Çünkü, orada konferansın ke-
silmiş olduğu da (Şubat 1923) bilindiğine göre aylarca süren bu antlaşma metninin 
ne sure'tle son şeklini aldığını özellikle (tarih alanında yetişmekte olan gençlerin 
okuyup değerlendirmeleri gerekir. Örneğin kapitülasyonların kaldırılması gibi. 

Lozan barış antlaşması hakkında pekçok yayın yapılmıştır. Fakat bu ana kay-
nak olan tutanaklar ve belgeler okunmadan objektif bir görüşe gidilemez. İşte 
Prof. Dr. Seha Meray hem kendi alanı için hem de tarihçilere büyük yardımı olan 
bu çevirileri başarı ile ve çok emek vererek yapmıştır. Son çıkardığı iki kitaptan 
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birisi Sayın Büyükelçi Osman Olcay ile birlikle 'IMonirö Boğazlar Konferansı Tu-
tanakları ve Belgeler" dir. O toplantıda bulunmuş olan Sayın Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk'ün sunuş yazısı ile 1976'da bir cilt olarak çıkmıştır. 1936 da Cenevre 
Üniversitesinde öğrenimimi yapmakta idim, bu konferansın açılışında bulunmuş 
ve dinleyici olarak katılmıştım. Delegeleri bu vesile ile tanımış ve bazıları ile 
de konuşmuştum. Lozanlı bir tarih profesörüm ise o zaman İtalya bu konferansa 
katılmadığı için bir sonuç alınamayacağını söylemişti. Anlaşma yapıldıktan sonra 
ise bu sözünün yerinde olmadığını itiraf ederek benden Fransızca tutanakları iste-
miş ve ben de kendisine bunları vermiştim. Yalnız bu vesile ile şu anımı da kay-
detmek isterim. 

Atatürk bu konferansın toplanması için milletlerarası durumu uygun görerek 
hükümete direktifler vermiş ve meseleleri yakından takip etmiştir. 

Temmuz 1936 da ben Cenevrede yıl sınavlarını vermekte iken Cumhurbaşkan-
lığı yaverinden yapılan bir telefonda Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı Montrö'-
de ziyaret ederek şifahî bilgi almam emredilmişti. Tabii benim herhangi bir göre-
vim yoktu bu konferansta. Bunun üzerine Montröye gittiğim zaman Dışişleri Ba-
kanının bazı meselelerde telaşlı olduğunu gördüm ve bana Atatürk'e söylemem 
için açıklama yaptı. Trenle yurda döndüğüm zaman Atatürk'e bunları anlatacak-
tım. Tarih 20 Temmuzu geçmişti. Atatürk İstanbul'da Floryada idi. Ben işittikle-
rimi söylemek isterken, "O iş bitti ve imza edildi" dedi. 

Ben o halde başka bir pürüzlü meselemiz kalmadı, dedim. Çünkü her zaman 
bu Boğazların durumu Atatürk'ün çevresinde konuşulan konu idi. 

Bana verdiği cevap şu oldu. "Şimdi İskenderun Antakya meselemiz var, o 
bölgeyi sınırlarımız içine alacağız". Ben biraz şaşırmıştım. İşte sıraya giren bu 
meselemiz de 1936 yılının Sonbaharında ele alınmıştır. 

Bu konferansın belgelerini bir arada kitap halinde hazırlayan merhum Prof. 
Seha Meray ve Sayın Büyükelçi Osman Olcay'ın Montrö'deki Boğazlar konu-
sundaki belgeleri yayınlamak için olan emekleri şükrana değer. 

Son eserlerinden biri de yine Sayın Büyükelçi Osman Olcay ile birlikte hazır-
ladıkları "Osmanlı İmparatorluğunun çöküş belgeleri (Mondros bırakışması, Sevr 
antlaşması ile ilgili bilgiler)" 1977 kitabıdır. Böylece bütün bu seri tutanaklar ve 
belgeler yakın devre tarihimiz için esaslı kaynaklar olarak elimizdedir. Kendisi-
nin, adına bıraktığı bu çalışmalarına ve yayınlarına Türk Tarihi için müteşekkiriz. 
Keşke herkes ardında bu kadar çalışma izleri ve eserleri bırakabilse ! Bütün bun-
ların yanında merhum Seha Meray'ın her zaman gazetelerde günlük olayları ince-
leyen yazıları da vardır. Bunları bir araya toplayarak "Su başlarını devler tutmuş" 
başlığı altında üs'tüste baskıları yapılmış son kitabıdır. Bu kitapta hasta iken dahi 
yazdığı makaleleri yer almıştır. Prof. Seha Meray yaşantısını boşa geçirmetniş. 
Bu sayabildiğim çalışmaları ile tarihimize yardımcı ve yararlı olmuştur. 

Kendisini bu bakımdan şükranla ve rahmetle anarız. 
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ANAYASA MAHKEMESİNE GÖRE 
ANAYASA 114 YORUMU 

Dr. Tekiıı AKILLIOĞLU 

GİRİŞ : 

1 — Anayasa'da açıkça belirtildiğine göre 114. madde, "İdarenin esasları"ndan 
birini oluşturmaktadır (1). Bu "esas", madde başlığında yer alan "Yargı denetimi" 
dir (2). Maddede, değişiklikten önceki biçimiyle, yargı denetimi konusunda üç 
kural bulunmakladır (3) : 

"İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz. 
İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâvalarda süre aşımı yazılı bil-
dirim tarihinden başlar. 
İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü-
dür." 

"Gerekçe"de, bu kuralların 1924 Anayasa'sı döneminde-karşılaşılan hukuka 
aykırılık ve güçlüklerin ortadan kaldırılması amaciyle getirildikleri açıklanmak-
tadır (4). Buna göre, alman önlemlerden ilkini, yargı denetiminin "yargı mercile-
rine" özgülenmesi oluşturmakladır. Yargı denelimi, yargısal yöntem uygulayan, 
üyeleri bağımsız ve yargıç niteliğinde bulunan organlarca yapılır. Böylece uy-
gulamada üyeleri yargıç niteliğinde olmayan kuruluşların yaptıkları denelimlere 
karşı yargı yolunun yasalarla kapatılması önlenmiştir. Öle yandan "hiçbir halde" 
deyimiyle de yargı denetiminin olağanüstü durumlarda ortadan kalkmayacağı be-
lirtilmiş olmaktadır. Gerekçe, yargı denetiminden Danıştay denetimini anlamak-
ladır : Maddede Danıştay'dan söz edilmemesinin nedeni, ileride kurulacak olan 
ait idare mahkemelerinin de madde kapsamı içinde düşünülmesidir. 

Yazıyı okuyarak yönlendirici eleştirilerde bulunan Dr. Fazıl Sağ-lam'a teşekkür 
ederim. 

(1) Bilindiği gibi, 114, Yürütme Bölümlünün İdare ayrımında, İdarenin esasları baş-
altında yer almaktadır. 

(2) 20/9/1971 tarih ve 1488 sayılı yasayla bu baştık "Yargı yolu" biçimini almıştır. 
Böylece maddenin konusu değişmiş sayılır mı ? Anayasa Mahkemesine göre, 
bu değişiklik, maddenin düzenleniş ereğinde ve konusunun yargı denetimi olu-
şunda bir anlam değişikliğine yol açmamıştır. "Gerek Anayasa'nın 114. mad-
desinde yapılan değişiklikler Anayasa'nın temel felsefe ve görüşünde bir değiş-
me meydana getirmemiştir". Anayasa Mahkemesi, K. 1975—62, AMKD sayı 14, 
s. 390. 

(3)1 1971 değişikliğiyle 114'e bir kural eklenmiştir "Yargı yetkisi yürütme görevinin 
kanunlarla gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınır-
layacak tarzda kullanılamaz. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı ve-
rilemez". Bu kurala, dolaylı olarak değinen 1975—62 sayılı karar dışında, yo-
rum getiren bir başka karara rastlanamamıştır. 

(4) öztürk, K . T. C. Anayasası, c. I I I (Ank. 1966), s. 3152—3162. 
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Gerekçede, ikinci kurala ilişkin açıklamaya göre, yazılı bildirim yöntemi yö-
netimin bireysel işlemlerini kapsar, düzenleyici işlemler için yayın yöntemi ge-
çerlidir. 

Üçüncü kurala ilişkin açıklamadan da maddenin genel olarak yönelimin so-
rumluluğu ilkesini getirdiği anlaşılmaktadır. Sorumluluğun biçimleri, ağırlık de-
receleri, giderim gibi konulardaki ilkelerin saptanması yargı kararlarına bırakıl-
mıştır. 

2 — Gerekçeden anlaşıldığı gibi, Anayasa 114, yargı denetimi konusunun, 
bir önceki dönemin aksaklıklarını da göz önünde tutarak, belli yönlerini anayasal 
güvence altına almaktadır. Anayasal değer ve önemde ilkelerin de yalnızca mad-
dede düzenlenen il'keler olduğu açıktır. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi ka-
rarlarında 114'ün "noıtm alanı", maddede ve Gerekçe'de sayılanların ötesine ya-
yılarak genişlemiştir. Bu durumu açıklama amacıyla incelenen kararlar, yorum 
yöntemi açısından (I), maddenin ilişkileri açısından (II) ve yönetim hukuku yo-
rumu açısından (III) üç kesime ayrılmıştır. 

I. TORUM YÖNTEMİ 'AÇISINDAN : 

3 — Yorum yöntemi deyimiyle, kararlarda sonuca vaüma'k için kullanılan dü-
şünce biçimi ya da kavramlar arasında kurulan iJişki biçimi anlaşılmaktadır. Bu-
na bir başka deyişle gerekçe mantığı da denebilir. Bilindiği gibi hukukçular ara-
sında belli bir yasa kuralıyım anlam kazanması yönünden farklı düşünce davra-
nışları olagelmiştir (5). Anayasa Mahkemesinin de Anayasa kurallarını yorumla-
mada çeşitli yöntemler uyguladığı açıktır. Burada, yalnızca 114 kuralları açısın-
dan farklı sonuçlara yol açan yöntemlere yer verilecektir. 

4 — Anayasa'ya uygun yortsm yönSemi : Bir yasanın Anayasa'ya uygun olup 
olmadığının incelenmesinde, öncelikle o yasanın Anayasa'ya uygun biçimde yo-
rumlanması olanağı araştırılır. Böyle bir olanak bulunuyorsa o yasanın iptali ge-
rekmez (6). 114 kuralları açısından, Yüksek Mahkeme, bu kurallara aykırılığın açık-
ça belli olmasını aramaktadır. Üstü kapalı aykırılık yeterli değildir. Buna göre, 
yasada yargı denetimini yasaklayan açık kural olmadıkça, metnin ya da gerekçe-
nin kapalı anlamlarından Anayasa'ya aykırılık sonucuna varılamaz (7). Yüksek 
Mahkemenin iptal kararlarına konu olan kurallarda "...karar ve muameleleri aley-
hine hiçbir idari ve adli kaza merciine müracaat olunamayacağı", "Devlet Şura-
sına müracaat edilemez", "hiçbir kanun yoluna müracaat olunamayacağı" deyim-
leri yer almaktadır (8). Bunun yanında, yönetimin kararlarının "kesin" ya da "bağ-
layıcı" olduklarının belirtilmiş olması yeterli bir aykırılık nedeni değildir. Ay-
rıca yargı yolunun kapatıldığı da belirtilmiş olmalıdır (9). Bir başka kararda be-
lirtildiğine göre de, yasada yer alan "ilamlar gibi infaz olunur" deyimi, verilecek 

(5)1 Esen, E. N. Anayasa'nm Anayasa MaJhkemesi'nce Yorumlanışı, ( A ü H F yay. 
No. 301, Ank. 1972), s. 6 "Bir kısım memleketlerde ve hatta aynı memleketin 
hukukçular grupları arasında, belli kanun hükmünün anlam kazanması yönün-
den farklı düşünce davranışları oluyor". 
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ikararların ilaım niteliğinde olduğu değil, ilamlar gibi infaz olunacağı anlamına ge-
lir. Yasada Danıştay yolu kapatılmış olmadığından Anayasa'ya aykırılık bulun-
mamaktadır (10). 

5 — Anayasa'ya uygun yorum yönteiminin bir başka örneği de, yasanın Ana-
yasa'ya aykırı biçimde kullanılma olasılığının Anayasa'ya aykırılık konusunda 
yeterli bir neden sayılmamasıdır. Anayasa Mahkemesi'ne göre, yönetimin yasa-
larla kendisine tanınmış üstü kapalı yetkileri hukuka aykırı biçimde kullanması, 
bir Anayasa'ya aykırılık sorunu değil, yönetsel işlemin yasaya aykırılığı sorunu-
dur. Zira yasanın Anayasa'ya uygun yorumlanması olanaklıdır (11). 

6 — Daha sonraki kararlarda ise yönetime kapalı yetkiler tanıyan yasaların 
bu nedenle Anayasa'ya aykırı oldukları sonucuna varılmaktadır. Yönetime sı-
nırları iyice belirlenmemiş takdir yetkisi tanıyan yasa Anayasa'ya aykırıdır : 

"Hukuk devletinin gereklerinden bulunan ve Anayasa'nın 114. madde-
sinde yürütme ve yönetim açısından özellikle düzenlenmiş olan yargı 
denetiminin etkinlikle yapılabilmesi, yasa koyucunun yürütmeye ya 
da yönetime görev verdiği alanları eksiksiz düzenlemesine, tanıdığı 
takdir yetkisinin sınırlarını kişisel amaçlara yer vermeyecek biçimde 
belirtmesine bağlıdır" (12). 

Bu kararla aynı yönde olarak, savcılık güvencesinin (Anayasa 137) dar bi-
çimde yorumlanmasına olanak taşıyan yasa kuralı Anayasa'ya aykırıdır (13). Ka-
mu düzeni, ımilli güvenlik gibi kavramların yasada ayrıca tanımlanmış olmamala-
rı, bu kavramların kapalı anlam ,taşıtmaları yüzünden, Anayasa'ya aykırılık oluş-
turur (14). 

7 — Anayasa Mahkemesinin değişik sonuçlara vardığı bir başka durutm da 
"Anayasa kurallarının etki ve değer bakımından eşit sayılması" ilkesinin uygula-
masına ilişkindir. Buna Sayıştay yasası nedeniyle verdiği kararlar ile Yüksek Ha-
kimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu'na ilişkin Anayasa değişiklikleri hak-
kında verdiği kararlar örnek gösterilebilir. 

(6) Kıratlı, M. Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, (iSRF yay. No. 212—194, 
Ank. 1966), s. 170. 

(7) Anayasa Mahkemesi, K. 1962—1121, AMKD sayı 1, s. 50. 
(8)' , K. 1962—86, AMKD sayı 1, s. 29—32; K. 1963—21, AMKD 

sayı 1, s. 86—89; K. 1963—129, AMKD sayı 1, s. 311—3.15. 
(9 ) . . — - „ ıK. 1963—40, AMKD sayı 1, s. 104—113; K. 1972—2,1, RG 

23/1/1973. 
{10). — — , K. 1966—33, AMKD sayı 4, s. 228—232. 
(11) , K. 1963—71, AMKD sayı 1, s. 165 "Yürütme organının çı-

karacağı ve tatbike koyacağı kararlarla maksat dışına çıkıp çıkmadığının tayi-
ni, kanunun Anayasa'ya aykırı olup olmadığının tesbiti bakımından önem taşı-
maz. Çünkü, bu takdirde kararın kanuna aykırılığı söz konusu olur. Bu hal, 
Anayasa'nın 114. maddesi uyarınca kazai denetime tabidir". Aynı yönde K. 19G3— 
173, AMKD sayı 1, s. 370—378; K. 1963—283, AMKD sayı 1, s. 525—538. 

(12) Anayasa Mahkemesi, (K. 1969—57, AMKD sayı 8, s. 41. 
(13) K. 1971—44, AMKD sayı 9, s. 472. 
(14) • —, K. 1974—13, AMKD sayı 12, s. 152; K. 1976—51, AMKD 

sayı 14, s. 365. 
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Yüksek Mahkeme'ye göre, Anayasa 127. maddesinde Sayıştay'ın belli anlaş-
mazlıkları (kesin hükme) bağlayacağını öngörmektedir. Bu, Anayasa'nın 114.1 ku-
ralına getirdiği bir ayrık kuraldır. 832 sayılı Sayıştay yasasının (Sayıştay'ca ve-
rilen ilamlar aleyhine Danıştay'a başvurulamaz) kuralı, Anayasa 1127 kuralının yi-
nelenmesi niteliğindedir. Bu nedenle (Anayasa'nın bir kuralının ötekine üstün 
tutulması ya da aykırı sayılması mümkün olmadığından) Anayasa'ya aykırı de-
ğildir (15). Daha sonra, yukarıdaki ilkeye ters düşmeksizin bu yorum değişmiştir. 
Kesin hüküm işlemleri yargısal nitelikte değil, yönetsel işlem niteliğindedir. Bu 
nedenle Sayıştay'ın kesin hüküm işlemleri de yargı denetimine bağlı tutulma-
lıdır (16). 

8 — 1977—4 ve 1977—'5 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu ve Yüksek Savcılar 
Kurulu'na ilişkin Anayasa değişiklikleri hakkındaki kararlarıyle Yüksek Mahke-
me, Anayasa kurallarının etki ve değer bakımından eşit sayılması ilkesinin uy-
gulanmasında değişiklik yapmaktadır. Bu kararlara dayanarak değişiklik şöyle-
ce özetlenebilir : Eşit etki ve değer taşıyan Anayasa kuralları değişiklik görme-
miş kurallardır. Bir Anayasa kuralı sonradan değişikliğe uğramış ve bu değişiklik 
Anayasa'nın 9. maddesinde öngörülen Cumhuriyet ilkelerine aykırı bir nitelikte 
ise Anayasa'ya aykırı sayılır. Cumhuriyet ilkeleri, hukuk devletini, dolayısiyle 
yargı denetimini de içerir (17). 

9 — Anayasa Mahkemesinin 114 kuralları açısından "İdare" yi ve "İdare Hu-
kukunu" açıklamak için başvurduğu bir yorum yöntemi de yürürlükteki "hukuk 
sistemimize" uygun yorumdur. Örneğin, 1975—62 sayılı karara göre, yönetim yar-
gısı önünde kamu görevlilerine karşı giderim davası açılabiLmesini öngören yasa 
kuralı "hukuk sistemimize uymayan bir durum yaratmıştır" (18). 1976—28 sayılı 
kararda ise öğretiden, "İdare hukuku esasları" ndan, Danıştay Kanunu kuralların-
dan yararlanılmaktadır (19). 

Bu yorum yöntemi, bir kavram Anayasa'da yer almakla birlikte tanımı için ye-
terli ölçütler Anayasa metninde bulunmuyorsa kullanılmakladır. Yöntemin uygu-
lama alanına pek çok ölçüt girmektedir "ilgili kanunlardaki tanımlar", "hukukun 
genel ilkeleri", "çağdaş ülkelerdeki hukuk anlayışı", "uluslararası hukuk", "yerli 
ve yabancı öğreti" incelenmektedir (20). Bununla birlikte, bu ölçütler ya da yak-

(15)" — , K. 1969—5, K. 1969—6, AMKD sayı 8, s. 158—272; K. 1971— 
55, RG 27/4/1972; K. 1972—55, RG 30/4/1973. 

(16), — — —, K. 1973—11, AMKD sayı 11, s. 126—179. 
(17) Anayasa Mahkemesi, K. 1977—4, RG 21/4/1977: K. 1977—5, RG 8/5/1977. Bu 

kararların, Anayasa kurallarının eşitliğinde bir değişiklik yaratmadığı, zira iptal 
sonucuna varılırken daha üstün Anayasa kuralına göre değil, Anayasa'yı de-
ğiştirme biçimine (Madde 9) aykırılığın göz önünde tutulduğu söylenebilir. An-
cak, Cumhuriyetin bir ilkeler bütünü olduğu, Anayasa'nın temel görüşünü oluş-
turduğu kararlarda açıkça belirtildiğine göre bunun biçimden öte bir içerik (esas) 
olduğu ortadadır. Bk. Sosyal, M. 100 Soruda Anayasa'nın Anlamı, (Gerçek yay. 
ist . 1974 2. bası), s. 217—219, Cumhuriyet'in ilkeler bütünü olarak yorumunu 
sakıncalı bulmaktadır. 

(18) Anayasa Mahkemesi, K. 1975—62, AMKD sayı 13, s. 392. 
(19)< — , K . 1976—49, AMKD sayı 14, s. 182—183. 
(20) — —, K. 1967—49, AMKD sayı 6, s. 77—99. 
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laşımlar arasında bir derecelenme, bir sıralama, gözetilmemekledir. Yerine göre 
birinden, bir kaçından yararlanılmakladır. Örneğin 1967—49 sayılı kararla "Ana-
yasa'da, mülkiye! hakkının, ...konusu ve kapsamı gösterilmemiş ve ihtira hakkın-
dan da söz edilmemiştir. O halde bu yönlerde ilgili kanunlara ve hukuk ilkele-
rine bakarak bir sonuç çıkarmak gerekir" (21). 

1971—3 sayılı kararda da Anayasa'da üniversite kavramı tanımlanmış olmadı-
ğından bu kavramın lanıımı yapılmaktadır. Burada kullanılan yönteme göre 

"Hukuk düzeni bir kurum için kural koyarken bu kuruımu tanımlamaz-
sa, koyduğu kurala o kurumun toplumsal alanda geçerlikte bulunan 
tanımım temel tutmuş ve o kurumun iopluım içindeki görevini yapan 
bütün kurumları o kurala bağlamak isleimiş demektir" (22). 

10 — Prof. Esen anılan kararları "çağdaş yorum yöntemi" ne örnek göstermek-
ledir. Çağdaş yorum, Anayasa kurallarının yorumlanmasında siyasal gerçeğin 
(Anayasa gerçeğinin) göz önünde lutulıması anlamına gelmektedir (23). Ancak her 
iki kararda da aynı yöntemin uygulandığını kabul etmek güçtür. 1967—49 sayılı 
kararda .mevzuata ve hukuk kuramına bakma yolu seçilirken, 1971—3 sayılı karar-
da toplumbilimsel bir yaklaşım (24) izlenmektedir. Yüksek Mahkeme 114, kuralla-
rını incelediği bazı kararlarında olan hukuk kurallarına (mevzuata) bakma yolu-
nu seçmiştir. Örneğin, kamu görevlilerinin "kişisel kusur" lan açıklanırken, Dev-
let Meimurları Kanununun ll3. maddesi yorumlanarak Anayasa 125'de yer alan ki-
şisel sorumluluk kavramıyle karşılaştırılmakla (25), "idari dava" kavramı için Da-
nıştay Kanunu 30. maddesi incelenmektedir (26). 

Bir anayasal kavramı tanımlama için olan hukuka ve öğretiye bakma Anaya-
sa'nın üstünlüğü ilkesi ile ne ölçüde bağdaşabilir ? Bu yöntem, mevzuatın Ana-
yasa'ya uygunluğunu sağlamakla görevli Anayasa Mahkemesinin bu görevini, 
Anayasa kurallarını mevzuaîa uygun biçimde tanımlama yoluna dönüştürdüğü 
gerekçesiyle eleştirilmiştir (27). Bir başka eleştiri ise, yasalarda ve uygulamada-
ki kavramlara başvurulduğu zaman, bu yolun Anayasa'nın ilerici yorumunu en-
gelleyici bir nitelik kazanabileceğidir (28). 

11 — Anayasa'daki kavramların, olan hukuka (pozitif hukuka) bakarak tanım-
lanması yolu, Anayasa'nın üstünlüğü ilkesine verilen anlama göre uygun ya da 

(31)ı , Hbid., s. 85. 
(22). Anayasa Mahkemesi, K. 1971—3, AMKD sayı 9, s. 145. 
(23) Esen, agk, s. 50—51, "Bir kurumun yalnızca kuruluş biçimi açısından değil aynı 

zamanda içinde yaşadığı gerçekler açısından da değerlendirilmesi gerekir". 
(24) Bu kararda üniversite kavramı "toplumsal bir kurum" olarak incelenmektedir. 

Bu nedenle Maurice Hauriou'nun kurum (Institution) kuramıyle ilişkili bir yak-
laşım olarak görünmektedir. Bu kurama göre, hukuksal kavramlar toplum ya-
şamına geçerek kurumsal bir nitelik kazanırlar. Hauriou, M. Principes de droit 
public (1916). 

(25) Anayasa Mahkemesi, K. 1975—62, AMKD sayı 13, s. 389. 
(26) — , K. 1976—28, AMKD sayı 14, s. 182—183. 
(27) Sağlam, F . "Mevzuata uygun Anayasa", Cumhuriyet gazetesi, 17/3/1977. 
(28) Tunaya, T. Z. Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, (1ÜHF yay No 2047/454, 

3. Baskı, ist- 1975), s. 769—770. 

17 



sakıncalı olabilir. Bilindiği gibi, Anayasa'nın üstünlüğü ilkesi Anayasaca (mad-
de 9) belirtilmiştir "Kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz". Bu ilkenin doğal sonu-
cu (madde 9J2) da Anayasa kurallarının bütün hukuk organları için bağlayıcı olma-
sıdır. Anayasa Mahkemesinin ilkeye tanıdığı bir başka sonuç da şöyledir "Anayasa 
hükmünü, gene ancak Anayasa sınırlandırabilir. Bir Anayasa hükmünün getirdi-
ğini, Anayasa'nın kendisinden gayrisi sınırlandıramaz" (29). 

Bu anlayış açısından, olan hukuka bakma yöntemiyle Anayasa hükmünü (ku-
ralını) sınırlandırma sonucuna varılıyorsa yöntemin uygun olmadığı, Anayasa ku-
ralı incelenen olaya işler, elverişli duruma getiriliyorsa yöntemin uygun olarak 
kullânıldığı söylenebilir. Bu varsayımı örneklemek gerekirse, ileride açıklanaca-
ğı üzere, Anayasa Mahkemesi 114 açısından belli bir yönetim hukuku tanımı yap-
maktadır. Bu tanım için yasalara, öğretideki anlayışlara başvurmaktadır. Ancak 
sonuçta, 114'ün benimsendiği yönetim hukuku anlayışında "kişilere karşı yöne-
tim yargısında dava açılamayacağı", "yönetimin sorumluluğunun ancak mali so-
rumluluk olduğu", "kamu görevlilerinin kişisel sorumluluklarının yönetim yar-
gısında belirlenemeyeceği" gibi sınırlandırmalara ulaşmaktadır. Bu sınırlandır-
malar 114'ün "norm alanında" öngörülmüş değildir (30). 

ıl'2 — Bu konuda bir başka anlayışı da belirtmek yerindedir. Bu anlayış "be-
nimseme" (receplion) anlayışı olarak nitelendirilebilir. Buna göre, Anayasa'da 
belli bir kurumu benimseme bakımından bir olağan yasa kuralına dayanılmış ola-
bilir. Bu durumda o yasa kuralına aykırı kurallar Anayasa'ya aykırı sayılır. Bu 
anlayışı savunan Seçkin'in verdiği örneğe göre Anayasa'nın 131. maddesi ile 6831 
sayılı Orman Kanununun orman saydığı mallar için bir çok koruyucu hükümler 
konmuştur. Bu durumda Anayasa "orman" kurumunu benimsemiş ölmaktadır, hu-
kukumuzdan orman kavramını çıkartıp atan bir yasa hükmü Anayasa'ya aykırı 
olacaktır. Buna karşılık, yürürlükte bulunan yasadaki orman tanımlamasını de-
ğiştiren yeni bir hüküm orman alanlarının daraltılması sonucunu doğurmuyorsa, 
Anayasa'ya aykırı sayılmaz. Görüldüğü gibi, bu örnekten iki sonuç çıkmaktadır 
Anayasa'da bir kavram yer almışsa bu kavramın olağan yasalarla yok sayılması 
sonucuna gidilemez. Kavram Anaysa'da yer almış fakat tanımlanmamışsa, olağan 
yasaların bu kavramın bir önceki yasayla yapılmış tanımını değiştirmeleri ola-
naklıdır. Değişikliğin Anayasa'ya aykırı sayılması için Anayasa'da açıkça belir-
tilmiş bir koşula örneğin (orman alanlarının darallılmaması) aykırı olması gere-
kir (31). 

Görüldüğü gibi "benimseme" anlayışı açısından da, Anayasa 114'ün yürür-
lükteki "İdare Hukuku sistemi" ni benimsemiş olduğu kabul edilse bile, bu sis-
temde değişiklik yapan yasa kurallarınım 114'ün açıkça belirttiği bir koşula aykırı 
olmamaları halinde Anayasa'ya aykırılıktan söz edilemeyecektir. 

(29) Esen, agk, s. 57, ( Anayasa Mahkemesi, K. 1969—34, AMKD sayı 7, s. 34/1—347). 
(30) Bk . yukarıda (Giriş) No. 1. 
(31) Seçkin, A. R. "Anayasa'ya Aykırılık Kavramının Tanımlanması Yolunda Bir 

Deneme", Prof. Dr. Kemali Fikret Arık'a Armağan, (Ank. 1973) s. 428—429. 
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II. 114'ÜN İLİŞKİLERİ : 

13 — 114'ün öleki Anayasa kurallarıyle ilişkileri onun Anayasa bütünü için-
deki yerini göstermektedir. Anayasa Mahkemesi bu konuda iki yöntem uygula-
maktadır. Birinci yönteme göre (sistematik yorum), Anayasa Mahkemesi 114'e iliş-
kin kararlarında maddenin anlamını öteki Anayasa kurallarıyle birlikte araştır-
mağa özen göstermektedir (A). İkinci yönteme göre ise, ayrı ayrı maddelerle iliş-
ki saptama yerine bazı bölümler hatta Anayasa bütünü ile ilişki kurulmakladır. 
Prof. Esen bu yöntemi '^Anayasa bütünlüğü" olarak nitelendirmektedir (3'2) (B). 

A. SİSTEMATİK YORUM : 

14 — 114—118 ilişkisi: 1963—190 sayılı kararda 114—118 ilişkisi incelenmek-
tedir. Buna göre, 1:14.1 kuralı kapsamına "İdari işlem ve eylemler" girmektedir. 
Oysa, "Disiplin cezalarına ait kararlar idari eylem ve işlemlerden ayrı tasarruflar-
dır". 1118. madde, yargı denetimi ilkesinin disiplin cezaları alanına uygulanması-
nı sağlamaktadır (33). 

15 — 114—132 ilişkisi : Yargı denetimi, denetimin yargı mercilerince yapıl-
ması anlamına gelir (34). Yargıçların görevi yargı yetkisini kullanmaktır. Yar-
gıç niteliğiyle yaptıkları bütün işlemler, yönetsel nitelikte olsa da, yargı yetki-
sine dayanır. Ancak, yargıç ve mahkemelerin yaptıkları kalem işlerinin yürütül-
mesi ve personel yönetimi gibi işler Adalet Bakanlığı adına yapıldığından yargı 
yetkisine dayanmazlar (35). 

16 — 114—143, 144 ilişkisi : Yüksek Hakimler Kurulu yönetsel bir kurul, ka-
rarları da yönetsel kararlardır (36). Yönetsel nitelikte bir kurulun yüksek dere-
celi Yargıtay üyelerinden oluşması kararlarının yargı denetimi dışında bırakılma-
sını gerektirmez. Yargı denetimi, kendine özgü kurallara uygun olarak yapılır ve 
sonuçlandırılır (37). 

17 — 114—140 ilişkisi : "Anayasa'nın 114. maddesi, idarenin eylem ve işlemi 
hangi alanda olursa olsun, daha açık bir deyimle ister kamu hukuku isterse özel 
hukuk alanına girsin, bunlara karşı mutlaka yargı yolunun açık olacağını kesin 
olarak kurala bağlamıştır. Anayasa'nın bu kuralla açık tuttuğu yargı yolunun ka-
mu hukuku alanında idari yargı, özel hukuk alanında ise adli yargı olduğu bir 
açıklamayı gerektirmeyecek derecede belirgindir" (38). 

18 — 114-—137 ilişkisi : 1971—44 sayılı karara göre, 114'de öngörülen yargı 
denetimi ile yönetilenlere sağlanan güvence genel niteliktedir. 137'de savcılar 

\ 
(32) Esen, agk, s. 74, "Yorumda Anayasa bütünlüğü prensibi göz önünde tutulur... 

Bir kurala tele başma değil, bağlı bulunduğu bütün içinde anlam vermelidir". 
(33) Anayasa Mahkemesi, K. 1963—190, RG 7/10/1963. ı 
(34) • K. 1964—19, AMKD sayı 2, s. 88—95; K. 1963—129, AMKD 

sayı 1, s. 311—3(15; K. 1966—28, AMKD sayı 4, s. 172—174. 
(35> — —, K. 1964—38, AMKD sayı 2, s. 140—149. 
(36) — — , K. 1963—169, AMKD sayı 1, s. 285. 
(37) . . —, K. 1977—4, RG 21/4/1977. 
<38) — , K. 1976—28, AMKD sayı 14, s. 185. Aynı yönde, K. 1975— 

62; AMKD sayı 13, s. 390. 
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için öngörülen güvence ise özel niteliktedir. Bu kural kamu görevinin yasa kural-
ları çerçevesinde yerine getirilmesini doğrudan doğruya sağlama ereğini güder, 
oysa yargı denetimi belli bir haksızlığın giderilmesi ya da hukuka uygun bir du-
rumun korunması amacıyle dolaylı biçimde kamu görevinin aksamadan yürüme-
sini sağlamaktadır ('39). 1977—5 sayılı kararla da 137. maddede düzenlenen Yük-
sek Savcılar Kurulunun yönetsel bir kurul olduğu kararlarının yönetsel nitelikte 
olup yargı denetimine bağlı olması• gerektiği belirtilmektedir (40). 

19 — 114'deki yargı denetimi, 123 ve 124'de öngörülen "olağanüstü haller" 
ve "sıkıyönetim" i de kapsar (41). 

20 — 114—31 ilişkisi : 114 ve 31'i-n. birlikte incelenmesinden çıkan sonuca gö-
re, bu kurallar, "kendiliğinden yürütmenin yargı mercilerince durdurulması yet-
kisini de kapsayıcı sayılamaz" (42). 

01 —1 114—125 ilişkisi : 114'de belirtilen "idari işlem ve eylem" kapsamına ka-
mu görevlilerinin kişisel eylem ve davranışları girmez. Bu nedenle personelin ki-
şisel kusurlarından doğan zarardan kendilerinin sorumlu olması ve giderimi doğ-
rudan doğruya ödemeleri gerekir. Bu durumlarda zararı yönetime ödettirmek ve 
yönetime personele dönme hakkı tanımak Anayasanın 125. maddesinde güdülen 
ereğe aykırı düşer (43). 

B. ANAYASA BÜTÜNÜNE GÖRE YORUM : \ 

02 — 114—"Yargı Bölümü" arasındaki ilişkiler : 114 ile yargı denetimini dü-
zenleyen öteki Anayasa kurallarının (139, 140, 141, 151 ve 152) birlikte incelenme-
sinden çıkan sonuca göre, Anayasamız hukuk devleti ilkesini benimsemiş, bu ne-
denle de yasama ve yönetim işlemlerini yargı denetimine, alt mahkemelerin ka-
rarlarını da kural olarak yüksek mahkemelerin denetimine bağlı tutmuştur. An-
cak yüksek mahkeme kararları için başka bir denetim yeri öngörmüş değildir (44). 

23 — 114 ile Hukuk Devleti ilişkisi : 114 ile hukuk devleti ilkesi ve yönelimi 
düzenleyen kuralların (2, 5, 6, 107, 112 ve 113) birlikte incelenmesinden çıkan so-
nuca göre, 114'de düzenlenen yönelimin yargısal denetimi hukuk devletinin ge-
reklerinden biridir. Bu denetimin etken olması, yönetime tanınan takdir yetkisinin 
nesnel ölçütlere bağlanmasını gerektirir (45). • 

23 — Anayasa Mahkemesinin 1977—i sayılı kararında 114'ün Anayasa'nın tü-
müyle olan ilişkisi belirtilmektedir. Buna göre, yargı denetimi, Başlangıç, 2 ve 9 
bir arada incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerindendir. Bu ne-
denle 1961 Anayasa'sının "temel düşünce ve felsefesi" kapsamına girer (46). 

(39) Anayasa Mahkemesi, K. 1971—44, AMKD sayı 9, s. 462—479. 
(40), — , K. 1977—5, RG 8/5/1977. 
(41) , K. 1964—19, AMKD sayı 2, s. 88—95. 
(42) , İbid. Bkz, Kıratlı, M. "Yürütmenin Durdurulması", S B F D 

c. XXI , s. 173—196. 
(43) , K. 1975—62, AMKD sayı 13, s. 389. 
(44) — —•, K. 1969—34, AMKD sayı 7, s. 341—347. 
(45) Anayasa Mahkemesi, K. 1969—57, AMKD sayı 8, s. 41. 
(46) —, K. 1977—4, RG ai/4/1977. 
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OL YÖNETİM HUKUKU YORUMU 

125 — Anayasa Mahkemesi kararlarında 114. madde nedeniyle yönetim huku-
kuna ilişkin kavram ve ilkelere yer verildiği görülmekledir. Bunlar sırasıyle yö-
netsel işleme ilişkin yorum (A), yönetimin sorumluluğu (B), yönetim hukukunun 
tanımı (C) olarak ayrılabilirler. 

A. YÖNETSEL İŞLEM HAVRAMI = 

26 — Disiplin kararlarının yönetsel işlemlerden ayrı oldukları : 

Disiplin kararlarına karşı yargı yolunun açık olması Anayasa 118 kuralıdır. 
Yüksek Mahkeme yukarıda (no. 14) değinilen 1963—'190 sayılı kararında bunu be-
lirtmekle birlikte disiplin kararlarının "idari eylem ve işlemlerden ayrı tasarruf-
lar" olduklarını da eklemektedir. Bu gerekçe, Anayasa'ya aykırılık başvurusunda 
aykırılığın 114 kapsamına girdiğinin öne sürülmesi üzerine, gerçekte 1!18 kapsa-
mına girdiğini belirtmek için kullanılmaktadır. Ancak bu durumda disiplin karar-
larının ne tür işlemler olduğu sorusu ortaya çıkmakladır. Yüksek Mahkemenin ge-
rekçesine göre, disiplin kararları yönetsel kararlardan ayrı nitelikte olduklarından 
118'de ayrıca düzenlenmiştir (47). Buna karşılık disiplin kararlarının yönetsel iş-
lemlerden ayrı olmadıkları, 118. maddenin bu durumu özellikle belirttiği de öne 
sürülebilir (48). 

27 — Yönetsel işlemle yapılması gereken bir iş yasaca yapılmış olabilir : 
1964—'23 sayılı kararda belirtildiğine göre, yönetimin yasaları uygularken iş-

lemler yapması yönetim hukuku ilkelerindendir. Ancak, yönetimce yapılması ge-
reken işlem yasayla da yapılmış olabilir. Karar, Orman Yasasında değişiklik ya-
pan 4785 sayılı yasaya ilişkindir. Buna göre, özel kişilere ya da kamu 'kişilerine 
ait bülün ormanların ayrıca bir işlem ve bildirim yapılmaksızın devletleştirildiği 
kurala bağlanmıştır. Davada bu kuralın 114'deki yazılı bildirim ilkesine aykırı ol-
duğu öne sürülmüştü. Yüksek Mahkemeye göre, yasa koyucunun bu yolu seçme-
si 114'e aykırı değildir. Zira 114, yönetimin her yasama işlemi üzerine işlem yap-
ması gerektiğini değil, işlem yapılırsa buna karşı dava açma süresinin yazılı bil-
dirimden başlayacağını öngörmektedir. Bu durum, ilgililerin yargı yoluna baş-
vurmasını da engellememektedir,- yasanın uYgulanması üzerine yapılan itirazlara 
karşı yönetimce işleım yapılabilir ve buna karşı dava yolu açıktır (49). 

(47) Aynı yönde, Danıştay 5. D., K. 1970—562, AID c. 4, sayı 1, s. 205 "Disiplin kurul-
larının kararları yargısal niteliktedir. Bu Bu kararlar ancak yargı yoluylıe kal-
dırılabilirler. idare makamlarının bu kararları ortadan kaldırma sonucunu do-
ğuracak işlemleri yoklukla maluldür". 

(48) Danıştay, DDK, K. 1970—253, AID c. 3, sayı 4, s. 206—207 "Disiplin kurulların-
ca verilen cezalar, Anayasa'nın 118. maddesine göre bir idari yargı karan değil, 
idari bir işlemdir". Bkz. Dinçer, Y. "Devlet Memurlarının Disiplin Hukuku", 
AID c. 9, sayı 1, s. 71—94. 

(49) Anayasa Mahkemesi, K. 1964—23, AMKD sayı 2, s. 97—105. Aksi yönde Balta, 
T . B. idare Hukuku (ıSBıP yay. No. 326, Ank. 1970—72), s. 130. özyörük, M. ida-
re Hukuku Ders Notları (Çoğaltma, Ank. 1973), s. 71—72. 

21 



28 — "İdare" kavramının yalnızca yapısal değil aynı zamanda işlevsel anlam 
taşıdığı : 

/Yüksek Mahkemeye göre, "idare" kavramı yalnızca Anayasa'da tanımlanan 
Yürütme ve ona bağlı Yönetimi kapsamaz, aynı zamanda bu yapı dışındaki ku-
ruluşların yönetsel nitelikteki işlemlerini de kapsar (50). Örneğin, Sayıştay genel 
Yönetim dışında yer alan bir örgüttür, ancak (kesin hüküm) işlemlerini Y ° n e i s e l 
niteliktedir (51). 

29 — Yönetsel işlemin bağlayıcılığı : t 

',1962—1121 sayılı karara göre, bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı konusun-
da yönetimce yapılan belirtmenin yargı mercilerince denetlenemeyeceği ya da 
yargıcı bağladığı yolunda bir anlamı yoktur (32). Ancak, 1963—Ö03 sayılı kararda 
açıklandığı gibi, yönetimce yapılan belirtme, yönetsel işlemdir. Anayasa'nın 114. 
maddesine göre Danıştay tarafından iptal edilmedikçe, elbetieki mahkemeleri (ad-
liye mahkemelerini) bağlar. Mahkemenin bu konuda takdirini kullanamamas; ve 
Bakanlık bildirilerinin hukuka uygunluğunu (isabetini) araştıramaması Anayasa'-
nın kabul ettiği idari yargı sisteminin gereği ve sonucudur (53). 

30 — Yönetsel İşlemin kesinliği : 

11963—40 sayılı karara göre, yönetsel işlemin kesin olduğunun yasada belirtil-
miş olması, bu işlemden doğan anlaşmazlıkların adli yargı önünde çözüm yolu 
açıksa, Anayasa'ya aykırı değildir (54). 0u karardan, bu gibi işlemlere (5917 s. ya-
sa işlemleri) karşı Danıştay yolunun kapalı olduğu gibi bir anlam çıkıyordu (55). 
Seçkin'e göre, bu karardan, Anayasa Maihkemesi'nin 114'de öngörülen yönetimin 
yargısal denetiminin adliye mahkemelerince yapılmasının Anayasa'ya aykırı ol-

(50)ı Güran, S. "Anayasanın 114 ve 140. maddeleri Münasebetiyle Mukayeseli Bir Tet-
kik", ÎHFİM, c. X X X , sayı 1—2, s. 72, dn 2'rîe Anayasa Mahkemesinin 1962—86 
(AMKD sayı 1, s. 29—32) sayılı kararını yorumlarken, 114'ün yalnızca "idari" 
işlemlerin denetimini değilı, "İdarenin" bütün işlemlerinin denetimini öngörmüş 
olduğunu belirtmektedir. 1976—28 sayılı kararında Anayasa Mahkemesi bu gö-
rüşü doğrulamaktadır. Ancak "idari işlem" kavramı açıklanabilmiş değildir. 
Zira, (bkz. yuk. no. 15), yargıçların "yönetseli nitelikte olsa da'' yargı yetkisine 
dayanan işlemlerimden söz edilmektedir. Bunun yanında yargıçların "Adalet Ba-
kanlığı adına" yönetsel işlemleri de bulunmaktadır (aynı yerde). 

(51)i Anayasa Mahkemesi, K. 1978—illi, AMKD sayı 11, s. 126—179. Bkz. Gözübüyük, 
A. Ş. '^Sayıştay ve Yargı Görevi", SBFD, c. XXI , no. 4, s. 157—1171. Duran, L. 
"Sayıştay, Yüksek Mahkeme Değil Ama, Bir îdari Yargı Merciidir", AID, c. 7, 
sayı 1, s. 3—ılO. 

(52V Anayasa Mahkemesi, K . 1962—121, AMKD sayı 1, s. 44. 
(53)ı ' • • ' , K . 1963—203, AMKD sayı 1, s. 297—4114. 
(54) — v K . 1963—40, AMKD sayı 1, s. 104—0.13; K. 1968—48, RG 

23/5/1969; İK. 1970—3, AMKD sayı 8, s. 176—187. 
(55) Tan, T. "idarenin (Kesin İşlemleri) ve 5917 Sayılı Kanun Uygulaması", AID 

c. 2, sayı 4, s. 112—113, Danıştay'ın 5917 sayılı kanundan önce yürürlükte olan 
aynı konudaki 231li sayılı kanuna göre verilen saldırıyı durdurma kararlarının 
yargı denetimi dışında olduğuna karar verdiğini 013/0/1940 tarihli 1BK), bu tu-
tumu 1961 Anayasasından sonra da sürdürdüğünü, ancak 1963 yılından başlaya-
rak 5917 sayılı yasaya göre verilen kararları denetlemeye başladığım belirterek, 
bu durumun 1963—40 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyle çelişki oluşturduğuna 
dikkat çökmektedir. 
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madiği sonucuna vardığı anlaşılmakladır (56). 1974—15 sayılı kararla, Yüksek Mah-
keme 5917 sayılı yasaya göre verilen yönetsel kararlara karşı Danıştay yolunun 
açık olduğunu belirtmekledir. 

"Kaldı ki kararın haksızlığı kanısında olan kişi, işlem aleyhine idari 
yargı yoluna başvurabileceği gibi, 5917 sayılı kanunun 3. maddesi uya-
rınca hakkını adliye mahkemelerinde de arayabilir" (57). 

Ancak, görüldüğü gibi, durumun açıklığa kavuştuğu söylenemez. Yüksek Mah-
keme 5917 sayılı yasa uygulamasından çıkan anlaşmazlıklarda Danıştay denetimi 
ile adliye mahkemelerinin denetimlerinin konusunun aynı olduğu gibi bir anla-
tım kullanmaktadır. Nitekim, 1963—40 sayılı kararın azlık oyunda bu durum eleş-
tirilerek, adliye mahkemelerinin idare amirlerinin kararlarını değil, gayrimenkul 
üzerindeki hakları inceledikleri belirtilmektedir (58). 

Bu durum gerek Danıştay gerekse Yargıtay kararlarında da açıklığa kavuşa-
mamıştır. Danıştay'a göre, 5917 sayılı yasa uygulamasına giren bir anlaşmazlık 
adliye yargısı önüne getirilmişse, gerekli önlemlerin mahkemece alınması gere-
kir, yönetimce karar verilemez (59). Burada da yönetimce alınan önlem ile adli 
yargıcın alacağı önlemin aynı konuda olduğu noktasından hareket edilmektedir. 
Eğer, yönetimin gerçek elmeni (zilyedi) saptamak değil, toplumun esenliğini sağ-
lama amacıyle karar verdiği kabul edilseydi, davanın açılmış olması yönetsel ka-
rarın alınmasına engel sayılmamak gerekirdi. Yargıtay'a göre de, adliye mahke-
mesince (5917 uyarınca yapılmış) yönetsel işlemin kaldırılması ve değiştirilmesi-
ni gerektirecek biçimde hüküm tesis edilmesi yasaya aykırı olur (60). Bu kararda 
ise yönetimce alınmış kararın elmenliğin saptanmasından avrı konuda olduğu gö-
rülmektedir. Ancak bu durumda da kararın azlık oyunda belirtilen sakıncalar or-
taya çıkmaktadır. 5917'ye göre açılmış bir davada, mahkeme "idari men kararı" ma 
aksine bir önlem almağa yetkili değilse, bu kararın kaldırılması için Danıştay'a 
başvurmak gerekecektir. Oysa, yukarıda da değinildiği gibi, Danıştay gerekli ön-
lemlerin adliye mahkemesince alınacağı görüşündedir. Danıştay bu istemi redde-
derse, gerçek elmenin hukuka aykırı biçimde zarara uğrayacağı açıktır. 

/Özetle, bu durumun yönetsel iş'.eım kuramında bir boşluktan doğduğu söyle-
nebilir. Kurama göre, yönetsel işlemler yönetim hukuku alanında sonuç doğu-
rurlar (İdarenin, idare hukuku alanındaki işlemlerine idari işlem denir, anlayışı). 
Ancak, bazı yönetsel işlemlerin, yönetim hukuku alanında değil, özel hukuk ala-
nında da sonuç doğurdukları açıktır. Örneğin, Çalışma Bakanlığının yetkili sen-
dikayı saptayan işlemleri, yönetsel kararlar oldukları halde iş hukuku alanında 
sonuç doğururlar, adli yargı denetimi altındadır. 5917 sayılı yasa uygulaması da 
(taşınmaza yapılan saldırının önlenmesi kararı) özeİ hukuk alanında sonuç doğur-
makta, elmenliği etkilemektedir. Yasada bunların adliye mahkemelerince denei-

(57) Anayasa Mahkemesi, K. 1974—115, R G 17/9/1974. 
(58)ı AMKD sayı 1, s. 113. 
(59) Danıştay, 12. D., K. 1969—252, AID e. 2, sayı 2, s . 367. 
(60) Yargıtay, 8. HD, K. 1976—2208, Yargı tay Karar lar Dergisi, c. 3, sayı 3, s. 

354—356. 
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leneceği konusunda açık kural bulunmaktadır (61). Bu nedenle, 1963—40 sayılı ka-
rardan Seçkin'in çıkardığı sonuca katılmak (bkz. yukarıda s. 13), bu konuda ad-
liye mahkemelerinin görevli sayılmasının Anayasa'ya aykırı olmadığını kabul 
etmek yerindedir. 

İB. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU : 

31 — Yönelimin sorumluluğunun akçal (mali) ısoıumluluk olduğu : 

•1964—19 sayılı karara göre, yönetsel eylem ve işlemlerden dolayı kişilerin 
uğrayacağı zararların ancak para ile giderimi gerekli olup uğranılan zararın ay-
nen giderimi ya da eski durumun geri getirilmesi söz konusu değildir. Yüksek 
Mahkeme bu sonucu 114.3 (İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı öde-
mekle yükümlüdür) kuralından çıkarmaktadır (62). Böylece, tam yargı davalarının 
giderim davaları olarak anlaşılması gereğini öne süren görüşe anayasal bir nitelik 
kazandırılmış olmaktadır (63). Bir görüşe göre, 114.3 kuralının biri olumlu, öteki 
olumsuz iki anlamı bulunmaktadır. Olumlu açıdan, kural, Kamu Gücünün sorum-
luluğunu genel kural olarak belirtmektedir. Olumsuz açıdan ise, Kamu Gücüne 
(kamu kesiminde sorumsuzluk hükmü koymamak zorunluğunu) yükleimekfedir (64). 
Görüldüğü gibi, son çözümde 114.3 tam yargı davalarında istem konusunu sınır-
lama amacını değil, yönetimin mali açıdan sorumsuzluğunun yasayla da olsa ku-
rala bağlanamayacağını belirtmektedir (65). 

32 — Personelin kişisel eylem ve davranışlarından doğan sorumluluğun yö-
netsel sorumluluk îkavramı dışında tutulması gerektiği : 

1975—62 sayılı kararda personelin kişisel kusurlarıyle verdikleri zararları doğ-
rudan ödemeleri, bu zararın yönetime ödetilerek, yönetime personele dönme hak-
kı tanımanın Anayasa'ya aykırı olduğu, Anayasa 125 kuralının da bunu doğru-
ladığı belirtilmektedir. Yüksek Mahkeme'ye göre "...Anayasa hükümleri ve idare 
hukuku sistemi kamu görevlilerinin sorumluluğunu idareninkinden ayrı ve ba-
ğımsız olarak düzenlemiş bulunduğundan, 657 sayılı kanunun 13. maddesi, per-
sonelin kişisel eylem ve kusurlarıyle verdikleri zararlardan dolayı kişiler taralın-
dan aleyhlerine adliye mahkemelerinde açılabilecek tazminat davalarını önleyen 
ve kaldıran bir hüküm niteliğinde anlaşılamaz" (66). Yüksek Mahkeme aynı ka-

' (61) Fransız hukukunda bu tür işlemlere "özel hukuk sonuçlu yönetsel işlem" denil-
mekte ve bunların adliye mahkemelerinde denetlenmesi kabul edilmektedir. Bkz. 
Lamarque, J . "La decision administrative de droit prive", Melanges Stassinopoulos, 
DGDJ, Paris 1974, s4 291—306. 

(62)' Anayasa Mahkemesi, K. 1964—19, AMKD sayı 2. s. 88—95. 
(63) Baspmar, R . "Tam Yargı Davaları", Yüzyıl Boyunca Danıştay, Danıştay yay. 

1968, s. 484, 
(64)} Duran, L. Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, TODAÎE yay. 1974, s. 19—20. 
(65)! Gözübüyük, A. Ş. İdari Yargı, S yay. 3. Bası, 1977, s. 257 "...tam yargı davasın-

da davacıya, bir hakkın yerine getirilmesi, tecavüzün durdurulması, eski halin 
iade edilmesi yahut maruz kalman zararın tazmini gibi çeşitli olanaklar tanın-
mıştır". 

(66) Anayasa Mahkemesi, K. 1975—62, AMKD sayı 13, s. 389. Bkz. Duran, L. "Aske-
ri İdarenin Yargısal Görev ve Yetkisinin Sınırları", Onar Armağanı (İÜHF yay. 
no. 2354—1530, ist. 19771 s. 228—229, dn. 52. 
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ıarda (AMKD sayı 13, s. 390) kişisel kusur - haksız fiil ayırımı yapımakia, haksız fiil 
sorumluluğunun kesin olarak yönetsel sorumluluktan ayrı olduğunu belirtmekte-
dir. Kişisel kusurun ise, "hizmet veya görevle ilgili ve ilişkili olarak" ortaya çık-
tığını kabul etmektedir. 'Buna karşın, kişisel kusurun saptanmasını adliye mahke-
melerinin görevi içinde saymaktadır (67). 

33 — Yönetimin sorumluluğu kavramı özel hukuk sorumluluk kurallarını da 
içerir : 

11976—©3 sayılı kararda, bir yasada yönetimce verilen zararın ödeme biçiminin 
gösterilmemiş olmasının Anayasa'ya aykırı olmadığı, ödeme konusunda kural ko-
nulmamışsa, Borçlar Kanununun "Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar" a ilişkin 
genel kurallarının uygulanacağını belirtmektedir (68). 

C. YÖNETİM HUKUKU BANIMI = 

34 — Anayasa Mahkemesi 1975—62 ve 1976—28 sayılı kararlarında Anayasa-
nın 114. ve 140. maddelerini belli bir yönetim hukuku tanımına dayanarak yorum-
lamakladır. Başka deyişle, Yüksek Ma'hkeme'ye göre, 114 ve 140 belli bir yönetim 
hukuku tanımını içerirler. 

1975—62 sayılı karara göre : "1961 Anayasasının 140. maddesi, 114. mad-
desi ile birlikte ele alındığında idarenin, kendisine özgü ve özel hukuk-
tan ayrı bir hukuka bağlı olduğunu ve bu idare hukukunun uygulan-
masından doğan anlaşmazlıkların kural olarak Danıştay'da görülüp çö-
zülmesi gereğini kabul eden bir idari sistem kurduğunu açıkça göster-
mektedir" (1AMKD sayı 13, s. 390). 

Yönetim hukukundan doğan anlaşmazlıkların kural olarak Danıştay'da görü-
leceği belirtildiğine göre, bundan, ayrıksı olarak (istisnaen) adliye mahkemelerin-
de de görülür, anlamı çıkar mı (69) ? Yüksek Mahkeme 1976—28 sayılı kararında 
bu soruya olumsuz yanıt vermektedir yönetim hukuku anlaşmazlıkları kural ola-
rak Danıştay'da, ayrık olarak öteki yenelim mahkemelerinde görülür : 

'IBu ilkenin (Anayasa 140) bu denli açıklığı ve kesinliği karşısında Da-
nıştay'ın görev alanına giren bir anlaşmazlığın çözümünün adli yar-
gı yerine bırakılması konusunda yasama organının takdir ve seçme 
serbestisine sahip olduğunu öne sürme olanaksızdır... Yasama organı-
nın kanun koyma suretiyle kullanabileceği takdir hakkı ise, o idari da-
ivanm çözümünü başka bir idari yargı merciine, yani alt derece idare 
mahkemesine bırakmaktan ibaret kalır" (AMKD sayı 14, s. 184). 

(67)1 Yüksek Mahkemenin bu sonuca varma nedeni idari yargı önünde kişilere karşı 
dava açılamaması ilkesidir. Bu ilkenin anayasal değer ve önemde sayılması tar-
tışılabilir. Bkz. (îlke aksine görüş) Uler, Y. İdari Yargıda İptal Kararlarının 
Sonuçları, (AÜHF yay. no. 281, Ank. 1970), s. 128—(141. 

(68) Anayasa Mahkemesi, K. 1976—23, AMKD sayı 14, s. 161—169. Aynı yönde Du-
ran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, s. 9, dn 7. 

(69) ! Öğretide, yasaca öngörülme koşuluyle, yönetim hukuku anlaşmazlıklarının gö-
rüm ve çözümünün adli yargıya verilmesi kabul edilmektedir.' Bkz. Gözübüyük, 
idari Yargı, s. 118. 
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35 — Yüksek Mahkeme'ye göre, Danıştay'ın görev alanı Anayasa'nın 140. mad-
desiyle açık ve kesin olarak belirlenmiş olduğundan, Danıştay'a verilmemiş olan 
bir yargı yetkisinin, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başka bir yasa kuralı ile 
verilmesi, Anayasa'nın temel yapısıyle bağdaşmaz (K. 1975—62, AMKD sayı 13, 
s. 391). Bu anlatımın önemli bir sonucu da, böylece, yönetim hukuku tanımının ve 
Danıştay'ın görev alanının Anayasa'nın temel yapısı içinde sayılmasıdır. 

SONUiÇ : 

36 — Yüksek Mahkemenin 114 kuralları açısından verdiği kararların, uygula-
nan yorum yöntemleri açısından değişik sonuçlara varabileceğine yazı boyunca 
yalnızca değinilmekle kalındı. Yorum yöntemlerinin ayrıca bir inceleme konusu 
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle yalnızca yönetim hukuku anlayışı üze-
rinde durmak gerekirse, bundan önemli sonuçlar çıkmaktadır. Görüldüğü gibi, ilk 
olarak, yönetim hukukunun Anayasa tarafından tanımlandığı kabul edilmekte-
dir (70). Ancak bu tanım Anayasa'da açıkça belirtilmiş olmadığından, ilgili yasa 
kuralları ve öğretideki anlayışlara yer verilmektedir. Bu yöntemin, Anayasa ku-
rallarını sınırlayıcı sonuçlar vermemesi gereğine (bkz. no. 11) yukarıda değinil-
mişti. Nitekim, benimsenen yönetim hukuku anlayışından çıkan bir başka sonu-
ca göre, yönetim hukuku uygulaması Danıştay ve öteki yönetsel yargı yerlerine 
özgü sayılmaktadır. Bu sonuç, gerek 1114. gerekse 140. maddelerin norm alanların-
da öngörülmüş olmadığından (71), anılan Anayasa kurallarını sınırlayıcı sayılabi-
lir. Bu sonuç (özgüleme) kabul edildiğinde, doğal olarak yönetim hukuku uygu-
lama alanı ile yönetim yargısı görev alanı kavramlarını aynı kavramlar (özdeş) 
saymak gerekir. Oysa uygulamada adli yargının pek çok yönetim hukuku kuralı 
uygulama durumunda olduğu açıktır. Başka deyişle "idari davalar" m yönetim 
hukuku alanını kapsamadığı, bu alanın daha geniş kapsamlı olduğu bir olan hukuk 
(positif hukuk) verisidir. Yüksek Mahkeme bu sonuçları doğrulamak için yönetim 
yargısı görev alanının Anayasa'da (m. 140) açıkça tanımladığını varsaymaktadır. 
Bunun doğal sonucu olarak da yönetim yargısının görev alanına girmesi gereken 
bir işin yasa koyucu tarafından adli yargıya verilmesinin Anayasa'ya aykırı ola-
cağı kabul edilmektedir. Anayasa Mahkemesinin bu anlayışı, daha da ileri gidi-
lerek, adliye mahkemelerinin herhangi bir nedenle yönetim hukuku kuralı uygu-
lamalarının da Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna götürebilir. Zira yukarıda da 
belirtildiği gibi (no. 17) Yüksek Mahkeme iki yargı düzeni arasındaki görev ala-
nının Anayasa tarafından kesinlikle ayrıldığını öne sürmektedir. Yüksek Mahke-
meye göre Anayasanın 114 ile açık tuttuğu yargı yolu "kamu hukuku alanında 
idari yargı, özel hukuk alanında ise adli yargıdır". 

1978 

(70)| (Bu sonucun eleştirisi için bkz. Tan, T . - Akıllıoğlu, T. "1961 Anayasası ve Tür-
kiye'de Yönetim Hukukunun Uygulama Alanı Sorunu", AID c. 11, sayı 2, s. 
36—57. 

(71)1 iSeçkin, A. R . "Hukuk kurallarını uygulamada hukuk ve ticaret mahkemelerinin 
Anayasaya dayanan kural belirtme yetkileri...", tmran öktem'e Armağan, Ank. 
1970, s. 60... Balta, T. B., îdari Yargı (Tarihsiz çoğaltma), s. 196. 
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HOLLANDA'DAKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN HUKUKİ SORUNLARI 

(Ismarlanmamış Bir Rapor Denemesi) 

Prof. Dr. Tuğrul ANSA.Y 
A. ü . Hukuk Fakültesi 

Federal Almanya'dan sonra en çok Türkün yaşadığı Hollanda'daki işçilerimi-
zin hukuki sorunları bugüne değin fazla araştırmacının ilgisini çekmemiştir. Oy-
sa göçmen işçi sorunlarının çeşitli ülkeler bakımından incelenmesinden bazı önem-
li sonuçlar çıkarmak mümkündür. Böyle bir mukayeseli çalışmanın ilk aşamasını 
bir an önce —'fakat öneriler yapmadan— uygulayıcıların bilgisine sunabilmek için, 
bir rapor üslubu ile bu makaleyi hazırlamış bulunuyorum. Çok sevdiğim ve say-
dığım, değerli bilim adamı Prof. Meray'ın anısına hazırlanan bir yapıtta, onun hü-
manist görüşlerine uyrun düşen bu mütevazi çalışmamın yayınlanabilmesi benim 
için bir mutluluk kaynağıdır. 

I. Genel olarak Hollanda hukuku (l) : 

A. Hollanda hukukçuları ülkemizde özellikle 17. asırda isim yapmış Voei 
(1676—1713), UlrikıHuber (1636—1674), Grotius ,(Hugo de Groot, 1583—1645) gibi ki-
şilerle tanınır. Gerçekten bu hukukçular devletler genel ve özel hukuklarına, geliş-
tirdikleri teorileri ile birçok katkılarda bulunmuşlardır. Ancak daha sonra Hollanda 
hukuku Türk hukuku gibi uzun süre dış hukukun etkisi altında kalmıştır. 

Hollanda özel hukuku Napolyon'un kısa süren işgali sırasında Fransız hukuk 
ailesine ve dolayısiyle kontinental sisteme katılmış ve bu yakınlık bugüne kadar 
devam etmiştir. Fransız Medeni Kanunu 1810/1811'de Hollanda'da yürürlüğe gir-
miş ve bu 1838'e kadar sürmüştür. 1838'de Hollanda Medeni Kanunu, Ticaret Ka-
nunu ve Yargılama Usulü Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

E. Dünya Savaşından sonra siyasal ve iktisâdi alanda büyük değişiklikler ge-
çiren Hollanda'nın hukuk alanında bir kişilik bulma devresine girdiği ve 17. asır-
daki şöhretine erişme yolunda ilerlediği söylenebilir. Ülkede 1974'den itibaren 
medeni hükukda reform çalışmaları başlamış ve hazırlanan bir kanun tasarısı kısım 
kısım yürürlüğe sokulmuştur. Özellikle Medeni Kanun'un 1. kitabı olan aile hu-

(1) Bergamin/van Mıaarseveen, Oonstitutional and administrative law, in 
Introduction to Dutch Law for Foreiıgn Lawyers, s. 425 v>d.; Koopmans, The 
Netherlands, in International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. I, N. 12/13; 
van Loon, in Guide to Foreiıgn Legal Materials, Belgium—Luxemıbourg— 
Netherlands (Eds. : Graulich/Guillitte/van Loon/van Holk), s. 126 vd. (1968). 
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kuku yeni bir düzenleme getirmiştir (2). Son zamanlarda idare hukuku alanında 
da önemli bir hamle yapıldığı söylenebilir. 1977 yılında bizdeki Danıştay'a ben-
zer bir yüksek idare mahkemesi kurulmuştur. 

Hollanda hukukunun Kontinental gelenekler içinde gelişmesi bu hukukun 
mahkeme içtihatlarından çok kanunlardan kaynaklanması anlamını taşı'maktadır. 
Ancak devletler özel hukukunun ayrıntılı bir kanun ile düzenlenmemiş olması, 
bu alanda yargıç hukukunun önemini arttırmıştır. (15 Mayıs 1829 tarihli Kraliyet 
Mevzuatının Genel Hükümleri Kanunu, m. 6—8 ve 10). 

Hukuk alanındaki bu gelişme, eğitim ve yayın alanına da yansımıştır. 

Bir kere Hollanda pekçok milletlerarası hukuk araştırma, eğitim ve yargı faali-
yetlerinin merkezi olmuştur. La Haye ismi Sulh Sarayını, buradaki Milletlerarası 
Hukuk Akademisini ÇAcademie de Droit International), bu Akademinin dünyaca 
tanınan yaz kurslarını, zengin kütüphanesini ve Adalet Divanını hatırlatır. Ay-
rıca I s Haye'de hazırlanan Devletler Özel Hukuku Konvansiyonları birçok önemli 
ihtilaflı soruna milletlerarası alanda çözüm yolu arama çabası içindedir. Hollanda 
üniversiteleri milletlerarası hukuk ve Avrupa hukuku alanlarında kısa veya uzun 
süreli programlar düzenlemektedirler. 

Hollanda hukukunu tanıtan yabancı dildeki eserlerin sayısı da artmaktadır. 
Bunların en yenisi, olan "Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers" çeşitli 
Hollandalı hukukçuların Hollanda hukukunun önemli konuları üzerinde yapmış 
oldukları İngilizce makalelerden oluşmaktadır (3). 

3. Mahkemeler sistemi : 

Höllanda mahkemeler sistemi Fransız etkisinde kalmıştır (4). Bu mahkemeler 
görev ve derecelerine göre şöyle bir tasnife ,labi tutulabilir : 

(1. Görev alanına ve derecelere göre mahkemeler (WeS op de reckîerlijke 
orgar.isatie, 18 Nisan 19ı27). 

a) Hukuk ve ceza davalarına bidayet mahkemeleri olan Kantongericht'lerde 
(Kanton mahkemeleri, 62 adet) bakılmaktadır. Ayrıca geniş kapsamlı idare mah-
kemesi bulunmadığından bu mahkemeler idari yargı niteliğindeki davalara da 
bakabilmektedirler (5). İş davaları da bu mahkemelerde karara bağlanmaktadır. 

b) Arrondissementsrechibank (Bölge mahkemeleri, 19 adet) : Hem Kanton mah-
kemelerinin yetki alanı dışındaki ihtilâflara bakmakta, 'hem de Kanton mahkemesi 
kararlarına karşı bir istinaf mahkemesi görevini yerine getirmektedir. Bu mahke-
mede ihtisas kısımları bulunmaktadır. 

(2) Bood - De Boer, Family ilaw, in Introduction to Dutch ;Law, s. 43. 
(3)1 Kluwer - Deventer, 11978, Netherlands Comparative Law \Association tarafından 

hazırlanmıştır. Editörler : Fokkema/Chorııs/Hond  iııs/Lisser.  Bu eserin sonun-
da Hollanda hukuku hakkında yabancı dilde yapılmış yayınların listesi vardır. 

(4) Hondius, Judicial organization in the Netherlands, in Introduction to Dutch Law, 
s. 17, 

(5) Hondius, s. 17. 
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c) Gerechtshoi (İsiinaf mahkemeleri, 5 adet) : Hem bölge mahkemeleri karar-
larına, hem de vergi kararlarına karşı bir isiinaf mahkemesinin görevini yerine 
getirmektedir (6). Bu mahkemede de ihtisas kısımları bulunmaktadır. 

d) Hoge Raad (Yargıtay) : Bütün yukarıda belirtilen mahkemelerin kararları 
aleyhine Hoge Raad'a başvurulabilir. Bu mahkeme kararları bağlayıcı nitelikte 
emsal teşkil etmemelerine rağmen uygulamada etkileri yüksektir (7). 

(Ayrıca verdiği kararları ile Hoge Raad çeşitli aşağı mahkemeler arasında bir 
uygulama Ahengini sağlayabilmektedir. 

Yargıçlar kural olarak meslekten yetişmektedirler. Ancak hukuk profesörlü-
ğü ile yargıçlık birleşebilmektedir, ki bu doktrindeki gelişmelerin kararlara daha 
çabuk yansımasını, buna karşın teorinin de uygulamayı yakından izleyebilmesini 
sağlamaktadır. 

(2. İdarî mahkemeler (8) r. 
İdari mahkemeler zamanla gelişmişlerdir. Bu nedenle bir sistem içinde açık-

lanması güçtür. Yukarıda değindiğimiz gibi, bir kısım idarî konularda genel yar-
gı mahkemeleri görevlidirler. 

a) Raden van Beroep voor de soziale verzkeringen (Sosyal güvenlik mahkeme-
leri) : Sosyal sigorta, emeklilik gibi konulardan doğan ihtilâflara bakmaktadırlar. 

b) Cenlrale Raad von Beroep : Sosyal güvenlik mahkemeleri kararları aley-
hine bu mahkemelere başvurulabilir. 

c) Raad von State (Danıştay) : Uzun yıllar Krala danışmanlık eden ve uygu-
laması için Krala mütalâalar sunan bu kuruluşa ilgili Kanun bağımsız bir üst idare 
mahkemesi niteliğini vermiştir ı(9). Bizdeki Danıştay'ın görevlerini yerine getir-
mektedir. 

d) Yabancılar Kanununun uygulanmasından doğan ihtilâfiardaki durum için 
bak. aşa. III D vd. 

3. Hollanda'da bir Anayasa mahkemesi yoktur (10). Parlamentonun yaptığı 
kanunları yargı organının kontrol etmesini Anayasa yasaklamıştır (11) (m. 131). 

C. Avukatlık mesleği : 

(Hollanda'da procureur ve advocaai birbirlerinden farklı gelişmiştir. Procureur 
kendi bölgesinde davalara girmeğe yetkilidir (12), Advocaai ise hukuk danışma-

(6) Hondius, s. 18/19. 
(7) Ayrıntılar iğin bak. Hondius, s. 18 vd. 
(8> Ybema/Wessel, Redress of grievances against administrative action, in 

Introduction to Dutch Law, s. 435. 
(9) Rothenbücher, Die niederlaendi'scıhe Gesetze über allgemeine Vervvaltuhg-sgerichts-

barkait vom 1. Mai 1975, Zeitschrift f. auslaendisches öffentliches Reciıt und 
Vol'kerrecht, s. 281—305 (:1977). 

(10) Hondius, 17/18. 
(11) Bergamin/van Maarseveen, Oonstitutional and adminstrative law, in Introduction 

to Dutch Law, s. 387. 
(12) fBodevves, Education of lawyers and legal profession, in Introduction to Dutch 

Law, s. 30, 
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nıdır ve procueur'a gerekli belgeleri hazırlar. Bugün tatbikatçılar genellikle her 
iki görevi birlikte yerine getirmektedirler. Ancak bu ayırım nedeniyle olsa ge-
rek, hukuk danışmanının kayıtlı olması ve Hollanda tabiiyetinde bulunması şart-
ları mutlak olarak uygulanmamakta, bu nedenle de Türk 'işçilerine Hollanda'da 
kayıtlı avukat olmayanların hukukî yardımda bulunması imkânı doğmaktadır. 

II. Genel olarak yabancı işçiler ve Türk işçileri : 

(Birçok IBalı endüstri ülkesi gibi Hollanda da yabancı işçi (guesl arbeider) ça-
lıştırmaktadır. lAncak bu ülkeye geleneksel nedenlerle Hollanda'nın denizaşırı 
topraklarından gelme bazı yabancı -işçilerin dışında asıl yabancı işçi akımı 1964'den 
sonra başlamıştır. Denizaşırı topraklardan gelme yabancıların büyük bîr kesimi 
Endonezya orijinlidir '(1945 ve 1948'de gelmişlerdir. Yaklaşık 300.000 kişi). Endo-
nezyalılar daha gelmeden önce Hollandaca biliyorlardı ve ülkelerinde orta sını-
fı '(çoğunluğu ordu mensubu) temsil etmekte idiler. Ülkedeki Surinamlılann sa-
yısı 150.000 olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca ülkelerinin bağımsızlık kazanma-
sı üzerine ıgeri döneceklerini umut eden 30.000 kadar Molukalı Hollanda'da yaşa-
maktadır. lAncak Hollanda'da tabiiyete göre istatistik tutulmadığından rakkam-
ların lam sağlıklı olduğu söylenemez. 

Hollanda tabiiyetinde olmayan işçilerin sayısı 1978 Martının sonu itibariyle 
128.197 olarak verilmektedir ı(l'3). 1 Ocak 1977 tarihinde tüm yabancıların sayısı 
362.000 dolaylarında idi (14). Yani yabancıların sayısı nüfusun % 2,7'sini teşkil 
etmekte idi (Endonezyalılar ile iSufinamlılar ve Molukalilar dışında). Hollanda'da 
çalışa.n yabancı işçiler arasında en yüksek sırayı Türkler tutmaktadırlar (15). Türk-
ler daha çok ,1969'dan sonra, yani diğer işçilere nazaran daha geç gelmeğe başla-
mışlardır (16). Dışarıdan işçi getirtilmesi durdurulduğu halde yabancı işçi sayı-
sında bir azalma olmamış, özellikle çalışan Türklerin sayısı artmıştır (17). Hollan-
da'ya getirilen eş ve çocuklar ile çalışma ıçağına erişen çocuklar bu artmanın ne-
denini teşkil etmektedir. Hollanda Merkezi İstatistik Bürosunun verdiği rakkam-
lara göre, 1 Ocak 1977'de 79.483 Türk ivaiandaşı Hollanda'da yaşamakta idi (18). 
Bu sayıya kaçak olarak Hollanda'da bulunanları da ilâve etmek gerekir. 

(13) Kaynak : Sosyal îşler [Bakanlığı. 
(14) Kaynak : Adalet (Bakanlığının verdiği bilgi. 
(15) 1978 Mart'ınm sonunda çalışan Türklerin sayısı ; 43.340, 1977 Mart'mda 40.111, 

1969'da 17.006 Türk işçi. Türkleri 29.405 ile Faelı işçiler izlemektedir (Mart 1978). 
Kaynak : Sosyal îşler Bakanlığı. 

(16) 1969 yılında 5 yılıdan fazla süreyle Hollanda'da bulunan Türklerin sayısı 494 
(!l973'de 8682), 5 yıldan az süre ile bulunanların sayısı ise 16.512 idi <(ü973'de 

22.288). Kaynak : Sosyal tşler Bakanlığı., 
(17) 15 nolu dip notuna bak. 
(18) 1 Ocak 1976'da 76.453 kişi. 49.499 erkek, 26.974 kadın. Oysa çalışan Türk kadın 

işçi sayısı 1978 Mart'mda : 7.027 (yani % 16). 0 ilâ 4 yaşındakllerin sayısı : 
10.539 (yani tüm Türklerin % 14'ü). En büyük dilimi 35—39 yaşları arasında-
kiler oluşturmaktadır ((12.862, % 17). 1 Ocak 1976'da Hollanda'da yaşayan tüm 
yabancılara (350.465) Türklerin oram : % 22. Kaynak : Hollanda Merkezî is-
tatistik Bürosu ve Soısyal İşler Bakanlığı, 
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Hollandadaki yabancı işçilerin kişisel, ailevi, sosyal ve kültürel durumlarını, 
kalış sürelerini yansıtan yaygın Batı dillerinde yazılmış fazla eser yoktur. Bu ne-
denle bulabildiğim bazı rakkamları yayınlamakla yetiniyorum : 

Yabancılar arasında işsizlik oranının daha fazla olduğu, özellikle Türk kadın-
larında işsizlik oranının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Mart 1978'de 
2259 erkek ve 2125 kadın ITürk işsizdi (19). 

Türk işçileri genellikle birbirlerine yakın yerlerde oturmaktadırlar ve otur-
dukları yerler en fakir muhillerdir '(20). 

1977 yılında Hollanda'da İ3212 Türk çocuğu doğmuştur. Doğum yapma oranı 
Hollanda'lı kadınlarda % 2,53 iken Türklerde bu oran % 111,67'dir (21). 

4976/77 ders yılında 10.051 Türk çocuğu (3 ve idaha yukarı yaştakiler) ana 
okuluna gitmekte idiler. 'İlk okula gidenlerin sayısı ise '(6 ve daha yukarı yaş-
takiler) 3845 idi (22). 

1977 yılında (Hollanda'da 89 'Türk Vatandaşı ölmüştür ;(Batı Berlinde 1976 yı-
lında 3.011 Türk çocuğu doğmuş ve 138 vatandaşımız ölmüştür) (23). 

'Evlenmeler hakkında Türk ve Hollanda kaynaklarından alabildiğim rakkam-
lar ise şöyledir : 

İki Türk arasında konsolosluklarda kıyılan nikâhlar : 
1977 yılında 3812 adet (Çalışma Müşavirliği Raporu, 9 Ocak 1978 tarihli) 

Karışık evlenmeler [ * ] : 

[ * } Hollanda Merkezi istatistik Bürosu'ndan alman rakkamlar. 

(19) Toplam 4384 kişi. 25 Aralık 1977'de 4352 kişi. Kaynak : Sosyal işler Bakanlığı. 
Genel işsizlik oranı : % 5,2 (1977), Türklerde % 10,5, yabancılarda % 11,8. 
Kaynak : Çalışma Müşavirliği, 9/1/1978 tarihli rapor. 

(20) Bak. Statistisch ıKwartaalschrift van 's-Gravenhage, Ocak 1978, No. 1, s. 15. 
(21) Çalışma Müşavirliği 1977 raporu ve Karagözoğlu'nun 13/3/1978 tarihli raporu 

(Hollanda Merkezi istatistik Bürosundan alınan rakkamlar) . 
(22) Kaynak : Merkezi istatistik Bürosu. Türklerin bütün yabancılara oranı % 22 

dolaylarında iken okula giden Türk çocuklarının oranı bütün yabancı çocukların 
% 30—40'mı oluşturmaktadır. 

(23) Çalışma Müşavirliği 1977 yılı raporu. Bat i Berlinde yaşıyan Türklerin sayısı tüm 
Hollanda'da yaşıyan Tiirklerin sayısmdan biraz fazladır. 

Koca Türk, Kadın Hollandalı Kadın Türk, Erkek Hollandalı 

1970 65 
1971 72 
1972 59 
11973 53 
1974 64 
1975 -56 
1976i 61 

4 
1 
5 
7 
7 
6 
6 
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III. Yabancılar hukuku : 

A — Yabancı işçi politikası : 

Hollanda hükümetinin uyguladığı yabancı işçi politikasının tam bir ahenk 
içinde olduğu söylenemez. Bir yandan Hollanda'nın göçmen kabul eden bir ülke 
olmadığı beyan edilmekte, .resmen yeni işçi alımı kesilmekte, geri dönmek iste-
yenlere (küçük işletmelere) yardım yapılarak geri dönüş özendirilmekte, radyo-
larda türkçe yayınlar yapılmakta, okullarda türkçe öğretilmekte, Türk dernekleri-
ne (ki çoğunluğu "İslâm" adı ile kurulmaktadır) yardım yapılmaktadır. Diğer yan-
dan da Türk işçilerinin topluma entegrasyonu yolunda bazı atılımlar göze çarp-
maktadır. Örneğin yabancılar kolaylıkla emlâk sahibi olmaktadırlar. Türk işçiler 
de kiracı kalmak yerine ev sahibi olmayı —düşük faizle ve uzun vadeli kredi, ver-
gi indirimi nedenleri ile— tercih ediyorlar. Eşlere çalışma izni verilmesi birleşik 
ailelerin sayısını son zamanlarda arttırmıştır denebilir. Tüm ailenin Hollanda'ya 
gelmesi dlönüş olasılığını azaltan etkenlerden biridir. Belediyeler oturma izni ve-
rirken yabancıların belli bir yerde yoğunlaş.mamalarını hedef almaktadırlar. Son 
zamanlarda oturma ve çalışma iznini uzatmak bakımlarından da yabancı işçilere 
bazı kolaylıklar sağlanması tasarlanmaktadır. 

(Ancak bütün bunlara rağmen Hollanda'nın sosyo-kültürel ve iktisadi haya-
tına entegre olan yabancıların Hollanda tabiiyetini kazanmalarının kolay olma-
dığı söylenebilir (IBak. aşa.). 

1970'de hükümet parlamentoya yabancı işçi politikası konusunda bir belge 
sunmuştu ve yabancı işçi akımının durdurulması görüşünü açıklamıştı (24). Ya-
bancı işçilerin hak ve vecibeleri konusunda ise hükümet görüşü kısaca şöyle idi : 

"Yabancı işçilere ve ailelerine Hollanda vatandaşları ile eşit işlem yapılma-
lıdır." ıBu eşitlik kamu organlarının davranışında da gerçekleşmelidir. "Yabancı 
işçilerin (diğer yabancıların aksine olarak) dışarı atılmaları politikası düşünül-
memektedir." (25). 

1975 yılının Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde de, nüfusun fazla yoğun 
oluşu, iş pazarının ve işçi evlerinin durumu ile diğer ilgili sorunlar muvacehesin-
de yabancıların ülkeye kabulünde kısıtlı davranılması gerektiği açıklandı. Ancak 
insani nedenlerle, örneğin aile birliği, Hollandalı ile evlilik haillerinde istisnalar 
yapıldığı belirtildi (26). 

Hollanda hükümeti göçmen işçilerin sorunları ile uğraşmak üzere Bakanhklar-
arası bir koordinasyon kurulu oluşturmuştur. Ancak burada yabancı işçiler tem-
sil edilmemektedir. Yabancı işçilere yardım için kurulan vakıflar (19 adet) bir rner-

(24) Netherlands Yearbook of International Law (=İNYIL) , s. :272 ı ( 1 9 7 5 ) . 

(25) NYIL, s. 272 (1975). 
(26) NYIL, s. 250 (1976). Entegrasyon hakkında Ibak. îlke, Yıl 3, ıSa. 4, s. 4 vd. (1978). 

Geri dönmek isteyenlere yardım hakkında bak. İlke, Yıl 2, Sa. 4, s. 8 vd. (1977) 
ve İkili Anlaşma, Resmi Gazete 17 Mart 1977. 
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kezi çatı allında toplanmıştır ("Nederlands Cenlrum Buitenlanders", Uirecht). Bu 
örgüt sadece yabancı işçilere yardım etmemekte, Hollanda halkını da yabancı iş-
çiler konusunda aydınlatmakta va Hollanda hükümetine yabancı işçi sorunları 
•hakkında bilgi de vermektedir. 200 kişilik bir avukatlar birliği örgüte (ve yaban-
cı işçilere) hukuki konularda yardımcı olmaktadır. 

Kaçak işçilerin de Hollanda'da önemli (bir sorun olduğu görülmektedir. Bir 
süre önce bu işçiler için özel 'bir af çıkarılmış ve belli bir tarihten önce Hollanda'ya 
gelmiş olan işçilerin durumlarının hukukileştirilmesi kabul edilmiştir. Sosyal İş-
ler Bakanlığı bu konuda 'bir de 'sirküler yayınlamıştır (30 Mayıs 1975). Aradan 
3 yıl geçmesine rağmen kaçak işçiler ile ilgili davalar devam etmektedir (27). 

İB — Kaynaklar : 

Hollanda ile 'Türkiye arasında yapılmış ikili anlaşmalar işçilerimizin bazı so-
runlarına çözüm getirebilmektedir. 

Ayrıca Hollanda ve 'Türkiye işçileri ilgilendiren bazı çok taraflı antlaşmalara 
katılmışlardır. Bunların 'en önemlilerinden birisi Avrupa :Sosyal Yardım Anlaşma-
sıdır (28). 

C — Yabancı işçiler, diğer komşu ülkelerde olduğu gibi oturma ve çalışma 
izni almak zorundadırlar. Olunma ve -çalışma izinleri birbirlerine bağlantılı bir 
düzenlemeYe tabidir. Kural olarak 'çalışma izni oturma izninin ön şartıdır. 

Oturma izni sorunu (13 Ocak 1965 tarihli Yabancılar Kanununda (Vreemdelingen 
wet) düzenlenmiştir. Kanunun 'hazırlık çalışmaları 1965'in çok 'öncesinden, yani 
yabancı dşçi sayısı bugünkü seviyeye ulaşmadan başladığından, bu işçilerin so-
runları da Kanunda yankısını bulmamıştır (29). 

Yabancılar Kanunu yabancı işçi ile doğrudan doğruya ilişkiye girecek olan 
ilgili kişilere geniş takdir yetkisi vermektedir (30). Bu yetki, son zamanlara ka-
dar genellikle gizli tutulan ve uygulayanların dahi bazen içinden çıkamadığı pek 
çok ayrıntıyı ihtiva eden - idari karar, direktif, 'sirküler veya yönetmeliklerle bü-
yük ölçüde sınırlanmıştır '(31). Ancak yabancılar hukuku konusunda önemli ça-
lışmaları bulunan Svrari'a göre direktiflerin bazıları resmî niteliği olmayan dü-
zenlemelerdir (Hollanda hukukunda "psedo-düzenleme"). Bu nedenle de bağla-
yıcı değillerdir '('32). İdari kararlarda, yabancı 'işçilere, diğer yabancılardan farklı 
bazı ayrıcalıklar tanınmış olduğu görülür. Fakat idarî kararlar politik gelişmeler-
le kolayca değişebildiğinden işçiler için sorunlar doğabilmektedir. İlgili memur-

(27) Bak. Royal Decree, 27/5/1977, European Law Digest, s. 63 (,1978); Royal Decree, 
14/4/1977, Eur. L. Dig. s. 3 ve 9 (/1978). Ayrıca bak. İlke, Yıl 2, Sa. 5, s. 5 vd. 

(28) ilke, Yıl 2, Sa. 6, s, 17 (1977). 
(29) Genel olarak Ibak. S o Swan Sik, Tiıe Notherlands law on aliens, NYIL, 247 vd. 

(1970). 
(30) Swart, De toelating en uitzetting van vreemdelingen (The admission and expulsion 

of aliens), s. 514 (Amsterdam 1978), 
(31) Sik, s. 250. 
(32), Swart, s. 513. 
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ların yetkilerini kötüye kullanmalarını denetlemede mahkemeler bir ölçüde yar-
dımcı olabilmektedir. Fakat her olayın —çeşitli nedenlerle— mahkemelere yansı-
ımadığı da bir gerçektir. (Bu konuda yaptığım mülakatlarda Adalet Bakanlığı men-
supları ile bilim adamlarının farklı görüşlerde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.) 

Yabancılar Kanununu yürütme görevi 'Adalet Bakanlığına bırakılmıştır. Ada-
let Bakanı yetkisini yerel polis örgütü, belediye başkanı gibi kişiler aracılığı ile 
kullanır. 

Adalet Bakanlığında ayrıca en az 6 kişilik bir de -Danışma Kuruilu oluşturul-
muştur. Kurul Yabancılar Kanununun uygulanmasında Adalet Bakanlığına da-
nışmanlık yapar. Kurulun üyelerini Kral saptar ve azleder (Yabancılar Kanunu 
m. 2). 

Yabancılar Kanunu nedeniyle göçmen işçiler aleyhine doğan güvensiz duru-
mu ortadan kaldırmak amaciyle Kanunda değişiklik 'çalışmaları yapılmıştır. Yeni 
tasarıda üç yıllık ikametten sonra süresiz oturtna izni verilmesi öngörülmekledir. 
1973'den beri yeni yabancı işçi resmen alınmadığından ülkedeki işçilerin büyük 
bir kısmının en az 5 yıldan beri çalışır durumda oldukları söylenebilir (33). 

İD — Oturma izni (34) : Oturma izni vermeğe yetkili merci Adalet Bakanlı-
ğıdır. Bakanlık adına bu yetki ilgili polis tarafından kullanılır. 

ıl. Yabancının ülkeye girmesi bazı şartlara bağlanmıştır. <Eğer yabancı ge-
çimini sağlayacak durumda değilse ve dönüş imkânı yoksa girişi reddolunabilir. 
Uygulamada yabancının dönüş bileti bulunup bulunmadığına bakılmakta veya 
dönüşe yetecek para deposito olarak alınmakladır. Ayrıca yabancının mevcudi-
yeti Hollanda kamu düzenini veya ımilli güveniliği zedeleyecek nitelikle olmama-
lıdır (35). Adalet Bakanlığının (verdiği rakkamlara göre, 1976 yılında 128.182, 1977 
yılında da 133.384 kişinin Hollanda'ya girmesi önlenmiştir. 

2. Süreli cturma izni (m. ,11) : Üç aydan fazla Hollanda'da kalmak isteyen 
yabancı oturma izni almak zorundadır '(36). Bu izin "kamu menfaati" genel şartına 
bağlanmıştır (m. 11/5). Süreli olurma izni kural olarak 1 yıl için verilir, fakat sü-
renin bitiminde gene 1 yıl uzatılır (37). Uygulamada uzatma istemi, iznin 'geri alın-
ması nedenleri varsa, lörneğin şahsm yeterli miktarda parası yoksa veya kamu dü-

(33)| 1977'de Hollanda'da 5 yıldan az oturan Türklerin sayısı : 
i lk 3 ay İkinci 3 ay "Üçüncü 3 ay Dördüncü 3 ay 

16.382 15.399 14.774 14.289 
(3.898 kadın) 3.597 3.335 3,182 
1977'de 5 yıldan fazla oturanlar! : 
23.729 25.157 26.659 28.076 
,1.732 2.244 2.845 3.464 

(Görüldüğü gibi 5 yıldan az oturanların sayısı gittikçe azalmakta, 5 yıldan 
fazla oturanlar ise artmaktadır. Kaynak : Sosyal işler Bakanlığı. 

(34) Genel olarak bak. Sik, s. 253 vd. 
(35) Hartley, Netherlands immigration law, (Public Law, s. 117 (1977). 
(36) Svvart, s. 514. 
(37) Hartley, s, 3118; Swajrt, s.514. 



zenine aykırı bir ;suç işlemişse (m. 112), reddolurtmaktadır (38). 1977 yılında süreli 
oturma izninin reddedilmesi nedeni ile 826 kişi, süreli oiurma izninin yenilenmesi 
reddedildiğinden 189 kişi Adalet Bakanlığına 'baş vurmuştur. 

3. Süresiz oturma izni (m. '13) ^Yerleşme izni) : Uzun süre Hollanda'da otu-
ranlara yerleşme izni verilir. Bu izin yabancıya Hollanda'da süresiz oturabilme-
yi sağlar. Kural olarak 5 yıl ikametten sonra yerleşme izni verilebilecektir. Ka-
nunun öngördüğü iki şart Varsa yerleşime izninin verilmesi gerekmekle beraber 
uygulamada 5 yıldan sonra yabancıya hemen yerleşme izni verilmemekledir (39). 
Yabancılar K. m. 13'e göre eğer yabancı uzun sürede geçimini sağlayabileceğini 
gösterememiş veya kamu düzeni yahut milli güvenliği önemli derecede sarsacak 
bir suçtan mahkûm olmuş ise yerleşme izni reddolunmalıdır. Mahkûmiyet, uygu-
lamada uzatma isteminin geri çevrilmesi için yetmektedir. Örneğin 6 aylık ha-
pis cezası bir olayda uzatmayı red için yeterli görülmüştür. Bunun Evrensel İnsan 
Hakları Bildirgesine aykırı olduğu 've kişinin aynı suçtan iki kez cezalandırılmak-
ta olduğu iddialarını mahkeme reddetmiştir. 'Mahkemeye göre gerçi yabancılar 
ile Hollandalılar eşit işlem göreceklerdir, ancak yabancının ülke içinde oturma 
hakkı olduğunu gösteren bir temel insan hakkı veya milletlerarası bağlayıcı bir 
kural mevcut değildir. Özellikle yabancının kamu düzenine ilişkin bir hareketi 
varsa oturma hakkından 'hiç bahsedilemez (40). Eğer yabancı 10 yıldan beri Hol-
landa'da oiuruyorsa yerleşme izni ancak ikinci nedenle reddolunabilir (41) (Yab. K. 
m. 13 (4)). 

4. Oturma izninin şarta bağlanması da mümkündür (Yab. K., m. 11). Örneğin 
bir olayda Türk işçi evli bir kadın ve kadının ailesi ile birlikte evliilik hayatı ya-
şamakta idi. İşçinin oturma izni uzatılırken şöyle şarta bağlandı : İşçi (a) ya 14 gün 
içinde bir otele veya pansiyona taşınacak, yada başka bir şehirde iş bulacaktı, 
(b) ayrıca Hollandalı evli kadın ve ailesi ile ilişkilerini kesecekti. Türk işçi bu 
şartların Evrensel İnsan Hakları Bildirgesine (m. 7, 12) aykırı olduğunu ileri sür-
dü. Danıştay (a) şıkkını Yabancılar Kanunu'na aykırı bulmadı. Çünkü bu Kanun 
(m. 11 (2)) kamu düzeni, kamu sulhu ve milli güvenlik nedenleriyle oturma izni-
nin şarta bağlanabileceğini kabul etmiştir. Buna mukabil Danıştay'a göre (b) şık-
kı o kadar genel bir biçimde ifade edilmiştir ki, infazı mümkün olmadığından hu-
kukî güveni sarsar niteliktedir. IBu nedenle geçerli değildir '(42). 

(38) Swart, s. 514. 
(39) Kaynak : Swart ile yapılan mülakat. 
(40) Royal Decree, 12/2/1972, Barnhoorn, N Y I L 306 (1976). Başka bir olayda da hır-

sızlık ve mülkiyete tecavüz fiilleri Yabancılar Kanunu anlamında (m. 2 c) düze-
ni bozan eylemler olarak mütalaa edilmiştir. Royal Decree, 12/10/1972, NYIL 
344 (1975). Aynı şekilde, bir Türkün (bir çok kez suç işlemesi de kamu düzenine 
aykırı görülmüştür, Royal Decr., 9/12/1969, Barnhoorn, NYIL 269 (1972). Ya-
nında afyon ite yakalanan bir Türkün de oturma izni aynı nedenle geri alınmış-
tır. Royal Decr., 10/8/1970, NYIL 272 (1972). 

(41 ) Hartley, s. 118/1119. 
(42) Royal Decree, 4/3/1970, N Y I L 238 (Iİ971). 
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5. Oiurma ve yerleşme izinlerinin geri alınması mümkündür. Oiurma izninin 
geri alınması için öngörülen haller yerleşme izninin 'geri alınmasına nazaran çok 
daha ayrıntılıdır. Örneğin yabancı kendisini geçindiremiyecek duruma düşerse 
oiurma izni geri alınabilir (tabiî uzatılamaz da) (Yab. K , m. 112 (b)), oysa yerleş-
me izni bulunan bir kişinin izni bu nedenle geri alınamıyacaktır (m. 14). Yerleş-
me izni sahibinin Hollanda'daki mevcudiyeti "milli güvenliği ciddî bir biçimde 
tehdit ederse", yabancı işçi devamlı surette Yabancılar Kanunu'na muhalefet eder-
se veya 3 yıl ve daha fazla hapis cezası İle mahkûm olursa izni geri alınabilir 
(Yab. K., m. 14). 

6. Çalışma izni : Çalışma izni sorunları 120 Şubat 1964 tarihli Yabancılar için 
Çalışma İzni Kanunu'nda düzenlenmiştir. Hollanda'da oturabilme, özellikle ilk yıl-
larda çalışma izni ile yakından ilgilidir. IBaşka ülkelerde olduğu gibi, yabancı iş-
çinin Hollanda'da oturabilmesi (geçimini sağlaması koşuluna, yani çalışıma iznine 
bağlanmıştır. 'Bunun sonucu, oturma izni kalktığında çalışma izni de sona erer 
(Çalışma İzni K., m. 6/1). 

Kanuna göre Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığının izni olmadan yabancının Hol-
landa'da çalışması yasaklanmıştır (m. 2). 

İzin istemi işçi veya işveren tarafından yapılabilir (m. 3/1). 
iMadde 4'e göre eğer yabancının Hollanda'da oturması reddolummuşsa çalış-

ma izni de reddolunacaktır. Diğer hallerde ancak iş pazarının durumu ive geliş-
mesine göre izin istemi reddolunabilir (m. 4/1. ve fi). Görüldüğü gibi Kanun ilgili 
Bakanlığa geniş yetki vermektedir. Ancak bir Kararname gereğince 5 yıldan beri. 
asıl ikametgâhı (main residence) Hollanda'da olanların çalışma izni istemi reddo-
lunmayacaktır (m. 4/3). 

Çalışma izni sınırlı ve şartlı ı(instructions) olabilir (m. 5). îznin sonradan geri 
alınması da mümkündür (m. 7). 

Çalışma izni ile oturma izni arasındaki bağlantı ülkede uzunca süre kalanlar 
için yabancı işçinin lehinde yorumlanmaktadır. Sadece 1 yıldan beri Hollanda'da 
oturanlar işsiz kalmış ve çalışma izni süresi sonunda oturma izni de bitmişse ça-
lışma izni yenilenmiyor. Daha uzun süreden beri oturanlar ise '1 yıl daha çalış-
ma izni alabiliyorlar ve bu 'süre içinde iş arayarak oturma izni .sağlıyabiliyorlar. 
5 yıldan beri oturanların ise çalışma izinleri, eğer bu arada belli sayıdan fazla iş-
yeri değiştirmesi olmamışsa, yenileniyor (43). 

7. Aile mensupları bakımından durumu eş ve çocuklar ile diğer aile men-
supları biçiminde ikiye ayırarak ele almak gerekir. 

a) Eş ve çocuklar bakımından bugüne kadar Hollanda sert bir tutum içinde 
değildi. Bugün dahi bazı koşulların gerçekleşmesi halinde genellikle eş ve ço-
cuklar Hollanda'ya getirilebilmektedir. Mamafih bu ülkede çalışan yabancı iş-
çilerin büyük bir çoğunluğu erkektir. Türklerde bu oranın % 65 olduğunu belirt-
miştik. 

(43) Kaynak : Çalışma Müşavirliği ve (Hollanda Sosyal işler Bakanlığı. 
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Eş ve 21 yaşından küçük çocukların Hollanda'ya gelebilmesi için be>lli büyük-
lükle bir evde oturma şartı aranmaktadır. Daha önce gelmiş olan eş 1 yıldır Hol-
landa'da ise, diğer eşe de çalışma izni verilmektedir. Kocanın süresiz çalışma izni 
karıya da aynen uygulanmaktadır. Bu uygulamanın çocuklar için de geçerli ol-
duğu yetkililerce belirtilmiştir (44). 

Yeni işçi alınması resmen yasaklandığından beri Türk işçilerin eş ve çocuk-
larını Hollanda'ya getirterek çalışma izni alma yolundan yararlandıkları anlaşıl-
maktadır (45). Ancak evlenme yolunun kötüye kullanılmasını önlemek için yeni 
-evlenenlerde çalışma izni evlenmeden II yıl .geçtikten sonra verilmektedir ,(46). 
Hollandalı ile evlenen yabancılar için de aynı yol izlenilmekledir (47). 

Hollanda'da oturabilme bakımından .aile birliği önemli rol oynamakla birlikte 
kaçak olarak gelen karının Hollanda'da oturması kocanın oturma izni almasına im-
kân vermemektedir (48). 

b) Diğer akrabalar : Ana - baba, kardeş gibi diğer akrabaların Hollanda'ya 
gelmesi ve oturma izni alabilmesi konusunda Hollanda makamları sert davran-
maktadırlar. Örneğin bir olayda kızı 'Hollanda'da oturan bir yabancının oturma 
izni isteği reddedilmişti. Adalet 'Bakanlığı gerekçe olarak yabancının çalışarak 
hayatını kazanamıyacağrnı ileri sürmüştü. Oysa dâvacının ülkesindeki diğer kızı 
para göndermeyi kabul ettiğinden Danıştay Bakanlığın kararını bozmuştu (49). 

8. Dışarı atılma : 

1976'da 6.647, 1977'de ise 9.694 kişi Hollanda'dan dışarı a'iılmışlardır (50). 

Oturma izni olmayan veya bu izni geri alınan kişi dışarı atılır. Ancak otur-
ma izninin 'bitiminden '30 gün 'öncesinden uzatma için başvurmuş bir kişiye cevap 
verilmemişse, sürenin bitmesi ile birlikle o ikiş'i dışarı alılamaz (51). Ayrıca, belli 
istisnalar dışında ülkeyi terketmesi için yabancıya makul bir süre verilmesi de 
kanunda öngörülmüştür (Yab. K., m. 24. Hasta olanlar için, m. 25). 

İdari 'karar aleyhine yargı yoluna başvurmanın etkisi için bak. aşa. 9. 

(44) Sosyal işler Bakanlığı (Vesseur). Ancak bak. Raad van State, 6/4/11977, Eur. 
,L. Dig. 4 ı(ıl978). IBu kararda STürk çocuğunun ana - (babasının yanına gelme İste-
ği, oturma izni (verilmemek suretiyle reddoluncmuştur. 

(45) Yuk. dn. 33 deki tablo (Hollanda'da 5 yıldan az ve çok kalanlar) kadınların Hol-
landa'ya erkeklerden daha sonra gelmeğe başladığını kanıtlamaktadır. 

(46)| Sosyal İşler Bakanlığı (Vesseur). 
(47) Hartley, s. 119., 
<48) Royal Decree, 22/10/1974, Barnhoorn Netherlands judieial decisions involving 

queStions of public international law, ,1974—,1975, NYIL 334 (1976). 
t49) Royal Decree, 23/10/1972, NYIİL 345! 01975). 
(50) Kaynak : Adalet Bakanlığı. 1967'de 3645 kişi dışarı atılmıştı, Sik, s. 259. 
(51) Hartley, s. 122. 
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9. Yargı yolu : 

Yabancılar polisinin ıvermiş olduğu kararlar aleyhine idari ve kazai yollardan 
yararlanmak mümkündür. Yabancı bedava avukat tutma hakkına da sahiptir (52). 

a) Karar aleyhin© önce bir ay içinde (icabında daha uzun süre, Yab. K., m. 30) 
Adalet Bakanlığına 'başvurulabilir. Bakanlık talebi red yoluna gidecekse, uzun 
süre Hollanda'da oturmuş yabancılar için, daha önce bahsetmiş olduğumuz Da-
nışma Kurulundan mütalâa almak zorundadır (Yab. K., m. 31). Ancak Kurulun ya-
bancı işçi lehine Verdiği mütalâaya rağmen Adalet Bakanının olumsuz karara var-
ması mümkündür (Yab. K., m. 33/2). Tatbikatta az rastlanmakla beraber bu tutum 
önemli bir sonuç doğurur : Kurulun verdiği olumlu mütalaaya rağmen istek Ba-
kanlıkça reddedilir ve ilgili idari yola başvurursa Hollanda dışına atılma işlemi 
dava .sonuna kadar ertelenir. Kurulun mütalaası alınıncaya kadarda da yabancı 
dışarı atılamaz (Yab. K., m. 32/1). Ancak bu kurala da istisna getirilmiştir. Otur-
ma hakkı olmayan veya hakkın bitimine 30 gün süresi kalanların başvuruları 
icrayı durduramaz (Yab. K., m. 32/2). Diğer hallerde, yani Kurul ve Bakanlığın 
aynı görüşte olması halinde, genel hukuk mahkemesine başvurmak suretiyle dı-
şarı atılmanın durdurulması mümkündür. (Bak. aşa. c). 

(b) Adalet 'Bakanlığının kararı aleyhine yargı yoluna da baş vurulabilir. Bu 
konuda yetkili mahkeme Danıştay' (Raad van State) dır. 1977 yılında 676 kişi Ya-
bancılar Kanunu uygulaması nedeniyle Danıştay'a başvurmuştur :(53). 1975 yıll-
ına kadar Danıştay Kralın danışmanı bir örgüt olarak iş görmekte idi. Yeni bir ka-
nun ile bu örgüt bağımsız bir mahkeme haline dönüştürülmüştür. 

Danıştay'a 'her zaman başvurulamaz. Örneğin ilk oturma izninin reddi kararı 
aleyhine Danıştay yolu kapalıdır. Ancak 1 yıldan fazla Hollanda'da oturmuş bu-
lunanlar Danıştay'a gidebilirler (Yab. K., m. 34/4) (54). 

İİdari yargıya ilişkin kanun hangi konularda Danıştay'a gidilebileceğini be-
lirtmiştir ı(Yab. K., m. 81) (55). Ayrıca Yabancılar Kanunu m. 29 da idari yargı yo-
luna gidilebilecek halleri açıklamıştır. 

(52)1 1954 tarihli Konvensiyon, District Court of Rotterdam, 15/8/1973, Barııhoorn. 
NYIL 303 (11976). 

(53) Kaynak : Adaleti Bakanlığı., 
(54), 1 yıldan az süreden beri mutaden Hollanda'da oturanların Danıştay'a baş vura-

maması Yabancılar Kanunu m. 34 (1) (b). ye ve Danıştay Kanunu'na (m. 78) 
uygundur. Raad van State, 14/9/1976, Eur. L. Diıg. 321 (ıl977). Ayrıca Raad 
van State, 28/2/1977, Eur. L. Dig. 63 (11978); Raad van State, 7/3/1977, Eur. L. 
Dig. 63 (1977),; Royal Decree, 22/10/11974, Barnhoorn, NYIL 334 (1976). Ana -
babasının yanma gelmek isteyen Türk çocuğunun oturma izni reddedildiğinde 
çocuk, 1 yıldan az bir zamandan beri Hollanda'da oturduğundan Danıştay'a gi-
dememiştir, Raad van State, 6/4/1977, Eur. L. Dig. 4 (1978). 

,1 yıllık süre gerçek oturmanın başladığı tarihten itibaren yürür. Daha önce-
ki bir ziyaret dışarı atılma ile sona ermişse süreye başlangıç olamaz. Secr. of 
State af Justice, 2Al/1976, Eur. L. Dig. 455 (11977). 

(55) Hartley, 124; Rothenbticher, Agm. yuk. dn. 9. 
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Danıştay'a başvurma süresi de 1 ay olarak saptanmıştır (Yab. K., m. 34/4) (56). 
Danıştay'a başvurma icrayı durduracağında dışarı atılma işlemi karar sonuna 

kadar ertelenir (Yab. K., m. 38/1). Bu kurala da istisnalar getirilmiştir. Daha ön-
ce de belirttiğimiz gibi eğer Danışma Kurulu ve Adalet Bakanlığı aynı görüşte ise-
ler, Danıştay'a gitmek icrayı durdurmaz. İcranın ertelenmesi ileride dışarı atma 
işlemini engelleyecekse Adalet Bakanlığı'nm kararı hemen uygulanacaktır {57). 
(Yab. K., m. 38/2). 

c) Nihayet verilen idari kararlar aleyhine 'genel hukuk mahkemesine de (özel 
hukuk ve ceza hukuku dâvalarını görmeğe yetkili Ammdissenseııisrechihank) baş-
vurulabilir ve icranın durdurulması talep edilebilir. Yabancıların ikametlerine 
ilişkin sorunlarda yüksek mahkeme olarak Raad Van State yetkili kılınmış ise de 
yabancının genel mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı alması hakkının 
kaldırılmadığı mahkemelerce kabul edilmektedir (58). Eğer alman idari tedbir hu-
kuka veya hakkaniyete aykırı ğörülürse, mahkemece kaldırılmasına karar veri-
lebilir (59) (Yab. K., m. 40). Bu karar aleyhine temyiz yoluna başvurmak da müm-
kündür (60). Örneğin bir olayda dışarı atılma kararı kendisine tebliğ edilen ya-
bancının pasaportu polisçe alıkonduğunda ilgilinin genel bölge mahkemesinden 
yürütmenin durdurulmasını isteyebileceği kabul edilmişti (61). 

'Genel mahkeme ilgiliye tazminat ödenmesine de karar verebilir (Yab. K, 
m. 42/2) İ62). 

IV. Hollanda tabiiyetinin kazanılması : 

[Tabiiyet sorunları, üzerinde .sonradan değişiklikler yapılan 12 Aralık 1892 ta-
rihli Hollanda Vatandaşlığı Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kanun ilke olarak kan 
esasını kabul etmiştir. 

Özellikle yabancı işçilerin Hollanda tabiiyetini kazanmaları önemli bir konu-
dur. Yabancı işçiler için bir yandan entegrasyon politikası izlenirken, buna para-
lel olarak Hollanda sosyal, kültürel ve iktisadi hayatına kendilerini intibak etti-
renlere Hollanda tabiiyetini vermemek çelişkili bir durum ortaya koyacaktır. 

Vatandaşlık Kanununda yabancıların Hollanda tabiiyetini kazanmasını sağ-
layan Msikin şartları gösterilmiştir (63). Hollandalı kadın veya erkek ile evli ol-
mak Hollanda tabiiyetini elde etmede özel işlem yapılmasını mümkün kılmakta-
dır. 

(56) Raad van State, 26/5/11977, Eur. L. Dig. 9 ve 63 (1978). »Adalet Bakanının 3 ay 
içinde istemi cevaplandırmaması red anlamına gelir (Aynı karar) . 

(57) L a Haye Bölge Mahkemesi (bir kararında ayrıca yabancının duruşmada hazır 
bulunmasının da gerekli olmadığını belirtmiştir. 13/11/1975, Baarnhoorn, NYIL 
327 (1976). Karş, KB, The Hague, 22/9/1976, Eur. L. Dig. 62 (1978). 

(58) RJB, The Hague, '21/9/1976, Eur . L. İDig. 451 (45,2) ve 455 (1977). 
(59). Gerekçe gösterilmemesi de bozma nedenidir, ,14/4/1977, Eur. L. Dig. 3 ve 9 (1978). 
(60) Hartley, s. 126. 
(ö l ) Hof. Amsterdam, 30/11/1976, Eur. L. Dig. 55 ve 62 (1978). 
(62) Bu mahkemelerde mahkeme masraflarından muaf tutulmak da mümkündür. 

(Yab. K., m. 36 ve 42) , 
(63) Kdlewijn, American-Dutch Private International Law, s. 21, New York 1961. 
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İstatistiklere göre gerçi her yıl yaklaşık 3000—5000 kişi telsik yolu ile 
Hollanda vatandaşı olmaktadır,- fakat bu kişilerin büyük bir kısmı eski deniz aşırı 
ülkelerden gelenlerdir. Türklerden tolsik yolu ile Hollanda tabiiyeti kazananların 
sayısı azdır (64). 

(1976 yılma kadar Hollanda tabiiyetini kazanmak ancak özel bir yasa ile, yani 
parlamentonun tasvibi ile mümkün oluyordu (65). 

V. İş hukuku ve sosyal hukuk : 

İş hukuku ve sosyal hukuk ayrı bir araştırmayı gerektirecek önemdedir. Bu 
konularda sadece genel bazı izlenimlerimi ve kaynakları belirtmekle yetineceğim. 

İş akdi esas itibariyle Hollanda Medeni İKanunu'ndaki hükümlerle düzenlen-
miştir l(m. 1637 — 1639). Fakat iş hukukuna giren sorunlar çeşitli kanunlara da ko-
nu olmuştur. İşyeri şartları, toplu sözleşmeler gibi alanlarda özel kanunlar var-
dır (66). 

(Sosyal hukuku ilgilendiren mevzuat da zamanla artmıştır ve gittikçe geliş-
mektedir. Bu konuda çalışacaklara yardımcı olmak üzere başlıca kanunları zikret-
mekle yetineceğim (67). Bu kanunların pek çoğu International Labor Organization 
tarafından ingilizceye çevrilmiştir (ILO Legislalive Series). 

(64) Hollanda vatandaşlığını telsik yolu ille kazanmak için 1976'da 3802 kişi başvur-
muş, (bunlardan '2847'si (vatandaşlığı kazanmıştır. 485 adet başvuru, ilgililerin 
Holllanda toplumuna yeteri derecede entegre olmamaları nedeni ile reddedilmiştir. 

1977'de başvuru sayısı 4633; 5269 kişi (ertelemeler ile tbirlikte) Hollanda 
vatandaşlığını kazanmıştır. 

Tabancı işçilerden telsik yolu ile Hollanda vatandaşlığını kazananların sa-
yısı : 

ıl976'da 215 kişi (Bunlardan 54'ü Türk vatandaşı idi). 
1977'de 196 kişi (Bunlardan 76'sı Türk vatandaşı idi). 

Kaynak j Adalet Bakanlığında Bay v.d. Poel'den özel surette sağlanan rakkamlar. 
Telsik konusunda ayrıca bak : îlke, Yıl 2, Sa. 3, s. 21 (1977). 

(65)1 1892 tarihli Kanun, Kolle\vijn, s. 21. 
(65) van Esveld/van  Acrde, Labour law, in Introduction to Dutch Law, s. 535 vd. 
(67) Hastalık Yardımı K., 1913 tarihli (Kısaltması : !ZW). 

Malûllük Sigortası K., 1967 tarihli (WAO). 
İşsizlik Sigortası K., 1949 tarihli (WYV). 
Aile Yardımı K „ 1939 tarihli ( K W L ) . 
Hastalık Sigortası K., 1965 tarihli. 
•Emeklilik K „ 1956 tarihli (AOW). 
Dul ve Yetimlere İlişkin K., 1959 tarihli (AWW). 
Aile Yardımı IK. (3. ve 4. çocuklar için), 1962 tarihli (AK W) . 
Genel Malûllük Sigortası !K„ 1975 tarihli ( M W ) . 
van Esveld/van  Aerde, s., 554 vd., 
Uygulama için bak. îlke, Yıl 1, Sa. 3, s. 18 (1976); Yıl 2, Sa. 5, s. 10, Sa. 6, s. 22, 
Sa. 7, s. 19, Sa . 8, s. 16 (1977) ; Yıl 3, Sa. 3, s. 9, Sa. 4, s. 11 (1978); Yıl 4, Sa. 3, 
s. 11 (1978). 
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Sosyal haklar konusunda Hollanda'lılar ile yabancılar arasında eşif uygulama 
ilkesi ieoriik olarak mevcuttur. Ancak pek çok hükümler kişinin Hollanda'da "ika-
met etmesi" veya "mutaden oturma" şartına bağlanmıştır. iBu yüzden "oturma" 
konusu ihtilâf doğurabilmektedir. Özellikle eşin ve çocukların (Türkiye'de olması 
veya işçinin tatil için Türkiye'ye gitmesi halleri sorunlar yaratmıştır. 

Hollanda'da 5 yıldan az kalanlar da dışarı çıkarılabileceği için bir kısım sos-
yal haklardan yararlanamazlar. 

Bunlara karşılık —lAlmanyadaki uygulamadan farklı olarak— çocuk parası al-
mak, çocukların Hollanda'da oturmasına bağlı değildir. Çocukların 16 yaşından 
sonra da okula gitmesi halinde çocuk parası belli ölçüde arlabilmekledir. 

işsizlik parası ve yardımı uzun süreden beri Hollanda'da oturanlar için bir so-
run doğurmamaktadır. 

VI. İşçi şirketleri : 

Hollanda'daki Türk işçiler tarafından Türk hukukuna göre anonim şirketler 
kurulmaktadır. 

1977 yılında genel kurul toplantılarını Hollanda'da yapan işçi ortaklıkla-
rının sayısı 6 tanedir [(68). Bunlar : Karaman İşkur Tavukçuluk ve Ticaret A.Ş. 
(Sermayesi 3.000.000 TL., kurucu sayısı 24, ortak sayısı 24); Kefsan Entegre Keten 
Sanayii A.Ş. /(Sermayesi 20.000.000 TL., kurucu sayısı 40, ortak sayısı tahminen 400) ; 
Terbilek Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Sermayesi 675.000 TL., kurucu sayısı 120, 
ortak sayısı Iİİ20) ,• Biremek Elektrik - Elektronik Sanayii ve Tiöaret A.Ş. (Sermaye-
si 60.000.000 TL., ortak sayısı 5.800); Karaman Yem - Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
(Sermayesi i20.001.000 TL.), Aykız Gıda, Ticaret ve Sanayii A.Ş. (Karaman Yem Gıda 
Sanayiine dönüşmüştür). 

-Hollanda hukuku ortaklıklara uygulanacak hukuk konusunda Amerika Birle-
şik Devletlerinde geçerli olan kuruluş yeri sistemini benimsemiştir (69). 

Hollanda hükümeti Türk işçi şirketlerine yardımı benimsemiştir. Bu konuda 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında ikili bir anlaşma da imzalan-
mıştır (70). 

VII. Son söz : 

Bu araştırmanın kaynakları 15 ilâ .26 Mayıs 1978 tarihleri arasında Hollanda'ya 
yapmış olduğum bir bilimsel ziyaret sırasında toplanmıştır. Hollanda'da kaldığım 
süre boyunca bana Asser Insiiiuut ev sahipliği etmiştir. Özellikle bu enstitünün 
müdür yardımcısı Bay Tebbens'den unulamıyacağım bir misafirperverlik görmüş 
bulunuyorum. Kendisi hem Enstitünün çalışma olanaklarından yararlanmamda 

(68)1 Çalışma Müşavirliğinin 9/1/1978 tarihli raporu. 
(69)' Vaskuil/Tebbens,  The position of legal persons acting abroad, in E'ssays on the 

Law of International Trade, The Hague 1976. 
(70) Hollanda hükümeftinin yardımı hakkında bak. îlke, Yıl 2, Sa. 4, s. 8 vd. (1977). 

ikili Anlaşma, Resmi Gazete 17 Mart 1977, îlke, Yıl 2, Sa. 4, s. 11 (1977). Bu 
Anlaşmanın uygulaması hakkında bak. îlke, Yıl 2, Sa. 5, s. 27 (1977). 
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bana yardımcı olmuş, hem de ilgili bilim adamı, yargıç ve devlet memurları i'le 
temasımı sağlamıştır. La Haye'deki Çalışma Müşavirliğimizden Bay Aydın Kara-
gözoğlu da, eski bir öğrencim olmanın çok üstünde bir yakınlık göstererek uygula-
madaki sorunları yansıtıp tartışarak azami yardımcı olmuştur. Her iki değerli ki-
şiye teşekkürlerimi bir kez dâha sunmak isterim. 

Yaptığım mülakatlarda edindiğim bilgilere araştırmada atıflar yapmış bulu-
nuyorum. Sosyal İşler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile Merkezî İstatistik Büro-
su'nun sağladığı bilgilerin bir kısmı özel olduğundan bunlara sadece genel nite-
likte atıflar yapmakla yetinmek zorunda kaldım. Yazışmalardan edindiğim bilgi-
Jer için de bu yazışmaları zikrettim. Yazışmalardaki değerli bilgileri bana gönde-
ren Bay v. d. Poel Swart ve Kruyi'e de şükran duygularımı açıklamak isterim. 
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İSLÂM HARP HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ [ * ] {1) 

Doç. Dr. Servet ARMAĞAN 

G i r i ş : 

Allahın insanı yaratmasından ve yeryüzüne indirmesindenberi hak ile bâtıl 
arasında bir mücadele görülmüştür. Herbir şahıs üstün gelmek ve hâkim olmak 
istemektedir. İlk mücadele—insanın yaratılmasındanberi— haset ve kin sebebiyle-
kardeşini öldüren Hz Âdemin iki oğlu arasında görülmüştür. Yeryüzünde sadece 
Hz. Âdem, karısı ve iki çocuğu vardı... Bu dört insanın ikisi arasında mücadele 
başladı. Kardeşlerden Kabil Habil'i öldürdü. İşte insanın tabiatı ! Her insan isti-
yor ki, söz kendi sözü olsun, emir kendi emri olsun, kendisinden başkasının emri 
olmasın. 

Kur'an-ı Kerim, Hz. Âdem'in iki çocuğu arasındaki mücadeleyi Mâide sûresinde 
belirterek şöyle diyor : 

"Onlara âdemin iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Hani onlar (Allâha) 
yaklaştıracak birer kurban takdim etmişlerdi de ikisinden birininki kabul olunmuş, 
öbürünkü kabul olunmamıştı. O (evvelkisi kardeşine) : "Seni elbette öldüreceğim" 
demişti. (Beriki de şöyle) söylemişti "Allah, ancak (kendisinden) korkanları (nkini) 
kabul eder." "Andolsunki, beni öldürmen için elini bana uzatırsan ben seni öldür-
mek için elimi sana uzatacı değilim. Çünkü ben kâinatın Rabbi olan Allahdan 
korkarım." "Şüphesiz dilerim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da 
yüklenesin de o ateşin yârânmdan olasın. İşte zâlimlerin cezası budur." "Nihayet 
nefsi, kardeşini öldürmeye (isteyerek) uymuş da onu öldürmüş, bu yüzden (ımaddî, 
mânevi) ziyana uğrayanlardan olmuşdu" ,(2). 

Hayat değişti, insanlar çoğaldı, menfaatleri çatışmaya başladı, farklı hedefler 
ortaya çıktı ve aralarında mücadele başladı. Artık Hz. Âdemin iki oğlu arasındaki 
mücadele gibi değil, topluluklar arasında, daha sonra —devletin ortaya çıkmasıy-
la— devletler arasında hegemonya ve nüfuz hâkimiyeti için ezici savaşlar başladı. 

[ * ] Tevfik Al i Vehbe : El İslâm, Şeriat'ül Hayat, 1975, Kahire, (?), sh. 170—202'den çevrilmiş, 
bazı konularda açıklayıcı notlar ilâve edilmiştir. Ayrıca âyetlerin, sûre ve numaraları gös-
terilmiş, hadislerin yer aıldığı muteber kaynaklar belirtilmiştir. 

I ) Bibliyografya : I ) Alim Hocam Muhaiiımed EBU Z E H R A : Nazariyet'ü'l harb f i ' l İslâm—El 
İlâkat'üd—Devliyye f i ' l İslâm (Islâmda Harb Teorisi—İslâmda Milletlerarası Münasebet-
ler). 

2) Dr. Vehbe Ez—ZEHİ L Î  : Asar'ul Harb fi ' l Fıkh'd İslâmî  (İs|âm hukukunda Harbin Netice-
leri). 

3) Dr. Muhammed Hafız Ganim: El Kanun'ud-Devtî-il  Âm-EI müçtemaat-ud Deviliyye ve'l 
Iklimiyye (Milletlerarası Hukuk—Bölgesel ve Milletlerarası Kuruluşlar.) 
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Daha sonra insanları Allahm birliğine ve ona ibadete davet eden peygamber-
lar yoluyla Allahın hidayeti başladı. Peygamberler topluluklara ilâhî kanunları 
ve hükümleri hâkim kılmağa çalıştılar. Onlar, insanları Allaha kuvvet ve ile değil, 
iyilik ve ikna ile davet ettiler, delile delil ile cevap verdiler. 

Peygamberlere, dâvalarının düşmanlarına karşı çarpışma emredilmemiştir. 
Sadece, peygamberleri öldürmek ve dâvalarına mani olmak isteyen inatçı müteca-
vizlere karşı savaşabilecekleri belirtilmiştir. 

İSLÂM HUKUKUNDA HARP 

İslâm dini bütün semavî dinler gibi, şiddet dini değil barış dinidir. İslâm dini 
şu âyete tâbi olarak, iyilik ve yumuşaklıkla insanları Allah yoluna davet etmiştir : 
"(insanları) Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle davet et, Onlarla mücâdeleni 
en güzel (tarıyk) hangisi ise onunla yap." (3). 

İşte Hz. Muhammed, insanları Allah'a bu şekilde ibadete davet etmiştir. Kâ-
firler kendisine ve ashabına eziyet edinceye kadar böyle devam etti. Daha sonra 
Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bu ana kadar O'na, müşriklerden birine dahi 
öldürme emredilmemiştir. O'nun bu davranışına ve barışa taraftar olmasına rağ-
men, kâfirlerin Hz. Peygambere (S.A.M.) eziyeti devam etti. Ayrıca ashabına ve 

4) Dr. Abdiiihamid H A M İ Ş : Ceraim'iil Harb Ve'l-lkab (Harb Suçları ve Cezası) 

5) Tevfik Al i VEHBE : Et'tehaddi'l—İsraîlîve'l—Ümem'ül  Müttehide (israil'in saldırganlığı ve 
Birleşmiş Milletler). 

6) Tevfik Al i VEHBE : El—udvan'ul İsrailî  Ale'>l—Msdeniyyin fi Dav'i Tealim'il İslâm ve Ah-
kâm'ül Kanunu'd—Devli'l—Am (İslâm Işığında ve Milletlerarası Hukuka Göre İsrail'in sivil 
halka saldırganlığı). El Fikr'ül İslâmî  Dergisi, s. I I , vol : I. 

7) Tevfik Al i V E H B E : E] Muahedât Fi'ıl İslâm ve Kanun'ud—Devli'l—Âm (İslâmda Andlaşma-
lar ve Milletlerarası Hukuk), Ed—Dâva Dergisi, Kiyad, s. 403, Hadis'ul Usbu'. , 

8) Mohm^ El Gorb M U S A : Et—Teayüş'üs—Silmî  Fi'l İslâm (İslâmda Barış İçinde Birarada 

Yaşama), Almanya'da yayınlanan "Şark Postası" adlı dergide yayınlanmıştır. 

9) Mahmut Ş E L T U T : El İslâm, Akidetün ve Şeria (İnanç ve Hukuk olarak İslâmiyet). 

10) Türkçe basılmış, derli toplu kaynak olarak şu eserler zikredilebilir : 

1 — Ahmet Reşit T U R N A G İ L : İslâmiyet ve Milletlerarası Hukuk, 2. basılış, İstanbul, 1974 

2 — Muhammed Hamidullah : İslâm'da Devlet İdaresi (Tere : Kemal Kuşçu), İstanbul, 
1963; 

3 — Seyyid Kutub : İslâmiyet ve Cihan Sulhu (Tere.: Bekir Sadak), İstanbul, (?) 

(2) El Mâide, 27—30. 

(3) En—Nahl, 125 
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onun dâvasına çeşitli tuzaklar bitmedi,- müminlere işkenceleri ve düşmanlıkları 
arttı. Allah Kur'anı-ı Kerim'de şöyle diyor : 

"Kendileri ile mukatele edilen (yani düşmanların hücumuna uğrayan mümin)-
lere, uğradıkları o zulümden dolayı, (bilmukabele harbe) izin verildi. Şüphesiz ki 
Allah onlara yardım etmeye kemaliyle kaadirdir. Onlar (o müminlerdir ki) haksız 
yere ve ancak "rabbimiz Allahlır" diyorlar diye yurtlarından çıkarılmışlardır (4). 

Kâfirlerin müslümanlara eziyeti bitmeyince ve düşmanlıkları artınca Allah 
çarpışmayı emretti. Fakat herkesi öldürme tarzında değil, sadece düşmanlarına 
karşı ve şu şekilde olmak üzere emredildi r 

1 — Çarpışmayı başlatan müşriklerle savaşmak : Şu âyet bunu göstermektedir : 
"Size harp açanlarla, Allah yolunda, siz de döğüşün (müdafaa harbi yapın. Ancak) 
aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları (size harp açan-
ları) nerede yakalarsanız öldürün. Onları sizi çıkardıkları yerden (Mekkeden) çı-
karın fitne katilden beterdir. Onlar Mescidi haramın yanında orada, sizinle döğü-
şünceye kadar, (yani döğüşmedikçe) siz de orada kendileriyle döğüşmeym takat 
(orada) sizi öldürürlerse siz de onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir. Bununla 
beraber muharebeden vazgeçerlerse (siz de bırakın), şüphesiz ki Allah çok yarlığa-
yıcı, hakkıyla esirgeyicidir. Fitneden eser kalmayıncaya, din de (şunu bunu de-
ğil) yalnız Allah'ın (dini diye tanınmış) oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazge-
çerlerse artık zalimlerden başkasına hiçbir husumet yoktur" (5). 

Bu âyetlerde, Allah tarafından müslümanlara, başkalarına düşmanlık yapma-
malarını ve müşriklerden düşmanlığa başlayıp kendilerini öldürenleri öldürmeleri 
emredilmiştir. Bu ise, meşrû müdafaa ve inancı koruma demektir. 

2 — Anlaşmaları bozan düşmanla çarpışmak : Şayet müslümanlarla düşmanları 
arasında anlaşma veya bir belge varsa ve düşman bunu bozuyorsa onlarla savaşmak 
helâldir. Onlara karşılık vermek ve defetmek gerekir. Allah Peygamberine, Ya-
hudiler ile Hz. Peygamber arasında mevcut belgeyi bozdukları zaman çarpışmayı 
emretti. 

Bilindiği gibi, Peygamber Medineyi münevvereye gelince oradaki yahudiler 
ile bir anlaşma imzalamıştır (Bunlar Beni Kinka, Beni Kureyza ve Beni Nadir kabi-
leleridir). Onlar müslümanların dinlerini bazı şartlar karşılığında kabul ediyor-
lardı. Ancak büyük Bedir harbindeki zaferden ve müslümanların kuvveti artıp 
yayılmasından sonra Yahudilerin arka arkaya entrikaları başladı. Parlayan Islâma 
düşmanlıkları ve müslümanların gelişmesine karşı kinleri görüldü. 

İslâm dâvasının menfaati için müslümanların her engeli aşmaları ve her düş-
manlığı yok etmeleri gerekiyordu. 

Bu konuda şu ayeti kerime nâzıl olmuştur. "Eğer (muahede eden) bir kavmin 
hainliğini (ahdine sadakatsizliğini anlıyarak bu cihetten) kafi endişeye düşersen 

(4) El Hac, 39—40. 

(5) El Bakara, 190—193. 
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(evvelâ) hak ve adalet üzere (keyfiyeti) kendilerine (bildir ve ahitlerini) at. Çünkü 
Allah hainleri sevmez (6). 

Yani ey Muhammed ! Yahudilerden hıyanet gelir ve anlaşmayı bozarlarsa ve 
belgeleri tanımazlarsa, islâmın menfaati için onların karşısına dikilmende ve, hi-
yanet, düşmanlık ve zarar yollarını keserek, anlaşma ve belgeleri onlara iade et-
mende bir mahzur yoktur. Allah Yahudiler hakkında diyor ki : "Kendilerine kitap 
verilenlerle ne Allaha ne ahiret gününe inanmayan, Allahın ve Peygamberinin 
haram ettiği şeyleri haram tanımıyan, hak dini din olarak kabul etmeyen kimse-
lerle, zelîl ve hakıyr kendi el(ler)iyle cizye verecekleri zamana kadar muharebe 
edin" (7). 

3 — Müşrikler, ımüslümanları öldürmek ve Medinedeki varlıklarını ve dâvala-
rını yok etmek için toplandıkları ve ahzab harbinde gruplaşiıkları zaman Allah 
müslümanlara bütün müşriklerle savaşmayı emretti : "Bununla beraber müşrikler 
sizinle nası topyekûn harb edererse siz de onlarla topyekûn harbedin" (8). 

Bir diğer âyet de şudur : "Onun için kim sizin üzerinize saldırırsa siz de, tıpkı 
onların üstünüze saldırdıkları gibi ona saldırın" (9). 

Yukardaki esaslara dayanarak islâm hukukunda harbin sebeplerini şöyle özel-
liyebiliriz : 

Birincisi, meşrü müdafaa : müşriklerin müslümanlera saldırmalarına karşılık 
vermek ve islâmiyeti müdafaa elmsk. Şu âyet buna işaret etmektedir : "size harb 
açanlarla Allah yolunda siz de döğüşün (müdafaa harbi yapın. Ancak) aşırı gitme-
yin" (10). 

İkincisi, İslâm dâvasını sağlamlaştırmak ve onun yolunda duran ve islâmı ka-
bul etmek i^tiyenlere engel olanı uzaklaştırmak : bunun içinde kişilerin inanç hür-
riyetinin garantisi vardır. Kureyşliler islâm dinine girenler ve Hz. Muhammede 
inananları tekrar şirke döndürmek için teşebbüs ettiler. Onlara, dinlerinden çay-
dırıncaya kadar, bir insanın tahammül edemiyeceği derecede işkence yaptılar. 
Fakat onların imanlarını Allah kuvveileşlirdi, onlar kâfirlerin işkencelerinden daha 
kuvvetliydiler. Aynı şekilde İran ve Bizanslılar gibi komşu devletlerin idarecileri 
vatandaşlarının islâma girmelerine engel olmuşlar ve onlardan müslüman olanlara 
işkence yapmışlardır. Müslümanlar için, yeni müslüman olanlara işkenceyi dur-
durma gayreti ile harekete geçme kaçınılmazdır. İslâmiyeti kabul ettikleri için 
reva görülen eziyete mani olmak ve onların inanç hürriyetinin garanti etmek için, 
bu şarttır. İran ve Bizans idarecileri ile müslümanlar arasında ortaya çıkan bu 
harplerde Allah müslümanlara yardım etti ve batıl ezildi; İslâm orduları müslü-
manların inanç hürriyetini garanti etti. Arap fâtihleri fethedilen ülkelerin halkına 

(6) El Enfal, 5S. 
( 7) Et—tevbe, 29. 
( 8) Et—Tevbe, 36. 
( 9) El Bakara, 194. 
< 10 J El Bakara, 190. 
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islâmiyete girmek için zor kullanmamışlar, tersine islâmiyeti kabul, ya da cizye 
vermek suretiyle eski inançlarında kalmaları konusunda onlara hürriyet tanımış-

lardır. 

Bu hadis, açık ve kesin olarak bize bildiriyor ki, müşrikleri, çarpışmak için 
müslüman ordusuna almak caiz değildir. Yukarda belirttiğimiz gibi, bu, görüşme, 
istişare yoluyla bilgilerinden istifade etme ve silâhlarını ödünç almaya engel de-

ğildir. 

—II— 
İSLÂMİYETİN BARIŞ İÇİNDE BİRARADA YAŞAMA PRENSİBİ 

Aşağıda, hiçbir yorum yapmadan iki önemli belgeyi zikredeceğiz. İslâmiyet 
barış dinidir, harp dini değildir. Arap fatihleri, fethedilen ülkenin halkına islâmi-

. yete girmeleri için zorlamamışlar, bilâkis zorlama olmadan beğendikleri dine gir-
meleri hususunda tam bir hürriyet tanımışlardır. 

A— Peygamber Devrinde : 

Peygamber Sina dağındaki rahibe Katerinaya bir mektup göndermiştir. Bu 
mektupta, muhtelif din mensupları arasında, islâm dininin kabul ettiği şekilde, bir 
arada barış içinde yaşamanın kaideleri anlatılmaktadır. Peygamber mektubu Hz. 
Alinin önünde doldurmuş, kendi özel mührüyle mühürlemiş, aralarında Hz. Ali, Hz. 
Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın da bulunduğu bir çok sahabe de imzalamıştır. 
Cizye, asla inanç için ödenen bir vergi olmamıştır. Cizye, o kimselerin korunması, 
emniyet ve huzurları için ödenirdi. Çünkü, müslüman ordusuna katılmalarına 
müsaade edilmiyordu ve bu ordu onların korunmasından sorumlu idi. 

İslâmiyet harpte müşriklere ve gayrımüslümlere yardım etmeyi caiz görmez, 
fakat silâhlarını ödünç alma, onlarla istişare ve ihtisas sahibi olanların görüşünden 
istifade etmeyi caiz görür. Müşriklerin islâm ordularına kabul edilmemelerinin 
sebebi : Müşrik, islâm düşmanıdır ve düşmanlık için çalışır. Çarpışma esnasında 
düşman tarafına katılır ve müslümanlara zarar verir (11). 

Bu sebeple Hz. Aişe'den şu hadis rivayet edilmiştir : 

"Rasulullah (A.S.M.) Bedr tarafına doğru sefere çıktı Harrat"ü'l Vebre (12) 
mevkiine vardığı zaman, cüret ve yiğitlikle zikrolunmakta bulunan bir kimse 
Peygambere erişdi. Rasullullahın sahabilere onu gördükleri zaman sevindiler. O 
zât yanma erişince Rasullullaha "Ben senin ardından gitmek ve neticede, seninle 
beraber (ganimetten) nasip almak üzere geldim" dedi. Rasullullah ona "Allaha 
ve Rasulüne iman ediyor musun ? diye sordu. O zât "Hayır" cevabını verince s 
"Öyleyse dön, ben bir müşrikden asla yardım istemem 1 buyurdu. Sonra Rasullullah 

<1 I) Belirtelim ki, müşrik, semavî  hiçbir dine (Yahudilik, HJristiyanlık ve İslâmiyet) inanmayan 

demektir (S. Armağan). 
(12) Medine'den 4 mil mesafede bir m»vki. 
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gerti. Biz müslümanlar Şecere mevkiine vardığımız zaman o zât Peygambere (A.S.M.) 
yine yetişdide ona ilk söylediği şeyleri tekrar söyledi. Peygamber (A.S.M.) de ona 
hitaben ilk söylediği gibi söyledi : "Öyle ise geri dön, ben müşriklerden asla yar-
dım istemem 1" buyurdu. O zât geri döndü, fakat Beydâ mevkiinde Peygambere 
(A.S.M.) yine yetişti. Peygamber ona yine evvelki söylediği gibi : "Allaha ve 
Rasulüne iman ediyor musun ?" diye sordu. Bu sefer o zât "Evet inanıyorum" diye 
cevap verdi. Bunun üzerine Rasullullah (A.S.M.) "Öyle ise yürü 1" buyurdu." 

"Bismillahirrahmanirahim . 

Bu mektubu, beşir, nazir ve yaratıcı Allahın kulu olan Muhammed bin Abdullah, 
peygamberlerden sonra, Allahın emirleri aleyhine delil olmamaları için, bütün 
insanlara yazdı. 

Allah aziz ve hakimdir. Kendi din mensuplarının ve yer yüzünün doğusunda 
ve batısında, yakında ve uzakta, arap veya arap olmayan, bilinen ve bilinmeyen, 
hiristiyan dinine inanan herkese bir andlaşma (ahd) olarak yazmıştır. 

Sultan olsun veya müslümanlardan ve müminlerden biri olsun, kim bu andlaş-
manın içindekilere sırt çevirir, ihlâl eder ve emredilenleri çiğnerse, Allahın and-
laşmasını bozmuş, misakını ihlâl ve dinini alaya almış olur, o, Allahın lanetine 
müstahak olur. 

Dağda, vadide, mağarada, ev içinde, ovada veya kumda (sahrada) klişede 
veya mâbedde rahip veya klişeye kapanıp kalan kişi olsun, biz onların arkasında-
yız, onların mallarına ve canlarına gelen her türlü kötülükleri, nefsin, yakınlarım, 
kavmim ve elbaımla '(ashabımla), onlar raiyetim ve yakınlarımmış gibi, izale ede-
ceğim. Ve ben, onlar kendilerinin razı olmaları dışında, kendilerini üzen andlaş-
ma taraflarının verdiği yükleri ve haracı ortadan kaldırıyorum. Onlara ızlırap 
verilemez, zorlanamaz, herhangi bir tehdit yapılamaz. Hiç bir piskopos piskopos-
luğundan, hiç bir rahip rahipliğinden, hiç bir manastıra kapanan bu fiilinden, hiç 
bir keşiş keşişliğinden men'edilemez (ona engel olunamaz). Klişe veya manastır-
lardan hiç biri tahrip ve yıkılamaz. Klişe mallarından hiç bir şey müslümanların 
evlerine alınıp konulamaz. 

Kim bu kabil bir şey yaparsa veya alırsa, o, gerçeklen Allahın ahdini bozmuş 
ve peygamberlerine muhalefet etmiş olur. Papazlara, piskoposlara ve ibadetle 
meşgul olanlara ıharaç (cizye veya garame) veya başka bir yük yüklenemez. Karada 
ve denizde, doğuda ve batıda, güneyde ve kuzeyde nerede olurlarsa olsunlar ben 
onların varlığını koruyacağım. Onlar, her türlü eziyetten, benim himaye, vaad ve 
garantim altındadırlar. 

Aynı şekilde, dağda yalnız başına ibadet edenden, bu mübarek yerleri ekip 
biçenden haraç ve öşür alınamaz. 

Onların yolunda gidene engel olunamaz, onlara katılmaya da kimse zorlan-
maz. 

(13) Bkz. Müslim, Cihâd ve Siyer, 150; Nesaî,  Siyer, 10. 



Onlara muaYY e n zamanlarda, yediklerinden 150 Kg. lık ölçekle mal verilir, 
onlara bu çoklur denilmez ve onlardan haraç islenilmez, mal sahiplerinden, tüccar-
dan muayyen dereceden fazla alınamaz. Onlardan kimse hicrete, harbe katılmaya, 
ya da silâh taşımaya zorlanamaz. Onlarla harb eden müslümanlar, şu âyete tabi 
olarak en iyi şekilde mücadele ederler : 

"Ehl-i kitap ile mücadeleni en güzel şekilde yap" (14). 

Onlar korunmuş olarak yaşarlar, onlara ızdırap veren ya da nerede olurlarsa 
veya nerede yaşarlarsa yaşasınlar sıkıntı veren korkulara engel olunur. Müslüman 
bir erkekle hristiyan bir kadının evlenmek istemesi ancak bu kadının rızası ile 
mümkündür. Hristiyan kadına (evlendikten sonra), ibadet için klişeye gitmesine 
engel olunamaz, klişeleri yasaklanamaz, tamirine engel olunamaz, manastırları 
kapatılamaz. Silah veya taş taşımaları yükü yüklenemez, müslümanlar onlardan 
bu eziyeti izale ederler. Ümmetimden hiç kimse kıyamet gününe ve dünyanın 
sonuna kadar bu andlaşmaya aykırı hareket etmez" ,(15). 

B — Halife Hz. Ömer (H.A.) Devrinde : 

Hz. Ömer (R.A.) bu andlaşmaya benzer bir andlaşmayı Kudüs Halkı (Ehl-i İlya) 
ile yapmış, onlara can, din ve klişe teminatı vermiş ve hiçbir yahudinin Kudüste 
oturmayacağına dair garanti vermiştir. 

Andlaşmanın metni şudur : 
""Bismillahirrahmanirrahim : Bu mektup Allahın kulu, müminlerin halifesi 

Ömer'in Kudüs halkına verdiği bir güven (eman) dır. Onlara, canları, malları, 
klişeleri ve haçları için bir güven verilmiştir. Yahudi hiç bir millet klişelerinde 
ikamet edemez. Klişeleri yıkılamaz, zarar verilemez, onların hayrına yapılan bir 
şeye ve haçlarına engel olunamaz, mallarına dokunulamaz, dinlerinden dönmeye 
zorlanamazlar. Onlardan birine zarar verilemez. Kudüste onlarla birlikte bir ya-
hudi oturamaz. Kudüs halkına diğer şehir halkına olduğu gibi, cizye verme yü-
kümlülüğü konulamaz. Onlar oradan rumları ve hırsızları çıkartacaklardır. Kim 
oradan çıkarsa endişe izhar edinceye kadar, canı ve malı emniyette sayılır, kim 
oraya yerleşirse emniyette sayılır. Onun da cizye bakımından durumu Kudüs halkı 
gibidir. Kudüs halkından kim, canı ve malı ile rumlarla beraber yaşamak isterse 
ve klişe ve mabedlerini boşaltırsa, endişe izhar edinceye kadar, canları, klişeleri 
ve mâbedleri emniyette sayılır. Oranın yerlileri de aynı durumdadır. 

Her kim orada yerleşip oturursa, cizye bakımından durumu, Kudüs halkı gibi-
dir. Kim Rumlarla beraber yaşar veya ülkesine (yakınlarına) dönerse, mahsul top-

(14) En—Nahl, 125. 

(15) Bu konuda Hz. Peygamber(A.S.M.(tarafından yazılıp hiristiyan manastırlarına ve din adam-
larına gönderilen birkaç mektup ,(andlaşma) bulunmuştur. Bu mektupların muhtevası ve 
bulundukları yerler ile tenkidi karşılaştırmaları için bkz. Muhammed Hamıdullan : 
Mecmuatu'l—Vesaiki's—Siyase, 3. tab, 1969—Dar'ul Irşad, Beyrut, sh. 414—420. 
Yukarıda verdiğimiz mektup (Andlaşma) metni, bu mektup nüshalarının bir nevi ortak 

noktalarını ihtiva etmektedir (S. Armağan). 
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laymcaya kadar ondan bir şey alınmaz. Bu andlaşmada bulunanlar, cizye ödeyen-
lere, Allahm ahdidir ve peygamberinin ve müminlerin garantisi altındadır." 

Bu mektuba, Halid bin Velid, Ömer bin Âs, Abdurrahman bin Afu, Muaviye 
ve Ebu Süfyan da şahit olmuşlardır. 

— III — 

İSLÂMDA HARBİN GAYESİ VE HEDEFLERİ 

İslâm dininde harbin gayesi —yukarıda geçtiği gibi— insanlara inanç hürri-
yetini temin etmek ve İslâm dinine girmek istemeleri sebebiyle mâruz kaldıkları 
baskı ve işkenceye mani olmaktır. Dinde zorlama yoktur. İslâmiyette harp, fitne 
çıkmasın diye ve Allahm dini dünya üzerinde güven ve barışı sağlasın diye em-
redilmiştir. Nihai hedefi ise insanlar için ırk ve inanç ayırımı gözetmeksizin barışı 
gerçekleştirmektir. 

— IV — 

ANDİAŞMALAR 

Andlaşma, İslâm devletinin, harp veya barış halinde, diğer bir devletle yaptığı 
ittifak, karşılıklı sözleşme ve imzalanan belge demektir. Son zamanlarda sözleşme, 
silâh bırakma ve barış imzalamaya da andlaşma denmektedir. Andlaşma, harbi 
lerkedip barışa girmeyi gerektirir. Şu âyet buna işaret etmektedir : "Eger (düşman-
lar) barışa meylederlerse sen de ona yanaş ve Allah'a güvenip dayan" (16). 

Andlaşmalar İslâm devletinde diğer devletler arasındaki münasebeti düzenler. 
Andlaşma, ya barış halinde tarafların birbirlerine karşı düşmanca hareketlerde 
bulunmama şeklinde, yahut harbi sona erdirmek ve islâm nazarında milletlerarası^ 
münasebetlerin temeli olan barışa dönme şeklinde olur. İslâm devletleriyle diğer 
devletler arasında imzalanan andlaşmalardan biri Hz. Peygamber'in Medineye gel-
dikten sonra yahudilerle yaptığı andlaşmadır (17). "Benu Avf Yahudileri mü'min-
lerle birlikte bir ümmet (câmia) teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine, 
mü'minlerin dinleri kendilerinedir. Buna, gerek mevlâları ve gerekse bizzat ken-
dileri dâhildirler. Yalnız kim ki haksız bir fiil irtikâp eder veya bir cürüm ika eder, 
o sadece kendine ve aile efradına zarar vermiş olur. Benu'n Neccar, Benu'l Haris, 
Benu's Saide, Benu'l Cuşem, Benu'l Evs ve Benu'ş Şuteybe yahudileri de Benu Avf 
yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. Yahudilere sığınmış olan kimse-
ler, bizzat yahudiler gibi mülâhaza olunacaktır. Bir harp vukuunda yahudilerin 

(16) El—Enfal, 61. 
(17) Bu andlaşmanın hükümleri, Hicretten sonra yapılan "Medine Anayasası"nda yer almakta-

dır. Tam metin için Bkz. Muhammed HAMIDULLAH, islâmın Hukuk İlmine yardımları, 
İstanbul, 1957:, İbid., İslâm Peygamberi, c. I, İstanbul, (Çeviren: M. Sait Mutlu), 1966, 

sh. 131 — 134. 
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masrafları kendi üzerine, müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Muhakkak ki, 
bu yazıda gösterilen kimselere harp açanlara karşı, onlar kendi aralarında yardım-
laşacâklardır. Onlar arasında hayırhahlık ve iyi davranış bulunacaktır. Hiç kimse 
müttefikini karşı bir cürüm ika edemez. Himaye altındaki kimse, bizzat himaye 
eden kimse gibidir; ne zulmedilir ve ne de kendisi cürüm ika edecektir. Bu yazıda 
gösterilen kimseler arasında zuhurundan korkulan bütün öldürme yahut münazaa 
vakalarını Allaha ve Resullah Muhammed'e götürmeleri gerekir. Allah, bu ya-
zıya en kuvvetli ve en iyi riayet edenlerle beraberdir. Onlar ı ( m ü s l ü m a n l a r ve 
yahudiler) arasında, Yesribe hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapıla-
caktır. Her bir zümre kendilerine ait mıntıkadan mes'uldür. Allah bu yazıda gös-
terilen maddelere en doğru ve en mükemmel riayet edenlerle beraberdir." 

Bu andlaşma, yahudilerle müslümanlar arasında barış halini koruyor ve harbin 
meydana çıkmaması için güven sağlıyor. 

Hz. Muhammed Arap kabilelerinde Beni Zamre ile de andlaşma yapmıştır. Bu 
.-andlaşmada konumuzla ilgili olarak şöyle deniliyor : 

"Bu mektubu Allahın Peygamberi Beni Zamre Kabilesine yazdı. Onların mal-
ları ve canları emniyettedir. Onlar, Allahın dinine (İslâmiyete) karşı savaşıncaya 
kadar, onlara sığınana (tabi olana) ilelebed dokunulmaz. Peygamber onları yar-
dıma çağırırsa, icabet etmeleri gerekir, böylece Peygamber garanti vermiş, onlar-
dan vefekâr ve sâdık olanlar da yardıma kavuşmuş olurlar" (18). 

İslâm devletlerinin andlaşmalarının biri de Hz. Ömer'in İlya (Kudüs) halkı ile 
yaptığı yukarıda geçen andlaşmadır. 

— V — 

ANDLAŞMALARDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR 

Merhum Mahmut Şeltut diyor ki : "İslâm dininin müslümanlara andlaşma yap-
maları hususunda getirdiği hükümler, andlaşmanın sıhhati için üç şartın bulunma-
sını gerektirmektedir. 

1 — Temel kaidelere ve islâm şahsiyetinin koruyucusu olan esaslara dokun-
mamak. Bu, Peygamberin şu sözleri ile belirtilmiştir : "Allahın kitabında olmayan 
her şart batıldır". Bu demektir ki Allah'ın kitabının reddettiği şartlar kabul edile-
mez. 

Bu şart sebebiyle islâm dini, şahsiyetini rencide eden, düşmanlara islâmiyete 
hücum etme kapılarını açan veya müslümanların saflarını bölen ve birliğini par-
çalamak suretiyle onları zayıflatan anlaşmaların meşruluğunu kabul etmez. 

2 — İki tarafın rızasına dayanmak. Buradan şu çıkmaktadır : İslâm dini zorla-
ma, tahakküm ve desise üzerine kurulan anlaşmalara değer vermez. Bu şart, alım 

(18) Andlaşmanın tam metni için bkz. M. HAMİDULLAH, Mecmua, sh. 220. 
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salım akli ile malın değiştirilmesi arasında görüldüğü gibi, aklin tabii bir şartıdır. 
Rızanın bulunması, "meğer ki, (o mallar) sizden karşılıklı bir rızadan (doğan) bir 
ticaret (malı) ola" (19) âyeti gereğince şarttır. Bir millet için ölüm kalım anlaşması 
nasıl olabilir. 

3 — Andlaşmaların hedefi belli, doğurduğu hak ve borçlar te'vil, tahriç ve 
kelimelerle oynamaya yer bırakmıyacak derecede kesin olmalıdır. Zamanımız 
Devletlerin, barışa ve insan haklarına hizmet bahanesiyle, yalan ve hile ile yap-
tıkları andlaşmaları isabetli değildir. Dünyanın geçirdiği iki büyük belada bu 
yoldan geçilmiştir : Muğlak ve çok dolambaçlı yollar ile andlaşmalar yapılmakta 
ve hedefler belirlenmektedir. 

Bu kabil andlaşmaları yasaklama konusunda Allah diyor ki s "Yeminlerinizin 
aranızda hile ve fesat (mevzuu) edinmeyin sapasağlam yerleştikten sonra (öğle) 
bir ayak kayar (ki). Allah'ın yolundan saptığınıza karşılık (dünyada) fena azap 
tadacaksınız (20). 

Buradaki âyette geçen "Dahi" (hile ve fesat) kelimesi, bir şeye gizlice giren ve 
onu bozan oyun demektir. 

— VI — 

AHDE VEFA (PACTA SUNT SERVANDA) 

Andlaşmaya taraf devletlerin imzaladıkları andlaşma ve içinde bulundukları 
hükümlere uyma vecibesi vardır. 

Andlaşma geçici olup ta süresi biterse, bu ayrıdır. Fakat andlaşma daimî olur-
sa veya muvakkat olmakla beraber müddeti bitmeden düşman devlet andlaşmayı 
çiğnerse islâm devletinin de andlaşmayı bozmak ve onlara karşı harbetmek yetkisi 
doğar. 

Bir âyette deniliyor ki : "Eğer (muahede eden) bir kavmin hainliğini (ahdine 
sadakatsizliğini, anlıyarak bu cihetten) kat'i endişeye düşersen (evvelâ) hak ve 
adalet üzere (keyfiyeti) kendilerine (bildir ve aheilerini) at. Çünkü Allah hainleri 
sevmez" (21). 

Ebuiekir El—Cessas bu âyetin tefsirinde diyor ki : "Bu âyetin mânası—doğru-
sunu Allah bilir, şayet müslümanlara zülüm ve hile yapılır ve düşmanın fillerinden 
korkulursa ve bunu gizli yaparlar ve andlaşmanın ihlali açıkça ortaya çıkmazsa, 
aranızdaki andlaşmadan dönün. Hak ve adaletle feshedin ta ki, herkez bunu bilsin. 
Bu âyetteki "hak ve adaletle" den maksat şudur ki, kimse senin harp niyetiyle and-
laşmayı bozduğunu zannetmesin". 

(19) En—Nisa, 29. 
(20) En—Nah'I, 94. 
(21) El—Enfal, 58. 
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Cessas devamla diyor ki : Hz. Peygamber ateş keşten sonra Mekke ehliyle and-
laşmadan dönmeden savaştı. Çünkü Andlaşmayı onlar, Beni Kenane'nin yardı-
mıyla Hizaeyi öldürmek suretiyle ihlâl etmişlerdir. Halbuki bunlar Peygamber'in 
müttefiki idiler. Bu sebeple Ebusüfyen Medineye geldi ve Peygamberden, onun 
ile Kureyş arasındaki andlaşmanın yenilenmesini istedi. Hz. Peygamber buna c^-
vap vermedi. Bu sebeple, Peygamberin müttefikleri ile savaşarak andlaşmayı boz-
duklarını ortaya koyan onlarla andlaşmadan dönmeye gerek yoktu. Buradan an-
laşılıyor ki dönme sadece hiyanet ve zulümden korkulduğunda söz konusu olmak-
tadır. Fakat düşmanın, müslümaniarla kendisi arasındaki andlaşmayı bilfiil çiğ-
nemesinde ise, onun savaşa 'başlamasından evvel dönmeye ihtiyacımız yoktur. 
Hz. Peygamber'in, Kureygliler ile Melekenin fethinde yaptığı gibi, andlaşmadan 
dönmeden harbedilebilir. 

Aynı mevzuda İbni Arabi diyorki : "Hiyanetten korkarak ve zanna dayanarak 
andlaşmadan dönmek nasıl mümkün olur, hiyanet zannıyla beraber andlaşmanın 
kesinliği nasıl düşer ? Bu iki bakımdan mümkün olur : 

Birincisi, korku yakın olmalıdır, emel ve isteğin bilgi ile yapılması gibi. Bir 
âyette şöyle deniliyor r "Ne oluyor size ki Allahın size bir vakar i(ve şeref sahibi 
yapmasını) emel edinmezsiniz" (22). 

İkincisi, hiyanetin belirtileri ortaya çıkar ve delilleri sabit olursa, helak olma-
mak için andlaşmadan dönülmesi gerekir. Burada, zaruret, yakîni ortadan kaldırır. 
Fakat bir husus yakînen bilinirse, haber vermeye ihtyaç yoktur. Hz. Peygamberin, 
haber vermeden, andlaşmayı açıkça ihlâl eden Mekke ehlinin üzerine yürümesinde 
olduğu gibi. 

Buradan şu çıkmaktadır ki, müslümanlar andlaşmaların uyulmasını isterler, 
fakat düşman andlaşmayı ihlal ederse, Peygamberin, kendisi ile Mekke ehli ara-
sında aktedilen andlaşmayı ihlâl eden Mekkelilere karşı yaptığı gibi, savaşabilir-
ler. 

Peygamber o zaman savaşa giderken onlara haber vermeden, baskın yaparca-
sına gitmiştir. Yolda giderken "Allah'ım onlara haberimizi verme" diyordu. 

Müslümanlar diğerlerinin hiyanetinden korkarlar veya onların hiyanetleri 
fiilan ortaya çıkarsa ve fakat onlar andlaşmayı henüz ihlâl etmemişlerse müslü-
manların onlara karşı savaşması caiz değildir. Taki onlar müslümanlara andlaş-
madan döndüklerini haber versinler veya onu ihlâl etsinler. Bütün bunlar and-
laşmanın varlığına rağmen karşı tarafın hiyanet ve zulüm şüphesinden kaçınmak 
içindir. 

— VII — 
N E T İ C E 

İşte islâm devletinin barışı korumak için diğer devletlerle imzaladığı andlaş-
malar hakkındaki islâmm hükmü budur. Biz, andlaşmaya uyulmasının onu muha-

(22) Nuh, 13. 
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faza etmeyi ve ihlâl edilmemesini —düşman ihlâl etmesi hariç— istiyoruz. Ancak, 
andlaşma henüz ihlâl edilmemiş ve müslümanlara karşı bir düşmanlık belirtisi or-
ıtaya çıkmamışsa müslümanlar şu âyet gereğince andlaşmaya uyar : "Muahede 
yaptığınız müşriklerden size (ahitlerinin şartlarında) hiç bir şeyi eksik yapmamış, 
aleyhinize (düşmanlarınızdan) hiç bir kimseye yardım etmemiş olanlar (bu hüküm-
den) müstesnadır. O halde onların müddetleri (bitinceye kadar) alhitlerini tamam-
layın" (23). 

Zamanımızda Medeni ve Kültürlü diye adlandırılan devletler nerede bu hü-
kümler nerede. Onlar milletlerarası hukuka aykırı hareket ediyorlar, insan hak-
larını ihlâl ediyor, ve andlaşmaya uymuyorlar, doğruluk, fıtrat, ve barış prensip-
lerini çiğniyorlar. 

Şu âyet ne kadar doğrudur : "Yer yüzünde yürüyen hayvanların Allah katında 
en kötüsü şüphesiz ki kâfir olanlardır. Artık onlar imân etmezler. Onlar, işlerinde 
kendileriyle muhaede ettiği kimselerdir ki (muhaededen) sonra her defasında 
ahitlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar da" (24). 

(23) Et—Tevbe, 4. 
(24) El Enfal, 55—56. 

/ 
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"SELFDETERMİMATİON" HAKKININ TARİHİ GELİŞİMİNE 
BÎR BAKIŞ VE AALAND ADALARI SORUNU 

Dr. Ayşe Füsun ARSAVA 

"Selfdeierminaiion" hakkı Birleşmiş Milletler anılaşmasının 1 rici madde 2 nci 
fıkra ve 55 nci maddelerinde yer almıştır. Birleşmiş Milletler antlaşması "Selfde-
termination" hakkına yer vermekle Milletler Cemiyeti misakmdan ayrılır. "Selfde-
termination" hakkı uzun süren bir gelişme sonucu Birleşmiş Milletler antlaşmasıyla 
tanınmıştır. İsveç ve Finlandiya arasında Aaland adaları sebebiyle çıkan uyuş-
mazlık üzerine, Milleiler Cemiyeti Kcnseyi tarafından görevlendirilen hukukçular 
komisyonunun verdiği mütalâa ve bu mütalâaya dayanarak konseyin verdiği ka-
rar bu konuda dönüm noktalarını teşkil eder. 

Milletler Cemiyeti misakının Versaille<s antlaşmasının mütemmim cüzü olma-
sına karşılık '(Milletler Cemiyeti misakı Madde 1—26), Birleşmiş Milletler antlaş-
ması bağımsız, çok taraflı bir antlaşmadır. Birleşmiş Milletler antlaşmasının, ant-
laşma karakteri, bugün geçerli olan antlaşma metnini hazırlayan, San Fransisko 
konferansı yetkili komitesi tarafından verilen raporda da açıkça ifadesini bulmuş-
tu. Raporda, üye devletler arasında Birleşmiş Milletler antlaşmasının bir maddesi 
sebebiyle doğacak uyuşmazlıkların, diğer antlaşmalarda olduğu gibi, Adalet Diva-
nına götürüleceği öngörülüyordu (1). Üye devletlerin Birleşmiş Milletler antlaş-
masından doğan yükümlülükleri o halde, antlaşmadan doğan yükümlülüklerdir. 
Bugün Birleşmiş Milletler antlaşması hemen hemen evrensel bir karaktere sahiptir,-
böyle olunca, Birleşmiş Milletler antlaşması tarafından öngörülen "Milletlerin 
kendi mukadderatlarını kendilerinin tayin hakkına saygı" yükümlülüğü de dev-
letler hukukunun evrensel bir ilkesi niteliğini kazanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler antlaşmasının 1 nci madde 2 nci fıkrası : "Milletler arasın-
da, milletlerin hak eşitliği prensibine ve kendi mukadderatlarını kendilerinin ta-
yin hakkına saygı üzerine kurulmuş dostane münasebetler geliştirmek ve dünya 
barışının sağlamlaştırılması için elverişli her türlü diğer tedbirleri almak" hük-
münü öngörmektedir. Üye devletlerin "milletlerin kendi mukadderatlarını kendi-
lerinin tayin hakkına saygı" yükümlülüğü, dünya barışını sağlamlaştırmak için 
kabul edilmiş bir yöldur. "Selfdelerminalion" hakkının Birleşmiş Milleiler antlaş-
masında yer alması uzun bir gelişme sonucudur. Bu gelişmede yer alan dönüm 
noktalarını kısaca gözden geçirmekte yarar vardır : 

(1) Mermerin îtesehhorer,  Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund, Köln 1969, s. I vd. 
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I.) 19 ncu yüzyılın hukuk, teori ve yaşamında "Selfdeierminaiion" hakkı kav-
ramına öncelikle kamu hukukunda, özellikle devlet egemenliğine ilişkin olarak 
rastlıyoruz. Devlet egemenliği buna göre halktan kaynaklanmaktadır. "Halk" 
kavramı serbest iradeleriyle bir araya gelen insanların tümünü ifade etmektedir. 

Siyasal birliği ifade eden "Halk", kendi kaderini kendi tayin etmelidir. Bu 
görüş, 4/6/1893 tarihli "Bern" anayasasının önsözünde yer almaktadır. Bu hükme 
göre, "halk" kendi iradesiyle, "Selfdeterminalion" hakkına dayanarak bu anaya-
sayı yapmıştır. "Selfdeterminalion" hakkı o halde burada kamu hukukunun ve 
demokratik, halk egemenliğine dayanan anayasanın ana prensibidir. Siyasi ba-
kımdan bu doktrin Fransız ihtilaliyle kendini egemen ilân eden "ulus" tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Friedrich Meinecke'ye göre 1789 ihtilâli "Selfdeterminalion" 
ve "Halk egemenliği", siyasi kaderini kendi tayin edebilme düşüncelerinden kay-
naklanmıştır (2). 

1871 Alman anayasasında buna karşılık bu teoriyi tamamen ayrı anlamda gö-
rüyoruz. 1871 Alman anayasasında "Selfdeterminalion", "İmparatorluk" ve "tek 
tek" devletlerin egemenlik haklarının sınırlarını belirleyen bir ölçüdür. Örneğin, 
Anschüîz, "tek tek" devletlerin "Selfdeterminalion" hakkını 1871 anayasası çerçe-
vesinde"imparatorluğun egemenlik" hakları ile,- Weimar anayasasından sonra da 
Federe devletlerin "Selfdeterminalion" hakkını "imparatorluğun egemenlik" hak-
ları ile karşılaştırmıştır (3). Anschüiz için "Selfdeterminalion" demokratik anayasa 
düzenine bağlı olması gerekmeyen bir kavramdır,- bu, devletin doğuştan sahip ol-
duğu egemenlik kudretidir. 'Egemenlik kudreti federal devlette olduğu gibi sınırlı 
bir alanda da olabilir. Anschüiz böylece federe devletlerin "Selfdelermination" 
hakkını, onların federal devlet içinde sahip oldukları birlikte kararlaştırma hak-
kından ayırt etmektedir. "Selfdeterminalion" hakkı burada ya bir devletin kendi 
kaderini kendisinin tayin etmesi hakkı, ya da federal devlette federe devletlerin 
kendilerine bırakılan alanda sahip oldukları egemenlik hakkı anlamına gelmekte-
dir. "Selfdeterminalion" hakkı açıkça bu anlamda da kamu hukukunun bir ilkesi-
dir. 

Çağımızda Friedrich Berber, devletlerin "Selfdeterminalion" hakkını Anschüiz'e 
paralel olarak yorumlamaktadır. Berber ayrıca "Selfdeterminalion" hakkını dev-
letlerin temel hakları arasında saymakladır. Berber "Selfdelermination" prensibi-
nin varlığını, "bağımsızlık" unsurunun devletler hukuku süjeliği bakımından en 
önemli ölçü olması olayına dayandırmaktadır. Bu şekilde anlaşılan "Selfdetermi-
nalion" hakkını Berber, toplumların "Selfdeterminalion" hakkından kesin olarak 
ayırt etmektedir. Varolan, bağımsız devletlerin sahip olduğu, onların karşılıklı 
hak ve mükellefiyetlerini içeren "Selfdeterminalion" (hukuk) prensibinden farklı 
olarak, toplumlara "'Selfdelermination" hakkı tanıyan prensip, boyunduruk allın-

(2) Friedrich Meineeke, VVeltbürgertum und Nationaisiaat, hrsg. von H. Herzfeld, München 
1962, s. 12. 

(3) Der deutsche Föderalismus in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in Veröffentlichungen 
der Vereinigung der deutschen Staatslehre,Heft I, 1924, s. I I vd. 
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da yaşayan toplumların yabancı devlet egemenliğinden kurtulup, kendi devletle-
rini kurabilme hakkını vermektedir. Devletlerin kendi kaderlerini kendilerinin 
tayin edebilmesi prensibi, bu hakkı sadece tam yetkili devletlere tanımaktadır. Bu 
hak, devlete, dışişleri, ülkesi ve halkı üzerinde, kısaca iç ve dışişleri üzerinde 
yalnız olarak tasarruf etme yetkisini verir. 

Bu anlamlar karşısında "Selfdetermination" ihlali "müdahale" (Intervention) 
teşkil etmektedir. Friedrich Berber "Selfdetermination" prensibinin beş ayrı veç-
hesini birbirinden ayırt etmektedir,- bunlar : iç "Selfdetermination", dış "Selfdeter-
mination", kişiler üzerinde egemenlik, ülke üzerinde egemenlik ve devletlerin 
birbirlerine müdahale yasağıdır (4). Sonuç olarak diyebiliriz ki, Berber şimdiye 
dek Kıta Avrupa'sında kamu ve devletler hukukunda egemenlik kavramı kapsa-
mına giren hususları devletlerin "Selfdetermination" hakkı kavramı ile ifade et-
mektedir. 

"Selfdetermination" hakkı, her ne kadar 20 nci yüzyıldan itibaren devletler 
hukuku sahasında görülmekte ise de, bu konudaki çalışmaların, düşüncelerin baş-
langıcı 19 ncu yüzyıla uzanmaktadır. 

Mancini tarafından ileri sürülen "milliyetler prensibi", halk egemenliği üze-
rindeki fikirlerin uluslararası ilişkilere uygulanmasıdır. Mancini, uluslararası iliş-
kilerde "devletleri" değil "ulusları" süje olarak görmüştür. Ulus kavramı ile bu-
rada Mancini, tarih ve kültür beraberliği ve serbest iradeleriyle bir birlik oluştu-
ran toplumları kastetmekteydi. Bu toplumlara "milliyetler prensibi" tabiî bir hak 
olarak, kendi devletlerini kurma hakkını tanımaktadır. Bu teori 19 ncu yüzyılda 
İtalyan Birliğinin kurulmasında rol oynamıştır. Ancak bu teori daha sonraları biz-
zat Mancini tarafından terk edilmiş ve 19 ve 20 nci yüzyıl devletler hukukuna 
doğrudan doğruya etki yapmamıştır (5). 

"Selfdetermination" tarihi bakımından 19 ncu yüzyıl sonunda iki çok uluslu 
devlette, Habsurg Monarşisinde ve Çarlık Rusya'sında meydana gelen ulusçuluk 
hareketleri dönüm noktalarıdır. 

21/12/1867 tarihli Avusturya anayasasının 19 ncu maddesi devleti meydana 
getiren her toplum için eşitlik ve dil, kültür ve ulusal özelliklerini koruma ve ge-
liştirme hakkı tanımış ve ayrıca anayasal bir düzenleme öngörmüştür.' Ancak 
monarşiyi oluşturan bütün toplumlardan üyesi olan Avusturya Sosyal Demokrat 
partisi, gittikçe kızışan ulusçuluk hareketleri sebebiyle çok uluslu devlet yapısını 
kabul bakımından çekingen davranıyordu. Bu olaylar sosyalist teoricileri, ulusal 
devlet ve "Selfdetermination" hakkının prensip sorunlarını araştırmaya yöneltti. 
"Selfdetermination" hakkı konusunda Avusturya'da doktrin çalışmaları ilk önce 
Kari Renner ve Oiio Bauer tarafından yapıldı. Etnik birlikleri, Renner, Mancini gibi 
tarihlerine bağlı hareket eden birimler olarak tanımlamıştır. Ancak, Mancini'nin 
tersine Renner "milliyetler prensibini" reddetmektedir. Renner'e göre dünyadaki 

(4) Friedrich Berber, Lehrbuch für Völkerrecht, I. Band, München—Berlin 1960, s. 181. 
(5) Hermann Raschhofer, Der politische Volksbegriff im modernen Italien, Berlin 1936. 
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gelişme ulusal devleilerin kurulması yolunda değil, iam tersine büyük topluluk-
ların biraraya gelmesi şeklindedir. Bu açıdan Avusturyalı sosyal demokratlar, 
Avusturya çok uluslu devletini gelecek vadeder mahiyette görmüştür (6). 

Renner "Ulus" un kendi varlığından hareket etmektedir,- o, "Milliyetçiliğin" 
millet kavramını sosyalizmin "Millet" kavramı karşıtı olarak görmektedir. "Milli-
yetçiliğin" millet anlayışı bağımsızlıktır. Diğeri ise kendini toplumlar ailesinin 
bir üyesi olarak görür. "Milliyetçilik" doktrini bundan siyasi "bağımsızlık", mil-
letin "egemenlik" hakkı sonucuna varır,- sosyalizmin milliyetçilik kavramı ise buna 
karşın sınırlı bir "ulusal muhtariyet" hakkı tanır. Reııner, "Selfdetermination" 
hakkını sınırları belirsiz bir kavram olarak nitelendirir. Bu sebeple çalışmalarını 
çoğunlukla "Selfdetermination" kavramını belirlemeye ve hukuki tanımını yap-
maya teksif etmiştir. 

Renner, ulusun tasarrufuna bırakılan hukuk alanını "muhtariyet" olarak nite-
lendirmekle şimdiye kadar "Muhtariyet" kavramına hukuk bilimi tarafımdan veri-
len anlamdan ayrılmıştır (7). Renner, "Milletin muhtariyeti" kavramı ile, bir "bü-
tün" içine katılmayı anlamaktadır. Renner ayrıca, "Selfdetermination" hakkına iç 
politika (kamu hukuku) ve dış politika (devletler hukuku) alanında verilen anlam-
ların ayrılması gereği üzerinde durmuştur. 

"Selfdetermination" hakkı kamu hukukunda Remıer'e göre ulusal rüştü ifade 
eder. İç işlerinde "Selfdetermination" a sahip olmak ulusal bilince varmanın ilk 
gereğidir. Bu sebepten Renner devletlerin iç işlerinde sınırsız "Selfdetermination"a 
sahip olmalarını savunur. Dış politikada "Selfdetermination" bir bütün içinde bir-
likte kararlaştırma hakkıdır( örneğin, Milletler Cemiyeti Meclisinde birlikte karar 
alma gibi. Renner'in teorisinde "Selfdetermination" hakkının anlamı, iç politikada 
ve dış politikada, gerek mahiyet, gerekse kapsam bakımından farklıdır. "Selfde-
termination" hakkının iç işlerinde tam olması gerekmesine karşılık, dış işlerinde 
"Selfdetermination" hakkına sınırlar konulabilir. Bu prensipten hareket ederek 
Renner, çok uluslu devletlerin varlığını kabul etmektedir. Çünkü, ancak bu çer-
çeve içinde ulusu meydana getiren öğelerin siyasal muhtariyeti gerçekleşebilir. 
"Selfdetermination" hakkı tek tek ulusal birimlere '(öğelere) devlet içinde kamu 
hukuku süjeliği sağlar. Renner'in ifadesiyle toplumları, devlet içinde devlet ha-
line getirir. Çok uluslu bir devletin anayasasının en önemli görevi, devletin ortak 
çıkar ve devleti meydana getiren toplumların özel çıkar alanlarını saptamak ve 
ayırmaktır. Sonuç olarak Renner'e göre, "Selfdetermination" hakkı çok uluslu dev-
leti meydana getiren toplumların hukuken tasarruflarına bırakılan alandır. "Self-
determination" hakkı çok uluslu bir devlette mantıken ancak federal devlet şekli 
içinde gerçekleşir. Renner'in bu fikirleri Anschüiz'ün terminolojisine bir bakıma 
paralellik teşkil eder. Anschütz de "Selfdetermination" hakkını, federal bir dev-
lette federe devletlere kamu hukukuna göre bırakılan egemenlik alanı olarak yo-

(6) Hemtann Raschhofer, Das S&lbstbestimmungsrecht in der Theorie Kari Renners, abgedr. in 

Festschrift für H. Nottarp, Karlsruhe 1961. 
(7) Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 7. Au f l . I. Band, München—Berlin 1958, s. 420. 
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rumlamakiadır. Renner'in teorisinde "Selfdeierminaiion" hakkı, bir kamu hukuku 
ilkesi olup, devletler hukukunda ancak sınırlamalarla uygulama alanı bulabilir. 

Rusya'daki sosyal demokratlar da, Avusturya—Macaristan monerşisindeki sos-
yal demokratlar gibi, aynı problemlerle karşı karşıya idi. Bu sebeple zamanın 
önde gelen ieoricileri Lenin ve Sialin " S elf d e 1 ermin a ti on" hakkı ile özel olarak 
ilgilendiler (8). Özellikle Sfalin 1913 yılında Viyana'da yazdığı "Marksizm ve mil-
liyetçilik" adlı çalışmasında Renner ve Bauer'in teorilerini incelemiş ve bunları 
kesin olarak reddetmiştir. Renner ve IBauer Avusturya'nın devlet olarak birliğin-
den [hareket etmiş ve devleti meydana getiren öğelerin devlet içinde muhtariyet 
hakkını savunmuşlardır. Buna karşılık Sialin'e göre ise, ulus toprağa bağlıdır,- ona 
ülkesel egemenlik hakkı tanınmalıdır. "Selfdeiermination" hakkını, ilk olarak 
Bolşevik doktrin devletler hukuku prensibi olarak yorumlamıştır. Sialin ulusların 
egemenlik hakkını ve hatta onların egemenliği allında yaşadıkları devletten ay-
rılma haklarını savunmuştur. Ancak, Sialin komünist partinin çıkarlarının, millet-
lerin haklarına nazaran öncelik taşıyacağını belirtmiştir. Bir ulus, hatta kendi 
ulusundan olan bir devlete iltihak edebilir. Ancak bu durum komünist partinin 
toplumun bu kararını onaylayacağı anlamına gelmez. Proletaryanın çıkarlarını 
temsil eden komünist partinin yükümlülükleri ve toplumların hakları ayrı şeyler-
dir. 1913 yılında Sialirt tarafından ortaya atılan bu düşünceler, "Selfdetermination" 
konusunda doğu ve batı arasındaki farkı gösteren, bugün için de geçerliliğini ko-
ruyan kriterdir. 

II.) 1917 senesi, "Selfdeierminaiion" hakkının dünya politikasında aktüel oldu-
ğu bir yıldır. Rusya'daki bolşevik ihtilâli ve Amerika Birleşik Devletlerinin 1 nci 
dünya savaşma girmesi, "Selfdetermination" konusunda dünya kamu oyunu oluş-
turdu. Başkan Wilson zamanında "Selfdetermination" hakkı düşünce dünyasında 
önemli bir yer kazandı, örneğin : 6/4/1918 iBalfimor konferansında, 4/7/1918 tarihli 
Mount Vernon konferansında "Selfdetermination" hakkı modern dünyanın dayan-
dığı temel prensip olarak gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Alman-
ya ile yapılan Barış antlaşmasının onaylanması müzakeresi sırasında aldığı karar-
da (18/3/1920) "Selfdetermination" ilkesine bağlılığını ifade etmiştir. 

Bolşevik ihtilâli sırasında 12/15 Kasım 1917 de aşağıdaki prensipler ilân edildi 
1) Rus toplumlarının eşitliği ve egemenliği, 

2) Rus toplumlarının devletten ayrılıp, bağımsız devlet kurma hakları da da-
hil olmak üzere "Selfdetermination" hakkı, 

3) Bütün toplumların muhtar kılınması, 
4) Azınlıkların serbestçe gelişmesi. 

12/15 Kasım 1917 tarihli deklarasyona göre Sovyetler Birliği, kendini oluşturan 
toplumların serbest iradesine dayanan federal bir devlettir. 5 Aralık 1963 tarihli 

(8) B. Meissner, Die Sowjetische Stellung zum Selbsibesîimmungsrecht  der Völker, Sonderdruck 

aus International'es Recht und Dîplomatie,  1962, s. 21 vd. 
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Sovyet Anayasasının 17 nci maddesinde de Birliğin her cumhuriyeti, Sovyetler 
Birliğinden ayrılma hakkına sahiptir, hükmü öngörülmekledir. Bu hüküm 12/15 
Kasım 1917 tarihli deklarasyona dayanmaktadır. 

Fransız hükümeti, barış konferansı hazırlığı sırasında "Selfdetermination" hakkı 
ile ilgili olarak 15/11/1918 tarihinde verdiği notada, plebisit hakkına işaret etmiş-
tir : "Toplumlar gizli ve serbest oylarıyla kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir". 
Önemli olan burada "Selfdetermination" hakkının, devletler hukuku ve dış politi-
ka alanında somutlaştırılmasıdır. Fransız görüşüne göre "Selfdetermination" hakkı 
serbest ve gizli yapılan plebisit ile gerçekleşir. Ancak bu ilke "principle of 
homogeneousness" olarak adlandırılan diğer bir ilkeye bağlıdır. Bu ilke, ilke ola-
rak Bohemya, Tirol, İstria, Dalmaçya ve Lüksemburg'da uygulanabilirdi. Konfe-
ransın devamı sırasında ortaya çıktığı gibi, Fransızlar "Homogenitaei" kavramına 
ulusal değil, daha çok tarihi anlam vermiştir. Tabii ki bu durum esasta bir çelişki 
teşkil etmektedir. Bu görüş Avusturya—-Macaristan Monarşisinin siyasal ve tarihi 
birliğini zedelerken, Çekoslovaklarm mevcut Bohemya sınırlarını koruma taleple-
rini destekliyordu ,(9). 

Almsn İmparatorluğu, Amerika Birleşik Devletleriyle 3 ve 12/10/1918 de yap-
tığı bir nota teatisinde, WiIson'un prensiplerini barış antlaşmalarına esas olarak 
kabul etmiştir. Müttefiklerin mahfuz tuttuğu bir takım haklar, örneğin : Denizlerin 
serbestliği; Savaş tazminatı "Selfdetermination" hakkını zedeler mahiyette görül-
memiştir. Amerikalıların görüşüne göre VVilson'un 14 noktasında düzenlenmeyen 
problemlerin çözümünde de "Selfdetermination" hakkı temel ilke olarak kabul 
edilmiştir. Alman İmparatorluğu Dış İşleri Bakanı von Brockdorff—Ranizau 
2/1/1919 da görevine başlarken yaptığı konuşmada, "Selfdetermination" hakkının 
toplumların temel hakkı olduğunu bildirmiştir. 

Barış 'antlaşmasının hukuki temelleri konusunda Yersailles konferansına veri-
len muhtırada, mevcut olan temel haklara bir yenisinin daha katıldığı, savaşan 
devletlerin devlet adamlarının amaç olarak "Selfdetermination" hakkını gördük-
leri ifade edildi. Bu muhtıranın sonunda "Selfdetermination" hakkı, "Bir devletin 
iç düzeni üzerinde serbest olarak kendisinin tasarruf edebilmesidir" şeklinde ta-
nımlandı. 

Weimar Anayasası ikinci maddesinde, "Selfdetermination" hakkını açık olarak 
hukuk kaynağı olarak tanımıştır. İkinci maddeye göre : İmparatorluk ülkesi fe-
dere devletlerin ülkelerinden oluşur. Diğer yerler, o ülke halkının "Selfdetermi-
nation" hakkına istinaden istemesi üzerine bir kanunla İmparatorluğa katılabilir-
ler. 

"Selfdetermination" hakkı bu sırada yapılan antlaşmalarda da yer almağa baş-
lamıştır. Örneğin : Rusya ile Estonya, Letonya ve Litvanya arasında yapılan ant-
laşmalarda "Selfdetermination" hakkı Milletler Cemiyeti zamanında temel politik 
prensip olarak geçerlilik kazanmıştır. Ancak önemli Orta Avrupa sorunları, ör-

( 9 ) Hsrırar.n Reschhofer, Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund, Köln 1969, s. 19 vd. 
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neğin : Avusturya, Südeller Bölgesi konusunda alınan kararlarda bu prensibe 
dikkat edilmemiştir. Diğer taraftan Versailles ve Saint—Germain Antlaşmalarında 
yine önemli bazı bölgesel sorunların "Selfdeterminalion" hakkının kullanılması 
anlamına gelen plebisit ile kararlaştırılması öngörülmüştür. Örneğin: Yukarı 
Silezya, Batı Prusya, Kuzey Silezya, Eupen—Malmedy, Kaernten. 

Yine Milletler Cemiyeti zamanında, "Selfdeterminalion" hakkının yalnız bir 
siyasal ilke olmayıp, devletler hukuku normu olduğu ortaya atıldı (10). Örneğin : 
Alman diplomatik yazışmalarında da "Selfdelermination" hakkı yeni bir temel hak 
olarak gösterildi. Ayrıca Weimar anayasasının ikinci maddesi "Selfdelerminati-
on" hakkını hukuk kaynağı olarak zikretti. 

"Selfdeterminalion" hakkı dış politikadaki önemini özellikle Alman İmparator-
luğu ve düşmanları arasında yapılan barış müzakereleri sırasında kazandı. "Self-
delermination" hakkı hukuken bağlayıcı ilke olarak, görüşmelere esas alınmak 
üzere barış konferansı için verilen Alman Muhtırasında kabul edildi. Muhtıra, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Alman hükümeti arasında, Alman hükümetinin 
Wilson'«n 14 noktasını barışa esas olarak kabul ettiği konusundaki mutabakatı be-
lirtmiştir (Ön—barış Antlaşması). Bu müzakerelerin gayesi sadece teferruatların 
getirdiği sorunlar üzerinde anlaşma temin etmekti. Eğer Wilson'un 14 maddelik 
programı "Selfdelermination" ilkesinin ifadesi olarak kabul edilirse, "Selfdetermi-
nalion" hakkının ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında ya-
pılan antlaşma ile "kısmi" devletler hukuku normu haline getirildiği söylenebilir. 

III.) "Selfdeterminalion" hakkının gelişim tarihinde, Aaland adaları önemli bir 
anlam taşır. 1812 tarihinde İsveç tarafından Finlandiya ile birlikte Rusya'ya bıra-
kılan adaların Ballık denizindeki stratejik önemi ve Ballık devletleri arasında siya-
sal denge rolü inkar edileme*. Ancak adaların "Selfdelermination" tarihinde ka-
zandığı önem, onun siyasal ağırlığı ile ilgili değildir. Adaların askerî-siyasal ve 
stratejik önemi 30/3/1856 tarihinde ingiltere, Fransa ve Rusya tarafından yapılan 
ve adaların silahsızlandırılmasını öngören sözleşmenin de esasını teşkil etmiştir. 
Bu sözleşme 1856 tarihli Paris Barış Antlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil eder 
(Paris Antlaşması Madde 33) (11). 

Birinci dünya savaşında Rusya'nın parçalanması ile Aaland adaları sorunu 
tekrar canlandı. 1813 tarihli antlaşmada öngörülen statüye göre muhtariyete sahip 
olan Finlandiya, Rusya'dan ayrıldı. Aaland adalarının İsveç'li halkı bu ayrılmayı 
destekledi. Ancak onlar başlan itibaren sadece Rusya'dan değil, planlanan Fin-
landiya Devletinden de ayrılmayı istiyorlardı. İsveç hükümeti bu davranışı des-
tekledi ve Paris Barış Konferansında olduğu gibi, Finlandiya'ya başvurdu. Sorun 
İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti Konseyine getirildi. Finlandiya, sorunun 
münhasıran kendi yetkisine ait olduğunu ileri sürerek itiraz etti. Bu itiraz, İngil-
tere larafmdan getirilen sorunun konsey tarafından görüşülmesi bakımından önem 

(10) Ibid., s. 20. 
(11) Fieischmcnn, Völkerrechtsquol!en, Halle 1905, s. 55. 
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taşıyordu. Milletler Cemiyeti Konseyi sorunların incelenmesini üç bilirkişiden 
olu:an Hukukçular Komisyonuna havale etti. Bu Komisyon raporunu Eylül 1920 
de verdi. 

Raporu incelemeden önce, anlaşmazlığın mahiyet ve ortaya çıkışına göz atmak 
yararlıdır. Rapor herşeyden önce, kesin ve genel olarak tanınan statüye sahip bir 
devletin uluslararası durumu ile, geçici statüye sahip bir devletin uluslararası du-
rumu ayrımına dayanmaktadır. Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerinin tahlili, bu 
bakımdan raporda önemli bir yer işgal etmiştir. Hukukçular Komisyonu, Finlan-
diya ve Aaland adalarındaki uluslararası statüyü rapora esas olarak almıştır. 

Aaland adaları Finlandiya ile birlikte Napolyon ve I. Alexander arasında ya-
pılan Tilsit antlaşmasının bir sonucu olarak Rusya tarafından ilhak edildi. Finlan-
diya 1809 da bağlılık yemini etli. İsveç 12/8/1312 tarihli Abo antlaşması ile slaiü-
quo'yu tanıdı. Finlandiya, Aaland adaları da dahil olmak üzere, böylece muhtar 
büyük dükalık olarak Rusya'ya dahil oldu. III. Alexander'in politikası, bununla 
beraber, Finlandiya'nın muhtariyet haklarını tümüyle yok etti. Çarlık Rusyası ve 
Finlandiya bir şahsî birlik oluşturdu (12). 

15 Mart 1917 de Çar, kendisi ve veliaht namına kardeşi Michail 
Alexandrowilsch lehine tahttan ayrıldı. Michail Alexandrowilsch'deı tahta çıkmayı 
reddetti ve bütün hükümet yetkilerini yeni kurulan bir kabineye bıraktı. Geçici 
hükümet olarak görev yapan bu kabine Millet Meclisine karşı sorumluluk taşıyor-

du. 
Finlandiya eski büyük dükalığının, Rus İmparatorluğuna hukuki bağlılığı 

sorunu, Finlandiya Meclisinden (Landtag) geçirilen 18/7/1917 tarihli yetki kanunu 
ile çözümlendi. Kanunda, Rusya imparatorluk Hükümetinin yetkileri dış politika, 
askerî, kanun koyma ve idari konularla sınırlandı. Eyalet Meclisi bundan sonra 
dağıldı. Merkezi hükümet, meclisi dağıtma kararnamesinde Çarın ayrılması ile 
ona ait yetkilerin geçici imparatorluk hükümetine geçtiğini belirtti. Eyalet Mec-
lisinin yeniden seçilmesi ile Helsinki ve Pelersburg arasında başlayan görüşmeler, 
bolşeviklerin iktidarı ele geçirmeleri ile sona erdi. Bolşevik hükümet, uzun süre 
ülkenin her tarafında otoritesini kuramadı. Finlandiya'da Eyalet Meclisi 15/11/1917 
tarihinde ilkin kendisini en yüksek otorite olarak ilân etti. 6 Aralık'ia ise, Finlan-
diya bağımsız cumhuriyet olduğunu ilân etti. Finlandiya bu bağımsızlık ilânında 
Sovyet Hükümetinin 15/11/1917 tarihli "Kararnamesi"ne atıfta bulunuyordu (13). 

Rusya merkezî yürüime komitesi 4/1/1918 de Finlandiya'nın politik bağımsız-
lığını tanıdı. "Selfdetermination" hakkına dayandırılan bu bağımsızlık ilânı ile, 
Rusya ile Finlandiya arasında şimdiye dek mevcut olan (Staatsrechtlich) kamu hu-
kuku bağı iptal edilmiş oldu. Anca'k Rusya, aynı zamanda Rus askerlerinin Fin-
landiya'dan çekilmesini kabul etmedi. 

(12) F. Vortisch, Die Aaland—Frage, Ihre Entwicklung aus Natur und Geschichte Nord—ost 
Europas. Juristische Würdigung der um sie ervvachsenen Völkerrechtsakte, Berlin 1933, 
s. 46 vd. 

(13) Ibid., s. 67 vd. 
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Finlandiya'nın bağımsızlığının tanınmasından sonra Estonya, Leionya ve Lit-
vanya'ya bağımsızlık veren beyannamede, Bolşevik Hükümetin tutum değiştirdi-
ğini görüyoruz. Bu beyannamede, adı geçen devletlerin bağımsızlığı yerine, on-
ların federe devlet olarak Rusya'ya katılması öngörülüyordu. 

Aaland adalarındaki İsveçli halkın "halk hareketi", Rus monarşisi tarafından 
yaratılan şartlar altında gelişti. Ancak bu hareketin daha derin sebepleri vardır. 
Aaland adalarının İsveç toplumu, Finlandiya'da yaşayan çok sayıdaki İsveç top-
lumundan, daha 19 ncu yüzyılda, İsveç'e aşırı bağlılığı ile ayrılıyordu. Adaların 
isveçli toplumu, adaların coğrafî yeri dolayısıyla İsveç'le yakın kültürel ve eko-
nomik ilişkiler içerisindeydi. İsveç de 1809 barış görüşmelerinden anlaşılacağı 
üzere, adaya büyük önem veriyordu. Örneğin, delegeler müzakereler sırasında 
Finlandiya'nın terki konusunda yetkili olmalarına karşılık, Aaland adaları için bu 
yetkiyi haiz değildiler (14). 

Aaland'lı İsveç toplumu Rusya'nın egemenliği sırasında politik duygularını 
gizlemek zorunda 'kaldı. 1880 ve 1910 yılları arasında adadaki Fin toplumunun 
yüzdesi % 1 den % 4 e yükseldi. Bu durum İsveç toplumunu, dil ve kültür bakımın-
dan fark gözetileceği düşüncesiyle tedirgin etti. 20/8/1917 tarihinde adalar İsveç 
Cemaat Meclisi aldığı karârda, adalar halkının tekrar İsveç Krallığı ile birleşmek 
istediğini belirtti (15). Bu karara toplantıda bulunmayan temsilciler de sonradan 
katıldı. Cemaat Meclisinin sonraki toplantıları Rusya tarafından engellendi. Rus 
askeri baskısının azalmasından sonra, adaların İsveç'e bağlanması çalışmaları, açık 
olarak sürdürülebildi. Finström'de 29 Aralik'ta toplanan eşraf tek karşı oya 
mukabil 300 oyla Dilek Komisyonunu kurdu ve bu komisyon İsveç Kralından uy-
gun önlemleri almasını istedi. İmza toplama işlemi sonucunda oy hakkına sahip 
13000 kişiden 7913 kişi İsveç'le birleşme isteğini belirtti. 3 Şubat 1918 de bir dele-
gasyon oylama sonucunu İsveç Kralına arzetti ve arzularının "Selfdetermination" 
hakkının gerçekleşmesi olduğunu belirtti. 

Kızıl Fin ve Rus geçici hükümet kuvvetleri ile Beyaz Fin kuvvetleri arasında 
İsveç'in de aracılığı ile yapılan antlaşma sonunda (21/2/1918) Rusya'nın Finlandi-
ya'dan çekilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu arada Alman askerlerinin (6/3/1918) 
adalara gelmesi bu konuda bir dönüm noktası teşkil eder (16). Almanya gönder-
diği notada, adalarda toprak iktisabı niyetinde olmadığını, İsveç'in adadaki çıkar-
larını tanıdığını beyan ediyordu. Almanya, Finlandiya Hükümetinin* rızasıyla 
adaları sadece merhale olarak kullanmak niyetindeydi (17). Ayrıca, İsveç'in mü-
dahalesinin insancıl karakterini de belirtiyordu. Beyaz Fin kuvvetleri, İsvsç asker-
leri 16 Mayıs'ta adalardan çekilirken, adaları işgal etti. Bu tarihten itibaren adalar 

(14) Hsrmonn Rcschhofer, Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund, Köln 1969, s. 25. 

(15) F. Vcîtiseh,  adı geçen «ser, s. 77. 

(16) Ibid., s. 82. 

(17) Ibid., s. 83. 
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Fin Hükümetinin gerçek otoritesine geçti. Adalar halkı "Selfdelermination" hak-
kına dayandırdıkları isteklerini İsveç hükümetine, Finlandiya Senatosuna ve Al-
man İmparatoruna sundular. 

Mütarekeden sonra adalar halkı itilâf kuvvetleri vasıtasıyla isteklerini ger-
çekleştirmeye çalıştılar. Cemaat Meclislerinde yapılan seçimle, ad hoc olarak teş-
kil edilen Landsting'in icra komisyonu politik bir organ olarak 9 Kasım'da itilâf 
devletlerine müracaat etti. 

Müttefikler ve itilâf devletleri arasında başlayan müzakerelerde barışın gele-
ceği umudu belirtildi. 

Başkan Wiîson, 18 Kasım tarihli mesajında barış antlaşmalarında toplumların 
"Selfdelermination" hakkına riayet edileceği vaadinde bulundu. Sürekli bir barış 
ancak toplumların istekleri dikkate alınarak sağlanabilirdi. 

Aaland adaları sorununda karşımıza taraf olarak adaların İsveç toplumu, İsveç 
ve Finlandiya çıkmaktadır. Uyuşmazlığın üç tarafı da isteklerini "Selfdetermina-
lion" hakkına dayandırmıştır. Mamafih, devletler hukukunda yalnız devletler 
süje olabilir. Uyuşmazlık adaların İsveç toplumunun politik amaçlar gütmesi ile 
başladı. İsveç hükümetinin adaların İsveç toplumunun gayesini benimsemesiyle, 
sorun uluslararası bir mahiyet kazandı. 

İngiltere Hükümeti uyuşmazlığı, 19/6/1920 de Milletler Cemiyeti misakının 
11 nci maddesine dayanarak, Milletler Cemiyetine gelirdi. Milletler Cemiyeti 
Konseyi 12/7/1920 de Finlandiya'nın Milletler Cemiyeti Misakının 15 nci madde 
8 nci fıkrasına göre (milli yetki) bu başvuruya itiraz etmesi üzerine, sorunu bir 
hukukçular komisyonuna inceletmeye karar verdi. Komisyon üyeleri F. Larnaude 
(Paris), Max Huber (Zürich) ve A. Struycken (La Haye) idi. Komisyona incelenmek 
üzere getirilen sorunlar; 

— Adalar halkının plebisit ile Finlandiya egemenliğinde kalmak yahut İsveç'e 
ilhak edilmek konusunda karar verme yetkisi olup olmadığı, 

— Fin—İsveç uyuşmazlığının Milletler Cemiyeti Misakının 15 nci madde 8 nci 
fıkrasına göre hukuken değerlendirilmesi; 

— 1856 antlaşmasında öngörülen adaların silâhsızlandırılmasma ilişkin hükümle-
rin bugünkü durumu. Bu devletlerin halefiyeti ile ilgili bir sorundu (18). 

Hukukçular Komisyonu, Finlandiya tarafından Milletler Cemiyeti Misakının 
15 nci madde 8 nci fıkrasına dayanarak yapılan itirazı, Finlandiya devletinin içinde 
bulunduğu şartları gözönünde tutarak reddetti. Rapora göre : Finlandiya henüz 
kesin olarak kurulmuş, statüsü belli bir devlet değildi. Adaların İsveç toplumu, 
henüz kesin olarak kurulmamış, oluşmakta olan bir devlet için de "'Selfdetermina-
lion" hakkını talep etmekleydi. Bu şarllar altında uyuşmazlık konusu münhası-
ran Finlandiya'nın yetkisi içinde kabul edilemezdi. Milletler Cemiyeti Konseyi, 
15 nci madde 8 nci fıkra anlamında bu uyuşmazlık konusunu inceleyebilir ve âdil 
olan çözümü önerebilirdi. 20 Eylül 1920 de Raportör A. L. Fisher Konsey'e raporu 

{18} Hennann Raschhofer, Selbstbestimmungsrechi und Völkerbund, Köln 1969, s. 28—29. 

64 



sundu. Raporda, mütalâanın önemli noktaları tekrar edildi. Örneğin, adaların 
İsveç toplumu ve Finlandiya'nın, bağımsızlık çabalarında baştan itibaren başka 
maksatlar güttükleri, Finlilerin bağımsız bir Finlandiya Devletinin kurulmasını, 
adaslrın İsveç toplumunun ise İsveç'le birleşme isteğinde oldukları belirtildi; ay-
rıca konseyin yetkisini kabul eden bir karar taslağı konseye teklif edildi. Konsey, 
raportör tarafından teklif edilen karar taslağını kabul etti. Rapora uygun olarak 
kendisini Milletler Cemiyeti Misakınm 11 nci madde 2 nci fıkrası muvacehesinde 
yetkili ilân etti (19). 

Finlandiya tarafından Milletler 'Cemiyeti Misakinin 15 nci madde 8 inci fıkra-
sına dayanılarak yapılan itiraz bu şekilde reddedilmiş oldu. 

Mütelâanm Konsey tarafından kabul edilen noktaları şunlardır-: 

(1) İsveç ve Finlandiya arasındaki uyuşmazlık, münhasıran bir devletin egemenlik 
sahası içine giren, siyasal bakımdan kesin olarak düzenlenmiş bir duruma iliş-
kin değildir. Finlandiya bu tarihte, henüz kesin olarak kurulmuş bir devlet 
statüsünü haiz değildi. 

(2) Tam tersine, uyuşmazlık, "Selfdetermination" hakkına dayanan adalar halkının 
siyasal bakımdan bölünmesi, diğer taraftan Finlandiya'nın Rusya'dan ayrılması 
olgusundan doğmuştur. 

(3) Sonuç olarak; uyuşmazlık konusu, devletler hukukunun münhasıran Finlandi-
ya'nın yetkisine bırakabileceği bir konu değildir. 

Konsey tarafından benimsenen temel hukuki düşünce, devletler camiasında 
kesin olarak kurulmuş devletler ve uluslararası alanda henüz genel olarak tanın-
mamış devletlerin staütsü arasında yapılan ayrımdır (20). Mütalâa yalnız hukuk 
iarihi bakımından değil, aynı zamanda bir devletin içinde bulunduğu farklı ulus-
lararası durumlara göre ortaya çıkan hukuki sonuçların açık ve ikna edici şekilde 
incelenmesi gibi Devletler Hukukunun sorunlarına eğilmesi bakımından da büyük 
önem taşımaktadır. 

Kesin ve egemen olarak kurulan bir devlet, devletler camiasının bağımsız bir 
üyesidir,- bu şekliyle devlet genel olarak tanınır,- ülke egemenliği açısından böyle 
bir do:vlet "kesin ve normal" bir statü içindedir. Prensip olarak mütalâaya göre, 
böyle bir devlete karşı "Selfdetermination" hakkına istinaden yapılan iddialar ve 
ortaya çıkan anlaşmazlıklar, uluslararası bir uyuşmazlık teşkil etmez. "Selfdeter-
mination" hakkına istinaden yapılan istekleri kabul edip etmemekte bu devlet 
münhasıran yetkilidir (21). Geçiş durumunda bulunan devletler 'bakımından du-
rum tersinedir. Pozitif devletler hukuku kurallarının uygulanması için gerekli 
olan esas hiç tartışmasız tam ülke egemenliğidir. Eğer ülke egemenliği yoksa, ör-

(19) Journal officiel das VöILcrbundrates, 1920, s. 396. 

(20) Hcrmona flaschhoîer,  Se'lbstbestimmungsrecht und Völkerbund, Köln 1969, s. 30. 

(21 ) B!c. s. 67 
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neğin devlet bir değişim yahut dağılma halinde ise, devletin statüsü hukuki ba-
kımdan şüpheli ve belirsizdir. Fiili durumdan kesin duruma geçiş, münhasıran b'r 
devletin yetki alanına girmez (22). Mütalâa, doktrinde de genel bir tasvip gör-
müştür. Örneğin, Kaeckenbcck La Haye'de Birleşmiş Milletler Antlaşması konu-
sunda verdiği derste, politik bir uyuşmazlığın, titiz bir hukuki inceleme sonucunda 
yumuşatıldığını, anlaşmalı bir çözüme ulaşıldığını beyan etmiştir. Mc Nair, Ant-
laşmalar Hukuku konulu eserinde mütalâanın eskidiğini, zira o zamanlar Milletler 
Cemiyeti Konseyine yardım edecek bir yargı merciinin henüz kurulmadığına işaret 
etmiştir (Daimi Adalet Divanı statüsü hazırlığı henüz sona ermemişti) (23). 

Eîich Kaufmajm, La Haye Akademisinde verdiği derslerde teferruatlı olarak 
bu konuyu incelemiştir. "Selfdetermination" hakkı Milletler Cemiyeti zamanında 
değeri olmayan basit bir ilke değildi,- fiili durumlardan doğan uluslararası uyuş-
mazlıkların değerlendirilmesinde önemli bir kıstastı. Örneğin, geçiş karakterine 
sahip, henüz tamamlanmamış fakat uzun zaman sürebilecek, devletlerin kurulması, 
parçalanması ve değişimi olaylarından ortaya çıkan uyuşmazlıkların yahut kesin 
olarak kurulmuş, kesin statüye sahip devletlerin egemenliğini açık olarak kasten 
kötüye kullanılması sebebiyle ortaya çıkan uluslararası uyuşmazlıkların değer-
lendirilmesinde olduğu gibi. Kauimann bu şekilde, mütalâanın diğer önemli bir 
noktasına işaret etmiştir. Hukukçular Komisyonu, bir devletin egemenliğini açık 
şekilde devamlı olarak, devleti meydana getiren toplumlardan birinin aleyhine 
kötüye kullanması halinde çıkacak uyuşmazlığın, uluslararası bir karaktere sahip 
olup olmadığını incelememekle beraber, bu durumda uyuşmazlık konusunun dev-
letin münhasıran yetkisini aştığını belirtmekle uyuşmazlığın uluslararası bir mahi-
yet kazandığını kabul etmek istemiştir. 

Mütalâanın "Selfdetermination" hakkı konusunda getirdiği bir diğer açıklama 
da, "Selfdetermination" hakkı süjeliğidir. San Fransisko konferansının yetkili ko-
mitesi dört büyüklerin teklifi üzerine daha sonra Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 
1 ve 55 nci maddelerine alınan "Selfdetermination" hakkı üzerine uzun süre çalış-
mıştır. "Selfdetermination" hakkının kullanılmasındaki er. büyük güçlük, "Self-
determination" hakkına müstahak "Halk" kavramının değişik anlamlarda yorum-
lanmasıdır (.24). Her sosyal guruba "Selfdetermination" hakkı ve ayrılma (Sezession) 
hakkı verilmesi tabii hukuktan kaynaklanan mevcut hukukî düşünce çerçevesinde 
kabul edilmemektedir. Mütalâa, bu sorunu kendisine arzedilen somut olay için 
önemli faktörleri tahlil ederek, titiz bir inceleme sonucu çözmüştür. Mütalâanın 
içeriği, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 1 ve 55 nci maddelerinin ortaya attığı so-
runların aydınlatılması bakımından çok değerlidir. Mütalâaya göre, eğer bir sos-
yal gurup, açık olarak serbest iradeleriyle bir araya gelen insan topluluğu olarak 
nitelendiriliyorsa, "Selfdetermination" hakkının süjesi olabilir (25). Hukukçular 

(22) Hermann Raschhoîer,  Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund, Köln 1969, s. 31. 

(23) Mc Nair, The Law of Treaties, Oxford 1961, s. 264 vd. 

(24) G. Dahm, Völkerrecht, Stuttgart 1958, s. 388 vd. 

(25) Hermaann Raschho?er, Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund, Köln 1969, s. 33 vd. 
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Komisyonu, adalar halkının iradesini siyasi olarak açıklamasını ölçü almıştır. Ada-
lardaki siyasal statü değişikliği bu sebepten daha baştan itibaren karakter ve amaç 
bakımından Finlandiya'dan farklıdır. Adalar halkı siyasal iradesini çeşitli şekil-
lerde açıklamıştır. Örneğin, Cemaat Meclisi tarafından alman 20/8/1917 tarihli 
karar, Kasım sonunda îsveç Kralına sunulmuştur. 31 Aralık 1917 tarihinde yapılan 
plebisit ve bunun 3 Şubat 1918 de İsveç Kralına sunulması,- 1919 yılında yapılan 
yeni plebisit,- Birleşik Amerika Devletleri başkanına, Fransa'ya, İngiltere Hüküme-
tine yapılan başvurular. Paris Barış Konferansına ve Milletler Cemiyeti Konseyi-
ne delege gönderilmesi gibi bazı uluslararası girişimler ve görevi halkın ortak 
iradesini gerçekleştirmek olan olağanüstü temsili organın "Iandsting"in kurulması 
gibi. Hukukçular Komisyonu bu girişimleri, adalar halkının ulusal amaçlarını 
gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalar olarak nitelendirmiştir. 

IV.) "Selfdelermination" hakkının kullanılması çeşitli sebeplere dayandırıla-
bilir. Örneğin, geleneklere bağlılık yahut dil ve kültür birliğine dayanan amaç-
lar. Ancak, bu faktörler önemli olmakla beraber, mütalâa bu objektif faktörleri 
iradenin açıklamasının bir şekli olarak kabul etmiştir. Adalar halkı "Selfdetermi-
nalion" isteğini mütecanis, ciddi ve devamlı olarak belirtmiştir. Finlandiya hükü-
metinin baslıramadığı bu istek zamanla daha kararlı ve açık bir şekle bürünmüştür. 
Finlandiya'nın görüşüne göre, (ki Finlandiya bu görüşe dayanarak Aaland adala-
rının isteklerini reddetmişti) Finlandiya Büyük Dükalığmm (Grossherzoglum) Çar-
lık Rusyasmda sahip olduğu statü gibi, muhtariyete sahip bir birlik, kendi coğrafi 
sahasında bağımsızlık kazanmakla halkını meydana getiren toplumlar bakımından 
hukuk: uir değişikliğe uğramaz, ancak şimdiye kadar muhtar bir birlik olarak sa-
hip olduğu güce şimdi egemen bir devlet olarak sahip olur. Mütalâa'da bu görüş, 
kosin olarak reddedilmiştir (26). Mütalâaya göre, bir halk topluluğu "Selfdeter-
minetion" isteğini, devamlı olarak açıklamak sureliyle gerçek ve fiili bir irade bir-
liği olduğunu ortaya-koyarsa, bu topluluk "Selfdelermination" hakkının süjesi ola-
bilir. Mütalâa bu şekilde, "Selfdelermination" hakkı süjeliğini irade açısından 
çözmüştür. Bu "irade" ,, unsuru bir topluluğu birleştiren, örneğin, dil, tarih gibi 
unsurlardan farklı olabilir. Önemli olan o halde topluluğun iradesi, isteğidir (27). 
"Selfdeierminalion" hakkı bir hukuk ilkesi olup, pozitif hukuk normu değildir. Bu 
sebepten, "Selfdeterminalion" hakkı süjeliği çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu 
hakkın süjesi baştan belli olabilir, örneğin kurulmuş bir devletin hakkı gibi. Bu 
takdirde, anayasa hukuku çerçevesinde toplumun iradesi teşkilâtlandırılmıştır, 
yahut hak süjesi henüz belli değildir, dinamik bir oluşum içindedir,- süjelik vasfı, 
Aaland adalarında olduğu gibi, bir sosyal gurubun (topluluğun) iradi tasarrufları-
na bağlı olarak kendini gösterir. Sosyal gurubun iradi tasarruflarının devamlılığı, 
onun iradi birliğine ve bunun sonucu olarak "Selfdelermination" hakkı süjeliğine 
varsayım teşkil eder (28). 

(26) Bk. s. 65) 
(27) T . Veiter, Das Recht der Volksgruppen und Sprachminderheiten in Österreich. I. Teil, Volk, 

Volksgruppen, Nation. Wien— Stuttgart 1970, s. 45 vd., s. 83 vd. 

(28) T . Veiter, System eines internationalen Volksgruppenrechts, Wien—Stuttgart 1970, s. 29. 

67 



ÇEVRENİN KORUNMASI VE TÜRK HUKUKU 

Doç. Dr. Koksal BAYRAKTAR 

îstanlbul Hukuk Fakültesi 
Çeza Hukuku öğretim üyesi 

I * 
Ve dalgakıranlarla zincirlenmiş deniz 
Gitgide çürüyen bir su olmada artık 
Akıtmada zehrini doğaya 
İçimizdeki bataklık [*] 

"Eskiden insanlar dağınık ve mesafeli bir ortamda daha sakin yaşarlardı. Gü-
nümüzde ise sosyo-ekonomik koşulların büyük çapta değişip gelişmesi ve tekni-
ğin aşırı bir hızla ilerlemesi sonunda insanlar konserve kutusundaki sardalyalar 
gibi birbirine yapışmak ve burun buruna yaşamak durumuna geldi. Dün orta hal-
li bir kasabada veya büyük bir mahallede bir kaç bin kişi otururken bu gün aynı 
sayıda insan bir gökdelende barınmakta veya çalışmaktadır. Hızlı teknik ilerle-
menin sonucu olarak çağımızda birlikte yaşamayı zorlaştıran, ağırlaştıran sorun-
lar ve nedenler gün geçtikçe artmaktadır. Artık jet uçaklarının ıslık sesleri, rek-
lâm levhalarının ışıkları, radyo veya televizyonların gürüliüleri, fabrikaların her 
türlü artıkları, motorlu araçların eksoz dumanları ve kornaları gibi sayısız bir çok 
nedenler yalnız insanı değil, doğayı bile rahatsız etmekte ve hatta insan yaşamını 
tehlikeye düşürmektedir. 

İnsanın dağ başında veya ıssız bir adada tek başına ömür sürmesi söz konusu 
almadığına göre, toplumda rahatsızlığa yol açan bu gibi hallerin ve nedenlerin 
olanaklar ölçüsünde önlenmesi suretiyle birlikte yaşamayı kolaylaştırmak zorun-
luğu vardır" (l). 

1 — Çevrenin korunması kavramı — Konunun kapsamı : 

Çevre, ortaya çıkardığı sorunların çokluğu ve zorluğu ile günümüzün en önem-
li olgularından birini oluşturmaktadır. Konu, doğal kaynaklardan, Yüzyılların ge-
tirdiği zenginliklerden bilim ve teknik ile yararlanan insan uygarlığının olumsuz 
bir yönüdür. Gerçeklen insan aklı ve emeği ile yaratılan günümüz gelişimi, in-
sana pekçok katkılar sunmakla birlikle böylesi zor bir sorun da getirmiştir. 

[*] Ataol Behramoğlu, Kuşatmada (Devrimci ıSavaşımda Sanat Emeği, 1978, sy. 1) , 
sh. 21. 

(1) Yar. 1. HD., 21/10/1977, E. 1027Iİ/K10676, ( Y K D , 1978, sy. 2), sh. 182—1183. 
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Çevre, kapsamı hayli geniş bir konuyu oluşturmaktadır. Ülkedeki bitkisel du-
rum, doğal kaynaklar, vahşi ve ehlileşlirilmiş hayvanlar, doğa ve eski eserler ko-
nunun çeşitli yönleri olmakta ve kentleşme - yerleşme ile konu bütünleşebilmek-
tedir. 

Konuya, yürürlükteki yasaların içeriği incelenerek yaklaşıldığında bazı ku-
ralların varolduğu görülebilmektedir. Bu açıdan İl İdaresi Kanununun 9/i mad-
desi ve Belediyeler Kanununun 15. maddesi il ve belediye bölgelerinde yörenin 
korunmasına ilişkin hükümleri içinde bulundurmakladır. İnsan yaşayışının en 
önemli unsurlarından biri olan suların korunması ile ilgili olarak da bazı kural-
ların varlığı izlenebilmektedir. Nitekim İmar Kanununun ek 7. maddesinde deniz, 
göl ve ne'hir kenarlarında 10 metrelik bir alan içinde bina yapılması ya da arazi 
ve arsa kazanılmasını yasaklamıştır ('2). Aynı şekilde, Sular Hakkındaki Kanunun 
8. maddesinde, Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanu-
nun 2, 3 ve 4. maddelerinde kaynaklar ve pis sularla ilgili kurallar getirilmiştir (3). 
Kentlerdeki yeşil alanlarla ilgili olarak da, İdare-i Umumiye-i Vilâyet Kanununun 
78. maddesi, Belediye Kanununun 15. maddesi ve İmar Kanununun 42. maddesin-
de kurallar, düzenlemeler bulunmaktadır ,{4). Kentlerin sağlığı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununun 309. maddesinin ayrıntılı kuralları ile sağlanmak istenmiştir. Nihayet 
kentler dışındaki ormanlarla ilgili olarak Orman Kanununun 91. maddesi ile sı-
nırlayıcı kurallar getirilmiştir. Bu geniş kapsam içerisinde konuyu tamamlayıcı 
nitelikte diğer hükümlere Eski Eserler Kanununda rastlanmaktadır. Eski eserlerin, 
geçmiş uygarlıkların kalıntıları bu Kanunun 1, 5, 25 ve 48, 50. maddelerindeki ku-
rallar ve yaptırımlarla korunmak istenilmiştir. 

Çevrenin korunmasına ilişkin bir diğer düzenleme "Su Ürünleri Kanunu" ile 
getirilmiştir. Denizlerde, göllerde, akarsularda bulunan ürünlerin, tümüyle yok ol-
malarını sonuçlandırıcı avlanma biçimleri önlenmek amaçlanmıştır. Kanunun 19. 
maddesi önemli bir önlemi kapsamaktadır : 

"— ÎBomba, torpil, dinamjt, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öl-
dürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Tarım Ba-
kanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik cereyanı, elekroşok ve 
hava tazyiki ile 'su ürünleri avlanması yasaktır. 

— Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücünü geçmemek üzere 
elektrik cereyanı ile aydınlatma ve münhasıran denizlerde olta ile 
avlanan su ürünlerinin denizden çıkarılmasında elekroşok usulü-
nün uygulanması müsaadeye bağlı değildir." 

Tüm bu yasalar ve kurallar, ayrı ayrı tarihlerde, ayrı bakış açısının etkisi ile 
hazırlanmıştır. Çevre ve çevrenin korunması bu yasaların temel dayanağını ve 

(2) Ayrıntılı bilgi için bkz. Tosun, ö., Kentsel Çevreyi ve Yeşil Alanları Koruyan 
Ceza Hükümleri, (Kentlerdeki Yeşil Alanlar - Korunması ve Geliştirilmesi Sim-
pozyumu), İstanbul, 1976, sh. 74—75. 

(3) B k z j Tosun, 76—77, 
(4) Bkz. Güran, S., Mahalli İdareler Açısından Kentsel Çevre ve Yeşil Alanların Ko-

runmasına İlişkin Yasa Hükümleri, (Kentlerdeki Yeşil Alanlar - Korunması ve 
Geliştirilmesi tSimpozyumu), İstanbul, 1976, sh. 78—81. 
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amacını oluşturmamış, bizce, ancak kendi değişik konuları içinde olağan bir ko-
nu niteliğini taşımıştır. Bu yönden, ülkemizde çevre, bizim bugün araştırmağa ça-
baladığımız biçimde tüm boyutları ve birbirleri ile uyumlu konuları ile ele alın-
mış ve hazırlanmış bir kavram değildir. Dolayısiyle sözkonusu yasaların "çevre 
korunması", "insan - çevre ilişkileri" yönünden ele alınmaları, yeni kurallar ve 
yeni düzenlemeler getirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Nitekim Amerika Birleşik 
Devletlerinde 1969 tarihli Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environment 
Policy Act of 1969) bu konuda çağdaş bir düzenleme getirmiş (5) ; Federal Alman-
ya'da 197(2 yılındaki yasa taslakları ile çevre kirliliği üzerinde durulmuş, ağır ce-
zalar üzerinde durulmuş ve bu çalışmalar su kaynaklarının, doğanın ve ormanla-
rın korunması yönünden de devam ettirilmiştir (6). 

2 — Çevrenin kirlenmesi : 

Çevrenin kirlenmesi, kirletilmesi sorunları da bu konunun bir bölümünü oluş-
turmaktadır. Bugün, çoğu ülkelerin yasalarında, bu konunun da geniş boyutlarla, 
hava, su, toprak kirliliğini öngören biçimde ele alındığı ve bu sorunların çözüm-
lenmeğe başladığı ğörülmektedir. İsveç, Danimarka, Almanya, İngiltere bu şekil-
de geniş, toplu yasalar hazırlayan ülkeler arasında bulunmaktadır. 

Çe'vre kirliliği konusu, tıpkı çevrenin korunmasında olduğu gibi yasalarımız-
da belirli bir olay olarak ele alınmamıştır. Çeşitli yasalarda yer alan bazı kural-
larla olay öngörülmek, düzenlenmek ve önlenmek istenilmiştir. Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu (im. 20, 250, 253, 266), Belediyeler Kanunu (m. 15, 19/2), İmar Kanunu 
(m. 6, 52, 54), İl İdaresi Kanunu (m. 9, 11) bu konuda çeşitli hükümleri içermekte-
dir (7). Bu kurallara dayanan kimi yargı kararları konuya ilişkin ilkeler getirmiş-
tir (8). 

(5)i Bkz. Tuncay, C., Dünyada Çevre Korunması Kanunları, Uluslararası İşbirliği ve 
Biz, (1TÜD., 1975, sy. 5), sh. 2. 

(6) Lettre d'information, no. 8, sh. 10; no. 12, sh. 14. 

(7)| Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Türk, H. S., Türk Hukukuna göre Hava Kir-
lenmesi, (AHFD., 1969, c. XXVI , sy. 3 - 4), sh. 115—,119. 
Hava kirliliği konusunda ayrıntılı bir düzenleme, "Resmi ve Hususi Yapılarla, 
Fabrika, İmalâthane ve Bilûmum Sınai Tesislerindeki Ateşçilerin Yetiştirilmesi 
ve Kalorifer Kazanlarının Yakılması, Kontrolü ve Bakımı Hakkındaki Yönetme-
lik" ile getirilmiştir. Bkz. RG. 5/9/1979, sy. 11799. 

(8)' örneğin "...izinsiz olarak çalışan ve çıkardığı duman ve gazlarla civar sakinle-
rinin huzur ve sıhhatini ihlal edici sıhhi mahzurları bulunan fırınların kapatıl-
masına ilişkin kararda mevzuaita aykırılık görülmemiştir. Dan. 12. D., E. 965— 
3410/K. 966—11600" "...yangın tehlikesi bulunan sabun imalâthanesinin çıkardığı 
is ve dumanın civar sakinlerinin sağlığına zararlı bulunduğunun tesbit edilmesi 
üzerine kapatılması hakkında il umumi hıfzısıhha meclisince müttehaz kararda 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır" Dan. 12. 
D. 1966/2874/K. 967—603. Bkz. özeren, A. - Dündar, E . - Dikbaş, O. - Akyüz, U . 
Belirli Konularda Bütün Emsalleriyle Danıştay Kararları, Ankara, 1969, sh. 121; 
Türk, 120—<121. 
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Konu Medeni Hukuk yönünden genel anlamı ile TMK. 656 ve 661. maddele-
rinde düzenlenmiş (9) ve Yargıtay çeşitli kararlan ile komşuluk ilişkilerinde, ki-
şiler arasındaki dar boyutlu ilişkilerde kirlenme sorununu çözümlemeğe çalış-
mıştır (10). 

Komşular arasında, mülkiyet hakkına ilişkin olarak dengeli bir kullanım dü-
zeni, MK. 661. madde aracılığı ile ikili bir sınırlama getirilerek kurulmak istenil-
miştir. Buna göre, komşuluğun gereği olarak beliren çevre etkilerine komşu ta-
şınmak maliki prensip olarak katlanmak yükümü altındadır. Diğer yandan bu et-
kiler aşırı bir düzeye ulaştığında veya MK. 661. maddedeki güzel deyimle "taş-
kınlık" niteliğini kazandığında artık komşu taşınmaz malikinin katlanma yükümü 
kalkar, onun yerini bu taşkınlıklara karşı koyma yetkisi alır. Böylelikle MK. 661. 
madde hem bir katlanma yükümü, hem de bir kaçınma yükümü öngörmektedir. 
Olağan komşuluğun gereği sayılabilecek çevre etkileri sözkonusu olduğunda ma-
likin müdahale özgürlüğü, taşkınlıklar sözkonusu olduğunda ise, müdahale yasa-
ğından sözelmek doğru olacaktır ( i l) . 

Bu kurallar çeşitli Yargıtay kararlarında ilke biçiminde belirlenmiş ve çevre 
kirliliği olayına yıllarca önce, yukarıda değindiğimiz kararlarla, belirli bir dü-
zenleme getirilmiştir. 

3 — Konuya ilişkin yasa çalışmaları : 

(Türkiye'de, giderek sanayileşme sürecinin gelişmesi, kirlenme olayının, sa-
dece komşuluk ilişkilerinde değil, toplumsal yaşamın tüm kesimlerinde, tüm do-
ğal zenginliklerinde ve kaynaklarda, belirmesini sonuçlamıştır. Olayı ortadan kal-
dırmak, hiç değilse hafifletebilmek için çeşitli yasa taslakları belirlenmiştir. Bu 
hazırlıkları, taslakları kısaca belirtmek istersek şunlarla karşılaşırız : "Çevre so-
runları hakkında yarım düzine kadar kanun tasarısı vardır. Bunların ilkini Prof. 
Dr. Celal Erluğ hazırlamış ve 10 yıl kadar önce Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunmuştur. En son .tasarı da Türk Tabiatını Koruma Derneği tarafından hazırlan-
mıştır. Geri kalan 4 tasarıdan biri yine Türk Tabiatını Koruma Derneği, biri An-
kara Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği, biri Sağlık Bakanlığı ve biri de TUBİTİAK 

(10) Yar. 1. HD., 8/10/1964 tarihli bir kararında, "bir ziraat bölgesinde fabrika ku-
rulmaması gerektiğine, falbrikanın dumanı ve etrafa saçacağı kimyevi maddeler 
komşu ziraaJt arazisine sahip kişileri zarara uğratacağı için bunların zararlı ey-
lemlerin önlenmesini isteyebileceklerine karar vermiştir". Yar. HGK., 26/10/1955 
tarihli kararında : "...Davalının kalorifer bacasının komşuluk ilişkilerine uygun 
bulunmayacağı şekilde duman çıkardığı ve bundan davacının zarar gördüğü bi-
lirkişilerce tesbit edilmiş ve mahkemece kalorifer tesisatının mazotla işleyecek 
şekle çevrilmesi suretiyle zararın giderilmesine karar verilmiştir..." denilmiştir. 
Bkz. Türk, 128,, 129. 

(11) Ulusan, 1., Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi ilkesi ve Uygulama 
Alanı, (İst. 1977, Sh. 154. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Aynı eser, 

sh. 155—264. 
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tarafından hazırlanmıştır" (12). :Bu konudaki sn yeni tasarı da Türk Tabiatını Ko-
ruma Derneğinin bazı kuruluşlarla yaptığı danışma toplantılarından sonra ortaya 
koyduğu "Çevre Sorunları ve Doğayı Koruma Yüksek Konseyi Kuruluş Kanu-
nu" 'dur (13). 

Türkiyede bu çalışmalardan sadece birinin yasa haline getirilebildiği görül-
mektedir : "Su Ürünleri Hakkındaki Kanun" 'da çevre kirliliğinin sularla ilgili du-
rumuna iliş'kin bazı hükümler bulunmaktadır. Bu yönden kanunun bazı madde-
lerinin ve buna bağlı olarak çıkarılan tüzüğün bazı hükümlerinin incelenmesi ko-
numuz açısından önem taşımaktadır. 

a — Su Ürünleri Hanımımda öngörülmüş kirlilik sorunu 

Kirliliğin ,tıpkı havada, karada olduğu gibi denizlerde, akarsularda da dev bo-
yutlara ulaşması ve bunun yanı .sıra denizlerde, sularda, deniz ürünlerinin nesil-
lerini kurutucu biçimde avcılık yapılması, bunların gerçek anlamda kurutulması 
olayları karşısında 1971 yılında 1380 sayılı "Su Ürünlerj Kanunu" yürürlüğe so-
kulmuştur. Kanunda yer alan çeşitli yasaklardan "Sulara zararlı madde dökülmesi 
yasağı" kirlilikle doğrudan doğruya ilgilidir. Kanunda yasak 20. maddede düzen-
lenmiş, cezası 36/d. maddesinde gösterilmiştir. Maddelerin açıklaması yapılmadan 
önce içeriklerini belirtmek yararlı olacaktır. 

"Su ürünleri veya bunları istihlak edenlerin veya kullananların sağ-
lığına veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, âlet ve edevata 
zarar veren maddelerin işsulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya 
civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesi'sat yapılması ya-
saktır. 

— Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir" 
(m. 20). 

"— 20 nci maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle 
mükellefiyetlere riayet etmeyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır pa-
ra cezası ile cezalandırılır. 

— 'Suç fabrika, imalâthane ve aielye gibi tesis sahipleri tarafından iş-
lenildiği takdirde 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası hiik-
molunur. Bu gibilerin faaliyetleri mene dilmekle beraber masrafları ken-
dilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesi-
ne karar verilir" (m. 36/d). 

Bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 28/6/1973 tarihli "Su Ürünleri Tüzüğü" nün 
11 ve 12. maddeleri ile ek : 5'i konu ile yakından, adeta ayrılmaz biçimde bağlıdır. 

(12) Bkz. Yavuz, F. , Çevre Sorunları - Genellikle ve ülkemiz açısından, Ankara, 1975, 
sh. 160i 

(13) Yavuz, 160. 
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"ıSu ürünlerine veya bunları istihlak edenlerin veya kullananların sağ-
lığına yahut istihsal vasıtalarına, .malzeme, teçhizat, âlet ve edevata 
zarar veren maddelerin içsulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine ve-
ya civarlarına dökülmesi veya dökülecek şekilde tesisat yapılması ya-
saktır. 
— Bu sulara dökülmesi yasak olan zararlı maddeler, Tüzüğe ekli 5 sa-
yılı listede gösterilmiştir. 

— Atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin analiz yoluyla saptanması 
için alıcı sudan atıkların alıcı suya karıştığı yer ımerkez olmak üzere 
ençok elli metre yarı çapındaki alan içinde, alıcı su akıntılı ise akıntı 
doğrultusunda .su numunesi alınır. Bu kontrol, numune alma alanına 
bir kafes içinde konacak su ürünlerinin yaşayıp yaşamadıklarının de-
vamlı olarak gözetilmesi suretiyle de yapılabilir. 

—• ıSu ürünleri üretim yerlerle civarında ilâçla zirai mücadele uygula-
ması Tarım Bakanlığının iznine bağlıdır." (m. 11) 

"11. .maddede sözkonusu edilen listede gösterilen atıklar zararsız hale 
getirildikleri takdirde iç sulara ve denizlerdeki su ürünlerinin istihsal 
yerlerine veya civarlarına dökülebilir. 

— Bu atıkların zararsız hale gelip gelmediklerinin kontrolü, 11. mad-
denin üçüncü fıkrası hükmüne göre yapılır." (m. 1:2) 

"İç sulara ve denizlerdeki istihsâl yerlerine dökülmesi yasak olan za-
rarlı maddeler listesi. 

I— Fiziksel özellikleri aşağıda belirtilen atıklar 

1) Sıcaklık. Yılın herhangi bir a,yında döküntü veya akıntı olarak ka-
rıştığı akarsuyun sıcaklığını günde 3° Cden döküldüğü deniz, göl 
veya rezervuarm sıcaklığını 2° C'den, bir saatte 0,5° C den fazla 
değişikliğe uğratan atıklar. 

2) Koku. Kokusu su ürünlerine zarar verecek nitelikte olan atıklar. 

3) Renk. Alıcı suda yapacağı renk değişikliği gün ışığının en az 
% 10'unun 5 metre derinliğe geçmesine mani olan atıklar. 

4) Bulanıklık. Karıştığı sıcak akarsuyun berraklığını 50 jockson, so-
ğuk akarsuyun berraklığını 25 jackson, soğuk göllerin berraklığını 
da 10 jackson bulanıklık değerinden daha fazla bulandıran atıklar. 

5) Çökelme. Suda çökebilen maddeleri haiz atıklar. 

Listeıfin II- sayısı gösterilen bölümde, kirletme etkileri tek tek belirtilen 91 .mad-
de sıralanmış ve bunların tüzükte belirlenen yoğunlukta denize dökülmeleri ya-
saklanmıştır. Aynı ek listede zararlı zirai mücadele ilâçları da, zararlı oranları be-
lirlenerek saptanmış, deterjanlar için aynı yöntem 'uygulanmıştır. Tüzüğün şort iki 
bölümünde Radyo-akti'f maddelerin ve kanalizasyon atıklarının kesin olarak, hiç-
bir oranı kabul edilmeksizin denize dökülmelerinin yasak olduğu açıklanmıştır. 
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Önemleri nedeniyle aynen aktardığımız bu maddelerin oluşturduğu bir suç, 
"sulara zararlı madde dökülmesi suçu" sözkonusu yasa ve tüzükle bu biçimde ka-
bul edilmiş bulunmaktadır. 

b — Sulara zararlı madde dökülmesi suçu 

aa— Kanunilik unsuru 

Önlemleri nedeniyle aynen aktarılan bu maddelerde görüldüğü gibi suç, Ka-
nunun 20 ve 36. maddelerinde belirlenmiştir. Bunlardan 20. maddede genel olarak 
belirlenmiş, ceza da 36. maddede ortaya konulmuştur. Gene 20/2 maddede suçun 
en önemli unsurunun, maddi unsurun tüzükle saptanacağı açıklanmıştır. Bu genel 
yetkiye dayanılarak Tüzükte zaman zaman hayli ayrıntılı olarak dökülmesi ya-
saklanan maddeler, eylemi saptama biçimi ve hatta suçu ortadan kaldırıcı sebep-
ler belirlenmiştir. 

Konumuzla ilgili olarak öncelikle belirtmek gerekir ki, suçun kanuni unsuru 
hem Kanunda ve hem de Tüzükte belirlenmiş, suçun maddi unsurunun pek çok 
ayrıntılı noktası da Tüzükte gösterilmiştir. Bu düzenleme sonucunda suç Kanun-
da iki madde, Tüzükte ise üç madde içinde ortaya konulmuştur. Sözkonusu dü-
zenleme biçiminin suçta kanunilik ilkesine uyup uymadığı sorunu pekçok tartış-
maları gerektirici bir biçim taşımaktadır. Tüzüklerle, İdarenin düzenleyici işlem-
leri ile suçun unsurlarının belirtilebilip belirtülemeyeceği tartışmalarına girmeden 
(14) bu suçla ilgili düzenlemenin çok dağınık bir durum taşıdığını, suçun unsur-
larının bu düzenleme içerisinde çok düzen'siz bir biçimde ele alındığını belirtmek 
gerekmektedir. 

bb— Maddi unsur 

aaa— Hareket. Sulara zararlı maddelerin dökülmesi suçunda hareketi zararlı 
maddelerin dökülmesi oluşturmaktadır. Zararlı maddeden ne anlaşılmak gerekti-
ği Tüzüğün Ek liste 5'te gösterilmiştir. Bir maddenin zararlı olabilmesi için bazı 
maddeler için belirli bir yoğunluk oranı aranmış bazılarında bu husus aranma-
mıştır. 

(İncelemekte olduğumuz suçta zararlı maddelerin belirli yerlere dökülmesi ge-
rekmektedir. Kanunun belirlemesine göre bunlar iç sular ve denizlerdir. Böyle-
ce zararlı maddelerin denizlere, koylara,"körfezlere, akarsulara, göllere, derelere, 
ırmaklara, baraj sularına, göllere döküjlmesi gerekmektedir. Bu gibi suların kirli 
olup olmadıkları durumunun suçun oluşmasını ne ölçüde etkileyebileceği soru-
nuna aşağıda değinilecektir. 

Suç, hareketin önemi yönünden serbest hareketli bir suçtur,- suçu düzenleyen 
maddede sonuç belirlenmiş, hareketin nasıl oluşacağı yönünde bir açıklık geliril-

(;14) Bkz. Döıımezer, S. - Erman, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. I., 6. bs., 
İstanbul, 1976, sh. 146—157; Yarsuvat, D., Yürütme Organının Koyduğu Kaide-
lerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası, (IHFM., c. X X I X , sy. 3), sh. 559. 
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memişlir. Hareketin sayısı yönünden ise seçimlik hareketli bir suçtur, belirli bir 
neticenin meydana gelebilmesi için kanunda ve özellikle ilgili tüzükte, tüzüğe bağ-
lı 5 no. ,1u ek listede birden çok hareket biçimi ortaya konulmuştur. Suç harekeiin 
biçimi yönünden de "icraî" bir harekettir. Gerçekten kanunda dökülmenin yasak 
olduğu belirlenirken belirli bir hareketin yapılması gerektiği belirlenmiştir (15). 

bbb— Sonuç. Hareketinin özelliklerini belirtmiş bulunduğumuz suç zararlı 
maddenin denize dökülmesi ile meydana gelecektir. Kanunun 20. maddesinde be-
lirtilen "dökülme" kelimesi ile varılan bu durum Tüzüğün ilgili maddeleri ile kar-
şılaştırıldığında kesin bir durum olmadığı görülmektedir. Gerçekten tüzükle yer 
alan bazı maddelerin hangi yoğunluktan itibaren zararlı dldukları belirlenmiştir. 
Bu durumda bu maddeler ancak böyle bir yoğunluk oluştuğunda "netice - sonuç"" 
gerçekleşecektir. Ayrıca ek liste 5—Tde belirli atıkların belli bir sıcaklık, koku, 
renk, bulanıklık ve çökelme'nin oluşması durumunda suçun neticesi meydana ge-
lecektir. Bu durum karşısında, neticenin meydana gelebilmesi çeşitli durumlar ön-
görülerek saptanacaktır. Kimi durumlarda zararlı olarak öngörülmüş maddenin 
dökülmesi, kimi durumlarda belirli yoğunluğa erişmiş maddenin dökülmesi, kimi 
durumlarda da dökülen maddelerin ısı, koku, renk, bulanıklık ve çökelme yönün-
den belirli bir orana erişmesinde suçun neticesi meydana gelecektir. 

Bu değişik durumlar karşısında, suç, sadece zararlı maddenin bir defa dökül-
mesinin yeterli olması halinde neticesi harekete bitişik suç, buna karşılık belirli 
bir yoğunluğun aranması halinde de neticesi hareketten ayrı suç niteliiğni taşıya-
caktır. 

Gene aynı özelliğe dayanılarak suçun kimi durumlarda, sadece zararlı mad-
denin dökülmesinin yeterli olması durumunda ani suç, hareketin sürüp gitmesi, 
dökülme durumunun devam etmesi halinde ise mütemadi suç hali meydana gele-
cektir. Bu yönden suç, muhtemel olarak mütemadi suçlardan sayılacaktır (16). 

ccc— Nedensellik bağ:. Suçun oluşabilmesi için yapılan hareket ile meyda-
na gelen netice arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Neden-
sellik bağının saptanabilmesi ile ilgili olarak Su Ürünleri Tüzüğünün 11/3. mad-
desinde son derece ilginç bir kural yer almıştır. Buna göre dökülen maddenin, 
atığın suya karıştığı noktadan itibaren elli metrelik bir yarıçap içindeki bir sa-
hadan su numunesi alınacak ya da su akıntılı ise akıntı doğrultusunda numune 
alınacak ve inceleme bunun üzerinden yapılacaktır. Başka bir araştırmanın da, 
atığın karıştığı noktaya bir kafes konulması ve bu kafes içinde su ürünlerinin ya-
şayıp Yaşamadıklarının gözlenmesi yolu ile yapılabileceği gene aynı maddede 
belirtilmiştir. Bu saptama yöntemleri içinde de pekçok belirsiz durumla karşıla-
şabilecektir. Şöyle ki elli metrelik y a r ı ÇaP içinde atığın suya karıştığı noktada-
ki yoğunluk ile çapın kenarlarında farklılık bulunduğunda nasıl hareket edilecek-
tir ? Ayrıca akıntılı bölümlerde akıntı doğrultusunun uzunluğu ne kadar olacak-

(15) Bu kavramlar için Bkz. Dönmezer - Erman, 399—406. 
(16) Kavram hakkında: bkz. Dönmezer - Erman, 417. 
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tır ? Diğer yandan kafes içindeki ürünlerin yaşayıp Yaşamadıklarının gözlemi ne 
kadarlık bir zaman dilimi içinde yapılacaktır ? Bu soruların yanıtı bulunmamak-
tadır. 

(Su Ürünleri Tüzüğünde ki bu düzenlemenin yanı sıra başka sorunlar da ya-
nıtsız kalabilmektedir. Suda bulunan başka atıklara atığın eklenmesi durumunda, 
yoğunluğun ancak böyle sözkonusu olabildiği durumda nedensellik bağı bulu-
nacak mıdır ? Aynı atığın birden fazla kişilerce ayrı ayrı dökülmesi durumunda 
yoğunluğa ulaşıldığında her kişi hakkında sorumluluğa gidilebilecek midir ? Tü-
zükteki düzenlemede yer almayan bu varsayımlarda, teknik hukuka dayanarak 
olumsuz yanıt verilebileceğini düşünmekteyiz. 

cc— Hukuka aykırılık unsuru 

Suçla ilgili olarak özel bir hukuka uygunluk sebebi Tüzüğün 12/1. maddesin-
de gösterilmiştir. Buna göre zararlı olarak belirlenen maddelerin zararsız hale ge-
tirilmeleri durumunda bunlar sulara, denizlere serbestçe dökülebileceklerdir. Bu 
durumda artık zararlı değil zararsız .maddelerin dökülmesi sözkonusu olacak ve 
böyle bir maddenin dökülmesi imkânı, adeta —şayet denebilirse— hakkı doğa-
caktır. 

Bu tür .maddelerin zararlı olmaları durumunda dahi belirli yerlere dökülebi-
leceğine ilişkin bir hukuka uygunluk sebebi örtülü olarak gerek Kanunda ve ge-
rekse de Tüzükte belirlenmiştir. Bu düzenleme suçun işlendiği yerle ilgilidir ve 
fakat bir olanak sağlaması açısından tarafımızdan bu bölümde konu edilmiştir. 
Su Ürünleri Kanununun 20. maddesinde ve Tüzüğün 11. maddesinde iç sulara ve 
denizlerde üretim merkezlerine ya da bunların çevrelerine bu tür atıkların dökül-
mesinin yasak olduğu belirtilmiştir. Dolayısiyle bu gibi zararlı maddeler deniz-
lerde, koy, körfez, kıyı gibi yerlerin üretim .merkezleri olmayan yerlerine serbest-
çe yoğunluğu ve oranı ne olursa olsun dökülebilecektir. Bu açıdan kanun çevre 
kirliliğini korumaktan çok su ürünlerini korumayı daha baskın bir amaç olarak 
seçtiğini göstermektedir. 

dd— Manevi unsur 

llncelemekie olduğumuz suç ancak kast ile işlenebilir. Kanunun düzenlemesi 
bu yönde olmuştur. Ve bu durum sakıncalı bir durum yaratmaktadır. Çevre kir-
liliği ile ilgili modern düzenlemelerin çoğunda suçun taksirle de işlenebilen bir 
suç olduğunun belirlendiği görülmekledir. Su ürünlerine ilişkin bu düzenleme 
smırlayıcılığı yönünden eksik bir düzenlemedir. Ayrıca suç bir cürüm olduğun-
dan TCK. 60. maddesinde yer alan "kabahati menetmemeden doğan ceza sorum-
luğu kuralı" uygulanmayacak ve büyük işyerlerinde arlık dökülmesinde bundan 
haberi olmayan sorumlu kişi fail olarak kabul edilemeyecektir. 

ee— Suçu etkileyen durumlar 

Su Ürünleri Kanununun 36/d maddesinde suça tesir bir hal olarak failin "fab-
rika, imalâthane ve atelye gibi tesis sahipleri tarafından islenildiği takdirde" ce-
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zanın arttırılacağı belirtilmiştir. Kanaatimizce bu düzenleme biçimi de hatalıda. 
Böyle bir düzenleme her halde bu gibi tesislerden çok miktarda zararlı .madde atı-
labileceği varsayımına dayanmaktadır. Bununla beraber gene bu gibi yerlerden 
somut bir olayda az miktarda zararlı madde atıldığında aynı ağırlatıcı neden uy-
gulanacak .mıdır ? Ayrıca otel, öğrenim kurumu ya da içinde yüzlerce kişinin ya-
şadığı büyük binalarda, gökdelenlerden de benzer,atıklar olabilir ve bunların mik-
tarı çok fazla olabilir. Bu durumda suça tesir e d e n sebep olarak zararlı maddelerin 
nitelikleri, yoğunlukları ve dökülen zamanın süresi yönünden bir farklılaştırma 
ya da sıralamaya gidilse idi bizce daha uygun bir hareket içine gidilirdi. Failin 
gözetilerek getirilmiş bulunan bu düzenleme bizce doğru değildir. 

fî— Müeyyide 

İncelemekte bulunduğumuz suçun müeyyidesi olarak 50 liradan 500 liraya ka-
dar ağır para cezası gösterilmiştir. Dolayısiyle kanunda klasik ceza hukuku müey-
yidelerine başvurulmaktadır. Oysa aşağıda değinileceği gibi kirlenme konusun-
da daha modern ve yeni müeyyidelerin uygulanması güncel eğilimi oluşturmak-
tadır. 

4 — Çevrenin korunmasında ceza hukuku ve ceza yargılama hukukunun iş-
levi 

Çevrenin korunması konusu, yukarıda da açıklandığı gibi öncelikle bir kent-
leşme, plânlama, sanayi politikası ve ülkenin genel iktisadi düzeninin sorunudur. 
Bütün bunlar konunun en önemli alt yapı ve unsurlarını oluşturmaktadır. Ceza 
hukukunun işlevi da!ha sonra ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle ceza hukuku, 
konunun sadece tamamlayıcı yan konusunu oluşturmaktadır. Öncelikle çevrenin 
korunmasını sağlayıcı iktisadi ve idari önlemler alındıktan, bunlar kurulup ko-
runduktan, başka bir deyişle çevre korunmasını sağlayıcı ortam sağlandıktan son-
ra buna aykırı davrananlar hakkında ceza hukuku kurallarının uygulanmasına gi-
dilecektir. Konuya bu biçimde yaklaşmamak, bizce sorunun çözümünü geciktire-
cek ve hatta saptıra'bilecektir (17). 

Çevre sorunlarına ilişkin olarak ceza hukukunda "cezalarla ilgili konularda" 
yeni uygulamaların ya da görüşlerin getirildiği görülmektedir. Bu konuda en yay-
gın cezayı para cezası oluşturmaktadır. Bazı ülkelerde işletmenin günlük kazancı 
üzerinden belirli bir oranda bu ceza alınmakta, bazı ülkelerde ise belirli bir top-
lam saptandıktan sonra zarar verici eylem devam ettiği sürece cezanın infazının 
devam etmesi de kabul edilmektedir. Aynı yaptırımla ilgili başka bir uygulamada 
da önce para cezasının hü'kmedilmesi ve zararın ortadan kaldırılması, tesislerin 
kurallara uygun biçimde değiştirilmesi görülmektedir. 

(17) Bkz. Bayraktar, K.. L a contribution de la protection penale â l'environnement, 
(Rapport presente au Congrcs Mondial de droit compare de Budapest, 23—28 
août 1978)., ( Annales de la Faculte de Droit d'îstanlbul, 1978, no. 41), p. 177—178. 
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Kirlenme biçimlerinden hava kirliliğinde uygulanan ceza yaptırımları arasın-
da hürriyeti bağlayıcı ceza en az uygulanan cezayı oluşturmaktadır. Almanya'da-
ki düzenlemede iki yıldan beş yıla varan hapis cezası öngörülmüş ve isviçre'de 
öğretide bu durumun ancak kastı suçlarda uygulanması ileri sürülmüşse de bu ce-
zanın uygulanmasına fazla gidilmemektedir. Buna rağmen çok ağır durumlarda 
ve sonucun kasten yaratılması durumlarında bu yaptırım da uygulanmaktadır. 

Zararın belirli bir süre içerisinde ortadan kaldırılması, meslekten men, müsa-
dere, belirli bir teminat yatırma zorunluğu, mahkûmiyetin topluma duyurulması, 
adli uyarıda bulunulması, toplum yararına çalıştırma sorun ile savaşımda yeni 
yaptırımları oluşturmaktadır. 

Ceza yargılaması hukukunda da konu ile ilgili olarak yeni kavramlar getiril-
miştir. İhtisas mahkemelerinin kurulması, mahkemelerde yargıçlar yanında eksper-
lerin bulunması ve resmi ya da gönüllü denetimcilerin sürekli olarak çalışmaları 
gibi... Dava açma yönünden de menfaatleri zarara uğrayan kişiler yanında ylöre 
halkının, örneğin bir mahalle ya da bir köy halkının dava açabilmesi ya da takip 
edebilmesi olanağının tanınması üzerinde çalışmalarda bulunulmaktadır (18). 

(18) Sur la Contribution du Droit Penal â la Protection de l'Environnement, (adoptee 
par le Comite des Ministres le 28 septembre 1977, lors de la 275. reunion des 
Delegues des Ministres). 
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OSMANLI DEVLETİNDE KIYILARIN HUKUKİ REJİMİ 

Prof. Dr. Halil CİN 

1 — GENEL OLARAK KIYI KAVRAMI : 

I — KIYININ TANIMI VE ÖNEMİ .• 

Osmanlı Hukukunda kıyının bir tanımı mevcut olmadığı gibi, kıyıları diğer 
arazilerden ayrı bir düzenlemeye tâbi tutan yasal hükümler de yoktur. Kanunna-
melerde, toprak rejimini düzenleyen Arazi Kanununda kıyılarla ilgili bir hüküm 
bulmak mümkün değildir. Konu ancak Osmanlı toprak düzeninin genel esasları 
içinde ve bu düzenin bazı özelliklerinden, kabul edilmiş olan arazi ve gayrimen-
kul anlayışından hareketle bir takım ilkeler üzerine oturtulmak ve buradan bazı 
sonuçlar çıkarılmak icabetmektedir. Osmanlı hukukunda kıyı rejiminin hukuki 
bir düzenlemeye bağlanmayışmda asıl neden, sanıyoruz ki, Osmanlı Devletinde 
deniz - insan ilişkilerinin başka bir deyimle kıyıların ekonomik, sosyal, sıhhi ve 
turistik öneminin gereği gibi anlaşılamamış olmasıdır. Bu son derece doğaldır. 
Zira yeni hukukumuzda da kıyıların önemi son 20 seneden bu yana idrak edilme-
ye başlanmıştır. Sağlıksız kentleşmenin yarattığı sorunlar, çevre kirlenmeleri, eko-
nomik ve sosyal hayattaki gelişmelere pare'lel olarak ortaya çıkmış olan iç ve dış 
turizm sayesinde kıyıların arzeîiiği ehemmiyet kendini açıkça göstermiştir. Os-
manlı Devletinde ise, Devletin kıyılarla olan ilgisi, ülke savunması ve buna bağ-
lı olarak Devletin hükümranlık hakkı icabı ülkenin diğer kısımları üzerinde kul-
landığı bir denetim ve gözetim yetkisinin kullanılmasından öteye geçmemekte-
dir. Aynı şekilde kıyıların doğal, ekonomik, sosyal ve sıhhi bakımdan sahip ol-
duğu özellikler halkın pek malumu değildir. Bu bakımdan da Devlet kıyılar için 
ülkenin diğer topraklarından farklı bir hukuki rejim tayin etmek gereksinmesini 
duymamıştır. Ancak yeni Türk Hukukunda da durum çok uzun bir zaman eski 
hukukumuzda olduğundan pek farklı olmamıştır. Ne TMK ne de diğer yasalar, 
kıyının bir tanımını yapmadıkları gibi bu yerler için özel bir hukuki düzenleme 
de getirememişlerdir. Türk Hukukunda kıyının tanımı ilk defa 6785 sayılı kanuna 
20/7/1972 tarih ve 1605 sayılı kanunla eklenen ek 7 ve 8. maddelere ilişkin yönet-
melikte verilmiştir (l). 

Bu yönetmeliğin (1.05 b) maddesinde kıyı "deniz, göl (doğal ve yapay) ve 
nehirlerin kıyı çizgisi boyunca uzanan kara parçasıdır" şeklinde tanımlanmıştır. 
Bu kara parçasının sınırı "deniz ve göllerde, taşkın durumları dışında, dalgaların 

(1) Yönetmelik için Bk. RG. 18/1/1975 ta. ve 15122 sayılı nüshası. 
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kara yönünde en çok ilerlediği anda suların belirlediği kıyı çizgisi ile bu çizgiden 
sonra da devam eden kıyı hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakillık, taşlık, ka-
yalık, sazlık, bataklık alanın kara yönündeki doğal sınır çizgisi arasında kalan 
alanı" ihtiva eder. Nehir kıyıları da bu yönetmelikte tarif edilmiştir. Buna göre 
"nehirlerde (akar sularda) bu alan suyun olağan yalakları ile bu yalaklardan son-
ra da devam eden, suyun etkisiyle oluşan kumluk, çakillık, laşlık, kayalık, sazlık, 
bataklık alanın kara yönündeki sınır çizgisi arasında kalan alandır" (2). 

Kıyı çizgisi ise deniz, göl ve nehirlerde herhangi bir anda suyun kara par-
çasına değdiği noktaların birleşmesinden oluşan, meteorolojik olaylara göre de-
ğişen doğal çizgidir. 

Yargıtay da bu içtihadı birleştirme kararında (3), "kıyı denizin temadisi, on-
dan faydalanma hususunda zaruri bir unsur, bir kelime ile denizin mütemmim 
Cüz'üdür. Kumluk ve kayalık sahaların derinliği dalgaların en fazla erişebildiği 
nokta med ve cezirlerle en son varabileceği yerlerdir" şeklinde tarif etmiştir (3/b). 
Yukarda adı geçen yönetmeliğin verdiği kıyı tarifi, yargıtay'ın kararında benim-
sediği tanımdan daha geniştir. Yargıtay kıyıyı denizin bir devamı, ondan yarar-
lanma açısından bir tamamlayıcı parça olarak kabul etmiştir. Bu nedenledir ki kı-
yılar Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olup özel mülkiyet 
konusu olamaz. Aynı esas, 1975 tarihli yönetmelikte de benimsenmiş ve deniz, 
göl ve nehirler Devletin hüküm ve tasarrufu allında bulunduğu cihetle bunların 
tamamlayıcı parçası olan kıyıların da aynı hukukî rejime tabi olacağı ve bu ne-
denle kıyılardan herkesin ücret ödemeksizin mutlak olarak eşitlik ve serbesilikle 
yararlanabileceği belirtilmiştir (4). 

Osmanlı Hukukunda kıyı için özel bir mülkiyet ve iasarruf düzeni lesbit edil-
mediği için kıyının tanımına ve sınırlandırılmasına gerek görülmemiş ve deniz, 
göl ve nehir sularının kara ile temas ettiği kıyı çizgisinden itibaren karaya doğru 
uzanan kıyı şeridi ile her hangibir arazi parçası arasında fark görülmemiştir. An-
cak her -şeye rağmen kıyıların genel toprak mülkiyet ve tasarruf rejimi içindeki 
yerini belirtmek ve buradan bir lakım sonuçlara varmak mümkündür. Şimdi Os-
manlı toprak düzeni içinde kıyıların hukukî durumunu incelemeye geçebiliriz. 

(2) Yönetmelik Md. (1.05 b ) . 

(3); Bk. Yargıtay'ın 13/3/1972 ta. ve 970/7—1972/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı . 
ARİTU'KMCAÇ, S. îmar Hukuku, Ankara 1976. 4. bası. Sh. 452. 

b. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de E. 1976/7090 K. 1977/2920 T. 28/2/1977 tarihli 
bir kararında aynı- esası belirtmiştir. "Bir taşınmazın deniz sınırı, deniz dalga-
larının normal meteorolojik koşullar altında uzandığı kumluk, kayalık ve bunun 
gibi, kültür arazisi sayılmayan yerlerin birleştiği hat olarak kabul edilmelidir. 

Deniz, göl gibi genel suların kenarında en az on metrelik bir şerit sahil şeridi 
olarak kabul edilmiş olan bu şerit üzerinde Kamuya ait yerlerin özel mülkiyete 
geçirilmesi yasaklanmıştır." Bk. Yargıtay Kararları Dergisi. C. 4. s. 2. Şubat 
1978. iSh. 209. 

(4) Bk. Yönetmelik Md. (1.00 b ) . 
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1 — OSMANLI TOPRAK DÜZENİ İÇİNDE KIYILARIN DAHİL BULUNDUĞU 
ARAZİ NEVİ : 

1 — Genel Olarak : 

Osmanlı Devleti, tasarruf ve mülkiyet rejimi itibariyle ülke topraklarını farklı 
kategorilere ayırmıştır. Bu konuda nazara alman ilk ve önemli kıstas tarım arazi-
si olma kriteridir. Osmanlı Devleti tarım arazisinin büyük bir kısmını (% 80 - 90) 
miri rejim denen ve kuru mülkiyet = (rakabe) ve tasarruf hakkı ayırımı üzerine 
inşa edilen bir düzene tâbi tutmuştur. Buna karşılık bağ, bahçe gibi yerlerle, şe-
hir ve kasabalar içinde bulunan arsalar ve şehir ve kasaba kenarlarında bulun-
makla beraber evlerin önünde bulunan ve miktarı yarım dönümü geçmeyen yer-
ler,- fetih esnasında savaşa iştirak edenler arasında mülk olarak dağıtılan veya 
haraç adı verilen bir vergi karşılığında müslüman olmayan eski sahipleri elinde 
bırakılan topraklar, özel mülkiyet rejimine alınmıştır. Miri veya mülk topraklar-
dan bir kısım arazi belli bir amaca tahsis edilmiş ise bu arazi tâbi olduğu hukukî 
durumdan başka bir düzenin kurallarına göre tasarruf olunur (5). 

İMevcut durumları itibariyle ziraate elverişli hale getirilmeleri emek ve mas-
raf ihtiyariyle mümkün olan yerler de duruma göre mülk veya miri arazi rejimi-
ne dahil edilmiştir. 

Umumun veya bir kısım halkın istifadesine tahsis edilmiş olan veya kadim-
den beri bu şekilde kullanılagelen yerler ise ne özel mülkiyet ne de miri tasarruf 
rejimine tâbidir. Esaslarını kısaca özetlemeye çalıştığımız Osmanlı toprak rejimi-
nin asıl hukukî düzenlemesi 7 Ramazan 1274/1858 tarihli Arazi kanunu ile yapıl-
mıştır. 

2 — Mülkiyet ve Tasamı! Rejimleri Bakımından Arazi Kanununda Düzenlen-
miş Olan Arazi Nevileri ; 

Arazi Kanunnamesinin 1. maddesi, Osmanlı Devleti arazisini 5 kışıma ayır-
mıştır : Mülk, miri, vakıf, metruk ve mevat (ölü) arazi. Şimdi kısaca bu arazi çe-
şitlerini tanımlayıp hukuki durumlarını gözden geçirelim. 

A — Mülk arazi : 

Rakabe ve tasarruf hakkı malike ait olan ve mülkiyetin klasik telakkisine uy-
gun olarak malikin üzerinde dilediği gibi fiilen ve hukuken tasarruf edebildiği 
özel mülkiyet arazisidir (6). Arazi Kanununun fi. maddesinde bu arazinin 4 nevi-
den bahsedilmektedir. 

(5) Bu konuda Bk. CİN, H; Osmanlı Toprak Düzeni ve iBu Düzenin Bozulması. An-
kara 1978. Sh, 25 vd. 

(6) Mecelle Md. 1192 de mevcut "Herkes mülkinde keyfe mayeşa tasarruf eder" hük-
münden anlaşılacağı üzere, İslâm ve Osmanlı Hukuku mülk üzerinde mutlak ta-
sarruf yetkisini tanımıştır.. 

81 



a) Köy ve kasabalar içinde bulunan arsalarla, bu yerlerin kenarlarında bulu-
nan ve oturulan evi tamamlayan ve azami miktarı yarım dönümü geçmeyen ara-
ziler, 

b) Miri araziden, hukuken caiz olan hallerde, yapılan temliklerle özel mülk 
olan araziler, 

c) Fetih esnasında veya sonra savaşa katılanlara özel mülkiyet esaslarına gö-
re tasarruf edilmek üzere verilen araziler, 

d) Fetihlerden sonra bir vergi mukabili eski sahipleri olan g. müslim ahali-
nin elinde bırakılmış olan topraklar. 

Mülk arazi, hukukî rejimi bakımından islâm hukuku esaslarına tâbi olup Ara-
zi Kanunu hükümleri bu arazi hakkında uygulanmaz (7). 

B — Miri arazi : 

Kuru mülkiyeti devlete ait olan ve tasarruf hakkı bir sözleşme ile ihtiyaç sa-
hibi olan ve toprak isteyen çiftçiye müddetsiz ve irsi olarak verilmiş olan tarım 
arazisidir. Bu arazinin tasarruf hakkına karşılık olarak Devleİ çiftçiden bir bedel 
(tapu) alır ve çiftçi de her yıl ürettiği mahsulden ayın olarak 1/10 nispetinde bir 
vergi öder. (İcare-i müeccele) Çiftçinin miri arazi üzerinde sahip olduğu tasar-
ruf hakkı İslâm hukukuna göre bir nevi mülkiyet hakkıdır (8). Zira İslâm hukuku 
mülkiyetin rakabe, tasarruf ve Yed=zilyetlik olmak üzere üç öğeden olu'ştuğunu 
kabul eder. Bir gayrimenkul üzerindeki rakabe ve tasarruf hakkı devamlı olarak 
ayrı ayrı kişilere ait olabilir. Bu takdirde aynı şey üzerinde iki ayrı mülkiyet hak-
kından bahsedilir. Biri rakabe=kuru mülkiyet, diğeri de tasarruf veya menfaat 
mülkiyetidir. Miri araziye tasarruf eden kimse de bir menfaat malikidir. Menfaat 
maliki sayılan çiftçi tasarrufunda bulunan miri arazi üzerinde fiili ve hukuki bir 
takım yetkilere sahiptir. Onun bu yetkileri tarihsel süreç içinde devamlı geniş-
lemiştir. Miri arazinin menfaatine sahip olan <?iftçi Devlete karşı bir takım ödev-
lerle yükümlüdür. Bunların başında arazinin ekilmesi, boş bırakılmaması gelir. 
Arazi geçerli özür bulunmaksızın üç sene üst üste boş bırakılırsa, geri alınır (9). 
Mirî arazi üzerindeki menfaat mülkiyeti, mülkiyetin sosyal veya modern telakkisi 
açısından bakılırsa- orijinal şekliyle bile bir mülkiyet hakkı sayılmak gerekir. Kal-
dı ki bu hak, muhtevası itibariyle zaman zaman kabul edilen kanunlarla klasik 
mülkiyet telâkkisine uygun bir içeriğe kavuşmuştur. Öyle ki rakabe hakknın 
Devlete verdiği yetkiler azaltılırken, tasarruf hakkına sahip çiftçinin hakları ge-
nişletilerek tam bir özel mülkiyet hakkı derecesine yükselmiştir. Mirî mülkiyet-
ten özel mülkiyete doğru olan bu dönüşüm, TMK'nun kabulü ile kesinlik kazan-
mış ve menfaat malikleri arazinin rakabe ve tasarrufunu birleştiren özel mülkiyet 
hakkına sahip kişiler olmuşlardır. 

(7) Bk. Arazi Kanunu İMd. 2. 
(8), Bk. CİN. ag-e. Sh. 144. JTTNBOLL, Handibuch Islamischen Gesetzes, 1910. Sh. 262. 

MILLIOT, L ; Introduction â 1 etüde du droit musullman. Paris 1953. Sh. 574—675 
H. OBMAUHTnN, Telhis-i Ahkâm-ül Arazi, istanbul 1329 Sh. 74—76. 

(9) Bk, Arazi Kanunu Md. 68. 
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C — Vakıf arazi : 

/İslâm hukukunda vakıf, bir şeyin,gerçek malik Tanrı'nın mülkü gibi sayılmak 
ve yararlanma hakkı halka aii olmak üzere her iürlü devir iemlik ve elafma işlem-
lerinden masun bulundurmakdır. İslâmda vakfın gayesi Allah'a yaklaşmaktır. 

Vakıflar vakfedilen arazinin nevine göre ikiye ayrılırlar. 

a) Sahih = düzgün vakıflar : Bunlar mül'k arazinin belli bir amaca iahsisi su-
retiyle meydana gelen vakılflardır. Hukukî rejimleri itibariyle Arazi Kanunu hü-
kümlerine değil, fıkıh ahkamına .tabidirler. 

b) Sahih = düzgün olmayan vakı'flar : ıMirî arazinin gelirinin veya tasarruf 
hakkının veyahut her ikisinin birlikte Devletin izni ile belli bir amaca tahsisi su-
retiyle kurulan vakıflardır. Bu nevi vakıf arazinin kuru mülkiyeti Devlete kalır 
ve hukukî rejimleri esas itibariyle mirî arazininki ile aynıdır. Fakat son iki çeşit 
vakıf arazide ferağ ve intikal, mâhlulat = boşalarak Devlete dönme gibi esaslar 
cereyan etmez. Bu araziler vâkıf tarafından gerek bizzat gerekse icar yoliyle zi-
raat ve tasarruf ettirilerek hasılatı vakfın amacına sarfolunur (10). 

D — Metrûk arazi : 

Umumun veya muayyen bir kasaba veya köy halkının istifadesine tahsis edi-
len veya kadimden beri faydalanıla gelinen pazar panayır yerleri, köprü vs. ile 
harman yeri, mera, yaylak ve kışlaklardır. 

Metrûk arazi, mülkiyet veya tasarruf hakkına konu olamaz. Bu arazide sa-
dece umumun yahut lehine tahsis yapılmış olan köy veya kasaba ahalisinin bir 
intifa hakkı vardır. Fakat bu intifa hakkı, :ne eski hukukun menfaat hakkına ne de 
bugünkü hukukun intifa hakkına benzer. Bu, nevi şahsına münhasır bir hak olup 
herkes başkalarının intifa hakkına zarar vermemek şartıyle istifade edebilir. Bu 
hak hiç bir zaman bir tasarruf hakkı seviyesine ulaşamaz. Hiç kimse bu yerler 
üzerinde fiili ve hukukî bir tasarrufta bulunamaz. Bu yerden münhasıran istifade 
edemez. Metrûk araziden sayılan yerler alınıp satılamaz. Bir tecavüz vukuunda, 
oradan istifade edenler dava açarak tecavüzü önliyebilirler. 

Metrûk arazi .mülkiyet ve tasarruf hakkına mevzu teşkil etmez ( l l ) . Bir kısım 
müellifler metrûk arazinin rakabesinin devlete ait olduğunu ileri sürerler (12). 
Bazı hukukçular da bu topraklar üzerinde, Devletin hükümranlık hakkına binaen 

(10)' CÎN, age. Sh. 38—39 vd. 

(11) Bk, CİN, Eski ve yeni Türk Hukukunda ıMer'a, Yaylak ve Kışlaklar. Sh. 27—31. 

(12) Bk. PADED-STEHG, De la legislation fonciere ottoman. Paris, 1912 Sh. 30—33. 
Berki, Ş; Toprak Hukuku Sh. 88. AROAİK-UMSEİL, Mer'a ve Yaylak Davaları, 
Köy Orta Malları, İdari Sınır Anlaşmazlıkları. Ankara 1970. Sh. 81. ESMER, G; 
Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri. Ankara 1976. Sh. 69. 
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bir tanzim hakkına sahip olduğu görüşündedirler (13). Padişah velâyel-i âmmesi 
mucibince bu topraklardan istifadeyi kolaylaştıracak tedbirler alabilir. Bu istifa-
de hakkını idari gereksinmelerle bağdaştıracak şekle sokabilir. 

Gerçekten bu ikinci fikir daha doğrudur. Kanaatimizce, bu yerler üzerinde 
Devlet hükümranlık hakkından doğan bir zabıta, denelim ve düzenleme hakkına 
sahiptir. Yani arazi-i metrüke Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer-
lerdendir. 

E — Meval (ölü) arazi : 

a) Tarifi : 

Arazi Kanununun 6. ve 103. ve Mecelle'nin 1270. maddeleri mevat arazinin 
tanımını yapmıştır. Buna göre "Kimsenin mülk veya tasarrufunda bulunmayan 
köy veya kasaba ahalisinin istifadesine tahsis edilmemiş olan ve köy veya kasa-
badan tahminen 1,5 mil yani yürümekle yarım saatte kaiedilebilecek bir mesafe-
de bulunan boş= :hali, gûhi, taşlık, kıraç, pırnallık ve otlak gibi boş yerler" me-
vat=ölü araziden sayılır. 

Bu tarife göre, mevat=ölü arazinin hukukî unsurları şunlardır : 

aa) Arazi kimsenin mülk veya tasarrufunda olmamalıdır. Zira bu arazi üze-
rinde bir kimsenin mülkiyet hakkı varsa mülk arazi, iaisarruf hakkı varsa mirî ara-
zi bahse konu olur. 

bb) Umumun veya bir kısım halkın istifadesine terk ve tahsis edilmemiş ol-
mak. Umumun veya bir kısım ahalinin istifadesine tahsis edilmiş bulunan yerler 
arazi-i melrûkeden sayıldığından mevai=ölü arazi değildir. 

cc) Bu -arazi, köy veya kasabaya uzak olmalıdır. Bu uzaklık ise tahminen 1,5 
millik yani yaya yürüyüşü ile yarım saatlik bir yer olarak tarif edilmektedir. Köy 
ve kasabaya yakın olan yerler, gelecekte ahalinin ihtiyaçlarına tahsis edileceği 
cihetle arazi-i mevattan sayılmamıştır. Mevat araziden sayılsaydı ihya suretiyle 
başkasının tasarruf veya mülkiyetine geçebilirdi. Bu ise halkın ihtiyaçlarını kar-
şılamasında güçlük çıkarabileceğinden kamu yararına aykırı olurdu (14). 

IBir yerin mevat=ölü arazi sayılabilmesi için gerekli fiili unsur ise bu yerle-
rin "gûhi" taşlık, .kıraç, pırnallık ve otlak gibi boş mahallerden olmasıdır. 

b) Mevat arazinin tâbi olduğu hukukî rejim : 

[Bir yerin mevat araziden sayılıp sayılmaması, doğrudan doğruya arazinin ih-
ya edilip edilmeyeceği meselesi ile ilgilidir. İhya, ziraata elverişli olmayan ara-

(13) Bk. ONAR, S. S; İdare Hukukunun Umumi Esasları. İstanbul C. 2. 3. Bası. Sh. 
1292, 1327, 1328. 

LıOUSSARAR, J . D; L'histoire et la Theorie de la propriete Fonciere dans le 
droit Puıblic ottoman. Paris. 1912 Sh. 119. OHIHA, H. N; Traite de la propriete 
immobiliöre en droit ottoman. le Caire, 1906. Sh. 98. 

(14) Bk. CİN, Osmanlı Toprak Düzeni.. Sh. 45. 46. 
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zin'in şenlendirilmesi, ekilir hale getirilmesidir (15). İhya gere'k eski hukukumuz-
da ve gerek yeni hukukumuzda mülkiyetin iktisabı yollarından biri kabul edil-
miştir (16). 

İmam Ebu Yusuf'a göre. bir yerin ölü araziden sayılabilmesi için köy veya ka-
sabaya uzak olması yetişir. Bu nedenle köy veya kasabaya yakın olan yerler, sa-
hipsiz olsa dahi, ihya olunamaz. İmam Muhammed'e göre, esas olan ahalinin in-
tifa etmesidir. Köy veya kasabaya uzaklık veya yakınlığı önemli değildir. Bu se-
beple köy veya kasabaya yakın olup ahalinin istifade etmediği mahaller, ihya 
olunabilir. İmam Ebu Yusuf'a göre, bu yerler, halkın ihtiyacı olmasa bile, ihya 
olunamaz. Mecelle ve Arazi Kanunu İmam Ebu Yusuf'un fikrini kabul etmiştir (17). 

3 — Osmanlı Toprak Düzeninde Kıyıların Hangi Araziden Sayıldığı : 

Osmanlı toprak düzeninde kıyılar, yukarda izaha çalıştığımız arazi nevilerden 
ayrı bir kategori içinde incelenmiş değildir. Başka bir deyimle, kıyılar için Os-
manlı Hukuku özel bir hukukî rejim tespit etmemiştir. Bu nedenle, kıyıların sa-
dece şu veya bu arazi nev'inden olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak ara-
zi kanununun tanzim etmiş olduğu arazi nevilerinden biri hukuki ve fiili unsur-
ları itibariyle, kıyıları şumulü içine almaya çok müsaittir. Bu da arazi-i .meval 
veya ölü arazidir. A. Kanununun 103. Maddesi» "gûhi, 'taşlık, kıraç, pırnallık ve 
otlak gibi" yerlerin araz'i-i mevat olduğunu belirtmektedir. Gerçekten kıyıların 
büyük bir kısmı, taşlık, kayalık, pırnallık ve orman gibi ziraate elverişli olmayan 
mahallerdir. Bu yerler üzerinde devlet hükümranlık hakkına dayanan bir zabıta, 
tanzim ve denetim yetkisine sahiptirler. Yani mevat arazi, Devletin hüküm ve ta-
sarrufu altında bulunan yerlerdir. Bu nevi kıyılar kimsenin mülkiyetinde değil-
dir. Arazi-i mevattan sayılan kıyılar da Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bu bakımdan Osmanlı Hukuku ile yeni hukukumuz arasında bir fark göremiyoruz. 
Şu kadar ki Osmanlı Devletinde bütün kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında bulunan yerlerden olduğunu söylemek mümkün değildir. Başka bir ifadey-
le kıyıların mülk, mirî, vakıf ve metrûk araziden sayılmaları da olağandı. Zira 
bütün kıyılar mevat arazinin tarifine uygun şekilde taşlık, kayalık, gûhî ve halî 
yerler değildir. Kaldı ki bu nevi yerlerin ihya suretiyle mülk veya mirî arazi ha-
line getirilmesi de tecviz edilmiştir. 

Bazı kıyılar ise prensip olarak mülk veya vakıf arazi durumundadır. 

(Bunlar Boğaziçi ve idaresi İstanbul'a bağlı diğer kıyılardır. Boğaziçi ve ida-
resi İstanbul'a bağlı diğer kıyıların hukukî statüsü hakkında, 9 Rebiûlâhir 1280/1864 
tarihli Rıhtım Nizamnamesinde bazı esaslar bulmak mümkündür (18). 

(15) Bk. Mecelle Md. 1051. 
(16) Eski hukukun ihyaya ait hükümleri 29/l'2//1934 ta. ve 2644 sayılı Tapu Kanunu-

nun meriyete girmesine kadar yürürlükte kalmıştır. Bk. bu Kanunun mülga 6. 
maddesine. 

(17) Bk. A. HAYDAR, Şerh-i Cedid-i -Kavin-üll Arazi. İstanbul 1321. Sh. 54—55. 
A T I F B E Y , Kanunname-i Arazi Şerhi, İstanbul 1330. Sh. 44. 

(18) Nizamname için Bk. Düstur. C. 2. Sh. 537—538. 
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11 maddeden ibaret bu nizamname Boğaz ve idaresi İstanbul'a bağlı diğer ba-
zı kıyılarda rıhtım inşa edilmesini düzenlerken, bu kıyıların tâbi olduğu mülki-
yet ve tasarruf rejimi hakkında da bazı ilkeler kabul etmiştir. Buna göre, Boğaz 
ve diğer İstanbul kıyılarında sahil evi veya sair emlâk önüne rıhtım yapmak müm-
kündür. (Nz,m. Md. 1) bu iş için takip edilecek usul veya idari formaliteler 
Nzm. ede düzenlenmiştir. Rıhtımların, komşu mülk sahiplerine ve umumun fayda-
landığı yollar ile iki tarafında bulunan kumsallara zarar vermemesi şartı da aran-
maktadır. (Nzm. Md. 2). Komşuya bir zarar ihtimali varsa, onların rızaları da ge-
rekir. Rıhtımlar sahilhanenin veya diğer emlakin şerefini arttırmak veya önlerini 
genişletmek amaciyle de yapılabilir. (ıBk. Nzm. Md. 6). 

(Nizamnamenin bizi ilgilendiren hükmü 11. maddesinde ifade edilmiştir. Buna 
göre Sahilhane ve emlâk-i saireye mahsus olmak üzere müceddeden yapılacak 
rıhtımlar, Arazi Kanunname-i Hümayununun 132. maddesi hükmünce alelumum 
sahibinin mülkü olmak lâzım gelirse de bu misullü rıhtımlar muttasıl olduğu sa-
h'ilhane ve emlâk-i sairenin teferruatından olmalariyle mülkiyet ve vakfiyette on-
lara tâbi olmaları lâzım gelir iken muttasıl oldukları sahilhane ve emlâk-i saire 
mülk ise işbu rıhtımlar dahi mülk olacak ve eğer bir vakıf dahilinde ise rıhtımlar 
dahi vakfa teberru olunmak üzere inşalarına ruhsat verilecektir." Görülüyor ki» 
deniz kıyısında ve deniz üzerinde yapılan rıhtım esas itibariyle, inŞa eden kim-
senin özel mülkü telâkki edilmektedir. An'cak prensip bu olmakla beraber, rıh-
tım kıyıda bulunan ve bitişik sahilhane veya sair emlâkin teferruatından sayıla-
caktır ve hukukî rejimi itibariyle asıl şeye tabi olmaktadır. Yani rıhtıma bitişik 
ev veya diğer emlâk mülk ise, rıhtım da mülk, vakıf ise o da vakıf olacaktır (19). 
Vakıf da esas itibariyle özel mülkiyetin konusu olan bir şeyin belli bir amaca tah-
sisi olduğuna göre, Boğaziçi ve idaresi İstanbul'a bağlı diğer kıyıların özel mülk 
olmaya elverişli yerler olduğunu söylemek gerekir. Nitekim Boğaziçi ve İstan-
bul kıyılarının bugünkü durumu da bunu çok açık bir şekilde doğrulamaktadır. 
Durum bu olmakla beraber mezkûr kıyılar mülk veya vakıf olabileceği gibi, mirî 
veya metrûk araziden de olabilir. Kıyılar umumun istifadesine tahsis edilmiş veya 
eskiden beri bu amaçla kullanılıyorsa, me'trûk arazi statüsünü kazanır, yani kamu 
malı sayılır. Yukarda belirttiğimiz gibi kıyılar mülkiyet ve tasarruf rejimi açısın-
dan Osmanlı hukukunda değişik hukukî düzenlemelere konu olabilmektedir. 

4 — Kıyıların Hukukî Rejiminin Değişebilirîiği : 

Yukardaki izahlardan anlaşılacağı üzere, Osmanlı kıyıları esas itibariyle Dev-
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden yani arazi-i me'/attandır. Bu 
arazi nevi ise ihya yoluyla mirî veya mülk arazi olabilir. Raşka bir deyimle, Dev-
letin ve kişilerin mülkü sayılan yerler haline gelebilir. Bu daha çok arazi-i me-
vattan sayılan kıyılarda ihya suretiyle olur. Şimdi ihyayı kısaca inceleyelim. 

(19) Bunun sonucudur ki yeni durum mevcut temessük senetlerine işaret edilmektedir. 
Nzm. nin 11. maddesi "... sahibinin yedinde ıbulunan temessük vakıf ise ilâve kı-
lman rıhtım mahalli için miktar-ı ziraa Nafia Nezareti tarafından verilecek il-
mühaber mucibince senedat itasından temessüküne ve mülk ise mahkeme tara-
fından hüccetine kayd ve ilâve olunacaktır." demektedir. 
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A — İhya : 

a) İhyanın lanımı : 

Mecelle'nin 1051. maddesi "ihya imar demektir ki araziyi ziraate salih kılmak-
iır." hükmünü koymuştur. O halde ihya, ziraa'e elverişli olmayan arazinin emek 
ve masraf ile ziraate elverişli hale getirilmesidir. Mevat arazinin ihyası hakkında 
Arazi Kanununda ve Mecellede hükümler vardır. Arazi Kanununun 103. madde-
si "... Bu makule yerlerden yere zarureti olan kimse rakabesi beytülmale ait ol-
mak üzere meccanen memurunun izniyle müceddeden yer açıp tarla ittihaz ede-
bilir ve sair arazi-i mezrua hakkında mer'iyü'l icra olan ahkam-ı kanuniye tama-
miyle bu makule yerlerde dahi caridir..." (20) ifadesini taşımaktadır. 

Mecelle'nin 127E. maddesi ise "Bir kimse izni sultani ile arazi-i mevafian bir 
yeri ihya ve i'mar eylese ana malik olur. Ve eğer sultan yahut vekili bir kimse-
ye bir yerden mücerred intifa edip de temellük etmemek üzere ihyasına izin ver-
se ol kimse me'zun olduğu veçhile ol yerde tasarruf eder. Amma ol yere malik 
olmaz." demektedir. 

Mevat arazinin ihyası ile' ilgili bu iki hüküm esas itibariyle aynı mahiyette-
dir. Şimdi bu iki madde hükmüne göre ihyanın Şartlarını, hükümlerini gözden 
geçirelim i 

b) İhyanın Şartları r 

aa) Devletin İzni : 

Bir kimsenin mevat araziyi ihya edebilmesi için Devletten = padişahtan bu 
hususa dair bir izin olması gerekir. İhyada iznin şart olup olmadığı meselesi, Ha-
nefi Mezhebinin kurucusu olan üç imam arasında ihtilâf yaratmıştır. Ebu Hani-
feye göre> mevat araziyi ihya edebilmek için padişahtan izin almak gerekir. Ebu 
Hanife toprak mülkiyeti konusunda, "İnsan imamın kendisine verdiğinden başka 
bir hakka sahip değildir." (21) "İnsan için emirin razı olmıyacağı şeyi yapmak 
caiz değildir." (212) şeklindeki hadiselere dayanıyordu. 

İmameyn ise, Peygamberin "ölü toprağı ihya eden kimse onun mâliki olur." 
(23) tarzındaki hadisine dayanarak mevat araziyi ihya için izne ihtiyaç olmadığı 
fikrini taşımaktadırlar. Ancak A. Kanunu ve Mecelle Ebu Hanife'nin fikrini ka-
bul etmiştir. Demek ki ihyanın kanunen amaçlanan sonuçlarını doğurması için 
Devletten alınmış olan bir izinle yapılması gerekir. 

(20> Maddenin zikrettiğimiz hükmünü sadeleştirerek söylemek gerekirse şöyle diye-
biliriz. "... Bu gilbi yerlerden, toprağa ihtiyacı ollan kimseler, Devletten izin almak 
suretiyle kuru mülkiyeti Devlete ait olmak kaydıyle itirazsız olarak yer açıp 
tarla haline getirmek hakkına sahiptirler. Diğer tarım arazisi hakkında geçerli 
olan yasal hükümler bu nevi arazide de uygulanır." 

(21) NAUPHAL,, Cours de droit musulman, la Propriete. Saint-Petersburg. 1886. 
iSh. 13. 

(22), B E R K Î , Ş; age. Sh. 58. 
(23) B k . PADEL-STEEG, age. Sh. 38—40. 
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bb) İhya olarak kabul edilen bir fiilin icrası : 

Mecelle'nin 1:275 ve 1276. maddelerinde hangi fiillerin ihya kabul edileceği 
hususu öngörülmüştür. Buna göre, tohum ekmek, fidan dikmek, tarlayı nadas et-
mek, sulamak ve sulama için kanallar açmak ihya sayılır. Buna karşılık, başkası-
nın araziye girmesini önlemek amacıyle, taş yahut diken veya kuru ağaç dallariy-
le arazinin dört tarafını çevirmek ihya olmayıp lahçir sayılır (24). Arazi Kanu-
nunda hangi fiillerin ihya sayılacağı konusunda bir sarahat yoktur. Bu konuda 
genel kanun olan Mecelle hükümlerine itibar etmek gerekecektir. 

tcc) İhya izni alan kimsenin üç sene içinde ihyayı gerçekleştirmesi gerekir. 

iGeçerli özürü olmadığı halde, araziyi üç sene ziraate elverişli hale getirme-
yen kimsenin, ihya hususundaki hakkı sona erer ve arazi ihya edilmek üzere baş-
kasına verilebilir. Ancak üç sene içinde, aynı arazi hakkında bir baŞkasma ihya 
izni verilmez (25). 

B — İhyanın hükümleri : 

(İhyanın hükümleri konusunda Mecelle ve Arazi Kanunu hükümlerini birlik-
te incelemek gerekir. A. Kanununa göre, ölü araziyi ihya eden kimse toprağın 
tasarruf hakkına yani menfaat mülkiyetine sahip olur (26). 

Rakabe ise Devlete geçer. Yani ihya edilmiş olan ölü arazi, mirî arazi vas-
fını kazanır. Mecelle ise, 1972. maddesinde Devletin izni ile bir ölü arazinin ih-
yası halinde, o arazinin ihya eden kimsenin mülkü olacağını öngörmüştür. Aynı 
maddede "ve sultan yahut vekili bir kimseye bir yerden mücerred intifa edipde 
temellük etmemek üzere ihyasına izin verse ol kimse me'zun olduğu veçhile ol 
yerde tasarruf eder. Amma ol yere .malik olmaz" hükmü mevcuttur. Bu iki Kanun 
hükmü arasında bir aykırılık var gibi görünürse de, esasında bir aykırılık değil 
paralellik vardır. Mecelle'nin 1272. maddesi, ihya konusunda iki ihtimali öngör-
müştür. İhya edenin malik olması ilke olarak kabul edilmiştir. Ancak ilkenin is-
tisnası da yani ihya edilen arazinin rakabesi Deıvlete ve tasarruf hakkı ihya ede-
ne ait olmak şartıyle ihyaya izin verilmesi de caiz görülmüştür. Arazi Kanununun 
103. maddesi Mecelle'nin 12/2. maddesinde belirtilen ikinci ihtimali derpiş etmiş-
tir. Ancak Mecelle'nin mezkûr maddesinde ihya edilen arazinin ihya edenin mül-
kü olacağı ilkesi yer almamış olsaydı bile> A. Kanunu hükmü mülkiyet üzere ih-
ya izni verilmesine mani olmazdı. 

Buradan şu sonuca varıyoruz : Mevat araziden olan kıyıların ihyasına izin 
verilmişse, duruma göre, kıyı ya ihya edenin mülkü o!ur ; yahut mirî arazi sayılır. 

5 — Denizin Doldurulması Suretiyle Elde Edilen Kıyı Arazi : 

(Bu konuda Arazi kanunu ve Rıhtım Nizamnamesi hükümlerini gözden geçir-
mek gerekir. 

(24)! Bk. Mecellle Md. 1052. , 
(25), Bk. Arazi Kanunu Md. 103. 
(26)ı Bk, Arazı Kanunu Md. 103. 
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A) Arazi Kanunu : 

(Denizin doldurulması 'sureliyle elde edilen arazi hakkında arazi Kanununda 
özel hüküm vardır. 

Arazi Kanununun 132. maddesi "Her kim izni sulianî ile deryadan bir mahalli 
imla eylerse ol mahalle malik olur ve izin alıpla 3 sene doldurmaz ise onda bir 
hakkı kalmayıp diğeri baizni sultanî ol mahalli imla ile temellük edebilir ve eğer 
bir kimse bilâ izin deryadan bir mahalli doldurur ise arazi beytülmalin olup ca-
nibi miriden bedel-i misil ile ol kimseye ve istinkaf ettiği surette bilmüyazade 
talibine satılır." hükmünü koymuştur. 

ÖBu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, denizi doldurmak da bir nevi ih-
yadır. Bunun içindir ki denizi doldurmak suretiyle toprak elde etmenin şartları 
ve hükümleri de aşağı yukarı aynıdır. Devletin izni ile denizden bir yeri doldu-
ran kimse, doldurmak suretiyle elde ettiği yerin maliki olur. Bu şekilde yukarda 
ifade ettiğimiz gibi, kıyı üzerinde özel mülkiyet rejimi kabul edilmiş oluyordu. 
3 sene içinde doldurma işi yapılmadığı taktirde bir baŞkasma doldurma izni veri-
lebilir. izinsiz doldurulan yer ise, ihya edenin mülkü olmaz. Rakabesi Devlete 
ait olmak üzere, tasarruf hakkı izinsiz dolduran kimseye verilir. Bu kimse iste-
mediği taktirde .steyen kişilere, o andaki değeri ile tefviz edilir. Bu şekilde tefviz 
edilen denizden doldurma kıyı, mirî arazi hükümlerine tâbi olur. 

Görülüyor ki, Osmanlı hukukunda kıyı, özel mülkiyet konusu olabildiği gibi 
sadece bir tasarruf hakkına da mevzu teşkil edebilmektedir (27). 

Doldurulması zararlı olan yerlerin izinsiz doldurulmasına teşebbüs edilirse, 
ilgililer bundan men olunurlar. Doldurulursa doldurulan kimse sorumlu olur. 
A. K. 132. maddesi, 2644 sayılı Tapu Kanununun 8. maddesi ile ilga edilmiştir. 
Boğaziçi ve idaresi doğrudan İstanbul'a bağlı kıyılarda rıhtım yapılması veya 
denizin doldurulması ise Rıhtım Nizamnamesi hükümlerine tâ'bidir. 

B) Rıhtım Nizamnamesi : 

9 Rebiülahir 1280 tarihli "Boğaziçinde ve idaresi doğrudan doğruya Dersaadete 
merbiıt olan sevahilde müceddeden yapılacak rıhtımlar, hakkında" nizamname, 
Boğaziçinde ve idaresi doğrudan İstanbul'a bağlı kıyılarda kain sahilhane ve sair 
emlâk önüne bu yerlerin sahiplerince yeniden rıhtım inşa edilmesine ceıvaz ver-
miştir. Rıhtım inşa etmek isteyenler önce Nafıa Nezaretine bir dilekçe ile müra-
caat eder. İdare tarafından ilgili memura bir harita yaptırılır. Yapılacak rıhtımın 
iki tarafında bulunan kumsallara bir zarar ihtimali varsa, bunlara tasarruf veya te-
mellük eden kimselerin rızalarını gösterir bir ilmühaber de ibraz etmek gerekir (28). 

(27) Bk. ALt HAYDAR, Şerh-i Cedid-i Kavanin-ül Arazi. İstanbul 13211. Sh. 546—47. 
A T I F REY, age. S'h. 396 vd. H A L ® E Ş R E F , Külliyat-ı Kanun-ı Arazi, İstan-
bul 1315 Sh. 712—713. MARDİN, E ; Ahkam-ı Arazi Notları İstanbul. Sh. 1338 
(Ek kıs ım). 

(28) Bk. Rıhtım Nizamnamesi Md. 2. 
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İnşa olunacak rıhtım emlâk-ı hümayuna yakınsa veya bitişiğinde mirî veya 
vakıf binalar varsa ilgili makam ve dairelerden, yapılacak rıhtımın bir zararı olup 
olmadığı sorulur ('29). 

Rıhtım liman dahilinde yapılacaksa, umuma mahsus yerlere hiç bir zararı ol-
madığı anlaşıldıktan sonra ve Tersanece bir zararı bulunup bulunmadığı da Ter-
sane-i âmire idaresinden sorularak inşaata başlanır (30). 

Rıhtımlar, sahilhane veya sair emlake mücerret şeref kazandırmak, önlerini 
genişletmek veya üzerine bina yapılmak üzere inşa edilebilir. Bu şekilde inşa 
edilecek rıhtım sahiplerinden Hazine için 30 kuruş ruhsatiye alınır (31). 

Rıhtım ile çevresindeki sahilhane veya emlâk-i saire arasında mevcüt yolu 
genişletmek veya umumun kullanabileceği yeni bir yol açmak amacıyle inşa edi-
lecek rıhtımlardan hiç bir ruhsatiye alınmaz (32). 

Sahilhane ve sair emlâke mahsus olmak üzere yeniden inşa edilecek rıhtım-
lar, Arazi Kanununun 132. maddesi icabı, sahibinin mülkü olmak gerekirdi. An-
cak Rıhtım Nizamnamesi, bu şekilde inşa edilen rıhtımları bitişik oldukları sahil-
hane ve diğer .mülk emlâkin teferruatı telâkki etmiştir. Teferruat, hukukî duru-
mu itibariyle asıl şeye tâbi olduğundan, mülkiyet veya tasarruf rejimleri bakı-
mından bu rıhtımlar da asıl şey olan sahilhane veya sair emlâk mülk ise, mülk; 
vakıf ise, vakıf statüsüne tâbi olur. Bu durum vakıf veya .mülkiyet senetlerine de 
kayıt ve ilâve edilir <(33). 

Rıhtım Nizamnamesi hükümlerinden anlaşılan şudur : 

Boğaziçi ve İdaresi İstanbul'a bağlı olan sahillerde yeniden yapılacak rıh-
tımlar, kıyının tâbi olduğu mülkiyet veya tasarruf rejimine göre, mülk, vakıf, mirî 
veya umuma mahsus olabilir. Görülüyor ki> Osmanlı Devletinde kıyıların hukukî 
rejimi hakkında istisnasız tek bir ilke hükmü mevcut değildir. 

Rıhtım Nizamnamesi 2644 Sayılı Tapu Kanununun 8. maddesi ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu konuda ayrıca bilgi verilecektir. 

Osmanlı Hukukunda Deniz Kıyıları hakkında izaha çalıştığımız bu esaslar, ne-
hir ve göl kıyıları hakkında da geçerlidir. Yani göl ve nehir kıyıları da duruma 
göre mülk, mirî, .mevai veya metrûk araziden olabilir (34). 

Osmanlı hukukunda kıyıların hukukî düzenini incelerken, deniz, göl ve ne-
hirlerden faydalanma rejimini de gözden geçirmek icabeder. Zira kıyı düzeni ile 
deniz, göl ve nehirlerden faydalanma rejimi bir biriyle ilgili esaslara dayanan dü-
zenlemelerdir. Şimdi bu konuya da bir göz atmak istiyoruz. 

(29) Bk. Rıhtım Nzm. Md. 3. 
(30), Bk. Rıhtım Nzm. Md. 4, 
(3,1): Bk. Rıhtım Nzm., Md. 5—7. 
(32) Bk. Rıhtım Nzm. Md. 8., 
(33)/ Bk. Rıhtım Nz;m. Md. İ l , 
(34) Aynı fikirde Bk. B E R K İ , A. H; ÇUMRALİ, S; Sular Hukuku. Ankara 1959. 

Sh, 37. MARDİN, aıge. E k kısım. 
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2 — DENİZ, GÖL VE NEHİRLERDEN YARARLANMA DÜZENİ : 

I — OSMANLI HUKUKUNDA DENİZ, GÖL VE NEHİRLERİN HUKUKİ DU-
RUMU : 

'.Arazi Kanununda deniz, göl ve nehirlerde mülkiyet ve tasarruf rejimi hak-
kında hiç bir hüküm yoktur. Mecelle. 1237. maddesinde "Denizler ve büyük göl-
ler mubahtır." hükmünü ihtiva etmektedir. Aynı kanun "memlûk olmayan erihar-ı 
amme ki mekasime yani bir cemaatin mülkü olan mecralara dahil olmayan nehir-
lerdir. Burilar dahi mubahtır. Nil, Fırat, Tuna, Tunca gibi" hükmünü koymuş-
tur (35). 

iMecelle'ye göre "su, ot ve ateş mubahtır. 'Nas bu üç şeyde şürekâdır." (36). 

Mecelle mubahın tarifini 1254 ve 1255. maddelerinde vermiştir. Mubah ile her-
kes intifa edebilir. Fa'kal saire zarar vermemekle meşruttur (37). Mubah olan şe-
yi alış ve ihraz etmekten bir kimse ahar kimseyi men edemez" (38). Bu madde hü-
kümlerinden anlaşılacağı üzere, mubah şeylerden, herkes başkalarına zarar ver-
memek şartıyle yararlanabilirler. Denizler ve büyük göller ve mülk olmayan ne-
hirlerden de herkes, başkalarına zarar vermemek, teessüs etmiş müktesep hakla-
rı ihlâl etmemek şartıyle faydalanabilirler. Nitekim, herkes hava ve güneşten ya-
rarlandığı gibi, denizler ile büyük göllerden de yararlanabilir (39) derken, deniz 
ve büyük göllerin mülkiyet veya tasarruf hakkına mevzu olmıyacağını, herkesin 
bu sulardan yararlanabileceği ilkesini kabul etmiştir. Mülk olmayan nehirlerden 
herkes arazisini sulayabilir. Arazisini sulamak ve değirmen inşa etmek için cet-
vel ve hark açabilir. Fakat başkasına zarar vermemek şarttır (40). Bütün bu hü-
kümlerin tetkiki sonucunda şu neticeye varmak gerekir : Eski hukukumuzda de-
nizler, büyük göller ve nehirler üzerinde ne Devletin ne de fertlerin mülkiyet hak-
kı vardır. Bunlar üzerinde Devletin umumun istifadesini düzenleyen bir denetim 
ve düzenleme yetkisi vardır. Başka bir deyimle deniz, mülk olmayan göller ve ne-
hirler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu nedenle deniz, göl ve nehirle-
rin ne ra'kabesi, ne de tasarruf hakkı ve la'hsisen intifa hakkı bir Şahsa veya bir 
müesseseye temlik veya ferağ edilemez (41). Bunlar üzerinde vakıf da kurulamaz. 
Ancak kaide bu olmakla birlikte, Osmanlı Devleti Karadeniz, Marmara ve Akde-
niz kıyılarını zabiedip, Bizansı da ortadan kaldırdıktan sonra Rumların balıkçılık-
tan elde ettikleri menfaati görerek, bundan yararlanmak ve onların balık avlama 

(35) Bk . Mecelle Md. Iİ238. 
(36). Bk. Mecelle Md. 1234. 
(37) Bk. Mecelle Md. 1254. 
(38) Bk. Mecelle Md. 1255. 
(39) Bk. Mecelle M'd. 1264. 
(40) Bk. Mecelle Md. 1265. 
(41) Bk. Roma Hukukunda devamlı akan sularda müşterek bir kullanma hakkı ta-

nınıyordu. Roma'da akan sular flumina, Pereninia, Flumina Publica'dır.. Za-
man zaman kuruyan nehir ve dereler ise ammenin istifadesinden çıkarılmıştır. 
Bunlar "Pirivata"dır. GÜCÜN, A; Deniz ve Göllerle Nehirlerde Tasarruf, Me-
deni Kanunun 15. yıldönümü Sh. 885. 
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usullerini aynen benimseme yolunu tutmuştur. Bu nedenle Fıkhın aynî haklarla 
ilgili hükümlerine istisnalar vazedilmiş ve Bizans örfüne istinaden deniz» göl ve 
nehirler üzerinde bir nevi tasarruf hakkına cevaz verilmiştir. Bu nedenle bilhassa 
İstanbul'da Marmara havzasıyle, Anadolu Kenarından Boğaziçine ve Boğaz dışın-
da İğne Adaya kadar olan muhtelif sahillerde .mülkiyet veya vakfiye! üzere deniz 
üzerinde tasarruf yetkisi ve bu yetkileri tespit eden vesikalar verilmiştir. Bu usul 
bir kaç asır devam ederek Türk Balıkçılık Hukuku halini almıştır. Deniz üzerinde 
dalyan, voli, midye ve istiridye tarlaları adını alan tasarruf yetkileri zamanla kö-
tüye kullanılmış ve H. T273/1857 tarihinden itibaren mülkiyet üzere dalyan ve 
voli için tasarruf vesikası verilmemesi ve sadece rakabesi 2. Mahmud Vakfı na-
mına vakıf tasarruf senetleri verilmesi kararlaştırılmıştır (42). 

Şimdi deniz, göl ve nehirler üzerinde tesis edilebilen tasarruf haklarını kısa-
ca gözden geçirelim. 

II — DENİZ VE GÖLLER ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKLARI : 

Denizler, büyük göller ve nehirler özel mülkiyet konusu olmadıkları halde, 
bu sular üzerinde balık veya diğer deniz hayvanları avlamak şeklinde tezahür 
eden tasarruf hakları tesisi kabul edilmiş ve bu hakların, mülkiyet hakkı gibi te-
davülüne cevaz verilmiştir. Bu gün de varlıklarını sürdüren bu tasarruf hakları 
dalyan, voli ve midye ve istiridye tarlalarıdır. Şimdi bu hakları kısaca gözden ge-
çireceğiz (43). 

A) Tarifi : 

1) Dalyan : 

Deniz veya göllerde balıkların toplu olarak geçtikleri kıyıya yakın belli yer-
lerde ağlarla çevrilmiş olan avlanma yerleridir. 

Bu av yerlerinin üç tarafı ağ ile kapatılır ve dördüncü tarafı balıkların girme-
si için açık bırakılır ve balıklar girince de kapatılır (44). 

Dalyan, denizin sahile bir kaç yüz kulaç kadar yakın sularında göl ve nehir-
lerin ağzında kurulur. Dalyanlar geçici balıkların avlanması maksadına matuf-
tur. Dalyanlar çeşitli zaman ve mevsimlerde kurulurlar. Marmara ve Boğazlarda 
ekseriya balıkların Akdeniz ve Karadenize iniş ve çıkışlarında,- göllerde ise ba-
lıkların göllerin içlerine doğru akış ve çıkışlarında kurulur. KuruluŞları itibariy-
le dalyanlar, ağlar ve direklerle kurulanlar, ince kazık ve kamışlarla kurulanlar 
ve direksiz kurulanlar olmak üzere üç kışıma ayrılırlar (45). 

(4,2) Bk. GÜCÜN, agm. Sh. 888, 
(43) BSMER, age. Sh. 474, 
(44) Bk. BERKI-ÇUMRJALI, age. Sh. 8. B E R K Î , Dalyan ve Voli. Ankara 1953. Sh. 5. 

GÜCÜN, age. Sh. 888. 
(45) BERKI-ÇUMRALI, age. Sh. 8. BERKİ , Daliyan ve Voli, Sh. 5. vd. 
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Dalyanın teknik vasıfları üzerinde durmayacağız. Bizi ilgilendiren dalyan üze-
rindeki tasarruf hakkının mahiyeti ve özellikleridir. 

B) Dalyan Hakkının Mahiyeti : 

(Dalyana ilişkin tasarruf hakkı esas itibariyle, su üzerinde tesis edilmiş bir in-
tifa hakkıdır. Ancak bu hakkın amacına uygun bir biçimde kullanılabilmesi, iş-
çilerin barınması, âlelt ve edevatın korunması, balıkların ayıklanıp, terbiye ve şev-
ki gibi işler için bina ve toprağa ihtiyaç vardır. Bu durumda karadaki şeyler üze-
rindeki hak ile deniz veya gölden yararlanma hakkını bir bütün olarak kabul et-
mek gerekir (46). Dalyan ve Volilerin tapu ile ilgisi, dalyanın bağlı olduğu g. men-
kulden (araziden) doğmuş olabilir. Bununla birlikte kara ile ilişkisi olmayan yani 
kıyıda yeri ve binası olmayan dalyan ve voliler de vardır. Bu nevi dalyanlara 
ilişkin hak, deniz, göl veya nehirler üzerinde kullanılan bir tasarruf hakkından 
ibarettir. Bu tasarruf hakkı Osmanlı Hukukuna göre bir menlfaat mülkiyetinden 
başka bir şey değildir. Bu hak da hilâfına hüküm bulunmadıkça mülkiyet hüküm-
lerine tâbidir. Bazı tapu kayıtlarında dalyan ve volilerin mukataalı veya icare-
teynli vakıf olduğu belirtilmiştir. Bu, karada yeri olan dalyan ve voliler için an-
laşılır bir husus olmakla beraber, kara ile irtibatı olmayan dalyan ve voliler ba-
kımından ise izahı güç bir husustur. Belki bu gibi yerlerde muaccele ve müeccele 
tayin edilerek bunlar :müessesat-ı hayriyye adı verilen vakıflara gelir getirmek 
amacıyle vakfedilmiş olabilirler (47). Karada yeri olan dalyan ve voliler, kara-
daki arazinin mülk, mirî veya vakıf olmasına göre feraiz veya intikal kanunlarına 
göre mirasçılara geçer. 

Karada yeri olmayan ve tapuda kayıtlı bulunan dalyan ve voliler ise, hilafı-
na hüküm bulunmadıkça mülk gibi feraiz kurallarına göre intikal edecektir. Zi-
ra bahis konusu tasarruf hakkı bir nevi mülkiyet hakkıdır. 

Eski hukukumuzda dalyan ve volilerle ilgili tasarruf hakkını, kara ile irtibatı 
olsun olmasın bir gayrimenkul telakki ederek tapuya tesciline cevaz vermiştir. Ni-
tekim Yargıtay 6. Hukuk Dairesi de 26/12/1961 gün ve E. 7337 K ; 7452 sayılı kara-
rında bu hakkı, MK. 632. maddesinde söz konusu edilen müstakil ve daimî bir hak-
kın tapu siciline tescili olarak kabul etmiştir (48). 

(46) Bk. B E R K İ , Dalyan. Sh. 75. 
(47) B E R K İ , Dalyan. Sh. 16. 
(48) Bk. Bu kararın metni şöyledir : "Dalyanlar balıkları avlamak için kullanılan av 

yerleridir. Bunlar Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden çok önceki tarihler-
den beri de mutasarrıfları tarafından kullanıla gelmiştir. Dalyanların çokları 
da tapu kütüğünde açılan bir sayfaya müstakil ve daimi bir hak olarak kayıt 
olmuşlardır. Bunlar öteden beri alım, satım, bağışlama ve kira akitlerine konu 
teşkil etmişlerdir. Ayrıca dalyanlar üzerindeki haklar hak sahiplerinin öllümleri 
halinde mirasçılarına intikal etmektedir. Dava konusu dalyan yeri tapu kütü-
ğünde kayıtlıdır. Bu kayıtta Medeni Kanunun 632. maddesinin ikinci bendinde 
söz konusu edilen müstakil ve daimi bir hak kaydından başka bir şey değildir. 
Bu itibarla da bu hak gayrimenkul sayılmak gerekir..." Bk. Y6HD. 26/12/1961 
ta. ve E . 7337, K. 7452, 
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Tapu kayıtlarında dalyan ve voli mahallerinin hududu gösterilmiştir. Ancak 
bu sınırlar açık olmadığı gibi bazen sadece mevki belirtilmekle yelinilmiştir. Dal-
yanların denizin içine doğru sınırları gösterilmiş değildir. Kayıtlarda yer alan 
3 dönüm, 10 dönüm gibi ölçülerin dalyanların kıyıdan açıklara doğru olan sınırı 
mı yoksa dalyanın üç dönümlük bir satıh üzerinde mi kurulabileceğini gösterdiği 
anlaşılamamaktadır. 

Ancak Yargıtay'ın 1936 tarihli (49) kararında da belirttiği gibi, deniz ve göl-
lerin içlerine doğru dalyanın sahasında anlaşmazlık çıktığı taktirde tapu kaydın-
da saha ta'yin ve tes'bit olunmuşsa onunla, olunmamış ise örf ve teamül gereğince 
hareket olunması esası benimsenmiştir. 

Dalyanlara ait sınır uyuşmazlıkları tapu ve tedavül kayıtlarıyle halledilir. Bu 
mümkün olmazsa, tanık ve bilirkişiye başvurulur (50). 

Senede bağlı olmayan ancak kadimden beri dalyan ve voli olarak tasarruf edi-
len yerlerde de ilgililerin haklarını tanımak gerekir (51). Zira Mecelle'ye göre ka-
dim kıdemi üzere terkolunur. Yani kadimden beri kullanılan haklar, tapuya bağ-
lı olmasa da tanınmak gerekir. Bu 864 sayılı Tatbikat Kanununun 38. maddesi hük-
mü icabıdır da. 

C) Dalyanlarda Tasarruf : 

Dalyanlar üzerinde hak sahibi olanlar diğer taşınmaz maliklerinin sahip ol-
duğu bir çok fiili ve hukukî tasarruf yetkilerine sahiptirler. Dalyanlar, satım, ki-
ra, hibe gibi sağlar arası tasarruflara konu oldukları gibi, hak sahibinin ölümü ha-
linde onun mirasçılarına da intikal eder (52). Tapuda kayıtlı dalyan ve voliler 
üzerinde temliki tasarruflar relsmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Satış vad-
leri de resmi şekilde yapılmak icabeder (53). Dalyana müştereken tasarruf edile-
bileceği gibi müşterek dalyan, mümkünse, taksim de edilebilir. Dalyana ilişkin 
haklar her türlü müdahale ve ihlâllerden masundur (54). Bu hak iptal edilemez. 

(49) Bk. 1936 ta. ve E. 2825 ve 357 sayılı Yargıtay kararı. B E R K İ , A. H. Dalyan. 
Sh. 25—27. 

(50) B E R K İ , Dalyan. Sh. 27. GÜCÜN, agm. Sh. 890. ' 
(51) Aynı Fikirde BERJKÎ, Dalyan... Sh. 22—<23. 
(52) Bk. Y. 0HD. nin 26/12/1961 ta. ve E. 7337 K. 7452 sayılı kararı. 

(53) Bk. GÜCÜN, agm. Sh. 890. BERKİ , Dalyan. Sh. 21. 

(54 > Y H G K 26/6/1944 tarihinde onanmış olan Söke Asliye Hukuk Mahkemesinin 
E. 943/332 K. 364 Sayılı Kararında bir gölde mevcut olan ve aynı şahsa ait bu-
lunan 3 dalyan için itibari olarak ayrı ayrı hudut tefrikinin caiz olmadığı belir-
tilerek "zira bu hudut dahilinde tesis olunmuş ve olunacak dalyanlarda her hangi 
başka bir kimsenin gölün herhangi bir kısmında balık avlaması dalyan sahibini 
zarara düşüreceği ve gölde istiyadın'(avcılığın), muntazam surette ka'bil oîamıya-
cağı tabii ve bir dalyana metre murabhaı ile saha tayin etmek usulünün bulun-
madığına ve bütün gölün dalyanların sahası olduğuna dair" bilirkişi mütealasma 
mahkeme tarafından itibar edilerek hüküm tesis edilmiştir. 
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Üçüncü şahıslar başkalarının dalyan sahasında dalyan kuramaz ve av mevsimin-
de bu yerlerde gemi demirleyemez. Zabıta-1 Saydiyye Nizamnamesinin 21. mad-
desi bu hususla bazı hükümler ihtiva etmektedir. Buna göre, senetle tasarruf olu-
nan dalyan ve voli mahallerinde balık avı, senet hükümlerine ve kadimen cari 
olan teamül ve âdetlere halel gelmemek şartıyle sahiplerine aittir. Aynı Nizam-
name 22. maddesinde kimsenin tahtı tasarrufunda olmayıp hazine idaresinde olan 
dalyanların müzayede ile isteyene ihale edilebileceğini belirtmektedir. 

Dalyan ve voli sahipleri de bazı ödevlerle yükümlüdürler. Zabıta-i Saydiyye 
Nizamnamesinin getirdiği tahdidi hükümler bunlar hakkında cari olduğu gibi, 
22/4/1976 tarih ve 820 numaralı kanun gereğince, sahipleri tarafından (askerlik veya 
savaş hali dışında) üç sene müddetle bizzat veya kira suretiyle işletilmeyen dalyan 
ve voliler üzerinde sahipleri tasarruf haklarını yitirirler ve dalyan ve voli hakkı 
hazineye intikal eder (55). 

Hazineye ait dalyan hudutları içinde bulunan voli yerlerinden, bütün ba-
lıkçılar, örfüne uygun olarak hiç bir ücret ödemeksizin istifade ederler. Yeter ki 
müzayede suretiyle başkasına ferağ veya icar edilmemiş olsun (56). 

Zabıta-i saydiyye Nizamnamesine göre, deniz ve nehirlerde balık avcılığı 
2 seneden 4 seneye kadar müddetle ihale olunabilir. Fakat göl ve dalyanların 
imar masrafları kendilerine ait olmak üzere 1 seneden 10 seneye kadar müddetle 
ihalesi caizdir (57). 

Netice olarak, dalyanlar balık avlamak için kullanılan av yerleridir. Dalyan 
hakkı» bu yerlerde kullanılan balık tutma yetkisi olup," aynı zamanda deniz sula-
rına ve zemin üzerinde herhangi bir yetki vermez. Eski hukukumuza göre dalyan-
lar üzerindeki tasarruf hakkı bir nevi mülkiyet hakkı başka bir deyimle menfaat 
mülkiyetidir. Bu hak TMK. den sonra da hukuk nizamının himaye ettiği bir haktır. 

E) Voli : 
Sahillerden deniz veya göle doğru açılan ağların serildiği yerlere voli de-

nir (58). Volilerin bir kısmının karada, (balıkları muhafaza, çalışanların ikameti 
için) yerleri varsa da, bir kısmının yoktur. Karada yeri olmayan voliler de tapu 
siciline tescil edilmiştir. Örneğin sedef adası volisi gibi (59). 

Karada yeri olmayan Voli sahipleri, karadan faydalanmak için yer sahipleri 
ile anlaşırlar. Anlaşamazlarsa ağlarını kayığa çekerler ve balıkları orada boşal-
tırlar. 

Dalyanlar hakkında yukarda verdiğimiz izahat aynen voliler için de geçer-
lidir. Bu nedenle aynı şeyleri burada tekrara gerek görmüyoruz. Volilerin çoğun-

(55) Bk . 22/4/1926 tarih ve 820 sayılı kanun md. 1. 
(56) Bk. Aynı Kanun Md. 2. Aynı mahiyette hüküm için Bk. 4/3/1971 tarih ve 1380 

sayılı su ürünleri Kan. Md. 11, 
(57) Bak. Zabıta-i ıSaydiye Nizm. Md. 28.-
(58) Bk. EJSMER, age. Stı. 474. BERKİ , Dalyan. Sh. 10. 
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da sahil boyunca hudutlar gösterilmiştir. Bu sınırlar arasında ancak voli kurula-
bilir. Volilere ilişkin hak da menfaat mülkiyeti olup sahibine deniz veya gölün 
zemini üzerinde hiç bir hak bahşetmez. Voliye ilişkin tasarruf hakkı da başkala-
rına devredilebilir, mirasçılara geçer. 

3) Midye ve İstiridye Tarlaları : 

Midye ve istiridye kabuklu deniz hayvanlarındandır. Bunlar hakkında Za-
bıta-i Saydiye Nizamnamesinde ve 6 Recep 1288 tarihli Midye ve İstiridye Nizam-
namesinde mevcut hükümler uygulanır (60). 

Zabıla-i Saydiye Nizamnamesinin 15. maddesi şu hükmü koymuştur. "Der-
saadet ve mülhakatından maada Türkiye sahillerinde kain körfezler ile limanlar 
dahillerinde bir kimsenin tasarrufunda bulunmayan yerlerde tohum zer'i ile hay-
vanat-ı mü'kaşşere yani midye ve istiridye ve tarak gibi mahsulat-ı bahriye yetiş-
tirmek ve tarla ittihazı arzusunda bulunanlar ittihaz edecekleri tarlaların mevkile-
rini tayin ederek bir istida ile ruhsat istiyeceklerdir. Bu istidanamenin Belediye 
Meclisine ve oradan Liman Reisliğine havale olunacak ve bir gûna mahzur olma-
dığı beyan kılındığı taktirde 10 seneden ziyade olmamak ve ma'hallerince her tür-
lü mahzur ve mazarattan sabin şerait altında bulunmak üzere tâyin olunacak müd-
det ve surette mezkûr tarlalarda midye ve istiridye yetiştirmek için Hükümet-i ma-
halliye tarafından sahibi istidaya ruhsat verilecektir." Bu maddeden anlaşılacağı 
üzere, midye ve istiridye yetiştirmek için 10 seneden fazla olmamak üzere denizin 
bazı yerlerinde istiyen kişiler lehine bir intifa veya tasarruf hakkı tesis edilmek-
tedir. 

Aynı Nizamnamenin 16. maddesi özel izinle ihale olunan midye tarlalarında 
hak sahibinin izni olmaksızın, hiç kimsenin midye ve istiridye avlıyamıyacağı, av-
ladığı taktirde ava el konulaöağı ve bu yüzden zarar vukua gelmişse, zararın mah-
kemece faile tazmin ettirileceği öngörülmüştür. 

Midye ve istiridye Nizamnamesi ise İstanbul'daki bazı midye ve istiridye tar-
lalarına aittir. Nizamname 1. maddesinde vakfiye senetleriyle tasarruf olunan ve 
Nizamnamede zikredilmiş olan dokuz midye ve istiridye tarlasında yalnız hak sa-
hipleri veya onların ondalıkçılarının midye ve istiridye çıkarabilecekleri bunla-
rın dışında hiç kimsenin bu yerlerden faydalanamıyacakları belirtilmiştir. Bu ya-
sağa aykırı hareket edenlerin av âletlerine ve avladıkları hayvanlara elkonur ve 
ayrıca para cezasına çarptırılır. 

Zabıia-i Saydiye Nizamnamesinin 15. maddesine bakılırsa, midye ve istiridye 
'tarlalarına ilişkin hak müddetli bir tasarruf hakkıdır. Hak sahipleri tayin edilen 
süre içinde belli yerlerde midye ve istiridye yetiştirmek ve bunları toplamak yet-
kisine sahiptirler. 

(59) Bk. B E R K İ , Dalyan. Sh. 35. 
(60) Bk. Dersaadet ile Belde-i Selase Dahilinde Midye ve istiridyenin Suret-i İhracına 

Dair Nizamname. Düstur 2. c. Sh. 609. 
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Midye ve İstiridye Nizamnamesi ise böyle bir süreden bahsetmemekte ve üs-
telik mutasarrıfların vakıf senetleriyle haklarını kullandıklarını ifade etmektedir. 
Vakıf müddetsiz tasarruf olduğuna göre İslanbuldaki midye ve istiridye tarlaları 
üzerindeki tasarruf hakkı da dalyan ve volilere ilişkin haklar gibi korunan, miras-
çılara geçen bir menfaat mülkiyetinden ibaret olmak gerekir (61). 

Dalyan ve voli hakkında söylediğimiz gibi, midye ve istiridye avlama hakkı-
nın vakfedilımesi İslâm ve Osmanlı hukukunun vakif esaslarına uymuyorsa da 
bunun midye ve istiridye tarlalarına bir ücret tayin olunması ve bu ücretin bir 
hayri amaca tahsisi şeklinde yapılmış olabileceği düşünülebilir (62). 

3 — KIYILARLA İLGİLİ OSMANLI MEVZUATININ TMK. KARŞISINDAKİ DU-
RUMU : 

I — TMK. KARŞISINDA KIYILARIN HUKUKİ REJİMİ : 

İkinci paragrafta belirttiğimiz gibi, Osmanlı Devletinde, kıyılar mülkiyet ve 
tasarruf hakları bakımından tek bir hukukî rejime tâbi olmayıp Arazi Kanununda 
düzenlenmiş olan arazi nevileri hakkında mevcut hükümlerin çoğu kıyılar için 
de geçerlidir. Bu nedenle önce Arazi Kanununun TMK. nu ile olan ilişkisine te-
mas etmek icabeder. 

1) Arazi Kanununun TMK. ile İlga Edilip Edilmediği Sorunu : 

Arazi Kanununun TMK. nun kabulü ile yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı 
sorunu uzun müddet tartışmalara yol açmıştır (63). 

Arazi Kânununun TMK. ile yürürlükten kaldırılmayacağını savunanlar oldu-
ğu ği'bi, TMK. nun Arazi Kanununu ilga etmiş olduğu görüşü de kuvvetle savu-
nulmuştur. Biz bu konuda teferruata girmeden Arazi Kanununun TMK. ile yürür-
lükten 'kaldırılmış olduğu tezinin doğruluğuna inanıyor ve TMK. nun tatbikine 
ilişkin 864 sayılı Tatbikat Kanununun 43. maddesi hükmü ile Mecelle'nin sarih 
olarak» Arazi Kanununun da zımmen ilga edilmiş olduğunu düşünüyoruz. Tatbi-
kat Kanununun bu maddesi yanında TMK ile Arazi Kanunu arasındaki mülkiyet 
anlayış farkı, 810 numaralı kanun ve bu kanunla ilgili 501 sayılı ve 1929 tarihli 
TBMM tefsir kararı, 1515 sayılı kanun hükümleri de Arazi Kanununun mülga ol-
duğunu açıkça gösteren yasal dayanaklardır. Diğer taraftan 864 sayılı Tatbikat 
Kanununun bazı hükümleri de Arazi Kanununun ilga edildiği düşüncesiyle vaze-
dilmişlerdir. Bu nedenle TMK. nun kabulü ile Arazi Kanununa göre mirî olan 
araziler mülk haline dönüşmüştür. Eskiden mülk veya vakıf olan arazilerle, met-
ruk araziden olan yerler ise bu vasıflarını aynen korumuşlardır. 

Kıyıların durumuna gelince, kıyıların çoğunluğu itibariyle arazi-i mevattan 
olduğunu, bununla birlikte mülk, mirî, vakıf ve arazi-i metrûkeden sayılmasının da 

(61) Bk. Aynı Fikirde GÜCÜN, agm. Sh. 891—892. 
(62) Bk. BERİKİ, Dalyan. Sh. 49. 
(63) B u konuda Bk. CİN, Osmanlı Toprak Düzeni... Sh. 478—479 vd. 
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mümkün olduğunu ifade etmiştik. Eski hukukumuzda mülk, vakıf ve mirî olup 
kişilerin tasarrufunda olan kıyılar mülk veya vakıf statülerini sürdürmektedirler. 

lAsıl önemli olan arazi-i mevattan olan kıyıların durumudur. Yukarıda ifade 
ettiğimiz gibi, mevat veya ölü arazinin emek ve masraf ihtiyar edilerek ziraate el-
verişli hale getirilmesi yani ihyası devletin izni ile mümkündür. Bu yerlerden 
Arazi Kanununun 103 ve Mecelle'nin 1272. maddeleri hükümlerine uygun olarak 
ihya edilmiş olanlar, mülkiyet kaydıyle izin verilmemişse, mirî arazi vasfını ka-
zanır. Kıyılardan bu şekilde izinle ihya edilen yerler de mirî araziden sayılır. Mi-
rî Arazi TMK ile mülk haline geçtiğinden, eskiden mirî olan kıyılar, hak sahiple-
rinin özel mülkü sayılmak gerekir. Mülk olmak şartıyle ihya izni verilen yerler 
ise esasen özel mülk olduğundan bunların durumlarında bir değişiklik olmaz. İzin-
siz olarak açılmış olan yerler de Arazi Kanunu zamanında bedeli (tapu misli) ile 
mirî arazi olarak ihya edene verilirdi. O halde bunlar da mülk haline geçmiştir. 
Eski hukuk zamanında kazanılmış olan hakların yeni hukuk döneminde de aynen 
geçerli kabul edilmesi 864 sayılı Tatbikat Kanununun 4. maddesince öngörülmüş 
bulunan müktesep hak ilkesinin sonucu olduğu gibi, mezkûr kanunun eski hu-
kuk zamanında kazanılmış aynî hakları mahfuz tutan 18. maddesinin de icabıdır. 
Bu maddeye göre, yeni kanuna göre tesisleri kabil olmayan ve halen mevcut aynî 
haklar eski kanuna tâbi kalırlar. TMK. nun Arazi Kanunu gibi araziyi hukuken 
çeşitli sınıflara ayırmamış olmasına rağmen, yürürlüğe girdiği tarihte Arazi Ka-
nununa göre meval=ölü arazi sınıfında olan yerler bu durumlarını aynen koru-
muşlardır. Zira bu gibi yerler hakkında TMK. nun getirdiği hüküm esas itibariy-
le Arazi Kanununun arazi-i mevatla ilgili hükümlerinden çok farklı değildir. Me-
deni Kanunun 641. maddesi "sahipsiz şeyler ile menfaati umuma ait olan mallar 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hilafı sabit olmadıkça menfaati umuma 
ait sular ile ziraate elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan 
çıkan kaynaklar kimsenin mülkü değildir. Sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali, yol-
lar ve meydanlar, akar sular ile yatakları gibi menfaati umuma ait malların işle-
tilmesi ve kullanılması hakkında ahkâm-ı mahsusa vazolunur." hükmünü kokmuş-
tur. Bu hüküm karşısında, MK. nun meriyete girdiği tarihte arazi-i mevattan olan 
kıyılar bu özelliklerini korumuşlar yani Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu-
lunan yerler olarak kalmışlardır. 

Ancak MK. 641. maddesinde öngörülen ahkam-ı mahsusa konulmadığı için, 
kamu malları ve sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali hakkında muhtelif kanunlarda 
çeşitli hükümler vazedilmiştir. Şimdi bu konuda mevcut bazı kanun hükümleri 
üzerinde kısaca duracağız : Medenî Kanunun 641. maddesinde yer alan "hilafı 
sa'bit olmadıkça" deyimi, Dövletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin 

s 
başka türlü bir düzenlemenin konusu olabileceği yani bu yerlerde özel mülkiyet 
hakkının tesis edilebileceği veya eskiden böyle bir hakkın kazanılmış olabileceği 
ihtimaline binaen vazedilmiştir. Diğer taraftan, TMK. nun aynı maddesi, sahip-
siz şeylerin ihraz ve işgali ve menfaati umuma ait malların işletilmesi ve kulla-
nılması hakkında özel hükümler konur hükmünü ihtiva etmekledir. Medenî Ka-
nunun kabulünden sonra çıkarılmış olan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
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bulunan yerlerin özel mülkiyet konusu yerler haline getirilmesine cevaz veren 
çeşitli kanunlar, MK. nun 641. maddesinin uygulamasından başka bir şey değil-
dir. Şimdi bu özel kanun hükümlerine kısaca temas etmek istiyoruz. 

2) 1934 Tarih ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 6. Maddesi : 

Bu madde hükmüne göre, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 
kamu hizmetine tahsis olunmamış olan ham toprağı açıp işgal edenlere, hiç top-
rakları yoksa bu yerlerin iskân haddine kadar olan miktarı ve toprağı olupta mik-
tarı iskân haddini geçmezse bu yerlerin iskân haddini dolduracak miktarı parasız 
ierkolunarak namlarına tescil olunur. Ancak taşlık ve pırnallık olupta imar için 
masraf ve emek sarfederek meydana getirilmiş tarla ile bağ ve meyvelik haline ko-
nulmuş topraklar miktarı ne olursa olsun imar edene parasız terkolunarak namla-
rına tescil olunur. Kıyılar bakımından asıl önemli olan hüküm budur. Bu şekilde 
Arazi Kanununda ve Mecelle'de olduğu gibi ihya suretiyle Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerler özel mülkiyet arazisi haline getirilmiştir. Kanun 
koyucu daha da ileri giderek, bu madde ile De'vletin hususi mülkiyetinde olupta 
bir kamu hizmetine tahsis olunmamış bulunan arazide de bazı kayıt ve şartlarla 
ihyaya cevaz vermiştir (64). 

Bu maddede zikredilen araziyi açmak isteyenler, açacakları kısmın mevkiini, 
sınır ve miktarlarını gösterir bir beyanname ile mahallin en büyük mülkiye me-
muruna müracaat ederek bir ilmühaber aldıkları taktirde bir sene için o yerin ih-
yasında tercih hakkı kazanır. Arazi Kanununda da ihya izini olan kimsenin 3 sene 
içinde diğerlerine nazaran önceliği vardı. Görülüyor ki 2644 Sayılı Kanunun bu 
maddesi, Arazi Kanunu ve Mecelle'nin tanzim ettiği ihyayı yeniden düzenlemiştir. 

3) 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu : 

2644 Sayılı Kanunun 6. maddesi 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu-
nun 64. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Fakat bu kanun da muaddel geçici 
maddesiyle» 2644 sayılı kanunun mezkûr 6. maddesine benzer bir hükmü biraz dar 
bir muhteva ile yeniden kanunlaşiırmışlır. Buna göre "4753 sayılı kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten önce, Devletin hususî mülkiyetinde olmayıp hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan ve ammenin hizmetine tahsis olunmayan ham toprağı 
işgal edenlere hiç toprakları yoksa, bu yerlerin 5098 sayılı kanunun 5. maddesine 
göre tayin olunacak iskân haddi içindeki miktarı, toprağı olupta iskân haddini 
geçmezse bu yerlerin iskân haddini dolduracak miktarı parasız terkolunarak ad-
larına tescil edilir..." 

'Taşlık, pırnallık' ve delicelik olan yerler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tari-

he kadar emek ve masraf sarfedilerek bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik v e y a tarla 

haline getirilmesi halinde ihya edene veri lecek miktar daha geniş tutulmuş ve is-

t e t ) Bunun için "araziyi bağ bahçe haline getiren kimseye o yerin verilmesinde mah-

zur olmadığı mahalli idare heyetince tasdik kılındığı taktirde o bağ ve bahçenin 
vergi kıymetinin yüzde sekizi alınmak suretiyle namına tescil olunur." 
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kân haddi dışında 50 dönüme kadar toprakların imar edene parasız verilmesi ka-
bul edilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, 4753 sayılı kanun yeniden ihya izni 
vermemiştir. 1515 Sayılı Kanun ile 11/5/1929 tarih ve 501 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tefsir kararı hükümleri mahfuzdur. 

4) 1950 tarih ve 5516 Sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile-
cek Topraklar Hakkında Kanun : 

Bu kanunun 1952 tarih ve 5963 sayılı kanunla tadil edilen 1. maddesi "Beledi-
ye hudutları dışında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altında sahipsiz bulunan 
bataklık ve bataklık mahiyetinde göl ve su birikintileri her hangi bir suretle ku-
rutulduğu taktirde bu kurutmadan hasıl olan arazi" bu kanun hükümlerine göre 
kurutanlar adına tescil edilir. Kurutma prosedürü ile ilgili esaslar kanunun 2 - 6 . 
maddelerinde düzenlenmiştir. Şartlarına uygun olarak kurutulduğu tespit edilen 
arazi, kurutanlar namına bedelsiz ve harçsız olarak tapuya tescil edilir (65). Bu 
kanun 2644 sayılı Tapu Kanununun 15. maddesinin 1. fıkrası hükmünü yürürlükten 
kaldırmıştır. 

\ 

5516 Sayılı kanunun, mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa 
aykırı hükümleri, işbu kanunun 235. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

5) 766 Sayılı Kanun : 

766 s ayı l ı Tapulama Kanununun 37. maddesi ihyayı kaldırmıştır. Buna göre 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş 
bulunan arazi 27/3/1950 tarihinden önce, emek ve masraf sarfıyle ihya edilip bağ, 
bahçe, meyvelik» zeytinlik veya tarla haline getirilmişse, bu gayrimenkuller Ha-
zine adına tespit ve tescil olunur. İhya edenlerle kanunî veya akdi halefleri tu-
tanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler hakkında Çift-
çiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü uygulanır (66). 

Bu gayrimenkuller Hazine tarafından, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yer-
de uygulanıncaya kadar başkasına temlik edilmeyeceği gibi ihya edenlerle ha-
leflerinin zilyetlikleri de ihlâl edilemez. 

'Görülüyor ki, 766 Sayılı Kanun 37. maddesiyle, Devletin hüküm ve iasar-
1 rufu altında bulunan yerlerin ihya suretiyle özel mülkiyete geçirilmesini kabul 

etmemiştir. Nitekim kanun, "bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihyasına 
başlanmış olan gayrimenkuller doğrudan doğruya Hazine adına 'tespit ve tescil 

(65) Bk . 5516 sayılı Kan. Md. 7. 
(66) Yani Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve âmmenin hizmetine tah-

sis olunmayan sahipsiz ham toprağı işgal edenlere, hiç toprakları yoksa iskân 
haddi kadar, toprakları varsa, bunu iskân haddine tamamlayacak miktar para-
sız terkolunur. Ancak bağ bahçe, zeytinlik, meyvelik haline getirilen yerlerin 
iskân haddi dışında 50 dönümlük toprağı imar ve ihya eden adına parasız tescil 
edilecektir. 
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olunur." hükmüyle bu ilkeyi açıkça belirtmiştir. Yalnız kanun koyucu mevcut 
fiilî durumu da gözden uzak bulundurmayarak 1. ve 2. fıkrada belirtilen tedbir-
lerle 1950 den önce gerçekleştirilmiş olan i'hya ile sahipsiz arazinin özel mülk ola-
jak hak sahipleri adına tescilini de hakkaniyete uygun bir yol olarak görmüştür. 
766 Sayılı Kanunun bu maddesinin Son fıkrası hükmü 1617 Sayılı Kanunun 23. mad-
desiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 37. maddenin 1. ve 2. fıkraları hükümleri ise 
.1757 sayılı mülga Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 19 ve 235. maddeleriyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

6) Denizin Doldurulması Sureliyle Elde Edilen Kıyı Arazisinin Hukuki Du-
rumu : 

Arazi Kanununun 130. maddesi, Devletin izniyle doldurulması suretiyle elde 
edilen yerlerin dolduran kimsenin mülkü olacağını hükme bağlamıştır. Bu du-
rumda, elde ettiği izinle, üç sene içinde denizden bir yeri dolduran kişi, doldur-
duğu yerin mâliki olur. TMK. nu 'bu şekilde denizi dolduran kişinin elde ettiği 
yer üzerinde eski hukuka göre kazanmış olduğu hak üzerinde bir değişiklik yap-
mamıştır. Buna karşılık Arazi Kanununun mezkûr maddesi, izinsiz doldurulan ye-
rin Hazineye ait olacağını, isterse dolduran kimseye bedel-i misliyle, istemediği 
laktirde müzayede ile isteyen kimseye verileceğini belirtmiştir. Bu hükümden an-
laşılacağı üzere» izinsiz doldurulan yerler mirî arazi muamelesine tâbi tutulmuş-
tur. TM!K. ile mirî arazi de mülk haline geçtiğinden, izinsiz doldurduğu yere mi-
rî arazi gibi tasarruf eden kimse TMK. nun meriyete girmesinden sonra bu arazi-
ye malik ölmüştür. Arazi Kanununun 132. maddesi 1934 tarih ve 2644 Sayılı Tapu 
Kanununun 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. İşbu 8. madde ihtiva etti-
ği esaslar bakımından A. Kanununun 132. maddesine benzemektedir. Denizden 
doldurulmak istenen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak ge-
rekir. Doldurma izni 3 yıl müddetle verilir. Doldurulan yerler değer paha aran-
maksızın dolduran adına tapuya tescil edilir. Geçerli özürü bulunmaksızın 3 yıl 
içinde doldurma işlemini tamamlamayanlar bu yerlerden el çektirilir. 

İzinsiz doldurulan yerlerin tescilinde bir zarar bulunmadığı ilgili daire ve 
heyetlerce kabul olunursa, doldurulan yerlerin doldurma anındaki değer paha-
sının onda biri alınmak şartıyle dolduran kimse adına tescili yapılır (67). Görü-
lüyor 'ki, 2644 Sayılı Kanun, denizin doldurulması konusunda Arazi Kanununa na-
zaran daha serbest davranmıştır. Hatta çok daha ileri gidilerek, deniz kıyısında 
birikmeden veya gel git olayı sonucu dolmuş olan yerlerin bitişik g. menkul sa-
hiplerince, kendilerine yapılacak tebligattan itibaren 2 sene içinde değer paha ile 
satın alınabilmesi imkânı kabul edilmiştir (68). Bu yerleri satın alanlara o yeri ko-
rumak için rıhtım inşaatı hakkı tanınmıştır. 

'Sahipli bir gayrimenkulün önü veya bitişiği doldurulmak istenirse, sahibin-
den başkasına izin verilmez. İzinsiz olarak doldurulursa, bu yerin dolduran adı-

(67) Bk. 2644 Sayılı Kan. Md. 9. 
(68) Bk. 2644 Sayılı Kan. Md. 10. 
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ı\a leşçilinde nıâhzur bulunmadığı ilgili daire ve heyetlerce bildirildiği takdirde,, 
değer pahanın onda biri alınır ve dolduranın asıl mülkü ile birleştirilerek tapuya 
tescil edilir ,(69). 

Bir gayrimenkulun önünde ve bitişiğinde bulunan ve sahibi tarafından dol-
durmak istenilen yerin doldurma işi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir başkasının 
mülkiyetine geçer veya aynî bir hakla takyit olunursa, aksine hüküm bulunma-
dığı takdirde, bu muamele izin Şartları mahfuz olmak üzere doldurulan yere de 
şamil olur (70). Ancak bu hükümler kültür arazisi hakkında uygulanmaz (71). 

Görülüyor ki 2644 Sayılı Kanun denizin doldurulması sureliyle elde edilen kı-
yıların özel mül'k olmasını açıkça kabul etmiştir. Kanunun bahse konu olan 8, 9,. 
;10, 111 ve 12. maddelerinde yer alan esaslar bataklık olmayan göl ve nehir kenar-
larına da uygulanır. 

Şu kadar ki doldurmanın nehrin asıl yatağını ve suların akıntısını bozmaması 
ve alt taraflara ve başkalarına zararı dokunmaması gerekir. Bütün bu hususların 
tevsiki için fenni rapor aranır. 

Deniz, göl veya nehir kenarlarında fiziki, sebeplerle kendiliğinden meydana 
gelmiış olan ve başlı başına tasarrufa müsait bulunan sahipsiz yerler» civar gay-
rimenkul sahiplerine satılabilir. Bu kimse diğerlerine nazaran öncelikle satın al-
ma hakkına sahiptirler. Bir yıl içinde satın almak için müracaat etmediği taktirde 
başkalarına satılabilir (72). Bu yerler başlı başına tasarruf olunamayacak halde 
ise takdir olunacak değer paha ile bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerine temlik 
olunarak kendileri borçlandırılır. Ancak bu hükümler tarım arazisi hakkında uy-
gulanmaz (73). 

II — DENİZ, BÜYÜK GÖL VEYİA NEHİRLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DU-
RUMU : 

Denizler, büyük göller ve nehirler devletin hüküm ve tasarrufu altında olup 
menfaati umuma aittir. Bu eski hukukumuz için olduğu kadar, bugünkü hukuku-
muz için de doğrudur. TMK. nun 641. maddesi ve yargıtay içtihatları bu hususu 
açıkça ortaya koymaktadır (74). 

Denizler, büyük göl ve nehirler özel mülkiyete konu olmadıkları halde, bu 
sular üzerinde bazı tasarruf haklarının tesis edildiği ve bunların tapuya bağlan-
mış olduğunu yukarda görmüştük. Dalyan, voli, midye ve istiridye tarlaları gibi 
tasarruf haklarının TMK. karşısındaki durumu nedir ? Şimdi kısaca bu konuyu 
gözden geçirelim. 

(69) Bk. 2644 iSayılı Kan., Md. ,11. 
(70) Bk. 2644 Sayılı Kan. Md. 12. 
(71) Bk. 4753 Sayılı Kan. Ek Md. 9. 
(72) Bk H 2644 Sayılı Kan. Md. 14. 
(73) Bk . 4753 Sayılı Kan. E k Md. 9. 
(74) Bk. Y.Î.HD. 13/3/1972 ta. 1970/7. E . 1972/4 K, 
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MK. nun tatbikine ilişkin olan 864 sayılı Kanun, MK. nun meriyetinden önce 
tesis edilmiş olan aynı hakları kazanılmış hak olarak korumuş ve yeni kanuna 
nazaran tesisleri kabil olmayan filhal meveu't aynî hakların eski kanuna tâbi ola-
cağını kabul etmiştir (75). Dalyan ve Volilere iliŞkin tasarruf hakları da bugün 
tesisi mümkün olmadığından eski hu'kuk hükümlerine tâbi olrr^kla devam ederler. 

Tapuya kayıtlı olmayan dalyan ve volilere ilişkin tasarruf hakları da kadim-
den beri senetsiz olarak tasarruf edilegelmişlerse, geçerli kabul edilmek gerekir. 
Bu kadimin kıdemi üzere terk olunacağı prensibinin ve aynı zamanda Tatbikat 
Kanununun 38. maddesi icabıdır. Ancak bu gibi yerlerin kazandırıcı zaman aşı-
mı yoliyle tescili istenemez. Zira deniz, göl ve nehirler, nitelikleri itibariyle Dev-
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdir. Bu kabil yerlerde kazandırı-
cı zaman aşımı ile hak iktisabı mümkün değildir. Dalyan ve voli sahiplerinin de-
nizin veya gölün üzerinde mülkiyet hakları olmadığı gibi, bu yerlerde balık av-
lamaktan başka hiç bir tasarrufları da olamaz (76). 

Medeni Kanunun meriyete girmesinden önce kabul edilmiş olan 22/4/1926 ta-
rih ve 820 numaralı kanun özürsüz olarak 3 sene bizzat veya başkalarına kiraya 
vermek suretiyle kullanılmayan dalyan ve voliler üzerindeki tasarruf haklarının 
sakıt olarak Hazineye iritikal edeceğini öngörmüştür (77). Dalyan ve voli gibi 
Medeni Kanuna göre yeniden tesisleri mümkün olmayan bu haklar eski hukuk 
hükümlerine tâbi olduğu cihetle mezkûr 8'20 sayılı kanun gereğince özürsüz 3 yıl 
işletilmeyen dalyan ve volilerin Hazineye intikali gerekir (78). 

III — TÜRK HUKUKUNDA KIYIUARIN HUKUKİ REJİMİNİ YENİDEN DÜZEN-
LEME GAYRETLERİ : 

Yukarda belirttiğimiz gibi, TMK. nun 641. maddesi Devletin hüküm ve tasar-
rufu altında bulunan sahipsiz yerlerin işgal ve ihrazı hakkında Özel hükümler 
vazedileceği hükmünü koymuştur. 

Kıyılar da esas itibariyle Devletin hük'üm ve tasarrufu altında bulunan yer-
lerdendir. Kanun koyucu, 2644, 5516 ve 766 Sayılı kanunların çeşitli hükümleriy-
le kıyılarda özel mülkiyet hakkının iesisin'i ka'bul etmiştir. Bu kanunlar uyarınca 
kazanılmış olan haklar- 25/6/1973 tarih ve 1757 sayılı mülga Toprak ve Tarım Re- , 
formu Kanununun 19. maddesinin son fıkrası gereğince saklı tutulmuştur. Görü-

(75) Bk. 864 ıSayılı Kan. Md. 18, 
(76) Bk. Y6HD. 17/(5/1973 t. E . 242(1. K. 2084 Sayıliı karar. Bk. ESMER, age. Sh. 476. 
(77) Bk. 820 Sayılı Kan. Md. ,1. 820 Sayılı Kanunun bu hükmü 1380 sayılı ve 1972 ta-

rihli iSu ürünleri Kanununun 12. maddesiyle tadil edilerek yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Su ürünleri kanunu, 820 sayılı kanuna nazaran hak sahiplerinin çok da-
ha lehinedir. Zira 12. madde ".... sahipleri tarafından bizzat veya kiraya veril-
mek suretiyle devamlı olarak 5 sene işletilmediği veya terkedildiği takdirde dal-
yan ve voli yerlerinin kanunlaştırılacağı" hükmünü koymuştur. Halbuki 820 sa-
yılı kanun, 3 sene kullanılmayan dalyan ve voli hakkının sona ereceğini öngö-
rüyordu. 

(78) ESMER, age. Sh. 476. da Dalyan ve Voli yerlerine ilişkin tasarruf haklarını, hak 
sahibinin ölümü ille sona eren bir intifa hakkı niteliğinde görmektedir. 
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lüyor ki Kanun koyucu toprak ve tarım reformu açısından bile kıyılar üzerinde 
kazanılmış haklara saygı göstermektedir (79). 

Ancak kıyıların son 20 yıldan beri Türk sosyal, ekonomik ve turizim hayatın-
da arzeftiği önem, bu yerler üzerinde herkesin serbestçe faydalanmasını temin 
edecek, özel mülkiyete cevaz vermeyen bir hukuki düzenleme zorunluluğunu or-
taya koymüŞtur. Bu amaçla 6785 sayılı İmar Kanununa 20/7/1972 tarih ve 1705 sa-
yılı Kanuna ilâve edilmiş ek 7 ve 8. maddelerle kıyıların kullanma rejimi düzen-
lenmek istenmiştir. 

1) 6785 Sayılı Kanunim Ek 7. Maddesi : 

Kanun koyucu bu madde ile deniz, göl ve nehir kenarlarında 10 metreden az 
olmamak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahilinde bulu-
nan ammeye ait binalı ve binasız arazi ve arsaların özel mülkiyete geçirilmiyece-
ğini belirtmiştir. Ayrıca bu yerlerde denizden cjoldurma ve bataklık kurutma su-
retiyle özel mülkiyet konusu arazi ve arsa da kazanılamıyacağı hükme bağlanmış-
tır. Kıyılarda 10 metreden az olmamak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edi-
lecek mesafe da'hilinde esasen mevcut olan özel mülklerde ise umumun istifade-
sine ayrılmayan bina inşa edilemez ve mevcutlara ilâve yapılamaz. 

iDeniz, göl ve nehir kıyılarının kullanımına ait imar plânlan öncelikle hazır-
lanır. İmar ve İskân Bakanlığınca tayin edilecek bu saha şeridi içerisinde kalan 
bütün arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, bunlar üzerinde her türlü 
yapı yapılması, mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu binaların 
kullanma şekillerine dair esaslar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönet-
melikte 'belirtilir. Bu yönetmelik 18/1/1975 tarih ve 151122 numaralı R'G. de Yayın-
lanmıştır. Şimdi bu yönetmeliğin 'bazı hükümlerine kısaca dokunalım. 

2) İmar Kanununun Ek 7 v e Ek 8. Maddelerine İlişkin Yönetmelik : 
ıl5 maddeden ibaret olan bu yönetmelik Türk hukukunda ilk defa kıyının ta-

nımını yapmıştır. 1.05. maddesi kıyı, kıyı çizgisini tanımlamış ve kıyılardan her-
kesin ücret ödeimeksizin mütla'k eşitlik ve serbestlikle yararlanabileceğini derpiş 
etmiştir. Kıyılarda ifraz ve birleştirme işlemleri ve plânlama da bu yönetmelikte 
düzenlenmiştir (80). Yönetmeliğin bizi ilgilendiren hükümlerine araştırmamızın 
başında temas ettiğimiz için burada tekrar etmiyeceğiz. 

(79) 1757 Sayılı Kanunun 19. maddesinin son fıkrası "yukarda (g) bendi uyarınca 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek araziden emek ve mas-
raf ihtiyar edilerek ıslah ve ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan haklar 
ile (h) bendinde belirtilen arazi üzerinde kanunları uyarınca kazanılmış olan 
haklar saklıdır." demektedir. Maddenin bu fıkrasının atıfta bulunduğu (g) ben-
di, orman sayılmayan arazi ile yabani meyvelik, fundalık ve makilerle benzeri 
arazilere ilişkindir. Maddenin (h) bendi ise "Göllerin ve bataklıkların kuruma-
sı, nehirlerin mecra ve seviye değiştirmesi, göl ve deniz kıyılarının dolması veya 
doldurulması ile meydana gelen ve gelecek olan arazi" leri öngörmüştür. 

(80) Bk . imar Kanununun ek 7 ve ek 8. maddelerine ilişkin yönetmelik Md. 20, 1—20, 
4. 3.01—(3.011. 
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I V — SONUÇ : 

Eski hukukumuz kıyılar hakkında bugünkü hukuku'muzdan farklı bir hukukî 
rejim tespit etmiştir. Başka bir ifadeyle, kıyıların diğer arazi nevilerinden farkı 
anlaşılmış değildir. Bu herşeyden evvel insan - deniz ilişkilerinin, deniz veya göl-
lerin insan, toplum ve Devlet için arzettiği çeşitli faydaların bilinmeyişinden doğ-
muştur. Bu durum doğaldır ki zamanın ekonomik, sosyal' siyasal ve kültürel dü-
şünceleri ve gereksinmeleriyle ilgilidir. Bu nedenlerle Osmanlı Hukukunda kıyı-
lar, özel mülkiyet konusu olabildiği gi'bi, mirî, vakıf veya umumun istifadesine 
tahsis edilmiş mahaller veyahufta Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerden olabilmektedir. 

\TMK. 641. maddesinde kıyıların Deviletin hüküm ve tasarrufu altında bulun-
duğu ilkesini kabul etmesine rağmen, özel düzenlemelerle ferdi mülkiyet konusu 
olabileceğini de kabul etmiştir. Yukarda izah ettiğimiz bazı kanun hükümleriyle 
bu yerlerin özel mülkiyete konu olamıyacağı ilkesi ancak 1972 tarihinden sonra 
kesinlik kazanmıştır. Nitekim 6785 sayılı İmar Kanununa 20/7/19712 tarih ve 1605 
sayılı kanunla eklenen ek 7. maddeyle "10 metreden az olmamak üzere deniz, göl 
ve nehir kıyılarında, İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahilinde 
özel 'kişilerce umumun istifadesine ayrılmayan bina inşasına ve mevcutlara ilâve 
yapılmasına izin verilmeyeceği öngörülmüştür. Tespit edilecek kıyı şeridi içinde 
bulunan binalı veya binasız arsalar özel mülkiyete intikâl ettirilemiyeceği gibi bu 
yerlerde denizden döldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel mülkiyet adına 
arazi ve arsa da kazanılamıyacağı aynı maddede belirtilmiş bulunmaktadır. 

Yargıtay kıyıyı denizin temadisi, ondan faydalanma hususunda zarurî bir un-
sur, başka bir deyimle denizin mütemmim cüz'ü" olarak kabul etmektedir. Deniz-
ler, göller ve nehirler devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğuna göre bun-
ların tamamlayıcı parçası tabii uzantısı olan kıyıların da aynı hukukî rejime tâbi 
olacağı doğaldır. 

Kıyıların hu'kukî rejimi düzenlenirken, eski hukukumuzda ve TMK. dan son-
ra özel kanunlarla kazanılmış olan hakları saklı tutmak gerekir. Bu Anayasa emri 
olduğu kadar TMK. nun tatbikine ilişkin olan 864 Sayılı Kanunun da gereğidir. 
Kıyılarda kazanılmış olan haklar, kamunun kullanma hakkına engel teşkil ediyor-
sa, bu haklar Anayasamıza ve diğer yasalara uygun olarak kamulaştırılmak ica-
beder. Bu sadece 1926 dan sonra edinilmiş mülkiyet hakları için değil, eski hu-
kuktan gelen ve yeni hukuk zamanında da yasal himayeye mazhar olan mülkiyet 
ve tasarruf hakları için de geçerlidir. Diğer taraftan, kıyının kullanılma şekli plan-
lanırken özel mülkiyete getirilecek sınırların bu hakkın özüne dokunmaması ge-
rekir. 
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TATİL-İ EŞGAL YASASI ÜZERİNE BİR NOT 

Dr. Mesut GÜLMEZ 

Türk iş ilişkileri sisteminin tarihsel evriminin belirgin özelliklerinden biri, 
devletin çeşitli düzenleyici metinlerle sisteme karışmasıdır. 1961 Anayasası ile açı-
lan "toplu iş ilişkileri" dönemine gelinceye değin iş ilişkilerine kimi zaman "dü-
zenleyici ve koruyucu aktör" olarak karışan devlet, özellikle örgütlenme ve grev 
hakları yönünden "yasaklayıcı ve baskıcı aktör" niteliğini koruyup sürdürmüş-
tür. Tatil-i Eşga'l Yasası, ülkemizde işçilerin 'özellikle sendika kurma hakkının ke-
sinlikle yasaklanması ve işçi eylemlerinin bastırılıp kısıtlanması amacıyla, iş iliş-
kileri sistemine yasaklayıcı ve baskıcı devlet 'karışımının somutlaştığı ilk yasa ol-
ması dolayısıyla önem taşır. Sendikacılık, toplu sözleşme ve 'grev haklarının ölüm 
çanlarını çaldığı öne sürülen \(l), ve yabancı sermayeye verilmiş bir ödün niteli-
ği taşıdığı belirtilen (12) bu yasanın çıkarılmasında payı olan Anadolu ve Bağda't 
Demiryolları Geneli Müdürü Hügnen, Adliye Bakanlığı'nda uzman olarak bulunan 
Alman asıllı Kont Oslrorog ile yaptığı görüşmelerle yasaya işçi eylemlerinin ön-
lenmesini sağlayıcı kurallar koydurmayı başarmıştır (3). 

Tatiıl-i Eşgal Yasası, uzun bir baskı döneminden sonra 1876 lAnayasası'nm II. Ab-
dülhamit'ce 1908 ITemmuz'unda yeniden yürürlüğe konulmasıyla başlayan göreli 
özgürlük ortamından yararlanarak aynı yılın 'Ağustos ve 'Eylül ayları içinde özel-
likle yabancı sermayenin elinde tuttuğu işyerlerinde yoğun biçimde görülen iş 
bırakımı eylemlerinin önlenip bastırılması amacıyla çıkarılmıştır (4). Bu tatil-i 

(1), Ferit H. Saymen, "Türk Sosyal Politikasının ve İş Hukukunun Dayandığı Ana 
Prensipler", işçi - işveren Kollektif Münasebetlerinde Son Gelişme Semineri, 
M. O. Prodüktivite Kurumu, İstanbul, 1967, s. 20. 

(2) Alpaslan Işıklı, Toplu Iş Sözleşmeleri ve Türk Ekonomisi içindeki Yeri, AÜISBF, 
Ankara, 1967, s. 66. 

(3) Hüseyin lAvni Şanda, Yarı Müstemleke Oluş Tarihi/1908 işçi Hareketleri, Göz-
lem Yayını, İstanbul (Tarihsiz)* s. 38; Oya Sencer, Türkiye'de İşçi Sınıfı, Doğu-
şu ve Yapısı, Hafoora Kitabevi, İstanbul, 1969, s. 202. 

(4) 1908 Ağustos ve Eylül ayları grevleri için bkz. Hüseyin Avni Şanda, a.g.e., s. 26 
vd; Sedat Toydemir, "Türkiye'de İş İhtilâflarının Tarihçesi ve Bugünkü Durumu", 
içtimai Siyaset Konferansları, Dördüncü Kitap, İstanbul, 1951, s. 48; Oya Sencer, 
a.g.e., s. 172 vd; Hakkı Onur, '11908 İşçi Hareketten ve Jön Türkler", Yurt ve 
Dünya, Mart 1977, Sayı 2, s. 277—1295; Mete Tunçay, Türkiye'de Sol Akımlar, 
3. basım, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1978, s. 32 vd. 
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eşgal, yani grev eylemleri, Osmanlı devlel sistemine hiç olmazsa biçimsel açıdan 
parlamenter bir nitelik 'kazandıran II. Meşruiiyei'in (5) getirdiği göreli özgürlük 
ortamı ile işçi eylemleri arasındaki sıkı bağı -göstermesi yönünden son derece 
önemli ve anlamlıdır. Dönemin siyasal iktidarı, daha çok ücret artırımı istekleriy-
le başvurulan bu grev dalgasını "kanalize etmek, kendilerini mesul mesleki te-
şekküller halinde bir organizasyona bağlayarak yabancı sermayenin istismarından 
kurtarmak yerine", '(6) 1876 Anayasası'nm 36 nci maddesinin tanıdığı olanaktan (7) 
yararlanarak çıkarılan bir geçici yasa ile bastırmak yoluna gitmiştir. "1908 Tem-
muz'unda saray istibdadının yıkılmasında işçi sınıfının amiller arasında olduğu" 
ve Ağustos—Eylül grevlerinden çoğunun "yalnız tahammülsüz iş şartlarının haklı 
tepkisi değil, Manastır'da başlayan meşrutiyetçi hareketi tamamlayan tezahürler" (8) 
olduğu düşünülürse, 25 Eylül 1324 (l908)'de kabul edilen "Tatil-i Eşgal Cemiyetle-
ri Hakkında Kanun-u Muvakkat" ile grev dalgasının önüne geçme isteklerinin ne-
denleri kolayca anlaşılır. Bu geçici yasa, on ay kadar sonra 27 Temmuz 1325 
<1909)'de, MeCİis'te görüşülmesi sırasında başvurulan bir protesto grevine kar-
şın (9), ayrıntıda kalan birkaç küçük değişiklik dışında, '31 Mart olayı dolayısıyla 
ilân edilen sıkı yönetimle birlikte yasama organınca onaylanarak kesinleştirilmiş-
tir. Böylece, "Tatil-i Eşgal Kanunu", (10) birinci 'İş Yasası'nın çıkarıldığı 1936 yı-
lına değin yürürlükle kalacaktır ( l l ) . 

Biz ıbu kısa yazıda, özellikle grev hakkı konusunda çeşitli yapıt ve yazılarda 
gözden kaçan ve Yİnelenegelen bir yanılgıyı, yani Tatil-i Eşgal Yasası'nın sendi-
ka hakkını olduğu gibi, grev hakkını da kesin olarak yasakladığı görüşünü yasa-

(5) Mümtaz Soysal, Anayasanın Anlamı, 2. Baskı, -Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1974,. 
s. 33. 

(6) Orhan Tuna, "Türk İşçi Sendikalarının Gelişme Seyri ve Fonksiyonları", İktisadi 
Kalkınmanın Sosyal Meseleleri, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, 
İstanbul, 1964, s. 249. 

(7) 1876 Anayasası'nm 36 nci madde'si hükümete Meclis'in toplantıda olmadığı za-
manlarda devleti bir tehlikeden ya da genel güvenliğin bozulmasından korumak 
için kaçınılmaz bir zorunluluk ortaya çıktığı ve bu konuda çıkarılması gerekli 
görülen yasanın görüşülmesi için Meclis'in toplanması olanağı bulunmadığı du-
rumlarda, Anlayasa'ya aykırı olmamak koşuluyla, "muvakkaten kanun hüküm 
ve kuvvetinde" kararlar verme olanağı tanımaktadır. 

(8) Lütfü Erişçi, Türkiye'de İşçi Sınıfının Tarihi (özet Olarak), Kutulmuş Basımevi, 
İstanbul, 1951, s. 8—9. 

(9) Sedat Toydemir, a.g.m., s. 50. 

(10) Bu yasa kimi kez "Tatil-i İşgal Kanunu" adıyla anılmaktadır (örneğin, Kara-
koç -Sarkis, Sicilli Kavain, Cilt 16, 1936, s. 26—'28; F . H. Saymen, a.g.e., s. 50). 
Oysa kanımızca da "işgal" sözcüğü yerine, iş ve uğraşacak şey anlamına gelen 
"şu-gl" sözcüğünün çoğulu olan, yıani işler, güçler anlamına gelen "eşgal" sözcü-
ğünü kullanmak gerekir. ı(Aynı görüş için bkz. Rüçhan Işık, Sendika Hakkı, 
Tanınması ve Kanuni Sınırları, -AtİHF, Ankara, 1962, s. 59—60). 

(11) Yasanın geçici ve kesinleştirilmiş metinlerini yazımızın sonuna ekliyoruz. 
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mn hem geçici, hem de kesin ;meiinilerine dayanarak incelemek istiyoruz (l'2). Bu 
amaçla, önce yasanın örgütlenme hakkının kesin biçimde yasaklanmasına ilişkin 
iki maddesine kısaca değineceğiz. Daha sonra da, (Tatil-i Eşgal Yasası'nın iş bıra-
kımı hakkını kesinlikle yasaklayıp yasaklamadığını açıklığa kavuşturabilmek için, 
çalışma koşullarını ilgilendiren iş uyuşmazlıklarının 'kotarılması amacıyla oluş-
turulan uzlaşma sistemini inceleyeceğiz. 

Sendika Hakkı Kesin Biçimde Yasaklanıyor 

/Tatil-i Eşgal Yasası, kapsamına aldığı kamu hizmeti gören kurumlarda sendika 
kurma hakkını kesin olarak yasaklamakta ve bu yasağa uymamanın yaptırımları-
nı 8 inci maddesinde göstermektedir. Dahası, iilk İş Yasası'nın yürürlüğe girdiği 
1936 yılına değin uygulanan bu yasa, yalnızca kamu hizmeti yerine getirmekle 
yükümlü kurumlarda çalışanların örgütlenme hakkını yasaklamakla kalmamış, ay-
nı zamanda yasanın yayınlanmasından önce kurulan işçi, hizmetli ve işveren sen-
dikalarını da feshedilmiş saymıştır '(m. 11) .(13). 

Ekleyelim ki, İttihat ve Terakki iktidarını sendika hakkını kesin olarak yasak-
lamaya götüren nedenler arasında sosyalizmin önemli bir payı olduğu anlaşılıyor. 
Gerçekten, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin siyasi programının "amele-
lerle patronların hukuk ve vezaifi mülekabilelerini tayin edecek kanunlar vaz'ı 
teklif olunacaktır" diyen 13 üncü maddesinin açıklanması amacına yönelik "Pat-
ronlar ve Ameleler" başlıklı İttihat ve Terakki Gazetesi'nde yayınlanan bir maka-

(12) Tatill-i Eşgal Yasası'nın grev hakkını yasakladığı görüşünü öne süren ya da bu 
yanılgıyı yineleyen yapıt ve yazılardan saptayabildiklerimizin başlıcaları yayın-
lanış tarihlerine göre şunlar : Fer i t H. iSaymen, Türk İş Hukuku, İstanbul, 1954, 
s. 51 ile 157 ve 343 (47 sayılı dipnotu) ; Cahit Talaş, içtimai İktisat Dersleri, 
AÜ.SBF, Ankara, 1955, s. 267; Orhan Tuna - Metin Kutal, Grev Hakkı, Başlıca 
Meseleleri ve Memleketimiz Bakımından Tanzimi, IÜIF, İstanbul, 1962, s. 9; Me-
tin ıKutal, "Sendika Hürriyeti, Sosyal Siyaset Konferansları, On Üçüncü Kitap, 
İstanbul, 1962, s. 111; Georges Lefranc - Kemal Sülker, Dünyada ve Bizde Sen-
dikacılık, Varlık Yayını, İstanbul, 1966, s. 14-2; Toker Dereli, The Development 
of Turkislı Trade TJnionism, İÜÎF, İstanbul, 1968, s. 57; Kurthlan Fişek, Devlete 
Karşı Grevlerin Kritik Tahlili, AüSlBF, iAnkara, 1969, s. 30; Kurthan Fişek, 
Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve işçi Sınıfı, Doğan Yayınevi, Ankara, s. 51; 
Alpaslan Işıklı, a.g.e., s. 66; Kemal Sülker, Türkiye'de işçi Hareketleri, 2. Baskı, 

(Gerçek Yayınevi, istanbul, 1973, s. 17—18; iAnıl Çeçen, Türkiye'de Sendikacılık, 
özgür insan Yayını, Ankara, 1973, s. 5; Toker Dereli, Aydınlar, Sendika Hareke-
ti ve Endüstriyel ilişkiler Sistemi, IÜIF, İstanbul, 1974, s. 286 ve 320; Kenan 
Tunçomağ, Türk Iş Hukuku, Cilt I, İÜHF, istanbul, 1975, s. 34; Kemal) Sülker, 
Türkiye'de Grev Hakkı ve Grevler, Gözlem Yayını, istanbul, 1976, s. 37—38 ve 
s. 142; Nusret Ekin, Endüstri ilişkileri, IÜIF, istanbul, 1976, s. 228; Kurthan Fi-
şek, Yönetime Katılma, TODA1E, Ankara, 1977 s. 220; (Bengü Dereli, Türkiye'de 
Sendika Demokrasisi, IÜIF, istanbul, 1977, s. 48; Gülten Kutal, Türkiye'de işçi 
Sendikacılığı 1960—1968, IÜIF, İstanbul, 1977, s, 6; Hakkı Onur, a.g.m., s. 293. 

(13) Belirtelim ki, yasanın geçici metninin 11 inci -maddesinde sadece genel olarak 
"sendikalar" m feshedilmiş sayıldığından, kesin metninin 11 inci maddesinde ise 
gerek amele ve müstahdemin ve gerek sermayedaran tarafından teşkil edilmiş 
sendikalar" m feshedilmiş sayıldığından söz edilmektedir. 
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lenin son satırları dönemin siyasal iktidarının işçi - işveren ilişkileri konusundaki 
iuium 've ideolojisini tüm açıklığıyla vurgulayıcı niteliktedir : "Yoksa bazı kim-
selerin tâlep ve iddia ettikleri veçhile müfrit bir siyaset takip edecek olursak ve 
sosyalizme adım atarsak her vakitten ziyade emniyet bahşetmeye mecbur olduğu-
muz sermayedarları korkutmuş oluruz." '(14) Gene,. Osmanlı İttihat ve Terakki Ce-
miyetinin merkez yayın organı olan İİttihat ve Terakki Gazetesi'nde "sendikalar 
için her türlü 'sosyalist emellerden kat'iyetle kaçınmak lâzımdır" yolunda yazıla-
ra yer verilmesi '(15), sosyalizm ile işçi eylemleri arasında siyasal iktidarca kuru-
lan ve sonuçta sendikaların yasaklanmasına götüren bağlantıyı sergilemektedir. 
Öte yandan, "Dahiliye Nazırı Ferit Paşa'nın Vekiller Heyeti'nde bu kanun 'teklifini 
savunurken sosyalizmin Osmanlı İmparatorluğu için taşıdığı tehlikeye işaret et-
mesi" (16) de bu yönden son derece anlamlıdır. 

İş Uyuşmazlıklarını Çözme Sistemi ve Uzlaşma Kurulu 

'Tatil-i Eşgal Yasası, ITürk İş Hukuku ve Sosyal Politika öğre'tileırinde gözden 
kaçtığını sandığımız oldukça yaygın biçimde yinelenen görüşün tersine, örgüt-
lenme hakkı konusunda olduğu gibi, gırev hakkını da doğrudan doğruya ve kesin 
olarak yasaklamış değildir. Yasaca yasaklanan, oluşturulan başvurulması zorunlu 
çok yalın bir uzlaşma sisteminin sonucunu beklemeksizin işin durdurulması, yani 
grevdir. Öyle sanıyoruz ki, yinelenegelen bu yanılgı, yasanın çalışma koşullarını 
ilgilendiren bir iş uyuşmazlığı çıktığında önce düzenlenen uzlaşma yoluna 'gidil-
mesini ve sonucunun alınmasını öngören 9 uncu maddesinden kayna'klanmak'iadır. 
Ne var ki, Tatiil-i Eşgal Yasası'nın grevi kesin olarak yasakladığı görüşü ile uzlaş-
ma yoluna gitmeksizin ve sonucunu beklemeksizin işin durdurulmasının, yani gre-
ve gidilmesinin yasaca yasaklanmış olması birbirinden farklı şeylerdir. Bu neden-
le, grev hakkının örgütlenme hakkı ile birlikte kesin olarak yasaklanıp yasaklan-
madığını ahlamak için, 13 maddelik yasanın ilk yedi maddesinde düzenlenen uz-
laşma -sisteminin daha yakından incelenmesi gerekiyor. 

ıTatil-i Eşgal Yasası, uygulama alanına giren kamu hizmeti görmekle yükümlü 
kurumlar ile bu kurumlarda çalışan işçi ya da hizmetliler arasında çıkacak uyuş-
mazlıkların kotarılması için çok yalın bir uzlaşma sistemi kurmuştur. Yasanın 1 inci 
maddesine göre, çalışma koşullarını ilgilendiren bir iş uyuşmazlığı çıktığında, işçi 
ya da hizmetliler üç vekil seçmek ve bu uyuşmazlığın nitelik ve nedenlerini Ti-
caret ve Nafıa Nezareti'ne sunacakları dilekçelerinde açıklamak zorundadırlar Cl7). 
Uzlaşma Kurulu'nun oluşması için uyuşmazlığın işveren tarafınca, yani ilgili ku-
rum yönetimince de bir hafta içinde üç kişinin atanıp, ad ve kimliklerinin Neza-
ret'e bildirilmesi gerekir. Eğer öngörülen süre içinde bu kişiler atanarak Nezaret'e 
bildirilmezse işçi ve hizmetlilerin istekleri kayıtsız koşulsuz işverence kabul edil-
miş sayılacaktır (m. 3). İşçi ve işveren taraflarca seçilen bu üçer vekil, Nezarel'in 

(14) Hakkı Onur, a.g;.m., s. 294—295. 
(15) Hakkı Onur, a.ff.m., s. 293. 
(16) Oya Sencer, a.g.e., s. 198. 
(17) Altını çizerek belirtelim ki, yasanın 2 nci maddesi, işçilerin uyuşmazlığın nite-

lik ve nedenlerini açıklamak için Nezaret'e sunmak zorunda oldukları dilekçe-
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bir hafta içinde atamak zorunda olduğu bir memurun gözetimi altında Uzlaşma 
Kurulu (Heyet-i İtilâfiye) olarak toplanacak ve uyuşmazlığı inceleyecektir. Eğer 
memurca yapılan 'toplantı çağrısına taraf vekilleri özürsüz olarak katılmazlarsa, 
vekilleri gelmeyen taraf uzlaşma isteğinde bulunmamış sayilıır (m. 4). 

İşçi ve işveren taraflarca seçilen ailtı vekilin oluşturduğu Uzlaşma Kurulu, Ne-
zaret'ce atanan memurun gözetimi altında toplanarak incelediği uyuşmazlığı 
oybirliği (müttefikan) ı(l8) ile karara bağlarsa, bunu gösteren bir tutanak düzen-
lenir (m. 5). Taraf vekillerince imzalanıp memurca onaylanan bu tutanak, kurum 
ve işçiler için bağlayıcı nitelikte bir belgedir. Kurum yönetimi tutanağa geçiri-
len uzlaşma koşullarını iyi niyetle uygulamaktan kaçınırsa, Nezaret kuruma bir 
ihtarname yollayarak tutanağı uygulamaya çağırır. Yasanın 7 nci maddesi, 'tuta-
nağa geçirilen uzlaşma koşullarını uygulamayan kurumların itibari ,sermayelerine 
göre değişen tutarlarda para cezalarına çarptırılmalarını öngörerek tutanağın bağ-
layıcılığını yaptırıma bağlamıştır. 'Ayrıca, tütanak kurallarına uymayan kurum-
lardan toplanan para cezalarının, varsa hizmetli ve işçi yardım sandıklarına yatı-
rılması, yoksa aylık ve gündelikleri oranında işçi ve hizmetlilere dağıtılması ön-
görülmüştür. Böylece, Tatil-i Eşgal Yasası Uzlaşma Kurulu'nca "oybirliği" ila ka-
rarlaştırılan anlaşma koşullarına işveren tarafınca uyulmasını yaptırıma bağlaya-
rak güvence altına almıştır. Aynı sonuç işçi tarafı için de söz konusudur. Uzlaş-
ma Kurulu'nda oybirliği ile anlaşmaya varıldığı halde, buna uymayarak "umuma 
müteallik bir hizmetin tatiline iştirak edecek", yani greve gidecek işçi ve hizmet-
liler için yirmi dört saat ile bir hafta arasında hapis ve yirmi beş kuruş ile yüz ku-
ruş arasında da para cezaları öngörülmüştür '(m. 3). 

Greve Gitme Olanağının Doğmas» 

Tatil-i Eşgal Yasası, Uzlaşma Kurulu'nda uyuşmazlığın koparılması için "oy-
bir l iği" nin sağlanamaması durumunda greve gidilmesini kabul etmiştir. Gerçek-
ten, yasanın 6 nci maddesine 'göre, "tara'feyn itilâf edemedikleri takdirde müstah-
demin ve amele terki hizmet'te muhtar olup, fakat serbestii imale (a'male) muga-
yir her bir fiil ve hareket ikaı ve nümayiş icrası katiyen memnudur." Çok açık bi-

lerinde kurumun işlemlerine karışılmasına ve işlerin yönetilmesiyle işlemlerinin 
teftiş edilmesine ilişkin hiçbir isteğin bulunamayacağını açıkça öngörmüştür. 
Böylece, çıkarılmasında yabancı sermayenin etkisi olan ve asıl olarak yabancı 
sermayenin sahibi olduğu işyerlerinde başgösteren iş bırakımı eylemlerini bas-
tırmak ve önlemek amacı taşıyan yasa, işverenin yönetim hakkına işçilerin ke-
sinlikle karışmaması gerektiğini çok açık biçimde belirtmektedir. Oysa, bu grev-
ler sırasında işçilerin çalıştıkları kurumların işlemlerine karışmak ya da işlerinin 
yönetim ve teftişinde söz sahibi olmak gibi herhangi bir istek öne sürdüklerini 
düşünmek bite güçtür. Kanımızca,' Tatil-i (Eşgal Yasası'nın andığımız bu mad-
desi, 1908 'Ağustos - Eylül grevlerinde, bilinçsiz de olsa, anti-emperyalist izlerin 
bulunduğunu gösterecek nitelikte ilginç bir maddedir. (Bu konuda farklı iki gö-
rüş için bkz. Oya Sencer, a.g.e., s. 197, 240—;241 ve Toker Dereli, a.g.e., 
s. 324—325). 

<18) Önemle belirtelim ki, yasanın kesin metninin 5 inci maddesinde yer alan "mütte-
fikan" sözcüğüne geçici metinde rastlanmıyor. 
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çimde görüldüğü üzere, tarafların Uzlaşma Kurülu'nda "oybirliği" ile uzlaşama-
maları durumunda hizmetli ve işçiler "terki hizmette muhtar"'dır, yani iş bırakı-
mına gidip gitmemekte özgürdürler. İşte bu nedenledir ki, Tatil-i Eşgal Yasası'nın 
grev hakkını doğrudan doğruya ve kesinlikle yasakladığı görüşü doğru değildir. 
Uzlaşma koşullarının, 5 inci maddede Öngörüldüğü gibi "oybirliği" ile karariaş-
lırılamaması durumunda işçiler greve gitmekte özıgürdürîer. Uzlaşma Kurulu'nda 
"oybirliği" nin sağlanamadığı ibütün durumlarda, örneğin "oyçokluğu" nun söz 
konusu olduğu durumlarda da işçilerin yas^l olarak greve gitmesi olanağı var-
dır. Çünkü yasanın 5 inci maddesinde uzlaşmanın "oybirliği" ile gerçekleşece-
ğinin öngörülmesinden, hiç anlaşmaya ulaşılamaması ya da ancak oyçokluğu ile 
uzlaşmanın sağlanabilmesi durumlarında iş bırakımı yolunun açılacağı sonucuna 
varmak gerekir. Nitekim, yasanın bu maddesini göz önüne alan bir yazar da, ta-
rafların uyuşmazlık konularında anlaşmaya varamamaları,- yani ya hiç anlaşama-
maları ya da ancak oyçokluğu ile anlaşmaları durumunda işçilerin greve gidebi-
leceklerini belirterek, Tatil-i Eşgal Yasası'nın ''ilk kez işçilere sınırlı bir grev hak-
kı tanıdığı" görüşünü öne sürmüştür (ıl9). Bu yasanın "grev yapılmasını değil, 
greve icbarı cezalandırdığı" ını öne süren başka bir görüşe göre de, 3008 sayılı İş 
Yasası öncesindeki dönemde bir grev yasağı bulunmaması ve fakat grevin bir hak 
niteliği 'taşıması nedeniyle, bu dönemin "grev hürriyeti devri" olarak nitelendi-
rilmesi olanaklıdır (İ20). 

Görüşümüz : 
Kanımızca, 'Tatil-i Eşgal Yasası ne Ağustos ve Eylül ayları grevleri sonrasın-

da yürürlüğe konulan geçici metninde, ne de on ay kadar sonra Meclis'ce onay-
lanarak kesinleşlirilen metninde grev hakkını doğrudan doğruya yasaklamıştır. 
Daha açık bir anlatımla, Tatil-i Eşgal Yasası, sendika hakkı konusundaki tutumu-
nun tersine, grev hakkını kesin biçimde yasaklamış değildir. Bu görüşün daha ön-
ce çeşitli yapıt ve yazılarda da belirtilmiş dlmasına karşın, ('21) Tatil-i Eşgal Ya-
sası'nın :grev hakkını yasakladığı yanılgısının yinelenegelmesini anlamak güç-
tür. Yasanın 9 ve 6 nci maddelerinden anlaşıldığı 'gibi, grev hakkı doğrudan doğ-
ruya ve kesin oilarak değil, fakat kurulan başvurulması zorunlu uzlaşma sistemi-
nin sonucuna değin yasaklanmıştır. Gerçekten 9 uncu maddeye göre, "işbu ka-
nun dairesinde müracaat ve neticeye intizar etmeksizin veya beşinci madde mu-
cibince bir sureti 'itilâfiye kararlaştırılmış iken umuma müteallik bir 'hizmetin ia-

(19) M. Fatih Gümüş, Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma, Ankara, 
1972, s. 28 ve 29. 

(20) M. Kemal Oğuz-man, Hukuki Yönden Grev ve Lokavt, 2. (Bası, İstanbul, 1967, 
s. 6 (13 sayılı dipnotu) ve s. 17. 

(21) Tatil-i [Eşgal Yasası'nın grev hakkını yasaklamadığı, 6 nci maddenin uzlaşma 
sağlanamadığı takdirde işçilere -grev yapmak hakkını tanıdığı görüşü ilk kez 
B. asr. Esen'in yapıtında öne sürülüyor (Bülent Nuui Esen, Türk îş Hukuku, 
AÜHF, lAnkara, 1944, s. 136 ve 143). Bu doğru grörüşün yinelendiği öbür yazı ve 
yapıtlar şunlar : Sedat Toydemir, a.g.m., s. 47; Mete Tunçay, Türkiye'de Sol 
Akımlar (1908—1925), A ü S B F , (Ankara, 1967, s. 23; M. Kemal! Oğuzman, a.jr.e., 
s. 17; Yüksel Ersoy, Çalışma Hürriyetine Karşı Suçlar, AÜSBF, Ankara, 1973, 
s. 67—68. 
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ii'line lişliraTc edecek olan kimseler yirmi dön saatten bir haftaya kadar hapis ve 
yirmi (beş kuruştan yüz kuruşa kadar cezayı nakdi ahzile duçarı mücazal olacak-
lardır." Bu maddeden anlaşılıyor ki, yasa oluşturduğu yalın uzlaşma sistemine 
başvurulmasını zorunlu tutmuş, uzlaşma yoluna gitmeksizin ve sonucunu "oybir-
liği" ile almaksızın kapsamına aldığı kamu hizmeti gören kurumlarda çalışan işçi 
ve hizmetlilerin greve gitmelerini yasaklamış ve yaptırımlara bağlamıştır. lAncak, 
daha önce belirttiğimiz gibi, Uzlaşma Kurulu'nda uyuşmazlığın oybirliği ille kota-
rılamaması durumunda iş bırakımını yasaklamış değildir. 'Tersine, oybirliğinin sağ-
lanamaması durumunda, işçilerin "derki hizmette muhtar" olduklarını herhangi bir 
kuşku ve yoruma yer vermeksizin açık biçimde belirtmiştir. Dahası, yasa uzlaş-
ma yoluna gidilmesini zorunlu tutmuşsa da, Uzlaşma Kurulu'nda tarafların yalnız-
ca "oybirliği" ile anlaşarak uyuşmazlığı ortadan kaldırabileceklerini öngörerek 
uzlaşmanın gerçekleşmesini güçleştirmiş ve ağırlaştırmış,- tersine bir anlatımla, 
greve gidilmesini kolayilaştırmıştır. Gerçekten, 'greve başvurmakta kesin kararlı 
olan işçi tarafının Uzlaşma Kurulu'nda anlaşmaktan kaçınarak oybirliğinin sağlan-
masını önlemesi her zaman olanaklıdır. Çünkü yasa Kurul'da anlaşmaya varılma-
sını zorunlu tütmüş değildir. 

Türk İş Hukuku ve Sosyal Siyaset tarihinde önemli bir yeri olan Tati;l-i Eşgal 
Yasası ile ilgili bu yazımızı, tanınan sınırlı ve koşullu grev hakkını yasanın bütü-
nünü göz önüne alarak değerlendirip noktalamak istiyoruz. 'Herşeyden önce, baş-
vurulması zorunlu uzlaşma sisteminin oybirliği ile olumlu sonuca ulaşamaması du-
rumunda açılan grev yolunun, yasanın örgütlenme hakkı konusunda koyduğu ke-
sin yasak çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir, kanısındayız. Gerçekten, ya-
sanın çıkarıldığı yıllarda işçilerin çoğunluğunun çalıştığı kamu kesiminde sendi-
ka kurma hakkı kesin olarak yasaklandığına ve daha önce kurulan sendikalar da 
feshedilmiş sayıldığına göre, aslında toplu bir eylem biçimi olan ve tüm etkisi-
ni ve gücünü toplu niteliğinden alan grev, örgütsüz olarak başvurulabilecek ıbir 
eyleme dönüştürülmekte ve dolayısıyla etkisi hiçe indirgenmekledir. Böylece, 
yasaca doğrudan doğruya ve kesin olarak yasaklanmamış olsa da, grev hakkı as-
lında temelinden önlenmiş olmaktadır. IBu konuda yasanın ve yapıcısının işçi sı-
nıfı üzerinde baskı kurmayı amaçlayan ideolojisini açık biçimde sergileyen 10 uncu 
maddesini anımsatmakta yarar görüyoruz. Gerçekten, bu maddeye göre, "hizmeti 
umumiyenin 'temini istikrarı için hini hacette kuvayı umumiye istimal olunacak 
ve harp veya harp tehlikesi vukuunda hükümeti seniye müstahdemin ve amele 
metalibinin tetkikini tehir ve 'tatil hakkını haiz bulunacaktır." Görüldüğü gibi ya-
sa, greve gidilerek kamu hizmetlerinin sürekliliğinin aksalıldığı gerekçesiyle, hü-
kümete hem gerektiğinde güce başvurma, hem de savaş ve savaş tehlikesi gibi ola-
ğanüstü durumlarda işçilerin isteklerinin incelenmesini süresiz olarak erteleme 
hakları tanımaktadır. Bu madde bir bakıma yasanın yürürlükte kaldığı dönemde 
grevlerin güce başvurma yoluyla bastırılmasının yasal dayanağını oluşturmuştur. 
Bu yüzden, iş bırakımı hakkını kesin olarak değil, yalnızca uzlaşma sonucunun 
alınmasına değin yasaklayan, ama güce başvurmayı yasallaştıran Ta'til-i Eşgal Ya-
sası'nın, özünde devleti işçi - işveren ilişkilerinde yasaklayıcı ve baskıcı bir ak-
tör olarak ön plâna çıkardığı kuşku götürmez. Ankara, Mayıs 1978 
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TATİL-İ EŞGAL CEMİYETLERİ HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT (a) 

12 Ramazan 1326 25 Eyüül 1324 

(Takvimi Vakayi 'ile Neşrü İlânı : 14 Ramazan 1326, 27 Eylül 1324, No : 11) 

Madde : 1 —ı Canibi Hükümeii Seniyeden ruhsat veya imtiyaz istihsal ede-
rek demiryol ve tramvay ve liman muamelatı ile umuru tenviriye gibi umuma mü-
teallik bir hizmet ile mükellef bulunan her nevi şirketler ile müstahdemin ve ame-
lesi beyninde şeraiti istihdamlarına dair ihtilâfa! vukuunda müstahdemin ve amalei 
merkume üç vekil intihabına mecbur Olup bunlar Ticaret ve Nafıa Nezaretine nus-
hateyn olarak takdim edecekleri istidada ihtilâfı vakiin mahiyet ve esbabını izah 
edeceklerdir. 

Madde : 2 — Müstahdemin ve amelenin .müsted'ayâtı meyanında şiliketin her 
ne suretle olursa olsun muamelâtına müdahaleye ve umuru idaresile nizamatını 
teftişe dair hiçbir Salep bulunmayacaktır. 

Madde : 3 — Nezaret istidanamenin takdimi tarihinden itibaren nihayet 8 gün 
zarfında alakadar ollan şirkete iebliğ edecek ve şiıiket nihayet bir hafta zarfında 
kendisi tarafından 3 zat tayin eyliyecekdir. Müddeti mezkure munkazi olup da 
şirketçe ihtiyarı sükut edildiği halde müstahdemin ve amelenin me'ta'li'bi bilâkay-
düşart kabul edilmiş addolunacaktır. 

Madde : 4 — Nezaret dahi .mezkûr (bir hafta zarfında kezali'k bir memur tayin 
edip memuru mumaileyh tarihi 'tayininden itibaren .üç gün zarfımda tarafeyn ve-
killerini kendi riyaseti altında bir heyeti itiılâfiye suretinde içtimaa dave't ede-
cekdir. 

Madde : 5 —' Şeraiti itilâfiyenin 'takarrürü halinde sureti itilâfı müneyyın bir 
kıt'a zabıtname tanzim olunarak reis ile tarafeyn vekilleri canibinden imza edile-
cektir. 

Madde : 6 — Tarâfeyn itilâf edemedikleri takdirde müstahdemin ve amele 
'terki hizmette muhtar olup fakat serbestli 'imale mugayir her bir fiiil ve hareket 
ikaı ve nümayiş icrası katiyen memnudur. 

Madde : 7 —• Heyeti itilâfiyenin zabıtnamesi gerek 'şirket ve gerek müstah-
demin ve amele hakkında meri ve muteber olup maahaza şirket zabıtname ahkâmı-
nı hüsnü niyetle icra ve tatbikden imtina eylediği takdirde tarafı nezaretten şir-

(1) Düstur, İkinci Tertip, Cilt 1, s. 88—90 (eski harflerle). 

113 



kete bir ihtarname 'tebliğ edilerek ahkâmı mezkûreyi icraya davet edilecek ve iş-
bu ihtarnamenin tebliğinden 8 gün sonra beher yevmi teahhur için şirket kendi 
hesabına üçyüz lirai Osmanî itasına mecbur olacaktır. Meblâğı mezkûr şir-
ketin müstahdemine mahsus tekaüt ve iane sandıklarına ait olacak ve bunlar ol-
madığı halde Darülaceze'ye ita olunacaktır. 

Madde : 8 — Umuma mütallik hidemat ifa eden müessesa'iia teşvikat ve ieh-
didai icrasile ve cebir ve şiddet isfimaılüle sendika teşkil eden ve hizmetin tatiline 
sebebiyet veren veya bunları lehiyye [*] eden heyetlere dahil bulunan veyahut 
diğerlerinin çalışmasını men'e lasaddî eyleyen kimse mahakimce bir aydan bir 
seneye kadar hapis ve bir liradan elli liraya kadar cezayı .nakdi ahzı ile mücazat 
olunacaktır. 

Bu yüzden emval ve emlâke zarar vukuunda zararı vaki mütecasirlere tazmin 
ettirilecek ve işbu cezalardan daha ağır cezayı müsteflzim bir cürüm ika edenler 
hakkında ceza kanununda muayyen olan ceza ile mücazat edilecektir. 

Madde : 9 — Umuma müteallik bir hizmetin tatiline iştirak edecek olan kimse-
ler'24 saatten bir haftaya kadar hapis ve S5 kuruştan yüz kuruşa kadar cezayı nak-
dî ahzile düçarı mücazat olacaklardır. 

Madde : 10 —1 Hizmeti umumiyenin temin ve istikrarı için binihacelfe kuvvei 
umumiye istimal olunacak ve harp veya harp tehlikesi vukuunda Hükümeli seni-
ye müstahdemin ve amele metalibinin tedkikini tehir ve tatil hakkını haiz bulu-
nacaktır. 

Madde : lil — Umuma müteallik bir'hizmet ifa eden ımüessesatta işbu kanunun 
neşrinden evvel teşekkül etmiş bulunan sendikalar kanunu mezkurun neşrile mef-
suhturlar. 

Madde : 1İ2 — Vilayâtta icrayı muamele eden bu gibi şirketlerle müstahde-
min beynindeki ihtilafa! ledelhace mahallinde ber minvali meşruh teşkil oluna-
cak heyeti itilâfiye tarafımdan hail üf asi ve bu babda Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
ait muamelât vüllal [**] canibinden ifa olunur. 

Madde : 13 — Dahiliye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretleri işbu kanunun icra-
sına memurdur. 

\[*] tehiyye : hazırlama, tedarik etme. 

[ * * ] vüllat : valiler. 
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TA'TİL-İ EŞGAL KANUNU (1) 1 

\ 

22 Recep '1327 27 Temmuz 1325 

(Takvimi Vakayi ile Neşrü İlânı : 29 Recep 1327, 2 Ağuslos 1325, No : 302) 

Madde : 1 —< Hükümeti seniye'den ruhsat veya imtiyaz istihsal ederek de-
miryol ve tramvay ve liman muamelatı ile umuru tenviriye gibi umuma müteallik 
bir hizmet ile mükellef bulunan her nevi müessesat ile müstahdemin veya amelesi 
beyninde şeraiti istihdamlarına dair ihliiâfal vukuunda müstahdemin ve amelei 
merkume üç vekil intihabına mecbur olup bunlar Ticaret ve -Nafıa Nezaretine 
nüs'haleyn olarak takdim edecekleri istidada ihtilâfı vakiin mahiyet ve esbabını 
izah edeceklerdir. 

Madde : 2 — Müstahdemin ve amelenin -müsted'ayâtı meyanında müessese-
nin muamelâtına müdahaleye ve umuru idaresile nizamatını teftişe dair hiçbir ta-
lep bulunmayacaktır. -Ancak, tekaüt ve iane sandıklarına ve kendi hukuklarına 
müteallik ahval bundan müstesnadır. 

Madde : 3 — Nezaret istidanamenin takdimi tarihinden itibaren nihayet üç 
gün zarfında bir nüshasını alakadar olan müesseseye tebliğ edecek Ve -müessese 
idaresi bir hafta zarfında kendisi tarafından üç zat tayin ve isim ve hüviyetlerini 
Nezarete ihbar eyliyecekdir. Müddeti mezkûre ımunkazi olup da icab eden zevat 
tayin ve ihbar olunmadığı halde müstahdemin ve amelenin meialibi bilâkaydüşart 
kabul edilmiş addolunacaktır* 

IMadde : 4 — Nezaret dahi mezkûr bir hafta zarfında kezalik (bir memur tayip 
edip memuru mumaileyh -maddei sabıka mucibince Nezarete ihbar vukuu tarihin-
den itibaren üç gün zarfında tarafeyn 'vekillerini kendi nezareti altında bir Heyeti 
İtilâfiye [*] suretinde içtimaa davet edecektir. Tarafeyn vekilleri daveti vakıaya 
bilâmazerel icabet etmedikleri halde vekilleri gelmeyen taraf itilâfa talip olmamış 
addolunacaktır. 

Madde : 5 — Şeraiti i'tilâfiyenin müttefikan takarrürü halinde sureti itilâfı 
mübeyyin bir kıt'a zabıtname tanzim olunarak tarafeyn vekilleri canibinden imza 
ve zîri memur tarafından tasdik edilecektir. 

(1) Düstur, ikinci Tertip, Cilt 1, s. 433—436 (eski harflerle); ıKarakoç ıSarkis, Sicilli 
Kavanini, Kanunlar—Nizamlar—Talimatlar, 10 Temmuz 1324 — 15 Mart 1336, 
Onaltmcı Cilt, Cihan Kitaphanesi, 1936, s. 26—28 (yeni harflerle). 

J * ] Uzlaşma Heyeti = Heyeti İtilâfiye. 
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Madde : 6 — Tarafeyn itilâf edemedikleri takdirde müstahdemin ve amele ter-
ki hizmette muhtar olup fakat serbestii imalâ mugayir herbir fiil ve hareket ikaı 
ve nümayiş icrası kafiyen memnudur. 

Madde : 7 — Heyeti itilâfiyenin zabıtnamesi gerek müessese ve gerek müs-
tahdemin ve amele hakkında mer'i ve muteber olup maahaza müessese idaresi za-
bıtname ahkâmını hüsnüniyetle icra ve tatbikten imtima eylediği takdirde tarafı 
Nezaretten kendilerine Ibir ihtarname tebliğ olunarak ahkâmı ımezkûreyi icraya da-
vet edilecek ve işbu ihbarnamenin tarihi tebliğinden 8 gün sonra beher yevmi 
iea'hhur için sermayei itibarisi elli bin liraya kadar olan müessese kendi hesabına 
yirmibeş ve yüzbin liraya kadar olan müessese kezalik kendi hesabına olarak elli 
ve ikiyüzbin liraya kadar olan yüz ve beşyüz bin liraya kadar olan yüz elli ve 
bir milyon liraya kadar olanı ikiyüz ve daha ziyade sermayei itibarisi bulunan 
müessesat üçyüz Osmanlı lirası itasına mecbur olacaktır. Meblağı mezkûr müs-
tahdemin ve ameleye mahsus tekaüt ve iane sandıklarına ait bulunacak ve bun-
3ar olmadığı halde müstahdemin ve ameleye maaş ve Yevmiyeleri nisbetinde tev-
zi ve ita olunacaktır. Müessese idareleri işbu tazminatı rızaen vermedikleri suret-
te hükmen istihsal olunur. Ameleden herhangi birinin mecmûa tazminatı davada 
hakkı husume'fi vardır. 

(Madde : 8 — Umuma müteallik hidemat ifa eden müessesaifa sendika teşkili 
memnudur. İşbu müesseselerde sendika teşkil eden ve diğerlerinin çalışmasını 
meneyleyen ve iahrikât ve iğfal ât icra veya tahdidat ika ve cebrüşiddet istimal 
ederek hizmetin tatiline sebebiyet Veren kimselerden sendika teşkil ve diğerleri-
nin çalışmasını menedenller ve tahrikâ't ve iğfalât icrasile tatili işgale sebebiyet ve-
renler bir haftadan altı rnaha kadar hapis veyahut kendilerinden bir liradan yir-
mibeş liraya 'kadar cezayı nakdi ahzolunarak ve tehdidat ika ve cebir ve şiddet 
istimalile hizmetin tatiline sebebiyet verenler de bir malıdan bir seneye kadar ha-
pis ve bir liradan 50 liraya kadar cezayı nakdi ahzedilerek mücazat olunacakdır ve 
Ibu yüzden emval ve emlâke zarar vukuunda zararı vâki mütecasirlere tazmin et-
tirilecek ve işbu cezalardan daha ağır bir cezayı müsteılzim bir cürüm ika edenler 
hakkında Ceza Kanununda muayyen ceza ile mücaza't edilecektir. 

(Aralarında sendika teşkil eden müessesatı umumiyeniın her birinden 50 li-
radan 300 üçyüz liraya kadar cezayı nakdi alınacaktır. 

Madde : 9 —1 İşbu kanun dairesinde müracaat ve neticeye intizar etmeksizin 
veya beşinci madde mucibince bir sureti itilâf iye kararlaştırılmış iken umuma 
müteallik bir hizmetin tatiline iştirak edecek olan kimseler yirmideki saatten bir 
haftaya kadar hapis ve yirmibeş kuruştan yüz kuruşa kadar cezayı naikdi ahzile 
duçarı mücazat olacaklardır. 

Madde : 10 — Hizmeti umumiyenin temini istikrarı için hini hacette kuvvei 
umumiye istimali olunacak ve harp veya harp tehlikesi vukuunda Hükümeti seni-
ye müstahdemin ve amele matalibinin tetkikini tehir ve tatil hakkını hâiz bulu-
nacaktır. 
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Madde : 11 — Umuma müteallik bir hizmet ifa eden müessesatta (işbu kanu-
nun neşrinden evvel gerek amele ve müstahdemin ve gereik sermayedaran tara-
fından teşkil edilmiş bulunan sendikalar işbu kanunun neşrile mefsuhdurlar. 

Madde : 12 —• Vilayâtta icrayı muamele eden müessesat ile müstahdemin ve 
amelesi beynindeki itilâfa! ledelhace mahallinde ber minvali meşruh teşkil olu-
nacak heyeti itilâfiye tarafından hallüfasıl ve bu babda Ticaret ve Nafıa Nezare-
tine ait muamelât mahallinin en büyük mülkiye memuru canibinden ifa edile-
cektir. 

Madde : 13 — Dahiliye ve Adliye ve Ticaret ve Nafıa Nezaretleri işbu ka-
nunun icrasına memurdur. 
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ULUSLARARASI CEZA HUKUKU AÇISINDAN UYUŞTURUCU 
MADDENİN DENETİMİ VE YASAKLANMASI 

Prof. Dr. Yılmaz GÜNAL 
1. Genel Olarak : 

İnsanlar, tarihten önceki çağlarda, ızdıraplarını dindirecek, korkularını gidere-
cek, çoşkunluk verip, sarhoş edecek, hayal ve rüya âleminde yaşatacak bitkileri 
aramaya koyulmuşlardır. Milâttan altıbin sene kadar önce Mezepotamya'da Sümer-
ler'e afyon ve esrar yabancı değildir. Ayrıca tedavide kullandıkları, o zamandan 
kalma taş tabletlerden anlaşılmaktadır. (1) Hatta, afyon ve esrarın hem yetiştiril-
mesini, ham de uyuşturucu etkisini tarihte ilk bilenlerin Sümerler olduğu kabul 
edilebilir. Mısırlılar ve Yunanlılar (2) da bu maddeleri ilâç, zehir ve keyif maddesi 
olarak kullanmışlardır. Afyonun zararlarını daimi kullanılmasının tehlikeli oldu-
ğunu belirten ve yasaklayan Diagoras'tır. (3) 

Arapların afyonu, altıncı ve yedinci yüzyılında İran'a, Hindistan'a ve Çin'e 
tanıtıp yaydıkları sanılmaktadır. Onse'kizinci yüzyıla kadar, Çinliler afyonu halk 
febabetinde ağrı dindirici, uyku verici ve diğer nedenlerle kullanıyorlardı. İngiliz-

(1) "Toksikomani", Tıpta Yenilikler, sayı 6, Şubat 1961, s. 38. Tarihçe için bkı. Muhtar ÇAĞ-
LAYAN, "Uyuşturucu Madde (Beyaz Zehir)Fer Üzerinde Bir İnceleme" İD, Y. 36, Sy. 297 
(Kasım — Aralık 1965), ss. 16 vd. 

(2) "Eski Yunanın rüya tanrısı Morpheus'un sembolü afyon meyvalarıydı. Yunanlı gençler sa-
vaşa gitmeden önce ölüm -korkusu duymamak için afyon çekerlermiş. Theokritos'un yazdı-
ğına göre Sicilya'da yeni evliler haşhaş bitkisinden yapılmış çe'lenkler takarlarmış. Festus 
da bal, süt ve afyondan .yapılmış bir içkiden bahis eder. Coccetum adı ile andığı bu içkiyi 
kadınlar Venüs bayramlarında içerlermiş. Yeni gelînlerinde  zifaf gecesi bu içkiden içmesi 
adetmiş. Törenlerde tarım tanrıçası Ceres'in heykelleri afyon meyvalarıyla bezenir, rahipler 
haşhaş çiçekleriyle süslenmiş taçlar takarlarmış. Homeros Odysseia'sından afyonun etkisini 
şöyle anlatır : "Kim bu ilâcı içerse artık göz yaşı dökmez. Hattâ babasının, anasının, dos-
tunun ya da sevgili oğlunun gözlerinin önünde öldüklerini bile görse umarsamaz." Aynı yer. 

(3) "Botanik biliminin babası M. O. IV. yüzyılda yaşamış olan Theophrastus, afyon usaresinin 
elde edilmesi için bir metod bulmuş ve bu usareye "mekonin" adını vermişti. Hippokrates, 
afyon üstüne yazdığı bir kitapta bu bitkinin rahatlatıcı, ağrıları ve sızıları giderici etkilerin-
den bahsetmiş, histeride, mesane hastalıklarında ve ishallerde kullanılmasının faydalı oldu-
ğunu söylemiştir. Devamlı afyon kullanmanın sağlığa zararlı olduğunu ilk söyleyen Manisa'iı 
ünlü hekim Dioskurides'tir. Diagoras'da, afyonun yalnız dışarıdan kull'anılması gerektiğini, 
içilirse beyine kötü etkiler yapabileceğini yazmıştır. Pontus kralı Mithridates afyondan 
"tiryak" adını verdiği bir ilâç hazırlamıştı. Her derde deva olarak tanınan tiryak, Romallı-
lar zamanında çok kullanılmaya başlamış, hatta bu yüzyılın başlarına kadar, birçok batı 
ülkelerinin kodeksPerinde yer almış, günümüze deyin halk hekimliğinde kullanıla gelmiştir. 
1884 yıllının Fransız kodeksinde yer alan tiryak formülünde afyondan başka 55 çeşit madde 
vardı. Aşır ı düşkünlüğe "tiryakilik" dememiz tiryakdan gelir" Afyona Arap Devletlerinde 
de ilâç olarak gerekli önem verilmiştir. Aynı makale, ss. 37, 38. 
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lerin, Hindistan'da bir şirket kurup Çin'e bol miktarda afyon ihraç etmelerinden 
sonra durum değişti. Kısa bir süre sonra, Çin'de afyon kullananların oranı % 25-27 
ye yükseldi. Her yıl afyon kullanma nedeniyle ölenlerin sayısı binleri buldu. 1831 
do Çin Hükümeti, afyon ithalini ve kullanılmasını yasakladı. Fakat, Çin'e yılda 
dört milyon kiloya yakın afyon satan İngilizler bu derece kârlı bir işe son vermek 
istemediler. Tüccarların haklarını koruyacakları gerekçesiyle, savaş gemileriyle, 
Çin kıyılarını bombaladılar. Böylece başlıyan afyon savaşları sona erdiği zaman, 
Çinliler hem Hong - Kong'u kayıp etmişler,- hem de afyon kullanılmasını yasak-
lıyan kanunları kaldırmaya zorlanmışlardır. Bu savaşlarda, Fransa ve Amerika 
Birleşik Devletleri, İngilizlerin yanında yer almalarına rağmen, Fransızlar, kendi 
ülkelerinde, afyonun, ekimlik dışında kullanılmasını çoktan yasaklamış Amerika-
lılar ise, Filipinler'i ele geçirdikten sonra afyon düşkünlüğüne karşı savaşmak 
zorunda kalmışlardı. Filipinler'e yayılmış afyon tutkusu, Amerika'yı da sarmış kısa 
bir süre sonra da bu tutkuya sahip olanların sayısı milyonları bulmuştu. (4) 
Amerikalılar kendi memleketlerinde afyon yasağı kanununu çıkardıktan sonra, 
1883 yılında Siam 'Sözleşmesiyle, kendileriyle afyon ticareti yapan diğer ülkelerle 
anlaşma gereğini hissettiler. 1887 yılında Kongre'den geçen bir sözleşme ile Çin 
ile ABD arasında afyon ithali yasaklandı. Ayrıca, Amerika vatandaşlarının Çin 
afyon ticaretine katılmalarına izin verilmedi. Yaygmlaşarak uluslararası bir sorun 
halini alan uyuşturucu maddeler karşısında, Başkan Roosovelt, Şanghay'da, Birin-
ci Afyon Kongresi'ni toplantıya çağırdı. Bundan sonra da konferanslar ve sözleşme-
ler birbirini takip etti. (5) 

2. Uluslararası alanda : 

A. Genel clarak : 

Uyuşturucu maddelerden bazılarının kötüye kullanılmasını (Suistimalini) 
sınırlama çabalan, görüldüğü gibi, XX. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. 
Batılı Sömürgeci ülkeler tarafından yürütülen, maddenin uluslararası ticareti, 
özellikle Asya'da pazar arıyordu. Bu davranış, insancıl ve siyasal nedenlerle yine 
uluslararası alanda, bir karşı koymayla karşılaştı. (6) Bunda, ABD'nin önemli kat-
kısı vardı. Doğal (la'biî) olarak nitelenebilen klâsik uyuşturucu maddelerin ticare-

(4) Oakley S. RAY. Drugs, Society ctr.d Kumun Behavior, Saint Louis, 1972, ss. 185 vd. 1 
(5) Bkz. cynı eser, ss. 188 vd. 
(6) L.H.C. HULSMAN, "Politigue Criminelle et Toxicomanie", Rapport General Introductif, 

RSCDPC, c. XXVI. y.1971, no : I (Ocak—Mart), s. 489; Bkz. DÖNMEZER, "Abus et Trafic-." 
ss. 46 vd.; M. MIKKELSEN, "La Repression des Toxicomanies", RIPC, (Ekim 1973), No : 271, 
ss. 260, 26 i ; Cl'aude OLIEVENSTEIN, l a Rivoluzione deîîa  Droçja, Milano, 1970, ss. 137— 
140; Lawrence H. HOOVER, John J. COHRSSEN, IntemaHonal Drııg Control, Drug Enfor-
cement, Yaz 1974, c. I, No : 4, ss. 5—9; Raymond GASSIN, " Le point de Vue Legislatif", 
RSCDPC., C. XXVI, Y. 1971 No : I, (Ocak—Mart), ss. 205 vd.; Maurice VIENNOIS, " La 
Toxicomanie", Probleme Europeen, cynı dergi, ss. 221; A. Gündüz ÖKÇÜN, Ahmet R. ÖK-
ÇÜN, Türk Anî!bşmc!crı  Rehberi (1920—1973), AÜSBF. Yayınları No : 372, Ankara, 1974, 
ss. 139—143. Uyuşturucu maddeler konusunda "çok tarafl ı" ve "iki tarafl ı" antlaşmalar 
için bkz.; Adil SANAL, Edip ŞİMŞEK, Uyuşturucu Maddeler Kaçakçılığı, Mevzuatı ve Tatbi-
katı, Ankara, 1966, ss. 16 vd. 
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lini Ya s aklamaYi amaç edinen bir seri sözleşmeler, uluslararası dayanışmanın so-
nucu olarak ortaya çıktı. Başlangıç, ABD'nin istemi üzerine Şanghay'da toplanan 
komisyon çalışmalarıyle oldu. 23 Ocak 1812 La Haye Afyon Sözleşmesi'yle devam 
etti. 31 Mart 1961 tarihli uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesi ile uluslararası 
alanda ortaklaşa bir uygulamanın esasları belirlendi. 19 Şubat 1971 de Psikotropik 
Maddelere Dair Sözleşme yapılmış, ülkemiz de dahil çeşitli ülkeler tarafından 
imzalanmışsa da, yürürlüğe girmesi için yeteri kadar ülke tarafından henüz imza-
lanıp, onaylanmamıştır. 

Uyuşturucu maddelerin denetim ve yasaklanması konusunda uluslararası iş-
birliği, bir taraftan, her devletin kendi olanaklarına terkedilmişse de, diğer yandan 
konu ile uluslararası kuruluşlar da ilgilenmişlerdir. Başlangıçta, Milletler Cemiyeti 
kuruluşu içinde yürütülen bu uğraşı, daha sonra Birleşmiş Milletler içinde 
yerini almış bulunmaktadır. Böylece, 1946 yılında Birleşmiş Milletler, Ekonomik 
ve Sosyal Kurulu oluştu. Uyuşturucu maddelerin denetimi ile ilgili olarak da, 
bu kurul içinde Birleşmiş Milletler Narkotik Komisyonu kuruldu. 1948 yılında yine 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Kurulu'na bağlı Dünya Sağlık Teşkilâtı 
(WHO) meydana geldi. Uyuşturucu maddelerle ilgili işlerin yoğunluk kazanması 
üzerine, uyuşturucu maddelerin denetimi için önce Daimi Merkezi Afyon Kurulu 
(PCOB) adıyla, daha sonra da Daimi Merkezi Narkotik Maddeler Kurulu (PCNB) 
adını alan kurul, denetimle ilgili sorunlara eğildi. Bu kurula ek olarak Birleşmiş 
Milletler Ekonomik va Sosyal Kurulu'na bağlı İlâç Kontrol Organı (DSB) çalışmaya 
başladı. Ancak, etken ve tek merkezden çalışmaları yürütebilmek için Daimi 
Merkezi Narkotik Maddeler Kurulu ile İlâç Kontrol Organı birleşti. Buna Birleş-
miş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ,• Uluslararası Uyuşturucu Madde-
ler Kurulu adı verildi. Bu kurulun ülkeleri zorlayıcı gücü olmamakla beraber, yas-
al sınırlar içinde elde edilen uyuşturucu maddelerin üretim, tüketim ve kontrolü-
nü yapmakta ve yıllık istatistikler tutmaktadır. İlgili ülkelere öğüt vermede ve 
ve önerilerde bulunmaktadır. Bu kuruluş bir yandan da, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı (FAO), Dünya Sağlık Teşkilâtı (WHO), Uluslararası Polis Teşki-
lâtı (INTERPOL) ile işbirliği yaparak etkin tedbirler almak için uğraşmaktadır. 
Birleşmiş Milletlere dahil bu kuruluşlar dışında Avrupa Konseyi'ni oluşturan 
ülkeler, Halk Sağlığı ile ilgili olarak uyuşturucu maddeler sorununu ele alan bir 
alt komisyon kurmuşlardır. (7) 

Bu kuruluşlar, uyuşturucu maddeler konusunda sözleşmelerin hazırlanmasın-
da, kabul edilip uygulanan sözleşmelere yeni uyuşturucu maddelerin eklenmesin-
de olduğu kadar, uyuşturucu maddelere karşı savaşta da etken rol oynamaktadır. 
Denetim mekanizması, üretim, dağıtım, ithal, ihraç, bulundurma, kullanmaya iliş-
kin salt idarî ve cezaî tedbirleri de öngörmektedir. Bu konuda yapılan sözleşme-
lerin, özellikle uyuşturucu madde kavramına yönelik ve ayrıca denetimle ilgili 
hükümlerine kısaca değinmeye çalışacağız. Bunu yaparken de, daha önce yapılan 
sözleşmeleri yürürlükten kaldırdığı için bunlar üzerinde kısaca durup, bu yürür-
lükten kaldırmayı gerçekleştiren ve halen yürürlükte olan tek metin halindeki 
"Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi"ne biraz daha fazla değineceğiz. 

(7) KÖKNEL, "İnsanlık Tarihi Boyunca", ss. 334 vd. 
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B. 23 Ocak 1912 La Haye Afyon Sözleşmesi (Mukavelesi) : 

Amerika Birleşik Devletleri'niıı istemi üzerine 1 Şubat 1909 da toplanan Şanghay 
Komisyonu, istişari nitelikte dileklerden ileri gidemeyen kararlar almıştı, Bu ne-
denle, 26 Şubat 1909 Şanghay Afyon Sözleşmesi, uyuşturucu maddelerle mücadele 
konusunda önemli bir adım olmakla beraber, uygulama yönünden de La Haye 
Afyon Sözleşmesi önemli bir aşamadır. O zaman için de önemli bir sorun olan af-
yon, bilimsel bir biçimde sınıflandırılarak tanımlanmıştır. Ham afyon (doğal af-
yon) (8), müstahzar (hazırlanmış) afyon (9), ve tıbbî afyon (10) tanımları yapılmıştır. 
Ayrıca sözleşmenin 20. maddesi de, taraf olan devletlere, iç hukuk bakımından da 
uyuşturucu maddelerle mücadele ve cezalandırma zorunluluğunu, dolaylı olarak, 
yükümlenmiştir. (11) Ülkemizin 14/1/1933 tarihinde 2108 sayılı kanunla'kabul ettiği 
bu sözleşmenin 14. maddesinin d fıkrası dondurulmuş tanım yerine, kapsamı geniş-
letilebilecek bir hüküm de getirmişti 1(12). Daha sonra bu tanım memleketimizde 
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki kanunun 19. madde-
sine de dolaylı olarak kaynak teşkil etmiştir. (13) 

C. 19 Şubat 1925 Cenevre Afyon Sözleşmesi : 

La Haye Afyon Sözleşmesi'ndeki esas ve tanımlar 1925 Cenevre Afyon Sözleş-
mesinde de aynen kabul edilmiş, ancak, bazı eklemeler yapılmıştır. (14) Uyuşturucu 

(8) "Münevvimı haşhaşın (papaver somniferum) mahfazasından istihsal edilmiş paketlenmesi 
ve nakli için mukfezi ameliyelerden başka bir ameliye görmemiş olan kendiliğinden müte-
hassir usare" Zikreden KAYIHAN, e.g.e., ss. 179—180. 

(9) "B i r sıra ameliyatı mahsusa ile ve hassatan hal, kaynatma, teshin ve tahammür tariki ile 
istihlâke yarıyacak hulâsa haline koymak maksadıyla elde edilen ham afyon mahsulü" zik-
reden IKAYIHAN, ayııı eser, s. 180 

(10) "Toz ve granüle (granüle) halinde yahut tesirsiz maddeler ile mahlut olsun % 10 dan az 
morfini havi olmayan ve 60 santigrat derecesine kadar ısıtılmış olan ham afyon ' zikreden 
KAYIHAN, aynı eser, s. 182; ayrıca tanımlar ve "Afyon ve diğer uyuşturucu madde'ler mu-
kavelelerini imzalayan devletlerin imza tarihleri" için bkz. SAKA, a.g.e., ss. 104—105. 

(11) Söyleşmenin 20. maddesi şu hükmü getirmekteydi : Akit Devletler ham afyonun, müstahzar 
afyonun, morfinin, kokainin ve milhlerinin gayri kanuni surette elde bulundurulmasını ce-
zalandıran kanunlar ve nizamlar vaz'ı imkânını tetkik edeceklerdir. Meğer kî  mevcut ka-
nunlar ve nizamlar keyfiyeti zaten tanzim etmiş olsun"; ayrıca bkz. HULSMAN, a.g.m., s. 
497; MI1KKELSEN, a.g.m.. ss. 260 vd. GASSIN, o.g.m., ss. 197 vd. EREMTOROSLU, a.g.e.', 
s. 345. 

(12) 14. maddenin d fıkrası ise şöyledir: "Morfin, kokain ve milhlerinin her yeni müştakına ya-
hut umumiyetle tanınmış îlmi  taharril'er neticesine göre mümasil suistimaHere mahal vere-
bilecek ve aynı mızır tesirleri intaç eyleyebilecek olan herhangi bir afyon kalevisine tatbik 
edeceklerdir." 

(13) 2313 sayılı Kanunun 19. maddesi şöyledir: "Birinci maddede isimleri yazılan uyuşturucu 
maddeler haricinde olup ilmi tetkikat neticesinde mazarratı tebeyyün eden ve toksikomani 
tevlit eyleyen diğer zehirlerin dahi, bu kanun hükümüerine tâbi oalcağı İcra Vekilleri Heyeti 
kararıyla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından tâyin ve ilân olunur." 

(14) Sözleşmenin I. maddesinde getirilen tanımlar şunlardır: "Ham afyon—Morfin muhteviyatı 
ne olursa olsun haşhaş (papver somniferum L.) mahfazalarından istihsal edilmiş ve paket-
lenmesi ve nakli için lâzım gelen ameliyeden başka bir ameliye görmemiş ô Ian kendi ken-
dine mütehassir üsareye ham afyon denir. "Tıbbi afyon—Tıbbi istimale yarayacak şekle 
gelmesi için lâzım gelen istihzarata tâbi tutulmuş ve toz veya granüle halinde veyahut 
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maddelerin uluslararası kontrolüne ilişkin etken tedbirleri, bu ekler içermektedir 
(15). Ayrıca, "imâl, ithal, satış, tevzi, ihraç ve istimâl"ini tıbbî ve fennî hususlarla 
sınırlayacak hukukî düzenlemenin yapılması (16), aksine davranışların cezalandı-
rılması (17), dileklerini de kapsamaktadır. 

D. Zararlı İlâçların Gayrimeşru Ticaretinin Men'i Hakkında 26 Haziran 1936 
Cenevre Sösleşmesi ; 

Uyuşturucu madde tanımında 23 Ocak 1921 La Haye ve 19 Şubat 1925 tarihli 
ve 13 Temmuz 1931 tarihli Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin tatbik edildiği veya 
edileceği ilâçlar veya maddeler anlaşılır denmek suretiyle daha önceki tanımlar 
kabul edilmiştir (18). 

kodeksin gösterdiği lüzuma nazaran tesirsiz maddelerle karışmış şekilde olan afyona tjbbi 
afyon denir. "Mor f in—CI7 H I 9 No3) kimya düsturuna uygun olan afyonun başlıca cev-
heri müessirine (Morphine) denir. "Diaseti lmorf in—(C2I H23 No5) = (Diamorphine, 
Heroine) kimyevi düsturuna uygun olan cisme (Diacetyl'morphine) denir, "'Koka yaprağı 
— (Eryroxylacees)fasilesinden(Erythoxylon Coco Lamarck) (Erythroxylon novogranatense) 
ve (Hieronymus) (Morris) ve bunun muhtelif cinslerinin veya aynı fasilenin diğer nevile-
rinin yapraklarına koka yaprağı denir ki bu yapraklardan gerek doğrudan doğruya ve ge-
rekse kimyevi tahavvüllerle (Coca'ine) istihsal ol'unabîlir.  "Ham Kokain—Koka yaprak-
larından doğrudan doğruya veya bilvasıta istihsal olunup (Coca'ine) istihzarına yarayan 
bütün mahsulâta (ham kokain) denir. "Kokain—(CI7 H21 No4) kimyevi düsturuna malik 
olup % 20 de kloroformda mahlûl halinde bulunan Levojir (Benzoylergonine)nin metil ete-
rine (Coca'ine) denir. "Ecgonine — (C9 H I 5 No3 H20) kimyevi düsturuna malik olan 
(Ecgonine LevogyreJe ve sanayide bu cismin tekrar meydana çıkarılmasına yarayan bütün 
müştakkatına (Ecgonine) denir. "H in t Keneviri — Herhangi isimle ticarete çıkarılırsa 
çıkarılsın reçinesi çıkarılmamı; olan (Cannabis sativa L.) nebatının kurumu; uzvu tenisle-
riyle çiçekilenmi; veya meyvalanmamış mezherlerine (Hint Keneviri) denir." Bkz. RG, 26 
Ocak 1933 No : 2314. 

(15) Kontrola ilişkin 2. madde ise şu hususları öngörmekteydi: "âkit Devletler ham afyonun 
istihsal ve tevzii ve ihracı üzerinde müessir bir mürakabe temin etmek için, eğer şimdiye 
kadar neşretmemişPerse kavanîn  ve nizamat neşrini deruhte ederler. Akit Devletler icabı 
hal nisbetinde 1912 Lahey mukavelenamesi ve işbu mukavelenamenin birinci maddesi mu-
cibince keyfiyet hakkında neşretmiş olacakları kavanin ve nizamatı zaman zaman tekrar 
tetkike tâbi tutulup takviye etmeyi kezalik taahhüt ederler." Bkz. RG. t 26 Ocak 1933 No : 
2314. 

(16) Hukuki düzenlemeyi hüküm'leyen 5. madde : Âkit taraflar işbu faslın mabihüt tatbik olduğu 
mevaddin imâl, ithal, satış, tevzi, ihraç ve istimalini yalnız tıbbi ve fennî  hususlara hasret-
mek için müessir kavanin ve nizama istar edeceklerdir. Mezkûr mevaddin başka bir mak-
satla kullanılmasını men için yekdiğerile teşriki mesai eyliyeceklerdir." Bkz. KG., aynı sayı. 

(17) Müeyyideye ilişkin madde: 28. maddedir. Buna göre: "İşbu mukavele ahkâmının tatbi-
katına müteferri kavanin ve nizamata mugayir efal ve harekâtı, Âkit taraflardan her biri, 
icap eden cezaî  hükümlerle tecziye ve hini hacette, mevzuu cürüm olan muvaddı müsadere 
etmeği taahhüt ederler". RG., aynı sayı. 

(18) "İşbu mukavelede 'uyuşturucu maddeler' tâbiriyle, 23 Kânunsani 1912 tarihli Lahey muka-
velesi ve 19 Şubat 1925 tarihli ve 13 Temmuz 1931 tarihli Cenevre mukaveleleri ahkâmının 
tatbik edildiği veya edileceği ilâçlar veya maddeler anlaşılır." R.G. 31 Mayıs 1937, No : 
3618; ayrıca bkz. aynı sözleşmenin 2, 5 ve 6. maddelerine. 
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Diğer yandan, sözleşmenin 2. maddesi taraflara şu tedbirleri de almayı da ön-
görüyordu : "Yüksek âkit taraflardan herbiri aşağıdaki fiilleri bilhassa hapis veya 
hürriyetten mahrum eden diğer cezalarla, şiddetle cezalandırmak için lâzım gelen 
kanuni hükümleri ısdar etmeyi taahhüt ederler : 

"a. Anılan mukaveleler ahkâmına muhalif olarak yapılan uyuşturucu ilâçla-
rın imâl, tahvil, ihraç, ihzar, muhafaza, teklif, satışa vaz, tevzi, alış, satış, herhangi 
bir sıfatla ahere terk, tellâllık, sevk, transit olarak sevk, nakil, memlekete ithal ve 
ihracı, 

"b. Bu maddede derpiş olunan fiillere kasden iştirak, 

"c. Yukarıda derpiş olunan fiillerden birinin icrası için şirket kurmak veya 
anlaşmak, 

"d. Teşebbüsler ve milli kanunun derpiş ettiği şerait dairesinde ihzari fiiller."' 

Uyuşturucu maddelerin ziraatına ilişkin hükümlerde getirildiği gibi, suçlunun 
takibi, tererrür, suçların iadesi, zapt ve müsadereye ilişkin durumları da düzenle-
mişti. Sözleşmenin 11. maddesi de : "Her Yüksek Akit Taraf, kendi milli kavanini 
çerçevesi dahilinde, ikinci maddede derpiş olunan ef'ali önlemek için zaruri görü-
len bütün ameliyelere nezaret ve bunlar arasında irtibat ve ahenk tesisiyle mükel-
lef merkezi bir ofis ihdas edecek ve bu nev'i ef'ali işlemekle suçlu eşhası takip et-
mek için tedbirler" almayı öngörmekteydi. 

E. Uyuşturucu Maddeler Hakkındaki Anlaşma ve Protokolleri Değiştiren 
Protokole Ek : 

Uyuşturucu Maddeler hakkındaki 23 Ocak 1912 La Haye, 11 Şubat 1925, 19 Şu-
bat 1925, 13 Temmuz 1931 Cenevre, 27 Kasım 1931 Bangkok ve 26 Haziran 1936 Ce-
nevre anlaşma, sözleşme ve protokollerin onaylanmasına dair 5181 sayılı ve 
16/2/1948 tarihli kanun eklerinin 2. maddesinde daha önce 19 Şubat 1925 Cenevre 
protokolü ile birlikte Zararlı İlâçlar Hakkındaki Milletlerarası Sözleşmenin 8. mad-
desi değiştirilmiş oluyordu. Buna göre (19), uyuşturucu madde kapsamında bulu-
nan hazırlanan ilâçların alışkanlık (ipfilâ) yaratmıyacağı veya pratik olarak uyuş-
turucu maddelerden ayırmanın mümkün olamıyacağı hallerde, Dünya Sağlık Ku-
rulu Uzmanları gerekli lesbiti yapacaklardır. Gözlemlerini Birleşmiş Milletler Eko-
nomik ve Sosyal Konseyi'ne iletecekler, böylece bu maddelerin sözleşme kapsamı 
dışında olduğu Konseyce taraf olan devletlere bildirilecekti. Aksine, sözleşmenin 

( 1 9 ) "Dünya Sağlık Kurulu, kendisi tarafından seçilen Uzmanlar Komitesinin tavsiyesi üzerine, 
işbu fasılda uyuşturucu maddeleri havi bazı müstahzaratın, ihtiva etmiş oldukları uyuştu-
rucu maddelerin katıldığı ilâçlı maddelerin mahiyetleri hesabıyla uyuşturucu maddeler 
iptilâsına, sebebiyet veremiyeceklerini ve bu iılâç'lı maddeleri pratik olarak uyuşturucu 
maddelerden ayırmanın imkânsız olduğunu, müşahede edecek olursa Birleşmiş Milletler 
İktisadi ve İçtimai Konseyini bu müşahededen haberdar edecektir. Bahse konu müstahzar-
ların işbu sözleşme ahkâmı hudutları dışında bırakılmasını icabettirecek bu müşahedeyi 
Konsey âkit taraflara bildirecektir." R.G., 21 Şubat 1948 No: 6838 ; ayrıca bkz. PAGLIARO, 
a.tj.e., s. I vd. 
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uygulanamadığı herhangi bir uyuşturucu maddenin kötü kullanmalara meydan ver-
meye ve sözleşmede öngörülen maddeler kadar zararlı sonuçlar meydana getirme-
ye başladığı tesbit edilirse bu durumu, Dünya Sağlık Kurulu Uzmanlar Komitesi, 
Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bilgisine sunacak ve sözleşme hükümlerinin bu 
maddeler bakımından da uygulanması salık verilebilecekti. (20) 

F. Sentetik Uyuşturucu Maddeler Hakkında Protokol : 

"11 Aralık 1946 da Lake Success'te imzalanan proiokolla tadil edilen 1931 Söz-
leşmesinde derpiş edilmemiş olan bazı uyuşturucu maddeleri milletlerarası kontrol 
altına koyan protokol" (21) iki önemli yenilik getirmişti : 1912 ve 1925 sözleşmele-
rinin kapsamına giren uyuşturucu maddeler kimyasal formüllerine göre belirlenip 
tanımlanmıştı. Paris protokolü uluslararası kontrolü kimyasal formül sisteminden 
ayırarak, narkotik etki meydana getiren ve toksikomani yaratabilen bütün mad-
delere yaygınlaştırmalı (22). Ayrıca Dünya Sağlık Teşkilâtına bu maddelere iliş-
kin geçici tedbirler alma yetkisi de verilmişti. Böylece, "uyuşturucu madde" ta-
nım ve kapsamı, sentetik ilâçları da içine alan bir anlayış değişimi kazanmış olu-
yordu. 

G. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi : 

Yarım yüzyıla yakın bir süredir, uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda 
uluslararası alanda gösterilen çabalar sonucu ortaya çıkmış olan çeşitli sözleşme-
ler, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından tek bir metin etra-
fında toplanmak istenmiştir. Bu istek ve uyuşturucu maddenin gerek birey gerek-
se toplum üzerindeki zararları sözleşmenin "dibace" kısmında şu şekilde belirlen-
miştir : 

"Taraflar : İnsanlığın maddi ve manevî sağlığı ile ilgilenerek, 

<20) "Dünya Sağlık Kurulu, kendisi tarafından seçilen Uzmanlar 'Komitesinin tavsiyesi üzerine, 
işbu sözleşmenin uygulanmadığı her uyuşturucu maddenin benzer kötü kullanmalara mey-
dan vermeye ve sözleşmenin işbu faslında gösterilen maddeler kadar zararlı sonuçlar do-
ğurmaya muktedir olduğunu müşahede edecek olursak, İktisadi ve İçtimai IKonseyi haberdar 
edecek ve bu maddeye işbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını tavsiye edecektir." R.G., 
21 Şubat 1948, N o : 6838, s. 13649; "Dünya Sağlık Kurulu kendisi tarafından seçilen Uz-
man Komitesine danışmak suretiyle, bahis konusu madenin toksikomaniye sebebiyet verip 
vermediği (ve bu itibarla birinci grubun (a) tâli grubunda zikredilen zararlı ilâçlardan 
sayılabilmesi icabedip etmeyeceği) veya bu gibi zararlı ilâçların birine kabili tahvil olup 
olmadığı (ve böylece birinci grubun 6 tâli grubunda veya ikinci grupta zikredilen zararlı 
ilâçlardan addedilmesi gerekip gerekmediği) hususunda karar verecektir" İmza Protokolü 
ile birlikte, 13 Temmuz 1931 de Cenevre'de imzalanan Uyuşturucu Maddeler dağıtımınin 
düzenlenmesi ve yapımının sınırlandırılması Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme, R.G., 
21 Şubat 1948, No : 6838, s. 13650; ayrıca bkz. aynı yer, I I. maddenin değişik 4. fıkrası. 

(21) Gündüz ÖKÇÜN — Ahmet ÖKÇÜN, a.g.e., «. 141. 

(22) Bkz. SÖZER, a.g.e., ss. 170 vd. 
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Uyuşturucu maddelerin, tıbbî amaçlarla kullanılmasının ıstırabı hafifletmek 
için zaruri bulunduğunu ve uyuşturucu maddelerin sırf bu sebeple hazır bulun-
durulmalarını teminen gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kabul ederek, 

Uyuşturucu madde iptilâsının fertler için bir âfet olduğunu ve insanlık için 
iktisadî ve toplumsal bir tehlike teşkil ettiğini kabul ederek, 

Eu âfeti önlemek ve onunla savaşmak hususunda kendilerine düşen görevi 
müdrik olarak, 

Uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılmalarına karşı alınacak tedbirlerin, 
tesirli olabilmek için, düzenli ve evrensel olmaları gerektiğini gözönünde bulun-
durarak, 

Böylesine evrensel bir hareketin, aynı ilkelerle yöneltilen ve ortak amaçlar 
güden milletlerarası bir işbirliğini gerektirdiğini düşünerek, 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, uyuşturucu maddelerin kontrolü hususundaki 
yetkisini kabul ederek ve ilgili milletlerarası organların bu teşkilât çerçevesi için-
de toplanmasını arzu ederek, 

Uyuşturucu maddelere dair mevcut andlaşmaların büyük bir kısmının yerini 
alacak, uyuşturucu maddelerin kullanılmasını tıbbî ve bilimsel amaçlarla sınırla-
yan ve işbu ilkeleri tatbik sahasına koymak ve bu amaçlara erişmek için devamlı 
bir milletlerarası işbirliği kuracak, herkes tarafından kabule şayan bir milletlerarası 
Sözleşme akdini arzu ederek, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır." 

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi'ne, memleketimiz 27 Aralık 
1966 tarih ve 812 sayılı kanunla katılmıştır. Yürürlüğe ise, 1 Temmuz 1967 tarih ve 
6/8440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 22 Haziran 1967 tarihinde girmiştir. 
(23) 

Sözleşmeye taraf olan memleketler bakımından, esas olan uyuşturucu madde 
tanımı, bu sözleşmenin öngördüğü tanımlardır. (24) Böylece, uyuşturucu maddele-
rin, doğal maddelerinden başlıyarak mamul hale gelinceye kadar geçecek her aşa-
madaki kimyasal ve sentetik şekilleri, (25) uyuşturucu madde kapsamı içine alın-
mıştır. 1. maddede yer alan tanımlar arasında kabul edilen uyuşturucu madde 
tanımı : "Doğal veya sentetik olsun I ve II numaralı cetvellerde anılan maddeleri 
ifade eder" biçimindedir. Doğal olanlar, tanımlar kısmında : Kenevir, kenevir 

(23) Gündür ÖKÇÜN — Ahmet ÖKÇÜN, a.g.e., s. 141; SANAL — ŞİMŞEK, a.g.e., ss. 17 vd; 
ayrıca bkz. R.G., 12 Mayıs 1967 No : 12598 ve 18 Temmuz 1967 No : 12650. 

(24) Sulhi DÖNMEZER, "Uyuşturucu Maddelerin Hukıik ve Kriminoloji ile ilgili Bazı Yönleri", 
İÜHFM. C. XXXVI, sayı : 1—4, s. 2; EREM — TOROSLU, a.g.e., s. 345; GÜRELL İ , a.g.m., 
de bağlayıcılığı kabul etmiyor. 

(25) SÖZER, a.g.e., ss. 176, 177. 
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bitkisi, kenevir reçinesi, (26) koka ağacı, koka yaprağı, (27) tıbbî afyon, afyon haş-
haşı, haşhaş kelle ve sapı (28) olarak belirlenmiştir. Müstahzar deyiminin (29) neyi 
ifade ettiğine de işaret edilmiş sentetik olanlar ise son kısımda ekler arasında dört 
cetvel halinde gösterilmiştir. Uyuşturucu madde kavramında statik bir anlayıştan 
uzaklaşılmış, zaman zaman değişebilecek, ek cetveller halinde gösterilebileceği 
kabullenilerek, dinamik bir anlayış getirilmiştir. Nitekim, çeşitli yıllarda yapılan 
ilâvelere ülkemiz de katılmak suretiyle dinamik bir anlayışın gereği bizim bakımı-
mızdan da yerine getirilmiştir. (30) Sözleşmenin 44. maddesi evvelki uluslararası 
sözleşmelerden yürürlükten kaldırılanlarının bir listesini de kapsamaktadır. (31) 

Kontrola tabi maddeler, kontrolün uygulama alanında yapılacak değişiklikler 
sözleşmede belirlenmiştir. Milletlerarası kontrol organları, yine sözleşmede açık-
lanıp, teşekkülü, görevleri, masraflarına varıncaya kadar hükümler konulmuştur. 
Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak için alınacak tedbirlerin, Uyuşturucu Mad-
deler Milletlerarası Kontrol Organı tarafından nasıl alınacağı, raporlar ve bu or-
gana verilecek bilgilerin yöntemleri hakkında hükümlere de yer verilmiştir. 

Uyuşturucu maddelerin ekiminden, imalâtına ticaretine kadar sınırlayıcı hü-
kümler ve bu maddelerin kaçakçıları ile mücadele, müptelâlarının tedavisine iliş-
kin tedbir ve cezalar sözleşmede yine öngörülmüştür. 

Konuyu incelerken, sözleşmenin, Ceza Kanunumuzun uygulanmasına olan et-
kisine değineceğimiz gibi; ayrıca sözleşmeyi ek olarak çalışmamızın sonuna koy-
mada da yarar gördük. 

(26) Sözleşmenin I. maddesinde aksini belirleyen hüküm veya metin olmadıkça geçerli olan bazı 
tanımları vermi; bulunmaktadır. Buna göre : "Kenevir (Connabis) deyimi : kullanılışı ne 
olursa olsun, reçinesi çıkarılmış o'an kenevir bitkisinin (dal uçlarıyla bir arada, olmayan 
tohum ve yaprakları hariç) çiçekli veya meyvalı dal uçlarını ifade eder. 
"Kenevir bitkisi deyimi : Kenevir türünden herhangi bir bitkiyi ifade eder." 
"Kenevîr  reçinesi deyimi : (Kenevir bitkisinden elde edilen ayrılmış, ham veya arıtılmış re-
çineyi ifade eder." R.G., 12 Mayıs 1967 No : 12596 ve 18 Temmuz 1967 No : 12650. 

*(27) "Koka ağacı deyimi : Erythroxylon türünden her nevi bitkiyi ifade eder." 
"Koka yaprağı deyimi : bütün ekgonini, kokaini ve diğer bütün ekgoninik alkaloidleri alın-
mış yaprakları hariç olmak üzere koka ağacı yaprağını ifade eder" aynı yer. 

(28) "T ıbbi afyon deyimi : tedavide kullanılmak üzere, gerekli muamelelere tabi tutulan afyonu 
ifade eder.' 
"Afyon deyimi : afyon haşhaşının koyui'aşmış usaresini ifede eder." 
"Afyoil haşhaşı deyimi : papaver Somniferum L. türünden olan bitkiyi ifade eder." 
"Haşhaş kelle ve sapı deyimi : afyon haşhaşının, biçildikten sonraki (tohumlar hariç) bü-
tün kısımlarını ifade eder." 

(29) "Müstahzar deyimi : bir uyuşTurucu madde ihtiva eden katı veya sıvı bir karışımı 'ifade 
eder." 

(30) Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesine Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan ek-
lerden bazıları için bkz. R.G., 5 Aralık 1967 No : 12768; 16 Mart 1968 No : 12350; 25 
Mayıs 1968 N o : 12908 vd. Bkz. Ekler kısmı Ek. I. 

(31/ Bkz. SANAL—ŞİMŞEK, e.g.e., ss. 5Cı 51 de belirtilen sözleşmenin 44. madesi. 
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H. 19 Şubat 1971 Psikotropi Maddelere Dair Sözleşme : 

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi'ne rağmen psikotropik mad-
delerdeki hızlı gelişim, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından 
bu maddelere ilişkin bir sözleşmenin hazırlanması gereğini hissettirmiştir. Ancak, 
hazırlanan bu sözleşme, bizim de dahil olduğumuz çeşitli ülkeler tarafından imza-
landığı halde, henüz yeteri kadar imza ve onayı sağlayıp, yürürlüğe girememişti. 
Ancak, Togo'nun da imzalamasıyla yürürlük şartı 40 imza sağlandığından 16 Ağus-
tos 1976 da Sözleşme yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmede, psikotropik maddenin tanımı 1. maddenin e fıkrasında yapılmış-
tır : "Tabiî '(Doğal) veya sentetik, I, II, III veya IV nolu tabloda yer alan her tür 
tabiî (doğal) madde"dir '(32). Buna göre, çeşitli merkezi sinir sistemi uyarıcıları,-
hallüsinojenler, stimiilantlar, trankilizanlar (müsekkinler), uyku ilâçlarından bazı-
larının yasaklanması öngörülmüştür. 

Herhangi bir maddenin bu sözleşme kapsamına girmesinde, Dünya Sağlık Teş-
kilâtı (WHC) nın kanaati önem taşımaktadır. Bunu, sözleşmenin 2. maddesinin 
4. fıkrası şu şekilde belirtmektedir : Eğer bir maddenin bağımlılık hali, hallüsinojen 
yahut motor fonksiyonlarda, düşünce, idrak yahut davranış, yahut hal ve hareket-
te aksaklığa yol açan merkezi sinir sistemi stimülasyon ve depresyonu meydana 
getiren, I, II, III, yahut IV numaralı cetvellerde olduğu gibi, suistimale elverişli ve 
zararlı etkileri olan maddelerden olduğu kar.aalma varılırsa,- ayrıca, bu maddenin 
uluslararası bir kontrol altına alınmasını gerektirecek kadar sosyal ve genel sağlık 
bakımından tehlike yaratacak kötüye kullanma yahut kullanabilme, sosyal ve hak 
sağlığı probleminin ciddiyet derecesi, ilâcın, tıbbî tedavide faydasını kapsayan 
bir değerlendirmeyi Dünya Sağlık Teşkilâtı yaparak, bu değerlendirmeye uygun 
olabilecek kontrol tedbirleri de varsa, birlikte Komisyona bildirecektir. 

Amerika ve Avrupa ülkeleri için önemli bir sorun olan psikotropik maddeler 
için ülkemizde etken, önlemeye yönelik henüz bir uygulama yok diyebiliriz (33). 
Gerçi bizde, bugün için, büyük bir sorun olarak bu maddeleri kullananlar ve bu 
maddeler mevcut değilse de, sözleşmenin biran önce, yürürlüğe girmesi, uyuştu-
rucu madde tanımında clduğu kadar, mücadelede de bir birliğe varmak bakımın-
dan gereklidir. 

(32) Convemion on Psyehoti-opie Siitîfances,  United Nations Economic and Social Council, 
E/Conî. 58/6 !9 Şubat 1971, s. 2. 

(33) Sulhî  DÖNMEZER, "Uyuşturucu Maddefer ve Ötesi", Milliyet 8 Mart 1972 s. 2; ayrıca, 
psikotropik maddelere ilişkin sözleşmenin hazırlıklarıyla ilgili tartışma ve değişik görüşler 
için bkz. Commistîon  de* Stupefianfs, Rap;>ort sur la Pramiere Sess;en Eırtrcıordinaire, 
12—30 Ocak 1970 Conseil Economique et Social Documents. Officiels : Çuarante— 
huitieme Session, Supplement no : 8, E/4785, ECN. 7/528 Birleşmiş Milletler, ss. 5 vd. 
Ayrıca uyuşturucu madde olarak kabul edilen ve satılan ilâç listeleri için bkz. SubsfCfîCles 
et specialifes Pharmceeuîiç'jes  cîessees  comme stupefiant, en vente dans les 18 Etats 
membres du Conseil de I 'Europe, 15. bası, Avrupa IKonseyi, Strasbourg, 1976, ss. 10 vd; 
"Narkotik polis, İzmir'deki eczane ve depolara yaptığı baskınlarda, tıbbi olarak kullanma 
alanfarı son derece dar ve önemsiz, tedavi tesirinden fazla, zararları bulunan alışkanlıklara 
ve ağır psikozlara sebebiyet veren ve satışları yasaklanan 16 tür ilâcın kontrolünü yapmış, 
ancak bir sonuç alamamıştır". Hürriyet, 29 Ağustos 1976, s. 3. 
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Sözleşmenin son 'kısmında döri celvel halinde psikoiıopik maddeler belirlen-
miştir (34). Ayrıca, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, Dünya Sağlık Teşkllâtı'na, 
sözleşmenin 2. maddesinde psikotropik madde tanım kapsamını genişletme, yeni 
maddeleri ekleme hususunda değerlendirme yapma ve gerekli gördüklerini Birleş-
miş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'na 
bildirme yetkisi de verilmiştir. 

3. Ülkemiz bakımından tarihi süreç içindeki denetim ve yasaklamaya kısaca 
bakış : 

A.İslâmda uyuşturucu madde : 

Kur'an dünya nimetlerinden istifadeye, yakın veya uzak daha büyük menfaat 
kaybına sebebiyet verdiği hallerde yeme ve içme serbestliğine, bir anlamda sınır 
koymuştur. Genellikle sağlığa, ahlâka, sağduyuya zararlı olan şeylerin yenmesi 
ve içilmesi yasaklanmıştır. (35) İçkiden maksat "aklı perdeleyen her şeydir", den-
mek suretiyle içki kavramına geniş bir kapsam kazandırılmış ve içki kıyamet gü-
nüne kadar da "haram" kılınmıştır. (36) Peygamberimiz, sarhoş eden herşeyi içki 
kabul edip ilân ederken, içkinin hangi maddeden yapıldığına bakmamış, ancak 
neticede sarhoş edici etkisi üzerinde durmuştur. İsmi ne olursa olsun, hangi mad-
deden yapılırsa yapılsın, islâmiyetin görüşü budur. Prensip katıdır ve azına dahi 
hoşgörü yoktur. Zira, "çoğu sarhoş eden şeyin, azı da haramdır". (37) Çünkü, ha-
reket noktası "azın çoğu davet edeceği" gerçeğidir. (38) 

Cahiliye devrinde, içki, aşırı derecede kullanılan ve sofradan eksik edilmeyen 
bir madde haline gelmiş,- fakat islâmiyetle beraber, belirtmiş olduğumuz prensip-
ten hareketle, derece derece yasak edilmiştir. İlk önce, sarhoş iken namaz kılmak 
yasaklanmıştır. Ne yaptığını bilmeyen bir kimsenin kıldığı namazdan ruhi bir 
haz alması olanağının olmamasını, buna neden olarak gösterenler vardır. (39) 
Maide süresi ile yasak açıklanmıştır. Bu sûreye göre : "Ey iman edenler, içki, ku-
mar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, saa-
dete erişesiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve 
sokmak ve sizi Allâh'ı anmaktan, nâmazdan alıkoymak ister. Artık bunlarden vaz-
geçersiniz değil mi ?". 

Uyuşturucu maddeler de bu hükme tâbidir. Uyuşturucu madde kullanma, içki 
kullanma ile bir sayılmıştır. "Bu keskin haşhaş otu, sarhoş etsede, etmesede ha-

(34) Convention on Psychotrop?c Subsîances,  United Nations Economic and Social Counci!, 
E/Conf. 58/6, 19 Şubat 1971, ss. 28 vd. dala I, II, I I I ve IV numaralı üstellere bkz. 

(35) Mustafa Reşit BELGESAY, Kur'an Hükümleri ve Modern Hukuk, İstanbul, 1963 ss. 157 vd. 

(36) Yusuf El KARDAVİ. İs'âmda Helâl ve Haram. Ankara, 1971, ss. 79 vd.; bu husus için ayrıca 
bkz. Ömer KILIÇ, İslâmi ve Tıbbi Açıdan Alkol, 2. bası, İstanbul, 1974, ss. 129 vd. 

(37) KARDAVİ, a.g.e.. ayrıca Müslim vs Tirmizi rivayet etmişlerdir, Tâcül Usul, c. II, s. 141. 

(38) Şakir BERKİ—Hayrullah HÂMİDİ , İslâm Hususi Hukukunun Ana Prensipleri, Kur'anda 
Hukuk, Ankara, 1962, t. 166. 

(39) BELGESAY, a.g.e., u. 158, 159. 

1 2 8 



ramdır. Fâcir (günahkâr) olanlar neş'e ve zevk hususiyetinden dolayı onu kulla-
nıyorlar. Bu aynı zamanda sarhoş edici içki ile beraberdir. İçki, düşmanlığı mey-
dana getirir. Bu ise, durgunluğa, zillete, mizaç ve akıl bozukluğuna, şehvet kapı-
sının açılmasına sebeb olur. Bunun için, bundan az veya çok kullanmanın cezası, 
içki içmenin cezası gibidir". (40) 

Bununla beraber, müslümanlıkta zaman zaman esrar ve afyon gibi uyuşturucu 
maddeleri kullanma yaygın hale gelmiştir. Emeviler devrinde (661—750), halifeler 
de büyük bir olasılıkla uyuşturucu madde kullanmışlar fakat halk yığınları bun-
ları taklitten da/ha fazla dini yasaklara bağlı olmayı yeğlemişlerdir. Bu yaygın-
lıkta Hasan Sabbah tarikatı önemli bir rol oynamıştır. (41) Fatımiler devrinde 
(X—XII yüzyıl) de esrara fazla ilgi gösterildiği, din adamları arasında, esrar aley-
hinde vaaz ve nasihat edenlerin dahi, esrar kullandıkları iddia edilmektedir. '(42) 

İslâm hukukunda içki yasağına uyulmaması halinde, özgür olan kişiler için, 
seksen değnek cezası verilmekteydi. Köleler için bu ceza kırk değnek olarak ön-
görülmüştü. Şarap içmek için uygulanan bu ceza, diğer uyuşturucu ve sarhoş 
edici maddeler için de aynı idi. (43) Bu cezanın uygulanabilmesi için altı şartın 
gerçekleşmesi gerekti ı "Akil ve baliğ (ergin) olmak, nâtık olmak (konuşmak, dilsiz 
olmamak), müslim olmak, darı âdilde (islâm elinde olan yer) kullanılmış olmak, 
memnuniyetine (yasak olduğuna) hakikaten muttali olmak, muhtar olmak". Ayrıca 
takadümü ahd (kullanmadan itibaren bir süre geçmesi) bulunmalıdır. (44) Sarhoş-
luk ise, ya "ikrar'Ta yada "beyyine" ile kanıllanabilirdi. "Beyyıne"' olarak da, iki 
âdil erkek tanık tarafından, bir kimsenin sarhoş olduğuna tanıklık edilmesi gere-
kiyordu. Tanıklar, içilen şeyin ne olduğuna, nerede, nasıl ve ne zaman içildiğine 
tanıklık ederlerdi. Bu hususta aralarında anlaşmazlık meydana gelirse artık ta-
nıklığa itibar edilmezdi.,(45) Değnek cezasının yerine getirilmesinde de uyulması 
gereken usul belirtilmişti. Buna göre, asıl olan dayak atmaktır,- yaralamak hatta 
ölüm neticelerinin meydana gelmemesi hususlarına riayet edilir,- yüze, başa, ölüm 
tehlikesi olan yerlere vurulmazdı. Çeşitli defalar uyuşturucu madde kullanılmış 
oîsa bile, ceza, sadece bir defa infaz edilir; fakat infazdan sonra tekerrür olursa 
ayrıca ceza verilirdi. (46) 

(40) Şeyhul İslâm İbni Teymiye, — zikreden KARDAVİ, a.g.e., sı. 90, 91. 
(41) Hassan Sabbah hakkında izahat için bkz. SAKA, a.g.e., s. 24; SÖZER, a.g.e., s. 13; ayrıca 

bkz. Abdullah CEVDET,; Tarihi İslâmiyet, c. I.; İbrahim Hakkı KONYALI, Hassan Sabbah. 
İstanbul 1940 passim. 

(42) "Fatımi'lerden Mansur-u Billah zamanında camide esrar kull'anılması aleyhinde bir hâtip 
vaaz ederken içinde esrar bulunan bir kâğıt yere düştii, Hâtip istifini bozmaksızın işte 
mel'un şeytan benden korktu yere fırladı, sakın değmeyin diye kendi ayıbını örtmeye ça-
lıştı. Vaaz bitince herkes çıktıktan sonra yere düşen esrar kâğıdını alıp cebine koymayı 
ihmâl etmedi" — Zikreden, SAS<A, a.g.e., s. 26. 

(43) Ömer Nasuhi BİLMEN, Hukuku İslcmiye İstılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 1951, c. III, 
ss. 284 vd.; Sabri Şakir ANSAY, Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku, 3. bası, Ankara, 1958, sı . 
291, 292. 

(44) Bu altı şartın kapsamı için bkz. BİLMEN, oytM * * f . ss. 268, 269. 

(45) BİLMEN, aynı e«cr. ». 265. 
(46) BİLMEN, aynı eser, ss. 266—267. 

129 



İslâmda uyuşturucu maddenjn yasaklanması ve cezalandırılmasında ana ilke, 
kişi, aile, toplum bakımından meydana getirdiği zararlardır. Ayrıca sarhoşluk ve-
ren şeyler, kötülüklerin anası kabul edilmiş, bu kötülükten halk yasaklanarak "had 
cezası" (şeriatça verilen ceza) konmuştur. (47) 

B. Osmanlılarda uyuşturucu madde : 

Osmanlı padişahları başlangıçta genel olarak halka örnek olabilecek bir ya-
şantı içinde olduklarından zevk ve eğlence üzerinde fazla durmamışlar ya da za-
man ayıramamışlardı. Bu ilke, Yıldırım Beyazıt zamanında bozulmuştur. Bunda, 
aslen sırp prensesi olan eşinin ve vezirinin etkisi olduğu söylentisi vardır. (48) 

ikinci Beyazıt (1447—1512) da beng ;(esrar) kullanmaktaydı. Birgün, fazla esrar 
aldığından üçgün devamlı ağzından köpükler geldiği, Fatih bunun sebebini sor-
duğunda : "Nezle için beng aldığı ve biraz fazla kaçırdığı" karşılığını verdiği söy-
lentisi vardır. ^ 

Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesinin "El-fasl'ül-salih fişuıb ül-hamr ve'l sirkat 
ve'l-bühtan" kısmında ve 16. maddede "eğer biregü hamr içse Türk. (köylü) veya 
şehirli olsa kadı tazir ura iki ağaca bir akçe cereme alma" (49) hükmü yer almak-
taydı. 

Yavuz Sultan Selim'in de ölmeden önce çıbanlarının verdiği ağrıyı dindirmek 
için esrar kullandığı da belirtilmektedir. 

Fatih Sultan Mehmet Kararnamesine benzer hüküm, "Kanuni Sultan Süleyman 
Kanunnamesi"nin 20. maddesinde de görülmektedir. Bosna Kanunnamesinde içki 
yapımı ve safışıda yasaklanmıştır. Ancak bu yasak, müslümanlara uygulanırdı. 
(50) 

1612—1640 yılları arasında pedişahlık yapan IV. Murat her ne şekilde olursa 
olsun içki, afyon, tütün ve kahve kullanılmasını yasaklamıştı. Bu yasaklara uy-
mayanların, başlarını vurduruyordu. Buna ilişkin haberleri sivil memurları ara-
cılığı ile alıp değerlendiriyordu. Buna karşın, kendisinin afyon kullandığı yolun-
da söylentiler vardır. 

Osmanlılarda afyon ticareti oldukça yaygın olmakla beraber, kullanılması 
esrar kadar yaygın değildir. 

1858 tarihli Ceza Kanunu, Osmanlılar zamanında uygulandığı gibi, Cumhuriyeti 
döneminin başlarına Türk Ceza Kanununun kabulüne kadar da uygulanmıştır. Bu 
kanunun 196. maddesi, sağlığa zararlı ve toksik maddelerin satışını yasaklar nite-

(47) "Sarhoşluk veren şeyden kaçınınız, çünkü o her şerrin anahtarıdır. Binaenaleyh bundan 
halkı men ve zecr için had cezası vazolunmuştur" ayetiyle bu husus emredilmiştir — zikre-
den, BİLMEN, aynı eser, ss. 273 vd. 

(48) Zikreden, SAKA, c.g.e., s. 29. 
(49) Coşkun ÜÇOK, Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler, AÜHFM, 

c. IV, sayı : 1—4, s. 53. 

(50) Aynı yer. 
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liktedir. (51) Daha sonra yapılan değişiklikle bazı 'keyif verici maddelerin kullanıl-
ması da yasaklanmıştır. 

Esrarın ekim yasağı ise 1876 tarihli "esrarın men'i zer'i" hakkında sadaret tez-
keresiyle ve Devlet Şûrası (Danıştay) kararıyla başlar. 

C. Pozitif hukuk yönünden : 

"Cumhuriyet döneminde" : 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilk 
metninde, 403—408. maddelerde, uyuşturucu madde temini ve kullanılmasına iliş-
kin sorunları çağdaş bir biçimde düzenleme yolunda, önemli bir adım atılmıştır. 
Uyuşturucu madde kavramı konusunda "sayma" sistemi benimsenmiş ve uyuştu-
rucu maddelerden nelerin kasdedildiği belirtilmiştir. Bunları 'kullanmak uyuştu-
rucu madde kullanmak olarak kabul edilmiştir. Aynı yol uyuşturucu madde te-
min edenler bakımından da izlenmiştir. Kişinin tek başına uyuşturucu madde kul-
lanması yerine toplu halde kullanma ve kullanmayı kolaylaştırma suç olarak ön« 
görülmüştür. Cezası ise 2 aydan 6 aya kadar hapis ve ağır para cezasına mahkû-
miyetti. Kullanan hakkında, cezayı hafifletecek sebepler bulunduğunda, yalnız 
para cezasıyla da yetinmek mümkündü. (52) Kullanan kişilerin alışkanlıkları 
"iptilâ" derecesine varmışsa bunlar hakkında altı aydan eksik olmamak üzere has-
tahanede iyileşinceye kadar tedavi olanağı getirilmişti. (53) Uyuşturucu madde 
temin edenler için öngörülen ceza, altı aydan eksik olmamak üzere hapis ve ağır 
para cezası şeklindeydi. Belirtilen para cezası, nisbi para cezası yerine, sabit para 
cezası şeklinde olup,- 100 ilâ 1000 lira arasında değişmekteydi. (54) Uyuşturucu mad-
delerin kullanılmasını kolaylaştırmak için açılan yerler bakımından "müsadere" 
mevcut bütün eşyalar yönünden konmuş bulunmaktaydı. Ancak müsadere olunan 

(51) George YOUNG, Corps de Droit Otîomon,  e. VII, Oxford, 1906, s. 38. 

(52) "Yukarıdaki madde de yazılı şeyleri her ne suretle olursa olsun verenler, alanlar veya bir 
yere toplanarak ku'llananlar veya yanında bulunduranlar 2 aydan 6 aya kadar hapsolunur 
va 5 liradan 50 liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm edilir. 
"Cezayı hafifletecek sebepler bulunduğu takdirde kullananlar hakkında yalnız ağır cezayı 
nakdi hükmedilebilir" (madde 404) 

(53) "403. maddede yazılı şeyleri kullanan kimselerin al'ışkanlığı iptilâ derecesinde ise altı ay-
dan noksan oJmamak şartıyla salâhı tıbben tebbeyyün edinceye kadar hastahanede tevkif 
ve tedavisine hükmolunur. Hastahane bulunmayan mahallerde ise bu kabil kimseler has-
tahane bulunan mahalle sevkedilir. İşbu mevadı sahte reçete i'le alanlar yahut henüz 20 
yaşını doldurmadığı halinden anlaşılan gençlere verenler bir seneden eksik olmamak üze-
re hapscnlunur ve 100 liradan 1000 liraya kadar ağır cezayı nakdi alınır", (madde 405) . 

:(54) "Tıbbı afyon ve afyon hulâsasını morfin ve emlahını (tuzları) ve diasetil-morfin ve bun-
ların emlâhını ve kodeinden mâda afyon şibih (benzeri) kaleviyatını ve bunların emlâh ve 
müştekatını ve kokain emlâh ve müştekatını ve esrar müstehzaratını kaçak suretiyle ithal 
ve Türkiye dahilinde bir mahalden diğer bir mahall!e nakledenler ve ettirenler ve izinsiz 
satanlar ve alanlar veya satmak üzere nezdinde bulunduranlar ve bunların alınıp satılma-
sına ve ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olanlar veya mahsus bir mahal tedarikiyle 
veya diğer bir suretle halkı cel'bederek, bunların kullanılmasını kolaylaştıranlar alt, aydan 
aşağı olmamak üzere hapsolunur ve 10 liradan 1000 liraya kadar ağır cezayı nakdiye mah-
kûm edilir." (madde 403). 
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eşya tutarının yarısı, suçu meydana çıkarmakta hizmeti görülenlere verilmektey-
di. (55) 

20/6/1933 tarihinde 2275 sayılı kanunla yapılan değişiklikle uyuşturucu mad-
deyi toplu olarak kullanma ve kullanmayı kolaylaştırma suç olarak kalmış, ancak 
kullananlar hakkındaki yalnız para cezasına hükmedebilme olanağı kaldırılmıştır. 
Uyuşturucu madde kapsamı genişletilmiş, temin edenler bakımından ise cezanın 
asgari haddi (tabanı) altı aydan bir seneye çıkarılmış, azami haddi (tavan ise) beş 
seneyle sınırlandırılmış,- (56) ayrıca, uyuşturucu maddenin her gram ve küsûru için 
bir lira esasına göre nisbi para cezası öngörülmüştür. f 

23/6/1936 yılında 3038 sayılı kanunla yapılan değişikle toplu ve bireysel kul-
lanma ayrımı kaldırılmış ve uyuşturucu madde "kullanma" suç olarak kabul edil-
miştir {57). 

2/6/1941 yılında 4055 sayılı kanunla da önemli bir değişiklik getirilmiş ve say-
ma (tadat) sistemi terkedilerek "uyuşturucu madde" deyimi kullanılmıştır. Ayrıca 
hükmolunacak para cezasının da uyuşturucu maddenin her gramı için bir liradan 
hesaplanmak suretiyle belirlenmesi şekli aynen korunmuştur. Bundan başka iki 
seneden eksik olmamak üzere "sürgün" cezası öngörülmüştür (58). Kullananlar ba-
kımından artık 403. maddeye atıf yapma terkedilmiş ve "uyuşturucu maddeleri 
kullananlar" deyimi getirilmiştir. Eskiden "mükerrirler" hakkında hü'küm yokken 
bu defa cezaya ilâveten altı aydan eksik olmamak kaydıyla "sürgün" cezası kon-
muştur. Kullananlardan alışkanlıkları iptilâ derecesine varmış olanlarla ilgili ola-
rak, tedavi edildikten sonra Ihastahaneden çıkınca altı ay sürgün cezasına da mah-
kûm olabilme esası öngörülmüştür. 

5435 sayılı kanunla da hükmolunacak para cezaları arttırılmıştır. 1/8/1953 yı-
lında 6123 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle bugün yürürlükte olan hükümler 
uygulamaya konulmuştur (59). 

D. Ceza Kanunumuzun sistematiği bakımından : 

Tıbbî zorunluluk halleri hariç, pozitif hukukumuz uyuşturucu madde teminini 
ve kullanılmasını yasaklamıştır. Bu yasaklamanın "genel sağlık" nedeniyle oldu-
ğunu Ceza Kanunumuzun sistematiğinden çıkarmamız mümkündür. Uyuşturucu 
maddelere ilişkin suçlar, kanunun "yedinci babında" ve "âmmenin selâmeti aley-
hinde cürümler" kısmında yer almıştır. Üçüncü fasıl ise, "umumun sıhhatine, ye-
necek ve içilecek şeylere müteallik cürümler"e ait olup, uyuşturucu madde ile 
ilgili yasaklamaların ana kaynağı bu "fasıl" da toplanmıştır. Genel Sağlığı, kişisel 
sağlığın dışında düşünmek mümkün olamıyacağından kişinin zararlı maddelere 

(55) "403. madde de yazılı şeylerin kullanılmasını kolaylaştırmak ıç'n açılan mahallerde mevcut 
bütün eşya, müsadere olunur ve işbu eşyanın bedelinin yarısı cürmii meydana çıkarmakta 
hizmeti görülenlere veril ir" (madde 408). 

(56) Bkz. 2275 sayılı Kanun, Düstur 3. Tertip, c. 14/2, s. 1357. 

(57) Bkz. 3038 sayılı Kanun, Düstur 3. Tertip, c. 17, s. 1343. 

(58) Bkz. 4055 sayılı Kanun Düstur 3. Tertip, c. 22, $. 1297. 

(59) Bkz. TCK. 403—408. 
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karşı kendisini de koruma amacıyla sağlıklı bir toplumsal yapıya sahip olabilmek 
için (60) yasaklanma konmuştur denebilir. 

Uyuşturucu maddelerle, Ceza Kanunumuzun ilgilenmesi ve koyduğu yasak-
lamalarla amaçladığı husus,- bu maddelerin hukuk dışı kullanılmasını önlemektir. 
Bu nedenle, kullanılmasına varıncaya kadar geçen aşamaları da yasaklama zorun-
luluğu, doğal biçimde ortaya çıkmaktadır. Üretim, imalât, ithalât, ihracat, satma, 
satışa arzetme, satın alma, yanında veya 'başka bir yerde bulundurma, devretme, 
devralma, nakletme, tedarikine vasıta olma, teşekkül vücuda getirme, toplu olarak 
hareket etme, kullanmayı kolaylaştırma, sahte reçele ile uyuşturucu madde temini, 
meslek icabı kolaylıkla uyuşturucu madde temin edebilecek kimseler : (doktor, 
veteriner, eczacı vb.) için daha ağır ceza belirlemede hep kullanmayı yasaklamak 
öngörüldüğü gibi, kullananın eline bu maddenin geçmesinde rol alabilecek kimse 
veya kimseler bakımından suç ve ceza koymak biçimiyle kullanmayı güçleştirmek-
tir. Başka bir değişle, kullananın eline uyuşturucu madde geçinceye kadar, rol 
alan kimselerin, uyuşturucu madde temin eden kimselerin cezalandırılmasında 
herhangi bir duraksama yoktur. Ancak, "kullanan" ve kullanma konusunda hu-
kukun karışmasının sertlik derecesi üzerinde görüşler özellikle son on yılda değişik 
biçimde gelişmektedir (61). Kullanmayı değil de, kullanmak üzere bulundurmayı 
cezalandırmayı öngörenler olduğu gibi, uyuşturucu maddeyi etki ve alışkanlık ya-
ratma derecesine göre "sert" ve "yumuşak" diye ikiye ayırıp, sonuncunun serbest 
olmasına kadar değişik öneriler vardır. Bu konuya kullanmaya ilişkin suçlar kıs-
mında değinmeye çalışacağız. Ancak bütün bu güçlüklere rağmen, uyuşturucu mad-
de kullananlar bakımından çağdaş ceza siyaseti XX. yüzyıl başlarındaki —doğru-
dan doğruya veya dolaylı— klâsik anlamda "cezalandırma" fikrinden uzaklaşarak, 
biyo-psiko-sosyal bir hastalık olarak kullanmayı kabul etmekte, ceza dışı tedbirler 
"traitment extra-penal" üzerinde durmakta yarar görmektedir (62). Dünya Sağlık 
Teşkilâtı, çeşitli ioksik maddeleri bir alışkanlık zorunluluğu ile kullananları da, 
hasta olarak kabul etmekte ve diğer hastalıklar gibi, tedavilerinin gereği üzerinde 
durmaktadır. 

Ceza siyaseti bakımından, pozitif hukukumuz, uyuşturucu madde kullanma 
suçunu, bu maddelerin teminine göre daha hafif bir ceza ile müeyyidelendirmiş 
ve alışkanlıklarını "iplilâ" derecesine vardıranlar bakımından da "tedavi" olana-
ğını öngörmüştür. 

(60) DÖNMEZER, "Kriminoloji..", s. 315; EREM—TOROSLU, a.g.e.. ss. 340 vd. ayrıca bkz. 
Grande Dizionorio Eneielopedico Del Diritto, c. I, s. 122; Benifo MANOCCHIA, Dossier 
Drogo Roma, 1973, passim. 

(61) Bkz. Sulhi DÖNMEZER, "Uyuşturucu ve Tutku Yapan Maddeler Konusunda Avrupa Mu-
kayeseli Mevzuatında Yeni Gelişmeler" İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 
Yayını, "Kubalt'ya Armağan". Yeni Seri y ı l : 8, sayı I I , s. 193. 

162) GASSIN, a.g.m.. s. 199; bu konuda 31 Aralık 1970 tarihli ve No : 70120 (J. O. 3 Ocak 
1971) de yayınlanan toksikomanlarla ilgili Fransız Kanununda uygulanacak sağlık tedbir-

lerinin neler olacağı hakkında bkz. Ahmet CHAVENNE, Cfıronicjue LegisicHve, RSCDPC, 
1971, No : I, ss. 707 vd.; Brezilyadaki uygulama için bkz. Paulo Jose Da COSTA JR. 
L'Appücation de la peine dans le Nouveau Code Penal Bresilien," aynı dergi s. 925. 
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GÜNEŞ ENERJİSİ VE ULUSLARARASI HUKUK 

Dr. Hasan S. KÖNİ 

Giriş : 

Çağımız enerji kullanım çağı. Bugün insanların, isler azgelişmiş ülkede isler 
gelişmiş ülkede yaşasınlar, soğukla ve karanlıkla kalmaya, çok kısa bir süre için-
de olsa, tepkileri çok şiddetli olmaktadır. Gerçekte enerji sorunu, üretimde kulla-
nılan teknoloji nedeniyle, bütün ibir ekonominin sorunu olmaktadır. Enerji soru-
nunun batı ülkelerinde bütün çıplaklığıyla gözönüne serilmesi, 1973 Arap—İsrail 
savaşı sonucunda ortaya çıkan petrol boykotundan sonra olmuştur. 1974'deki pet-
rol boykotunun yıkıcı etkisini .ekonomileri üzerinde hisseden batılı ülkeler bü-
tün güçlerini yeni enerji kaynakları bulmaya yöneltmişlerdir. Batılı ülkeleri yeni 
enerji kaynakları bulmaya yönelten nedenler yalnızca siyasal değildir. Öteki ne-
denler arasında dünya enerji kaynaklarından başlrcaları, petrol ve tabii gazın 
üretiminde 1980'lerden başlıyarak % 20 oranında bir gerilemenin öngörülmüş ol-
ması, nükleer enerjiye karşı toplumun şiddetli tepkisi, pelrol ve tabii gazın eko-
nomik ve çevresel maliyetinin gittikçe artmasıdır (l). Bu gelişmelerin yanı sıra 
dünya enerji talebinin önümüzdeki 20 ilâ 30 yıl içinde iki misline çıkması bek-
lenmektedir. 

Gelişmiş ülkeler dünya enerji buhranından, petrol ve tabii gaz fiyatlarından 
yakınırken az gelişmiş ülkelerin durumları daha da karmaşıktır. Yapılan araştır-
malara .göre ıbu ulusların 1985'lere 'kadar, enerji bunalımları karşısında daha tu-
tumlu davranmaları veya yakıt tüketim paternlerini değiştirmeleri beklenmemek-
tedir. Büyük sanayi ülkeleri ise gittikçe iartan gereksinmeleri sonucu bütün pet-
rol üretimini emme yolundadırlar. Bunun yanında az gelişmiş ülkeler gerekli pet-
rolü bulma ve fiyatını ödeme konusunda, büyük sıkıntılar çekmektedirler. Önü-
müzdeki yıllarda ödeme dengelerinde daha büyük açıklar vermeleri beklenmek-
tedir '(S). 

Bu baskılar ve zorlayıcı eğilimler arasında kalan, azgelişmiş ülkelere tek çı-
kış yolu olarak, enerji sistemlerini kısmen değiştirmeye hazırlanmak kalmaktadır. 
Gelişmiş ülkeler ise araştırma safhasını tamamlamak üzeredirler. Çok yakın bir za-

t i ) I. J . Bloodvvorth et al., "World Energy Demand to 2020", Energy Research Group, 
GavendiSh Laboratory, University of Camıbridge, Publdshed in World .Energy 
Resources 1985—2020, İN. Y . IPC Science and Technology Press, 1978, s. '15—16 : 
Intelliıgence lAgency, The International Energy ıSituatıon : Outlook to (1985, 
ER—77—10240 U, Nisan 1977. 

(2) Conference on World Energy Resources and Requirements and their effect on 
International Relatıons, The Dıtchley Foundation Press, 1974, s. 14. 
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manda kısmen de olsa değişik alanlarda uygulamalara bağlıyacaklarını açıkça be-
lirtmektedirler. Bu durumun uluslararası politikada ne gibi sonuçlar doğuracağı da 
ayrı bir araştırma konusudur (3). 

Uluslararası Hukuk'ta bu yeni enerji kaynağının doğurduğu sorunları ince-
lemeden önce, yeni enerji kaynaklarına bir göz atmanın faydalı olacağı kanısın-
dayız. 

I — Yeni Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması : 

Bugün batının ekonomi devlerinin enerji yatırımları üç tür enerji kaynağı 
üzerine olmaktadır. 'Bunlardan birincisi; fosil kaynakları denilen kömür, tabii gaz, 
tar kumları ve katı petrol tabakalarıdır (oiî shaües). İkincisi ise atomların parça-
lanıp (fission) birleşmelerinden (Susien) meydana gelen sıcaklığı kullanan atom 
enerjisidir. Üçüncüsü ise konumuzu oluşturan güneş enerjisi. Güneş enerjisinin 
diğer enerji kaynaklarına göre en önemli üstünlükleri; tükenmezliği, bolluğu ve 
sürekli olarak yenilenmesidİT. Bu özelliklerinin yanında güneş enerjisi insan mü-
dahalesine gerek kalmaksızın elde edilmekte, petrol gibi .tröst ve antitröst anlaş-
malarından, fiyat artışlarından, ambargo ve grevlerden etkilenmemektedir. Öteki 
enerji kaynaklarının tersine güneş enerjisinin çevresel etkilerinin çok az olduğu 
ileri sürülmektedir ;(4). Örneğin, kömür ve petrolün yarattığı artıklar ve hava kir-
lenmesi, nükleer tesislerin çevrelerine radıoaktiviie yayma olasılığı gibi çevreye 
zararlı birikimlere güneş enerjisi kullanımında rastlanmamaktadır. ABD ve Kana-
da'da yapılan ekonomi projeksiyonlarına göre güneş enerjisi üretim teknolojile-
rinin ekonomiye canlılık getireceği ve yeni iş hacmi yaratacağı savunulmuştur (5). 

(3) A1BD bir araştırmada belirtildiği gibi : çok kısa bir süre içinde ulusal ve 
uluslararası enerji stratejisini değiştirerek, toplumsal gereksinmelerini nükleer 
enerji ve 'güneş enerjisi üzerine dayandırmaya çalışmaktadır. Bkz. : Frank Von 
Hippel ve Robert H. Wiliiams, "Toward a Solar Oiıvilisatıon" BuMetin of The 
Atomic İScientists, Ekim 1977, s. 22. AHD'nin yeni enerji kaynaklarının araştı-
rılması için bütçesinden ayırdığı para yaklaşık olarak 30ı milyar dolardır. Ka-
nadıa'nm, kuzey kutbundan tabii gaz elde etmek için ayırdığı para miktarı ise 
6 milyar dolar civarındadır. Buna karşılık Sovyetler Birliği dünya tabii gaz re-
servinin 1/3'ni elinde tutmaktadır. Bkz. : Amory B . Dovins, "VV'orld Energy 
Strategies, Friends of the Eartlı International, ıBallinger Pu:b. Company, New 
York, 1975, s. 37. 

(4) Birleşmiş 'Milletler Geneli Kurulunda yapılan konuşmalarda: " . . G ü n e ş i n de-
ğişik dalga uzunluklarında elektromanyetik ışınlar yaydığı ve insan gözünce gö-
rülebilen ışınların 0.4 ilâ 0.8 mikron arasında olduğu, 0.8 mikrondan sonrasının 
insan organizmasına zararlı olduğu, 0.4 mikrondan aşağısında ise ultraviyole 
ışınların oluştuğu ve yeryüzündeki canlı tabakasının 26 ıkm. ilik bir ozon taba-
kasıyla korunduğu, uzaydan güneş enerjisi toplıyarak bunu yer yüzündeki top-
layıcılara aktarmanın atmosferin tabii perdelemesini zayıflatacağı öne sürülmüş-
tür." Bkz. : United İNatı'ons, IG. A., 23 Ağustos 1976, A/AC. 106/FV. 166, s. 16. 

(5) "Solar Energy's Sun Day Punch" WorMife, Publ. 'Department of Laıbor, Nisan 
1978, s. 16. ABD, büyük Ibir uğraşla toplumunu yeni enerji türüne hazırlamak-
tadır. Her yıl üç Mayıs Güneş günü ilân edilmiştir. Bu'günde AJBD'de bir başka 
bayram günü gibi kutlanmaktadır. AİBD'de bu yeni enerji kolunu desteklemek 
amacıyla çıkarılan yasaları şöyle sıralıyabiliriz : 
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1 — Güneş enerjisinin elde edilmesi : 

Güneş enerjisi yeryüzünde dolaylı ve dolaysız olarak 'iki iürlü elde edilmek-
ledir. Dolaylı olarak güneş enerjisi, tarıım, ormancılık, balıkçılık gibi işlemlerle 
elde edilmekledir. Yaktığımız odun güneş enerjisinin bitkilerde birikiminden baş-
ka birşey değildir. Yeldeğirmenleri ve şiddetli deniz akıntılarının kullanılarak 
enerji yaratılması da dolaylı olarak güneş enerjisinden 'faydalanma demektir. Do-
laysız olarak güneş enerjisi, güneş ışınlarının büyük yüzeylerde toplanmasıdır. 
Geniş yüzeylerde toplanan güneş enerjisi ısıtma ve soğutma sistemlerinde, yük-
sek dereceli buhar gücü kullanılarak elektrik elde edilmesinde kullanılmaktadır. 
Bunun yanında foiovoiltaitk güneş emime sistemiyle güneş ışınları direk olarak 
elektriğe çevrilebilmektedir. Güneş enerjisinden uzay yolculuklarında geniş öl-
çüde faydalanılmıştır. Birçok uydu enerjilerini güneş ışınlarının fotovo'ltaik piller 
tarafından emilmesiyle sağlamışlardır. Güneş enerjisini kullanılan uydular ara-
sında : Vanguard tipi uyduları, Tiros meteorolojik uydularını, bugün uluslararası 
haberleşme açısından önemli bir yer tutan Telstar'ı ve gene haberleşmede kul-
lanılan Syncom uydularını sayabiliriz (6). Uzay uydularında kullanılan güneş 
enerjisinin çok geliştirilmesi sonucu, uzaydan sürekli olarak güneş enerjisi elde 
etme fikrini doğurmuştur. Bu da, dünyanın geodezik kuşaklarına güneş enerjisini 
toplayıp, kısa dalgalarla yeryüzündeki ana generaförlere yollayacak yeni uydu-
ların yerleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bugün A'BD geodezik 'kuşaklara yerleş-
tirdiği uydularla yirmidörl saat devamlı olarak güneş enerjisi emmektedir. Bu ge-
lişmeler azgelişmiş ülkelerce takip edilmektedir. Ancak bu ülkelerin bu yeni ener-

1 — Güneş enerjisi Isıtma ve ıSoğutma (Gösterisi Yasası, 'Kamu Yasası 93—409, 
yürürlüğe girişi 3 Eylül 1974. 

2 — 'Enerjinin Yeniden Düzenlenmesi Yasası, Kamu Yasası 93—438, yürürlüğe 
(girişi 11 Ekim 1974. 'Aynı yasa ile Enerji Araştırma ve Geliştirme Yöneti-
mi kurulmuştur. 

3 — E v ve Toplum Geliştirilmesi Yasası, Kamu Yasası ®3—383, yürürlüğe giri-
şi -2,2 Ağustos 1974. Kaynak için bkz. : iSolar Energy Projects of the Fede-
ral Goverment, Federal Energy Administratıon, Doc. FEIA/C—75/247, 
Ocak 1975, s. 6—7. 

(Bu yasaların yanı güneş enerjisi teçhizatı kullanacak tüketicilerin har-
cayacakları ilk ,1000 doların •% 40'dan vergi alınmaması, bundan sonraki 
6400 dolarlık harcama içinse % 25 vergiden muhafiyet tanınması öneril-
mektedir. 'Bkz. : Comittee on Energy |and Natural Resources, 95 Congress 
first session in the role of smaîıl busirsess in solar enengy. 1 [Haziran 1977, 
Congress Doc. 44. EN 2 : 95—65. ABD'yi hu konuda Avustralya ve Fransa 
takip etmektedir. 1976 Martında, Paris'te yapılan Uluslararası Enerj i konfe-
ransında Avustralya iki sene içinde 1 milyon dolar maliyetle 'güneş enerjisi 
ana tesislerini yapabileceğini ve ilk otuz yıl içinde enerji ihtiyaçlarının 
.% 30'nun güneş enerjisince sağlanacağını ileri sürmüştür. Fransa'da 
,1973'den Iberi uluslararası konferanslar tertipliyerek güneş enerjisi kullanı-
mını desteklemektedir. 

(6) D. S. Halacy Jr . , The Corning Age of Solar Energy, Harper and Row, 2. nci bası, 
New York, 1973, s. 75—83. 
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j i lürüne ulaşmada ve kullanmada gelişmiş ülkeler kadar şanslı olmadıkları gö-
rülmektedir. IBu gelişmeler göz 'önüne alınarak bu durumun uluslararası konfe-
ranslarda ele alınması öngörülmüştür. IBu konferansların amacı güneş enerjisinin 
uluslararasında eşit bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır. 

II — Uluslararası Konferanslarda Güneş Enerjisi Sorununun Ele Alınışı : 

İlk defa olarak güneş enerjisi sorununa hukulksal açıdan dikkati çekilmesi, 
8 Haziran 1975'de Birleşmiş Milletler, Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Ko-
mitesi 'Sekreterinin, Komitenin oturumunda yaptığı konuşma ile olmuştur. Sekre-
ter, " gelecekte uzayda bulunabilecek olan enerjinin, uluslararası işbirliği ile 
bütün uluslara eşit olarak dağıtılması gerekmektedir." demiştir (7). Bu konuşma-
ların hemen ardından 15 Ağustos 1975de Arjantin'in Cordoba şehrinde yapılan 
Uluslararası Enerji Konferansında, Latin Amerikalı hukukçuların sesleri duyul-
muştur. Konferans'ta alınan kararlar şu biçimde özetlenebilir : 

a — Güneş ve tabii kaynaklan insanlığın ortak mirasıdır. 

b — Güneş bir gök cismi olduğu için, uzaydan gelen güneş enerjisinin dü-
zenlenmesi uzay hukukunun kapsamı liçine girmektedir. 

c — Yukarda alınan karar, güneş enerjisinin en iyi biçimde uzaydan elde 
edilmesiyle de doğrulanmıştır. 

d —• Güneş herkes için parlamakla beraber, güneş enerjisinin kullanılması, 
teknik gelişme ve büyük yatırımlar gerektirmektedir, bu durumda az gelişmiş ül-
kelere açık bir yol bırakmamaktadır. Güneş enerjisinden faydalanjmaık her ne ka-
dar yakın bir uluslararası işbirliğini gerektiyorsa da ; gelişmelerini henüz tamam-
layamamış ülkelerin gereksinme ve çıkarları gözönünde tutularak yeni uygula-
malara gidilmelidir. 

e — 40 kuzey paraleli ve 30 güney paraleli arasındaki güneş kuşağı göz önü-
ne alınarak, yeni bir düzenleme yapılmalıdır aksi halde, deniz hukukunda görü-
len denize çıkışı olmıyan devletlerin durumuna benzer bir durum yaratılmış olu-
nacaktır. Bu nedenle, ıgüneş enerjisinden faydalanma çabalan, bütün insanlık için 
eşit bir biçimde, Devletlerin coğrafi durumlarına bakılmaksızın yürütülmelidir. 

Güneş enerjisinden faydalanma ve teknolojisi, bu teknolojinin yalnızca ba-
rışçı amaçlarla kullanılacağı göz önüne alınarak geliştirilmelidir (8). 

Uluslararası Uzay Hukuku Enstitüsü de, 1975 Eylülünde Lizbonda yapılan 
Kolokyumunda aynı konuyu ele alarak yukardaki kararlar paralelinde kararlara 
varmıştır. Yayınlanan ilk raporda : Güneşin bir uzay cismi olduğu bu nedenle 
insanlığın yararına kullanılması gerektiği, enerjinin uzay yoluyla elde edilmesi 
onun uzay hukuku kurallarına tabii olduğunu gösterdiği ileri sürülmüştür. Sonuç 

(7) Doc. A/AC. 105/tPV. 144, ss. 22, 24—25. 

(8) Discussion papers, National University of Cordoba, Arjantin 15 Ağustos 1975. 
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olarak da güneş enerjisinin kullanılmasında, hava ve .mevsimlerin etkilenmesi,, 
atmosfer, su ve karasal bölgelerin radioaktiviteye bulaşması ve haberleşme üzerin-
deki etkileri gibi, güneş enerjisi kullanımından doğacak olan zararlar incelenmiş-
tir [(9). 

Hemen aynı yıl içinde Lâtin Amerika ülkeleri, Güneş Enerjisi Birliğini kura-
rak türlü çalışmalara girişmişlerdir. Lâtin Amerika ülkeleri yaptıkları toplantılar-
da uzay çalışmalarının özellikle Birleşmiş Milletler Yasasına, 1967 Uzay Anlaşma-
sına ve Birleşmiş Milletlerin öteki ilgili kuruluşlarımın çalışmalarına uygun ola-
rak yürütülmesi gereği üzerinde durmuşlardır, ikinci olarak önemle üzerinde dur-
dukları bir konu da geodezik bölgenin insanlığın ortak mirası olarak kabul edil-
mesinin zorunlu olduğudur. Çevresel zararın önlenmesi ve güneş enerjisi kulla-
nılmasından doğacak her türlü zararın 1972 Uzay Cisimlerinden Doğacak Zararla-
rı Önleme Sözleşmesinin 1 nci maddesinin a fıkrasına göre değerlendirilmesi üçün-
cü olarak üzerinde önemle durdukları bir ikonu olmuştur ('10). 

III — Güneş Enerjisi Sorununun Birleşmiş Milletlerde Ele Alınışı : 

Birleşmiş Milletlerde konunun yasal açıdan ele alınması ilk olarak 25 Mayıs 
1976da Arjantin'in, Cenevre'de Uzay Hukuku Alt komitesine sunduğu gayriresmi 
bir dokümanla başlamıştır. Dokümanın başlığı : "Güneş ve güneşle ilgili enerji 
kaynaklarının kullanılmasından doğan sorunlar" biçimindedir. Daha sonra yapı-
lan Komite toplantısında aynı doküman bu defa resmen sunulmuştur ( l l ) . Dokü-
man'm Komitede tartışılması sırasında birçok ülke görüşlerini sunmuştur. Batılı 
ülkeler genellikle yapılan çalışmaları desteklediklerini, her ülkenin bu konuda 
yaptığı çalışmaları ortaya koyması gerektiğini belirtmişlerdir. Soğuk kuşakta yer 
alan Sovyetler Birliğiyle konunun ivedilikle görüşülmesinden yana olmuştur. 
Özellikle, Sovyetler uzaydan elde edilecek enerji kaynaklarının eşit dağılımı üze-
rinde durmuşlardır (12). 

(Uzaydan enerji elde edilmesinde, Birleşmiş Milletlerde yapılan konuşmalarda 
bazı sorunların, büyük Devletlerin gölgelemeleri nedeniyle, dikkate alınmadığı 
görülmektedir. Bazı yazarların da ileri sürdükleri gibi geodezik kuşak her devle-
tin uydularına yetecek kadar geniş değildir (13). Bir devletin enerji gereksinme-
sini karşılamak için birçok uzay istasyonuna gerek duyulmaktadır. Bu durumda 
yakın bir gelecekte bu kuşağın doymuş hale geleceğini göstermektedir. 1967 Uzay 

(9). Introductory Report on "Utilisatıon of Energy from Space" Prpceedings of the 
X V I I I Colloquium on Tfıe tLaw of Outer Space, University of Calıfornia ıSchool 
of Law, Davis, California. 

(10) Bkz. : Proceedinigs of the X I X Colloquium on the Law of Outer Space, Anaheim, 
Oaliformia, Ekim 1976. 

(11) Doc. A/tAC. 105/PV. 162, s. 18—20. 
(12) Doc. A/AC. 105/PV. 162, s. 37, 38—40. 
(13) Peter Glaser, "The of Equity in the Law of Outer Space", International Kelatıoııs, 

Mayıs, 1975, s. 792. 
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Anlaşmasına göre ise bu durumu önleyecek herhangi bir madde yoktur. Ancak 
Anlaşmaya göre uluslararası işbirliğinin gerçekleşmediği ileri sürülerek itiraz 
edilebilecektir (14). İlerde bu durumun yeni sorunlara yol açacağı bilinmektedir. 

IV — 1967 Uzay Anlaşması ve Güneş Enerjisinin Kullanılması : 

Uzayın ulusal edinime konu olamaması nedeniyle, uzayda devletlerin ulusal 
denetimleri uygulanamamaktadır. Zaten etkin ulusal denetimin olmaması uzayın 
t emel hukuksal statüsünü göstermektedir. 1967 Uzay Anlaşmasının 2. nci madde-
sinin getirdiği ana kural da budur (15). Ancak 'bu bölgenin uluslararası rejimi,, 
güneş enerjisi olayında görüldüğü gibi çatışan çıkarlara sahne olacaktır. Uzayın 
işbirliğiyle kullanılması yeni kurallara bağlanmadıkça, bulunan yeni kaynaklar-
dan ancak gelişmiş ülkeler faydalanma yoluna gideceklerdir. Akla gelen yeni so-
run ulusal edinime konu olmıyan uzay cisimlerinin kaynaklarının da ulusal kul-
lanıma açık olup olmıyacağıdır. Tabii bu sorun batılı çevrelerce ileri atılmış bir 
sorundur. Batılı çevreler tıpkı açık denizlerde yapılan balık avcılığı gibi bu kay-
nakların serbestçe kullanımından yanadırlar. Bir başka argümanları da, güneş ışı-
ğının hava, su rüzgâr gibi res communis olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Çün-
kü güneş enerjisi tükenmez tabii kaynaklar arasına girmektedir. Şunu belirtmek 
gerekir ki, herhangi bir devletin ulusal edinimine tabii olan bir arazi parçası üze-
rine kurulan ve güneş ışınlarını emen herhangi bir güç istasyonu tartışma konu-
su değildir (16). Kanımızca insanlığın geleceğini ilgilendiren bir uzay kuşağına 
uzay istasyonları yerleştirip, güneş enerjisinin sömürülmesi 1967 anlaşmasının, 
işbirliği ve eşitçe faydalanma gibi, ana kurallarına aykırı düşmektedir (17). 

V — 1972 Uluslararası Sorumluluk Sözleşmesi ve Güneş Enerjisi : 

Uzaya atılan cisimlerin meydana getirecekleri hasarın karşılanmasını öngören 
Sözleşme çok geniş kapsamlıdır. Bu nedenle uzay çalışmalarından doğacak her-
hangi bir hasar Sözleşmenin kapsamına girmektedir. (Sözleşmenin 1 (a) fıkrasmda,-
"hayalın kaybı", kişisel sakatlanma veya başka sıhhi bozukluklar "mülkiyetin kay-
bı veya hasara uğraması" gibi geniş kapsamlı kavramlar kullanılmıştır. Bu da gös-
termektedirki uzaydan güneş enerjisi elde edilirken meydana gelecek herhangi 
bir zarar 1972 Sözleşmesinin kapsamına girmektedir. Aynı Sözleşmenin VII. nci 

(14) Şunu (belirtmek gerekdyorki her iki dereceye ıbir güneş enerji istasyonu yerleşti-
rilirse sinkronıik yörüngeye 180 istasyon sığmaktadır. Ancak uzay istasyonu 
laser ışınları kullanabiliyorsa, istasyonlar birbirlerine daha yakın bir biçimde yer-
leştirilebileceklerdir. 

(15) John Kısh, The Law of International Spaces, Doktora Tezi, Jesus College, 
Cambridge, 1 Ocak 1973, s. 196. 

(16), Aynı fikir için bkz. : A. Gorove, 'ISollar Energy and Space La.w" International 
L,awyer, C. 10, No. 3, 1976, s. 533. 

(17) Aksi fikir için bkz. : A . Gorove, a.g.m., s. 533. Bu konudaki daha geniş tartış-
malar için bkz. : Bin öheng, "Le Traite de 1967 sur HEspace" Journal de Droit 
International, Clunet 1969, s. 600 ve devamı. 
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maddesine göre ise çevrenin hasara uğraması durumu öngörülmüştür (18). Aynı 
biçimdş, Sözleşmenin IX. ıncu maddesine eğer yapılan denemenin zararlı etkiler 
meydana getireceğine inandırıcı nederiler varsa, denemeyi yapan taraf sorumlu 
tutulmaktadır. Kanımızca bu maddenin kapsamına uzaydan meteorolojik hava 
koşullarını etkilemek için yapılan çalışmalar da girmektedir. Çünkü yapılan de-
neylerde bazı bölgelerde yağış miktarını azaltmak, fırtınaların yolunu çevirmek, 
sisi dağıtmanın mümkün olduğu görülmüştür. Ancak bu konuda yeni kuralların 
getirilmesi zorunlu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin bu yeni teknolojiyi ilerde 
askeri amaçlarla kullanma gibi eğilimleri olduğu gerçektir. 'Bu nedenle 19/2 So-
rumluluk Sözleşmesinin bazı maddelerinin şimdiden ulusal ve uluslararası alanda 
yetkili kurullarca, şimdiden tartışılmasında yarar olduğu kanısındayız. 

Sonuç : 

Açık denizler ve kıta sahanlığından sonra, teknolojik gelişmeler sonucu, şim-
di de uzayın kaynaklarına el atılmış bulunulmaktadır. Uzaydan güneş enerjisi el-
de etme şimdilik birkaç ülkenin elindedir. Ancak 10 yıl gibi çok kısa bir süre için-
de en ucuz enerjinin güneş enerjisi olacağı hakkında uzmanların görüşleri bileş-
mektedir. Yapılacak şey iç hukukla bu sorunu düzenledikten sonra, uluslararası 
kuralların bu konudaki çalışmalarına katılmaktır. Uluslararası Hukukta ise eski 
kavramlar yeni gelişmeler karşısında fek tek anlamlarını yitirmektedirler. İnsan-
lığın hayati çıkarlarını ilgilendiren ikonularda, ilerde çatışmaları önlemek ama-
cıyla, hukukun bilim ve teknolojiyi yakından takip etmesi gerekmektedir. Eski 
sözleşmelerin yeniden yorumlanması yerine yeni sözleşmelerin yapılmasının da-
ha uygun olacağı görüşündeyiz. 

(18) Sözleşmenin VII . nci maddesi şöyledir: "...ı... anlaşmaya taraf olan devlete ve-
ya onun tabii veya hukukısal kişilerine bu cisim tarafından herhangi bir hasar 
sözkonusuysa " Bkz. : Francis Vallat, "The Outer Space Treaties" 
Aero-nautieal Journal, C. 73, No. 705, s. 755. 
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YENİ ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN 

VE 

DENİZ YATAĞI [*] 

"Eğer denizlerin kullanımı herkesin yararlanacağı düzenli bir gelişme-
ye bağlanamazsa ve deniz hukuku, daha hakça bir evrensel ekonomik 
düzenin kurulmasına katkıda bulunamazsa, olağanüstü bir fırsat ka-
çırmış olacağız. Kamu oyu, önümüzdeki sorunları geniş ve gittikçe 
artan ölçüde anlamakta ve değerlendirmektedir. Çalışmalarınızın 
başarılı bir şekilde sonuçlanması, aynı zamanda yeni uluslararası eko-
nomik düzenin kurulması ve uygulanması üzerinde büyük etki yapa-
caktır... Söz konusu olan sadece deniz hukuku değildir. Bu Konferan-
sın başarı ya da başarısızlığı, iyi ya da kötü şeikilde iüm uluslararası 
işbirliğinin yapısını etkileyecektir." 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in 
Deniz Hukuku Konferansı Dördüncü Dönem toplan-
tısını açış konuşmasından. 

[ * ] Bu yazı yazarların kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Mensup oldukları Kuruluşu 
bağlamaz. 
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I — G I R I Ş 

Bugünkü dünyaya dengesiz ve haksız bir düzen egemendir. Tek dünyamız, 
Kuzey ve Güney olarak adlandırılan iki dünyaya bölünmüştür adeta. Mevcut dü-
zen, sürekli olarak bir dünyaya tüm nimetleri akıtarak bolluk ve refah verirken, 
ikincisini gittikçe yoksullaştırmakta, açlık ve sefalet içinde bir ölüm - kalım sava-
şına itmektedir. Aslında uzun dönemde karşımızda bulunan tehlike tüm insanlı-
ğın sorunudur. Ekonomik ve sosyal yapıdaki gelişmeler öyle bir yön almıştır ki, 
sanayi ötesi düzeye geçmek üzere bulunan Kuzeyin geleceği, Güneydeki geliş-
melere bağımlı duruma gelmiştir. Tüm olarak insanlığın sahip olduğu tek bir dün-
ya vardır, insanlığa barış, güven ve huzur sağlayacak bir gelecek için bu tek 
dünyadaki yapının dengeye kavuşturulması, yeni bir şekil verilmesi, kısacası ye-
ni bir düzen kurulması gerekmektedir. 

A — YENİ ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN (YUED) : 

Son yıllarda uluslararası forumları tümüyle etkisi altına almış bulunan yeni 
bir düzen kurulması arayışı, yapay olarak ortaya atılan bir kavram değildir. İkin-
ci Dünya Savaşının sonunda galip ülkeler tarafından, iki savaş arasındaki dönem-
de yer alan büyük bunalımlara ve ekonomik savaşıma bir tepki olarak, belirli bir 
uluslararası düzen yaratılmıştı. Bu düzenin temellerini şu öğeler oluşturuyordu : 

1) Dünya ticaretinin tümüyle serbestleştirilmesi. Bunun aracı yeni kurulan 
GATT çerçevesinde uygulanan "en çok kayırılan ülke" kuralıydı. 

2) Serbest ticaretin piyasa kurallarına göre cereyan etmesi için Bretton-Woods'-
da geliştirilen uluslararası para sistemi. Bunun 'aracı ise dünyada ABD dolarının 
egemenliğine yol açan, belirli bir ilişki çerçevesinde doların altına çevrilebilmesi 
esasıydı. 

1970'e değin geçen süre içinde dünya ticaretini neredeyse bütünüyle ellerin-
de tutan ülkeler için bu düzen istenen sonucu vermiş ve insanlık tarihinde görül-
memiş bir kalkınma sağlanmıştır. Aslında bu kalkınmanın ardında yatan, ucuz 
enerji ve hammadelerdir. Sömürgecilik tarihinden kaynaklanan ve "Merkez-Çevre" 
ilişkisi içinde yürüyen sistem sayesinde, o zaman "az gelişmiş" olarak adlandırı-
lan ülkelerden, gelişmiş ülkelerin devleşen sanayiine petrolün varili 1 dolar ci-
varında akıyor, hammaddelere de benzer şekilde ulaşılıyordu. 1970'lere gelindiğin-
de, sanayi ekonomileri için temel sayılan petrol dışındaki 9 hammaddenin toplam 
üretiminin % 70'ini sanayileşmiş piyasa ekonomisine sahip ülkeler tüketiyordu. 
Bolluk ve ucuzluktu esas olan. 

Bu gidişe paralel olarak dünya, başka bir oluşuma daha tanık olmuştur. Bu 
da, Birleşmiş Milletler ilkeleri çerçevesinde sömürgeciliğin ortadan kaldırılması 
sonucu, bağımsızlığını kazanan ülke sayısının hızla artmasıdır. Günümüzde dün-
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ya nüfusunun 2/3'ünün yaşadığı bu ülkeler (l) ekonomik düzeyleri nedeniyle 
kurulu düzenden yararlanma olanağı bulamıyacak, bir yandan en büyük zengin-
likleri olan hammaddeleri çok düşük fiyatlarla ihraç ederken, öle yandan tüm ge-
reksinmelerine giderek daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacak, artan nü-
fusları ile başedemezken açlık sorunlarıyla karşılaşacak, ellerine azar azar geçen 
mali kaynaklarla kendilerini geri kalmışlık ıkısır döngüsü içinde bulacaklardı. 

Bu iki paralel gelişme sonucu dünya yüzünde Kuzey - Güney (2) ya da geliş-
miş ülkeler - gelişme yolunda ülkeler (GYÜ) ikilemi doğmuştur. 

Dünya hammadde kaynaklarının büyük bölümüne sahip bulunan ve aynı za-
manda uzun dönemde Kuzeyin sanayi üretimi için en geniş pazar niteliğini taşı-
yan GYÜ'lerin yaşamlarını sağlamak, aslında son 20 - 25 yılın temel sorunlarından 
biri olmuştur. Bu amaçla bugüne değin onar yıllık iki uluslararası Kalkınma Strate-
jisi de geliştirilmiştir. Fakat önceleri "kalkınma yardımları", ardından GYÜ'lerin 
bazı ihraç mallarına sınırlı "ayrıcalıklar" tanımak gibi bel bağlanan formüllerin 
geçersizliği zamanla anlaşılmıştır. Gelişmiş Ülkelerle aralarındaki uçurumun gi-
derek derinleştiğinin ve mevcut koşullar altında içinde bulundukları yoksulluk 
çukurundan tek başlarına çıkmalarına olanak bulunmadığının bilincine varan 
GYÜ'lar, karşılıklı dayanışma içinde ortak çıkarları için savaşıma girişmişlerdir. 
Bugün sayıları 116'ya varan fakat halen "77'ler" olarak adlandırılan müzakere 
grubunun niteliği budur. 

Öte yandan dünya 1970'lerin başlarından itibaren önceden tahmin edileme-
yen bazı gelişmelere tanık oluyordu. Kurulu düzenin ikendi içindeki çelişkileri de 
ortaya koyar şekilde, 1971'de ABD'nin, doların altına serbestçe çevrilebilme esa-
sını kaldırması ile Breilon Woods'da kurulan para sistemi çöktü. Kuzey ülkeleri 
sistemin reformu üzerinde anlaşamazken, enflâsyon büyük bir hız kazandı. İşsiz-
lik görülmemiş boyutlara ulaştı. 1971—74 döneminin kötü hava koşullarının dün-
ya tarım üretimini büyük ölçüde etkilemesi, buhranın her yönde yansıması ile ham-
madde fiyatlarında büyük oynamalar, sanayi ürünleri fiyatlarındaki artışlar, 
Keynes kuramlarındaki araçların cevap veremediği "stagflaiion" yani duraklama -
enflâsyon ikilisinin ekonomiye egemen oluşu hdlkdar halinde zincire eklendi. 
1973 sonlarında OPEC ülkelerinin toplu olarak ekonomik güçlerini ortaya koyma-
ları ve petrol fiyatlarını dört kat artırmaları ile gelişen buhran da mevcut sisteme 
son darbeyi vurdu. Dünyada ucuz enerji çağı artık kapanıyordu. 

Tüm bu gelişmelerden olumsuz yönde en fazla etkilenenlerin Güney ülkeleri 
olduğu kuşkusuzdur. Ancak, bu olaylar, Kuzeyde bazı ileri görüşlü kişiler ve ku-
rumların yeni arayışlara girmelerine yol açmıştır. Karşılıklı bağımlılık 

(1) 1976 ortalarında 4,044 milyarlık dünya nüfusunun % 57'si Asya'da, % 11,8'i Av-
rupa'da, % 10,2'si Afrika'da, % 8,2'si Güney Amerika'da, % 6,4'ü Sovyetler Bir-
liği'nde, % 5,9'u Kuzey Amerika'da, % 0,5'i ise Okyanusya'da yaşamaktaydı. 
(Kaynak : United Nations, Demographic Yearboolı 1970, New York) 

(2) Bu yazıda Kuzey ve Güney sözcükleri, sanayileşmiş ülkeler ille gelişme yolunda-
ki ülkeler grupları anlamında kullanılacaktır. 
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(interdependence) kavramımın gelişmesi bu döneme rastlar. Gittikçe büyüyen eko-
nomik ve sosyal sorunlarla başedilebilmesi için, evrensel işbirliğine dayalı yeni 
yapılar üzerinde arayış gereği pekçok kişi tarafından daha iyi görülür olmuştur. 
Çünkü Roma Klubünün belirttiği gibi, "İnsanlığın sorunu geçmişinden, ülkeler 
içinde ve arasında gelişen ekonomik ve sosyal yapılardan kökleşmektedir. Dün-
ya ekonomisi ve ülkeler arasındaki ilişkilerde karşılaşılan buhran, bir uluslararası 
yapısal buhrandır. Her ilki dünyanın başetmesi gereken, hızlı ekonomik yardım-
larla tedavi edilemeyecek hasta bir sistemdir. Marjinal değişiklikler yeterli olma-
yacaktır. Gerek duyulan şey, giderek karşılıklı bağımlı hale gelen dünyada, or-
lak çıkarların ve endişelerin idrak edilmesine dayanan temel kurumsal reformlar-
dır. Gerek duyulan, herkesin değişikliklerden yarar sağlayacağı yeni bir uluslarara-
sı düzendir (3). 

IBu inançlarla ve ekonomik ve sosyal sistemleri ne olursa olsun tüm Devletler 
arasında adalet, egemenlik hakkında dayanan eşitlik, karşılıklı bağımlılık, ortak 
çıkarlar ve işbirliği esaslarına dayalı yeni bir Uluslararası Ekonomik Düzen ku-
rulması amacıyla, 1974'de yapılan 6. Birleşmiş Milletler Özel Genel Kurul toplan-
tısında kabul edilen "Yeni bir Uluslararası Ekonomik Düzen Kurulmasına İlişkin 
Bildiri" ve bu bildiriye bağlı "Eylem Programı", arayışına geçilen yeni düzene yö-
nelik bugünkü çok yönlü müzakerelerin temelini oluşturmaktadır. Bu kararları, 
aynı yıl kabul edilen "Devletlerin Ekonomik Hak ve Görevleri Yasası", Eylül 1975'de 
kabul edilen "Kalkınma ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği Kararı" ve ardından 
1976 Mayısında IV. B. M. Ticaret ve Kalkınma Konferansı kararları izlemiştir. Bu 
belgeler kurulacak hakça ve dengeli düzen için tüm ilkeleri ve uygulanacak yön-
temleri belirlemektedir. Bugün değişik forumlarda yürütülen tüm teknik ve siya-
•sal müzakerelerde elde edilecek sonuçlar YUED'in dayanacağı temel taşları oluş-
turacaktır. 

B — BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU KONFERANSI (DH'K) : 

Yeni bir uluslararası düzenin temel fikri, dünya yüzündeki kaynaklardan tüm 
ülkelerin hakça bir sistem içinde yararlanmaları ve böylece fırsat eşitliğinin ge-
rekli araçlar ile birlikte herkese tanınmasıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında, 
dünya yüzünün 2/3'ünü kaplayan okyanusların dipleri, gezegenimizin en büyük 
kaynağı olarak önümüzde durmaktadır. İleriki sayfalarda açıklanacağı üzere, YUED 
çalışmalarına paralel ve bunların bir parçası olarak sürdürülen Birleşmiş Millet-
ler Üçüncü Deniz Hukuku Konferansının ana öğelerinden biri, bu büyük kayna-
ğın tüm insanlık ve özellikle GYÜ'ler yararına kullanılabilmesi için gerekli düze-
nin kurulması çabasıdır. Okyanus yatağı için geliştirilmek islenen rejim, Yeni 
Uluslararası Ekonomik Düzenin çekirdeğini oluşturmaya adaydır. Bu ilişkiyi in-
celemeye geçmeden önce, deniz hukukunda bucrane değin yer alan gelişmelere 
ve kavramların oluşmasına bakmakta yarar görülmektedir. 

(3) Jajn Ti nbergen, Keshaping The International Order, A Report to the Club of Rome, 
E . P. Dutton and Co. Inc., New York, 1976, S. 21, 
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l ) Yeni Bir Deniz Hukuku Konlerasısı'na Yol Açan Gelişmeler : 

Eski Yunan ve Romalılarda denizler res ncllius (sahipsiz mal) olarak kabul edil-
mekleydi. 17'nci yüzyılda Hugo Grolius'un orlaya allığı, mare-überam (denizlerin 
serbeslliği) ilkesi, özellikle Hollanda licarel sermayesinin çıkartan yönünden önem 
taşımaklaydı. 

17'ci yüzyıldan bu yana denizlere egemen rejim sanayileşmiş büyük denizci 
devlellerin ekonomik ve askeri çıkarlarını yansıtmıştır. Bu rejimin dayandığı te-
mel de, denizlerin serbestliği ilkesi olmuşiur. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Lâtin Amerika devletlerinin 3 mil karasuyu 
ötesindeki açık deniz alanları üstünde değişik nitelikteki hak iddiaları, açık de-
nizlerin serbeslliği rejimine bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. 

'Mevcut rejimin yazılı olmayan teamüli kurallarını kodifiye ederek rejime yö-
nelen bu tehditleri önlemek amacıyla 1958 yılında Cenevre'de Birinci Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku Konferansı toplanmıştır. Konferans'ta karasularının ge-
nişliği konusunda bir karar alınamamakla birlikte, kıta sahanlığı, açık denizlerin 
serbeslliği gibi konular, sanayileşmiş büyük denizci devletlerin çıkarlarına uygun 
olaraik düzenlenmiştir. 

'Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 18 Aralık 1967 tarihinde kabul ettiği '2340 sa-
yılı kararla ulusal yetki sınırları dışındaki deniz yatağının barışçı amaçlarla kul-
lanılması amacıyla bir ad hoc Komite kurdu. 1970 yılındaki 2749 sayılı kararla da 
ulusal yetki alanları dışındaki deniz yatağını ve buradaki kaynakları "İnsanlığın 
Ortak Mirası" olarak kabul etti. Bunlar, denizlerde yeni bir rejim kurabilmek yo-
lundaki atılımların başlangıcıydı. 1958 yılından 1967'ye dek 9 yıl gibi kısa bir sü-
re geçmiş olmasına karşın denizlere yeni bir düzen getirilmeye çalışılmasının ne-
denleri üzerinde durmak gereklidir. 1958 Cenevre düzeninin kısa bir süre içinde 
geçerliliğini yitirmesi şu etkenlerle açıklanabilir : 

a) Bağımsızlığım Kazanan Yeni Devletler : 

Yukarıda ilk bölümde açıklanan oluşum çerçevesinde çok sayıda ülkenin ba-
ğımsızlığını kazanması sonucu, sınıflı sayıda devletin katıldığı ve daha çok sa-
nayileşmiş ülkelerin çıkarlarını yansıtan bir rejimin ayakta kalması güçleşmiştir. 
Yeni bağımsızlıklarını kazanan devletler katılmadıkları ve çıkarlarına uymayan 
Cenevre rejimi ile kendilerini bağlı görmemişlerdir. 1958 Cenevre Konferansı'na 
86 devlet katılmıştı. Bu deVleilerden 29'u Balı, 10'u Doğu Avrupa, 20'si Lâtin Ame-
rika, 9'u Arap, 16'sı Asya Grubundandı. Gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler 
bakımından bir ayırım yapılacak olursa, 38 gelişmiş ülke va 48 gelişme yolunda-
ki ülke (Tüı'kiye) Konferans'ta temsil edilmişlerdi (4). Buna karşılık, Deniz Hu-
kuku Konfaransı'nın 1974 Karakas dönemine katılan devletlerin sayısı 137 idi. Bun-
lardan yalnız 50'si 1958 Cenevre kıta sahanlığı sözleşmesine taraf bulunmaktaydı. 

(4) Barry Buzan, Seabed PoJitics, Praeger Pufolishers, :New York, 1976, S. 37. 
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Deniz Hukuku Konferansının son dönemi olan 1978 Ağustos — Eylül New York 
toplantısına 131 devlet katılmıştır. 771ler grubu üyelerinin sayısı ise daha önce 
belirtildiği gibi l'16'ya varmıştır. 

b) Teknolojik Gelişmeler : 

Teknolojik gelişmeler denizlerde iki türlü etki doğurmuştur. Bir yandan deniz-
lerden geleneksel yararlanma alanlarını genişletmiş, öte yandan deniz dibindeki 
cansız kaynakların kullanılması olanaklarını sağlayarak denizlerden yeni yarar-
lanma alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Böylelikle denizler yeni ekono-
mik boyutlar kazanmıştır. 

Örneğin, 1950'de dünya ticaret filosu toplamı 76 milyon gros tonken, bu rakam 
1974'de 306 milyon gros ton'a çıkmıştır. Çağdaş teknoloji balıkçılıkla ilgili olarak 
aramadan yakalama ve depolamaya dek her aşamada büyük gelişmeler göster-
miş ve 1950 yılında denizlerde 16 milyon ton balık avlanırken, 1974'de 69 milyon 
tona ulaşılmıştır (5). 

Teknolojik gelişmeler sonucu karadaki petrol ve doğal gaz kaynakları tüken-
se bile, deniz yatağındaki petröl kaynaklarının işletilmesi sayesinde petrolün dün-
yadaki temöl enerji kaynağı olmasının sürdürüleceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, 
teknolojik gelişmeler okyanusların derinliklerindeki maden kaynaklarının işle-
tilmesi olasılığını doğurmuştur. Manganez yumruları adı verilen, okyanus dip-
lerindoki patates büyüklüğündeki cisimler gelecekte dünyanın kobalt, bakır, man-
ganez, nikel gibi maden gereksinmelerini karşılayacaktır. 

Bütün bu hızlı gelişmeler yeni uluslararası düzenlemelere gereksinme gös-
termiş ve Cenevre 'Sözleşmelerinin geçerliliğini yitirmesine yol açmıştır. Tekno-
lojinin yarattığı sorunlar hiç bir devletin tek başına çözemeyeceği boyutlara ulaş-
mış, egemen devletler arasında yakın bir işbirliğini, karşılıklı bağımlılığı zorunlu 
kılmıştır. 

Teknolojik gelişmeler, deniz hukuku yönünden çelişkili bir sonuç doğurmuş-
tur. Teknoloji bir yandan kıyı devletlerinin yeni kaynaklardan kendi ekonomik 
gelişmelerinde yararlanabilmek için ulusail yetki alanlarını genişletmelerine, di-
ğer yandan uluslararası 'bölgedeki kaynakları insanlığın ortak mirası kabul ede-
rek bu kaynakları işletmek amacıyla uluslararası bir örgüt kurmaya yönelmelerine 
yol açmıştır. Bu iki amaç özellikle sınırlar bakımından birbirleriyle çelişmekte-
dir. Ulusal yetfki alanları genişledikçe uluslararası örgüte kalan alan daralmak-
ladır. 

Yeni ekonomik düzen yönünden denizlerdeki bütün canilı ve cansız kaynaklar 
önem taşımaktadır. Bu nedenle de okyanuslardaki bütün canlı ve cansız kaynak-
ları ve bütün bilimsel araş'tırma, deniz çevresinin korunması gibi faaliyetleri kap-
sayan teik bir uluslararası rejim kurulması yolunda Konferans içinde ve Konferans 

(5) Johıı Temple iSvring, Who Will Own the Oceans, Foreign Affairs, Nisan 1976, 
s. 528. 
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dışında öneriler yapılmıştır. Bu önerilerde uluslararası alandaki madenler dışın-
da iki ta sahanlığındaki petrol ve doğal gazın, açık denizlerdeki canlı kaynakların 
da uluslararası bir örgütçe işletilmesi ve gelirlerinin gelişme yolundaki ülkelerce 
paylaşılması ilkeleri ileri sürülmüştür (6). Ancak, uluslararası gerçekler bugün 
için yalnız uluslararası alandaki madenlerin işletilmesi içtin bir uluslararası rejim 
kurulabileceğini, petrol ve doğal gaz kaynakları ile canlı kaynakların bu uluslar-
arası rejimin kapsamına alınamayacağını göstermiştir. Bu nedenle bu yazının ko-
nusu uluslararası alandaki deniz yatağının işletilmesinin Yeni Uluslararası Eko-
nomik Düzen üzerindeki etkileriyle sınırlı olacaktır. 

2) Deniz Yatağındaki Madenlerin İşletilmesine Yön Verecek Temel İlkelerin 
Belirlenmesi : 

ıDaniz yatağındaki madenler sorununun uluslararası bir düzeyde ele alınması 
1967 yılında Mal'la'nm Birleşmiş Milletler Daimi Delegesi Arvid Pardo'nun Birleş-
miş Milletler Genel Kururunda yaptığı konuşmayla başlar. Pardo bu konuşmasın-
da, deniz yatağındaki zenginlikleri ve bunların işletilmesiyle ilgili teknolojideki 
hızlı gelişmeleri anlattıktan sonra şöyle demişti : "Teknolojide gelişmiş ülkelerde-
ki yeni tekniklerin hızlı ilerlemesi karşısında, dlusal yetki alanı dışında kalan de-
niz yatağı ve okyanus dibinin giderek artan bir biçimde ulusal mülkiyete konu ol-
masından korkulur. Bu durumun... dünya bakımından büyük bir önem taşıyan 
bu kaynakların, teknolojik yönden gelişmiş devletlerin ulusal çıkarları için kul-
lanılmasına ve tüketilmesine yol açması beklenebilir." (7) Bundan sonra Pardo, 
deniz yatağı kaynaklarının, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesini öne-
riyordu. 

Pardo'nun konuşması ve önerisi, deniz dibi kaYnaklarına uzanan yeni bir sö-
mürgecilik biçimine dikkatleri çekmesi ve sorunu gelişmiş ve gelişme yolundaki 
ülkeler çerçevesine oturtarak GYU çıkarlarını göstermesi yönünden önem taşı-
maktadır. 

Pardo'nun konuşmasının ilk sonucu 18 İAralık 1967'de oybirliği ile kabul edilen 
2340 sayılı kararla ulusal yetki alanı dışında kalan deniz yatağı ve okyanus dibi-
nin barışçı amaçlarla kullanılmasını sağlamak için Deniz Yatağı Komitesi'nin ku-
rulması oldu. 

Deniz Yatağı Komitesi'nin çalışmaları sürdürülürken, 1966—69 yılları arasın-
da ABD, Japon ve Federal Alman şirketleri deniz yatağının işletilmesine ilişkin 
deneylerini sürdürüyordu. Bu şirketlerin deneylerindeki gelişmeler, deniz yata-
ğındaki madenlerin işletilmesi için gerekli teknolojinin çok uzak olmayan bir sü-
re içinde elde edileceğini göstermekteydi. Bu durum karşısında, GYÜ'ıler, 1969 yı-
lında Birleşmiş Milletler Genel Kurul'una, deniz yatağındaki madenlerin işletilme-
si için bir uluslararası rejim kurulana dek bu alandaki bütün faaliyefleri yasakla-
yan bir karar tasarısı getirdiler. "Moratoryum Kararı" olarak bilinen öneri, sana-
yileşmiş devletlerin olumsuz oylarına karşın kabul edildi. 2574 sayılı Moratoryum 

(6) Arvid Pardo ve Elisabeth Mann Rorgese, The New International Economic Order 
and the Law of the Sea, International Ocean Institute, Malta, 1976, S. 174—>185. 

(7)  Birleşmiş Milletler belgesi, A/6995—XXII, 18 Ağustos 1967. 
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kararında, ulusal yetki alanı dışında kalan deniz yatağındaki kaynakların işletil-
mesi amacıyla uluslararası bir rejim kurulana değin bütün faaliyetlerin yasaklan-
ması ve bu alan ve kaynaklarla ilgili hiç bir hak iddiasının tanınmaması öngörül-
mekteydi. 

Deniz Yatağı Komitesi'nin çalışmalarının önemli bir sonucu ,1970 yılında Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurul'unda deniz yatağındaki madenlerin işletilmesine iliş-
kin ilkeler bildirisinin 2749 sayılı kararla kabul edilmesi oldu. İlkeler bildirisinin 
birinci maddesi, ulusal yetki dlanı dışında kalan deniz yatağını ve kaynaklarını 
"İnsanlığın Ortak Mirası" ilân ediyordu. Diğer ilkeler bu temel ilkeden doğan so-
nuçlar niteliğindeydi. Bunlara göre, deniz yatağı mülkiyete konu olmayacak, hiç 
bir devlet ya da kişi insanlığın ortak mirası kavramına aykırı düşecek haklar elde 
edemeyecek, kaynakların araştırılması ve işletilmesi bütün insanlığın yararına 
olacak, kurulacak uluslararası rejimle düzenlenecek ve bu amaçla bir uluslararası 
mekanizma meydana getirilecekti. 

Moratoryum kararı ve ilkeler bildirisi kabul edilene delk deniz yatağı ve kay-
nakları yönünden bir yasal ve siyasal boşluk bulunmaktaydı. Gerçi moratoryum 
kararı ya da ilkeler bildirisiyle deniz yatağındaki madenlerin işletilmesiyle ilgili 
bir rejim kurulmamıştır. Ancak kurulacak uluslararası rejimin esasları saptanmış 
ve bir zemin oluşturulmuştur. Bundan sonra, uluslararası rejimi kurma çabaları 
boşlukta değil, bu zemin üzerinden yürütülmüştür. 

1970 yılındaki bir diğer gelişme de, Genel Kurul'da kabul edilen 2750 C sayılı 
karar olmuştur. Bu kararda, 1973 yılında deniz yatağı ve diğer bütün deniz hu-
kuku sorunlarını kapsayacak bir Deniz Hukuku Konferansı toplanması öngörül-
mekteydi. Aynı kararla, 42 üyeli Deniz Yatağı Komitesi'ne 44 yeni üyenin eklen-
mesiyle üye sayısı 86'ya yükseliyor ve görev alanı da değişikliğe uğrayarak De-
niz Hukuku Konferansı'nın Hazırlık Komitesi niteliğini kazanıyordu. Komiteye 
yeni üye olan devletler arasında Türkiye de bulunmaktaydı. 

Üçüncü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı 1973'de açılmış, esasa 
ilişkin ilk toplantısını 1974 yıllında Karakas'da yapmıştır. O yandan bu yana Kon-
ferans 8 toplantı yapmıştır. 1978 yılındaki son toplantısı 7'nci dönemin devamı 
sayılmıştır. Konferans üç komite biçiminde çalışmıştır. Birinci Komite, ulusal yet-
ki alanı dışında kalan deniz yatağında uluslararası rejim ve mekanizmanın kurul-
masıyla görevlendirilmiştir. İkinci Komite, karasuları, kıta sahanlığı, boğazların 
rejimi, ekonomik bölge, açık denizler, adaların rejimi, yarı kapalı denizler gibi 
deniz hukuku sorunları,- Üçüncü Komite de deniz çevresinin korunması, bilimsel 
araştırma ve teknoloji aktarımı gibi sorunlarla görevlendirilmiştir. Bunların dı-
şında kalan uyuşmazlıkların çözümü Konferans'ın Genel Kurul'unda ele alınmış-
tır. Konferans henüz sona ermemiş olmasına karşın, bütün bu konuları kapsayan 
bir sözleşme tasarısı hazırlamıştır. Müzakereler halen bu tasarı üzerinde yürütül-
mektedir (8). 

(8) Müzakerelerde kullanılan tasarı, "Resmi Olmayan Bileşik Görüşme Metni" 
(Informıal Composite Negotiating Text) başlıklı bir uzlaşı metnidir. Bu metnin 
ortaya çıkışma ilişkin biligl ileriki bölümlerde verilecektir. Yazıda genellikle 
bu metin "sözleşme tasarısı" olarak anılacaktır. 
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II — DENİZ YATAĞINDAKİ MADENLERİN EKONOMİK DEĞERİ : 

ıDsniz yalağının tüm insanlığın ortak zenginliği olarak kabul edilmesi ve bu 
yolda kullanılması yönündeki fikrî gelişimde büyük katkıları olan Arvid Pardo ve 
Blisabeth Mann Borgese, denizlerin değerini belirlemeye çalışırken şu noktalara 
dikkati çekiyorlar (9) : Okyanuslarda dünya su kaynaklarının % 95'i, karalardaki 
sert madenlerin ve hidrokarbonların mutlaka daha fazlası, dünya gıda gereksin-
melerine büyük katkılar yapacak canlı kaynaklar bulunuyor. Okyanuslar, olası 
büyük bir enerji deposu olarak kullanılmayı beklerken, bülim, uluslararası ticaret 
ve güvenlik açısından muazzam olanaklar sağlamaya aday görünüyor. 

Deniz yatağının ekonomik değerini tüm yönleriyle incelemenin bugün için 
olanağı yoktur. Çünkü insanlığın bugün eriştiği teknolojik gelişme düzeyi sade-
ce sınırlı bir kullanım fırsatı tanıyor. Bu bakımdan, Deniz Hukuku Konferansı çer-
çevesindeki çalışmaların yoğunlaştığı alanlar da dikkate alınarak bu bölümde yal-
nız sert madenler, yani manganez yumruları açısından konu ele alınacaktır. 

Bugüne değin yapılan araştırmalarla özellikle Büyük Okyanus'ta ve daha çok 
3500 metreden daha derin alanlarda büyük birikimler halinde varlığı saptanan 
manganez yumrularında aslında 15'e yakın madenin izlerini bulmak olanağı var-
dır. Buna karşın ekonomik yönden üretime elverişli olarak sadece 4 maden, aşa-
ğıdaki bileşimde yumrularda görülmektedir : 

% 24 manganez 
% '1,6 nikel 
% 1,5 bakır 
% 0,21 kobalt 

Günümüzde uluslararası ticarette manganez cevheri, kobalt ve bakırın büyük 
bölümü gelişme yolundaki ülkelerden kaynaklanmaktadır. (Buna karşılık GYÜ'lerin 
nikel ticaretindeki payı çok küçüklür. 

Manganez, % 90 oranında demir ve çelik sanayiinde kullanılmaktadır. Bu 
alanda yerine kullanılacak başka bir maden yoktur. Karadaki manganez yatak-
larından fazla zengin olmayanları tükenmeye yüz tuttuğundan, üretici sayısı azal-
maktadır. 

Nikel, yumrulardaki madenlerin en öneım'lrsidir. Yumruların ekonomik değe-
rinin % 41 'ini oluşturmaktadır. En büyük bölümü paslanmaz çelik üretiminde, ay-
rıca çeşitli alışımlarda, demir dökümünde ve kimyasal maddelerin üretiminde kul-
lanılmaktadır. Nilkel'in diğer üç madene göreli olarak taşıdığı ekonomik değer 
nedeniyle, yumrulardan maden üretimi büyük ölçüde dünya nikel talebindeki ar-
tışa bağlı olacaktır. 

Bakır, iletken bir madde olması nedeniyle her türlü elektrikli aletler, teller, 
kablolar, boru ve levhalar için temel madendir. Bazı al ani! arda bakır yerine alu-
minyum kullanılabilmektedir. 

(9) Jan Tinbergen, a.g.e., Annex 10, Ocean Management, s. 305. 
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Kobalt ise çok ileri teknoloji gerektiren bazı sanayi dallarının girdilerinden, 
biridir. Ayrıca seramik ve cam yapımında kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ko-
balt yerine nikel kul lanılabilm e k te y s e de kalitede düşüklüğe yol açmaktadır. 

Okyanus yatağında varlığı hesaplanan rezervler, eldeki teknoloji düzeyi, eko-
nomik gerekler ve üretim hızı dikkate alındığında, açık denizlerdeki madenciliğin 
1985 yılında 15 milyon ton yumru üretimine ulaşacağı sanılmaktadır. O yılda yum-
ruların ayıklanması .sonucu elde edilecek madenler, dünyadaki talep ve sanayileş-
miş ülkelerin net ithal gereksinmeleri üzerinde Birleşmiş Milletlerin yaptığı he-
saplar bize şu tabloyu vermektedir (10) : 

1985 Yılında Yumrulardan Üretim 

(1000 metrik ton) 

Manganez 

Nikel 

Bakır 

Kobalt 

Yumrular-
dan olan 

üretim 

920 
220 

200 

30 

Tahmini 
Dünya 
talebi 

16.400 

1.220 
14.900 

60 

Yumrular-
dan üreti-
min dünya 
talebi için-

deki yüzdesi 

6 

18 

1,3 
50 

Sanayileş-
miş ülkele-
rin tahmini 

net ithâl 
gereksinr-

meleri 

7.300 

770 

3.600 ? 

Yumrular-
dan üreti-

min, Sanayi 
ülkelerinin 
net ithâl 
gereksin-

meleri için-
deki yüzdesi 

13 

26 

5,5 
9 

NOT : Merkezî plânlamaya sahip ülkeler dahil değildir. 

Deniz yatağından maden üretimi insanlık için yepyeni bir olanak şeklinde 
belirirken, aynı zamanda dünya ekonomisinde yeni dengeler sağlanması amacı 
karşısında bazı çelişkileri de birlikte getirmekledir. Çünkü deniz yatağından üre-
time geçildiği andan itibaren, bu madenlerin arzında meydana gelecek artışlar, 
dünya fiyatları üzerinde ters yönde baskılara yol açacak ve esasen bu madenlerin 
üreticisi ve ihracatçısı olan ülkelerin ihracat gelirlerindeki artış hızı gerileyecek-
tir. Bu durum, UNGTAD tarafından en son verilere göre hazırlattırılan bir raporda 
ayrıntılı olarak açıklanmakta ve şu noktalara dikkat çekilmektedir (;11) : 

(10) United Nations, Third U. N. Conference on the Lavv of the Sea, Official Records, 
Documents of the Conference, Volume III, New York, 19T5, s. 21. 

(11) UNCTAID, Implications of the Exploitatioıı of the Mineral Resources of the 
International Area of the Sea-bed : Issues of International! Commodity Policy, 
TD/B/T21  ve TD/1B/721/Add.  1, Ağustos 19T8. 
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"... deniz yatağından maden üretimi ile arz miktarındaki artışlar ve tahmin edi-
len ucuz maliyetler, tüm olarak dünya ekonomisine yararlar getirecektir. Ancak, 
bu kaynakların işletilmesinde uygulanacak politikada sosyal kıstas yerine normal 
ticarî kıstas ağırlık taşırsa, elde edilecek ekonomik yararın paylaşımı dengesiz ola-
caktır. Arzda sağlanacak bolluk ve gerçek fiyatlardaki düşme bu madenlerin baş-
lıca tüketicilerine, yani genellikle gelişmiş ülkelere, doğrudan yararlar sağlaya-
caktır. Ana .maddelerin üretiminde genel olarak görüldüğü üzere, etkili bazı den-
geleyici önlemler alınmadığı takdirde deniz yatağından üretime olanak tanıyan 
teknolojik gelişmenin ekonomik yararı, düşük hammadde fiyatları şeklinde bun-
ları kullanan sanayilere aktarılmış olacaktır." 

İDeniz yatağından üretimde temel yaklaşımın ne olması gerektiği bu sözlerle 
belirlenmektedir. Bu yaklaşımı sürekli olarak zihinlerde tutarken, yumrulardan 
üretilecek dört maden üzerinde, yukarıdaki tablo çerçevesinde Birleşmiş Milllet-
ler'in hesapları şu şekilde özetlenebilir : 

Yumru üretiminin temelinde nikel bulunacaktır. Bakır, kobalt ve nikel birlik-
te üretilirken, manganez yan ürün olarak elde edilecektir. Nikel piyasasının yıl-
da asgari % 6 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 1972'de GYÜ'lerin dünya çelik 
üretimindeki payı ancak % 12 olmasına karşın bu oran gittikçe artmaktadır. 1935'de 
dünya talebinin % 18'i yumru üretiminden karşılanırken, bu durura nikel fiyatları 
üzerinde bir dereceye kadar baskı yapabilecektir. Buna karşılık talepte beklenen 
artışlar ve GYÜ'lerih üretimindeki paylarının esasen çok yüksek olmaması nede-
niyle, deniz yatağından üretimden önemli olumsuz etkiler beklenmemektedir. 

Dünyadaki bakır piyasası ise 1972 yılında nikelin 14 katı büyük'lüğündeydi. 
1970—Iİ974 devresinde bakır fiyatlarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Yüz-
yıl sonuna değin talebin yılda % 4 - 5 artması beklendiğinden ve deniz yatağın-
dan üretim '1985'de arzın ancak % 1,3'ünü karşılayacağından, bu tür üretimin fi-
yatlar üzerinde etkili olmayacağı sanılmaktadır. 

iManganez'de durum farklıdır. Daha önce de belirtildiği gibi bu madenin tü-
ketimi çelik üretimindeki artışa ballıdır. .1985 için öngörülen üretim, talebin iki 
katına ulaşabilir ve bu yüzden fiyatlarda düşmeye neden olabilir. Ancak bir fek 
ülke dışında (Gabon), GYÜ'lerin herbirinin ihracatı içinde manganezin tek ba-
şına payı çok düşük, ortalama % 2'nin altında bulunmaktadır. 

iKobali'a gelince. Bu pahalı madenin dünya ticaretindeki yeri çok küçüktür. 
1985'de dünya üretiminin % 50'si deniz yatağından karşılanınca, fiyatların bugün-
kü düzeyin 2/3'üne inebileceği hesaplanmaktadır. 

Deniz yatağından maden üretiminin etkileri incelenirken, gelecekte deniz ya-
tağında önemli miktarlarda başka madenlerin bulunabileceği ve teknolojide yeni 
gelişmeler sajğlanabileceği unutulmamalıdır. Bu şekilde ileride tüm insanlık ve 
özellikle GYÜ'ler için yeni gelir kaynaklan elde edilebilir. 
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III — YENİ ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZENİN AMAÇ VE İLKELERİ 

Birleşmiş Milletler 7. Özel Genel Kurulu'nda kabul edilen 3362 (S—VII) sayılı 
"Kalkınma ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği" kararındaki C'1'2) ifade ile Yeni Ulus-
lararası Ekonomik Düzenin genel amacı, kalkınmalarını sürdürebilmeleri için Ge-
lişme Yolundaki Ülkelerin kapasitelerini ayrı ayrı ve toplu olarak artırmaktır. Bu 
genel amaca yönelecek çalışmaların ardında yatan düşünce ve ilkeler esasen bir 
yıl önceki (1974) 6. Özel Genel Kurulun 3'201 (IS. VI) sayılı "Yeni bir Uluslararası 
Ekonomik Düzen Kurulmasına İlişkin Bildiri" (T3) ve 31202 (S—VI) sayılı "Eylem 
Programı" (14) kararlarında belirlenmişti. Bu görüşleri özetlemek gerekirse : 

— GYÜ'lerin çoğunluğunun henüz bağımsızlığını kazanmadığı dönemde ku-
rulan -mevcut ekonomik düzen, uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkilerdeki ge-
lişmelerle ve gerçek kalkınma kavramı ile çelişki halindedir. 

—• Gereksinme duyulan, eski devletlerarası ilişkilerin bazı aksayan yanlarının 
onarılması değil, devletler arasında karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygıya dayalı 
yeni bir ilişkiler sisteminin kurulmasıdır. 

—' Ülkeler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi, sadece ekonomik düzey farkını 
azalltmaya yönelik önlemlerle sağlanamaz. GYÜ'ler, uluslararası toplumu ilgilen-
diren sorunların çözümlenmesi için yapılan çalışmalara eşit haklarla ve etkin şe-
kilde katılmalıdırlar. 

— Gelişmiş ve Gelişme Yolundaki ülkelerin çıkarları artık birbirinden ayrıla-
maz. Ekonomiler karşılıklı bağımlı hale gelmekledir. Kalkınma için uluslararası 
işbirliği ortak hedef ve görevdir. 

— Yeni kurulacak düzen, tüm ülkelerin ekonomik yapılarının ve üretim biçim-
lerinin yeni baştan düzenlenmesi ile uluslararası "sosyal adalet" i sağlayacak ye-
ni bir işbölümünün yaratılmasına yönelik olmalıdır. 

Bu görüşlerle yeni bir düzen kurulması için 32Q1 (S—VI) sayılı kararda yer 
alan ilkeler, kısa bir .süre sonra, Aralık 197^'de kabul edilen "Devletlerin Ekonomik 
Hak ve Görevleri Yasası" (15) ile perçinlenmiştir. Bu belgelerin birlikte okunma-
sı ile temel ilkeler şöyle belirmekledir : 

a) Hükümranlık ve toprak bütünlüğü esastır. Her devlet kendi ekonomik sis-
temini seçmekte serbesttir. 

(12) United Nations, General Assemb'y Official Records : Seventh Speeial Sessaon, 
©upplement No. 1 (A/10301), New York, 1976, s. 3. 

(13) United Nations, General Assembly Official Records : iSixth Speeial Session, 
'Supplement No : 1 (A/9559), New York, 1976, S. 3. 

(14) Ibid, s. 5 . 

(15) United Nations, General Assembly Official Records : Tıventy-Ninth Session, 
Supplement No. 31 (A/9631), New York, 1975, S. 50. 
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b) Her devlet kendi doğal kaynakları ve ekonomik faaliyetleri üzerinde tam 
ve sürekli hükümranlık hakkına sahiptir. 

c) Devletler eşit koşullarla ve eşit söz hakkı ille uluslararası ekonomik ilişki-
lerin yeniden düzenlenmesi ve yapısal değişikliklerin yapılmasında rol oynaya-
caklardır. 

d) Çok Uyruklu Şirketlerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kontrolü her dev-
letin hakları arasındadır ve bu konuda uluslararası işbirliğine gidilecektir. 

e) Hammaddeler ile mamul ve yarı-mamûl maddeler fiyatları arasında hakça 
ve dengeli bir ilişki kurularak ticaret hadlerinde GYÜ'ler lehine gelişmeler sağ-
lanacaktır. Bu amaçla üretici birlikleri ve çok taraflı anamadde anlaşmaları ger-
çekleştirmek devletlerin hak ve .görevlerindendir. 

f) GYÜ'lere artan oranlarda ve iyi koşullarla mali kaynak aktarımı ve uluslar-
arası para sistemi reformunun da bu amaca hizmet edecek şekilde gerçekleştiril-
mesi için çba harcanacaktır. 

g) Doğall ürünlerin yapay ürünler karşısında rekabet gücünün artırılması, 
GYÜ'lerin ihraç ürünlerine artan ölçüde karşılıksız ayrıcalık ve kolaylıklar sağ-
lanması, sanayileşmiş ülke pazarlarına girişin kolaylaştırılması gibi yöntemlerle 
GYÜ'lerin gelişen dünya ticaretindeki payları artırılacaktır. 

h) GYÜ'lere modern bilim ve teknolojiye ulaşım olanağı tanınacaktır. 

i) Gıda dahil doğal kaynakların israfı önlenecek, bugünkü ve gelecek kuşak-
lar için çevrenin korunması devletlerin ortak görevi olacaktır. 

f) Ulusal yetki allanı dışında kalan deniz yatağı ve okyanus dibi ile bu böl-
gelerdeki doğal kaynaklar insanlığın ortak mirası olacak, bu konudaki düzenle-
meler 2749 (XXV) kararı çerçevesinde yürütülecektir. 

k) En az gelişmiş ülkelerle, denize çıkışı olmayan ve ada ülkelerine özel yar-
dımlar sağlanacaktır. 

11) "Toplu Ozdayanışma" kavramından hareketle GYÜ'lerin kendi aralarında 
karşılıklı ekonomik, teknik, ticari ve mali işbirliğini geliştirmeleri, kendi kaynak-
larından azami ölçüde yararlanmaları öngörülmektedir. 

m) Birleşmiş Milletler Örgütü ve bağlı organların yapısında YUED için ge-
rekli düzenlemelere gidilecek, eş güdüm sağlanacaktır. 

Yukarıda sıralanan başlıca ilkelerin ne şekilde uygulanmaya konulacağı 
3202 (S—VI) sayılı ''Eylem Programı" ile 3362 (S—VII) sayılı "Kalkınma ve Ulus-
lararası Ekonomik İşbirliği." kararlarında ana hatlarıyla belirtilmişti. Birleşmiş Mil-
letler şemsiyesi altında ve örgütün çeşitli forumlarında 1975'den bugüne değin yü-
rütülen çalışmalar ve .müzakere süreci bu uygulama programının adım adım iz-
lenmesinden başka bir şey değildir. 

IBu çerçevede, Mayıs 1976'da Nairobi'de yapılan IV. B. M. Ticaret ve Kalkın-
ma Konferansında (UNCTAD) kabül edilen Ana Maddeler Birleşik Programı (16) 

(16) United Nations, Proceeding of the UN Conference on Trade and Development, 
Forth Session, Vol. I, Report and Annexes, New York, 1977. 
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çerçevesinde şimdilik ,18 madde için kurulması öngörülen Oriak Fonun müzakere-
leri sürdürülmektedir. Gene UNCıTAD bünyesinde GYÜ'iere teknoloji aktarımının 
temellerini oluşturacak Davranış Kodu çalışmaları yürümektedir. Birçok zorlukla-
rına karşın Çok Uyruklu Şirketlerin uyacakları Davranış Kodu müzakereleri de 
B. M. Çok Uyruklu Şirketler Komisyonu içinde ilerlemektedir. B. M. Sınai Kal-
kınma Örgütünün (UNIDO) Lima'da yer alan '2. Konferansında GYÜ'lerin sanayi-
leşmelerini programlayan Eylem Plânı (il 7) kabul edilmiştir. Mexico City'de Eylül 
1976'daki GYÜ'lerarası Ekonomik İşbirliği Konferansını (18), Eylül 1978'de Buenos 
Aires'de GYÜ'lerarası Teknik İşbirliği Konferansı ve burada kabul edilen Eylem 
Plânı (19) izlemiştir. Haziran 1976, Vancouver Habitat Konferansında yerleşme 
ve kentleşme sorunları için çözüm yolları formüle edilmiş (20), BM Genel Kurulu, 
Aralık 1977'de kabul ettiği 32/197 sayılı kararla (211) Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal yapısının YUED çalışmalarına hizmet edecek şekilde yeniden düzen-
lenmesi için ayrıntıları belirlemiştir. Bilim ve Teknoloji üzerindeki dünya kon-
feransı ise Ağustos 1979'da Viyana'da yapılacaktır. Bütün bu gelişmelere paralel 
olarak Üçüncü BM Deniz Hukuku Konferansı çetin müzakere koşulları altında ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 

Bugün için bu süreçten uluslararası ekonomik düzende henüz köklü değişik-
liğe yol açacak, somut bir sonuç alınmadığı söylenebilir. Mevcut düzenden çıkar 
sağlayan sanayileşmiş ülkeler hükümetleri müzakerelerdeki katı tutumlarında İs-
rar etmektedirler. Ancak çeşitli alanlarda müzakerelerin başlamış olması en önem-
li gelişmedir. İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin, 
yeni bir düzen gereğini duyarak, bazı önemli konularda Kuzeyin büyük sanayi 
ülkelerinden ayrılmaları ve 7711er Grubunu destekleyen davranışlar içine girme-
leri ayrıca önemli bir işarettir. Müzakereler kendi dinamiğini kazanmıştır ve bu 
noktadan geriye dönüş söz konusu olamaz. 

IV — İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI KAVRAMI .-

Ulusal yetki alanı dışında kalan deniz yatağının ve kaynaklarının insanlığın 
ortak mirası olarak kabulü, deniz yatağındaki madenlerin işletilmesi ve paylaşıl-
masına yön veren temel ilkedir. Bu ilke aynı zamanda Deniz Hukuku Konferansı 
ile Yeni Uluslararası Ekonomik Düzeni birbirlerine bağlayan bir zincir 'görevini 
görmesi nedeniyle de konumuz bakımından önem taşımaktadır. 

İİnsanlığın ortak mirası kavramı, gerek uluslararası alanda gelişme yolundaki 
ülkelerle, gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilere, gerek insan - kaynak arasındaki 

(17) Birleşmiş Milletler belgesi, A/10112, Bölüm IV. 
(18) Birleşmiş Milletler belgesi, A/C. 2/31. 7, Bölüm I. 
(119) Birleşmiş Milletler belgesi, A/OONF. 79/13, 27 Eylül 1978. 
020) United öSTations, Report of Habitat : UN Conference on Huıııan Settiements, 

New York., 1976. 
(21) Birleşmiş Milletler belgesi, A/RES/32/197, 9 Ocak 1978. 
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mülkiyete dayanan ilişkilere getirdiği yenilikler bakımından devrimci bir kavram-
dır. Bu kavram bir yandan gelişmiş ülkelerle, gelişme yolundaki ülkeler arasında 
deniz yatağındaki kaynaklara global bir yaklaşımı ön gören yeni bir işbirliği çer-
çevesi çizmekte, öte yandan bu kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkının kurulması-
nı önlemektedir. 

İnsanlığın ortak mirası, sanayileşmiş devletlerin hukukçularınca, açık olma-
dığı, "insanlık" deyiminin hukuksal açıdan bir anlam taşımadığı, insanlığın teker 
teker bireylerden mi, yoksa devletlerden mi oluştuğunun belirsiz olduğu, insan-
lığı temsil yetkisinin bir devletler grubuna ya da uluslararası bir kuruluşa veril-
mediği, dolayısıyla ortada bir temsil sorunu bulunduğu, bir mirastan söz edebil-
mek için önce bir mülkiyet hakkının doğmuş olması gerekliği, oysa deniz yata-
ğındaki kaynaklar üzerinde hiç bir zaman mülkiyet hakkı doğmadığına göre bu 
kaynakların miras yoluyla devredilemeyeceği gibi dar hukuksal eleştirilere uğ-
ramıştır (;22). 

(Soruna salt hukuk açısından bakıldığında bu eleştirilerde gerçek payı bulmak 
dlanağı vardır. Ancak insanlığın ortak mirası herşeyden önce hukuksal değil, si-
yasal bir kavramdır. Hukuksal kapsamı ise, bu kavramın uygulanması sonucu 
açıklığa kavuşacaktır. 

İnsanlığın ortak mirası kavramını deniz yatağı yönünden ilk ortaya alan Malta 
Büyükelçisi Pardo, bu kavramın şu üç öğeden oluştuğunu ileri sürmektedir ('23) : 

a) Deniz yatağı ve kaynaklarının ne özel mülkiyete, ne de devlet mülkiyetine 
konu olmaması : 

İnsanlığın ortak mirası kavramı, insanlığa ortak bir mülkiyet hakkı değil, kul-
lanma hakkı vermektedir. Böylelikle, deniz yatağı kaynakları açık deniz rejimin-
de olduğu gibi sahipsiz mal, res nullius değildir. Buna karşılık, bütün insanlığa 
malik olma hakkını veren bir res communis de değildir. Bir benzetme yapmak ge-
rekirse, daha çok bütün insanlığa ortak kullanma hakkını veren bir res communis 
comunitatis usus'dur (24). 

b) (Kaynakların ve kaynaklardan yararlanmanın bütün insanlık taralından dü-
zenlenmesi : 

Bu amaçla insanlık adına bir uluslararası otorite kurulmalı ve kaynakları iş-
letme yetkisi bu otoritede toplanmalıdır. Deniz yatağı'nın işletilmesine bütün dev-
letler bu otorite aracılığı ile katılabilmelidirler. 

(22) Bu tür eleştiriler için bkz. : ıSteplen Gorove, The Concept of Common Heritage 
of Mankind : A Politieal, Moral or Legal Innovaiion?, The San Diego L>aw Revievv, 

Cilt 9, No. 3, Mayıs 1972. 
(23) Elisabeth Mann Borgese, Pacem in Maribus, Dodd, Mead and Co., New York, 

1972, S. 161—162. 
(24) Alvaro de Soto, The Developing Countries and Deep Seabed Mining : Problems, 

Prospects and Policy Implications, "International Law of the Sea and the Future 
of Deep ıSeabed Mining" içinde, der. Christopher C. Joyner, Accent Printiaıg Co., 
Virginia, 1974, s. 45. 
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c) Elde edilecek yararların paylaştırılması : 

iDeniz yatağının işletilmesinden elde edilecek kazançlar, özellikle gelişme yo-
lundaki ülkelerin gereksinmeleri göz önünde lulıilarak paylaşiırılmalıdır. Bu tür 
işletmeden doğacak yararlar yalnız malî nitelikteki kârlar olarak görülmemelidir. 
Bu yararlar arasında malî nitelik taşımayan teknoloji aktarımı gibi yararlar da 
vardır. 

İnsanlığın ortak mirası kavramına -sonradan iki öge daha eklenmiştir. Bun-
lar deniz yatağının barışçı amaçlarla kullanılması ve deniz çevresinin korunarak 
insanlığın ortak mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanmasıdır (25). 

'İnsanlığın ortak mirası kavramı, Yugoslavya'daki toplumsal mülkiyet kavra-
mını andırmaktadır. Toplumsal mülkiyet kavramında da, özel mülkiyet ya da dev-
let mülkiyeti reddedilmekte, ortak yönetim ve kârın üretime katılanlar arasında 
dağılımı öngörülmektedir. Ancak, ortak miras kavramının ortak mülkiyetten önem-
li bir farkı vardır. Ortak mülkiyet yalnızca işletme ve kârın dağılımı ile sınırlı 
olmasına karşın, ortak miras kavramı daha geniştir. Bu kavram işletme ve kârın 
dağılımı yanında, deniz yatağındaki bütün faaliyetleri, bu arada araştırma, kirlen-
menin önlenmesi gibi konuları da kapsamakta, teknoloji aktarımı gibi malî olma-
yan yararlar da sağlamaktadır. 

İnsanlığın ortak mirası kavramının amacı kimsenin mülkiyetinde bulunmayan 
deniz yatağı kaynaklarının GYÜ'lerin kalkınmalarına katkıda bulunacak bir bi-
çimde işletilmesini sağlamaktır. Bu nedenle gerek kaynak aktarımı, gerek kay-
nakların düzenli bir biçimde işletilmesinin sağlanması bakımlarından yeni bir kal-
kınma aracı olarak belirmektedir. 

V — YENİ ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN VE DENİZ HUKUKU KON-
FERANSI İLİŞKİSİ : 

A) Gelişme Yolundaki Ülkelere Kaynak Aktarımı : 

Yazımızın III. bölümünde yer alan, YUED için geliştirilen ilkelerin arasında, 
ekonomik kalkınmanın ana öğesi olan mali kaynak sağlanması konusunda veri-
len ağırlık açıkça görülmekledir. GYÜ'lerin artan ölçüde gereksinme duydukları 
mali kaynakların hangi yollardan aktarılabileceği incelendiğinde karşımıza şu 
tablo çıkmaktadır : il) Malî yardım ve teknik yardım, '2) Dış ticaret gelirleri (kar-
şılıksız tarife indirimleri de bu çerçevede düşünülmelidir), 3) Anamadde anlaş-
maları ve telâfi edici finansman, 4) Borç ertelenmesi veya silinmesi, 5) Uluslararası 
finansman kurumlarından sağlanan krediler, 6) Çok Uyruklu Şirketler aracılığıy-
la doğrudan yatırımlar, 7) Bazı üretim kaynakları üzerinde tesis edilecek ortak 
mülkiyetten doğacak gelirler. 

(25) Arvid Pardo ve Elisabeth Mann Borgese, a.g.e., s. 147. 

156 



Bu sonuncu yol henüz insanlık iarihinde denenmemiş bir iürdür. Fakat deniz 
yatağının işlenmesi için Deniz Hukuku Konferansı çerçevesinde, insanlığın ortak 
mirası kavramından hareketle geliştirilen mekanizma ilk kez bu yolun kullanılma-
sını sağlayacaktır. Sözleşme tasarısının bugün aldığı şekille, gerek tüm ülkelerin 
ortaklaşa sahip olduğu bölgedeki faaliyeti yönetecek olan Otoritenin şirket ve 
devletlere vereceği işletme haklan karşılığı elde edeceği gelirden, gerek Otori-
tenin bizzat kendi kolu olan "Enterprise" ile girişeceği üretim faaliyetlerinin ge-
lirindn, GYÜ'ler doğrudan doğruya paylarını alacaklardır. 

Söz konusu gelirin ne olacağı ve GYÜ'lerin kaynak gereksinmelerinin karşı-
lanmasına ne ölçüde katkıda bulunacağı konusunda çeşitli hesaplar yapılmakta, 
tartışmalar yer almaktadır. Aslında bu hesaplar birçok bilinmeyene dayanmakta-
dır. Deniz yatağındaki rezervlerin gerçek miktarı, kaç şirketin ve ülkenin üretim 
faaliyetinde bulunacağı, yıllık üretim miktarının ne olacağı ve yıllara göre na-
sıl gelişeceği, gerçek maliyetlerin hangi düzeye varacağı, Otorile'nin hissesinin 
oranı gibi noktalar uzun bir bilinmeyenler listesinin başında gelmektedir. Bu bil-
gi eksikliğine karşın çeşitli varsayımlar üzerinden yürütülen farklı hesaplara gö-
re 1985 yılında derin deniz madenciliğinden elde edilecek net gelir 1 milyar do-
lar ile 2,5 milyar dolar arasında değişmektedir. Net gelir üzerinden Otoritenin pa-
yı ise bu çerçevede tahminen 500 milyon ile 800 milyon dolar arasında bir rakam 
olabilir. 

Gelişme Yolundaki Ülkelerin mali kaynak gereksinmeleri açısından bu rakam-
ların çok fazla önem taşımadığı ortadadır. Bu konudaki hesaplarını farklı bir yön-
tem kullanarak geliştiren Frank Laque, Roma Klübü çalışmaları çerçevesinde 
Tinbergen'in hazırladığı GYÜ'lerin mali yardım gereksinmeleri tabloları ile okya-
nus yumrularından sağlanabilecek gelirleri kıyaslamakladır (26). 2025 yılı var-
sayımları üzerinden Laaua'nin vardığı sonuç, bu kaynaktan GYÜ gereksinmeleri-
nin en iyimser tahminle % 6, 8, fakat daha büyük olasılıkla % 3 oranında karşı-
lanabileceği şeklindedir. 

Aslında DHK ile atılan adımla sağlanan kazanç bu rakamların çok ötesinde-
dir. İnsanlığın ortak mülkiyetine geçecek alandan, teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak çok daha önemli kazançların elde edilmesi olasılığı bulunduğu unu':ulma-
malıdır. Bu şekilde uluslararası ekonomik ilişkilere temel değişiklikler getirilmek-
tedir. Bugüne değin alışıldığı şekliyle, sanayileşmiş ülkelerin büyük üstünlükleri 
sayesinde ekonomik faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin bir bölümünü "yardım" 
formülü ile GYÜ'lere aktarmaları yerine, bu üstünlüğün bir ortaklık çerçevesinde 
kullanılması ve GYÜ'lerin yaratılacak gelirden doğrudan doğruya yararlanmala-
rıdır söz konusu olan. Gerçekte, "uluslararası dengeli gelir dağılımı" yaklaşımın-
da, YUED çizgisinde temel bir aşamaya ulaşılmaktadır. 

E) Kurumsallaşma : 
Uluslararası ilişkilerde iki kutuplu dengenin sona ermesi, ekonomik ve top-

lumsal konuların uluslararası gündemde kazandığı önem, teknolojik gelişmeler, 

(26) Frank L,. LaQue, Contıibution of Deep-Sea Mining to RİO Goals, "PACEM IN 
MARÜBUS V I I " içinde, Cezayir, Ekim 1976, s. 122—124. 
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•uluslararası ilişkilere önemli yapısal değişiklikler getirmiştir. Ancak uluslararası 
alandaki yeni sorunların zorunlu yaptığı işbirliği ve karşılıklı bağımlılığı gerçeîk-
leşiirecak, uluslararası toplumun gereksinmelerini karşılayacak yeni kurumlar he-
nüz kurulamamıştır. Bunun sonucu uluslararası alanda bir kurumsal boşluk doğ-
muştur. 

>Bu boşluk uluslararası ekonomik ilişkilerde de kendini duyurmaktadır. Yeni 
ekonomik düzenin gerektirdiği sanayileşmiş ülkelerle GYÜ'ler arasındaki işbirliği-
nin gerçekleşmesi yeni bir kurumsal çerçeveye gereksinme göstermektedir. Bu ge-
reksinmeye, ilgili bölümde kaydedildiği üzere, YUED ilkelerini belirleyen ana bel-
gelerde yer verilmiştir. 

Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenin ilkeleri hem denizlerdeki, hem de kara-
lardaki kaynaklar için geçerlidir. Ancak, denizlerde uluslararası alandaki maden-
lerin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi ve böylelikle bu kaynakların 
devletlerin egemenliği altına girmesinin önlenmesi, YUED'in önce denizlerde uy-
gulanması olanağını sağlamıştır. Bu nedenle, deniz yatağındaki madenlerin işle-
tilmesi denemesinin başarı kazanması yeni uluslararası ekonomik düzenin somut 
bir niteliğe kavuşması yönünden önem taşımaktadır. Bu deneme başarılı bir so-
nuç verirse, elde edilen deneyler dünya ekonomisinin diğer kesimlerine de uy-
gulanabilecektir. 

DHiK müzakerelerinde geliştirilen Sözleşme tasarısında yer aldığı şekliyle, de-
niz yatağındaki bütün faaliyetleri uluslararası toplum adına yürütmekle sorumlu 
"Otorite" adlı bir uluslararası örgüt kurulacaktır. Kaynakların işletilmesi amacıy-
la Otorite, ticarî nitelikle ayrı bir kuruluşa da sahip olacaktır"(Enterprise). 

Otorite'nin ortaya çıkışı, uluslararası ekonomik ilişkilerde yepyeni bir yakla-
şım vurgulamaktadır. Tarihte ilk kez, devletler üstü olarak nitelendirilebilecek bir 
örgüte son derece geniş yetkiler ve görevler emanet edilmektedir. 

DHİK çerçevesinde geliştirilen Otorite ile UİNOTAD içinde çalışmaları sürdü-
rülen Anamaddeler Birleşik Programının ana öğesi Ortak Fon arasında bir para-
lellik çizilebilir. Gerçi bunlardan birincisi ortak mülkiyet altındaki deniz yata-
ğında bulunan madenlerin işletilmesi sorumluluğunu yüklenmekle, ikincisi ise 
devletlerin kendi sahip bulundukları kaynaklardan yapacakları üretimin pazar-
lanmasmda istikrar sağlamaya yönelmektedir. Fakat birinde üretimin ve fiyat-
ların kontrolü söz konusu iken, diğerinde uluslararası stokların Yaratılması ve bun-
ların finansmanı temel konudur. Gerçekte bu kavramların birbirlerinden pek fark-
lı olduğu söylenemez. Her iki yaklaşımda da teme] amaç, üretim miktarlarından 
hareketle, hammadde piyasalarında büyük dalgalanmaları önlemek ve böylece 
üreticilerin gelirlerinde istikrar sağlamaktır. Her ikisinde da görev uluslararası bir 
örgüte verilmek istenmektedir. YUED'in temel kurumlarından biri DHK, ötekisi 
ise UNCTAD içinde oluşmaktadır. 

Uluslararası ekonomik ilişkilere yeni bir yön vermek üzere bazı kurumların 
yaratılması gündeme girince, YUED ilkelerinin bir başkasını da beraberinde ge-
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lirmektedir. Bu, uluslararası ekonomik ilişkilerin yeniden düzenlenmesinde tüm 
ülkelere eşil koşullarla eşil söz hakkı tanınması ilkesidir. 2. Dünya Savaşı sonra-
sı kurulan düzende, kendilerine karar mekanizması içinde hiçbir söz hakkı tanın-
mayan GYÜ'ler, yeni düzenlemelerde bu tulumun yinelenmesine meydan ver-
memekte kararlıdırlar. Bu bakımdan gerek Anamaddeler Ortak Fonunun, gerek 
deniz yatağını işletecek Otoritenin yönetiminde adalet ilkesi çerçevesinde kendi-
lerine eşil oy hakkı verilmesini islemektedirler. Buna karşılık her iki kurumun iş-
lemesi için gerekli sermayenin daha büyük bölümünü sağlayacak olan sanayileş-
miş ülkeler, oy hakkı oranlarının belirlenmesini sermaye katkılarına bağlamak 
çabasındadırlar. Bu konu üzerindeki müzakereler henüz sonucun kestirilebileceği 
bir düzeye erişmediğinden varılacak noktanın ne olacağını şimdiden söylemek 
olanağı yoktur. Buna karşılık, hammaddelerin GYÜ'lerin ekonomileri içindeki nis-
bî önemi göz önünde tutularak sonunda % 50 oranımda oy hakkı elde etmelerine 
varılsa dahi, bugünkü uluslararası ekonomiye yön veren kurumların yönetim dü-
zenine kıyasla devrim niteliğinde bir ilerleme sağlanmış olacaktır. 

C) Çok Uyruklu Şirkeiler : 

Günümüzde Çok Uyruklu Şirketler (ÇUŞ'ler) olarak adlandırılan olgunun ni-
telikleri, faaliyet alanları ve çalışma yöntemleri gibi konularda bilgi vermek bu 
yazı sınırlarının dışında kalmaktadır. Sadece işaret edilmesi gereken nokta YUED 

- açısından Çok Uyruklu Şirketlerin önemidir. Gerçekten bu şirketler "faaliyetle-
rinde ulusal sınırları fiilen ortadan kaldırmışlar ve böylece 'serbest uluslararası 
ekonomik düzen' in başlıca öğesi olmuşlardır... 1973 yılında 450 milyar dolarla 
sosyalist ülkeler dışında dünya üretiminin % 1'5'ini sağlayan ÇUŞ'lerin 1985'de bu 
oranı % 4!l'e çıkarmaları ve aynı zamanda dünyada mevcut sermayenin % 75'ine 
sahip olmaları beklenmektedir." (27) Bu olağanüstü güçleri ile ÇUŞ'ler mevcut eko-
nomik düzenin bir yandan itici gücü olmakta, diğer yandan bu düzenden azami 
şökilde yararlanmaktadırlar. Bu düzen içinde yapıları ve çalışma yöntemleriyle 
ÇUŞ'leri hiçbir kurala bağlama olanağı bulunamamıştır. 

ÇUŞ faaliyetlerinin gittikçe hammadde kaynağı ve emeğin ucuz olduğu GYÜ'-
lerde yoğunlaşmaya başlaması ve bu ülkelerin ÇUŞ'lerle pazarlık güçlerinin çok 
zayıf kaldığı dikkate alınarak, YUED ilkeleri arasında ÇUŞ faaliyetlerinin kontrolü 
yönünde çabalara yer verilmiştir. Bu çerçevede, ÇUŞ'ler hakkında yeterli bilgi 
«kımmı sağlamak, bölgesel anlaşmalarla devletlerin pazarlık gücünü artırmak, ya-
bancı sermayenin sağladığı yararın daha büyük omda ev sahibi ülkede kalması-
na yol açacak ekonomik ve malî önlemleri geliştirmek ve bu konularda ulusal kal-
kınma plânlarında yer alan ilkeleri ahenkleştirebilımek için çaba harcanmaktadır. 
Bunlara ek olarak ve en önemlisi, yukarıda III. Bölümünde de belirtildiği üzsre 
Birleşmiş Milletler çerçevesinde ÇUŞ'ler için bir Davranış Kodunun müzakere 
edilmekte olmasıdır. Halen üzerinde çalışılan tasarının kapsamı bazı bölüm baş-

(27) Dışişleri Bakanlığı, Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye, Özel Çalışma Grubu Ra-
poru, Ankara, Temmuz 1977, S. 62—63. 
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lıklarına bakmakla bir dereceye kadar anlaşılabilir : ÇUŞ'lerin ulusal kanunlarla 
ekonomik ve sosyo-kültürel hedeflere uymaları, insan haklarına saygı, ülkelerin 
iç işlerine karışmama, usulsüz uygulamalardan kaçınma,- ayrıca, mülkiyet, konirol, 
finansman, vergi, kısıtlayıcı ticaret uygulamaları, istihdam, tüketicinin ve çevre-
nin korunması, bilgi açıklama, millileştirme ve tazminat sorunları. 

Tahmin edileceği üzere, Mart 1979'a kadar tamamlanması öngörülen Davranış 
Kodu müzakerelerinde Kuzey ve Güneyin temel çatışmaları sergilenmektedir. Gü-
ney ÇUŞ gerçeğini ve gereğini reddetmemekte, buna karşılık ÇUŞ faaliyetlerini 
kontrol altına alarak bunları kendi kalkınma plânları çizgisine oturtmak istemek-
ledir. Kuzey ise, ÇUŞ faaliyetlerine sürekli hareket serbestliği ve güvence sağla-
maya çalışmakta, kurulacak yeni ekonomik düzen içinde bunların temel direkler-
den birisi olması amacını gütmektedir. En büyük anlaşmazlık noktalarından biri 
ise Kod'a uyulmasının zorunlu olup olmayacağı konusudur. 

Davranış Kodu için zorlu müzakereler bu şekilde sürdürülürken. Deniz Huku-
ku Konferansı içinde de aynı alanda ilginç bazı gelişmeler vardır. Deniz Yatağın-
daki madenlerin işletilmesi, manganez yumrularının yerlerini saptayan araştırma-
ların yapılması, bunları çıkaracak teknolojinin geliştirilmesi, karadaki tesislere ta-
şınması ve kimyasal işlemlerle yumrular içindeki madenlerin kullanılacak biçime 
getirilmesi gibi oldukça pahalı ve karmaşık işlemleri gerektirmektedir. 

Bu nedenle, bugün için gerekli araştırmaları yapmış, çıkarma teknolojisini el-
de tutan, kimyasal ayırım tesislerine sahip ve işletmeye geçmeye 'hazır sadece dört 
Çok Uyruklu Şirket grubu bulunmaktadır. 1980'lerde bu sayının altıya çıkması 
beklenmektedir. 

Sözleşme Tasarısında, Çok Uyruklu Şirketlerden açıkça söz edilmemektedir. 
Deniz yatağını işletmeye yetkili olanlar için "üye devletler, devlet kuruluşları, 
bir devletin vatandaşlığında'ki ya da bir devletçe kontrol edilen gerçek ya da tü-
zel kişiler ya da bunların herhangi bir grubu" (28) biçiminde esnek bir formül kul-
lanılmıştır. Çok Uyruklu Şirketlerin, "bunların herhangi bir grubu" deyiminin 
kapsamına girdiği düşünülebilir. 

Sözleşme Tasarısında açık bir biçimde belirtilmemesine karşın, ÇUŞ'ier gerek 
görüşmeleri, gerek Sözleşme Tasarısındaki rejimi etkileyen en önemli etkendir. 
Örneğin, deniz yatağının işletilmesi rejiminin işletilebilecek maden yatakları öl-
çütüne dayanmasının nedeni Çok Uyruklu Şirketlerdir. İleride, VI—A bölümünde 
açıklanacak olan '"Banking" sistemi gereğince, her işletici eş değerde iki işletile-
bilecek bölge gösterecek ve bunlardan birini Otorite'ye bırakacaktır. Bu sistem 
kabul edilirken 1980'lerde 4 - 6 ÇUŞ'in işlenmeye gsçeceği ve bunun iki katı olan, 
8 - 12 bölgenin işletmeye elverişli bulunduğu dikkate alınmıştır. 

(28) United Nations, Third UN Conference on the Law of the Sea, Official Records, 
Informal Coraposite Negotiating Text, Volume VTH, Sixth Session, New York, 
1977. 

160 

1 



Üretim sınırlamalarına ilişkin maddelerde de ÇUŞ'lerin çıkarlarının uzlaşlırıl-
masına çalışılmıştır. Burada da toplam üretim yerine, ÇUŞ'lerin ve işletmeye el-
verişli bölgelerin sayısı üretim sınırlamalarının saptanmasına esas olmuştur (29). 
İlk yedi yıllık dönem içinde, nikel talebindeki artışın bütününün deniz yatağın-
dan yapılacak üretimle karşılanmasının öngörülmesindeki amaç da, ÇUŞ'lerin üre-
tim sınıflamasından doğan kaygılarını azaltmak ve işletmeye geçmelerini teşvik 
etmektir. 

ÇUŞ'lerin temsilcilerini DHK koridorlarında ya da açık toplantılarında dinle-
yiciler arasında görmek olanağı varsa da, görüşleri sermaye gruplannı oluşturan 
devletlerce temsil edilmektedir. Bu nedenle ÇUŞ'ler bu devletler içindeki çaba-
larıyla, devletlerin Konierans'daki tulumlarını etkilemeye çalışmakta ve çoğun-
lukla bunda başarılı olmaktadırlar. Batılı sanayileşmiş devletlerin Konferans'da 
verebilecekleri ödünlerin alt sınırını, ÇUŞ'lerin işletmeye geçmek için ön gördük-
leri asgari koşullar meydana getirmektedir. ÇUŞ'lerin Konferans'ı etkilemelerinin 
en çarpıcı örneği, ABD Kongre'sinden yakında geçmesi beklenen ve şirketlere de-
niz yatağını işletmeleri iznini veren yasadır. Konferans'dâki görüşmeler üzerinde 
önemli olumsuz etkileri doğuracak olan bu yasa ve sonuçları üzerinde ayrıca du-
rulacaktır. 

Deniz Yatağındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesi 730 mil-
yon dolarlık bir yatırım gerektirmektedir (30). İşletmenin büyük bir yatırımı ge-
rektirmesine karşılık yeni bir alan olması sonucu taşıdığı riskler nedeniyle bu ko-
nuyla ilgilenen şirketler birleşmek zorunluluğunu duymuşlardır. Bu birleşmeler 
sonucu dört büyük konsorsiyum doğmuştur. Bunun yanında yumruların çıkarıl-
ması için mevcut iki sistemden biri olan kova sisteminin geliştirilmesi amacıyla 
beşinci bir grup kurulmuştur. 

Konsorsiyumların oluşumu şöyledir (31) : 

a) Ocean Mining Associates (OMA) — Üyeleri : Tenneco, Essex Iron Co., (his-
selerine % 100 US Steel sahiptir); Union Mines, Inc., (hisselerine % 100 Union 
Miniere Belgium sahiptir),- Japanese Manganese Nodüle Developmerıl Co., (his-
selerine Nichimen, C. I. toh ve Kanematsu sahiptir); Deepsea Ventures. 

b) Kennecoti Consortium — Üyeleri : Kennecott Copper Corp.,- Rio Tinto Zinc ; 

Consolidated Gold Fieilds,- Mitsubishi,- Noranda Mines. 

c) Lockheed Consoriium — Üyeleri : Lockheed Missile and Space Co.,- Standard 
Oil of Indiana,- Royal Dutch Shell. 

d) INCO Corporation (Ocean Management Consortium) — Üveleri : 
International N'ickel Company of Canada,- AMR (hisselerine Preussacr. Saİ7aitter, 
Metallgesselschafl sahiptir),- Deep Ocean Mining Company (Japon); SEDCO, Inc. 

(29) Jean-Pierre Lövy, The Evolution of a Resource Poücy for the Exploitation of 
Deep Sea-Bed Minerals, Mart 1978, (basılmamış rapor), s. 8. 

(30) K. D. Shaw, "Ocean Mining : Costs and Revenue", Semınar Under the Aıi'mres 
of the European Economic Community on the ExpIoitation of the Deep Seabed, 
Brüksel, 2 2 - 2 5 Şubat, 1977, s. 3. 

(31) Jean — Pierre Lövy, a.g.e., s. 8-
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e) Coniinuous Line Bucket Grubu — Bu gruba, kova sistemini geliştirmek ama-
cıyla Fransa, Kanada, Avustralya, Japonya, ABD ve Federal Almanya'dan 20 şir-
ket katılmışlardır. Söz konusu sistemle ilgili denemeler yapmakta olup, sistemin 
başarısı ya da başarısızlığı belirlenince dağılması beklenmektedir. 

Deniz yatağının işletilmesi konusunda Sovyetler Birliği'ndeki gelişmelere iliş-
kin bilgi bulunmamaktadır. Önemli bir nikel üreticisi olan Sovyetler Birliği'nin 
işletmeye geçmek için acele etmediği, bununla birlikte işletme olanaklarını elin-
de tuttuğu sanılmaktadır (32). 

iDeniz Yatağının işletilmesi yeteneğini hiç değilse bugün için ellerinde tut-
maları nedeniyle Çok Uyruklu Şirketler DHK gündemi içinde yerlerini alırken ve 
sanayileşmiş Kuzey Hükümetleri, .şirketlerinin çıkarlarını gözetmek için yoğun 
faaliyetlerini sürdürürken, Konferans'ta bir bakıma çok önemli başka bir gelişme 
de izlenmektedir. Hazırlanan Sözleşme Tasarısında, ulusal yetki alanı dışında ka-
lan deniz yatağı ve okyanus dibinde, yani insanlığın ortak mirası olan alanda, üre-
tim faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği en ince ayrıntısına kadar belirlenmek-
tedir. Otorite ile sözleşme yaparak kaynakları işletecek olan devletler, gerçek ya 
da tüzel kişilerin başvuru şekilleri, gerekli yetenekleri, uyacakları malî kurallar, 
gelirden sağlanacak hisse oranlan, teknoloji ve bilgi aktarımı zorunluluklarına 
kadar akla gelebilecek tüm ilkelere metinde yer verilmektedir. 

IBu gelişmenin ortaya çıkardığı ilginç sonuç şudur : YUED'in ana ilkeleri ara-
sında olan, ÇUŞ'ler faaliyetini belirli kurallara bağlama amacı ilk defa olarak de-
niz yatağı için gerçekleştirilmiş olacaktır. Kuzey hükümetleri, uluslararası ekono-
minin yeni bir faaliyet alanına şirketlerinin önceden belirlenmiş kesin kurallara 
uyarak girmeleri ilkesini kabul etmiş görünmektedirler. Yeni düzene yaklaşım 
açısından bunun ne denli büyük bir adım oluşturduğunu vurgulamak herhalde 
gereksizdir. ÇUŞ faaliyetinin düzenli ve GYÜ'ler için olumlu bir şekilde yürütü-
lebileceği bu şekilde ispat edilmiş olacaktır. Bu alanda DHK çerçevesinde elde 
edilecek sonucun, başta Davranış Kodu olmak üzere ÇUŞ'ler üzerindeki diğer ça-
lışmaları şu ya da bu şekilde etkileyeceği kuşkusuzdur. 

D) Kaynakların Global Yönetimi : 
Dünyada hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye karşılık karadaki ham madde kay-

naklarının azalması, bu kaynakların en akılcı bir biçimde kullanılması ve sana-
yileşmiş ülkelerin ve sanayileşmek .isteyen GYÜ'ılerin gereksinmelerini karşılaya-
cak biçimde dağılımının yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Dünyadaki 
ham madde kaynaklarının bu amaçlarla kullanılması ancak kaynaklarla ilgili glo-
bal bir yaklaşımın benimsenerek bir kaynak siyasetinin saptanmasına bağlıdır. 

İHam madde kaYnaklarının azalması ve global bir kaynak siyasetine duyulan 
gereksinmenin sonucu olarak kaynaklarla ilgili mülkiyet, egemenlik gibi temel 
kavramlar değişikliğe uğramaya başlamıştır. 

Den'z Hukuku Konferansı, uluslararası ekonomik ilişkilere köklü değişiklikler 
getiren, global bir kaynak siyasetinin somut olarak belirlemeye başladığı ilk ulus-

(32) Rlehard Hudson, The Law of the Sea, Ocean Mining and the New International 
Economic Order, Center for War and Peace Studies, New York, 1977, s. 4. 
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lararası deneme niteliğindedir. Konferans'ın bu niteliği, 1967'den bu yana oluşan 
bir evrimin sonucudur. 

1967 yılında Pardo, deniz yatağındaki manganez yumrularının ekonomik de-
ğerini belirttiği zaman, bu yumruların işletilmesinin en önemli yararlarının geliş-
me yolundaki ülkelere gelir sağlamak olduğu düşünülmüştü. Oysa o yandan bu 
yana meydana gelen gelişmeler deniz yatağındaki madenlerin işletilmesinin salt 
gelir sağlamanın ötesinde boyutlar kazanmasına yol açmıştır. Deniz yatağındaki 
madenlerin işletilmesi sorunu, uluslararası ilişkilerde köklü değişikliklere yol aça-
cak ve yeni bir işbirliği modeli ortaya çıkaracak global bir kaynak siyasetinin 
saptanması olanağını vermiştir. 

ıDHK'daki bu evrim, Konferans'ın koşullarının gerektirdiği zorunlulukların so-
nucudur. Çünkü, deniz yatağındaki manganez yumrularının işletilmesi için ku-
rulan rejimin değişik ve çelişen öğeleri kapsaması gerekmektedir. Deniz Yata-
ğının işletilmesinin temel amacı gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin bu ma-
denlerden yararlanmalarını sağlamaktır. Ancak bu madenlerin işletilmesinden hem 
GYÜ'lere gelir sağlanması, hem Çok Uyruklu Şirketlere işletmeye geçmelerini teş-
vik edecek yeterli kazancın bırakılması gerekmektedir. ÇUŞ'ler işletmeye geçme-
dikleri takdirde GYÜ'lerin teknolojiye sahip olmaları ve işletmeye katılmaları ger-
çekleşemeyecektir. Bunun yanında, karadaki üreticilerin korunması ve bu amaçla 
üretimin sınırlanması amacı diğer bütün öğelerle çelişmektedir. Bütün bu çelişen 
öğeleri uzlaştıracak bir rejimin kurulmasına ancak global bir siyaset çerçevesin-
de olanak vardır. 

Deniz Hukuku Konferansı'nın bu amacı gerçekleştiremeyeceği kesinleşmemiş-
tir. Ancak Konferans başarılı olarak sonuçlanmasa bile, uluslararası ekonomik iliş-
kilerde yeni bir anlayışın ortaya çıkmasına yardımcı olmak bakımından önem ta-
şıyacaktır. 

E) Teknoloji Aktarımı : 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelinde teknolojik gelişmenin yattığı fik-
rinden hareketle, YUED ilkeleri arasında teknoloji aktarımına özel bir önem ve-
rilmekledir. Amaç, kısıtlamaları ortadan kaldırarak eşit ve elverişli koşullarla 
GYÜ'lere bu aktarımı sağlamaktır. Diğer birçok alanda olduğu gibi, teknoloji ko-
nusunda da Kuzey ve Güney arasında temel yaklaşım farkları vardır. Sanayileş-
miş Kuzey ülkeleri, teknolojinin büyük harcama ve ticarî risk sonucu geliştirildi-
ği, bu nedenile sahipleri tarafından istendiği takdirde ve karşılığını tam olarak al-
mak koşuluyla aktarılabileceği görüşünden hareket etmektedirler. Gelişme yo-
lundaki Güney ülkeleri ise, tarihsel tecrübelerini dikkate alarak, teknolojiye ula-
şım olanaklarının keyfî olarak kısıtlandığını, aynı teknoloji için farklı fiyatlama 
uygulandığını, teknolojinin tek başına alınmasına fırsat verilmediğini, yani ge-
nellikle bir sermaye yatırımına bağlı tutulduğunu ileri sürmekledirler. Bu tür sa-
kıncaları ortadan kaldırmak üzere, kurulması amaçlanan yeni düzende, teknoloji-
nin, bir Davranış Kodu çerçevesinde adalet ve eşitlik kuralları içinde serbestçe 
akımının sağlanması istenmektedir. 
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Teknoloji aktarımı için uluslararası bir Davranış Kodu hazırlanması fikri ilk 
kez 1972'de Santiago'da yapılan III. UNCTAD Konferansında ortaya atılmıştı.. 
O günden bugüne UNCTAD içinde yer alan çalışmalar çeşitli iniş - çıkışlar gös-
ierdi. İlk zamanlar gerek sanayileşmiş Batılı ülkeler, gerek sosyalist ülkeler bu ça-
lışmaların dışında kalmaya çalıştılar. Fakat sonradan, iddiaların aksine teknoloji 
aktarımına ilişkin kuralların kâğıda döküle'bileceği 77'ler Grubu uzmanlarınca 
ispatlanınca, bu ülkeler de çalışmalara katılıp karşı önerilerini sunmak gereğini 
hissettiler. 

ıSözkonusu Davranış Kodu üzerindeki teknik çalışmalar artık tamamlanmış bu-
lunmaktadır. Çeşitli seçenekleri kapsayan tasarı Ekim 1978'de toplantılarına baş-
lamış olan bu uluslararası konferansta siyasal düzeyde ele alınmaktadır. 

GYÜ'ler adına 77'ler Grubunca teknoloji aktarımı için hazırlanan tasarının gi-
riş bölümünde şu ifadeler yer almaktadır (33) : 

"Teknolojinin, insanlığın ortak mirasının bir parçası olduğu ve halklarının 
yaşam düzeylerini yükseltebilmek için tüm ülkelerin teknolojiye ulaşım hakkı ol-
duğu inancından hareketle..." 

Bu ifadelerden, deniz yatağı ile teknoloji konularındaki yaklaşımın birbirle-
rine koşut olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim bu yaklaşım, DHK çerçevesin-
de teknoloji aktarımına özel bir önem verilmesinde etkili olmuştur. Daha önce 
belirtildiği gibi, bugün için az sayıda Çok Uyruklu Şirket deniz yatağının işletil-
mesi için gerekli teknolojiye sahip bulunmaktadır. Ancak deniz yatağı yoluyla 
bir yandan GYÜ'lerin kalkınma çabalarına katkıda bulunmak, diğer yandan bu 
ülkelerin de gerek kendi ekonomik bölgellerinde, gerek uluslararası okyanus ala-
nında üretime katılmalarını sağlamak için yumru kaynaklarına ilişkin bilgilerin 
ve madencilik tekniklerinin bu ülkelere aktarılması gerekmektedir. Bu amaçlarla 
Sözleşme Tasarısında bilgi ve teknoloji aktarımı için çeşitli hükümler öngörülmüş-
tür. 

Sözkonusu hükümler çerçevesinde deniz yatağında üretimde bulunacak şirket 
veya devletler, ellerinde bulunan tüm bilgileri Otorite ile paylaşmak ve kullan-
dıkları teknolojiyi makul koşullarla Otorite'ye devretmek zorunda olacaklardır. 
Bu şekilde Otorite hem "Enterprise" aracılığıyla kendisine ayrılan bölgede faali-
yette bulunmak için gerekli teknolojiye sahip olacak, hem de bu teknolojiyi iste-
yen GYÜ'lere aktarabilecektir. Böylece hiç değilse denizlerde teknolojik tekelci-
lik ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Sözleşme Tasarısı, deniz teknolojisinin geliştirilmesi ve aktarımı üzerinde çe-
şitli ikili, bölgesel ve evrensel işbirliği yollarını içermektedir. Bu arada GYÜ'lerde 
bölgesel deniz bilimleri merkezlerinin kurulması öngörülürken, "Enterprise" ın ve 
GYÜ'lerin uzmanlarının eğitilmesi için de deniz yalağında faaliyette bulunacak 
devlet ve şirketlere yükümlülükler getirilmektedir. 

DHK sonucu uluslararası bir rejim kurulabilirse, teknolojinin tüm insanlığın 
malı olduğu ve hakça koşullarla tüm insanlığın ekonomik ve sosyal gelişmesinde 
kullanılabileceği düşüncesi evrensel düzeyde uygulamaya geçirilmiş olacaktır. 

(33) UNCTAD, Draft International Code of Conduct on Transfer of Technology, 
TD/OODE TOT/1, TD/AC. 1/18, Cenevre, 13 Temmuz 1978, S. 4. 
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VI — DENİZ HUKUKU KONFERANSI'NDA ULUSLARARASI DENİZ YATAĞI-
NIN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR : 

A) TEMEL ANLAŞMAZLIK KONULARI . 

1 — Uluslararası Madenleri Kimin İşleteceği : 

IBu konu Deniz Yatağı Komilesi'nin kurulduğu 1967 yılından bu yana sanayi-
leşmiş ülkelerle GYÎÜ'ler arasındaki en temel görüş ayrılıklarından birini oluştur-
maktadır. GYÜ'ler Konferans'ın ilk dönemlerinde uluslararası alandaki madenle-
rin Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi Ve onun ticari organı olan Kuruluş 
(Enterprise) tarafından doğrudan doğruya işletilmesini savunmuşlardır. Buna kar-
şılık bu dönemlerde sanayileşmiş ülkeler, lisans sistemini önermişlerdir. Bu siste-
me göre, işletme yetkisi özel şirketler ve devletlerde olacak, Otorite'nin yetkileri 
bu şirketlere ve devlet kuruluşlarına lisans vermekle sınırlanacaktır. Lisans siste-
minin, deniz yatağındaki madenlerin gerekli teknolojiye sahip Çok Uyruklu Şir-
ketlerin tekelinde kalması sonucunu doğuracağı açıktır. Bu tür bir sistem, sana-
yileşmiş ülkelere yeni kaynaklar sağlayarak GYU'leri dışarıda bırakan yeni bir 
endüstri kurmak olanağını verecek ve Kuzey ile Güney arasındaki faikın büyü-
mesine yol açacaktır. Bunun yanında, bu sistem karada maden üreten GYU'leri ko-
ruyucu önlemler getirmeyecek, bunların ileride gerekli teknolojiye sahip olmala-
rını önleyecektir. 

Konferans'ın birinci komitesinde başlangıçtan günümüze dek gösterilen çaba-
lar, bu iki görüş arasında bir uzlaşı sağlamaya yönelmiştir. Bu çabalar türlü aşa-
malardan geçtikten sonra, bir uzlaşının ana çizgileri, 1977 Mart ayında Cenevre'de 
Norveç'li Bakan Evensen'in başkanlığında yapılan dönemlerarası toplantıda be-
lirmeye başlamıştır. Bu uzlaşı, bazı değişikliklerle daha önce ıSözleşme tasarısı di-
ye andığımız Resmi Olmayan Bileşik Görüşme Metni'nde (Informal Composile 
Negotiating Texl) yer almaktadır. Uzlaşının esası, "paralel sistem" denen bir sis-
teme dayanmaktadır. Buna göre, uluslararası alandaki bütün faaliyetlerin yürü-
tülmesi yetkisi Otorite'ye aittir. Bu faaliyetler Otorite adına, Otorite'nin organı 
olan Kuruluş ya da Otorite ile Sözleşme yaparak şirketler ve devlet kuruluşları ta-
rafından yürütülecektir. Böylelikle uygulamada Otorite ile şirketler ve devlet ku-
ruluşları paralel bir biçimde deniz yatağını işletebileceklerdir. 

V 

iSislemin bir diğer öğesi "banking" yöntemidir. Bu yöntem gereğince, deniz 
yatağını 'işletmek isteyen şirket aynı ekonomik değerde iki alan göstermek zorun-
dadır. Bu alanlardan biri şirketçe işletilecek, diğeri ileride Otorite tarafından iş-
letilmek üzere saklanacaktır. Böylece, bütün işletilebilecek alanların Çok Uyruk-
lu Şirketlerin ya da devletlerin tekelinde kalması önlenmekte ve Otorite'nin elin-
de teknolojik olanaklara sahip olduğu zaman işletebileceği bir rezerv birikmekte-
dir. 

Uzlaşının diğer bir özelliği, sistemin geçici bir sûre için yürürlükte olmasıdır. 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 20 yıl sonra bir Gözden Geçirme Konferansı 
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toplanarak işletmeye ilişkin maddelerin amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediği-
ne karar verecek ve gerekirse bu maddelerde değişiklik yapacaktır (34). 

Yukarıdaki ana ilkeler üzerinde Konferans'ta genel bir anlaşma olmasına kar-
şın, bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin görüş ayrılıkları henüz giderilememiştir. 
Örneğin, Otorite'nin yetkilerinin kapsamı, şirketlerin işletmeye geçebilmek için 
otoriteye gerekli mali kaynak ve teknoloji sağlamalarının bir ön koşul olması, 
gözden geçirme konferansı'nda bir anlaşmaya varılamaması durumunda yürürlük-
te olacak sistem gibi konular üzerinde görüşmeler sürmektedir. Sanayileşmiş ül-
keler, Otorite gerekli malî kaynak ve teknolojiye sahip olduktan sonra gözden ge-
çirme 'konferansında sistemi değiştirerek doğrudan doğruya işletme sistemine ge-
çilmesinden, GYÜ'ler de, sanayileşmiş ülkelerin hiç bir zaman Otorite'ye işletme-
ye başlaması için yeterli mali kaynak ve teknoloji sağlamayacaklarından kaygı-
lanmaktadırlar. 

2 — Üretim Sınırlaması : 

Manganez yumrularından üretilecek manganez, bakır, nikel ve kobaılt'ın, bu 
madenleri karada üreten devletler yönünden doğuracağı olumsuz etkilerin önlen-
mesi, ÎKonferans'ın başından beri en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Şili, 
Peru, Gana, Uganda, Zaire, Zambiya, Gabon,' Guyana gibi dış satım gelirleri bü-
yük ölçüde karadan ürettikleri madenlere bağlı olan ülkeler, deniz yatağındaki 
madenilerin üretiminin, kendi üretimleri üzerindeki olumsuz etkilerini en az bir dü-
zeye indirecek biçimde sınırlanmasını istemişlerdir. Üretim sınırlamaları yalnız 
karada maden üreten GYÜ'lerin değil, Avustralya, Kanada, Güney Afrika gibi bu 
madenleri üreten sanayileşmiş ülkelerin de çıkarlarına uygundur. Buna karşılık 
ABD, Japonya, Ortak Pazar ülkeleri üretimin sınırlanmasına karşı çıkmışlar, deniz 
yatağındaki madenlerin sınırlanmadan üretilmesinin kendi dış ödeme güçlükle-
rini ortadan kaldıracağını ileri sürmüşlerdir l(3'5). 

Konferans'laki bu tartışma, başka ham maddelerin de üretiminin sınırlanma-
sına yol açabilecek bir örnek oluşturduğundan diğer GYÜ'ılerce de dikkatle iz-
lenmiştir. 

Bu konudaki uzlaşının da temel çizgileri 1977 Mart ayındaki Evensen Grubu 
toplantısında belirmiştir. Sözleşme Tasarısında yer alan bu konudaki maddeler 
bazı değişikliklerle Evensen Grubu toplantısında beliren uzlaşıdır. 

Bu uzlaşının temeli, nikel üretimi esas alınarak manganez yumrularının çıka-
rılmasının sınırlanmasına dayanmaktadır. Nikel üretiminin esas alınmasının nede-
ni, deniz yatalğının işletilmesinden en büyük zararı karadaki nikel üreticilerinin 
görecek olmasıdır. Daha önceden işaret edildiği üzere yapılan projeksiyonlara 
göre 1985 yılında toplam nikel üretiminin % 50'si manganez yumrularından kar-
şılanacaktır. 

(34) United Nations, Informal Composite Negotiating Text. a.g.e. 
(35) Jean-Pierre İLâvy, a.g.e., a. 13. 
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.Sözleşme Tasarısında yer alan maddelere göre, ilk yedi yıl içinde manganez 
yumrularından üretilen madenler, nikel arzında meydana geleceği tahmin edilen 
toplam artışı geçmeyecektir. Yedi yıldan sonra toplam artışın % 60'ını aşmaya-
caktır. Bu sınırlamalar 20 yıllık geçici bir süre için geçerlidir. 20 yıldan sonra 
her beş yılda bir üretim tavanları ayarlanacaktır. 

3 — Oiorite'nin Organları : 

Otorite'nin iki temel organının sözleşmeye taraf bütün devletlerin katıldığı 
Genel Kurul ile belirli sayıda devletten oluşacak ve yürütme görevi ile yüküm-
lü Konsey olması Deniz Yatağı Komitesi döneminde kararlaştırılmıştı. Ancak 
GYÜ'ler Otorite'nin karar alma yetkilerinin çoğunlukta oldukları Genel Kurul'da 
toplanmasını isterlerken, sanayileşmiş ülkeler bu yetkilerin sözlerini daha çok ge-
çirebilecekleri Konsey'de toplanmasını önermişlerdir, 

Sorun özellikle Otorite'nin şirketlerin işletme istemlerini reddetme yetkisi açı-
sından önem taşımaktadır. Sözleşme tasarısında yer alan maddelerde işletme için 
başvurulan inceleme yetkisi Konsey'e verilmiştir. Ancak Konsey'in oluşumu, 
Konsey'e sanayileşmiş ülkelerin egemen olmasını önleyecek niteliktedir. Bunun 
yanında Konsey'e bağlı olan Teknik Komisyona da geniş yetkiler verilmiştir. 
Kurumsallaşmayla ilgili bölümde de kısmen değinildiği üzere, Konsey'in oluşu-
mu, Konsey'de karar almak için gerekli çoğunluk ve Konsey'in alt organları olan 
Teknik Komisyon'la Ekonomik Komisyon'un görevleri ve oylama yöntemleri Kon-
ferans'ta hâlâ görüşme konusudur. 

4 — Mali Sorunlar : 

Otorite, özellikle ilk dönemlerde deniz yatağını işletebilecek durumda olma-
dığından,'faaliyetlerini sürdürmesi büyük ölçüde kendisine yapılan ödemelere bağ-
lı olacaktır. Bu sorunlar arasında Otorite ile şirketler arasında yapılacak sözleş-
melerden doğan malî sorunlar, işin en güç yönünü oluşturmaktadır. Otorite'ye bir 
başvuru için ödenecek ücret, işletmeye geçtikten sonra ödenecek yıllık sabit üc-
ret, ve manganez yumrularından üretilen madenlerden ödenecek meblâğlar üze-
rinde görüşmeler sürdürülmektedir. 

Konferans'ın içinde bulunduğu aşamada, deniz yatağındaki madenlerle ilgili 
olarak çözümlenemeyen sorunlar için üç görüşme grubu kurulmuştur. Bunlardan 
birincisi, deniz yatağındaki madenlerin işletilmesi ve araştırılması; ikincisi, malî 
sorunları,- üçüncüsü Otorite'nin organları konularını görüşmektedir. 

Yukarıdaki açikılamalardan da görüldüğü gibi, deniz yatağının işletilmesi ko-
nusundaki temel çelişki teknolojik ve mali kaynakları elinde tutan az sayıda sa-
nayileşmiş ülke ve bunların Çok Uyruklu Şirketleri ile GYÜ'lerin çıkarları ara-
sındadır. Deniz Hukuiku Konferansı'nın başarıya ulaşması herşeyden önce bu çı-
karların uzlaşhrılmasına bağlıdır. 

Ancak bu temel çelişki yanında başka çelişkiler de bulunmaktadır. Önceki 
bölümde değinilen, karada maden üreten üretici devletlerle tüketici devletler ara-
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sındaki çıkar çatışmasını ve sanayileşmiş ülkeler arasında teknolojik yönden de-
niz yatağını işletebilecek bir düzeyde olan ABD ile onu bir kaç yıl geriden izle-
yen diğer Balı Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın arasındaki çıkar farklarını bu çer-
çevede örnek olarak verebiliriz. 

Bütün bu çelişkilerin uzlaştırılıp bir çözüme bağlanması için deniz yatağın-
daki kaynaklarla ilgili olarak global bir yaklaşımın benimsenmesine ve bir kay-
nak siyaseti saptanmasına gerek bulunmaktadır. 

B) DENİZ YATAĞININ İŞLETİLMESİNİN AMAÇLARI : 

Uluslararası deniz yatağının işletilmesinde Konferanstaki değişik çıkar grup-
larının değişik amaçları bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir : 

1) Sanayileşmiş ülkelerin amaçları : 

Sanayileşmiş Kuzey ülkelerinin temel amaçları kendilerinin ham madde kay-
nakları yönünden dışa bağımlılıklarını azaltacak yeni kaynaklar elde edebilmek-
tir. Yeni ham madde kaynaklarının kendi şirketleri tarafından işletilmesi sanayi-
leşmiş ülkelere şu kazançları sağlayacaktır : 

a— Siyasal kazançlar : GYÜ'lerden yapılan ithalâtın siyasal amaçlarla kul-
lanılması önlenmiş olacak, siyasal hareket özgürlüklerinin bu yoldan sınırlanması 
olanağı kalkacaktır. 

b— Ekonomik kazançlar : Karadaki madenlerin giderek azalması ve fiyatların 
yükselmesi, ham madde tüketicisi ülkelerin dış ödeme dengelerini olumsuz bir bi-
çimde etkilemektedir. Deniz yatağındaki madenlerin işletilmesiyle bu ham mad-
deler daha ucuza ve daha garantili bir biçimde sağlanacaktır. Bu durum sanayi-
leşmiş ülkelerin dış ödemeler bilançosu açısından önemli farklar doğurmaktadır. 
Bunun dışında deniz yatağındaki .madenlerle ilgili olarak kurulacak yeni sanayi, 
gelişmiş ülkelerde yeni iş alanlarının açılması, gemi yapımı, gerekli araçların ya-
pımına ilişkin yan endüstrilerin kurulması gibi yan ekonomik kazançlar sağlaya-
caktır ı('36). 

c — Askeri Etkenler : Deniz yatağındaki madenlerden özellikle kobalt ve nikel 
silâh yapımında kullanılmaktadır. Bu madenlerden yararlanılmasının güvence al-
tına alınması silâh sanayiinin geleceği yönünden de önem taşımaktadır. 

2) Gelişme Yolandaki Ülkelerin Amaçları : 

a— Kalkınmaları için gerekli mali kaynakların sağlanması : Deniz yatağında-
ki madenlerin işletilmesinden doğacak ekonomik kazançlar gerekli teknolojiye sa-
hip bir kaç devletin olacağından, GYÜ'lerin kısa vadede ekonomik kalkınmaları-

(36) Birleşmiş Milletler belgesi, A/CONF.  62/L.  16, 16 Eylül 1976 (Birinci Komite 
Başkanı Paul Bamela Engo'nun, Konferans'ın Beşinci Dönem Toplantısında, 
Komite çalışmalarına ilişkin raporu). 
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na katkıda bulunabilecek ölçüde bir gelir sağlayabilmeleri, işletici ülkelerin Oto-
rite'ye yapacakları ödemelere bağlı olmakladır. GYÜ'ler bu devletlerin yapacak-
ları ödemelerin en yüksek düzeyde saptanmasını islerken, işletici ülkelerin tüke-
tici ülkeler olduklarına ve deniz yatağını işletmezlerse, gereksinmelerini ithalât yo-
luyla sağlamak zorunda kalacaklarına dikkati çekmektedirler. Buna karşılık sana-
yileşmiş ülkeler, deniz yatağının işletilmesinin şirketler yönünden büyük yatırım 
gerektiren ve .riskli bir girişim olduğunu, yeterli kazanç payı bırakılmaz ve gü-
venceler sağlanmazsa, şirketlerin bu yatırımları Yapmayacaklarını ileri sürmek-
tedirler. 

b — GYÜ'lerin deniz yatağının işletilmesine katılmaları : Konferans'ın baş-
langıcında, deniz yatağının işletilmesinin daha çok sanayileşmiş ülkelere yarar 
sağlayacağı, GYÜ'lerin ise Otorite'ye yapılacak ödemeler yoluyla bazı ekonomik 
kazançlar elde etmek ve karada üretim yapan üreticilerin korunması için gerekli 
önlemleri saptamak bazı sınırlı yararlar sağlayabilecekleri düşünülmüştü. Bu ne-
denle, tartışmalar daha çok Otorite'nin yetkilerinin geniş ya da dar tutulması üs-
tünde toplanmıştı. Oysa, aradan geçen süre içinde GYÜ'ler, sanayileşme yoluyla 
ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmede ucuz ham madde kaynaklarının kendi-
lerince işletilmesinin önemini kavramışlardır. Ayrıca, GYÜ'ler de bu yeni sana-
yinin sağlayacağı yan ekonomik kazançlardan yararlanmak istemektedirler. Böy-
lelikle, deniz yatağındaki madenlerin etkin bir biçimde işletilmesi, GYÜ'lerin te-
mel kaygısı, bu madenlerin işletilmesinin sanayileşmiş ülkelerin tekelinde kal-
ması olmuştur. Bu nedenlerle, işletmeye geçecek olan ülkelerin Otorite'ye gerek-
li mali ve teknolojik kaynakları sağlamaları sorunu ön plâna geçmiştir. 

3) Gerek Sanayileşmiş, gerek gelişme yolundaki ülkelerden maden üreticisi 
olanlasın amaçları ise, karadaki üretimlerini denizlerdeki üretime karşı korunmak 
olmuştur. 

v n — DENİZ HUKUKU KONFERANSI'NA İLİŞKİN GELİŞMELERİN YENİ ULUS-
LARARASI EKONOMİK DÜZEN ÜZERİNDE DOĞURABİLECEĞİ SO-
NUÇLAR : 

iDeniz Hukuku Konferansı, Konferans biçiminde dört yıl, Deniz Yatağı Komi-
tesi çalışmaları da dikkate alınacak olursa 10 yıldır sürmekledir. 10 yıldır süre-
gelmekle olan ve Birleşmiş Millletler'in en büyük Konferansı olarak nitelendirilen 
Konferans, zaman ve malî yönlerden pahalı bir Konferans olmuştur. Konferans'a 
katılan devletlerin sabrının ve ödemeye hazır oldukları malî kaYnakların sınır-
larına ulaşıldığı söylenebilir. Bu nedenlerle Konferans'ın önümüzdeki bir ya da 
iki yıl içinde bir biçimde sonuçlanması gerekmektedir. 

Konferans'ın başarılı sonuçlanması, gündemindeki bütün konuları kapsayan 
bir sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmenin bütün devletlerce kabul edilebi-
lir bir nitelik taşıyarak evrensel bir uygulama görmesidir. Böyle bir sonuca ula-
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ş iknasında en büyük engel uluslararası alandaki deniz yatağındaki madenlerin 
işletilmesi konusunda süren görüş ayrılıklarıdır. Konferans'ın üstünde dolaşan en 
önemli tehlike bulutu, sanayileşmiş deviletlerin tek yanlı işletmeye geçmeleri ola-
sılığıdır. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda yalnız deniz yatağındaki maden-
ilerin işletilmesi sorununa bir çözüm bulunması yolundaki çabalar olumsuz bir bi-
çimde etkilenmeyecek, Konferans'ta üzerinde anlaşmaya varılan diğer konular da 
tehlikeye girecektir, 

A. ULUSLARARASI ALANDAKİ DENİZ YATAĞI MADENLERİNİN TEK YAN-
LI İŞLETİLMESİ : 

1) ABD Derin Deniz Yatağı Madenleri lYasası : 

Deniz yatağındaki madenlerin işletilmesi için gerekli teknolojiye sahip şir-
ketler ve konsorsiyumlar, 1974'den bu yana ABD Kongresi'nde kendilerine işlet-
meye geçme yetkisini veren yasanın çıkması için yoğun kulis çalışmaları yapmış-
lardır. Bu çabalar ABD Kongre'sinde bu yönde bir yasanın çıkması yolunda bir 
ortam yaratmıştır. Bu arada türlü yasa tasarıları hazırlanarak Kongre'ye ve ilgili 
alt komitelere getirilmişse de bundan önceki ABD yönetimlerinin karşı çıkması so-
nucu tasarılar yasalaşmamıştır. Ancak, 1977 yazında New York'da yapılan Kon-
ferans'ın altıncı dönem toplantısından sonra ABD yönetimi tutumunu değiştirerek 
"Derin Denizyaiağı Madenleri" yasa tasarılarını desteklemeye karar vermiştir (37). 

ABD Heyeti Başkanı Richardson, 15 Eylül 1978'de Konferans'ın Genel Kurul'un-
da yaptığı konuşmada ABD yönetimi'nin tutumundaki değişikliği iki gerekçeye 
dayandırmaktadır : 

a) Konferens'ın altıncı dönem toplantısından sonra ABD Hükümeti'nin uğra-
dığı düş kırıklığı, 

b) Deniz yatağı madenciliği sanayiinin yeni ve büyük yatırımlar yapmalarını 
gerektiren bir dönüm noktasına ulaşmış bulunmaları nedeniyle, hak ve yükümlü-
lüklerini belirleyen yasal bir çerçeveye gereksinme duyulması. 

ABD Yönetimi'nce desteklenen söz konusu yasa tasarısı kısa bir sürede. Tem-
silciler Meclisinden ve Senato'nun ilgili Komitelerinden geçmiştir. Yakın bir gele-
cekte Senato'ca da kabul edilerek yasalaşması beklenmektedir. 

ABD dışında, maden tüketici olan diğer sanayileşmiş ülkelerin de, şirketlerine 
deniz yatağındaki madenleri işletme yetkisi veren yasalar hazırladıkları bilinmek-
tedir. 

(37) ABD Deniz Hukuku Heyeti Başkanı Büyükelçi Riöhardson'un, AıBD Kongresi'nln 
"Ticaret, Bilim ve Ulaşım" Komitesi'nde yaptığı konuşma, 4 Ekim 1977. 
Richardson bu konuşmasında, tutum değişikliğini, Konferans'ta bir gelişme ol-
maması ve Birinci Komite Başkanı Engo'nun hazırladığı metinle geri gidilmiş 
olmasıyla açıklamaiktadır. 
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Gelişime yolundaki ülkeler, sanayileşmiş ülkelerin deniz yatağını tek 
yanlı olaraik işletmeye hazırlanmalarına sert tepki göstermişlerdir. Deniz 
Hukuku Konferansı Genel Kurul'unda 77'ler grubu adına konuşan Fiji 
temsilcisi Büyükelçi Nandan, deniz yatağındanki madenleri insanlığın ortak mira-
sı olarak ilan eden ve bu kaynaklara tek yanlı olarak sahip çıkılmayacağını, an-
cak uluslararası bir rejim çerçevesinde işletiebileceklerini öngören Genel Kurul 
kararının ABD ve diğer Batılı devletlerce kabul edildiğine dikkati çekerek, deniz 
yatağının tek yanlı işletilmesinin uluslararası hukuka aykırı bir davranış olduğu-
nu, 77'ler Grubu'nun bu yoldan kazanılan hakları tanımıyacağını, bu tür davranış-
ların Deniz Hukuku Sözeşmesi'nin çıkmasını engelliyeceğini, denizlerde bir kaos 
yaratacağını, Konferans'ın başarısızlığının Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütü-
len diğer çok yanlı görüşmeleri de tehlikeye düşüreceğini belirtmiştir (38). 

ABD'nin ve diğer tüketici sanayileşmiş ülkelerin deniz yalağının işletilmesi 
yasalarını çıkarmalarını haklı ekonomik gerekçelere dayandırmak güçtür. Görüne-
bilir bir gelecekte deniz yatağından üretilecek madenler bakımından bir sıkıntının 
doğması beklenmekledir. Karadaki üreticiler arasında hem gelişmiş, hem gelişme 
yolundaki ülkeler bulunduğundan bu madenlerin ihracatından siyasal amaçlarla 
yararlanılması olanağı da yoktur. Ayrıca, kaynakların sınırlı olmaması, seçenek 
kaynaklar bulunması gibi nedenlerle bu madenlerin üreticilerinin OPEC örneği 
bir örgütlenmeye gitmeleri olanağı da yoktur (39). 

Bu durumda, Richardson'un da belirttiği gibi, tek yanlı işletme yetkisi veren 
yasanın çıkarılmasının en önemli nedeni, Çok Uyruklu Şirketlerin, Kongre ve 
Yönetim üzerindeki baskısıdır. Deneme, araştırma, değerlendirme çalışmalarını 
bitiren ticari işletme aşamasına geçebilmek için yaklaşık 200 milyon dolarlık bir 
yatırım yapmak zorundadırlar. Bankalar ise, belirsizlikler ortadan kaldırılmadığı 
sürece kredi veremeyeceklerini belirtmişlerdir (40). 

Ancak bunun dışında, ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerin ham maddeler 
yönünden bir an önce dışa bağımlılıktan kurtulmak istemelerinin de fek yanlı işlet-
meye geçme kararının verilmesinde etkin olduğu düşünülebilir. Göz önünde 
bulundurulması gereken bir nokta da, manganez yumrularındaki manganez, ko-
balt, nikel, bakır gibi ekonomik bakımdan işletmeye elverişli madenlerin dışında 
manganez yumrularında demir gibi başka madenlerin ve uluslararası deniz yata-
ğında petrol, doğal gaz, tuzlar, sülfür gibi henüz teknolojinin işletmelerine izin 
vermediği başka kaynakların da bulunmasıdır. Yakın bir gelecekte teknolojik ge-
lişmeler bu kaynaklardan yararlanılması olanaklarını sağlıyacaklır. 

Ayrıca, deniz yatağında fiaiları ve üretimi denetleyen uluslararası bir rejim 
kurulmaya çalışılması, serbest piyasa mekanizmalarının sınırlanması "Amerikan 

(38) F i j i Heyeti Balkanı Büyükelçi Nandan'ın 15 Eylül 1978'de DHK Genel Kurulu'nda 
yaptığı konuşma. 

(39) J a c k N. Barkenbus, How to Make Peace on the Seabed, Foreign Policy, Winter 
1976—77, s. 2 1 4 

(40) Ibild, s. 215. 
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ideolojisine ve pragmalik deneylerine" lers düşmektedir (41). Bu nedenle, ABD 
Kongresi'nin kurulmak istenen uluslararası rejime fazla yakınlık duyduğu söyle-
nemez. 

2) Derin Deniz Yatağı Madenleri Yasası'nuı Çıkmasının Konferans üzerindeki 
Etkileri : 

ABD'nin ve diğer sanayileşmiş ülkelerin iek yanlı işlelme yetkisi veren yasa-
lar çıkarmalarının DHK'daki görüşmelerin kesilmesine yol açması olmasıdır. 77'lerin 
görüşmeleri sürdürmeleri durumunda ABD'nin tek yanlı davranışını tanımaları 
anlamı çıkabilecektir. Gerçi bu durumu önlemek için, çıkarılacak yasada, yasanın 
geçici olduğu, ABD'nin taraf olduğu uluslararası bir sözleşme kabul edilirse', bu 
sözleşmenin yasanın yerine geçeceği öngörülmektedir. Ancak bu güvencenin 
77'lerce ne ölçüde yeterli görüleceği bilinmemektedir. 

Kaldı ki, görüşmeler bir rejimi kapsayan bir Sözleşme çıksa bile, şirketlere 
ulusal yasaya göreli olarak daha fazla yükümlülük yükleyen bir uluslararası söz-
leşmenin Kongre'ce onaylanması koşuludur. Bu durumda ne 77'lerin, ne de ABD ve 
işletmeye geçmek isteyen diğer sanayileşmiş devletlerin görüşmeleri sürdürmek 
istemeleri için bir neden kalmamakladır. 

« 

Ulusal yasalar çıkarsa Konferans'ta "Mini Sözleşme" seçenekleri ağırlık kazana-
caktır. "Mini Sözleşmeler" le ilgili olarak iki seçenek 'bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, Konferans'ta deniz yalağını dışarıda bırakan ve üzerinde anlaşma olan 
diğer konuları kapsayan bir Sözleşme hazırlanmasıdır. Diğer bir seçenek ise, sana-
yileşmiş ülkelerin kendi aralarında deniz yalağının işletmesine ilişkin bir Sözleş-
me yapmalarıdır (42). 

Başka bir olasılık da, Konferans'ın hiçbir konuda karar almaksızın sona ermesi-
dir. Her üç durumda da Konferans'ın başarılı bir biçimde sonuçlandığını söylemek 
güç olacaktır. 

B. DENİZ HUKUKU KONFERANSININ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMA-
SININ YENİ ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ : 

Deniz Hukuku Konferansı uluslararası ekonomik ilişkilere getirdiği değişiklik-
lerle ve yeni bir işbirliği çerçevesi yaralmasıyla Yeni Uluslararası Ekonomik Düz-
en bakımından bir modeldi. Konferans'ın başarısızlığa uğramasıyla yanlız YUED 
ilkeleri uygulama olanağından yoksun kalmayacaktır. Deniz yatağındaki maden-
ler için uluslararası bir rejim kurulması denemesinin başarısızlığı, enerji, ham mad-

(41) Richardson G. Darman, The Law of the Sea : Rethinking TJ. S. Interests, Foreign 
Affairs, Ocak 1978, s. 387. 

(42) IRu seçenek için bkz. Ibid., s. 393. 
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deler, uzay, gıda, çevre, kuzey ve güney kutuplarındaki kaynakların işletilmesi 
gibi, diğer işbirliği konularını da olumsuz yönde etkileyecek, YUED ilkelerinin 
bu alanlarda uygulamasını güçleştirecektir. Uluslararası toplumda karşılıklı bağım-
lılık ve işbirliğine duyulan gereksinmenin giderek artmasına karşılık bu gereksin-
meyi karşılayacak somut adımların atılmasından uzaklaşılmış olacaktır. 

Bunun ötesinde, Deniz Hukuku Konferansı'nın başarısızlığa uğraması ve deniz. • 
yatağının sanayileşmiş ülkelerce tek yanlı olarak işletmeye geçilmesi GYÜ'lerin 
sert tepkisine yol açacak ve Kuzey — Güney diyalogu bütün alanlarda zarar göre-
cektir. ABD'nin ulusal yasa çıkarması olasılığına karşı DHK'da gösterilen tepki 
bunun ilk belirtileridir. 

Aynı sıralarda (Eylül 1978) Cenevre'de toplanan UNCTAD Konseyi'nin 18 inci 
dönem toplantılarında 77'lerin hazırladıkları karar tasarısı, DHK'nın Kuzey — Gü-
ney diyalogu üzerindeki etkilerini göstermesi yönünden ilginçtir. Bu karar tasa-
rısında, görüşmeler sonuçlanana dek devletlerin deniz yatağının işletilmesine 
ilişkin önlemler almaktan kaçınmaları islenmekte, tek yanlı davranışların uluslar-
arası toplumca tanınmayacağı ve uluslararası hukuka aykırı olacağı ve bu tür 
davranışlarda bulunan devletlerin hem Deniz Hukuku Konferansı, hem de Ana-
maddeler Birleşik Programı görüşmelerinde doğacak sonuçlardan sorumlu olacak 
lan belirtmektedir. 

Yasalar çıkarılıp deniz yatağındaki madenlerin tek yanlı işletilmesine geçilin-
ce gösterilecek tepkiler, uluslararası alandaki kınamalar yanında, sorunun uluslar-
arası yargı organları önünde götürülmesinden, sabotaj eylemlerine deK değişik 
biçimlerde belirlenebilir ı(43). 

Bütün bu gelişmeler, Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenin gerçekleşmesini 
engelleyeceği gibi, uluslararası ilişkilerde yeni anlaşmazlık noktalarının doğma-
sına yol açacaktır. 

VIII — ULUSLARARASI ALANDAKİ DENİZ YATAĞININ 

İŞLETİLMESİ VE TÜRKİYE 

A) Deniz Yatağından Üretilecek Madenler Açısından Türkiye'nin Durumu r 

Deniz yatağındaki manganez yumrularından elde edilecek bakır, " kobalt,» 
manganez ve nikelden Türkiye'de yalnız bakır ürelilmektedir. Diğer madenler 
yönünden ise Türkiye tüketici durumundadır. 

Yukarıdaki dört madenle ilgili olarak Türkiye'nin durumu şöyledir : 

Manganez : Türkiye'de kayda değer manganez üretimi yoktur. Çelik sanayii 
için ferromanganez olarak dıştan alınmaktadır. 1975 yılında 19.700 ton ithalât yapıl-
mış, 1976'da 25.000 ton, 1977'de 32.000 ton ithalât yapılması ön görülmüştür. 

(43) Barkonbus, a.g.e., s. 213. 
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Nikel : Türkiye'de nikel üretmemektedir. 1975'de 300 ton nikel alınmış, 1976 
da 600 lon, 1977'de 1000 ion ithalât yapılması öngörülmüştür. 

Kobalt : Türkiye'de kobalt üretimi yapılmamakladır. 1975'de 1,1 ton kobalt itha-
lâtı yapılmıştır. 

Bakır : Türkiye'de bakır rezervleri 3. 374. 955 tondur. Bilinen dünya rezervleri-
nin % 1,1'ini oluşturmakladır. Gereken önlemler alınırsa bu rezerv 1982 yılına dek 
Türkiye'nin tüketimine yetecektir. 1982 yılından sonra bulunmuş rezervier için 
gerekli yatırımlar yapılıp işletmeye geçilemezse, bakır gereksiminin ithalât yoluy-
la karşılanması gerekmektedir. 

Türkiye'de bilinen önemli bakır yalakları bulunmaktadır. Bu yataklar ve araş-
lırmalar sonucu bulunacak yeni bakır yatakları üretime geçirilebildiği takdirde, 
Türkiye'nin iç tüketimini karşılayıp ihracatçı duruma geçebileceği tahmin edil-
mektedir. 

Bu açıklamalardan da görüldüğü gibi Türkiye'nin üretici olarak yakın bir 
gelecekte deniz yatağındaki üretimden etkilenmesi olasılığı zayıftır. Ancak Türki-
ye'nin sanayileşmesi geliştikçe, özellikle ağır sanayi için gerekli nikel ve manga-
nezi giderek artan miktarlarda ithalât yoluyla sağlamak zorunluluğunda kalacaktır. 
Deniz yatağı üretiminin, karadaki kaynakların azalması ve üretim maliyeti ucuz-
luğu nedeniyle toplam üretim içinde yerinin artması ve dünya piyasasına egemen 
olması sonucu Türkiye'nin sanayileşmesine koşut olarak arlan bir oranda deniz 
yatağından üretilecek madenlere olan gereksinmesi çoğalacaktır. 

B) Deniz Yatağının İşletilmesinin Türkiye Yönünden Önemi : 

Deniz yatağındaki kaynakların işletilmesi daha geniş Yeni Uluslararası Eko-
nomik Düzen sorununun bir parçasıdır. Gelişme yolundaki bir ülke olan Türkiye'-
nin de deniz yatağının işletilmesine ilişkin tutumunu değerlendirirken soruna önce 
YUED açısından bakması gereklidir. Bu açıdan bakılınca, Türkiye'nin deniz yata-
ğındaki madenlerin YUED ilkelerine uygun bir biçimde işletilmesi yolunda çaba 
göstermesi, kendi çıkarlarının bir sonucu olmakladır. Bu nedenle, deniz yatağın-
daki kaynakların Çok Uyruklu Şirketlerin tekelinde kalmayıp güçlü bir Uluslar-
arası Otorite yoluyla ve verimli bir biçimde işletilmesi Türkiye'nin kısa ve uzun 
dönemde çıkarlarına uygun düşmektedir. Konferans'ta Türkiye'nin tulumu da ge-
nellikle bu yolda olmuştur. Karakas toplantısında Türk Heyeti Başkanı Büyükelçi 
Namık Yolga bu konu ile ilgili olarak şöyle demektedir : 

''....Uluslararası bölgede kurulacak rejim ve örgüt, verimlilik esasına dayan-
malı ve uluslararası toplumun genel çıkarlarını gözetmelidir. Verimlilik olmadan, 
ortak miras insanlığa fazla birşey sağlamayacaktır. İnsanlığın ortak çıkarları ilke-
sine özenle uyulmazsa, bundan yalnız bir kaç devlel yararlanacaktır. Bütün dev-

(44) Mithat Tolgay, 1978, (basılmamış rapor), s. 73. 
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letlerin eşit bir biçimde temsil edildikleri Genel Kurul, Uluslararası Otorite'nin ana 
organı olmalıdır...." (45). 

Türkiye'nin deniz yatağındaki kaynaklar üzerinde bir hak ileri sürebilmesi 
herşeyden önce Sözleşmeye katılmasına bağlıdır. İnsanlığın ortak mirası kavramı 
çerçevesinde egemenlik ya da mülkiyet, deniz yatağındaki madenler üzerinde do-
ğacak hakların kaynağı olmaktan çıkmıştır. Onun yerine bu madenler üzerindeki 
hakların kaynağı katılmaya dayanacaktır. Sözleşmeye katılmayan devletler, deniz 
yatağındaki kaynaklar üzerinde hak sahibi olamayacaklardır. 

Bunun yanında, Türkiye, kaynakların işletilmesinde söz sahibi olmak istiyorsa, 
Konsey'e üye olmak zorundadır. Sözleşme Tasarısı'na göre Konsey 36 üyeden olu-
şacaktır. Bu sayının 2—6 üyelik arttırılması olasılığı da vardır.. Ne var ki, Tür-
kiye Konsey üyeliği için ön görülen işletme olanağına sahip, karadaki en büyük 
maden üreticileri, en büyük tüketici gibi kategorilere girmediğinden, yalnız coğ-
rafi dağılıma göre seçilecek 18 üyelikten birini elde edebilecektir. Bu 18 üyelik 
Birleşmiş Milleller'deki 5 coğrafi grup arasında bölüştürüleceğinden gruplar içinde 
büyük bir çekişme doğacaktır. 

Yukarıda da değinildiği gibi, Türkiye sanayileşmesi geliştikçe ve karadaki 
madenler azaldıkça, gereksinmelerini artan bir ölçüde deniz yatağından üretilen 
madenlerden karşılamak zorunda kalacaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin biran önce 
deniz yatağının işletilmesi teknolojisine girmesi önem taşımaktadır. Yoksa, deniz 
yatağından üretilen ham madde kaynakları yönünden dışa bağımlı olmaktan kur-
tulamayacaktır. Sözleşme, Uluslararası Otorite'ye deniz yatağının işletilmesi için 
gerekli teknolojinin bütün devletlere sağlanması görevini yüklemektedir. Türkiye, 
bu olanaklardan yararlanarak derin deniz yatağı madenlerinin işletilmesi teknolo-
jisine girebilir. Teknolojinin ele geçirilmesi, büyük yatırımlar gerektiren deniz 
yatağının işletilmesine geçilmesi anlamını taşımamaktadır Ancak bu seçeneğin 
açık tutulabilmesi için önceden gerekli teknolojiye ve teknik elemanlara sahip 
olunması zorunludur. 

Deniz yatağının işletilmesinden elde edilecek gelirlerin dağılımında temel 
ölçü devletlerin ekonomik gelişme düzeyi olacaktır Başka bir deyişle, bu gelirler-
den en büyük payı en az gelişmşi ülkeler alacaklardır. Türkiye, 77'ler, yani geliş-
me yolundaki ülkeler grubundan olmadığından, bu ölçüt gereğince payına düşe-
cek miktarın önemli olmayacağı düşünülmektedir Buna karşılık, gelirlerin dağılı-
mında dikkate alınacak diğer bir ölçüt olan kıyışız ya da coğrafyası elverişsiz ül-
keler ölçütü bu grubun üyesi olan Türkiye yönünden de geçerlidir. 

Türkiye'nin soruna yalnız kısa vadeli çıkarları açısından değil, uzun vadeli 
çıkarları açısından da bakması ve uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmelerin 
dönüm noktasına gelindiği bir aşamada bu ilişkilerdeki çarpık düzenin değişmesi-
ne katkıda bulunmaya çalışması gereklidir. 

(45) United Nations, Third UN Conference on the Law of the Sea, Official Records, 
Volume I, New York, 1974, s. 170. 
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TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 

Işıl ÖZKAN 

GİRİŞ 

Mahkemelerin milletlerarası yetkisi konusu, uluslararası nitelik taşıyan dava-
ların çözümünde, ele alınması gereken ilk unsur olarak önem taşır. Bir ülke mah-
kemesi milletlerarası yetkiye haiz değilse, o ülke kanunları olayda yetkili olsa da 
davanın o ülke mahkemesinde görülmesi söz konusu olmaz. Bu bakımdan yargı 
yetkisi ihtilafları, yasama yetkisi ihtilaflarına girmeden önce mahkemeler tarafın-
dan ele alınması gereken bir konudur. Ancak, yargı yetkisi milletlerarası yetkiden 
çok daha geniş bir kavramdır. Yargı yetkisi kavramı içine mahkemelerin millet-
lerarası yetkisi gireceği gibi, devletin yargı dokunulmazlığı, tebligat, derdestlik 
itirazı, teminat, yabancı mahkeme kararlarının 'tanınması ve tenfizi gibi konular 
da girer. Bizim gayemiz çok geniş kapsamlı olan bu konuların tümünü değil, yal-
nızca mahkemelerin milletlerarası yetkisinin dayandığı esasları ve milletlerarası 
yetkinin ülke içi yetkiden farkını incelemektir. Başlıbaşma bir inceleme konusu 
olan yetki anlaşması da milletlerarası yetkiye yol açan bir unsur olduğu halde 
konumuz dışında bırakılmıştır. 

Mahkemelerin milletlerarası yetkisini tayinde her ülkenin farklı sistemler uy-
guladığı bilinmektedir. 'Biz incelememizde önce bu sistemlere yer verecek daha 
sonra bu konuda yapılan uluslararası anlaşmalara değinecek, en son da Türk Mah-
kemelerinin milletlerarası yetkisini inceleyeceğiz. Bu konu 1330 tarihli Muvakkat 
Kanun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzca oldukça eski bir düzenlemeye tabi 
tutulmuştur. Yargıtay buna bazı ilâveler yapmıştır. Yabancı mahkeme kararları-
nın tanınması ve tenfizine karar verirken mahkemelerimizin sahip olduğu yetki 
de bir başka anlamda milletlerarası yetki kavramına girerse de bu konu başlıbaşma 
bir inceleme konusu olduğundan araştırmamızın kapsamına almadık. Türk Huku-
kuna ilişkin incelememizi yaparken önce Türk Hukukunda mahkemelerin millet-
lerarası yetkisi konusunda iesbit edebileceğimiz bağlama noktalarına yer verece-
ğiz. Daha sonra yabancılara ilişkin davalarda genel kuralı koyarak bunun istis-
nalarına değineceğiz. Bu istisnai durum yabancıların ahkâm-ı şahsiyesine ilişkin da-
valarda görülmektedir. Daha sonra Türklerin ahkam-ı şahsiyeleri yönünden Türk 
Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi incelenecektir. Bu inceleme yapılırken mev-
cut durum yanında yeni haziTİanan uluslararası özel hukuk ve usul hukuku tasa-
rılarına da yer verilecek ve olması gereken konusundaki fikirlerimiz belirtilecektir-

176 



BİRİNCİ BÖLÜM 
MAHKEMELERİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 

I — TANIM : 

Yetki, bir davaya hangi yerdeki görevli mahkeme tarafından bakılacağını be* 
lirtir. Burada dava konusunun değer veya miktarı (görev) değil, yer bakımından 
(coğrafi bakımdan) bir davanın hangi (neredeki) mahkeme tarafından görüleceği 
söz konusudur. Her "mahkemenin yargı hakkı belli bir coğrafi bölge ile sınırlan-
dırılmıştır ki, buna o mahkemenin yargı çevresi denir. 

Milletlerarası yargı yetkisi ise, yabancı unsur taşıyan bir davanın hangi dev-
let mahkemesinde görüleceğidir Ol). Bu "bir hakimiyet meselesi olup bir devletin 
kaza kudretinin diğer devletlerin kaza kudretlerine nisbeile cereyan sahasının tah-
didinden ibarettir (2). Genel yetkiyi [ * ] 1 — Doğrudan genel yetki (compelence 
generale directe) ve 2— Dolaylı genel yetki (compelence generale indirecle) ola-
rak ikiye ayırabiliriz (3). Doğrudan genel yetki herhangi bir ülkenin mahkemele-
rinin kendilerine getirilen yabancı unsuru içerik bir dâvaya bakabilme yetkisidir. 
Dolaylı genel yetki ise bir yabancı mahkeme kararının tenfizi veya tanınması söz 
konusu olduğunda kararı veren ülke mahkemesinin yetkili olmasıdır. 

(Devletler mahkemelerinin .milletlerarası yetkisini tayin ederken bazen kendi-
lerini münhasır yetkili sayar ve başka ülke mahkemelerine başvurma olanağı ta-
nımazlar, bazen bu kadar sert davranmazlar ve davacıya yabancı mahkemelere 
başvurma hakkı tanırlar. Buna göre mahkemelerin milletlerarası yetkisi zorunlu 
veya tamamlayıcı hükümlerle düzenlenebilmektedir. 

Mahkemelerin milletlerarası yetkisini tayinde hangi sistemin uygulanacağı 
konusunda üç ayrı görüş vardır (4). Bunlardan birincisine göre devlet yabancı 
unsuru içerik davalardan hangilerine kendi mahkemelerinin bakacağını tek tek 
göstermelidir. Taraflar her devletin DHH. kurallarına bakarak yetkili mahkemeyi 
bulmalıdır. İkincisi, hakiım 'kural olarak her davaya bakmak yetkisine sahip ol-
malıdır. Devlet kendi mahkemelerine milletlerarası yetki tanımıştır. Bu mil-
letlerarası yetkiye devlet bazı istisnalar getirebilir. (EHVK Md. 4). Bu iki sis-
tem devletin egemenliği esasından hareket etmektedir. Devletlerin eşitliği esa-
sından hareket eden 3. sisteme göre bağlama .sisteminden hareket edilmelidir. Her 
bir dava türü veya hukuki ilişki açısından bağlama noktası saptanmalıdır. Bu sis-

(1) Kuru, Baki : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 1975, s. 68; Üstündağ, 
Salm : Medeni Yargılama Hukukunun Esasları İst. 1973, s. 113. 

(2) Berki, O. F . : Devletler Hususi Hukuku C. n , Ank. 1971 s. 191; Ayrıca bk. Göğer, 
Erdoğan : Devletler Hususi Hukuku 4. bs. Ank. 1977, s. 341. 

[ * ] MilBetlerarası yetki karşılığı genel yetki terimi de kullanılmaktadır. Ancak biz, 
.iç hukuktaki genel yetki ile karışabileceği için zorunluluk olmadıkça milletlerarası 
yetki terimini yeğleyeceğiz. 

(3) Bk. Nussbaum, Arthur, Principles of Private International Law, Oxford 
Universties Press, New York, L,ondon, Toronto, 1943, s. 240 - 41 Dn. 56. 

(4) Bk. Göğer, E. : age., s. 348. 



temlerden biri seçildikten sonra uygulanacak ölçütün bulunması gereklidir. Bu 
konuda vatandaşlık esası, (Fr. MK. 14 ve 15) yasama yetkisi kurallarının yargılama 
yetkisi alanında da uygulanması esası, yani sorun hangi devletin kanununa tabi 
ise, o devletin mahkemesi yetkili kılınır prensibi ve iç hukuk ilkelerinin uygulan-
ması esası ileri sürülmüştür (5). Bunlardan iiç hukuk ilkelerinin uygulanması esa-
sı Kara Avrupası ülkelerinin çoğunda rağbet görmüştür (6). Bu yola daha çok pra-
tik olması nedeniyle başvurulmakta böylece genel ve özel yetki kuralları birleş-
tİTİlmektedir. 

II — MİLLETLERARASI YETKİ KONUSUNDA FARKLI SİSTEMLER : 

1. iANGLO—AMERİKAN (HUKUKUNDA MİLLETLERARASI YETKİ KURAL-
LARI : 

/İngiliz ve Amerikan hukuku Kara Avrupası hukukundan oldukça farklı yetki 
kuralları getirmektedir. Bu hukukta aynî (in rem) ve şahsi (in personem) dava-
larda yetki kuralları farklılık göstermektedir. Bununla birlikte ikametgâh "domioile" 
bulunma (presence) vatandaşlık, rıza ve yetkiyi önceden kabul etme, şirketler için 
iş yapma, eylemde buluruma esasları yetki tayinde uygulanmaktadır (7). 

A. İngiltere'de : 

İngiltere'de yargı yetkisi iki ilkeye dayandırılmaktadır : 1— Müesseriyet, 
2— Tabi olmak. 

Müesseriyet ilkesine göre, bir hakim eğer kararı ileride lenfize zorlanamaya-
caksa, bir karar vermeye de yetkili değildir. Kazai yetkinin esası fiziki kudrettir. 
Tâbi olmak, kişinin kararına ınormal olarak tâbi olmadığı mahkemenin yetkisini 
isleyerek kabul etmesidir. 

Şahsi davada yetki için davalının dava sırasında mahkeme ülkesinde oturma-
sı veya mahkemenin yetkisini kabul etmesi gerekir. Bu rıza açık veya zımni ola-
bilir. Vatandaşlık genellikle yetki vermez (8). Aynî kararlar bir kişinin veya şe-
yin statüsünü tespit ederler. Boşanma'nın aynî bir karar olduğu İngiltere'de ka-
bul edilmiştir '(9). Eğer dâva taşınmazla ilgiliyse, sadece malın bulunduğu yer 
mahkemesi yetkilidir. Taşınırlar için ise farklı bir sınıflandırma vardır (10). İngi-

(5) Bk Graveson, R. H., The Confliet of Laws 5 th. ed. Bondon, 1965, s. 78 vd; Aî-
tug- Yılmaz, Devletler Hususi Hukukunda Yargı Yetkisi, Istanıbul, 1973, s. 34 vd. 

(6) Alman [Medeni Usul Ordanansı; italyan Medeni' Usull Kanunu; İsviçre Federal 
Anayasası 59. md. 

(7) Cheshire, G. International Law 7 th iEd. London, 1965, s. 547 vd. 
(8) ilbid., s. 554. 
(9) dbid, s. 561. 

(10) ibid., s . 559. 
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liz hukukuna göre, İngiliz veya yabancı herkes îngiliere mahkemelerinde dava 
edilebilir. Fakat düşman yabancının açtığı davalarda İngiliz mahkemesi yetkili 
değildir .(il). Mahkeme yetkisinin hangi esaslara bağlanacağı tartışmalara yol aç-
mıştır. Burada gayenin teb'ayı korumak, kendi hukukunu geliştirmek, tarafların 
menfaati, tarafların rızasını gerçekleştirme olduğu ileri sürülmüştür (12). İngiliz 
hukukunda şahsi dava terimi o olayda tarafların haklarını tayin etme gayesi olan 
davalar için kullanılıyor. Bunların bir borçtan (akit veya haksız fiil) veya ayni 
davadan doğması sonucu değiştirmez (arazi istihkakı veya malların teslimi). Bü-
tün bu davalar taraflar arasındadır (inıter partis). 

Aynî davaların gayesi herkes için ve herkese karşı hüküm ifade edecek karar 
almaktır. Bazıları yeni bir hukuki ıstatü yaratır veya bozar (boşanma kararı) bazı-
ları bildiricidir '(evliliğin butlanı) (13). 

İngiliz hukukunda prensip milletlerarası yetkinin sınırlanması ve tespitinin dev-
letin kendi fiziki kontrolü altında bulunan kişiler üzerindeki kudretine dayanma-
sıdır. İngiliz mahkemeleri dava açıldığı tarihte İngiliz ülkesinde bulunan şahıslar 
hakkında yetkilidir. Kural olarak kişisel davalarda kendisine İngiliz ülkesinde 
dava arzuhali (writ) tebliğ olunan her davalı hakkında İngiliz mahkemesi yetki-
lidir (14). Bu kuralın istisnaları vardır. İngiliz hukukunda uluslararası yetkiyi ta-
yin eden tebligattır. Bu yetkinin tayini için aleyhlerine dava açılmış olan kişi-
lerin İngiltere'de ne ikametgâh ne de mutad mesken sahibi olmaları aranır. İngil-
tere'de geçici bir ikamet hatta somut bir geçiş yeterlidir. Örneğin Dublin'den 
Amslerdam'a giden bir İrlandalı Londra Havaalanında kaldığı kısa süre içinde 
kendisine dava arzuhali tebliğ edilmişse onun aleyhine dava açılabilir. İngiliz an-
layışı bu yüzden Kara Avrupası hukukundan farklıdır. Uluslararası yetkinin esası 
aleyhine dava açılmış olan şahıs hakkında fiziki kudretin uygulanabilmesi şar-
tıdır (15). 

Her ne kadar Kara Avrupa Hukukunda da davanın açılabilmesi için dava ar-
zuhalinin dâvalıya tebliği gerekir ise de bu uluslararası yetkiye etkili değildir. İn-
giliz hukukundaki bu kural haksız ve yetersiz bulunarak eleştirilere uğramıştır (16). 
ingiliz mahkemeleri davalının çıkarlarına dayanarak bu prensibi kaldırıyorlar. 
Başka yetkiler tespit edilmiştir. İngiliz mahkemelerinin davalının şahsı aleyhine 
İngiliz ülkesinde tebligatın yapılamadığı haller dışında hangi hallerde yetkili ola-
cağı 1852 tarihli Comımon Law Procedure Act tarafından Yüksek mahkeme hakim-
lerine yapılan bir vekâlet sebebiyle Yüksek Mahkeme (Suprema Courf) kuralla-
rında belirtilmiştir. Bu haller şunlardır : a— Davalının İngiltere'de ikametgâhı ve-
ya mutad meskeni varsa b— Davanın konusu İngiltere'de bulunan bir gayrimen-
kul ise c— Dava İngiltere'de akdolunmuş bir akit veya İngiltere'de ika edilmiş 

(11) Wolff Martin : Private International Law, Oxford, 1945, s. 6 0 - 6 3 . 
(12) tbid, s. 60 - 6 3 . 
(13) ibid, s. 64. 
(14) Dicey and Morris on The Confldct of Laws, 8 th ed. London 1967, rule 22, s. 169 vd. 
(15) Wolff, s. 65. 
(16) İbid. 
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rtıukavelevi bir kusur veya haksız fiilden doğmuş ise, d— İşin esası İngiltere hu--
küku tarafından düzenlenmekteyse e— Birden fazla davalı varsa bu davalılardan 
bir tanesine tebligat icrası ile diğerlerine tebligat yapılmasa da İngiliz mahkeme-
leri onlar hakkında da yetkilidir (17). 

Tüzel (kişiler ve yabancı şirketler aleyhine açılacak davalarda ise kendi milli 
kanunlarına göre tüzel kişiliği olmayan yabancı şirketlerle tüzel kişiler aleyhine 
açılan dâvalarda genellikle uluslararası yetki eğer tüzel kişiler veya ilişkin olduk-
ları şirketler İngiltere'de faaliyet gösteriyorlarsa bu ülkelerde işlerini idare eden 
şahsa tebligat yapıldığı takdirde İngiliz Mahkemeleri yetkilidir (18). 

B. Amerika Birleşik Devletlerinde : 

Amerika Birleşik Devletleri DHH. da uluslararası yetki problemi çok belirsiz-
dir. Bu kısım problemin kanunlar ihtilafı kısmının en açık olmıyan bölümüdür (19). 
Çünkü bu sorun ülkedeki tüm mahkemeler için aynı şekilde çözümlenmemiştir. 
Bir 'taraftan federal mahkemenin, diğer taraftan federe devlet mahkemelerinn çözü-
münü ayırmak gerekir. Her sorun yalnız uluslararası sahada değil, İç devletler ara-
sında da önemlidir. Prensip olarak her iki hal aynı kurallara tabidir. Her iki halde 
de yetki problemi dâva arzuhalinin tebligatına bağlıdır. Bu yüzden federal mahke-
menin veya federe devlet mahkemelerinin devletlerarası veya uluslararası bir olay-
da yetkili olup olmadıklarını tespit için bu mahkemelerin dava usulünü tayin eden 
hukukta davalıya tebligat şartlarının olup olmadığı tespit edilmelidir (20). Ancak 
bu da sorunu tamamen çözmez. Amerikan Hukukunda dava arzuhalinin davanın 
açıldığı ülkede bulunmayan şahıslara tebliği anayasa hukukuna ilişkin -sorunlar-
da çıkarmıştır. Birleşik Devletlerde mahkemeler kanunların anayasa aykırılığını 
inceler. Belli bir işte tatbik edilen usul kanununun davalıya tebligat hususunu 
düzenlemesi yetmez. Bu Janzim tarzının mahkemelerce anayasaya uygun olduğu 
tespit edilmelidir (01). 

A.B.D. de gerek federe devletler arasındaki yetki, gerek uluslararası yetki, mah-
kemenin bulunduğu ülke sınırları içinde davalıya dâva arzuhalinin tebliği esası-
na dayanır. Ancak Birleşmiş Devletler Hukukunun gelişimi ile bu prensibe o ka-
dar çok istisna getirilmiştir ki davalının şahsen orada bulunması Amerikan sisie-
minin gerçekten esası mıdır konusu tartışmalıdır. Şahsın orada bulunma prensibi 
yanında uluslararası yetkiyi tayin edecek başka bağlantı unsurları da getirilmiş-
tir (2!2). 

(17). ibid. s. 67 vd. 
(18) ibid. s. 66. 
(19), Nussbaum, s. 198. 
(20) Ehrenzweig, A. Albert. A Treatise on the Conflict of Laws ıSt. Paul, Mııuı. 1968, 

25 s. 77 - 78. 
(21) Nussbaum, s. 197. 
(22) Ehrenzweig 27, s. 88. 
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Mahkemenin bulunduğu ülkede tesisi olan, bir iş yapan şahıslara tebligat da-
valının kendileriyle oturduğu şahıslara yapılır veya evinin kapısına asılır veya 
posta ile gönderilir ((substituted service). Bu şekilde davanın açıldığı ülkede otur-
mamakla birlikle o ülkede bağı olan kişilere tebligat yapılabilmektedir. Diğer bir 
tebligat usulünde 'ise, davanın açıldığı ülke dışında bulunan şahıslara da tebligat 
yapılabilir. Bu ilân şeklinde veya kanunen veya davalı tarafından davanın gö-
rüldüğü ülkede tayin ettiği şahsa yapılır (Constructive 'Service). Bu usul çok yay-
gındır (83). Uluslararası yetki esas olarak ıfebligal usulüyle tayin oluyorsa da, da-
vanın görüldüğü ülke dışındaki şahıslara tebligat, Birleşik Devletlerin Hukuk Usu-
lü Kanunlarına göre farklılık gösterir. 

Buna rağmen aşağıdaki hallerde davanın görülmekte olduğu ülke dışındaki 
şahıslarla ilgili davalarda Amerikan mahkemeleri yetkilidir, a— Kendilerine teb-
ligat yapılmış şahıslar, davanın görülmekte olduğu ülkede mesken sahibi değil, 
fakat vatandaşsa, b— Kendilerine tebligat yapılan şahısların dâvanın görüldüğü 
ülkede mufad meskenleri varsa (şahsen orada bulunmasalar ve kendilerine teb-
ligatı saığlıyacak bağlantı olmasa da) c— Kendilerine tebligat yapılan şahısların 
ülkede ikametgâh veya meskeni olmasa da eğer o ülkede acentaları vasıtasıyla 
bir kuruluş sahibi iseler, bu memurlara tebligat yapılabilir, d— Amerikan İçtihadı, 
mahkemenin kaza sınırlarına giren ülkede davalı tarafından icra olunan fiililer do-
layısıyla da yetkiyi kabul ediyor. Otomobil kazalarından dolayı yapılan tebligat 
sebebiyle kabul edilen bu prensip akdi veya akit dışı fiillerde uygulanır, e— Eğer 
davalının davanın görüldüğü ülkede taşınmazı varsa Amerikan mahkemeleri yet-
kilidir. Bu bazı federe devletlerde taşınmazlar dışındaki dâvalara da genişlemiştir, 
f—< Ancak hacizle ilgili dâvalarda dâvâlının taşınır ve taşınmaz mameleki uluslar-
arası yetkiye esas teşkil eder (24). 

Yabancı tüzel kişiler aleyhine açılan davalarda Amerikan Mahkemelerinin yet-
kisi eskiden bu şahısların rızalarına dayanıyordu. Bu rıza sarih veya zımni olabi-
lirdi. 

(Amerikan mahkemeleri son yıllarda bu yetkilerini genişletmek eğilimindedir. 
Mahkemenin bulunduğu ülkede ifa edilmiş haksız fiiller dolayısıyla veya akti iliş-
kiler sebebiyle, o ülkede 'sanat icra -etmeseler de, hükmi şahıslar aleyhine açılan 
davalarda kendilerini yetkili saymaktadırlar |(®5). 

Aynî ve şahsi davalardaki ayrım Amerikan hukukunda da kabul edilmiştir. 
Eğer davanın teknik konusu belli bir kişiye karşı ve onun varlığına bağlı ise yal-
nızca bu kişinin savunması dinlenebilir ise dava bir eşya ile de ilgili olsa şahsi 
dâvadır. Eğer hakka karşı her türlü itiraz yapılabiliyor ise ve herhangi biri bu sa-
vunmayı yapabiliyorsa dâva aynîdir (26). Amerika Birleşik Devletlerinde elverişli 

(23) Ehrenzweig, 28 s. 92. 
(24) Ehrenzvveig, 29, s. 94 vd. 
(25) Ehrenzweig, s. 110. 
(26) Goodrich, İHerfoert - ıScoles F . Eugene, Handbook of the Conflict of Laws 4 th ed. 

St. Paul, Mınn, 1964, e. 103. 
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mahkeme doktrini de geçerlidir (Forum conveniens) Devletin eğer kişilerle ve şey-
lerle bunu haklı gösterecek bir ilgisi varsa hukukî kaza hakkı da vardır. Haber 
verme ve davada bulunma fırsatı verme geçerli bir kazanın esaslı şartıdır (27). 

2. KARA AVRUPASI HUKUKUNDA MİLLETLERARASI YETKİ KURALLARI : 

Kara Avrupası hukukundaki yetki kuralları Anglo Amerikan sisteminden ol-
dukça farklı olmakla birlikte, çeşitli ülkelerin uygulamalarında farklı sistemler ge-
linmiştir. 

A. Latin Sistemi : 

Fransa, İtalya, Yunanistan ülkelerinde uygulanan Latin sisteminde uluslararası 
Yetkimin temelini, davalının uyrukluğunda bulunduğu ülkenin mahkemelerinin 
bütün uyuşmazlıklarda yetkili olduğu esası teşkil eder. Davalı yabancı ülkede 
alsa da ve uyuşmazlığın temelinin ulusal ülke ile bağlantısı bulunmasa da durum 
değişmez (28). Bu ilke Fransız Medeni Kanununun (CCF), ,15. maddesinde şu şe-
kilde ifade edilmiştir. "Bir 'Fransız yabancı ülkede bir yabancı ile yapmış olduğu 
akdi 'Sorumluluklarından dolayı Fransız mahkemelerinde Yargılanabilir". (Bu mad-
dede yalnızca borçlardan dolayı deniyorsa da, Fransız Yargılama sistemi uygula-
ma alanını, bir Fransıza karşı açılan her davaya doğru genişletmiştir (29). 

Fransız Medeni Kanununun 14. maddesine göre "bir yabancının Fransada sa-
kin olmasa dahi, bir fransızla yine Fransada akdettiği borçlardan dolayı yine Fran-
sız mahkemeleri yetkilidir". Bu iki madde ister davalı '(madde 14) ister davacı 
(mad. .15) olsun bütün fransızlar hakkında Fransız mahkemelerinin yetkisini lespit 
ediyor. Tabiiyetin yanında ikametgâh ve meskene dayanan yetki kuralları da 
'getirilmekledir (30). Bu maddeler çok eleştirilmiş ve eleştirilmektedir. Bu eleşti-
riler iki noktadan yapılmaktadır. Önce Fransız mahkemelerinin doğrudan yetki-
sinin dâvada taraf olanlardan birinin yetkisine dayandırılması haklı değildir. An-
cak tatbikat bu tenkidin pek uygun olmadığını tespit etmiştir. Zira dâvâlının Fran-
sada dâva edilebilmesi için Fransada haczi kabil malları bulunması gerekir (Forum 
Arresii) Ancak bir fransızın Fransada adalet talep etmesi ve bulunduğu ülkenin 
adaletini reddedebilmesi gerektiği 'Savunulmuştur '(31). Çünkü başka ülkelerde 
aynı netice dolaylı yollardan elde edilmektedir. Bu maddelerin katılığı dost ül-
kelerle yapılan anlaşmalarla ortadan kaldırılabilir. Bu maddelere yapılan ciddi bir 
eleştiri Fransız mahkemelerinin yetkisini tesbit ederken, içtihat tarafından yaban-

(27) ilbid. s. 102. 
(28) Fragıstaıs. N. L a Oomp£tence Interniationalle en Droit Priv<5 Recueil des Cours, 

1961 m , >A. W. Si jthoff, Leyden 1962, s. 205. 
(29) ilbid. 
(30) Delıaume, R . Georges, ıBilateral IStudies, American-French Private International 

Law, Ncw York 1961, s. 143 vd. 
(31) Batiffol, Henıi, Paul Lagarde, (Droit International Pri/vĞ, Paris 1971, s. 353. 
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cı (mahkemelerin dolaylı "indirekt" yetkisini ortadan kaldırır şekilde yorumlan-
ması konusunda olmuştur. 

|15. (maddenin himayesinden feragat etmemiş olan bir fransız aleyhine verilen 
bir kararın Fransada daha başlangıçta lenfiz kabiliyeti kaldırılmış olmaktadır. Bu 
kuralların içtihat bakımından ihtiyari kurallar olarak yorumu mümkündür. Ancak 
eski yorum tarzı devam ettiğinden tek çare bu maddelerden feragati geniş şekilde 
kabul etmektedir (3'2). 14 ve 15. maddenin uygulanacağı kişiler dava açıldığı ta-
rihte Fransız tabiiyetinde olanlardır. 14 ve ,15. maddedeki kural içtihat tarafından 
iki bakımdan sınırlanmıştır. 1. Fransız mahkemeleri davada bir Fransız konu- dlsa 
bile yabancı ülkede bulunan taşınmazlara ilişkin davalarda yetkili değildir. 2. Ya-
bancı ülkede icra yollarına ilişkin çatışmalar, bunlar Fransızlar arasında da olsa, 
Fransız mahkemelerinin yetkisi dışındadır (33). 

tJlke içi yetkinin uygulanmadığı hallerde, 14 ve '15. madde Fransız mahkeme-
lerinin milletlerarası yetkisini saptıyor. Her olaydaki yetkili mahkemeyi göster-
miyor. Eğer bu kurallar bilhassa davacının ikametgâhı dolayısiyle Fransız mahke-
mesinin yetkisini tayin ediyorsa, iç yetki kurallarına başvurma imkânı yoktur. 
Bu maddelere başvurulmasının nedeni, genel hükümler çerçevesinde iç yetkili bir 
Fransız mahkemesinin bulunmamasıdır. İç yetki kuralları 14 ve 15 i ortadan kal-
dırmaz. İç yetki olmasada 14 ve 15'e göre Fransız mahkemeleri yetkilidir. 14 ve 15. 
genel yetki kuralı getiriyor. Ancak özel yetkiyi bu maddeler tespit etmez. Ancak 
iç yetki kurallarına başvurma artık mümkün değildir. Usul kanunu özel madde ge-
tirmezse 14 ve 15'e gerek yoktur (34). Ancak uygulamada mahkemeler iç yetki 
kuralları 14 ve 15. maddenin uygulanmasını kolaylaştırıyorsa, olaya uygulamış-
lardır. Örneğin dâvâlının Fransada ikametgâhı olmayıp meskeni varsa yine 
Fransız (mahkemeleri yetkili olur (35). ,14 ve 15. maddelerden feragat mümkündür. 
14 de Fransız davacı, 15 de her iki taraf da feragat edebilir. Bu zımınen dahi ola-
bilir (36). Davacının ayrıca iç yetkili mahkemeyi seçmesi olanağı vardır. İçtiha-
da göre iç yetki kurallarının bağlantısını tesbit eden kurallar yoksa bu seçim ya-
pılabilir. Ancak bu mülkî yetki kurallarına fazla önem vermek olur. Zira bunlar 
milletlerarası yetki kurallarıyla birleşmekle beraber onları ortadan kaldırmazlar. 
Ancak iç yetki kurallarının eksik olduğu hallerde, davacı mahkemeyi kendisi se-
çebilir. Hakkın suistimali mahfuzdur (37). 

İtalyada bu konu 1940 dan beri yürürlükte olan İtalyan Usul Kanununda tek 
bir maddede düzenlenmiştir. Kanunun bu boşluğu karşısında, (1865 yılında kabul 
edilmiş olan Medeni Usul Kanunu hükümleri İtalyada kabul edilmiş durumdadır. 
Buna göre İtalyan mahkemeleri, davalının İtalyan vatandaşı olduğu hallerde ulus-
lararası yetkiye sahiptir. Bu mahkemeler yargılarını bütün İtalyan uyruklarına 

(82), ibid. s. 359. 
(33) ibid. s. 3 S 2 - 3 6 3 . 
(34) ibid. 
(35) ibid. s. 363. 
(36) ibid. s. 365. 
(37) Fransız Temyiz Mahkemesi 11/10/1967 Dalloz 1968, 302, Claeysin notu ibid. 

s. 364. dn. 17. 
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karşı açılan davalarda uygulayabilirler. Davalının İtalyada ikameigâhı bulunma-
sının önemi yoktur. Hatta uyuşmazlığın İtalyan ülkeleriyle hiçbir ilişkisinin bu-
lunmaması, davacının yabancı olması da durumu değiştirmez (38). 

1834 tarihli Yunan Medeni Usul Kanununun 28. maddesine göre, Yunan Mah-
kemeleri Yunan uyruklarına karşı açılan davalarda daima yetkili idiler. Maddede 
yalnız akitten doğan borçlar öngörülmekteyken bu doktrin ve pratikte her çeşit 
uyuşmazlığı kapsıyacak şekilde anlaşılmıştı. 1940 da kabul edilen yeni Medeni 
Kanununda bu görüntü değişti. (Bu kanuna giriş kanunu (39) 7 madde ile 28. mad-
de kısmen ortadan kaldırılmakta, 126. maddeyle yeniden düzenlenmekteydi. Bu-
na göre "Yabancılar Yunan mahkemelerinin yargısına tabidirler, vatandaş gibi da-
vacı veya davalı olarak, ülkesel yetki konusunda yürürlükte olan hükümlere gö-
re dava açabilirler". Buna göre, Yunan kanun koyucusu uluslararası yetki konu-
sunu vatandaşlık temelinden çıkarmış ve vatandaşla yabancı arasındaki ayrımı 
kaldırarak, uluslararası yetkiyi iç (ülkesel) yetkinin bir sonucu haline getirmiştir. 
Fakat Yunan Mahkemeleri ananeye .sadık kalmış ve daima Yunanlı davalıya kar-
şı açılan davalara bakmakta kendisini yetkili saymıştır (40). 'Böylece Yunan hu-
kuku kanun koyucunun müdahalesine rağmen lalin sistemi içinde kalmıştır. La-
tin sisteminin temeli vatandaşlara karşı açılan bütün davalarda mahkemenin yet-
kili olmasıdır. Buna bazı hallerde dâvacının vatandaş olması halinde de yetki ve-
rilmesi eklenmektedir. Latin sistemi ilke olarak yabancılar arasındaki dâvalarda 
sessiz kalmıştır. Ancak yabancılar ülkelerine yerleştikçe buna birçok istisnalar 
getirilmiştir (41). 

B. Germen Sistemi : 

Bu sistem Almanya - Avusturya ve Portekiz'de yaygındır. Germen sistemi ilk 
bakışta basit görünmektedir. Bu sistemde uluslararası yetki, iç (ülkesel) yetkinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası yetki belirli bir mahkemenin 
ülkesel yetkiye göre davaya bakmaya yetkili olduğu hallerde varolmaktadır. İlk 
bakışta bu sistemde tarafların tabiiyetlerinin hiç bir rol oynamıyacağı zannedilir. 
Bu doğrudur. Ama ancak ilke olarak doğrudur. Gerçekte, mademki uluslararası 
yetki ülkesel yetkinin bir sonucudur, eğer ulusal mahkemelerin ülkesel yetkisini 
saptayan kurallar bu yetkiyi vatandaşlar ve yabancılar arasında bir ayrım yap-
madan saptıyorsa .mahkemelerin yetkilerini yabancı ülkelerde ikamet edenler za-
rarına genişletmektedir. Bu durumda vatandaşlar ve yabancılar arasında bir ay-
rım yapmak gerekmektedir. Çünkü bazı istisnalar dışında ülke dışında oturanlar 
yabancıdırlar l(42). 

(38). Fraigistas, s. 205 - 206. 
(39) 1941 tarihli 2783 No. lu kanun. 
(40) Fraglstas, s. 206< 
(41) itoid. s. 207 -210 . 
(412) İMd. s. 212. 
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Federal Almanya'da bu sistem geçerlidir. Burada mahkemeler uluslararası yet-
kilerini ülkesel yetki kuralları yerine getirildiğinde kullanırlar. Alman uluslarara-
sı yargı yetkisi devletler hukuku kurallarıyla sınırlıdır. Yer itibariyle yetkiyle 
uluslararası yetki aynı değildir (ZPO, 606 b No. 1 de bu ayrım yapılıyor). An-
cak bazı istisnalar hariç uluslararası yetki konusunda özel hükümler yoktur. Bu 
nedenle yer itibariyle yetkinin tayinine ilişkin hükümlere başvurmak zorunluluğu 
vardır. Yer itibariyle yetkiye göre bir yetki konusu söz konusu değilse, konu Al-
man uluslararası yetkisine girmez. Özel hükümler yoksa (ZPO 606 b No. 1) ge-
nel yetki kuralı (ZPO 12) uygulanır. Taraflara belli sınırlar içinde Alman - Ulus-
lararası yetkisini kararlaştırmak veya dışarıda bırakmak yetkisi verilebilir (ZPO 
38 - 1, 2, 3). Genel yetki bu şekilde belli şartlarla değiştirilebilir. Anlaşma varsa 
bu hükümler uygulanmaz. Alman - Uluslararası yetkisi yalnız istisnai haillerde mün-
hasırdır. Bu durum kendisini yabancı kararların tanınması halinde gösterir (ZPO 
328 - l). Bir Alman gayrimenkul eşya hukukuna ilişkin hukuki durumlar hakkın-
daki ihtilâflarda Alman mahkemeleri münhasır yetkilidir. Yabancı hukuk uy-
gulansa da Alman usul hukuku uygulanır. Yer itibariyle yetki yoksa uluslararası 
yetkiyi incelemeye gerek yoktur (43). 

Federal Cumhuriyetin mahkemelerini ,iç yetki konusunda .sınırlandıran ku-
rallarda vatandaşlar ve yabancılar arasında belirli bir ayrım olmadığından Alman 
hukukunda yabancı ve vatandaşın tam bir eşitlik içinde olduğuna inanılabilir. 
Ancak bu gerçeğe uymamaktadır. Özel bir yetki olan mirasa ilişkin yetki bunun 
sebebidir (Gerichlssland des vermögens). Bu yetkiye göre Almanyada oturmayan 
bir kişiye açılan miras davalarına mahkeme bakabilir. Ancak bu mahkemenin bu-
lunduğu yerde davalının malları bulunmalı veya uyuşmazlık konusu bulunmalı-
dır (md. 23 ZPO 10). Bu özel yetki yabancı ülkede ikametgâhı bulunan herkesin 
Alman ülkelerinde mallarının 'bulunması —menkul, gayrimenkul— halinde Alman 
mahkemelerinde dava açabilmesini temin etmiştir. Bu özel yetki Almanyada mi-
ras edinen Yabancıların Alman mahkemeleri önüne çağrılmasını sağlamak için-
dir (44). 

Almanya da iç yetki kuralları Medeni Usul Kanununun 12 - 37. maddeleri ara-
sında düzenlenmiştir. ZPO 12 genel yetki kuralı getirmekledir. Bu da Türk huku-
ku ve mehazı Neuchâtel Medeni Usul Kanununda (CPCN 8) olduğu gibi dâvâlının 
ikametgâhı mahkemesidir. Bundan sonra çeşitli hallere göre özel yetki kuralları 
saptanmıştır. ZPO .23'e göre verilen kararların dışarıda tanınması beklenemez (45). 

Germen sistemi Avusturya'da da yürürlüktedir. Avusturya mahkemeleri ilke 
olarak belirli bir Avusturya mahkemesini yetkili kılacak koşullar oluştuğunda 
uluslararası yetkilerini kullanmaktadırlar. Aneak bu ilke hernekadar Avusturya 
vatandaşları ile yabancılar arasında eşit bir uygulama getirir görünmekte ise de 

(43) Jauernig-Othmar-Zivilprozessrecht 18. Auflage München, 1977, s. 16 - 19. 
(44) Fragistas s. 213. 
(45) Zivil Processordnung München, 1977. Ayrıca bkz. Drobnig, American-ıGerman 
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bu tamamen görünüştedir. Gerçekte Almanya da olduğundan daha fazla olarak 
Avusturya'daki özel yetki kuralları Avusturya dışında oturan kimseleri ve yaban-
cıları ulusal mahkemeleri önüne getirmektedir. Özel miras yetki kuralı burada da 
vardır. Avusturya hukukunda yalnız Alman hukukunda görülen durumlarda de-
ğil Avusturyada tesisler bulunması, miras birlikleri bulunması, kooperatif toplu-
luklar ve diğer yabancı grupların veya onların işleriyle meşgul herhangi b i r or-
ganın Avusturya'da devamlı temsilci bulundurması halinde de (Judiktions norms 
99) Avusturya mahkemeleri yetkilidir. Avusturya mahkemelerinin uluslararası yet-
kilerini genişleten diğer özel ülkesel yetkiler de vardır (46). 

Kendine özgü özelliklerine rağmen aynı sistem <1939 tarihli Portekiz Usul Hu-
kuku Kanunu md. 65 de de vardır. Portekiz mahkemesinin iç yetkisi şartlarının 
gerçekleştiği her durumda uluslararası yetkisi de vardır. Miras yetkisini tanıma-
ma konusunda bu ülke diğerlerinden ayrılmaktadır. Bir mirasın var olması kendi 
başına (Portekiz mahkemelerine uluslararası yetki vermez. Bu yetki ancak Porte-
kiz de ortağı, acenfası ya da yalnızca temsilcisi olan yabancı tüzel kişiler için söz 
konusu olur. Kurada Avusturya hukukunun etkisi açıktır. Bunun dışında da Por-
tekiz hukuku uluslararası yetkiyi geçerli kılar. Portekiz Mahkemelerinin iç yetki 
koşulları olmasa dahi a— eğer eylem Portekiz ülkesi üzerinde meydana geldi ise, 
b—• Davacı Portekizli ise (Karşı taraf kendi ülke mahkemeleri önüne çıkabilecek 
durumda olmak şartı ile) c— Söz konusu hakkın muhafaza edilmesi bir Portekiz 
Mahkemesi işe el koymadan olmuyorsa (65. madde) Portekiz mahkemeleri uluslar-
arası yetkiye sahiptir. Davacı olanın Portekizde ikamet etmesini Portekiz Hukuku 
şart koşuyor. Bunun sonucu olarak, ülke mahkemelerinin genel yetkisine temel 
olarak, Portekiz mahkemelerinin uluslararası yetkisi genişler. Bu durumda 6 aylık 
ikamet ve sözleşmeden doğan sorumluluklar konusunda davacının tesadüfen dahi 
olsa Portekiz sınırları içinde olması yeterli sayılır (65/l). Bu noktada Anglo-iSakson 
hukukunun etkisi vardır !(47). 

C. İsviçre Sistemi : 

llsviçre hukuku uluslararası yetkinin tanziminde 'kendisine özel bir yeri olan 
bir sistem getirmektedir. İsviçre'de uluslararası yetkinin esası 29 Mayıs 1874 ta-
rihli Federal Anayasa hükümleridir (48). isviçre Federal Anayasası 59. maddesi 
şu hükmü getirmektedir "Şahsi taleplerde '(alacakla ilgili) aciz halinde olmayan 
borçlunun aleyhine İsviçre'de ikametgâh sahibi olduğu takdirde, ikametgâhı bu-
lunduğu yer hakimi önünde dava edilebilir. Şahsi taleplerde borçlunun malları 
ikametgâhının bulunduğu kanton dışında ne haczedilebilir ne de ihtiyati tedbir 
altına konabilir". Bu madde aslında kantonlar arasındaki yetkiyi tayin için ko-
nulmuştur. Ancak uluslararası yetkiye de esas teşkil edebilir. İsviçrede ikamet-
gâh sahibi olan borçluların ancak ikametgâhları mahkemelerinde dava edilebile-

(46) Fragistas s. 214. 
(47) Fragistas, s. 210. 
(48) Fragistas, s. 228. 
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ceğini tayin eden İsviçre Federal Anayasası yalnız diğer İsviçre kantonlarının yet-
kisini değil aynı zamanda dava ile herhangi bir rabıtası olsa dahi yabancı ülke 
mahkemelerinin yetkisini de ortadan kaldırmaktadır. Federal Anayasa 59. madde-
si uluslararası işlerde dahi İsviçre İkametgâh mahkemesinin münhasır yetkisini ka-
bul ediyor. Bu yüzden yabancı ülkelerde, İsviçrede mukim borçlular hakkında 
alınan mahkeme 'kararları İsviçre'de tanınmamaktadır. Federal Anayasa davacı 
davasını, davalının mahkemesinde açar (Actor sequfur forum rei) kuralını bir Ana-
yasa hükmü saymaktadır '(49). Bu hak hem İsviçreli hem yabancı dâvalılara aynen 
tanınmıştır. Vatandaşla yabancı arasında bir ayrım yoktur. Her ikisi de İsviçre'de 
mukim bulunmak ve borçlarını ödemek durumuna haiz olmak şartıyla, ikametgâh-
larınıın bulunduğu İsviçre mahkemesinde Yargılanmak hakkına sahiptir. Bu eşitlik 
yabancılar için uluslararası bir anlaşma bulunmadıkça geçerlidir. Anayasanın 
59/2 maddesi yabancılara ilişkin ve uluslararası anlaşmalarda var olan hükümler 
saklıdır kaydını koymuştur. Ancak Federal Anayasa, Federal Kanunlarla genel 
esas olan ikametgâh esasından başka 'özel yetkiler tayin etmeye engel değildir. 
Federal Kanunlar genel yetki yanında özel yetkiler tayin etmişlerdir. Bu çeşitli kan-
tonların usul kanunlarında vardır. Ancak bu yetkiler genel yetkiyi o r t a d a n kal-
dırmaz (50). Bu özel yetkiler İsviçre'de ikametgâh sahibi olmayan şahıslarla, İs-
viçre'de mukim olsalar dahi borçlarını ödemekten aciz şahıslara uygulanır. Fe-
deral Anayasanın 59. maddesi yalnız şahsi davalarla ilgilidir. Şahsi davanın ta-
yini de bazı güçlükler doğurmuştur. 

İsviçre Mahkemelerine göre şahsi dava özel hukukta düzenlenmiş maddi kıy-
meti olan şahsi ilişkiden doğan davalardır. Ancak mirastan doğan davalar şahsi 
dava değildir. Uygulamada çoğunlukla borçtan doğan davalar şahsi dava kavra-
mına girer. Anayasa ancak borçlarını ödeyebilecek şahısları korur, ikametgâh kav-
ramında ise daimilik unsuru vardır. Anayasanın 59. maddesindeki ikametgâh kav-
ramı ve Medeni kanununun '23 md. de tesbit edilen ikametgâh aynıdır (51). İs-
viçre'de 59. maddenin istisnası olarak uluslararası yetki, mülki yetkiyi tayin eden 
hükümlerin bir sonucudur. İsviçre Mahkemeleri bir federal veya kanton hükmü-
ne göre iç yetkiye haizse aynı konuda milletlerarası yetkiye de haizdir. !Bu yet-
kiler daha çok kanton hukukuyla tesbit edildiğinden uluslararası yetkinin geniş-
liği kanton (kanunlarıyla tesbit edilir. Anayasa ve bazı federal kanunların hükmü 
saklı kalmak şartıyla İsviçre'de ne kadar kanton varsa o kadar hukuk vardır (52). 

III — MİLLETLERARASI YETKİ — ÜLKE İÇİ YETKİ AYRIMI : 

Yargı yetkisi milletlerarası ve iç yargı yetkisi olarak ikiye ayrılmaktadır. Mil-
letlerarası yetki hangi ülke mahkemelerinin dâvaya bakmaya yetkili olduğunu gös-
terir. İç yettki kuralları ise milletlerarası yetki tesbit edildikten sonra davanın o 

(49) ibid. s. 229. 
(50) ibid. s. 230. 
(51 ) ibid. s. 231. 

(52) ibid. s. 232. 
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ülke içinde nerede açılacağını iespii eder. Milletlerarası yetki yoksa iç yetkiyi 
aramaya gerek yoktur. Bir devlet •mahkemesinin milletlerarası bakımdan yetkili 
olması ülke içi yetkiyi de haiz olmasını gerektirmez. Bunun akside doğrudur (53). 
Ancak genel yetkinin özel yetki kurallarına göre teshilini kabul eden sistemler 
için bu doğru değildir. Genel yetkinin tayininde esas, doğal yargıç esası olma-
lıdır. Bir devlet mahkemesinin yetkiye sahip olup olmayacağı o ülkenin kazai yet-
ki kurallarına göre tesbil edilir. 

1. Milletlerarası yetki : 

Milletlerarası yetki çeşitli devletlerin mahkemelerinin birbirlerine göre belli 
bir davayı görmek hususundaki yetkileridir (54). Yabancı unsur taşıyan bir da-
vada her ışeyden önce milletlerarası yetkinin tesbit edilmesi gerekir. Burada söz 
konusu yetkinin uluslararası mahiyeti bunu icra etmekte olan kazai makamlardan 
değil, uyuşmazlığın konusunu teşkil eden hukuki münasebetlerin mahiyetinden 
doğmaktadır (55). Milletlerarası yetki ile kastedilen uluslararası mahkemelerin 
yetkisi değil, uluslararası unsur taşıyan çatışmalar sebebiyle millî mahkemelerin 
yetkisidir. Burada incelenecek çatışmalar özel hukuk çalışmalarıdır. Kamu hu-
kukundan doğan çatışmalar, bu milletlerarası yetki kavramına girmez. Konsolos-
luk mahkemelerinin yetkisi de bunun dışındadır. 

Uluslararası ilişkiler herhangi bir şekilde birden fazla devletin hukuki kural-
larına bağlı olan ilişkilerdir. Bu yabancı unsur haik sahibinin tabiiyetleri veya ika-
metgâhları olabilir. Ancak bir hukuki ilişki, bütün noktalarda ve .münhasıran ay-
nı devlete bağlı olsa da bu ilişkilerden doğan çatışmaların çözümü başka bir dev-
letin yargı organları önünde istenirse, bu ilişki milletlerarası bir özellik taşır (56). 

Hukuk dilinde yetki iki anlamda kullanılır. Bunlar görev itibariyle yetki ve 
yer itibariyle yetkilidir. Bizde birincisine görev, ikincisine yetki denerek birbirin-
den ayrılmaktadır. Görev, bir yerdeki aynı kaza çeşidine dahil mahkemelerden bi-
rinin belli bir davayı görmeye yetkili olması demektir. Bu dava konusuna göre 
tayin edilir. Dava konusunun miktarına göre sulh veya asliye mahkemeleri gö-
revli olur (57). Yetki ise bir dâvaya hangi yerdeki görevli mahkeme tarafından 
bakılabileceğini tayinini ifade eder (58). Mahkemelerin bakabilecekleri çatışma-
lar, onların kaza çevreleri ile sınırlanmıştır. 

Burada mahkemelerin görev itibariyle yetkisi dikkate alınmayacaktır. Uyuş-
mazlığın ülke içinde hangi mahkemece çözümleneceği sorunu da milletlerarası 
yetki içinde değildir. Sorun milletlerarası unsur taşıyan ilişkiden doğan çatışma-
nın, A devletinin mi, yoksa B devletinin hukuk mahkemeleri tarafından çözümle-

(53) Berki, O. F. s. 192. 
(54) İlbid. s. 191. 
(55) Fragistas, s. 165. 
(56) ilbid., s. 166. 
(57) Kuru, B . age., s. 51; Üstündag, S. age., s. 113. 
(58) üstündagr, s. 113. 



neceğidir (59). Buna milletlerarası yetki yerine, milletlerarası yargı demenin da-
ha uygun olacağı ileri sürülmüştür. Çünkü burada söz konusu olan milletlerarası 
sahada, milli mahkemelerin kazai faaliyetidir (60). 

'Milletlerarası kazanın, milletlerarası hukuk tarafından düzenlenmesinin doğ-
ru olmadığı ileri sürülmüştür. Bunu her devletin milli hukuku tayin eder. Uluslar-
arası hukukun etkileri istisnaidir. Dokunulmazlıklarda ortaya çıkar (61). Bunun 
diğer bir istisnası hakimiyet tasarruflarıdır (İhtiyati tedbir, icra takibi gibi). Buna 
karşılık devletin milletlerarası yargı yetkisindeki boşluklar çok taraflı anlaşmalar-
la düzenlenebilmektedir (62). 

Milletlerarası yetki sorunu iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi bir dava açıldı-
ğında o ülke mahkemeleri milletlerarası ihtilâflarda yetkili imidir sorunu, ikincisi 
ise yabancı mahkemelerden verilen hükümlerin başka bir ülkede etki doğurması so-
runudur. Kararı vermiş olan mahkemenin milletlerarası ihtilâfta yetkili olup ol-
madığı (genel yefiki) 'bu karara ülkesinde etki tanıyacak devletin hukukuna göre 
tespit edilmelidir (63). 

Bizde yargı yetkisi ve Milletlerarası yetki aynı anlamda kullanılmakla bera-
ber bu iki kavramın birbirinden farklı olduğu ifade edilmiştir (64). 

(Milletlerarası yetki için genel yetki terimi de kullanılmaktadır. Ancak bu te-
rim iç hukuktaki davalının ikametgâhı genel yetkisiyle karışacağından biz millet-
lerarası yetki terimini yeğliyoruz. Milletlerarası yeJki devletler hukuku manasım-
da yargı yetkisinden farklıdır. Milletlerarası yetkinin kaynağı milli hukuk niza-
mıdır, sınırlarını devlete ait hukuk nizamı müsiakilen çizer, yargı yetkisi ise salt 
(münhasır) bir yetkidir,- kaynağı devletler hukukudur,- sınırları devletler hukuku 
tarafından çizilir (65). Yargı yetkisinin çizdiği sahada her devlet kendi .mahke-
melerinin milletlerarası yetkisini düzenler. Bu serbesti iki veya çok taraflı an-
laşmalarla devletler hukuku sahasına giren bir sınırlandırmaya uğrayabilir. Yargı 
yetkisinin kullanılmasında devletler hukukunun çizdiği sınırlar çok geniştir (yargı 
muafiyeti) (66). Bir devletin ülke ile hiçbir ilişkisi bulunmayan vakıalar için yar-
gı yetkisini kullanamıyacağı ileri sürülmüştür. Bunun kesin ölçüsü yoktur. Yargı 
muafiyeti dışında devletler hukukunda devletin kendi mahkemelerinin yetkisini 
tayin etmekten meneden bir kural yoktur (67). Yargı yetkisi ile .milletlerarası yet-
ki arasında mahiyet farkı vardır. Yargı yetkisi karar verme - hükmetme hakimiye-
tidir (faculias jurisdicfionis). Hakimiyet hakkının bir tezahürüdür. Milletlerarası-. 

(59) Fragistas, s. 167. 
(60) ibi'd. s. 168. 
(61) ibid. s. 170. 
(62) ibid. s. 172. 
(63) üstündağ1, age., s. 41. 
(64), Nomer Ergin, Devletler Hususi Hukukunda Milletlerarası Yetki Mefhumu-

lüHFıM. 40ı. Yıl C. XL . Sa . 1 - 4 , s. 395 vd. 
(65) iıbid. s. 397. 
(66) ibid. s. 398. 
(67) ibid. s. 402. 
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yetki ise ''milletlerarası hukuk alanında meydana gelen hukukî ihtilâfları devlet-
lerin hukuk nizamları arasında taksim eden bir düzenlemedir" (68). Milletlerarası 
yetki, yargı yetkisinin varlığını şart kılar. Milletlerarası yetki her vak'ada tespit 
edilir. Bunu her devlet kendi mahkemeleri için tespit eder. "Yargı yetkisi" dev-
lete ait hakimiyet hakkından doğan yetki ve mahkemelerce kullanılan karar ver-
me - hükmetme otoritesidir. Milletlerarası yetki ise "yabancı unsurlu hukulki ihti-
lâflarda yargı yetkisinin nasıl kullanılacağının ve diğer bir devlet tarafından kul-
lanılan yargı yetkisinin ülkesi üzerindeki .tesirlerinin her devletçe serbestçe dü-
zenlenmesidir" (69). Bu tanımın 12. kısmıyla kastedilen tanıma ve tenfizidir ki mil-
letlerarası yetkinin içinde ele alınmıştır. Bu bizim yaklaşımımıza da uygun düş-
mektedir. Yargı yetkisi, milletlerarası yetkiden daha geniş bir anlam taşır. 

2. Ülke içi yetki ı 

Ülke içi yetki, milletlerarası yetki iesbit edildikten sonra davanın o ülkede 
nerede açılacağının iesbili .sorunudur. Ülke içi yetki iç hukuku ilgilendirir ve o 
devletin hukukunca iesbit edilir. Ülke içi yetkiyi (yer itibariyle yetki) mahkeme-
nin ihtilâfın mahiyeti ve kıymetine göre bir işe bakabilme iktidarı olarak tanım-
layabileceğimiz görevden (.madde itibariyle yeitki) ayırmak gerekir. Ü.lke içi yet-
ki bir davaya hangi yerdeki görevli mahkeme tarafından bakılacağının tayinini 
ifade eder (70). Bu yetki davanın açılması anında bulunmalıdır. Sonradan olan 
değişiklikler yetkiyi değiştirmez (71). 

Ülke içi yetkiye özel yetki de denmektedir. Ancak bu ülke içi yetki de yer 
alan genel yetkili ve özel yetkili mahkeme ayrımı ile karışacağından bu terimi 
kullanmayacağız. Ülke içi yetkinin tayininde bir genel yetkili mahkeme kabul 
edilmektedir. Bu mahkeme Türk hukukunda davalının ikametgâhı mahkemesidir 
(Actor Sequilur Forum Rei kuralı). Bu mahkeme kanunun kamu düzeni sebebiyle 
mutlak yetkili mahkemeler fesbit etmemesi halinde genel yetkiyi ifade eder. Bu 
anlamda genel yetkiyi milletlerarası yetki anlamında kullanılan genel yetki ile 
karıştırmamak gerekir. Bu konuda terim karışıklıklarına yol açmamak için birin-
ciye milletlerarası yetki ikinciye genel yetki diyeceğiz. Her dava kanunda aksi-
ne hüküm bulunmadıkça -açıldığı tarihte davalının (MIK. gereğince) ikametgâhı sa-
yılan yer mahkemesinde görülür (m. 9 c. !l). Bazı davalar için davalının ikamet-
gâhı mahkemesi yanında başka yer .mahkemeleri de yetkili kılınmıştır. Bazı dava 
veya dava çeşitleri için kabul edilen bu istisnai nitelikteki yetki kurallarına özel 
yetki kuralları denilir. Kural olarak özel yetki genel yetkiyi kaldırmaz, onunla bir-
likte uygulanır. Fakat istisnai olarak bazı davaların .mutlaka belli bir yer mahke-
mesinde açılması öngörülmüştür ki, bu halde yetki kesin yetkidir (taşınmazın ay-
nına ilişikin davalarda olduğu gibi). Bu hallerde genel yetki kaldırılmış olur, da-
va yalnızca bu özel ve kesin yetkili mahkemede açılabilir (72). 

(68) ilbid. s. 403. 
(69) ibid. s. 404. 
(70) üstündağ-, age., s. 80, 113. 
(71) ibid. s. 113. 
(T2). Kuru, B., age., s. 73 vd.; üstündağ IS. age., s. 113 Vd. 
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Aynı esas Fransız Usul Kanunu 59/1 de de kabul edilmişti (73). Şahsa ilişkin 
davalarda davalı ikametgâhının bulunduğu mahkemeye çağrılır, ikametgâhı yok-
sa meskeninin mahkemesinde, nafaka davalarında (6 Nisan 1932 T. li kanunla) 
davacının usulünüm ikametgâhı mahkemesi de yetkilidir. Aynı kanun diğer ola-
sılıklar içinde özel yetkili mahkemeler tesbit etmiştir (74). Ancak Fransız usul ka-
nunu 1975 le değiştirilmiş ve konu yeni kanunun 42. maddesince düzenlenmiştir. 
Bu maddeye göre kanunda aksi yazılı olmadıkça yetkili mahkeme davalımın sakin 
olduğu yer mahkemesidir. Eğer birden fazla davalı varsa davacı bu şahıslardan 
birinin bulunduğu yer mahkemesinde, kendi seçimine göre dâva açabilir. Görül-
düğü gibi bu değişiklikle davalının ikametgâhı yerine sakin olduğu yer mahke-
mesi yetkili sayılmıştır. 43 md. davalının bulunduğu yerin anlamımı açıklamak-
tadır. Buna göre eğer davalı hakiki şahıs ise ikametgâhının veya meskeninin bu-
lunduğu yer mahkemesi, hükmü şahıs ise hükmü şahsın kurulduğu (elabîi) oldu-
ğu yer mahkemesi yetkilidir. Bundan sonraki maddede taşınmaz, miras, vs. konu-
lardaki istisnalar sayılmaktadır (75). 

3. İlişkileri : 

Uluslararası unsur taşıyan bir davada mahkemenin yetkisinin tayini için ön-
ce milletlerarası yetkinin daha sonra ülıke içi yetkinin tesbiti gerekir. Milletlerarası 
yetki yoksa, ülke içi yetki de arantmıyacakiır. Bu yüzden önce mahkemenin mil-
letlerarası yetkisinin bulunup bulunmadığına bakılacak bu varsa ülke içi yetki 
aranacaktır (76). Milletlerarası yetkiyi haiz mahkeme, ülke içi yetkiye sahip de-
ğilse yine davaya bakamıyacaktır. Birbiriyle ilişikili olan bu iki kavramı birleş-
tirmek, milletlerarası yetkinin iç hukuk kurallarına göre tesbiti halinde olanaklı-
dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince hazırlanan milletlerarası özel hukuk 
ve milletlerarası usul hukuku kanunu ön tasarısı bu esası kabul etmiştir (77). 
Bu tasarının kanunlaşması halinde milletlerarası yetki ve ülke içi yetki kuralla-
rının ayrı ayrı tesbiti sorunu büyük ölçüde kolaylaşacaktır. 

Görüldüğü gibi "milletlerarası yetki yabancı unsurlu hukuki ihtilafların çe-
şitli devletlerin yargı organlarına taksimini düzenler" (78). Devletin çeşitli yargı 
organlarının faaliyet alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ülke içi yetkiden fark-
lıdır. Gayesi ve kullandığı bağlama noktaları farklıdır (79). 

(73) Code de Procedure civîl. Dalloz 1970 - 71, md. 59/1. 
(74) Bkz. Joly, Andre, Procedure çivile et voies d'execution, Paris, 1969 C. 1, s. 158, 

No. 148, iDarquier, Jean, Procedure Çivile (Droit judiciaire prive) 4 ed. Dalloz, 
974, s. 35. 

(75) 5/12/1975 tarih ve 75/1123 sayılı Nizamnameye göre yürürlük kazanan Nouveau 
Code de Procedure Cirvile, Dalloz, 1977, Benzer hükümler için Bkz. Code de 
Procedure oivdle neuchateloişe (CPGN, md. 8), ZPO md. 13. 

(76) Berki, s. 19ı2. 
(77) Milletlerarası özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku Kanunu ön Tasarısı 

İst. 1976, s. 11. 
(78) Nomer, agm., s. 409. 
(79) ibid. s. 4 0 9 - 4 1 0 . 
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(Milletlerarası yetki de devlet menfaatini dikkate alan bir devlet politikası 
önem kazanıyor. Milletlerarası yetki tamamen yer itibariyle yetkiye dayandırıla-
maz. Milletlerarası yetk de kararın icra edilebilirliği, dış ahengi, maddi ilişkinin 
önemi gibi unsurlar da dikkate alınır. Yer itibariyle yetkiye rağmen milletlerarası 
yetkisizlik ve milletlerarası yetkiye rağmen yer itibariyle yetkisizlik mümkün-
dür (80). 

;Türk hukukunda 1330 tarihli Muvakkat Kanunun 4. maddesinin yabancılarla 
ilgili davaların Türk mahkemelerinde "Türk Kanun, Nizam ve usullerine" göre 
görüleceğini belirterek, milletlerarası yetkinin ülke içi hukuka göre tesbit edile-
ceğini ifade ettiği ileri sürülmektedir (81). Kanun bunun yanımda Ehliyet, Aile 
Hukuku, Menkul mirasla ilgili davalar içinde ayrı bir milletlerarası yetki düzenle-
mesi yapmıştır. Ülke içi hukuka bu havale ile yer itibariyle yetki kurallarımın 
milletlerarası yetkiyi de tesbit ettiği buradan milletlerarası yetki yer itibariyle yet-
kili bir mahkemenin bulunmasına bağlıdır ısonucu çıkarılabileceği görüşü savu-
nulmuştur (82). Ancak kanun buna bazı istisnalar getirmiştir. Her iki Yetkinin 
temelinde yatan menfaat farklılığı bu :iki kavramın lam olarak birleşmesini engel-
lemektedir (83). Örneğin, Türkiye dışında bir mahkemenin Türkiye'deki taşınmaza 
ilişkin olarak vereceği karar, Türkiye yönünden bir değer taşımayacaktır. Diğer 
yandan bir ilamın HUMK 540'a göre tanınmaması ve lenfiz edilmemesi sebebiyle 
ülke içi bir karara ihtiyaç duyulması fakat yer itibariyle yetkili bir mahkemenin 
bulunmamış olması mümkündür. 

IV — YASAMA — YARGI YETKİSİ İLİŞKİLERİ : 

Yasama ve yargı yetkisi kuralları birbirinden bağımsız olmakla birlikte, bazı 
noktalarda birbirlerini etkilerler (84). Yasama ve yargı yedisi kurallarının bir-
birinden bağımsız olması şu demektir : Bir mahkeme milletlerarası yetkiye sahip-
se bu onun mutlaka kendi kanunu (!lex fori) uygulamasını gerektirmez, bunun ter-
si de doğrudur. Bir çatışmada belli bir ülke kanununun uygulanması o ülke mah-
kemelerinin yetkili olmasını gerektirmez (85). Burada söz konusu olan X ülkesi-
nin mahkemelerinin X ülkesi kanunlarına göre yetkili olup olmadıklarıdır (86). 

Yargı yetkisi kural olarak yasama yetkisinden bağımsız olmakla birlikte bu iki 
kuralın birbirini etkilediği de olmaktadır. Örneğin, davanın A ülkesi yerine B ül-
kesi mahkemesinde görülmesi halinde, B ülkesi kanunlarının vasıf ihtilâflarına 
(lex fori) uygulanması veya B ülkesinin atfı kabul etmemesi uygulanacak kanunu 

(80) ibid. s. 418 -422 . 
(81) iıbid. 407. 
(82) ilbid. 414. 
(83) ibid. s. 414. 
(84) Altuğ, s. 13. 
(85) Berki, s. 1. 
(86) Wolff, s. 53. 
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etkileyebilmektedir. Taşınmazlarda yargı yetkisi kuralları ile yasama yetkisi ku-
ralları birleşmekte ve lex rei sitae ıkuralı mahkeme içinde uygulanabilmekledir. 
Mahkeme kendisini yetkili gördüğü zaman genellikle mahalli kanunlar ihtilâfı ku-
ralları uygulanabilir ve mahalli hukuk kamu düzeni nedeni ile ve yabancı huku-
ku ispat zorluğu nedeniyle uygulanabilir. Pekçok sayıda boşanma davasında İn-
giliz ve Amerikan mahkemeleri mahalli boşanma hukukunu uygulamışlardır (87). 
Mahkemeler mahalli özel huıkukun uygulanmasından mahalli mahkemelerin yet-
kisi sonucunu çıkarabilir. Buna karşılık Kara Avrupası sisteminde ağırlık kanun-
larım seçimine verilmiştir ve yetki bunun gerisinde kalır (88). 

IBu konuda yapılan diğer bir ayırım yargılama ve yasama hukuku ihtilâfları-
nın kamu hukukuna mı özel hukuka mı girdiği noktasında yapılmaktadır. 
Anglo-Amerikan hukukunda bu ikisi bir bütün olarak milletlerarası hukuk içinde 
ele alınırken, Alman hukukunda yasama yetkisi ihtilâflarının özel hukukun bir 
parçası, yargılama yetkisi ihtilâflarının kamu hukukunun bir parçası olarak ayrı 
ayrı ele alınmaktadır. Fransız hukuku ise her ikisini özel hukukun bir parçası olarak 
birlikte ele almaktadır (89). Kazai yetki iel kanunlar ihtilâfı kurallarının birbirine 
sıkı surette bağlı olduğu hangi mahkeme ve hangi kanun sorularının aynı zaman-
da cevaplandırılması gerektiği de ileri sürülmüştür (90). Bu görüşe göre bir dev-
let mahkemesi yetkili ise bu o devlet kanunu (lex fori) uygulanması sonucunu 
doğurur. Bu halde yetkili mahkemenin kanunlar ihtilâfının bağlantı mahalli ol-
duğu söylenebilir (91). 

Ayrıca yasama yetkisi esasının yargılama kurallarını tesbit ettiği de varsa-
yılmıştır. Bu halde konu hangi devletin kanununa tabi ise o devletin mahkemesi 
yetkili kılınır. Bu esas 1875 Devletler Hususi Hukuku Enstitüsünün La Haye kon-
feransında ka'bul edilmiştir. Özellikle ahval-ı şahsiye konularında ve borçlara 
ve menkul mallara ait konularda dâvaya hangi ülke kanunu uygulanacaksa o ül-
ke mahkemesi yetkili kılınmıştır. Bunun sebebi her ülke yargıcının en iyi kendi 
kanununu bilmesidir. Bu usul birçok hâlde haıkkın kaybolmasına yol açacağından 
ve hangi kanunun uygulanacağını kimin tesbit edeceği noktasında eleştirilmiş-
tir (92). 

V — ULUSLARARASI GELİŞMELER ? 

Kural olarak her ülke kendi yargılama yetkisi sistemini kendisi düzenler (93). 
Bu ülkelerin eğemenliğinin bir sonucudur. IHer ülke kendi yargı yetkisini diğer-

(87) Nussbaum, s. 202. 
(88) ibid, 8. 
(89) Bkz. Göger, s. 346. 
(90) Maury Jacques, Devletler Hususi Hukukuna Ait Bazı Meseleler istanbul, 1948, 

s. 11. 
(91) İbiıd, s. 12. 
(92) Altuğ, s. 36. 
(93) Seviğ\ Vedat Raşit, Yabancı Mahkemenin Yetkisi (Yabancı ilâmların Tanınması 

ve Tenfizi bakımından) Ansay'a Armağan, Ankara, 1964, s. 201. 
1 
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•lerinden bağımsız olarak düzenleyince, çeşitli ülkelerin yargı yetkileri arasında 
çatışmaların doğması doğaldır. (Burada en önemli güçlük yargılama yetkisi ku-
rallarının .milletlerarasında ahenkleştirmenin güçlüğüdür (94). ıBunu ortadan kal-
dırmak için bazı çareler düşünülmüştür. Bunlar yabancı kararların tenfizini imkân 
nisbetiınde liberal bir düzenlemeye tabi tutmak, mahalli mahkemelerin yetkisini 
sözleşmeler imzalayarak müşterek iesbit etmek, bu tesbiti yargılama yetkisi için 
yaratılacak tek bir bağlama noktasına bağlama ya da inhisarı yetki olmayan ko-
nularda derdestliık defi ileri sürme imkânlarını tanıma -şeklindedir (95). Bu şekil-
de milletlerarası yetki ve tanıma ve lenfiz konusundaki güçlüklerin ortadan kal-
dırılmasına çalışılmıştır. Ancak bunların hiçbiri sorunu tam olarak çözümleyeme-
mekiedir. Belki en iyi çözüm her konu için tek bir mahkemeye yetki tanıyacak 
evrensel anlaşmalar imzalanmasıdır (96). İç hukukların ahenkleştirilmesi yolunda 
uluslararası alanda bazı çabalar vardır. Bunun sağlanması halinde milletlerarası 
yetki kurallarının ahenikleştirilmesine öncelik tanınmalıdır. Bugün egemenlik kav-
ramı bu tür çabaları engelleyecek şekilde salt bir kavram olarak anlaşılmamalıdır. 
Uluslararası ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak asıl gaye olmalıdır. Ancak uzun 
vadeli olan bu çözüm bulunuluncaya kadar devletler sorunun çözümünü uluslar-
arası iki taraflı anlaşmalarla bulacaklardır. Aşağıda bu anlaşmalara bazı örnekler 
vereceğiz. 

Uluslararasında, mahkemelerin milletlerarası yetkisini tayin, istinabe, adli ev-
rakların tebliği gibi hususları düzenleyen ve mahkeme kararlarının karşılıklı olarak 
tanınması ve tenfizini sağlamak isteyen pek çok anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmalar 
çok taraflı olabileceği gibi iki taraflı da olabilmektedir. Türkiye de bunların bazısı-
na taraftır. Bazı devletlerle ise iki taraflı adli yardım sözleşmeleri imzalamıştır. Bu 
çok taraflı anlaşmalardan birisi hukuk usulüne bağlı sözleşmedir (La Haye ıl.3.1954). 
Bu sözleşmeye Türkiye'de katılmıştır (Kanun No. 1575, Kabul tarihi 14.3.1972) '{97). 
Bu anlaşmada adli ve gayri adli evrakın tebliği (md. 1 - 7 ) , istinabe (md. 8-19), 
meccani adli müzahere (md. 20- 25) ve tazyik hapsi (md. 26) gibi konular düzen-
lenmiştir. 

(Bu konuda Yapılan diğer bir anlaşma hukuki ve ticari konularda adli ve gay-
ri adli belgelerin yabancı memleketlerde tebliğine dair sözleşmedir (La Haye 
15.11J1965). Bu sözleşmede Türkiye tarafından onaylanmıştır (98). Sözleşme ya-
bancı ülkelerde tebliğ - edilecek belgelerin muhataba vaktinde ulaşımını sağlaya-
cak usulleri basitleştirme ve hızlandırma ve karşılıklı adli yardımı sağlama ama-
cıyla imzalanmıştır. Anlaşmada adli belgelerin ve gayri adli belgelerin tebliğini 
kolaylaştırma usulleri ayrı maddeler halinde sıralanmıştır. 

(94) İbid, s. 198. 
(95) İbid, s. 203. 
(96) IMd. 
(97) P T T . C . 11-2 s. 1990; RıG T. 23/3/1972, s. 14137 Bakanlar Kurulu Kararı D.V.T.C. 

11-2 s. 2155; RG T. 23/5/1972, s. 14194. 
(98) D.V.T.C. 10/3 s. 3346 RG T. 17/9/1971, s. 13959. B K Kararı D.V.T.C. 11/1 

s. 236 RG T. 24/12/1971, s. 14052, eski türkçe metnin yerine yeni türfcçe metnin 
yürürlüğüne dair B K kararı D.VJT.ıC. 11/3, s. 2345; RG T. 17/6/1972, s. 14218. 
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Bu konuda diğer bir sözleşme yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair 
Avrupa Sözleşmesidir (Londra 7/6/1968). Bu sözleşme yabancı hukukun yetki 
kuralları hakkında da bilgi sağlayarak uluslararası ilişkileri kolaylaştıracak bir 
etkiye sahiptir. Bu sözleşmeyi de Türkiye onaylamıştır (99). 

Konuyla doğrudan doğruya ilgili bir sözleşme mahkeme seçimi konusundaki 
La Haye Sözleşmesidir (25 Kasım 1965) (100). Anlaşmayı imzalayan devletler, mah-
keme seçimi konusunda anlaşmaların etkisini ve geçerliliğini sağlayacak müşte-
rek şartlar koymak amacıyla bu anlaşmayı hazırlamışlardır. Bu anlaşmanın uygu-
lanacağı konularda ve tanımladığı şartlarda 'taraflar aşağıda gösterilen mahkeme-
lerden birini seçmek imkânına sahiptir. 1) Akil devletlerden birinin bu devletin 
iç hıikuk sistemince tesbit edilen yetkili mahkemesi, 2) Akit devletlerden birinin 
bu ülkenin iç hukuk sistemi veya sistemlerine göre yetkili olan açıkça isimlendi-
rilmiş mahkemesi (md. l) . Bu anlaşma hukuki ve ticari konularda uluslararası özel-
lik taşıyan durumlarda mahkeme seçimi anlaşmalarına uygulanır. Kişilerin statü-
sü veya ehliyeti aile ve çocuklar arasındaki veya eşler arasındaki sorunlara, na-
faka, miras, iflas, konkordato, taşınmaz mallara ilişkin haklarda bu anlaşma uygu-
lanmaz (m. 2). Anılaşma tarafların tabiyeti ne olursa olsun uygulanır (md. 3). Mah-
keme seçimi anlaşması eğer ekonomik gücün veya diğer haksız bir şeyin suisiimali 
ile alınmışsa geçersiz olur (md. 4). Taraflar başka türlü anlaşmadıkça yalnız'seçi-
len mahkeme veya mahkemeler yetkilidir. Taraflar tarafından yapılan mahkeme 
seçimi salt olmadığı hallerde, taraflar bu ülke mahkemesini dışarıda tutmaya yet-
kili değillerse, kazai seçim anlaşması geçersiz sayılabilirse, karşılıklılık ve koru-
yucu gayelerle seçilen mahkeme veya mahkemelerden başka bir mahkeme yetkili 
olamaz (md. 6). Bu anlaşmaya uygun olaralk seçilen mahkemede verilen kararlar 
diğer akit ülkelerde tanınır ve lenfiz edilir (ımd. 8). 

Diğer bir anlaşma hukuki ve ticari konularda kazai ve mahkeme dışı belgele-
rin dışarıda tebliği üzerine anlaşmadır (15 Kasım 1965) (101). Bu sözleşme akit dev-
letlerin başka tebliğ yollarına başvurmalarını engellemez (md. 10-11). Tebliğ 
harç ve masraf gerektirmez (md. 12). Bir devlet tebliğ isteğini yerine getirmesini 
ancak egemenlik veya güvenliğini zedeleyici buluyorsa reddedebilir (md. 13). Bu 
sözleşme yabancı ülkelerde tebliğ edilecek adli ve gayri adli belgelerin zama-
nında muhatabına tebliğini sağlamak ve bunun için usulleri basitleştirmek ve sü-
ratlendirmek maksadıyla karşılıklı adli yardım amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşme 
yabancı ülkelerde ticari veya hukuki adli veya gayri ad'li belgelerin tebliğ edil-
mesi gereken hallerde uygulanır. Ancak muhatabın adresi bilinmiyorsa uygulan-
maz (md. l). Akit devletler diğer akil devletlerden gelecek tebliğ isteklerini ka-
bul etmek için bir merkezi makam seçerler. Her devlet merkezi »makamı kendi 

(99) D.V.T.C. 1412, s. 2879; RG T. 29/5/1975, s. 15249, B K Kararı D.V.T.C. 1412, 
s. 3090 RG T. 26/8/1975, s. 15338. 

(100) Recueil des Convention de La Haye, edite par le Bureau permanant de la 
Oonference La Haye, Pays^Bas, 1973, s. 96 vd. 

(10.1) Recuei l des Convention de L a Haye, s. 76 vd. DJV.RT.C. 1013, s . 3346 ; R G T . 
1 7 / 9 / 1 9 7 1 , s . 1 3 9 5 9 B K K a r a r ı D . V . T . C . 1 1 / 1 , s . 2 3 6 ; R G T . 2 4 / 1 2 / 1 9 7 1 , s . 1 4 0 5 2 
Y e n i türlsçe m e t i n D.VJT.C. 11/3, s. 2445 ; R G 17/6/1972, s . 14218 . 
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kanunlarına göre tanır (md. 2). Yetkili makam veya kimse, talep edilen devletin 
merkezi makamına usulüne uygun bir talepname gönderir. Tebliğ edilecek bel-
genin aslı veya sureti de buna eklenir (md. 3). Merkezi makam talepnameyi söz-
leşmeye uygun bulmazsa istekte 'bulunanı haberdar eder (md. 4). Talep edilen dev-
letin merkezi makamı evrağı gösterilen usullerden biri ile bizzat veya bir aracı ile 
tebliğ ettirecektir (md. 5). Talep edilen devletin merkezi makamı bir tebliğ tas-
'liknamesi düzenler. Bu belgenin tebliğ edildiğini bildirecelk ve tebliğde başvu-
rulan usul ile tebligatın yapıldığı yer ve tarihi gösterilecektir (md. 6). Akit dev-
letler tebliği kendi diplomatik veya konsolosluk memurları vasıtasıyla da yap-
tırmakta setbesttir (md. 8). 

Diğer bir anlaşma evlat edinmeye ilişkin kazai yetki, uygulanacak hukuk ve 
kararların tanınması anlaşmasıdır (il5 Kasım 1965) !(102). Bu anlaşma akit taraflar-
dan birinin 'fabiyelmde'ki kişileri, bu ülkelerden birinde mutad meskeni olan ki-
şilere veya eşlerden biri akil taraflardan birinin labiyetinde ise veya bu devlet-
lerden birinde mutad meskeni varsa ve çocuk evlat edinme için başvurulduğun-
da 18 yaşına girmemişse ve evlenmemişse ve akit devletlerden birinin labiyetin-
de veya mutad meskeni bu devletlerden birinde ise uygulanır (md. l). Evlat edi-
nenler ne aynı tabiyette ne de mutad meskenleri aynı akit devletle değilse evlat 
edinen veya edinenler ve çocuk hepsi aynı tabiyette ise ve tabiyetinde olduğu 
devlette mutaden oturuyorlarsa, evlat edinme üçüncü maddeye göre yetkili oto-
rite tarafından verilmiyorsa anlaşma uygulanmaz (md. 2). Üçüncü maddede ev-
lat edinme kararı vermeye yetkili otoriteler sayılmıştır. Üçüncü maddeye göre Yet-
kili olan otorite beşinci madde 1. paragrafın şartlarına tabi olur. Evlat edinmeyi 
idare eden şartlar bakımından kendi iç hukuku uygulanır. Evlat edinme (kararı 
vermeye yetkili mahkeme a) Evlat edinmenin mutaden oturduğu yer devleti oto-
riteleri veya eşlerin evlat edinme davasında ikisinin mutaden oturduğu devlet 
otoriteleri, b) evlat edinenin tabiyetinde olduğu devlet otoriteleri veya eşler ta-
rafından evlat edinmede ikisinin de tabiyetinde olduğu devlet otoriteleri yetki-
lidir (md. 3). Yetkili otorite çocuğun menfaatine olmadıkça evlat edinmeye karar 
veremez (ımd. 6). Evlat edinmeyi fes'h etmek veya iptal etmek yetkisi a) evlat edi-
nen kişinin mutad meskeninin bulunduğu akit taraf otoritesinin, b) fesih kararı is-
tendiği andalki evlat edinenin mutad meskeni veya eşler tarafından açılan dava-
larda ikisinin mutad meskeninin bulunduğu devlet otoritesi, c) evlat edinme ka-
rarı veren ülke otoritesine aittir (md. 7). 

Diğer bir anlaşma hukuki ve ticari meselelerde dışarıdan delil alma anlaşma-
sıdır (18 Mart 1970) (103). Bu anlaşma, yabancı ülkelerden diplomasi yoluyla de-
lillerin tespiti konusunda adli yardımın naklini ve icrasını kolaylaştırmak ve fark-
lı melhodları uzlaştırmak gayesiyle yapılmıştır. Karşılıklı kazai işbirliğini geliş-
tirmek gayesini taşımaktadır. Akit devletin kazai otoritesi diğer aikit devletin yet--

(102) ıRecueil des Convention de La Haye, s. 64 vd. 

(403) Recueil de Convention de La Haye, 152 - 153. 
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kili otoritesinden delil elde etmeyi iste* vmd. ,1). Hukuki ve ticari meselelerde bir 
devletin diplomatik memurları veya konsolosları diğer devlet ülkesinde ve fonk-
siyonlarını ifa ettiği alanda delil alabilir (15. md.). 

Bu konuda Türkiyede bazı iki taraflı anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar da-
ha çok tanıma ve lenfiz konusuna bir çözüm getirmek için hazırlanmışsa da mil-
letlerarası yetkiye ait hükümler de getirmiştir. Bunlardan biri Türkiye ile İtalya 
arasında adli himaye, adli makamların hukuk ve ceza işlerinde karşılıklı müzaha-
reti ve adli kararların tenfizi mukavelenamesidir (Roma 10.8.1926) (104). Bu an-
laşmanın birinci maddesine göre taraflardan herbiri kendi vatandaşlarının tabi 
olduğu kanuni ve adli himayeden yararlanacak ve mahkemelere serbestçe baş-
vurabilecek ve bu konuda o ülke vatandaşlarının tabi olduğu şartlara tabi ola-
caktır. Ayrıca adli müzaheretten yararlanacaktır. Muhakeme masraflarının ten-
fizi (md. 5-6) , istinabe (md. 7- 12), ceza işlerinde müzahere (md. 3 - 7 ) ve ilkinci 
kısımda da adli kararların tenfizi düzenlenmiştir. 

Buna benzer bir sözleşme 22 Haziran 1930 da Ankarada Avusturya ile imza-
lanmıştır (105). Bu anlaşmanın birinci faslı adli himayeye ayrılmıştır. Birinci mad-
deye göre, "akit devletlerden herbirinin tebası diğer taraf ülkesinde şahıs ve mal-
larının kanuni ve adli himayesine müteallik olan hususlarda ayniyle mahalli te-
baya edilen muameleden müstefit olacaktır" (1/1) "Bu babta mahkemelere ser-
bestçe müracaat ve mahalli tebanın tabi olduğu usul ve şeraat dairesinde dava 
ikame ve def'i dava edebileceklerdir" (1/2). İkinci maddeye göre akit devletler-
den birinin ülkesinde ikametgâhı olan vatandaş dâvacı veya müdahil sıfatıyla di-
ğer devlet mahkemelerine başvurduğunda hiçbir teminat yaiırmaYacakiır. Mah-
keme masraflarına ait bir ülkeden verilen kararlar diğerinde parasız lenfiz edile-
cektir (md. 3). İkinci fasılda tebligatın kolaylaştırılması yolları gösterilmiştir. 
Üçüncü fasıl adli kararların tenfizine ayrılmıştır. 

Bu konuda yapılan diğer bir anlaşma Romanya ile yapılan hukuki ve cezai 
işlerde adli yardım sözleşmesidir CAnkara 25.11.1968) (106). Anlaşmanın birinci 
faslında adli yardımlaşmaya ilişkin genel hükümler düzenlenmiştir. Birinci mad-
deye göre "akit taraflardan herbirinin uyrukları diğerinin toprağında şahıslarının 
mal ve haklarının hukuki himayesi hususunda, mahalli uyrukların mazhar olduk-
ları aynı hukuki himayeden yararlanacaklardır. Bu konuda mahalli uyrukların 
iabi bulunduğu şartlar tahtında mahkemelere serbestçe ve hiçbir engelle karşılaş-
tmaksızın başvurma, taleplerde bulunma, bu mahkemeler nezdinde dava ikame et-
me ve menfaatlerini korumak hakkına haizdirler". Bundan sonraki maddelerde 
haberleşme (md. 2 - 3) şekli düzenlenmiş, ikinci fasılda istinabe (md. 7), adli evrakın 
tebliği (md. 8 - 9), mameleke ilişkin kararların lenfiz ve icrası (md. 10), muhakeme 
masrafları (md. 11), parasız adli müzaheret (md. 12), şahit ve bilirkişilerin himayesi 

(104)ı ,D. VII . T. C. 10 S. 222; RG T. 3/3/1929, s. 1133. 
(105) ıD. I I I . T. C. 12, s. 338; RG T. 4/8/1931, s. 1864. 
<106) D.VJTJC. 11/2, s. 1999; RG T. 23/3/1972, s. 14137 RK Kararı D.V.T.C. 11/2, 

s. 2178; RG T. 17/5/1972, s. 14190. 
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(md. 13), masraflar (md. 14) gibi usulî konulara ayrılmıştır. Üçüncü fasıl suçluların 
himayesine ilişkindir. 

Bunlardan başka çeşitli ülkelerle yapılmış "müzahereti adliye", "hukuki ve 
ticari mevatlı adliye", "madeni ve ticari hususalı kazaziye", başlıklı pek çok söz-
leşme vardır i(il07). 

Görüldüğü gibi ülkeler mahkemelerin milletlerarası yetkisini kendileri sap-
tamakta buna karşılık uygulamayı kolaylaştırmak üzere bazı usulî hükümleri 
anlaşmalara koymakta, ayrıca bir devlet ülkesinde diğer akit devlet vatandaşları-
nın da o devlet vatandaşları ile aynı şartlarda ülke yargısına tabi olacağını kabul 
ederek vatandaşları arasında eşitlik sağlamaya ve bu yüzden çıkacak yeliki çatış-
malarını önlemeye çalışmaktadırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 

I. GENEL ESASLAR s 

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi saptanırken, Türk mahkemelerine 
yargı yetkisi tanıma konusunda oldukça geniş bir ölçü kullanıldığı anlaşılmakta-
dır. 'Türk kanunlarının bu konuda Türk mahkemelerine geniş yetki vermeleri ya-
nında mahkeme uygulamamız da göz önüne alındığında yabancı unsur taşıyan 
hemen her davada Türk mahkemelerinin kendilerini yetkili saydıkları görülmek-
tedir. Yabancıların şahsi hal davaları bu uygulamanın istisnasıdı-r (108). 

Türk hukukunda hakim, kural olarak her davaya bakma yetkisine sahip olma-
lıdır. Ancak, buna istisnalar tanınabilir. Bu sistem devletin egemenliği prensibin-
den hareiket -etmektedir. "Gerçekte milletlerarası alanda devletler arasında eşitlik 
vardır. Bir devletin yargı gücü diğerinden üstün değildir. Bu nedenle yargılama 
yetkisi alanında da bağlama noktası sisteminden hareket olunmalıdır. Her bir da-
va türü veya hukuki ilişki açısından bağlama noktası saptanmalıdır" (109). 

(Türk Devletler Hususi Hukukunda bir sisteme bağlanmış yargılama yetkisi ku-
ralları yoktur. Bu konu EHVK da düzenlenmiştir (Ecnebilerin Hukuk ve Vezayifi-
ne Dair Muvakkat Kanun). EHVK'nın boşlukları huikuk usulü muhakemeleri ka-
nunu ile doldurulmaktadır. Böylece iç hukuk ilkelerinden yararlanılmaktadır. Türk 

(107) Federal Almanya, İsviçre, (Macaristan, Polonya, Ürdün, Yugoslavya, Çekoslo-
vakya, ingiltere, Fi j i , Lesotho, Swaziland, Irak, Iran, Lübnan, Suriye ile yapılan 

bu anlaşmalar için bk. Yavuz Ahmet, Türkiye Cumhuriyetinin aktettiği millet-
lerarası anlaşmalar, Ankara, 1976, s. X. 

(108) Göger, E . s. 355. 

(109) İbid, s. 348. 
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Mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tayin konusunda Fransız Medeni Kanunu 
14 ve 15. maddelerinin etkisinde kalınılmıştır. Bu nedenle tabiye! ilişkisi millet-
lerarası yetkinin tayininde esas rolü oynamakladır. Bu yaklaşım slaiücü görüşü 
aksetti rmeiktedir. Türk yetki kuralları her ne kadar belirli bir sistem içinde dûzen-
lenmemişse de bu kuralları kendi aralarında bir ayırıma tabi tutmak mümkün-
dür (HO). 

1. Kişisel nedenlerle Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin tayini : 

Kişisel neden gerçek kişiler açısından labiyettir. (H.U.M.K. 18). Türklerin şah-
si haline ilişkin davalarda Türk mahkemelerine salt (münhasır) yetki tanınmıştır. 
HHVK madde 4'e göre Türkiye'de mutaden bulunan yabancı tebanın şahsi haline 
ilişkin davalara .bakmaya istisnalar hariç Türk mahkemeleri yetkili değildir. Türk 
vatandaşlarının ilgili olduğu yabancıların şahsi hal davasında Türk mahkemeleri 
yetkilidir. 1330 tarihli anonim ve sermayesi paylara bölünmüş şirketler ile yaban-
cı sigorta şirketleri hakkındaki muvakkat kanun 10. maddesine göre şube veya acen-
tahanenin bulunduğu mahal kanuni ikametgâhtır ve ihtilâfın halli merciidir. Mil-
letlerarası yetki alanında tabiyete bu derece önem verilmesi Fransız hukukunda da 
eleştirilere uğramıştır ( l İ l ) . 

Tabiiyete geçerlik tanınması herşeyden önce yabancı ülkelerdeki Türklerin 
durumunu ağırlaştırıcıdır. Ayrıca, Türklerin şahsi hallerine ilişkin konularda is-
tikrarsızlık yaratacaktır. Tabiiyet esası ilâmların tenfizi ve tanınmasını imkânsız-
laştırmaktadır. 1 Şubat 19711 tarihli hukuki ve ticari işlerde yabancı kararların 
tanınması ve tenfizi sözleşmesinde yetki kuralları tesbit edilirken tabiiyete yer ve-
rilmemiş ve muiad mesken esas alınmıştır (md. 10) (112). Tabiiyet esasına dayana-
rak milletlerarası Yetkinin tesbiti yargılama yetkisi ihtilâfları alanında atfa yer ve-
recektir. Bu ise devletler hususi huikukunun kaçınması gereken bir konudur (1:13). 

2. Mameleki nedenlerle Türk Mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin tesbiti : 

Mameleki nedenlerle Türk mahkemesinin yetkisinin saptanmasında en belir-
gin kural taşınmazlara ilişkin davalardadır. Buna göre taşınmazlara ilişkin dava-
larda imalın bulunduğu yer mahkemesi salt yetkilidir (EHVK. m. 4). Türkiye'de 
mutaden bulunan yabancı tebanın hukuk ve ticaret davaları hakkında da Türk 
mahkemeleri yetkilidir (EHVK. m. 4). Burada ikametgâha dayanılarak bir yetki 
kuralı getirilmektedir. Oysa, akli borçlar alanında mameleki neden ifa mahalli ol-
mak gerekir (114). Menkul mallara ilişkin miras dâvaları Türk mahkemelerinde 
istisnai hallerde görülebilnıekledir (EHVK. m. 4). Burada yetki müteveffanın mu-
taden bulunduğu yer olan Türk mahkemesine ait olmalıdır (115). 

(110) Bk. ibid, s. 355 vd. 
(111) Batiffol-Lagarde, s. 373 vd. 
(112) Recueil des Convention de L a Haye, s. 110-111 . Bu sözleşmeye Türkiye ta-

raf değildir. 
(113) Göger, s. 357. 
(114) İbid, s. 358. 
(115) îbidj 
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II. BAĞLAMA NOKTALARI s 

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tayinde EHVK'nın yetersiz kal-
dığı açıktır. Esasen milletlerarası yetki konusunda Türk Devletler Hususi Huku-
kunun belli bir sistemi de yoktur. Bu bakımdan Türk mahkemelerinin milletlerara-
sı yetkisini tayininde 'boşluklar iç hukuk kuralları ile doldurulmalıdır (116). Bu 
hükümlerden milletlerarası hukuka uygun düştüğü ölçüde yararlanılmaktadır. 
EHVIK madde 4'e göre "leba'ı ecnebiyeye müteallik ve gayrimenkul mallara ait 
bütün davalar ile sair hukuki ve ticari ve cezai davalar Türk vatandaşları alakadar 
olmasa dahi Türkiye mahkemelerinde Türkiye kanun ve nizamlarına ve usulüne lef-
vikan niyet olunur". Bu ifade de yalnızca "Türkiye mahkemelerinde rüyet olunur" 
denilseydi "Türkiye kanun ve nizamlarını ve usulüne" kaydı konmasaydı o zaman 
bu maddedeki Türk mahkemelerinin yetkisi mutlak olurdu. Şu halde burada hu-
kuk usulü muhakemeleri kanunu hükümleri çerçevesinde bu hükümler geçerli ola-
caktır. Ahkâm-ı şahsi dışındaiki yabancılara ait davalarda Türk mahkemelerinin 
yetkisini tayin için iç hu'kük hükümlerine bakmak gerekir (117). 

îç hukukun yefki kuralları dikkate alınarak milletlerarası yetki alanında aşa-
ğıdaki bağlama noktalarını tesbit etmek mümkündür : 

1. Davalının ikametgâhı mahkemesi r 

Bu kural iç hukuktaki genel yetki kuralıdır. Bunun yanında tesbit edilen özel 
yetkiler kural olarak genel yetkiyi kaldırmaz (118). Gerçek kişiler için ikametgâh 
Medeni Kanun 19-1'de anlaşıldığı gibidir. Bir kimsenin yerleşme niyeti ile otur-
duğu yer onun ikametgâhıdır. Yargılayın anlayışına göre ise nüfus siciline ka-
yıtlı olunan yer ikametgâhtır. Bu anlayış milletlerarası unsur taşıyan davalar ba-
kımından yetki tesbitini güçleştirmektedir. Türîdyede mutaden oturan fakat nü-
fus kaydı yabancı ülkelerde ol ân bir yabancı açısından 'Türk mahkemeleri hiç bir 
zaman genel yetki dolayısıyla milletlerarası yetkiye haiz olamayacaktır. Bu zor-
luklar göz önüne alınarak ikametgâh yerine mutaden bulunan yer 'kavramını kul-
lanmak yerinde olur. Bu şekilde Türkiye mutaden oturduğu bir mesken sahibi olan 
yabancı da Türk mahkemelerinde dava açabilecektir. Ancak, bu sonuç bugünkü 
pozitif Türk Hukuku açısından geçersizdir. 

Tüzel kişiler açısından ikametgâh ise tüzüklerinde aksine bir hüküm bulun-
madıkça muamelelerin idare edildiği yerdir. (MK 49). Buna göre, dernek, ticaret 
şirketleri, kooperatifler veya vakıflara ıkarşı açılacak davalarda genel yetkili mah-
keme bunların merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Bu mahkeme milletlerara-
sı yetkiye de sahip olmalıdır. Bunun yanında şubenin bulunduğu yer mahkemesi-

(116) Göger, Devletler Hususi Hukuku, Ankara, 1971, s. 325. 

<117) Seviğ, Muammer Raşit : Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar ihtilâfı kaideleri-
nin sentezi, İst. 1941 s. 54. 

(118) Kuru, s. 69. 
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ivin özel yedisi de kabul edilmiştir. Bu yetki o şubenin yapmış olduğu işlerden 
doğan davalar içindir (119). 

Bu mahkemeler de milletlerarası yetkiye sahip olmalıdır. Esasen EHVK tüzel 
kişilerin durumunu hiç düzenlememiştir. Bu yüzden yabancı tüzel kişilere ilişkin 
davalar açısından kanunda bir boşluik vardır. Bu boşluk iç yetki kurallarıyla dol-
durulmalıdır. 

2. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi < 

HÖMK 13/1'e göre taşınmazlara ilişkin davalar taşınmazın bulunduğu yer mah-
kemesinde açılır. Bu davalar taşınmazın aynına yani taşınmaz üzerindeki bir aynî 
hakka ilişkin olan davalardır (13/2) (:1!20). Aynı sonuç EHVK 4 açısından da ge-
çerlidir. Bu maddeye göre ülkedeki taşınmazlara ilişkin bütün davalar Türk mah-
kemelerinde görülür. Görüldüğü gibi her iki kanunda taşınmazlar açısından ta-
şınmazın bulunduğu yer mahkemesine yetki tanımaktadır. 

Aynı sonuca taşınır mallar açısından da varılabilir mi ? EHVK açısından bu 
zor görünmektedir. Tüıik mahkemeleri taşınırlara ilişkin miras davalarında kural 
olarak yetkili değildir. Ancak bu sonuç milletlerarası gelişmelere uygun değildir. 
Taşınır mallar yönünden de taşınır malın bulunduğu yer mahkemesi milletlerarası 
yetkiye sahip olmalıdır (121). 

3. Sözleşmeden doğan davalarda iia mahalli mahkemesinin yetkisi : 

İç hukukta sözleşmeden maksat, konusu bir mamelek (mal vatlığı) hakkı olan 
sözleşmelerdir (akillerdir) (md. 10) (122). İç hukukta sözleşmeden doğan dava-
lar için iki özel yetki kuralı getirilmiştir. Sözleşmenin yerine getirileceği (icra, ifa 
edileceği) yer mahkemesinin yetkisi ve sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin 
yetkisi. Milletlerarası yetki açısından bunlardan birini yeğlemek gerekir. İfa ma-
halli mahkemesi, sözleşmenin sonuçlarını meydana geleceği yer mahkemesi ola-
rak önem kazanmalıdır (123). Ancak ifa mahallinin birden çok yerde olması müm-
kündür. İfa mahallinin birden çok yerde olması halinde davalının mutaden bu-
lunduğu yer mahkemesine bunun yanında yer verilmelidir (124). Bu şekilde da-
vacı her halde davasını kolaylıkla açabileceği yetkili bir mahkeme bulabilecek-
tir. 

4. Haksız fiillerde ika mahalli mahkemesine yetki tanınması : 

İç hukukta HUMK 21. maddeye göre haksız fiilden doğan davtalar (BK 41 vd.) 
haksız fiilin yapıldığı (vuku bulduğu) yer mahkemesinde açılabilir. Ancak hak-

(119) Kuru, s. 80. 
(120) Kuru, s. 73. 
0121) Göger, 1971, s. 327. 
(122), Kuru, s. 75. 
(123) Göger, 1971, s. 327. 
(124) Itoid. 
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sız fiilin (vuku bulduğu) yeri lesbitte güçlük çıkmakladır. Yargıtay bunu "zara-
rın tecelli ettiği ve bu suretle haksız fiilin tamam olduğu yer" olarak kabul etmiş-
tir. Bunu haksız fiilin tamamlandığı, sonucunun meydana geldiği yer olarak ahla-
mak gerekir (125). Bu yetki ikesin bir yetki değildir. Bunun yanında davalının ika-
metgâhı mahkemesinde de dava açılabilir. 

» İka mahalli kuralı milletlerarası alanda geçerli olmalıdır. Bunun yanında da-
valının ikametgâhı mahkemesine de yetki tanınmalıdır (126). İka yerinin teshili-
nin güçlükleri açısından haksız fiilden doğan davalarda hem fiilin işlendiği veya 
zararın doğduğu yer hem de davalının ikametgâhı mahkemesinin yetkili olması 
savunulmuştur (127). Bizce sonucun meydana geldiği yeri ika mahalli olarak ka-
bul etmek işi kolaylaştırabilir. 

5. Miras meselelerinde müteveffanın ikametgâhı mahkemesinin yetkisi : 

(Tereke ile ilgili davalar HÖMK 11'e göre murisin son ikametgâhı mahkemesin-
de görülür (MK. m. 518). Son ikametgâh mahkemesinin yetkisi kural olarak ke-
sindir. îstisnaen bazı davalar son ikametgâh mahkemesinden başka bir yer mah-
kemesinde açılabilir (128). 

Milletlerarası yetki açısından tereke ile ilgili davalara müteveffanın son ika-
metgâhı veya muladeın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olmalıdır (129). İka-
metgâhın olmadığı veya teshilinin güç olduğu hallerde mutad meskene dayan-
mak güçlükleri önleyici niteliktedir. Zira mutad meskenin tesbiti daha kolaydır. 
Ancak pozitif Türik Hukuku açısından bu sonuca varmak güçtür. Bugünkü uygu-
lama EHVK 4'ün getirdiği sisteme göre menkul ve gayrimenkul mirası ayırarak 
menkul mirası ahkâmı-şahsiyeden sayarak milli kanuna tabi tutmak şeklindedir. 
Bu ayırım, bugünkü gelişmelere uygun değildir. 

III. EHVK'YA GÖRE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ : 

1. Genel Kural - Türk mahkemelerinin görmeye yetkili olduğu davalar : 

Bu konu EHVK 4'üncü maddede düzenlenmiştir. Aşağıdaki konularda Türk 
mahkemeleri milletlerarası yetkiye sahiptir. 

A. Yabancıların Türkiye'de bulunan taşınmazlarına ilişkin davalar : 

Türkiye'de bulunan taşınmazlara ilişkin ve eşya hukukuna giren davalar hak-
kında Türk mahkemeleri mutlak olarak milletlerarası yetkiye sahiptir. Taşınmaz 
üzerinde bir hakka veya taşınmazın zilyetliğine ilişkin davalar Türk mahkemale-

(125) Kuru, s. 76. 
(126) Göger, 1971, s. 326. 
(127) Göger, Devletler Hususi Hukuku Yasa ön Tasarısı .Madde 133. 
(128) Kuru, s. 7 7 - 7 8 . 
(129) Göger, 1971, s. 328. 
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rinin milletlerarası yetkisine girecektir (130). Tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz-
lar açısından Türk mahkemelerinin salt milletlerarası yetkisinde direnmenin mil-
letlerarası gerçeklerle bağdaşmayacağı ileri sürülmüştür (131). İç hukukta yargı-
tay tarafından tapuya kayıtlı olmayan 'taşınmazların taşınır kabul edildiği bilin-
mektedir. Devletler Hususi Hukuku açısından da bu sonuç kabul edilirse, bu mal-
ların EHVK 4 dışında kalması gerekir (132). Devletler Hususi Hukuku kendine öz-
gü bir tanım getirerek, arz üzerinde sabit olan herşey taşınmazdır derse tapuya 
tescil edilmemiş taşınmazlarda EHVK 4 kapsamına girmelidir. Kamu emlâki ve 
yeraltı kaynakları tapuya tescil edilmiş olsun olmasın Türk mahkemelerine tabi 
olmalıdır. 

Bir de eşya hukuku alanına girmeyen fakat taşınmazlara ilişkin ihtilâflar var-
dır. Bunlar ahkam-ı şahsiyeye ilişkin ihtilâflardır. Velayet, vesayet, mal rejimle-
ri ve miras hukukundan doğan ihtilâflarda olduğu gibi. Bu davalar taşınmaza iliş-
kin ise Türk mahkemeleri yetkili olacak mıdır ? Türkiye'de bulunan taşınmazlara 
ilişikin ve eşya hukuku dışında kalan davaların da Türk mahkemelerinde görülme-
si milletlerarası ilişkileri zorlaştırıcı niteliktedir. Ahkam-ı şahsiye ve eşya huku-
kuna giren taşınmazlara ilişkin davaları medeni kanuna uygun olarak birbirinden 
ayırmak gerekir. EHVK 4 yabancıların ahkam-ı şahsiye davalarında kural olarak 
Türk mahkemesinin yetkisini kabul etmemekledir. Bu davalar taşınmazlara iliş-
kin de olsa Tüıik mahkemelerinin salt yetkisi dışında kalmalıdır (133). Ancak bu 
kararlar HÖMK 540-4'e göre lenfiz edilemeyecek yalnızca tanınabilecektir. Bu so-
nuç HUlMK'nın ah'kam-ı şahsiyeye ait ilâmların lenfiz edilemeyeceğine dair hük-
mü değişmedikçe böyle kalacaktır. Bu hükmün milletlerarası gelişmenin gerisin-
de kaldığı açıktır. 

Buna karşılık taşınmazlara ilişkin miras konularının doğrudan doğruya Türk 
mahkemelerinin yargısına tabi olması gerektiği fiikri de savunulmuştur (134). Biz 
mirasın bu şekilde taşınır ve taşınmaz miras olarak ayrılmasına ve ayrı mahkemele-
re tabi olmasına karşıyız. Ancak Türk uygulaması hâlâ bu yöndedir. 

Kira veya miras davaları için davalının ikametgâh mahkemesi, müteveffanın 
son ikametgâh mahkemesine başvurulabilir. Bunların olmaması halinde malın bu-
lunduğu yer mahkemesi yetkili olmalıdır. Yargıtay iç hukukta kira ile ilgili da-
valarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin salt yetkisini reddetmiştir (135). 

IBu kuralı gemi siciline kayıtlı gemilere de genişletmek gerekir mi ? Gemi si-
ciline kayıtlı gemiler 'taşınmaz sayılmaktadır. Anca'k, bu kuralın gemilere de ge-
nişletilmesi milletlerarası ilişkilerin gelişmesi ve ticari hayatın gereklerine ters 
düşmektedir {İ136). 

(130) Berki, s. 193. 
(131) Göger, 1977, s. 361. 
(132) İbid, s. 147. 
(133) İbid, s. 361. 
(134) Sevif , M. R. Sentez, s. 61. 
(135) Bkz. Seviğ, V. R. Kanunlar İhtilâfı, İstanbul, 1974, s. 223. 
(.136) Göger, 1977 s. 362. 
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B. Türkiye'de bulunan yabancıların sair hukuk ve ticaret davaları : 

Sair hukuk ve ticaret davaları deyimi EHVK da yer almaktadır. Bu deyim ne-
yi ifade etmektedir ? Bu deyim ahkam-ı şahsiye davaları dışındaki davaları kap-
samaktadır. Ahkam-ı şahsiye dışında kalan ve Türkiye'de bulunan yabancılara iliş-
kin olan hukuk ve ticaret davalarında Türk mahkemeleri milletlerarası yetkiye 
sahiptir. Buradaki bulunma terimi mutaden oturmayı ifade etmektedir (137). Bu 
konularda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkiyi haiz olması ülke içi yetki-
yi de haiz olması anlamına gelmez. Bir de davalının Türkiye'de ikametgâhı bulu-
ınup bulunmadığına bakmak gerekir. Davalının Türkiye'de ikametgâhı yoksa Türk 
mahkemeleri ülke içi yetkiye sahip değildir (138). 

EIHVK 4 hükmü ticaret davalarında milletlerarası ilişkileri zorlaştıra-
cak şekilde uygulanmamalıdır. Akit taraflardan birinin Türkiye'de oturması ya-
nında ifa mahallinin Türkiye'de bulunması da aranmalıdır. Hukuk ve ticaret da-
vaları alanında salt yetki kuralı getirilmesi sakıncalıdır. Bu 'kural Türkiye'de bu-
lunmayan yabancılara ve Türkiye'de bulunmayan Türiklere de genişletilmekte-
dir (139). Tüzel kişilere ilişkin hükümlerden de EHVK yoksundur. Deniz ticaret 
hukukundan doğan davalarda iç hukuktaki hükümlerden yararlanmalıdır. Akün 
in'ikat ve ifa mahalli mahkemesinin yetkisi yanında donatanın ikametgâhı mah-
kemesine de yetki tanınmalıdır (HUMİK 17 ve 19). Geminin sicil mahalli mahke-
mesi de tasarrufi muameleler yönünden yetkili olmalıdır ,(!140). Şurası lekrar ha-
tırlatılmalıdır ki, iç hukuktaki yetki kurallarına başvurulması en çok bu sair hu-
kuk ve ticari davalar için söz konusu olmaktadır (141). Bağlama noktaları bu da-
valarda geçerli olacaktır. Burada ortaya çıkan diğer bir konu da mahkemenin ta-
raflarca seçilmiş olmasıdır. 

Taraflar Türk mahkemesini yetkili kılabilirler. Yabancıların ahkam-ı şahsiyesi 
alanında muvakkat (kanunun getirdiği bu yetki sebebi HUMK 22 ve 23 tarafından 
iç hukuk açısından getirilmiştir. Bu hükümler devletler hususi hukuku açısından 
da uygulanabilmen ve yetki şartı geçerli sayılmalıdır. Ancak bu geçerlilik yet-
kinin kamu düzeni düşüncesi ile tesbit edilmemiş olduğu hallerde söz konusudur. 
Tarafların a'ktetlilkleri mukavele ile hiçbir ilgisi olmayan bir yerin mahkemesi yet-
kili kılınamamalıdır. Ayrıca yetkinin -salt yetki olduğu durumlarda da yetki şar-
tı geçersizdir (142). Ancak yetki şartı konusunda farklı görüşler olup bunun ta-
mamen kamu düzenine aykırı olduğundan (143) sıkı kayıtlara tabi olmamasına 

(137) İbid. 
(138) Berki, s. 193. 
(139) Göger, 1977 s. 362-363 . 
(140) Göger, E . Deniz Ticaret Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilâfı, Ankara, 1969, 

s. 179 - 180. 
(141) Bkz. Seviğ V. R. s. 230. 
(142). iSeviğ V. R. s. 238. 
(143) iMetya, Nusret, Hukuku Husus-iye-yi Düvel, s. 199. 
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deyin fikirler (ıl44) ileri sürülmüştür. Ancak, genel olarak kamu düzenine ilişkin 
olmayan ve salt yetkiye girmeyen konularda yetki anlaşması kabul edilmiştir (145). 

2. Yabancıların ahkam-ı şahsiyesinde Türk mahkemelerine istisnaen yetki 
tanınması : 

Türk mahkemeleri kural olarak yabancıların ahkam-ı şahsiyesine ilişkin da-
valarda milletlerarası yetkiye sahip değildir. EHVK 4 yabancı tebadan bahsetti-
ğine göre vatansızların ahkam-ı şahsiye davaları bu istisnanın dışındadır. Vatan-
sızlar ülkede mukim iseler ahkam-ı şahsiyeleri hakkında Türk mahkemeleri yet-
kilidir (146). 

Türk mahkemelerinin yabancıların ahkam-ı şahsiye davalarındaki yetkisizliği 
mutlak değildir. Dunu ortadan kaldıran istisnaların varlığı halinde Türk mahke-
meleri yetkili olabilmektedir. Bu istisnalarda bir kısmı EHVK 4'den bir kısmı iç -
tihatlardan doğmaktadır. 

Burada herşeyden önce ahkam-ı şahsiye (şahsi hal) deyimi ile kastedilenin 
ne olduğunu tesbit gerekir. EHVK'daki şahsi hal deyiminin Medeni Hukuktaki an-
lamı taşıyıp taşımadığı sorusu ortaya çıkar. Bu terimin Medeni Hukuk açısından 
şahsın hukuku ve aile hukukunu kapsadığı görüşü ileri sürülmüştür (147). Ancak 
buna karşı çıkılmakta ve Medeni Hukuktaki şahsi hal kavramının Devletler Hu-
kukunda tamamen geçerli olmayacağı söylenmektedir (147 a). Bu görüşe göre 
"muvakkat kanunun 4. maddesinde zikredilmeyen fakat Medeni Kanunun aile hu-
kuku kutabında yer alan nafaka, evlenme mukavelesi, kayyımlık, müşavirlik gibi 
müesseseleri ipso facto milli kanunun yetki alanına dahil kılan görüşlere" katı-
lınmamakladır (148). "Türik doktrininin 4. maddenin mezkûr hükmüne giren hu-
susları ahkam-ı şahsiye (statul personel) mefhumu altında toplamak ve ahkam-ı 
şahsiye mefhumunu da umumiyetle Medeni Kanunda yer almış şahsın hukuku ve 
aile hukuku kitaplarındaki .müesseseler ile izah ve doldurma gayreti kanaatimizce 
doğurduğu mahzurlar dışında hukukça da tasvibi güç bir tesfir tarzıdır" (149). 

Ayrıca EHVK 4 deki ahkam-ı şahsiye kavramının sınırlarını Lozan mukavele-
sine ek ikamet ve adli selahiyet mukavelesinin 16. maddesinde sayılan hususla-
ra nazaran daha dar olduğu da belirtilmektedir (il50). 

(144) Postacıoğlu, Medeni Usull Hukuku Dersleri, İst., 1975, s. 160 vd. 
(145) Berki, s. 205, iSevlğ, iSentez, s. 76 - 77, Belgesay, DHH. da Adliye, İst. 1938,. 

s. 107 - 108, Salem, Repertoire de Droit Int. VII, s. 241. 
(146) Göger, 1977 s. 363. 
(147) Göger, DevHetler Hususi Hukukunda Çağdaş Akımlar, Ankara, s. 171. 
(147 a ) Uluocak, Kanunlar İhtilâfı, İst. 1971 s. 10, Nomer, DHH da Nafaka, ist . 1967 

ıs. 29. 
(148) Uluocak, s. 10. 
(149) Nomer, Nafaka, s. 31. 
(150) UluocaJk, s. 10, Nomer, Nafaka, s. 32. 
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\Ahkam-ı şahsiye kavramım açıkladıktan sonra yabancıların ahkam-ı şahsiye-
sine ilişkin davalarda EHVK 4'e göre Türk mahkemelerinin kural olarak yetkili 
olmadıklarını belirtelim. Ancak Türk mahkemeleri yabancıların ahkam-ı şahsiye-
lerinde mutlak olarak yetkisiz değildir. Bu yetkisizliği kaldıran istisnalar vardır. 
Bu istisnaların EHVK 4'den ve içtihatlardan doğan istisnalar olarak ikiye ayırabi-
liriz. 

A. EHVK'dan doğan istisnalar : 

a. Tarafların rızaları ile Türk Mahkemelerine başvurması : 

Tarafların rızaları ile Türk mahkemelerinin yetkisini kabul etmeleri halinde 
mahkeme bu yabancıların ahkam-ı şahsiyesine ilişkin davaya bakabilecektir. Bu-
nun için hem davacının hem de davalının birlikte rızası gerekir. Türk mahkeme-
lerinin yetkisini tayin eden "tarafların birrıza müracaat" şartının farklı yorumu 
Türk hukukunda farklı iki görüşün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çatışma 
muvakkat kanunun 4. maddesindeki kazai yetki kurallarının ve bu şartın hukuki 
niteliğinin tayinine ilişkindir. iBirinci görüş bu kuralın yer itibarıyla yetki kuralı 
olduğunu savunmaktadır. Yer itibarıyla yetki kuralları bir yer mahkemesinin di-
ğer yerlerdeki mahkemelere nazaran yetkisini tayin eder. Taraflar rızaları ile Tüık 
mahkemesinin milletlerarası yetkisini tayin edebileceklerine göre bu kurallar yet-
ki kurallarıdır. Yetki kuralları kamu düzeninden sayılmadıkları için bu konudaki 
itirazlar ancak davanın esasına girilmeden ilk itiraz şeklinde yapılabilir. İster mil-
letlerarası hukuka ister iç hukuka ait olsun konu aynı usul kuralları ile idare edil-
melidir ('.15i). Eğer milletlerarası ihtilâfla iç hukuk ihtilâfları arasında bir fark var-
sa bu, ihtilâfın kişiler ve yerlerle olan arızî ilişkilerinden ileri gelmektedir (151 a). 
Sakmar'a göre bu kurallar ne görev ne de yetkiye ait kurallarla tamamen aynı ni-
telik taşımakta fakat madde itibarı ile yetkiden çok yar itibarıyla yetkiye yakın 
olmaktadır. Bu yüzden yetki kuralları içinde incelenmek gerekir ve ancak ilk iti-
raz olarak ileri sürülebilir. 

Tüılc hukukunda savunulan diğer görüş bu şartın madde itibarı ile yetki kav-
ramına dahil olduğu şeklindedir (153). Milletlerarası yetki Türk mahkemelerinin 
mahiyet itibarıyla bir hukuki ihtilâfa bakabilme iktidarı olduğundan davanın 
her safhasında itiraz konusu Yapılabileceği gibi mahkemece res'en dikkate alın-
mak gerekir. Yargıtay da çeşitli kararlarında bu konudaki görüşünü belirtmiştir. 
İkinci Hukuk Dairesi 6.71937 tarihinde şu karara varmıştı. "Müddeialeyhin derme-
yen ettiği itiraz vazifeye müteallik olmasına mebni bu hususun tetkiki ile netice-
sine göre karar verilmesi lâzım gelirken, selahiyel mahiyetinde telakkisiyle ibtidaen 

(151); Sevig, M. R. s. 225, Sakmar, Devletler Hususi Hukukunda (Boşanma, İst. 1976, 
s. 37. Belgesay, Adliye, s. 91 - 93. 

( 1 5 1 a ) Batiffol - Dagarde, No. 669. 
(152) Sakmar, s. 38 - 39. 
(153) Nomer, Nafaka, s. 119, Nomer, Mahkeme Kararlarına Göre Yabancıların Bo-

şanma Davaları, İstanbul Baro Dergisi, 1967, sayı 5 - 6 , s. 206 vd. 
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dermayen olunmamasından dolayı mezkûr itirazın reddine karar verilmesi" ye-
rinde değildir (154). Yargıtay bu görüşünü diğer karanlarında devam ettirmiştir. 
Aynı dairenin 29.6.1965 tarihli kararında aynı görüş tekrarlanmıştır. "Taraflardan 
birinin bidayetle bu yolda bir itirazı bulunmaması bilahare bu yolda itiraz der-
meyan etmesine mani değildir" (155). Aynı dairenin 8.3.1965 '(156) ve 22.2.1972 ta-
rihli (157) kararlarında aynı esas tekrarlanmaktadır. Bu son karara göre "olayda 
tarafların davalarının Türk mahkemesinde görülmesi hakkında muvaffakatlarını bil-
diren geçerli bir belge dava dilekçesine eklenmemiş olduğu gibi, tutanağa ge-
çen bir muvaffaka! beyanına yahut cevap layihasında vaki bir kabulüne rastlan-
mamıştır. Bu yön res'en gözetilecek bir görev kuralıdır". Görüldüğü gibi yargı-
tay "birrıza müracaat" şartını görev kuralı olarak 'kabul etmektedir. 

'Bu konudaki ortalama bir görüş ise bu (kuralların ne iç hukuktaki yer iti-
barıyla yetki ne de görev 'kurallarına tam anlamıyla uymadığı 4. maddedeki "bir-
rıza müracaat" şartının bir dava şartı olarak kabulü gerektiği şeklindedir. Buna 
göre "burada yabancıların belirli türdeki davalarının görülmesi açısından getiril-
miş özel bir dava şartı vardır. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde davanın her 
safhasında itiraz yapılabilir. Bu şart hakim tarafından res'en nazara alınacak hu-
suslardandır" (158). Buna tarafların rıza ve iradelerinin dava şartı olaraik kabul 
edilen konularda rol oynamayacağı şeklinde yapılabilecek bir itiraz ise, bu şartın 
yetki anlaşması ile aynı nitelikte olmadığı, devletler hususi hukukunda yetki an-
laşmalarının salt yetkiyi ifade etmediği, kaldı ki, bunun iç hukukta salt yetki sa-
yılmadıığı (159) buna karşılık 4. maddedeki şarta göre taraflar yabancı mahkeme-
nin yetkisini kararlaşlırırlarsa artık davanın Türk mahkemesinde görülemeyeceği 
belirtilerek reddedilmiştir (160). Çünkü bu halde Türk mahkemesinin milletlerara-
sı yetkisi gerçekleşmemiştir. Ayrıca yetki anlaşmasında yetkili mahkemenin tayini 
gerekir. Tarafların rıza ile başvurmalarının kabulü bu mahkemenin yetkili olma-
sını gerektirmez. Milletlerarası yetkiye rağmen bu dava iç hukuk kurallarına gö-
re mahkemenin yetkisi olmadığından görülemez (161). Bizce de burada ne yetki 
ne de göreve ilişkin olmayan kendine has özelliklere sahip ve milletlerarası yet-
kiye ilişkin bir husus vardır. 

Tarafların rızaları sarih veya zımni olabilir. Tarafların yaptıkları mukavelede 
veya verdikleri dava arzuhalinde veya cevap layihasında Türk mahkemelerinin 
yetkisini kabul etmesi açık rıza halidir. Yabancının Türk mahkemesine başvurması 

(154) Berki - Ergüney, Yabancılar Hukuku ve Kanun İhtilâfları ile ilgili Yargıtay Ka-
rarlarının Tahlil ve İzahları, Ank. 1963, s. 85. 

{'1'55) Ynz'cı - Atasoy, Şahıs, Aile, (Miras Hukuku ile İlgili Yargıtay Tatbikatı, Ankara 
1970, No. 508. 

(156) Yazıc ı -Atasoy, No. 510. 
(157) İstanbul Baro Dergisi, Cilt X L V I Mart - Nisan 1972, s. 268. 
(158) Çelikel, Aysel, Yabancılara Alt Ahkam-ı Şahsiye ve Menkul Miras Davalarında 

"birrıza müracaat" Şartının Yorumu, 1HFM, 1976, 1.4, E. Hirsch'e Armağan, 
özel sayı, 1977, s. 251. 

(159) üstündağr, s. 130., Postacıoğlu, s. 162. 
(160) Çelikel, ag.m., s. 251 -252 . 
(161) İbid, s. 252. 
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ve davalının yetkisizlik itirazında bulunmaması ise üstü .kapalı (zımni) rızadır (162). 
Davalının rızasını mutlaka yazılı olarak bildirmesi gerekmez. Lozan anlaşmasına 
bağlı ikamet ve adli selahiyet mukavelesinin 16. maddesinde bu şart aranı-
yordu. Bugün mukavele yürürlükten kalktığına göre yazılı olması şartı aran-
maz (163). Ancak sözlü rıza zapta geçirileceğinden sonuçta yazılı belge haline 
dönüşecektir. Yargılayın da duruşmada yapılan bir rıza 'beyanını kabul ettiği an-
laşılmaktadır '(164). 

Sarih bir beyanın yapılmadığı hallerde davalının bu konuya değinmeden da-
vanın esasına girişmesi yargıtayca zımni kabul sayılmamaktadır. 29.6.1965 tarihli 
kararında (165) bu konunun kamu düzeninden ve res'en gözetilecek bir konu ol-
duğu ve başlangıçla itirazda bulunmamasının sonradan itiraz etmeye mani olma-
dığı bildirilmiştir. Daha sonra 22./2.1972 tarihli kararda (166) aynı yönde karar ver-
miştir. Altuğ, davalı tarafın dava dilekçesine cevap vermemesinin zımni rıza sa-
yılamayacağını yabancının cevap vermemesinin Türk mahkemesinin yetkisini ka-
bul etmediğini gösterdiğini söylemektedir (167). Yargıtay davalının mütekabil da-
va açması halinde davaya rızanın varlığını kabul etmektedir (167 a). Nizasız ka-
za durumlarında hasmın bulunmaması halinde rıza yokluğu söz konusu olmaya-
caktır (167 b). Taraflar birden fazla ise hepsinin Türk mahkemesinin yetkisini ka-
bul etmesi gerekir. Birinin yetki itirazında bulunması halinde Türk mahkemesi da-
vayı göremez. Taraflar Türk mahkemesinin yetkisini kabul ettikten sonra bundan 
rücu edememelidir '(168). 

b. Davada bir Türkün alakadar olması : 

EHVK 4'e göre bir Türkün ilgili bulunduğu yabancıların ahkam-ı şahsiye da-
vaları hakkında Türk mahkemeleri yetkilidir. Burada önemli olan alakadar keli-
mesinin kapsamıdır. Kanun burada taraflar demeyip alakadar kelimesini kulla-
narak anlamını genişletmiştir. Taraflardan biri Türkse veya mirasa ilişkin bir ihti-
lafta mirasçılardan biri Türk tabiyetinde ise veya müteveffa Türk, mirasçılar ya-
bancı ise Türk mahkemesi yetkili olacaktır (169). Bunu daha dar tutan görüş ise 
müteveffanın Türk olmasını şart koşmaktadır (170). Alakadar kelimesinin kapsa-

(162), Göger, 1977, s. 364, Seviğ V. R. s. 225. 
(163) 'Seviğ, V. R. K. I . s. 225, ÇelikeU, s. 253 - 254, Seviğ V. R. Ahkam-ı Şahsiye Davala-

rında Türk (Mahkemelerinin Yetkisi, İ.H.F.'M. C. 29, s. 4, 1964, s. 1 - 2. 
(164) Çelikel, s. 254. 
(165) İkinci Hukuk Dairesi 29/6/1965, Yazıcı - Atasoy, No. 508. 
(166) İkinci Hukuk Dairesi 22/2/1972, esas 252, ıK. 937, İstanbul Baro Dergisi X L 

6 Mart - Nisan, 1972, s. 268. 
(167) Altug, Yetki, s. 45. 
(167 a ) Sevi'g, V. R. K. 1. s. 226. 
(167 b) İkinci Hukuk Dairesi, 3/11/1934, E 2473, K 3316, Berki - Ergüney, s. 58. 
(168) Berki, s. 196. 
(169) Berki, s. 197, Göger, s. 364. 
(.170) iSevıg, V. R. Mirasla İlgili Devletler Hususi Hulküku Kaideleri, İst. 1963. s. 65. 

Yazar daha sonra bu görüşünü değiştirmiş ve bir Türk mirasçının bulunmasını 
yeterli saymıştır. ıSevig, V. R. K. 1. s. 226. 
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ıru geniş tutulmalıdır. Alakadarlardan biri birden fazla tabiiyete sahip ve bunlar-
dan biri Türk vatandaşlığı ise dava Türkiye'de görülebilmelidir (171). 

Yargıtay 2. H. D. 24.5.1945 tarihli kararında i(17!2) mahalli mahkemenin Lozan 
muahedesine dayanarak yetkisizliğini kabul etmesini dikkate almadan, davanın 
esasına girmiştir. Dava Yunanlı müteveffanın mirasının devlete 'kalmasıyla ilgi-
liydi. Bu mukavele yürürlükten kalkmıştı ve Türkün alakadar olması halinde Türk 
mahkemesi davaya bakabilirdi. Kaldı ki konu gayrimenkule ilişkindi (172 a). Yar-
gıtay, olayda bir Türkün alakadar olması halinde terekenin idaresine ilişkin bir 
davada Türk mahkemesinin yetkisini kabul etmiştir (173). Murisi yabancı olan 
fakat varisi Türk vatandaşı olan bir davada yine Türk mahkemesinin yetki-
sini kabul etmiştir. Murisi yabancı olan bir davada taşınmaza ilişkin hisselerin Türk 
olan mirasçılara intikaline karar vermiştir (174). Burada mahkemenin tarafların 
Türk oluşuna mı yoksa taşınmaza ilişkin yetki kuralına mı dayandığı belli değil-
dir. Buna karşılık ikinci hukuk dairesi veraset senedinin ve evlatlık kaydının ip-
taline ilişkin bir davada (|175) davacının Türk olduğu anlaşıldığı halde davacının 
baba ve anası ve davalı İtalyan olduğundan davayı reddetmiştir. Burada davada 
bir Türk alakadar olduğundan davanın Türk mahkemesinde görülebilmesi gere-
kirdi. 

c. Davanın Türkiye'de görülmekte olan bir davaya ilişkin (müteferri) olması : 

IBu şart şunu ifade eder ki Türk .mahkemesinin yetkili olduğu bir davaya ba-
karken o davanın çözümlenmesi için Türk mahkemesinin yetkisiz olduğu bir konu 
hakkında karara varılmak gerekiyorsa hakim bu konuda da yetkili sayılacak-
tır (176). Örneğin, akitien doğan bir borca ilişkin davada yabancı olan taraflar-
dan birinin reşit olup olmadığını tesbit gerekebilir. Bu konuda hakimin yetkisiz-
liği söz konusu olmamalıdır. )Bir dava hakkında verilecek karar diğer dava üze-
rinde etkili olacak nitelikte ise bu iki dava arasında irtibat varsayılmalıdır (177). 
Burada anlaşmazlık "müteferri" kelimesinin anlamı üzerinde olmaktadır. Bu kav-
ram yargılama hukukundaki murtabıd kavramı ile aynı nitelikte midir ? Yoksa bu 
kavram iç hukuktan bağımsız olarak milletlerarası yargılama hukukunun gerek-
sinmelerine uygun olarak mı ele alınmalıdır. Bu ikinci yol yeğlenmelidir (178). 
Müteferri kelimesinin milletlerarası yargılama hukukundaki anlamını bulmak için 
usulî kolaylıklar, verilecek ilamın kolay icrası, devletin çıkarı göz önüne alınma-
lıdır görüşleri savunulmuştur (179). Yargılayın hacir altına alınmaya ilişkin bir 

(171) Berki, s. 197. 
(172) E. 2503, K . 2793, Berki - Ergüney, s. 125. 
(172 a) Berki - Ergüney, s. 126. 
(173) 2. H. D. E 8835, K. 1979, Berki - Ergüney, s. 128. 
(174 a) 2. H. D. E 2472, K. 2474 21/5/1953, Berki - Ergüney, s. 130'. 
(175) 2. H. D. E 1538, K. 2174, t . 28/4/1953, Berki - Ergüney, s. 133. 
(176) Sevig, V. R, K. î . s. 226. 
(177) İbid, s. 227. 
(178) Göger, 1977, s. 364 -365 . 
(179) îbid. s. 365. / 
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davayı Türkiye'de görülmekte olan boşanma davasına müteferri sayan görü-
şü (180) doktrinde eleştirilere uğramıştır (181). Hacir davası bunun sonucuna ka-
dar boşanma davasının görülmesine engel oilur yani bir ön mesele teşkil eder (182). 
"Müteferri kelimesinden bir ımesele-i müstehire anlaşılmamak gerekir" (183). 
EHVK'da bir irtibattan bahsedilmediği için bu yolla Türk mahkemeleri yetkili kı-
lınamaz (184). 

ıBuna karşılık, irtibat kavramını esas alan görüşe göre eğer yabancılar arasın-
da ehliyet, aile hukuku veya menkul miras davası ile Türkiye'de görülmekte olan 
bir başka dava arasında irtibat varsa Türk mahkemeleri bu davada da yetkili ola-
caktır (il8'5). Bir dava hakkında verilecek karar diğer dava üzerinde etkili olacak 
nitelikte ise bu iki dava arasında irtibat var sayılmalıdır. 

Müteferri kelimesi bir asla bağlı olan anlamını taşımaktadır ve usul hukuku-
nun teknik bir kavramı değildir. Ancak, aynı davada esas hakkındaki talepleri yö-
nünden faiz, masraf, nafaka isteme gibi fer'i nitelikte talepler varsa davayı gör-
meye yetkili mahkeme bunlar hakkında da karar verecektir. Ancak, usul hukukun-
da söz konusu olan Türkiye'deki ayrı bir dava değil aynı davaya ilişkin konular-
dır (186). Doktrinde boşanma davasında ayrıca boşanmadan dolayı tazminat da-
vası açılmış olsa bu ikinci davanın boşanma davasına ilişkin olduğu ileri sürül-
müştür (186 a). Buna karşılık tazminat talebinin müteferri dava olarak düşünülme-
sinin ancak bu isteğin boşanma kararından sonra yeni bir dava ile ileri sürülmesi 
halinde mümkün olabileceği de iddia edilmiştir l(ıl87). Eğer tazminat isteği boşan-
ma davası ile ileri sürü'lmüşse fer'i bir taleptir. 

©izce EHVK'daki hükmü dar yorumlamamak fer'i 'talepler hakkında da mah-
kemelerimizi yetkili saymak gerekir. Kanun .koyucunun gayesi de yabancıların 
ahkam-ı şahsıyeleri konusunda Türk mahkemelerine getirilen yetkisizliği hafif-
letmektir. Ayrıca birbiri ile ilgili iki davadan birini sonuçlayıp diğerinin sonuç-
lanrnamasımn doğuracağı sakıncalar da böylece önlenecektir (188). Burada görül-
mekte olan bir davaya irtibatlı olan davalarda Türk mahkemesi yetkili sayılmalı-
dır /(189). 

Yargıtay ikinci Hukuk Dairesinin 17.11.1939 tarihli .kararında ('189 a) bu fikir ha-
kimdir. Türkiye'de görülmekte olan bir alacak davası ile irtibatı sebebiyle menkul 

(180) 2. H. D. 20/Şubat/1950, 4530. Berki, s. 197. 
(181) Berki, s. 198, Göger, 1977, s. 265. 
(1812) Berki, Yargıtay Kararları , A.H.FİD. 1952, cilt 8, s. 3 - 4, s. 744 - 745. 
(183) Berki, s. 197. 
(184) Berki, a.g.m. 745. 
(185) ıSevig-, K . 1. s. 227, Altug, s. 46. 
(186) Sakmar, s. 41. 
(186 a ) Berki, s. 197. 
(187) Sakmar, s. 42. 
(188) Bk. Sakmar, s. 42 - 43. 
(189) Bk. Fragistas, s. 265. 
(189 a) Berki - Ergüney, s. 117. 
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mallara ilişkin veraset ve hisse tayini konusunda mahkemelerimizin yetkili ola-
cağı kabul edilmiştir. 

Bu irtibat kavramı usul hukukundaki teknik anlamından da geniş anlaşılarak 
biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyebilecek mahiyette görüldüğü da-
valarda da yetkinin olabileceği fikri savunulmuştur (190). Bu halde örneğin, Türk 
mahkemelerinde zina dolayısıyla açılmış bir ceza davası görülürken aynı sebebe 
dayanılarak boşanma davası açılması halinde de mahkemelerimiz yetkili sayıla-
caktır. 

Bizce de müteferri kavramını geniş anlamak ve kanun yapıldığı yıllarda mah-
kemelerimizin yetkisine zorunlu olarak konulan sınırlamaları hafifletmek gerekir. 
Ancak herhalde Türk mahkemelerini yetkili kılabilmek için bu kuralı zorlamamalı, 
iki dava arasında makul bir irtibat olması yeterli sayılmalıdır. 

B. Mahkeme içtihatlarından doğan istisnalar : 

a. Davanın kamu düzenine ilişkin olması : 

Yargılayın getirdiği bu esas Tüıik doktrini tarafından da kabul edilmekle-
dir (190 a). Bu esas her ne kadar muvakkat kanun 4'de belirtilmemişse de tüm kanu-
nun yorumundan bu sonuca varılmalıdır (191). "Devletler hususi hukukunda her 
devletin kamu düzenini ilgilendiren kanunların vatandaşlar hakkında olduğu gi-
bi yabancılar hakkında da uygulanacağı kabul edilmektedir" (192). Acil, geçici 
ve sınırlı bir tedbir niteliğindeki tüm hallerde Türk mahkemelerinin milletlerarası 
yetkisi kabul edilmelidir. Yargılama hukuku alanındaki kamu düzeni yasama yet-
kisi ihtilâfları alanındaki kamu düzeninden farklı olmalı ve belli somut nedenlere 
dayanmalıdır. Yargılama yetkisi ihtilâflarında kamu düzenine başvurabilmenin en 
önemli koşulu ilamın Türkiye'de icra olunabilmesidir (193). Buna karşılık Göger 
bir başka eserinde "kamu düzenine dayanarak mahkemelere milletlerarası yetki 
tanıma hukuki dayanaktan yoksun bir takdire dayanmaktadır" demekledir (194). 

Kamu düzeni dolayısıyla milletlerarası yetki görüşü yargılayın 30.il 1.' 19511 ta-
rihli kararına (195) dayandırılmaktadır. Bu kararda yargı tay tarafların İran vatan-
daşı olmalarının tedbir niteliğinde olan bu gibi nafaka davalarının Türk mahkeme-
sinde görülmesine engel teşkil etmeyeceğini kabul etmiştir. Bu konuda diğer bir 
görüş 'ise yargılayın bu kararı ile nafaka talebini aile hukuku sorunu olarak gör-
mediği, nafakanın EHVK 4 cümle 1 de yer alan sair hukuk davaları kavramına gir-

(190) Sakmar, s. 4 4 - 4 5 . 
(190 a) Berki, ıs. 198, Göger, 1977, s. 365, Sevi'g, V. R, IK. J . s. 227. 
(191) Sevi'g, V. R, K. 1. s. 227. 
0192) Beriki, s. 198. 
(193) Göger, 1977, s. 3 6 6 - 3 6 7 . 
(194) Göger, Kanunlar İhtilâfı (İçtihatlar Açısından Bağlama Kuralları) Ankara, 

ıl973, s. 18. 
(195) Berk i -Ergüney , s. 90 (2. H. D. esas 2168, K 7493). 
(!196) Nomer, Nafaka, s. 123 vd. 
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diği sair hukuk davalarında ise Türk mahkemelerinin kanunen yetkili olduğu, bu, 
yüzden nafaka talebi hakkında kamu düzenine dayanmağa gerek olmadığı şeklin-
dedir (196). 

Yargıtay, daha sonraki kararlarında da kamu düzenine dayanarak mahkeme-
lerimizi yetkili kılmıştır. Hukuk Genel Kurulunun 22.11.1967 tarihli iki İngilize iliş-
kin kararı şöyledir. "Davacı yaşlı ve oğlunun yardımına muhtaç bulunmaktadır. 
Böyle bir durumda davacı bakılmadığı ve sefalete düştüğü taktirde Türk kamu 
yardım müesseseleri bu kişiye bakmak zorunda kalacaktır. Davacının nafaka iş-
leği Türkiye'nin kamu düzeni ile ilgilidir. Türkiye'de yabancı da olsa sefalete düş-
müş bir insanın bulunması kamu düzenini bozan bir olaydır. Aile hukukuna taallûk 
etse dahi Türk kamu düzenini ilgilendiren hususlarda Türkiye mahkemeleri karşı 
tarafın muvaffakatını aramaksızın davayı incelemelidir. Aksinin kabulü Türk dev-
letler özel hukuku prensiplerine aykırı düşer" (197). Bu karar eleştirilmekte ve yar-
gılama yetkisi alanında kamu düzeninin müdahalesini haklı gösteren bir ölçü ol-
madığı "ülkede sefalete düşme" nin hem yasama hem yargılama yetkisi ihtilâfla-
rı alanında kullanılmak istendiği ve bu kavramın memleketin ekonomik ve sos-
yal varlığı ile ilgili olmadığı savunulmaktadır (198). Yargıtay 2. H. D. 5.7.1965 ta-
rihli kararında (199) "nafaka talepleri intizaım-ı amme-i ilgilendirdiği cihetle da-
vaya mahalli mahkemesince bakılabileceği düşünülmeden yazılı şekilde davanın 
reddi cihetine gidilmesi yolsuzdur" hükmü verilmiştir. Genel olarak nafaka dava-
ları için kullanılan kamu düzeni kavramı 2. H. D. nin 2.7.1973 tarihli kararıyla (200) 
velayet davalarına da genişletilmiştir. "Velayet müessesesi ahkam-ı şahsiye ile 
alakadar olmakla beraber kamu düzeni ile doğrudan doğruya ilişkisi bulunduğun-
dan Türk hakim ve .mahkemesi velayet konusundaki anlaşmazlığı çözmekle görev-
lidir". 

Yabancı doktrinde de belirli bir devlet mahkemesinin normal yetki kuralları-
na göre yetkisiz olmalarına karşın önemli sebepler varsa bazı davaları görmek 
zorunda oldukları ve bu yetkinin kamu düzenine dayandığı kabul edilmekte-
dir (201). Örneğin nafakalarını sağlamayan şahısların durumu gibi ihtiyati ve ge-
çici tedbirler de buna örnektir (202). 

Ancak, milletlerarası yetki konusundaki kamu düzeni ile yasama yetkisi ko-
nusundaki kamu düzeni birbirinden ayrılmalıdır. Milletlerarası yetkinin kamu dü-
zeni nedeniyle 'kararlaştırılması davaya bakan hakimin hukukunu uygulanmasına 
sebep olmaz. Bunun aksi de doğrudur (20'3). Kamu düzeninin Türk mahkemelerinin 
milletlerarası yetkisini tayin edici bir unsur olarak 'kabulünün önemli neticesi ya-
bancı mahkeme kararlarının tanınması ve lenfizinde görülmektedir. Tanıma ve 

(197) A.BJD. yıl. 25, sayı. 1. 1962, s. 55, Yazıcı - lAtasoy, No. 1184. 
(198) Göger, İçtihatlar s. 19. 
(199) Yazıcı - Atasoy, No. 1200. 
(200) ÎHD, 1973, sayı 7 - 8 , s. 827. 
(201) Fragistas, s. 170. 
(202) İbid, s. 174. 
(203) İbid, s. 176, ökçün, Gündüz, Devletler Hususi Hukukunun Kaynakları ve Kamu-

Düzeni, Ankara. 1967. s. 149. 
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lenfiz için mahkemelerin milletlerarası yetkisinin bulunması şarlı aranmaktadır. 
Yabancı ülkede o mahkeme kararının tenfizi içitn !kararı veren mahkemenin mil-
letlerarası yetkisi araştırılacaktır. Bu yetki, tanıma kararı verecek ülke mahkeme-
sinin hukukuna göre tayin edilirse kamu düzenine ilişkin bir yetki kararının len-
fiz edilmemesi mümkün olacaktır i('204). 

Kamu düzeninin hangi hallerde yetkiyi sağlayacağını tesbit için bir kıstas 
bulmak güçtür. Türk doktrininde "Türkiye ile yakın bir irtibatı olan kişilerin hak-
kı menfaatlerinin başka bir yoldan korunmaya imkân olmaması lâzımdır" fikri sa-
vunulmuştur (205 a). Örneğin, Türkiye'de bulunan çocuklarla ilgili olarak açı-
lan bir velayetin nez'i davasında böyle bir durum vardır (205). IRamu düzeninin 
boşanma davasında ele alınabilmesi ancak ihtiyati ve geçici tedbirler konusun-
da olmalıdır (206). Yargıtay 2. H. D. 8.3.1965 tarihli kararında (207) bu görüşü ka-
bul etmiştir. Buna göre tedbir niteliğinde olan nafaka kararı vermek gerekir. 
2. H. D. 2.3.1961 tarihli kararında ('208) bu yönde karar vermiştir. "Zaruri ve müb-
ren ihtiyaç karşılığı olması itibarıyla kanunen müstacel ımevattan sayılan ve ted-
bir mahiyetinde bulunan nafaka talebine bakılması icap ederken muahharen Yu-
nanistan'da boşanma davası açılmış olduğundan bahisle davanın reddi cihetine 
gidilmesi isabetsizdir". 

b. İmkânsızlık hali : 

•Ahkam-ı şahsiye davalarında tarafların mücbir sebepler dolayısıyla milli mah-
kemelerine başvuramamaları halinde Türk mahkemelerinin yetkisizliğinin söz ko-
nusu olmaması gerekir. "Aksi taktirde şahıslara tanınan dava haklarının inkârı ile 
adaletin tecellisine ımani olunmuş olur. Gerek maddi olsun gerek hukuki olsun 
mücbir sebebin mevcudiyeti, davanın Türkiye'de görülmesini gerektirir" (209). 
Doktrin bu görüşünü yargıtay 2. H. D. 6.4.1945 tarihli kararına (210) dayandırmak-
tadır. iBu olayda Alman vatandaşı olan bir kadın yine Alman vatandaşı olan ko-
cası aleyhine şiddetli geçimsizlik ve fena muamele sebebiyle boşanma davası aç-
mıştı. Mahalli mahkeme tarafların davanın 'Türkiye'de görülmesi için rızası olma-
dığından davayı reddetti. Yargıtay şu gerekçelerle kararı bozdu. "Davacı boşan-
ma ile birlikte ayrı mesken ittihazını ve nafaka taktirini de istemiş ve taraflar Al-
manya ile siyasi münasebetlerin kesilmiş olmasından dolayı göz altı edilip vazi-
yet itibarıyla Almanya'ya giderek orada dava açması mümkün bulunmamış olma-
sına mebni usulen davaya bakılmak lâzım gelirken reddine 'karar verilmesinde isa-
bet görülmemiş ve itirazlar bu bakımdan yerinde bulunmuştur". 

(204) Fragistas, s. 177 vd. 
{205 a ) Sakmar, s. 56. 
(205) İbid. 
(206) İbid, s. 57. 
(207) Yazıcı - Atasoy, No. 510. 
(208) Berki - Ergüney, s. 84. 
(209) Berki, s. 199. 
<210) Berki - Ergüney, s. 85. 
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Bazı yazarlar bu sonucu mücbir sebep kavramına daYandırmaktadırlar (Sil) . 
Yargıtay 2. H. D. 12,10.1951 tarihli kararında "davacının mahalli .mahkemesine mü-
racaatına mani mücbir bir sebebin mevcudiyeti" diyerek bu kavrama dayanmış-
tır (212). Buna karşılık milletlerarası yetki alanında mücbir sebep ve kamu düze-
ni gibi takdire dayalı ve siyasi niteliği ağır basan kavramlara çok seyrek başvu-
rulması ve mücbir sebebin ancak somut sonuç ile desteklendiği halde bir önem 
taşıyacağı yargıcın vereceği kararın milletlerarası geçerliliğine inandığı taktir-
de mücbir sebebe başvurarak kendisini yetkili kılabileceği doktrinde savunulmuş-
tur ı(213). Yargılayın, bu kararının mücbir sebep, imkânsızlık ve mecburiyet hali 
gibi genel kavramlara gidilebilecek bir nitelik taşımadığı da doktrinde ileri sürül-
müştür (914). 

Burada ortaya çıkan diğer bir sorun imkânsızlığın ne tür bir imkânsızlık oldu-
ğudur. Olaydaki mütibir sebep fiili bir imkânsızlık sebebiyle ortaya çıkmıştır. 
İmkânsızlık fiili olmayıp hukuki de olsa yine Türk mahkemelerinin davayı gör-
meye yetkili olması lâzımdır (215). Buna karşılık hukuki imkânsızlık hallerinde 
veya Türk makamlara izafe edilebilecek sebeplerin dışında kalan fiili imkânsız-
lık durumlarında Türk mahkemelerinin genel yetkili olacaklarının söylenetmeyeceği 
savunulmuştur (216). Olayda devletin almış olduğu geçici ve normal sayılmayan 
bir tasarruf sonucu tarafların kendi mahkemelerine gidebilmeleri fiilen imkânsız 
olmuştur. Böyle bir durumda taraflardan birinin mahkemeye müracaatının diğe-
rinin arzusuna bağlı kılmamak doğrudur. Böyle yapılmazsa devlet ferdin en do-
ğal hakkı olan mahkemeye başvurma hakkını kaldırmış olur. Ancak tarafların ken-
di mahkemelerine başvurmalarına engel olan her türlü fiili imkânsızlık için aynı 
şeyi söylemek ve devlet kendi dışında kalan sebeplerden dolayı yabancının mil-
li mahkemesine başvurmamaktan sorumlu tutmak doğru değildir (217). 

Bizce hukuki ve fiili imkânsızlık hallerinde yabancılar arasındaki ahkam-ı şah-
siye davalarına Türk mahkemelerinin bakabilmesi gerekir. Bunun aksinin ihka'kı 
haktan imtina olacağı doktrinde ifade edilmiştir (218). Hukuk nizamının gayesi 
adaleti sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi için ferilerin her zaman başvurabilecek-
leri bir mahkemenin bulunması gerekir. Aksi halde fertlerin haklarını elde etme 
imkânı ortadan kalkar. Ancak, bir ihka'kı haktan imtina durumu olabilmesi için 
bu davaların Türkiye ile belli bir irtibatlarının olması gerekir. En önemli irtibat 
yer itibarıyla yetkili bir Türk mahkemesinin olmasıdır ((219). 

(211) Beriki, s. 199, Göger, s. 367, Sevig, V. R, K. 1. s. 227. 
(212) Berki - Ergüney, s. 75. 
(213) Göger, s. 367. 
(214) Nomer, Mahkeme Kararları, s. 212. 
(215) iSevig, V. R, K. t. s. 227. 
(216): Nomer, Mahkeme Kararları, s. 1212 - 213, Altüg, s. 46. Berki - Ergüney, s. 82. 
(217) Nomer, (Mahkeme Kararları, s. 212. 
(218) ıSakmar, s. 48, Fragistas, s. 174. 
(219) Sakmar, s. -\9, 65. 
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Her türlü fiili ve hukuki imkânsızlık hallerinin Türk mahkemelerinin millet-
lerarası yetkisini sağlamaması gerekir. Bunun ıhkakı haktan imtina teşkil etmesi 
için yabancı davacının haklarını elde etmek için başka hiçbir yolu olmaması ge-
rekir. Ancak, fiili imkânsızlık Türk makamlarımın iktidarı dışında da olsa dava 
Türkiyede görülebilmelidir. Harp hali buna örnektir (220). 

Kazai yetki ihtilâfları alanında atfın kabul edilmesi hailinde de böyle bir so-
run ortaya çıkabilir. Bunun için belli bir devlet kanunlarının yetkili gördüğü baş-
ka bir devlet mahkemelerinin kendisini yetkisiz sayması ve ilk devlet mahkemele-
rini yetkili görmesi gerekir. (Bu halde de yargıcın davaya bakmaktan kaçınması 
kavramına başvurulabilir (221). Ancak, uluslararası yetki alanında alfa başvur-
mak yerinde olmadığı gibi pozitif (Türk hukukunun tek yönlü kuralları karşısında 
da mümkün değildir (222). 

Uluslararası yetki konusunda karşılıklı yargılama bazı devletlerce kabul edil-
miştir. Bu sistemde bir devlet kendi yargı yetkisini karşısındaki devletin yargı 
yetkisine göre düzenlemektedir >(223). Bu halde de bu ülke vatandaşı olan kişi-
ler arasındaki davalarda her iki devlet mahkemesinin yetkisiz olması halinde ih-
kakı haktan imtina kavramına vaşvurulabilir. Ancak Türk hukuku açısından 'böy-
le bir problem yoktur. 

Diğer bir hâl boşanma davaları için söz konusu olabilir. Akiedildikleri ülke-
de geçerli, eşlerin milli kanunlarına göre geçersiz olan evliliklerin durumu ne ola-
caktır. Bu halde de Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini hukuki imkân-
sızlığa dayandırmak isabetlidir. Türkiyede yetkili evlendirme memuru önünde 
medeni nikâhla evlenen fakat kendi milli kanunlarına göre dini şekilde yapılma-
dığı için evlilikleri geçerli sayılmayan yabancıların boşanma davalarında da mah-
kemelerimiz milletlerarası yetkiye sahip olmalıdır (224). Aynı şey milli kanunla-
rındaki evlenme engelleri kamu düzenine aykırı görülerek kaldırılan ve Türki-
yede evlenen yabancıların boşanma davaları için de doğrudur (225). Yargıtay 
2. H. D. I2.lil.1971 tarihli karanında (226) verdiği "muvakkat kanunun 4. maddesine 
göre hukuku aileye müteallik bulunan davaların rüyet edilebilmesi 'tarafların birrı-
za ımüracaallanna bağlıdır, tarafların Türkiye'de ya da başka bir ülkede evlenmiş 
olmaları da bu hükmün uygulanmasına engel değildir" hükmü bu evliliğin taraf-
ların milli kanunlarına göre geçersiz olması halinde doğru değildir. Bu halde da-
va Türk mahkemelerinde görülebilmelidir 1(227). 

3. Ülke içi yetki : 

Yabancılar arasındaki ahkam-ı şahsiye davalarının Türk mahkemelerinin ba-
kabillmesi için milletlerarası yetkinin yanında ülke içi yetkinin de bu-

(220) îbid, s. 49. 
(221) Frag-istas, s. 190. 
(222) 'Sakmar, s. 51. 
(2123) Frag-istas, s. 153. 
(224) Sakmar, s. 53. 
(225) ibid, dipnot. 104. 
(226) HKD, 1972, Şulbat, s. 86. 
(227) Sakmar, s. 54.. 
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lıınması gerekir. Aynı esas diğer davalar için de sözkonusudur. Taraflardan 'biri-
nin Türk olduğu hallerde HUIMK 18 salt yetkili bir Türk mahkemesi göstermekte-
dir. Bu durumda herhalde yetkili bir fTürk 'mahkemesi olacaktır. Ancak taraflar 
yabancı ise durum ne olacaktır. Örneğin, yabancı eşler arasındaki boşanma da-
vasında taraflar "birrıza müracaat" ile Türk mahkemelerine başvursa da ayrıca 
MK 136 maddedeki davacının ikametgâhı veya HÖMK 9. maddede 30 Nisan 1973 
tarihinde (171)1 sayı'lı kanunla yapılan değişikliğe göre "eşlerin davadan evvel son 
defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi" de yetkili olacaktır. İki 
yabancı arasındaki boşanma davasında eğer yer itibarıyla yetkili bir mahkeme 
yoksa davanın Türkiye'de görülememesi gerekir (228). İmkânsızlık hali, bunun 
istisnasını teşkil eder. 

M. K. '299 da babalık davası için de yetkili mahkeme tesbit edilmiştir. Buna gö-
re babalık davası davacının doğüm zamanında Türkiye'de ikametgâhı bulunduğu 
yer mahkemesinde veya davalının dava zamanındaki ikametgâhında açılabilir. 
Yabancılara ilişkin babalık davalarında bu iç yetki kuralları dikkate alınmalıdır. 
Ayrıca nafaka davası için M. K. 316 yetki kuralı getirmiştir (229). HUMK 24'e göre 
özel kanunlardaki yetki kuralları da dikkate alınmalıdır. Burada önemli olan yet-
kinin kesin olup olmadığıdır. Kesin olmayan yetki hallerinde taraflar sözleşme ile 
başka bir yetkili mahkeme kabul edebilirler (230). 

IV. TÜRKLERİN AHKAM-I ŞAHSİYE DAVALARINDA YETKİ : 

Yabancı ülkelerde ikamet eden Türiklerin ahkam-ı şahsiye davalarında yaban-
cı ülke mahkemeleri milletlerarası yetkiye haiz midir ? Sorunun cevabını bulmak 
için HUMK 18'e bakmak gerekir. Bu maddeye göre "Türkiye'de ikametgâhı bu-
lunmayan Türk iebası Türkiye'de sakin d eğiTde ahkam-ı şahsiye noktasından Tür-
kiye'de son ikametgâhı mahkemesine ve bulunmadığı halde Ankara mahkemesi-
ne tabidir". 

Bu maddede "Türkiye'de mukim ve sakin olmayan Türk vatandaşlarının ah-
kam-ı şahsiye noktasında kolaylık göstermek 'için 'Türkiye'de açacakları davalara 
bir merci tayin edildiği manası çıkarılmamak lâzımdır" fikri doktrinde savunul-
muştur (231). Bu madde şunu ifade eder ki, yabancı ülkelerde bulunan Türklerin 
ahkam-ı şahsiye davalarını görmeye yâbancı devlet mahkemeleri yetkili değildir. 
Maddedeki Türk iebası terimi hem davacı hem de davalıyı kapsamaktadır (232). 
HÖMK 18. maddenin böyle salt bir yetki kuralı olarak kabul edilmesinin nedeni 
bunun 'tamamlayıcısı olan 540 madde - 4. fıkra ile ilgilidir. Buna göre ilamın ah-
kam-ı şahsiyeye ve aile hukukuna ait bir davaya ilişkin bulunması halinde len-
fiz 'talebi reddedilir. Bu hale göre hem Türk hem yabancıların ahkam-ı şahsiyesi-

(228) ISakmar, s. 64. 
(229) üstündağ, s. 1İ22, Safcmar, s. 65. 
(230) Kuru, s. 83,- 84, 
(231) Berki, s. 200, Seviğ;, Sentez, s. 52. 
(232) Berki, s. 200, Göger, s. 350. 
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ne ilişkin yabancı mahkemelerden verilen kararlar Türkiye'de lenfiz edilemeyecek-
tir. Şu halde Türklerin ahkam-ı şahsiyesine ilişkin olarak ancak Türk mahkeme-
leri karar vermeye yetkilidir (233). 

(Buna karşılık HUMK 18'in salt yetki kurâlı olarak görmenin bir yorum işi ol-
duğu ve bu yorumun milletlerarası alanda milli devlete ve onun hukuk düzenine 
üstünlük 'tanıdığı söylenmiştir. Buna göre HTJMK 18'in salt yetki kuralı olarak yo-
rumlayan anlayış Fransız hukukundaki milli devletin üstünlüğü ilkesinden etki-
lenmiştir ve HUMK 18 anlamını aşan bir biçimde yorumlanmıştır. Hiçbir devletin 
hukuk düzeni ve mahkemeleri 'diğerinden üstün değildir. Milli mahkemelerin salt 
yetkili olduğu haller kanunlar ihtilâfı alanında bulunmamalıdır. Türk hukukun-
daki tulumun başarısız yönleri ve değiştirilmesi çabalarının gösterilmesi gere-

kir (234). 

HUMK 18. madde bir salt yeilki kuralı olarak yorumlanmakla birlikle Türk 
doktrininde haklı eleştirilere uğramaktadır (235). Bu hüküm yabancıların ahkam-ı 
şahsiyesinde Türk mahkemelerine yetki tanımamanın bir karşılığı olarak konmuş 
ve Türklerin ahkam-ı şahsiyesinde yabancı mahkemelere yetki verilmemek isten-
miştir. Yabancıların ah'kam-ı şahsiyesinde Türk mahkemelerine yetfki tanırimama-
smın nedeni, dini esaslara dayanan adli teşkilâtımızın yetersizliği ve yabancıla-
rın mahkemelerimize itimatsızlığı idi. IBugün bu sebeplerin hiçbir geçerliği kal-
mamıştır (236). Fransız hukukunun tesiri ile getirilen bu esas Fransa'da da geçer-
liliğini kaybetmiş ve 'tarafların yabancı olmasının Fransız mahkemelerinin Yetki-
sizliğine sebep olmayacağı kabul edilmiştir '('237). Bu sebepler ortadan kalktığına 
göre gerek yabancıların Türk mahkemelerine başvurma hakkının daha geniş ola-
Ta'k kabul edilmesi gerekse Türklerin ahkam-ı şahsiyesinin yabancı mahkemelerde 
bakılabilmesini sağlayacak değişikliklerin usul kanununda yapılması gerekir. Bu-
na paralel olarak bu yönde verilecek kararların tenfizi de sağlanmalıdır ('238). 
Türklerin yabancı ülkelerde ahkam-ı şahsiye meseleleri için mahkemelere başvur-
dukları bilinmektedir. 

Burada ortaya çıkan diğer bir sorun HUMK 18. 'maddenin MK. 300. maddeyi 
tadil edip etmediğidir. Prof. Mustafa Reşit Belgesay bu maddenin M.K. 300. mad-
devi tadil ettiğini yazıyor (239). Prof. M. R. Seviğ ise aksi fikirdedir. "Ancak bu 
mütealayı hukuk muhakemeleri usulü kanunu '24. maddesi hükmüne uygun gör-
mediğimizden bir zuhul bulunduğu kanaatindeyiz. Zira, 04. madde alelhusus ka-
nun-u medeni ile se'lahiyet hakkında vaaz olunan hükümler mahfuzdur dediğine 
göre bu hükmü kabul eden aynı usulu muhakeme kanunu 18. maddesinin zımnen 

(233) 'Seviğ:, Sentez, s. 53. 
(234} Göarer, s. 359 - 360. 
(235) Berki, s. 201, Seviğ, Sentez, s. 53. 
(236) Avnı yönıde Sakmar, s. 78. 
(237) Batiffol-T^aerarde, No. 684. 
(238) Aynı yönde, (Seviğ-, Sentez, s. 53. 
(239) Belgesay, Hukuk Usulü (Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İst., 1940, C. I, s. 54. 
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medeni Kanunun salahiyete mütedair olan 300. maddesini tadil etmiş olması rnula-
savvır değildir" (240). Prof. Osman Fazıl Berki de 18. maddenin Türklerin ahkam-ı 
şahsiyesi konusunda milletlerarası yetki hükmü getirdiğini MK 300. deki hükmün 
ise ülıke içi yetki getirdiği fikrindedir. İç yetkiyi haiz bir mahkeme yoksa 18. mad-
de hükmü bu boşluğu dolduracaktır (241). 18. maddenin bir milletlerarası yetki 
kuralı getirdiği ve bunun yanında diğer kanunlardaki ülke içi yetki kurallarının 
da geçerliliklerini koruyacaklarına biz de inanıyoruz. 

Türk hukukunda kabul edilen ve HUMK 18'e istisnalar getiren milletlerarası 
anlaşmalar vardır. Bunlara örnek olaralk 130 Nisan 1964 tarih 461 sayılı kanunla 
onaylanan "evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yet-
kilerinin genişletilmesi hakkında sözleşme" (24(2). 8 Nisan 1965 tarih ve 578 sayılı 
kanunla onaylanmış bulunan "meşru olmayan çocukların ana bakımından nese-
binin tesisine ait sözleşme" {243), 14 Eylül 1972 tarih ve (1650 sayılı kanunla onay-
lanan "çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve 
tenfizine ait sözleşme" (244), 1884 sayılı kanunla kabul edilen "evlilik bağına iliş-
kin kararların tanınması hakkında sözleşme" 245) gösterilebilir. Bu sözleşmelerin 
yürürlükte olduğu konularda 18. madde hükmü işlemeyecek ve sözleşme hüküm-
lerine geçerlilik tanınacaktır. Ayrıca Türkiye'nin yaptığı iki taraflı anlaşmalarda 
da karşılıklı olarak mahalli mahkemelerin ahkam-ı şahsiyeye ilişkin davalara da 
bakmaları kabul edilmiştir. Bu anlaşmaların yürürlükte olduğu durumlarda 18. 
madde hükmü işlemeyecektir. Bu anlaşmalara örnek olarak Arnavutluk (246), Çe-
koslovakya (247), İsviçre ((248), Almanya (249), İsveç (250), Romanya (251), Yu-
nanistan (252), Norveç (253), Lehistan (254), Amerika Birleşik Devletleri (255), 

(240) Seviğ-, Sentez, s. 22. 
(241) Berki, s. 201. 
(242) D.V.T.C. 3/2, s. 20.71 RG 11/5/1964, s. 11700. B K Kararı D.V.T.C. 8/2, s. 2794, 

RG, T. 17/10/1969, s. 13329. 
(243) D.V.T.C. 4/1, s. 11002, B K Kararı, D.V.T.C. 4/3, s. 3197, RG 11/10/1965, s. 12123, 
(244) D.V.T.C. 11/3, s. 3088, RG 27/9/1972, s. 14319, IBK Kararı D.V.T.C. 12/1, s. 110 

(RG, 11/1/1973, s. 14418. 
(245) D.V.T.C. 14/2, s. 2731, R G T. 4/5/1975, s. 19226, B K Kararı D.V.T.C. 14/2, 

s. 2891, RG 14/9/1975, s. 15356. 
(246)! 1923 tarihli ikamet mukavelenamesi (madde 9) D. HI. T . C. 6 s, 207. 
(247) 1927 tarihli dlkamet mukavelenamesi (madde 9) D. I I I . T . C. 9, s. 104. 
(248) 1927 tarihli ikamet mukavelenamesi (madde 6) D. T. I I I . C. 9, s. 113. 

(249) 1929 tarihli hukuki ve ticari mevaddı adliye sözleşmesi (madde 2), D. İÜ. T. C. 11, 
s. 470). 

(250)' 1929 tarihli ticaret ve seyrüsefahin mukavelenamesi (madde 7), D. I II , T. C. 11, 
s. 11376. 

(251) 1929 tarihli ikamet ticaret ve seyrüsefahin mukavelenamesi (madde 7), D. m . 
C. 11, s. 1396. 

(252) 1930 tarihli, ikamet ticaret ve seyrüsefahin mukavelenamesi (madde 8), D. m . 
T. C. 12, s. 114. 

(253) 1931 tarihli ikamet, ticaret ve seyrüsefahin mukavelenamesi (madde 7), D. I I I . 
T. C. 13, s. 1043. 

0254) 1931 tarihli ikamet mukavelenamesi (madde 8), D. m. T . C. 13, s. 1074. 
(255) 1931 tarihli ikamet mukavelenamesi (madde 1) , D. m . T. C. 13, s. 521. 
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IraJk (296), 'Belçika (257), Yugoslavya '(258), İran '(259), Mısır '(260), Macaristan (261), 
Avusturya (262) ile yaptıklarımız gösterilebilir. 

Bu andlaşmaların varlığı şunu göstermektedir ki, adli teşkilât farklılığı ve ye-
tersizliği nedeniyle yabancıların ahkam-ı şahsiyesi ile ilgili davalarda Türk mah-
kemelerinin yelkisini kural olarak tanımayan muvakkat kanun 4. maddesi olduğu 
kadar Türklerin ahkam-ı şahsiyesinde yabancı mahkemelere yetki tanımayan HUMK 
18'de arlılk anlamını yitirmiştir. Bu yüzden bu sınırlamaların kaldırılması ve ah-
kam-ı şahsiye de dahil olmak üzere yabancıların davalarına Türk mahkemelerinin 
bakabilmesi ve Türklerin ahkam-ı şahsiyesinde de yabancı mahkemelere yetki ta-
nınması gerekir (263). HUMK 18 Türkiye dışında 'ikamet eden Türk lebası için 
güçlük göstermekte, Türkiye'den çok uzakta olan kişilere Türkiye'de dava açmak 
zorunluğu yüklemektedir. 

SONUÇ : 

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini gösteren kurallar muvakkat ka-
nun ve hukuk usulü muhakemeleri kanununda düzenlenmiştir. Bu maddelerin 
yetersiz olduğu ve bugünkü ihtiyacı karşılamadığı açıktır. Muvakkat kanunda 
Türk mahkemelerine yabancıların ahkam-ı şahsiyesinde kural olarak yetki lanın-
mamasının esasını kapülülasyonlarda aramak gerekir. Kapütülasyonlar devrinde 
yabancıların Türk mahkemelerine itimatsızlığı nedeniyle yabancıların ahkam-ı 
şahsiyesine ilişkin davalar ve diğer birçok davalar Osmanlı mahkemelerinin yet-
kisi dışındaydı. Buna Osmanlı hukukunun fıkıh esasına dayanması ve şer'i mah-
kemeler yol açıyordu. Kapütülasyonlarm ilgası ile konsolosluk mahkemelerinin 
yetkisi kaldırıldı. Ancak bu yetki, Osmanlı mahkemelerine de devredilmedi. Os-
manlı hukukunun fıkıh esasına dayanması ve şer'i mahkemelerinin varlığı buna 
engel oldu. Bu davalara bakabilecek mahkemelerin kuruluşuna kadar mevcut mah-
kemelerin yetkisizliği kabul edildi. Bu esas hariciye vekâleti hukulk müşavirli-
ğince kaleme alınıp iradeye arz olunmayan ve takvim-i vekayi ile de neşredilme-
yen "imtiyazat-ı ecnebiyenin ilgası üzerine ecanip hakkında icra olunacak mua-

(256) 1932 tarihli ikamet mukavelenamesi (madde 1), D. I I I . T. C. 13, s. 524, 1946 t a -
ırihli adli yardım sözleşmesi (madde 1) , D. II . T. C. 28, s. 1530. 

(257) 1933 tarihli ikamet sözleşmesi (madde 9), D. I I I . T . C. 14, s. 205. 
(258) 1934 tarihli adli medeni ve ticari münasebata dair mukavelename (madde 1), 

İD. I I I . T. C. 17, s. 129. 
(259) 1937 tarihli ikamet mukavelenamesi' (madde 7), D. III . T. C. 18, s. 1186. 
(260) 1937 tarihli dostluk muhadesd (madde 8 - 9), D. I I I . T. C. 18, s. 1407. 
(261) 1938 tarihli hukuki, ticari ve mevaddı adliyeye ait mukavelename (madde 1),. 

D. IH. T. C. 21, s. 146. 
(262) 1930 tarihli hukuki ve ticari mevaddı adliye ve adli kararların tenfizi sözleşmesi 

(madde 1), D. HI, T. C. 12, s. 967). 
(263) Aynı yönde ökçün, G. Türk Kanunlar İhtilâfı, Sahasında Kodifikasyon Zarureti, 

S B P Yayını Yüzüncü Yıl Armağanı, Ank. 1959, s. 309. 
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meleye dair 1330 tarihli talimatnamenin 24. maddesinde belirtildi" (264). Bu 'tali. 
mainameden kısa bir süre sonra kabul edilen 1330 tarihli muvakkat kanun 4. madde-
si Osmanlı mahkemelerinin yetkisini üç hal hariç kabul etmemiştir. Bu yetkisizlik 
24 Temmuz ,1924 tarihli Lozan ikamet ve adli selahiyet mukavelenamesi (265) ve 
Lehistan '1924 (266), Avusturya 1924 '(267), Bulgaristan 1925 (268) ikamet sözleşme-
lerini de etkilemiştir. Ancak daha sonra yapılan anlaşmalarda yabancıların ah-
kam-ı şahsiye davalarında 'Türk mahkemelerinin yetkisi kabul edilmiştir. Adli 
teşkilât farklılığı ve yetersizliği nedeniyle könulan bu sınırlamanın bugün bir an-
lamı kalmamıştır. Türkiye adli teşkilâtı yenilenmiş, modern ve avrupai bir sis-
tem kurulmuştur. Bu sebeple bu sınırlamanın kaldırılması yabancıların ahkam-ı 
şahsiye davasında da diğer davalarla birlikte Türk mahkemelerine yetki tanınma-
sı gerekir (269). Ancak, bu kuşkusuz ilgilinin ülkesinde Türk mahkemesinden ve-
rilen kararın tanınması ile bir anlam ifade edecektir. Tanıma ve lenfiz konusun-
daki zorluklar giderilmedikçe karşılıklılık şartı gereği, Türk mahkemesi karaıları-
nın da yabancı ülkelerde etki doğurması güçleşecektir. Diğer taraftan bu konuda 
Türk mahkemelerine verilecek milletlerarası yetkinin gerçekleşmesi ülke içi yet-
kiyi de haiz olmasına bağlı olacaktır. Türk mahkemeleri .milletlerarası yetkiye sa-
hip olsa da ülke içinde o konuya bakacak yetkili bir mahkeme yoksa dava Tür-
kiye'de görülemeyecektir. 

Gerek İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan milletlerarası özel hu-
kuk ve milletlerarası usul hükuku kanunu ön tasarısının '27. maddesinde, gerekse 
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının 26. maddesinde hacir, ölüm, ga-
yiplik, vesayet, kayyımlık gibi hallerde yabancının Türkiye'de mutad meskeni 
veya mallarının bulunması halinde Türk mahkemelerine yetki tanınmaktadır. Biz-
ce, Türk mahkemelerine yetki verilebilecek haller bunlarla siniri arım amali ve "ve-
rilebilir" ifadesi ile de mutlak yetki kuralı koymadan bu davaların Türk mahke-
melerinde görülebilme imkânı sağlanmalıdır. 

Türk hukukunda önemli sakıncalar doğuran bir diğer hüküm, Türklerin ah-
kam-ı şahsiyesine ilişkin olan HUMK 18 ve 540. maddelerdir. 18. maddeye göre 
bir Türk aleyhine açılacak ahkam-ı şahsiye davalarında salt olarak Türk mahke-
meleri yetkili kılınmaktadır. Bu sonuç ıHUMK 540 - 4. bend ile de onaylanmıştır. 
Buna göre yabancı mahkemelerden verilen ilâmların ahkam-ı şahsiyeye veya aile 

(264) Sicilli (Kavanin C. 11, ,S. Bkz. ökçün, ag.m., s. 307. 
(265) D. İÜ. T. C. 5, s. 67. Yürürlük süresi yedi yıl olan bu muahede 13 Ağustos 1931 

de sona ermiştir. Meiktuplar için iBkz. Meray (S. L. Lozan Barış Konferansı Tu-
tanaklar Belgeler, T. I I . C. 1. K. 2, s. 257 vd. 

<266) D. m . T. C. 5, s. 204. madde 10. 
<267) D. I I I . T. C. 5, s. 599, madde 10. B u sözleşme 1930 da kaldırılmış ve yerine adli 

medeni, ticari sahadaki karşılıklı münasebetlerin ve adli kararların tenfizine 
dair anlaşma yapılmıştır. D. Ut . T . C. 39, s. 156. 

(268) D. m. T. C. 7, s. 1376. 
(269) Sevig, İM. R. Sentez, s. 36; Ökçün, a.g.m., s. 309. 
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hukukuna ilişkin olması halinde lenfiz talebi reddedilir. Bu sonuç haklı eleştiri-
lere konu olmuştur (270). Türklerin ahkam-ı şahsiyelerine ilişkin davaların yaban-
cı ülke mahkemelerinde görüldüğü bir gerçektir. Milletlerarası ilişkilerin geliş-
mesi bunu zorunlu kılmaktadır. Çok taraflı ve iki taraflı anlaşmaların izin verdi-
ği ölçüde Türklerin ahkam-ı şahsiye davalarına yabancı ülkelerde bakılabilecek-
tir. Yabancıların ahkam-ı şahsiyesinde Türk mahkemelerine yetki tanımak gerek-
tiği gibi, Türkün ahkam-ı şahsiyesinde de dışarıda ikamet eden veya oturan Türk-
lere Türk mahkemesinin de yetkisi devam etmek üzere kendisini yetkili sayan ya-
bancı mahkemede dava açma imkânı verilmeli ve bu mahkemelerden verilecek 
ilâmlar tanınmalıdır. 

Bu konudaki gerekli değişiklik İstanbul iHukuk Fakültesi ve Adalet Bakanlığı 
tasarılarında da kabul edilmiştir. İstanbul tasarısının 26. maddesine göre "Türki-
yede ikametgâhı olmayan Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaları 
Türkiye'de yer itibarıyla yetkili mahkemenin bulunmaması halinde ilgilinin Tür-
kiye'de sakin olduğu yer, Türkiye'de sakin değilse Türkiye'deki son ikametgâhı 
mahkemesinde bulunmadığı taktirde Ankara mahkemesinde görülebilir". Bura-
daki "görülebilir" ifadesi ile kapsam olarak aynı kalmakla birlikle HUMK 18'in 
salt anlamı ortadan kaldırılmaktadır. Adalet Bakanlığı tasarısının 25. maddesin-
de HUMK 18'e şu fıkra ilâve edilmiştir "şu kadar ki, ikametgâh veya mutad mes-
ken kıstaslarına göre kendilerini yetkili görmeleri halinde bu tür davalar da ya-
bancı devlet mahkemeleri de yetkilidir". Her iki madde ile güdülen gaye aynı-
dır. HUMK 18'in salt anlamını kırarak yabancı devlet mahkemelerine de Türkle-
rin ahkam-ı şahsiyesinde yetki tanımak fikri hakimdir'(270 a). Ayrıca 540 - 4. bend-
deki hüküm kaldırılmış ve İstanbul tasarısı madde ıl5 b. de, 'Adalet Bakanlığı tasarısı 
33/2 b. de kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilâfı kuralları ge-
reğince yetkili kanun uygulanmamış ve Türk olan davalının bu noktada tenfize iti-
raz etmemiş olması şartı aranmıştır. Kanımızca bu şartı da aramaya gerek yoktur. 
Ancak, maddeler bu haliyle de kanunlar ihtilâfı açısından bir itiraz olmazsa ya-
bancı mahkemenin Türkler hakkında verdiği kararın Türkiye'de tanınabileceğini 
kabul etmektedir. Ancak bu şekilde 18. maddedeki değişiklik bir anlam taşıyacaktır. 

Sair hukuk ve ticaret davaları açısından ise özel hukuk davaları anlaşılmalı 
ve özel hukuka giren davalarda iç hukuk bakımından yetkili bir Türk mahkemesi 
varsa dava Türkiye'de görülebilmeli, yoksa ya da taraflar davayı dışarıda açar-
larsa bunlar tanınıp lenfiz edilmelidir. Bu konuda Türk mahkemelerine salt yetki 
verilmemeli bunun yanında yabancı ülkede ikamet etmeleri veya oturmaları ha-
ilinde yabancı mahkemelerin yetkisi de tanınmalıdır. İstanbul Hukuk ve Adale! 
Baikanlığı iarafından hazırlanan lasarılarda hukuk ve iicarei davalarında yelkili 
mahkeme konusunda ayrı bir hüküm getirilmemiş ancak iç hukukun yer itibarıy-
la yetki kurallarına Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini tayin edeceği 
şeklinde genel bir kural getirmiştir. Bu şekilde iç hukuk bakımından Türk mahke-

(1270) IBerki, s. 201, Göger, 1977, 359, Ökçün, a.g.m., s. 310. 
(270 a ) Karş. Göger, DHH Yasa öntasarısı, md. 129. 
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melerinin yetkili olmadığı özel hukuk davalarına Türk mahkemesinde bakılama-
yacaktır. 

'Yapılan inceleme göstermiştir ki, Türk hukuku milletlerarası yetki kuralları-
nın tayininde yetersiz ve eski bir sistem içindedir. Hazırlanan yeni tasarıların 
varlığı da bu yetersizliği göstermektedir. Yeni tasarılar her ne kadar devletler 
hususi hukuku alanında yeni bir düzenleme getirmemişlerse de mevcut yetki ku-
rallarındaki aksaklıkları giderme yolunu seçmişlerdir. Bu tasarıların kanunlaşma-
sı halinde Türk mahkemelerinde açılacak uluslararası unsur taşıyan davaların ço-
ğalacağı açıktır. Mahkemelerimizin yetkisinin kısıtlı olması nedeniyle bugüne ka-
dar çok az dava Türk mahkemelerinde görülebilmiştir. Yetki kurallarının genişle-
tilmesi ile Türk mahkemelerinde açılacak davalar çoğalacak ve mahkemelerimizin 
devletler hususi hukuku alanında yapacağı incelemeler artacak ve içtihatlar ge-
lişecektir. 
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POZİTİF UZAY HUKUKU VE BUGÜNKÜ SORUNLARI 

Do;. Dr. Hüseyin PAZARCI 

GİRİŞ : 

Uluslararası hukukun uzayla ilgilenmesi, birçok alanda olduğu gibi, duyulan 
gereksinmeler sonucu başlamıştır. Uzay hukukunun ilk kuralları Sovyetler Birli-
ğince uzayda bir yörüngeye yerleştirilen Spuitıik I uydusunun 4 Ekim 1957 de aiıl-
rrıası ile uygulamadan doğmuştur demek yanlış olmayacaktır. 

Türkiye'de uzay hukukuna doğrudan ilişkin ilk çalışma, bu önemli olayın ger-
çekleşmesinin üzerinden iki yıl bile geçmeden, 1959 yılında hocamız Seha L. Me-
ray'ın "Atmosferin yukarı tabakaları ve feza ile ilgili bazı hukuk meseleleri" adlı 
makalesidir (l). Hocamızın büyük bir öngörü gerektiren bu ilgisi artarak süre git-
miş ve 1964 yılında uzay hukukuna ilişkin ilk Türkçe yapıtı bize kazandırmıştır (2). 
Sonraları, uzay hukukundaki gelişmeleri izlemekten geri kalmayan hocamız 19 Ara-
lık 1967 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen ilk uzay huku-
ku andlaşmasını inceleyen makalesini aynı yıl içinde yazmıştır (3). Hocamızın bu 
makalesini "Dünya—dışı Canlılarla Hukukî İlişkiler Sorunu" başlıklı makalesi iz-
lemiştir (4). Bugün, Türkiye'de uzay hukukuna ilişkin başlıca çalışmalar, hocamızın 
bu yazılarından oluşmaktadır (5). 

Ancak, 1967 Andlaşmasından bu yana uzay hukukunun gelişmesi öğretinin 
yalnızca uygulamadan çıkarmaya çalıştığı bir takım kurallar çerçevesini çoktan 
aşmış ve bu alanda bir çok yeni andlaşma yapılarak yürürlüğe girmiştir. Uzaya 
ilişkin daha başka hukuksal sorunların da çözüme bağlanabilmesi amacıyla Birleş-
miş Milletler Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi bu alandaki çalış-

(1) S.B.F. 100 üncü Yı l Armağanı, Ankara, SBF Yayını, s. 145—189. 
(2) Seha L. Meray, Uzay ve Milletlerarası Hukuk, Ankara, SBF Yayını, 1964, 365 s. + XVI 
(3) Seha L. Meray, "Uzayda Devletlerin Çalışmalarını Yönetecek İlkelere İlişkin Andlaşma", 

SBFD, 1967, cilt XXII, sayı I, s. 33—53. 
(4) SBFD, 1967, cilt XXII, sayı I, s. 83—92. 
(5) Yılmaz Altuğ, "Gökyüzünde ve Uzayda Bazı Faaliyetlerin Antlaşmalara Yasaklanması ve 

Düzeni enmesi , İktisadi ve Tıcorı İlimler Derçjısı, cilt 7, sayı 24, s. 17—27 dışında, adı çeçen 
çalışmalara, lisans düzeyinde öğretim amacıyla yazılmış bulunan aşağıdaki yapıtlarda yer 
alan uzay hukukuna ilişkin bölümleri de ekleyebiliriz : Seha L. Meray, Devletler Hukukuna 
Giriş, Ankara, SBF Yayını, ciüt I (3. bası), 1968, s. 498—502; Seha L. Meray, Uluslararası 
Hukuk ve Uluslararası Örgütler El Kitabı, Ankara, SBF Yayını, 1977, s. 154—163; Edip 
F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, İstanbul, Hukuk Fak. Yayını, Cilt I I—I (3. bası), 1977, s. 
297—303; Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri — Devletin Yetkisi (Yer ve Kişiler 
Bakımından Çevresi ve Niteliği), İstanbul, Hukuk Fak. Yayını, 1974, s. 4 6 - 4 9 . 
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malarını sürdürmektedir. Hocamızın son yıllarda en büyük arzularından biri de.,. 
1964 de yazdığı yapıtının, o tarihten bu yana olan gelişmeleri de ekleyerek, yeni 
bir basısını yapmaktı. Yaşamı buna olanak vermedi. Bu nedenle, uzay hukukun-
da görülen gelişmeleri kısaca da olsa içermeyi amaçlayan bu makaleyi O'nun artı-
sına armağan etmenin uygun olacağını düşündüm. 

Uzay hukuku sorunlarını ele alırken, hukukun konusunu oluşturan her alanın 
incelenmesinde uygulanan olağan yönteme başvurmanın bu sorunları en büyük 
açıklıkla ortaya koyacağı görüşüne vardım. Bu çerçevede, ilk ele alacağım sorun 
uzayı oluşturan alanın hukuksal rejimi olacak. Uzay alanın genel olarak hukuksal 
rejimini açıklığa kavuşturduktan sonra ortaya çıkan ikinci sorun, uzaya gönderi-
len çeşitli araç ve gereçlerin hukuksal rejiminin saptanması olacak. Daha sonra 
ele alacağım sorun uzaya gönderilen kişilerin hukuksal statülerinin saptanmasına 
ilişkin olacak. Uzay alanının, uzaya atılan kişi ve cisimlerin hukuksal statülerinin 
belirlenmesinden sonra ise, uzayda yapılacak çalışmalara ilişkin kuralların neler 
olduğunun saptanmasına geçeceğim. Son olarak, uzay çalışmalarının neden ola-
cağı zararlar konusunda uluslararası sorumluluk kurallarının saptanmasını ele 
alacağım. Ancak, herşeyden önce, uzay hukuku çalışmalarının kısa bir tarihçesi 
ile bugüne dek pozitif uzay hukuku kurallarının oluşmasını sağlayan ana belge-
leri incelemek sorunun çerçevesini belirlemek bakımından gerekli olmaktadır. 

I. Uzay hukukunun kısa tarihçesi ve ana belgeleri : 

Uzayla doğrudan ilgili ilk teknik çalışmalar 1949—1950 yıllarına rastlamakta-
dır (6). Uzay sorununun hükümetlerarası bir sorun olarak resmen ele alınışı ise, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 13 Aralık 1958 tarihinde 792. birleşiminde ka-
bul ettiği 1348 (XIII) sayılı "Uzayın barışçı kullanımı sorunu" adlı kararı ile ger-
çekleşmiştir (7). Adı geçen kararında, B. M. Genel Kurulu, onsekiz devletten olu-
şan bir "Uzayın Barışçı Kullanımları ad hoc Komitesi" kurarak adı geçen Komiteyi 
bir yıl sonraki genel toplantısında kendisine uzayın kullanımı ile ilgili bir rapor 
vermekle görevlendirmiştir. Söz konusu ad hoc Komitenin raporu üzerine B. M. 
Genel Kurulu, 12 Aralık 1959 tarihinde 1472 ;(XIV) sayılı kararı ile yirmidört devlet-
ten oluşan "Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanımı Komitesi" ni kurmuştur (8). 

"Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanımı Komitesi", 1961de yirmisekiz üyeye ve 
1973de oluzyedi üyeye ulaşmıştır (9). Bugün Uzay Komitesi, B. M. Genel Kurulu-
nun 20 Aralık 1977 tarihli ve 32/196 sayılı kararı ile, kırkyedi üye Devletten oluş-
maktadır (10). Türkiye'de 1978 yılı başından beri söz konusu Komitenin üyesi bu-
lunmaktadır. 

( 6) Bkz. Seha L. Meray, a.g.y. (1964), s. 5. 

( 7) Bkz. U. N., Official Records of the General Assembly, 13 th session, 1958, s. 5—6. 
( 8) Aynı yapıt, 14 th session, 1959, s. 5. 

( 9) N. U., Ressources et actmtes consocrees â l'espace (Bundan sonra Ressources diye geçe-
cek) A/AC. 105/193, New York, 1977 s. 2—3. 

(10) U. N., Official Records of the General Assembly, 32 nd session, 1977, s. 137—140. 
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Uzay Komitesi çalışmalarını iki sürekli ali—komite çerçevesinde yürütmekte-
dir : 1) Bilim ve Teknik Alt—Komitesi, 2) Hukuk Alt—Komitesi. Uzay Komiiesi ya 
da alt—komiteler, gerekli gördüklerinde, çeşitli konulara ilişkin çalışma grupları 
da kurmaktadırlar (11). \ 

Birçok uluslararası örgütün uzaya ilişkin ve daha çok pratik amaçlı çalışmalar 
yapmalarına karşılık (12), uzay hukukunun pozitif bir uluslararası hukuk dalı du-
rumuna gelmesinde en önemli rolü sözünü ettiğimiz B. M. Uzay Komitesi oynamış-
tır. Uzay çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin ilk önemli belge, B. M. Genel Ku-
rulunun Uzay Komitesinin çalışmaları sonucu kabul ettiği 13 Aralık 1963 tarihli, 
1962 (XVIII) sayılı ve "Uzayın Araştırılması ve Kullanılması Konusunda Devletle-
rin Çalışmalarını Yöneten Hukuksal İlkeler Bildirisi" adını taşıyan kararı olmuş-
tur (13). Daha sonra uzayla doğrudan ilgili tüm andlaşmalar söz konusu Uzay Ko-
mitesince hazırlanmışlardır. 

Uluslararası düzeyde uzayla doğrudan ilgili olarak halen yürürlükte bulunan 
andlaşmalar şunlardır ; 1) Ay ve Olteki Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Araştırılması 
ve Kullanımında Devletlerin Çalışmalarını Yönetecek İlkelere İlişkin Andlaşma 
(14); 2) Asironolların Kurtarılması, Geri Dönmeleri ve Uzaya Atılan Cisimlerin 
İadesine İlişkin Andlaşma (15); 3) Uzay Cisimlerinin Neden Olduğu Zararlar Konu-
sunda Uluslararası Sorumluluğa İlişkin Sözleşme (16); 4) Uzaya Atılan Cisimlerin 
Tesciline İlişkin Sözleşme (17). 

(11) Çeşitli örnekler için Bkz. Ressources, s. 3. 
(12) Uzaya ilişkin çeşitıli çalışmalar yapan uluslararası örgütler şunlardır: Uluslararası Teleko-

münikasyon Birliği, Dünya 'Meteoroloji Örgütü, UNESCO, Uluslararası Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Deniz-
cilik Danışma Örgütü (İİMCO), Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Atom En»rjisi 
Ajansı, Dünya Bankası, Düşünce Ürünleri Mülkiyeti Dünya Örgütü (OMPI) , Avrupa Uzay 
Ajansı, INTELSAT ve INTERSPOUTNIK. Adı geçen bu örgütlerin çalışmaları konusunda 
bilgi için Bkz. N. U., Ressources, s. 42—163. 

(13) Metin için Bkz. U. N., Officiai Records of the General Assembly, 18 th session, 1963, s. 
15—16. 

(14) Söz konusu Andlaşma B. M. Genel Kurulunun 19 Aralık 1966 tarih ve 2222 (XXI) sayılı ka-
rarı ile kabul edilmiştir. Bkz. Aynı ycepıt, 21 th session, 1966, s. 13—15. 27 Ocak 1967 
tarihinde 'Devletlerin imzasına açılan bu andlaşma, 10 Ekim 1967 tarihinde yürürlüğe gir-
miştr : Bkz. N. U., Ressources, s. 4. 

(15) Söz konusu Andlaşma B. ıM. Geneli Kurulunun 19 Aralık 1967 tarih ve 2345 (XXII) sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir : Bkz. U. N., Officiai Records of the General Assembly, 22 nd 
session, 1967, s. 5—7. Bu Andlaşma 3 Aralık 1968 tarihinde yürürlüğe girmişt i r : Bkz. 
Bkz. N. U., Ressources, s. 4. 

(16) Söz konusu Sözleşme B. M. Genel Kurulunun 29 Kasım 1971 tarih ve 2777 (XXVI) sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir : Bkz. U. N., Officiai Records of the General Assembly 26 th 
session, 1971, s. 25—28. Sözlleşme I Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe girmişt i r : Bkz. N. U.» 
Rt'îsourses,  s. 5. 

(17) Söz konusu Sözleşme B. M. Gendi 'Kurulunun 12 Kasım 1974 tarih ve 3235 (XXIX) sayılı 
kararı ile kabul' edilmiştir : Bkz. U. N., Of fk ia! Records of the General Assembly 29 th 
session, 1974, s. 16—18. Sözleşme 14 Ocak 1975 tarihinde Devletlerin imzasına açılmış 
(Bkz. N. U., Ressources, s. 5) ve 1976 yılı içinde yürürlüğe girmiştir. 
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Bugün için yürürlükte bulunan bu dört andlaşma dışında, B. M. Uzay Komitesi 
daha başka andlaşma tasarıları üzerinde de halen çalışmaktadır. Bu andlaşma ta-
sarılarından yakın bir gelecekte sonuçlandırılması düşünülen tasarı "Ay ve Öteki 
Gök Cisimleri Üzerinde Devletlerin Çalışmalarını Yönetecek Andlaşma" tasarısı-
dır (18). B. M. Uzay Komisinin gündeminde bulunan ve Hukuk Alt—komitesince 
kurulan bir çalışma grubunca hazırlanmasına devam edilen ikinci andlaşma tasa-
rısı, uzaya yerleştirilecek uydular aracılığı ile dünyada doğrudan televizyon ya-
yını yapılması konusunda geçerli olacak ilkeleri içeren tasarıdır (19). Uzay Komi-
tesinin gündeminde bulunan ve Hukuk Ali—komitesince kurulan bir çalışma gru-
bunca üzerinde çalışılan üçüncü andlaşma tasarısı ise dünyanın doğal kaynakları 
ve çevrenin uzaydan uydular aracılığıyla gözlenme ve algılanmasına ilişkin and-
laşma tasarısı olmaktadır (20). 

B. M. Uzay Komitesinin Hukuk Alt—Komitesi aracılığıyla üzerinde çalıştığı, 
ancak henüz bir andlaşma tasarısı durumuna getiremediği bir konu da uzayın ta-
nımı ve sınırlandırılmasına ilişkindir (21). 1978 yılında Uzay Komitesinden ele 
alarak incelemesi onbeş Devletin Hukuk Alt—Komitesine sunduğu bir öneri ile 
istenen başka 'bir konu ise, Uzayda nükleer enerji kaynaklarının kullanılmasına 
ilişkin sorundur (22). 

Uzay hukukuyla doğrudan ilgili halen yürürlükte bulunan andlaşmalar ile bu 
alandaki pozitif hukuku belirli ölçülerde etkileyecek nitelikle olan andlaşma tasa-
rıları dışında, uzay hukuku dolaylı olarak daha başka bir takım andlaşmalardan da 
kaynaklanmaktadır. Bunlardan en önemlileri 5 Ağustos 1963 tarihli nükleer silah 
denemelerinin karada, denizde, havada ve uzayda yasaklanmasını öngören and-
laşma ile 1 Temmuz 1968 tarihli nükleer silahların yayılmasını önlemeyi amaçlayan 
andlaşmadır. Yine silahsızlanma ve silahların denetimine ilişkin uluslararası hu-
kuk kaynakları, üçüncü kişilere verilecek zararlarla ilgili sorumluluk konusunda 
havacılık andlaştmaları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gibi uzaya ilişkin 
düzenlemelerde bulunan uluslararası örgütlerin kurucu andlaşmaları ve bu örgül-

(18) Söz konusu Andlaşma tasarısının gerçekleşmesi yolunda çeşitli Devletlerce yapılan öneriler 
ve Hukuk Alt—Komitesinin 1972 yılında önerdiği metin için Bkı. N. U., Rapport du Sous— 
Comite Juridique sur les travaux de sa seizieme session (14 mars—8 avril 1977), Doc. no. 
A/AC. 105/196, s. 4—27. Bütün bu çalışmaları göz önünde tutarak bu konuda çeşitli gö-
rüşleri uzlaştırıcı bir metin sunan Avusturya önerisi için Bkz. N. U., Rapport du Sous— 
Comite juridique sur les travaux de sa dîx—septieme  session (13 mars—7 avril 1978). 
Doc. no. A/AC. 105/218, Ek I, s. 2—11. 

(19) Üzerinde çalışılan en son metin için Bkz. N. U., Aynı belge. Ek 2, s. 3—7. 

(20) Üzerinde çalışılan en son metin için Bkz. N. U., Aynı belge. Ek 3, s. 5—8. 

(21) Bu konuda Devletlerce yapılan önerileri ve gerekli bilgileri içeren B. 'M. Sekretaryasınca 
hazırlanan belgelere Bkz. A/AC. 105/C. 2/7 ve A/AC. 105/C. 2/7/Add. I 

(22) Söz konusu öneri metni için Bkz. N. U., Rapport du Sous—Comite juridiqıse sur les *ravaux 
de sa dix—septieme session (13 mars—7 avril 1978), Doc. no. A/AC. 105/218, Ek 4, 
s. 1—2. 
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ler çerçevesinde yapılan örneğin Telekomünikasyon Sözleşmesi v.b. andlaşmalar 
pozitif uzak hıskukunu belirli ölçüde etkilemektedir (23). 

II. Uzay alanının hukuksal rejimi : 

A. Uzay kavramının kapsamı : 

Uzay (espace eKİra — atmospherique; outer space) kavramı, pozitif hukukta, 
yalnız uzay boşluğunu değil, aynı zamanda "Ay ve öteki gök cisimlerini" de içer-
mektedir. Nitekim Devletlerin uzayda çalışmalarını düzenleyen 1967 Andlaşması 
gerek Andlaşmanın başlığında, gerek önsözünde ve gerekse 1—3, 6—7, 9, 11 ve 13. 
maddelerinde, Uzay terimi kullanıldığı her yerde "Ay ve öteki gök cisimleri de 
dahil" deyimini de eklemektedir. 

Ancak, pozitif uzay hukuku, "uzay" teriminin kesin bir tanımını henüz yap-
mamıştır. Dolayısıyla, bugün uzay alanının, hangi noktadan itibaren başladığı, 
Devletlerin yetkisine giren hava sınırının nerede sona erdiği halen tartışmalara ko-
nu olmaktadır. Bunun yanında, uzayın bir çok gezegenin bir araya gelmesi ile 
oluşan değişik bir takıım evrensel sistemleri içermesi .nedeniyle, öğretide, pozitif 
hukukta kullanılan "uzay" kavramının dış sınırının da tartışma konusu edildiği 
görülmektedir. Öte yandan, pozitif hukukta kullanılan "gök cisimleri" deyiminin 
neleri kapsadığı konusu da sorun olmaktadır. 

Uzayın ilanımı ve uzay alanının sınırlandırılması sorunu B. M. Uzay Komitesi-
nin Hukuk jA'lt — Komitesi gündeminde 1967 yılında yer almış olmasına rağmen, 
bugüne kadar bu konuda hiçbir olumlu sonuca varılamamıştır (24). Sorun özellik-
le Jeostasyoner uyduların yörüngelerine ilişkin olarak 1976 yılından beri tekrar ele 
alınmağa başlanmış olup henüz tartışma aşamasındadır. Uzayın Devletlerin ulu-
sal yetkilerine giren hava alanı ile olan sınırlandırılması konusunda kimi Devlet-
lerin daha çok yerden yükseklik kıstasına dayalı uzay ile ulusal hava alanını ayı-
ran önerileri (25) yanında, öğreti de birçok kıstas üzerinde durmaktadır, (26). Böyle-
ce öğretinin bir bölümü fizik yasaları *ya da politik ve hukuksal verilere dayandı-

(23) Bu konuda ban örnekler için Bkz. Seha L. Meray, a.g.y. (1964), s. 221—303. Ayrıca Bkz. 
Marco S . Marcoff, Traite de droit intemotiena! public de l'espace, Geneve, Eds. Univer-
sitaires Fribourg Suisse, 1973, s. 108—139. Pozitif Uzay hukukunun kaynaklları konusu için 
ayrıca Bkz. Constantin Periphanakis, "L'aurore du droit de l'espace", R.H.D.I., 1972, 
s. 15—20. 

(24) Bkz. N. U„ Rapport du Sous-—C o m ite jur"dique sur les travaux de sa dix—septieme session 
(13 mors—7 ovril 1978), Doc. no. A/AC. 105/218, s. 9 — I I . 

(25) Örneğin, Fransa 80 km'ye kadar ulusa! hava alanı ve ondan sonrasının uzay olarak kabul 
edilmesini önerirken, Kanada 64 km. ya da 100 km. İtalya ve İran ise 100 km. yüksekliğinin 
kıstas alınmasını önermişlerdir : Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y. s. 283—284. 

<26) Örneğin Bkz. Gyula Gâl, Space Low, Leyden, Sijthoff, 1969, s. 70—89; M. S. Mc Dougal, 
H. D. Lassvvel'I, I. A. Vlasic, Low and public order in space, New Haven and London, Yala 
University Press, 1963, s. 323—355; Andrevv G. Haley, Space Law and government, 
N. York.Appleton, 1963, s. 75—118. 
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rılan çeşitli ölçütleri kıstas olarak önerirken '(27), öğretinin bir başka bölümü, coğ-
rafi olarak bir tek ölçüte dayalı sınırlandırma yerine, uzay çalışmalarının nitelik-
lerine bakarak değişik ölçütler içeren işlevsel bir sınırlandırma yönteminin 'kabul 
edilmesini önermektedir (28). 

Pozitif hukuktaki "uzay" kavramından tümünün mü yoksa yalnız bir bölümü-
nün mü kastedildiği konusunda da öğretide çeşitli görüşlere rastlanmaktadır. Kimi 
yazarlar kozmik uzayı (espace cosmique), gezegenlerarası uzay (espace inierplena-
laire) ya da güneş sistemi uzayı (espace solaire), gökadasal uzay (espace galaciique) 
ya da yıldızlararası uzay espace interslellaire) ve gökadasal ötesi uzay (espace 
exlra-galactique) olmak üzere üçe ayırırken, başka yazarlar kozmik uzayı, dünya 
çevresi uzay (espace ciscumterresire) ve dış uzay (espace exterieur; deep space) 
olarak ikiye ayırmaktadırlar (29). Uzayı bu tür bölümlere ayıran yazarlar genel-
likle kozmik uzayın dünyaya en yakın olan bölümünün pozitif hukukta kastedilen 
"uzay" olacağı üzerinde durmaktadırlar. Pozitif hukuka gelince, 1967 Uzay And-
laşması uzayı bu tür coğrafi bölümlere ayırmamakta ve bütün uzay çalışmalarına 
ilke olarak aynı rejimin uygulanmasını öngörmektedir. Ancak, 3 Nisan 1978 tari-
hinde Avusturya tarafından önerilen.ve bir uzlaştırıcı metin görünümü taşıyan Ay 
ve öteki gök cisimlerine ilişkin andlaşmla taslağının 1. maddesi, söz konusu anlaş-
ma hükümlerinin Güneş sistemi içinde yeralan Dünya dışında kalan bütün gök 
cisimleri ile Aya uygulanacağını öngörmek suretiyle, uzayı çeşitli bölümlere ayır-
ma ve her bölüm için ayrı kurallar uygulama olasılığını açar görünmektedir (30). 

Uzay hukukunda "gök cisimleri" (celestial bodies; corps celestes) deyiminden 
ne anlaşılması gerektiği sorununa gelince, öğreti bu konuda da bir görüş birliğine 
varmamıştır. Öğretinin bir bölümü için yeri değiştirilebilen, tümü tüketilmeye ola-
nak veren, ya da inme-kalkma olanağı vermeyen gök taşları (meieorite ve bolide), 
küçük gezegenler (asteroides) gibi küçük kozmik cisimlerin pozitif uzay hukukunda 
sözü edilen "gök cisimleri" olarak kabul edilmemesi ve bunlara uzay hukuku ku-
rallarının uygulanmaması, gerekmektedir (31). Buna karşılık, öğretinin başka bir 
bölümü, 1967 Uday Andlaşmasının 1. madde, 2. fıkrasına dayanarak, "gök cisimleri"' 
nin saptanmasında tek geçerli kıstasın uzaydaki cisimlerin boyutlarına ve kak ya 
da gaz olmalarına bakmadan araştırılmaya ve kullanılmaya açık bulunmasını gös-
termektedirler (32). 

(27) Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y. s. 298—323; Seha L. Meray, a.g.y. (1964), s. 127—145; 
G. San Agustin Jr., "The Philippines and the development of space Law", Ph'lippine Lcrw 
Jeurncl, Decembre 1969, Vol. XLIV, No. 5, s. 742—744. 

(28) Bkz. Marco G. Marcoff, o.g.y., s. 287—298. 

(29) Bkz. Marco <S. Marcoff, Aynı yapıt, s. 235—236. 

(30) Bkz. N. U., Rapport du Soui-Comite juric!ique sur les trcvcux ds sa dix-septieme session. 
(13 mars—7 avril 1978), Doc. No. A/AC. 105/218, Ek I, s. 2—3. 

(31) Bu görüş için Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 241—242; Gyula ©âl, a.g.y., s. 187. 

(32) Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 240, 242—243, 244—245. 
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B. Uzayın, hukuksal niteliği : 

Özellikle uzaya ilişkin ilik hukuksal belgelerin ortaya çıkmasından önce, öğ-
reti, uzayın herkesin sahip olabileceği res nullius (sahipsiz şey ya da yer) mü yoksa 
insanlığın ortak sahip olabileceği ve kullanacağı res communis .(ortak şey ya da 
yer) mü olacağı konusunu tartışmıştır (33). B. M. Genel Kurulunun 13 Aralık 1963 
de kabul ettiği "Uzayın Araştırılması ve Kullanılmasında Devletlerin Çalışmalarını 
Yönetecek Hukuksal İlkeler Bildirisi" adını taşıyan 1962 (XVIII) sayılı kararı ile 
Devletlerin res nuliius teorisinden yana olmadığı ortaya çıkmıştır. Nitekim, söz-
konusu Bildirinin 3. maddesi uzayın ve gök cisimlerinin egemenlik ilânı, kullanma 
ya da işgal ya da herhangi birbaşka yolla hiçbir Devletin ulusal egemenliğine 
giremeyeceği ilkesini açıkça kabul etmiştir (34). Bu ilke 1967 Uzay Andlaşmasının 
2. maddesinde de aynen kabul edilerek pozitif uzay hukuku kuralı niteliğini kazan-
mıştır. 

Uzaya, Aya ve öteki gök cisimlerine sahip olunamayadağı ilkesi kabul edildiği 
andan itibaren, uzayın araştırılmasının ve kullanılmasının hangi ilkeler çerçeve-
sinde gerçekleştirilebileceğinin saptanması gerekmektedir, Gerek 1963 Bildirisi 
2. maddesinde gerek 1967 Uzay Andlaşması 1. madde 2. fıkrasında, uzayın araştı-
rılmasında v.e kullanılmasında devletlerin serbestçe, eşit bir biçimde ve hiçbir 
ayırım gözetmeksizin uzaydan yararlanabilecekleri ilkesini kabul etmişlerdir. 
Böylece, bugün pozitif uzay hukukuna göre, tüm Devletler, ilke olarak, uzaya ser-
bestçe uydular, ilgili araç ve gereçler ve kişiler alabilme, uzayı araştırabilme ve 
kullanabilme hakkına sahiptirler. Ancak, bu çalışmalar ilgili Devletlere hiçbir 
biçimde uzay bölümlerine ve gök cisimlerine sahip olma hakkını vermemektedir. 
Bununla beraber, kimi uzayı kullanma biçimlerinin ve kimi uzay cisimlerinin nite-
liklerinin kaçınılmaz olarak bu son konuda tartışmalara yer verdiği görülmektedir. 
Örneğin, bu konuda son yıllarda özellikle ortaya çıkan bir sorun, jeostasyoner 
uydu (ssfellite geosialionnaire) adı verilen ve dünya çevresinde Dünyanın ekseni 
etrafında dönme hızına eşit bir hızla dönecek biçimde yerleştirilmiş uyduların yö-
rüngelerine ilişkin sorun olmaktadır (35). Sözkonusu uyduların ancak Dünyanın 
Ekvator çizgisinin üzerinde bulunan uzay bölgelerindeki yörüngelere Yerleşiirile-
bilmeleri ve bu yörüngelere yerleştirilecek uyduların görevlerini yapabilmeleri 
için belirli bir sayının üstünde uydu yerleştirmenin olanaksızlığını gözönünde iu-
lan Ekvator çizgisinde bulunan Devletler, sözkonusu uzay bölgelerini kendilerinin 
doğal kaynağı olarâk kabul etmekte ve bu yörüngelerin ulusal egemenliklerine 
girdiklerini ileri .sürmektedirler. Buna karşılık, özellikle bugün bu tür uydular 
atma tekniğine sahip olan ya da yakm gelecekte sahip olabilecek Devletler, söz-
konusu yörünge bölgelerinin de uzayın bir parçası olaıtak hiçbir Devletin egemen-
liği altına giremeyeceğini ve Devletlerin buralardan da serbestçe Yararlanabile-
ceklerini ileri sürmektedirler. Öte yandan, kimi uzay cisimlerine Devletlerin sa-

(33) Bkz. Seha L Meray, o.g.y (1964), s. 156—162; Marco S . Marcoff, a.g.y., s. 143—176 
(34) Bkz. U. N., Officiai Records of the General Assembly, 18 th session, 1963, s. 15. 
<Î35)  Bkz. N. U., Rapport du Sous-Comite juridique sur les travaux de sa dix-septieme session 

(13 mars—7 avri! 1978), Doc. A/AC. 105/218, s. 10—11. 
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hip olabileceği konusunda da tartışmalara rastlanmaktadır. Örneğin, kimi yazar-
ların yıldızlararası gazların (gaz interstellaires) uzayın genel rejimine gireceğini ve 
dolayısıyla bunlara sahip olunamayacağını ileri sürmelerine karşılık (36), başka 
yazarlar bu tür gazları res nullius alarak kabul etmekte ve bunlara çeşitli amaçlarla 
sahip olunabileceğini savunmaktadırlar '(37). Aynı tür sorunların Uzaydan Dünya-
ya incelenmek üzere getirilecek çeşitli parçalara ilişkin olarak çıkması olanağı da 
vardır. 

Pozitif uzay hukukunda henüz kesin ve açık bir sonuca bağlanamamış bu tür 
sorunları çözme amacıyla öğreti global çözümlere götürecek bir arama içerisinde 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, uzaya ilişkin olarak bugün, pozitif kuralları da 
gözönüne alan birçok yeni tezlerin ortaya atıldığı görülmektedir. Bunların en 
önemlileri, res communis ilkesini bugünkü pozitif verilerin ışığında bir değerlen-
dirmeye tabi tutan ve res communis omnium adı altında uzayın ortak sahipliğinden 
çok ortak kullanımı üzerinde duran tez (38) yanında, uzayı evrensel kamu alanı 
olarak ele alan tez, uzayda ortak egemenlik (co-souverainete) tezi ve uzay çalışma-
larının amaçlarına göre durumu değerlendiren işlevsel tez olmaktadır (39). 

Ancak, uzayın ve gök cisimlerinin hukuksal niteliklerine ilişkin olarak hangi 
tez kabul edilirse edilsin, bugün uzayın serbestçe araştırılması ve kullanılması 
ilkesi hiçbir koşula bağlı olmayan ilke durumunda değildir. Devletler ve uluslar-
arası örgütler uzay çalışmalarında pozitif uzay hukukunun öngördüğü bir takım 
kurallar çerçevesinde serbestçe davranabilme hakkına sahiptirler. İlerideki şay-
ialarda, uzayda yapılan çalışmaların hukuksal rejimi çerçevesinde, geniş bir biçim-
de ele alacağımız bu kuralların en önemlisi, uzayın araştırılmasına ve kullanılma-
sına ilişkin tüm çalışmaların bütün ülkelerin yararına olmasını öngören ilkedir. 
Sözkonusu ilke, 1963 Bildirisinin 1. maddesi ile 1967 Uzay Andlaşmasının 1. madde, 
1. fıkrasında açıkça yer almak suretiyle bugün pozitif uzay hukukunun en temel 
ilkelerinden birini oluşturmaktadır. 

III — Uzaya atılan cisimlerin ve uzay araç ve gereçlerinin hukuksal statüleri : 

A. Uzaya atılan cisim kavramının tanımı ve kapsamı : 

Uzaya herhangi bir cisim gönderilmesi durumunda; uzayda çalışmalarda bu-
lunacak bir aygıt ile bunu uzaya kadar götürecek füze ve uzayda kullanılacak araç 
ve gereçler gereklidir. Sözkonusu aygıt, araç ve gereçlerin herbiri pozitif uzay 
hukukuna göre, uzaya atılan cisim ya da uzay cismi (objet spacial) tanımı içine gir-
mektedirler (40). 

(36) Örneğin, Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 243. 
(37) Örneğin, C. W . Jenks, A Common Low of Mankind, London, Library of Wor4d Affairs — 

Keaton, 1958, s. 398. 
(38) Bkz. Gyula Gal, a.g.y., s. 122—129. 
(39) Bu tezler konusunda geniş bilgi için Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 190—228. 

(40) Bkz. Uzay Cismlerinin Neden Olduğu Zararlar Konusunda Uluslararası Sorumluluğa İ i i skin 
Sözleşme, mad. I, (d) fıkrası; Uzaya Atılan Cisimlerin Tesciline İlişkin Söyleşme, mad. I , 
(b) fıkrası. Ayrıca Bkz. Gyula Gâl, a.g.y., s. 207—209. 
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Ancak, öğretide, sözünü ettiğimiz aygıt, araç ve gereçlerin uzaya atılan cisim 
ya da uzay cismi niteliğini kazanabilmesi için bu aygıtların yalnızca bir süre uzay-
dan geçmelerinin yeterli olup olmadığı konusu tartışılmaktadır (41). Uzaya gön-
derilen ve orada bir gök cismine kondurulan ya da herhangi bir yörüngeye otur-
tulan cisimlerin uzay cismi îanımına girmesi herhangi bir sorun yaratmazken, Dün-
yanın bir yerinden öbür yerine giderken yalnızca bir süre uzaydan geçme duru-
munda kalan balistik füzeler v. b. öteki aygıtların uzay cismi sayılamayacağı ve 
uzay hukuku kuralları çerçevesinde işlem göremeyecekleri görüşünün ileri sürül-
düğüne rastlanmaktadır. Bu sorun, askeri açıdan, özellikle çekirdek güçlü silahları 
taşıyan misiller ve anli-misillere ilişkin olarak, büyük önem arzeimektedir. Zira, 
uzaydan kısa süreli ve tam yörüngeye oturtulmadan yapılan geçişlerin de bir ay-
gıta uzay cismi niteliği kazandırması durumunda, ilerideki sayfalarda göreceğimiz 
gibi, uzayın nükleer silahlara yasaklanması nedeniyle bu tür blalistik füzeler ve 
silahların kullanılması pozitif uzay hukukunca yasaklanmış olacaktır. 

B. Uzaya atılan cisimler üzerinde kullanılan yetkiler ve mülkiyet hakkı : 

Uluslararası hukukta özel gerçek ve tüzel kişilerin uyrukları bu kişilerin ulus-
lararası hukuka göre statülerinin saplanmasında ve sözkonusu kişileri ilgilendiren 
uluslararası nitelikteki sorunlarda bunların yerlerini ve rollerini belirlemede 
önemli öğelerden birini oluşturmaktadır. Sonraları, bu uyrukluk bağı ilişkisi, kişi-
leri de aşarak, Devletlerle gemi ve öteki deniz araçları, uçak ve öteki uçan aygıt-
lar arasında da kurulmuştur. Aynı sorun, bugün, uzaya atılan uydu ve öteki ci-
simler için sözkonusu olmaktadır. 

Bugünkü pozitif uluslararası hukuka göre, bir Devlet ile herhangi bir hareket 
eden ve hiçbir Devletin yetkisinde bulunmayan uluslararası alan kabul edilen 
bölgelerde bulunabilen araç ve 'aygıtlar arasındaki uyrukluk bağı birçok yetkinin 
ve bunun doğal sonucu olan Yükümlülüğün temelini oluşturmaktadır. Böylece bu 
lür araç ve aygıtların uluslararası alanlarda bulunmaları durumunda kamu yetki-
leri, birkaç kural-dışılık sayılmazsa, uyruğunda bulunduğu Devletçe kullanılmak-
tadır. Yine sözkonusu tür araç ve aygıtlardaki kişiler ve eşyalara ilişkin ortaya 
çıkacak sorunlarda uygulanması gereken hukuk (proper law; droit applicable) ku-
ralları da ilke olarak aracın uyruğunda bulunduğu Devletin ulusal hukuku olmak-
tadır. Bu tür araç ve aygıtlar üzerindeki mülkiyet hakkı da, ilke olarak, uyruğun-
da bulundukları Devletin hukuku çerçevesinde düzenlenmektedir. Nihayet, bu 
tür araç ve aygıtların neden olacağı zararların sorumluluğunun uluslararası huku-
ka göre Devletlere yüklendiği durumlarda da bu Devlet sözkonusu aracın uyru-
ğunda bulunduğu Devlet olmaktadır. 

Pozitif uzay hukuku kurallarına bakıldığında, bugüne kadar hiçbir uzay and-
laşmasında uzay araç ve gereçlerinin uyrukluk bağına değinilmediği görülmek-
tedir. Buna karşılık, bugüne kadar uluslararası hukukun uyrukluk bağı çerçeve-

(41) Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 398—399. Bu konudaki çeşitti teoriler için ayrıca Bkz. 
Aynı yapıt, s. 400—439. 
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sinde çözüme bağladığı yukarıdaki türden sorunların uzaya ilişkin olarak başka 
kavramlar çerçevesinde çözümlenmeğe çalışıldığı izlenmektedir. 

Uzay hukuku çerçevesinde ortaya çıkan kavramlardan biri "fırlatan otorite" 
(autorite de lancemeni) kavramıdır. Sözkonusu k'avram, bu ad altında, ilk defa 
Astronotların Kurtarılması, Geri Dönmeleri ve Uzaya Atılan Cisimlerin İadesinle 
İlişkin Anlaşmanın 6. maddesinde yer almıştır. Sonraları, Uzay Cisimlerinin Neden 
Olduğu Zararlar Konusunda Uluslararası Sorumluluğa İlişkin Sözleşmenin 1. madde 
ı(c) fıkrası ile Uzaya Atılan Cisimlerin Tesciline İlişkin Sözleşmenin 1. madde (a) 
fıkrasında, aynı amaçla kullanılan, "fırlatan Devlet" kavramının orthya çıktığı gö-
rülmektedir. Ancak, sözü edilen her iki Sözleşmede de uzaya uluslararası örgüt-
lerce de uzay cisimlerinin atılabileceğinin kabul edilmesi ve bu durumlarda söz 
konusu sözleşmeler hükümlerinin uluslararası örgütlere de uygulanmasının öngö-
rülmesi nedeniyle (42), "fırlatan Devlet" kavramı yerine hem Devletleri hem de 
uluslararası örgütleri kapsayan daha genel kaplamlı "fırlatan otorite" kavramının 
kullanılması pozitif uzay hukukuna aykırı olmamaktadır. 

"Fırlatan otorite" kavramının içeriğine gelince, bu kavram, uzay cismini alan 
otoriteyi (Devlet ya da uluslararası örgüt) belirttiği gibi aynı zamanda uzay cismi-
nin atılmasında ülkesi ya da tesisleri kullanılan Devleti de klapsamaktadır (43). 
Ancak, "Hırlatan otorite" niteliğine sahip olabilmesi için, bir uluslararası örgütün 
uygulanması söz konusu olacak uzay andîaşmasmda öngörülen hak ve Yükümlü-
lükleri kabul ettiğini bildirmesi ve bu uluslararası örgüt üyesi Devletlerin çoğun-
luğunun sözkonusu olacak uzay andlaşması ile 1967 Uzay Andlaşmasına üye olma-
ları gerekmektedir. 

Pozitif uzay hukukunda klasik uluslararası hukukun uyrukluk bağı çerçeve-
sinde çözüm bulduğu türden sorunları çözüme bağlamakta başvurulan ikinci kav-
ram, atılan uzay cisimlerinin tescil edildiği otorite olmaktadır (44). 1967 Uz&y And-
laşmasının 8. maddesinde tescil otoritesi olarak yalnızca Devletlerden söz edilme-
sine ve yine Tescil Sözleşmesinin 1. madde (c) fıkrasında yalnızca "tescil Devleti" 
deyiminin kullanılmasına ı'ağmen, Tescil Sözleşmesinin 7. maddesinde öngörülen 
ve "fırlatan otorite" niteliğini kazanabilmeleri konusunda da aranılan 'koşulları 
yerine getirmeleri vs uluslararası hukukun aradığı gerekli öteki yetkilerle de do-
natılmış olmal'arı durumunda, uluslararası örgütlerin de tescil otoritesi oluşturma-
larına, kuramsal düzeyde, herhangi bir hukuksal engel bulunmamaktadır. 

Herhangi bir uzay cisminin atılmasında fırlatan otorite ile tescil otoritesinin 
•aynı Devlet olması durumunda, yukarıda saydığımız uyrukluk bağı çerçevesinde 

(42) SorumMuk Sözleşmesinin 22. maddesi; Tescil Söyleşmesinin 7. maddesi. 

(43) Sorumluluk Sözleşmesi, madde I, (c) fıkrası ile madde 22; Tescil Sözleşmesi madde I, 
(a) fıkrası ie madde 7. Yine, aynı ölçül'erde gelişmiş hükümleri içermemekle birlikte aksi 
hiçbir anlama da gelmeyen bu konudaki hükmü için Bkz. Astronotların 'Kurtarılması Anlaş-
ması, madde 6. 

(44) Her ne kadar uyrukluk bağı ile tescil otoritesi arasında bir ilişki kuruyorsa da tescil otori-
tesinin önemini belirten bir yazar için Bkz. Gyula Gâl, a.g.y. s. 209—210. 
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çözüm bulan lüm sorunlar, sözkonusu Devlete pozitif uzay hukukunda tanınan hak 
ve yükümlülükler çerçevesinde çözüm bulacaklardır. Ancak, bir uzay cismini fır-
latan otoritelerin birden çok olması olasılığı vardır. Başka bir deyişle, bir uzay 
cisminin bir kaç devlet ya da uluslararası örgütçe uzaya fırlatılması olanaklıdır. 
Böyle durumlarda, klasik uluslararası hukukun uyrukluk bağı çerçevesinde çözüm 
bulduğu bir kısım sorunlar uzay cismini tescil eden otoriteye bağlı olarak çözüm-
lenirken başka bir kısmı da fırlatan otorite kavramı çerçevesinde çözüme bağlan-
maktadır. 

1963 B. M. Genel Kurul Bildirisinin 7. maddesi ve 1967 Uzay Andlaşmasının 
8. maddesi, uzaya fırlatılan bir uzay cismi üzerindeki Yetkilerin —gerek bu cisim 
ve gerekse söz konusu cismin personeli üzerindeki yetkilerin— uzayda ya da öleki 
gök cisimleri üzerinde bulundukları sürece tescil Devletine ait olacağını öngör-
mektedir (45). Yine, aynı hükümler, uzay cisminin üzerindeki mülkiyet haklarının 
uzayda bulundukları sürece ya da uzaya gidiş ve Dünyaya dönüşleri sırasında 
hiçbir değişikliğe uğramayacaklarını ve tescil Devletinin yetkisi dışında bulunan 
alanlara düşmeleri durumunda bu cismin ya da parçalarının tescil Devletine iade 
edilmesi gerekliğini bildirmek suretiyle, sözkonusu cisimler üzerindeki mülkiyet 
hakkının tescil devletinin bu konudaki kurallarına bağlı olduğunu üstü kapalı ola-
rak belirtmekledir. Sözleşmesinin 2. madde, 2. fıkrası, fırlatan Devletlerin birden 
çok olması durumunda, 1967 Uzay Andlaşmasının 8. maddesinde öngörülen hak 
ve yetkilerin sahibini saptamak amacıyla, fırlatılan uzay cisminin fırlatan Devlet-
lerden birinin lescil Devleti olarak belirlenmesi gerektiğini öngörmektedir. An-
cak, aynı hüküm, fırlatan Devletlerin, arzu etmeleri durumunda, gerek uzay cismi 
üzerindeki yetki ve kontrol gerekse uzay aracının personeli üzerindeki yetki ve 
kontrol konularını uygun görecekleri andlaşmalarla başka bir biçimde düzenleme 
hakkına sahip olduklarını da kabul etmektedir. Başka bir deyişle, fırlatan Devlet-
lerin birden çok olması durumunda, sözkonusu Devletler aralarından birisini tescil 
Devleti olarak saptamak suretiyle fırlattıkları uzay cismi üzerindeki bütün hak ve 
yetkilerin kullanımını bu Devlete bırakabilecekleri gibi hak ve yetkilerin kulla-
nımı konusunda daha başka bir düzenlemeye gitmeleri olanağı da vardır. Dev-
letler için sözkonusu edilen bu hükümler, Tescil Sözleşmesinin 7. maddesinde Söz-
leşmenin bir takım koşulların yerine getirilmesi durumunda aynen uluslararası ör-
gütlere de uygulanacağını öngörmesi nedeniyle, ilke olarak, uluslararası örgütler 
için de geçerlidir. 

Buna karşılık, uzaya fırlatılan cisimlerin herhangi bir zarara neden olmaları 
durumunda, pozitif uzay hukukunun uluslararası sorumluluğun yüklelilmesi konu-
sunda aradığı bağ, zarara neden olan uzay cisminin lescil yoluyla bağlı olduğu 
uluslararası kişi ile kurulan bağ değil, fakat bu uzay cismini fırlatan otorite ya da 
otoriteler ile kurulan bağdır. Nitekim, 1967 Uzay Andlaşmasının 7. maddesi uzaya 
fırlatılan bir uzay cismini atan ya da ülkesinden ya da tesislerinden yararlanılarak 
atılan Devletin, bu cismin neden olacağı zararlardan uluslararası düzeyde sorumlu 

(45) Ayrıca Bkz. Gyula Gâ.'l, aynı yapıt, s. 213—215. 
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olacağını öngörmekledir. Sorumluluk Sözleşmesinin 2. maddesi de fırlatan Dev-
leiin kesin uluslararası sorumluluğunu öngörmektedir. Fırlatan Devletlerin birden 
çok olması durumunda ise, Sorumluluk Sözleşmesinin 4 ve 5. maddeleri bu Devlet-
lerin birlikte uluslararası sorumluluğunu öngörmektedir. İlerideki sayfalarda ay-
rıntılı bir biçimde inceleyeceğimiz uzay çalışmaları konusunda uluslararası sorum-
luluk sorununa ilişkin yukarıda belirttiğimiz Devletlerle ilgili hükümlerin bir ta-
kım koşullarla uluslararası örgütlere de uygulanması öngörülmektedir (46). 

Öte yandan Kurtarma Anlaşmasının 5. madde, 3. fıkrasına göre de, uzaya atı-
lan bir cismin ya da parçasının yeryüzünde fırlatan otoritenin yetki sınırları dışın-
da bir alana düşmesi durumunda da, söz konusu cismin iadesinin fırlatan otoriteye 
yapılmasının öngörülmesi yoluyla, bu konuda da uzay cismine ilişkin olarak ara-
nan bağın "fırlatan otorite" bağı olduğu görülmektedir. 

C. Uzaya atılan cisimlerin tescili ve tanıtıcı işaretleri sorunu : 

Yukarıdaki alt-bölümden de anlaşılacağı gibi bir uzay cisminin tescili sözko-
nusu uzay cismi üzerindeki hak ve yetkilerin temelini oluşturmaktadır. Bu du-
rumda, böyle önemli bir işlevi olan tescil işleminin gereklerinin neler olduğu so-
runu ortaya çıkmaktadır (47). 

Bir uzay aracının tescil işleminin iki ayrı düzeyde yapılması gerekmektedir. 
Tescil işleminin ilk bölümü uzay aracının fırlatan otoritece yapılmaktadır. Tescil 
Sözleşmesinin 2. maddesine göre, fırlatan Devlet, uzaya fırlattığı cisimleri kaydet-
mek üzere, bir tescil defteri tutmak zorundadır. Böyle bir tescil defterinin tutuldu-
ğunun ayrıca B. M. Genel Sekreterliğine de bildirilmesi gerekmektedir. Sözkonusu 
tescil defterinin kapsamı ve tutma koşulları tümüyle tescil Devletince belirlene-
cektir. 

Tescil işleminin ikinci bölümü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince yerine 
getirilmektedir. Tescil Sözleşmesinin 3. maddesine göre, B. M. Genel Sekreteri de 
bir tescil defteri tutmakla görevli olup bu defter herkese açıktır. Sözkonusu tescil 
defterine zorunlu olarak kaydedilmesi gereken veriler ise, adı geçen Sözleşmenin 
4. maddesinde belirtilen, fırlatan Devlet ya da Devletlerin adları, uzay aracının 
belirtici işaretleri ve numarası, fırlatılma tarihi ve yeri, yörüngeye ilişkin ıtemeî 
veriler ile uzay aracının genel görevi olarak saptanmıştır. 

Böylece tescil edilen herhangi bir uzay aracının belirtici işaretler ve bir nu-
mara taşıması gerekmektedir. Bu tür işaret ve numaraları bulunmayan ya da tanı-
namayan bir uzay cisminin herhangi bir zarara neden olması durumunda doğrudan 
ya da dolaylı olarak zarar gören Devlet uzayda gözlemde bulunan öteki Devletle-

(46) Bkz. Sorumluluk Sözleşmesi, madde 22. Ayrıca Bkz. 1967 Uzay Andlaşması, madde 6 ve 
madde 13. 

(47) Tescil Söyleşmesi konusunda değerlendirmeler için Bkz. Charles Dalfen, "Tovvards an Inter-
national convention on the registration of space objects : the gestation process", C.Y.B.I.L., 
1971, s. 252—268; Sushma Malik, "Registration of space objects", I.J.I ıL., 1969, s. 412— 

417. 
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rin sözkonusu cismin kimliğini saptamada yardımını isteme hakkına sahiptir (48). 
Buna karşılık, Kurtarma Anlaşmasının 5. madde, 3. fıkrasına göre, uzaya fırlatıldık-
tan sonra fırlatan otoritenin yetki alanı dışındaki herhangi bir bölgede bulunan 
bir uzay cismi ya da parçasının fırlatan otoriteye iade edilebilmesi için bu uzay 
cismi ya da parçasını bulan otorite gerekli tanıtıcı verileri fırlatan otoriteden iste-
me ve ancak bundan sonra iade etme hakkına sahiptir. 

IV. Uzaya gönderilen kişilerin hukuksal statüleri : 

Klasik uluslararası hukuk kurallarına göre bir kişinin hukuksal statüsü, üze-
rinde bulunduğu ülke Devletinin ülkesel yetkisi ile uyruğunda bulunduğu Devle-
tin kişisel yetkisi çerçevesinde belirlenmektedir (49). 

Pozitif uzay hukukunda ise bu konudaki temel kural, uzaya gönderilen kişile-
rin tescil Devletinin yetki ve kontrolünde olacakları kuralıdır (50). Dolayısıyla 
sözkonusu kurala göre, gerek bir uzay aracı ya da cismi üzerinde gerekse uzay 
alanı ya da gök cisimlerinde bulunan kişi, bu kişiyi uzaya gönderen tescil Devle-
tinin yetkisi altında bulunmaktadır. Başka bir deyişle, uzayda bulunan kişilerin 
hukuksal statülerinin belirlenmesinde tek kaynak tescil Devleti olmaktadır. Bu 
durumda, bugün için kuramsal gibi görünen ancak ileride gerçekten ortaya çıka-
cak olan şu sorunla karşılaşılmaktadır : Çeşitli Devletlerce uzaya gönderilerek tes-
cil edilen uzay cisimlerinde yer alan kişiler, bir uzay cisminden ötekine geçmeleri 
durumunda, hangi tescil Devletinin yetkisinde bulunacaklardır ? Bu kişilere klasik 
uluslararası hukukta olağan olarak yabancılara uygulanan ülkesinde bulunulan 
Devletin ülkesel yetkileri mi uygulanacak, yoksa bu kişiler, ilke olarak, kendi tes-
cil Devletlerinin yetki ve kontrolunda kalarak öteki tescil Devletine ait uzay cisim-
leri üzerinde birtakım diplomatik hak ve ayrıcalıklar benzeri haklardan mı yarar-
lanacaklardır ? 

Uzaya gönderilen kişilerle ilişkin karşılaşılabilecek başka bir hukuksal sorun 
da, bir uzay aracının fırlatan Devletin yetki alanı dışında bir alana zorunlu iniş 
yapması ya da düşmesi durumunda bu kişilerin hangi Devletin yetkisi altında bu-
lunacaklardır. Kurtarma Anlaşmasının 4. maddesi böyle durumlarda sözkonusu 
kişilerin tez elden ve gerekli güvenlik koşullan içinde uzay aracını fırlatan otorite 
temsilcilerine (51) verileceğini öngörmektedir. Ancak, sözkonusu kişilerin kurta-

(48) Tescil Sözleşmesi, madde 6. 
(49) Örneğin Bkz. Ch. Rousseau, Droit internationa! publis, Paris Sirey, Tome III, 1977, s. 8—91, 

134—141; Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, Ankara SBF Yayını, I. cilt, 1968, 
s. 324—365, 557—574; S. To.'uner, Milletlerarası Hukuk Dersleri — Devletin Yetkisi (Yer 
ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği), İstanbul!, Hukuk Fak. Yayını, 1974. 

(50) 1963 B. Mı. Genel Kurul Bldirisi, madde 7; 1967 Uzay Andlaşması, madde 8. 
(51) Kurtarma Andlaşmasında kazaya uğrayan astronotların "fırlatan otorite"ye iadelerinin 

öngörülmesine karşılık, 1967 Uzay Andlaşmasının 5. maddesinde sözkonusu kişilerin "tescil 
Devleti" ne iadeleri öngörülmektedir. Fırlatan otorite i.'e tescili otoritesinin tek ve aynı 
olması durumunda hiçbir soruna yer vermeyecek olan bu fark, fırlatan otoritelerin birden 
çok olması ve aralarından yalnız birini tescil otoritesi olarak saptamaları durumunda bir 
takım uyuşmazlıklara neden olabilecek nitelikte görünmektedir. 
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rılmaları sırasında ve daha sonra fırlatan otoriteye iadelerine kadar hukuksal sta-
tülerinin ne olacağı kesin bir açıklık kazanmış değildir. Gerçi, adı geçen Anlaş-
manın 2. maddesi araştırma ve kurtarma çalışmalarının fırlatan otorite ile sıkı ve 
sürekli bir danışma çerçevesinde davranan Devletin yönetimi ve kontrolü altında 
geçeceğini öngörmektedir,- ancak bu, sözkonusu süre içinde, kazaya uğrayan kişi-
lere tanınacak hak ve yükümlülüklerin niteliğini saptamak için yeterli görünme-
mektedir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz pozitif uzay hukuku kuralları yalnızca uzay araçla-
rının personeli için, başka 'bir deyişle astronotlar için öngörülmüşlerdir. İlerideki 
yıllarda uzay araçlarının çalıştırılması ya da uzayın araştırılması ile hiçbir ilgisi 
olmayan, örneğin uzaya yalnızca gezi amacıyla giden kişilerin durumunun ne ola-
cağı ise ayrı ve hiç değinilmemiş bir sorun olarak ortada durmaktadır. Yine, son 
yıllarda Sovyet uzay araçları ile Çekoslovakya, Polonya ve Demokratik Alman 
Cumhuriyeti yurttaşı astronotların uzaya gönderilmesi sonucu, kişilerin statüleri 
ile ilgili kuramsal olmaktan çıkan daha başka hukuksal sorunların doğması olasılığı 
vardır. Her ne kadar, pozitif uzay hukukunda, bir uzay aracında yer alan perso-
nelin tescil Devletinin yetki ve kontrolünde olacağı öngörülmüşse de, personelin 
değişik uyruklardan olmasının hiçbir önemi olmayacağı anlamına da gelmeyebile-
cektir. Gerçi, yabancı uyruklu kişilerin bir uzay aracında ya da fırlatılmasında 
görev almaları durumunda bu kişilerin göreceği zararlar konusunda Sorumluluk 
Sözleşmesinin uygulanmayacağı öngörülmektedir (52), ancak, bu fırlatan Devletin 
adı geçen Sözleşme dışında kaynağını bulan bir uluslararası sorumluluğunun Olma-
yacağı anlamına gelmediği gibi, uluslararası sorumluluk dışında kişilerin hukuk-
sal statülerini ilgilendiren bir-takım sorunların ortaya çıkmayacağı anlamına da 
-gelmemektedir. 

Öte yandan, bugün için yalnızca kurgu bilimi (science-ficiion) ilgilendirir ni-
telikte olmalarına ve bu nedenle pozitif uzay hukukunca düzenlenmemelerine rağ-
men, uzayda Dünya—dışı canlı ve düşünme yeteneğine sahip yaratıkların da in-
sanlarla ilişkilerinin ve uzayda birtakım yetkiler kullanan otoritelere göre durum-
larının hukuksal açıdan belirlenmesi sözkonusu olabilecektir (53). 

V. Uzayda yapılan çalışmaların hukuksal rejimi : 

Gerek 1963 B. M. Genel Kurul Bildirisinin 3. maddesinde ve gerekse 1967 Uzay 
Andlaşmasının 2. maddesinde kabul edildiği gibi, uzay ve dünya dışında öteki gök 
cisimlerinin hiçbir Devlet ya da otoritenin egemenliği ya da mülkiyeti altında bu-
lunamaması nedeniyle, uzayda yapılacak çalışmaların bağlı olacağı kuralların 
uluslararası düzeyde düzenlenmesi gerekmiştir. Uzay çalışmalarına ilişkin kural-
lar bu çalışmaların, tümüyle uzaya yönelik ya da uzaydan dünyaya yönelik olma-
larına göre, değişiktirler. Ancak, uzay çalışmalarının tümünün bağlı olduğu bir 
takım temel kurallar da vardır. 

152) Bkz. Adı geçen Sözleşme, madde 7, (b) bendi. 

(53) Bu konuda bÜ'gi için Bkz. Seha L. Meray, "Dünya-dışı canlılarla hukuki ilişkiler sorunu", 

SBFD, cilt XXII, sayı 2, s. 83—96. 
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A. Temel kurallar : 

Pozitif uzay hukukunun uzay çalışmalarına ilişkin kabul ettiği ana kural uza-
yın serbestliği ilkesidir. 1963 B. M. Genel Kurul Bildirisinin 2. maddesi ile 1967' 
Uzay Andlaşmasının 1. madde, 2. ve 3. fıkralarında kabul edilen bu ilkeye göre,, 
uzay ve gök cisimlerine giriş-çıkış, buralarda araştırma yapma ve buralardan ya-
rarlanma, eşitlik ilkesine ve uluslararası hukuka uygun olmak koşuluyla, ayırım 
gözetmeden bütün Devletlere açıktır. Adı geçen ilke, 1967 Uzay Andlaşmasının 
13. maddesine göre, uluslararası örgütlerin uzay çalışmalarına da uygulanacaktır. 

Sözkonusu uzayın serbestliği ilkesine getirilen tek sınır, 1963 Bildirisinin 
4. maddesinde ve 1967 Uzay Andlaşmasının 3. maddesinde öngörüldüğü gibi, bu 
çalışmaların barışçı amaçlarla yapılmış olmaları koşuludur. Ancak, uzayın yal-
nızca barışçı -amaçlarla kullanılabileceği kuralından kesin olarak ne anlaşılması 
gerekliği tartışmalı bir konudur. Uzaya atılan ilk uzay araçları ile A.B.D. ve Sov-
yetler Birliği arasında büyük bir görüş ayrılığı konusu oluşturan ve öğretide de 
izlenen bu tartışmada, görüşlerden birine göre, "barışçı" terimi "saldırgan olma-
yan" anlamına gelmektedir (54). Başka bir deyişle, saldırgan olmayan —askerî 
nitelikte olsa bile— her uzay çalışması barışçı amaçlı bir çalışma olarak kabul edil-
mek zorundadır. A.B.D.'nin savunduğu bu görüşe göre, savunma amaçlı askeri 
nitelikteki çalışmalar, pozitif uzay hukukuna aykırı düşmeyecektir. Sovyetlerin 
savunduğu ikinci görüşe göre ise, "barışçı" lerimini "askerî olmayan" anlamında 
yorumlamak gerekmektedir (55). Başka bir deyişle, saldırgan ya da saVunucu nite-
likte olsun, her türlü askerî amaçlı uzay çalışması yasaklanmıştır (56). Pozitif uzay 
hukuku ikinci görüşü doğrular nitelikte görünmektedir. Zira, 1963 Bildirisinin 
1. maddesi ile 1967 Uzay Andlaşmasının 1. madde, 1. fıkrası, uzayın araştırılması ve 
kullanılmasının "bütün ülkelerin yarar ve çıkarlarına" uygun olarak yürütülme-
sini öngörmektedir (57). Oysa, bir ya da birkaç Devletin yararına olacak olan. 
herhangi bir askerî amaçlı çalışmanın —saldırgan ya da savunucu nitelikle olsun—-
"bütün ülkelerin yarar ve çıkarlarına" uygun bulunması olasılığı yoktur. 

B. Uzaya yönelik çalışmalarla ilgili kurallar j 

Uzaya gönderilen araç ve aygıtlarla uzayın araştırılması ve kullanılmasına 
ilişkin çalışmalarla ilgili kuralları da iki grupta incelemek olanağı vardır : 1) bir-

(54) Bu görüş konusunda Bkz. Seha L. Meray, a.g.y. (1964), s. 190—193. Bu görüşü savunan 
yazarların bir listesi için Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 358, dipnot I. Ayrıca Bkz. 
N. Mateesco MaMe, Âerospcce Law, London, Sweet& Maxwell, 1969, s. 270. 

(55) Bu görüş konusunda Bkz. Seha L. Meray, a.g.y. (1964), s. 194—197. Ayrıca Bkz. 
N. Mateesco Matte, o.g.y., s. 271. 

(56) Sovyetler Birliğinin başlarda kesin olarak savunduğu bu görüş üzerinde son yıllarda pek 
durmadığı gözlenmektedir. Sovyetlerin bu tutumunun nedenleri üzerinde bir görüş için 
Bk. Joseph R. Soraghan, "Reconnaissance sateillites : legal characterization and possible 
utilization for peacekeeping", McGill Law Journal, 1967, Vol. 13, No. 3, özellikle s. 4 6 3 — 
466 ve 488—493. 

(57) Bu konuda, biraz eski tarihli kalmasına rağmen, Bkz. C. Wil f red Jenks, Space Law, London,, 
Stevens, 1965, s. 192—194. 



lakım uzay çalışmalarını yasaklayıcı nitelikteki kurallar,- 2) uzay çalışmalarında 
uluslararası işbirliğini özendirici nitelikteki kurallar. 

Birtakım uzay çalışmalarını yasaklayıcı nitelikteki kuralların başında uzayda 
ya da gök cisimleri üzerinde çekirdek güçlü ve öteki tür kitle yokedici silahların 
yerleştirilmesinin ya da bir yörünge üzerine oturtulmasının yasaklanması gelmek-
tedir (58). Yine, çekirdek güçlü silah denemeleri de uzayda yasaklanmıştır (59). 
Çekirdek güçlü silahların uzayda yasaklanması konusunda bugün en çok tartışılan 
sorun bu tür silahlan taşıyan araçların tam yörüngeye oturtulmadan uzaydan geç-
melerinin pozitif uzay hukukunca yasaklanıp yasaklanmadığına ilişkindir. 1967 
Uzay Andlaşmasının 4. madde, 1. fıkrasında bu tür silahların yörünge üzerine otur-
tulmasının yasaklanması çekirdek güçlü silahlara sahip kimi Devletlerce, özellikle 
A.B.D.'ce, bu deyimin tam bir yörünge üzerinde oturtulan çekirdek güçlü silahları 
kapsadığı ve dolayısıyla Dünya üzerinde bir noktadan atılıp Dünya üzerinde baş-
ka bir noktaya gönderildiği sırada uzaydan kısa bir süre geçme durumunda kalan 
balistik füzeleri ve misil ve anfimisil silahlan kapsamadığı yönünde yorumlanması 
gerektiği ileri sürülmektedir. Buna karşılık, 1967 Uzay Andlaşmasının 1. madde, 
1. fıkrasında öngörülen uzayın araştırılması ve kullanımında "bütün ülkelerin ya-
rar ve çıkarlarının" gözönünde bulundurulması gereğine dayanan ikinci görüşe 
göre ise, askerî nitelikte olan her tür uzaydan geçiş ve tüm silahlar pozitif uzay 
hukukunca yasaklanmıştır. 

Uzay çalışmalarında yasaklayıcı nitelikte konulan başka bir kural da, gök ci-
simleri üzerine askerî nitelikteki üs ve tesislerin, tahkimatların yapılmasının ya-
saklanmasıdır (60). Ancak, bu kural uzayda araştırma ya da öteki barışçı amaçlarla 
askerî personel ve malzemenin kullanılmasını yasaklamamaktadır. Bunun yanın-
da 1967 Uzay Andlaşmasının 4. madde, 2. fıkrasında yalnızca Ay ve öteki gök cisim-
leri üzerinde askeri üs, tesis ve tahkimlerin yasaklanmasının açıkça öngörülmesi 
nedeniyle, öğretide, uzayın kısmen silah ve askerden arındırılmasının öngörüldük 
ğü görüşü ileri sürülmektedir (61). Başka bir deyişle, bu görüşü savunanlar için, 
çekirdek güçlü ve öteki kitle yokedici silahlar dışında kalan klasik silah ve stara-
leji'k araç-gereçlerin Ay ve öteki gök cisimlerine yerleştirilmeımeleri koşuluyla 
uzaya gönderilmesi pozitif uzay hukukunca yasaklanmamıştır. 

Öte yandan, pozitif uzay hukukunda öngörülen yasaklamalara rağmen bunlara 
uyulmaması ya da herhangi bir biçimde bir Devletçe uzayda kuvvet kullanılması 
durumunda saldırıya uğrayan tarafın yasal savunma hakkını kullanıp kullanama-

(58) Blcz. 1967 Uzay Andlaşması, madde 4, fıkra I. Ayrıca Bkz. I Temmuz 1968 tarihli Nükleer 
Silâhların Yayılmasını Önlemeyi Amaçlayan Andlaşma. 

(59) Bkz. 5 Ağustos 1963 tarihli Nükleer Silah Denemelerini iKarada, Denizde, Havada ve Uzayda 
Yasaklayan Andlaşma. Adı geçen Andlaşmaya Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa gibi kimi 
çekirdek güçlü silahlara sahip Devletler taraf değildirler. 

(60) Bkz. 1967 Uzay Andlaşması, madde 4, fıkra 2. 

(61) Örneğin, Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 394—396. 
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yacağı ve bunun niteliğinin ne olacağı konusu bugün tartışma konularından birini 
oluşturmaktadır |(62). 

Pozitifi uzay hukukunun uzay çalışmalarına ilişkin uluslararası işbirliğini özen-
dirici nitelikteki kurallarına gelince, uzay çalışmalarının işbirliği ve karşılıklı yar-
dım ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereği üzerinde 1963 Bildirisinin 
6. maddesi ile 1967 Uzay Andlaşmasının 9. maddesinde durulmuştur. Bu amaçla 
sözü geçen maddelerde, bir Devletin uzay çalışmaları ile başka bir Devletin bu 
tür çalışmalarına zarar verebilmesi olasılığı bulunduğu zaman ilgili Devletler ara-
sında uygun danışmaların yapılması gerektiği öngörülmüştür. 

Öte yandan, 1967 Uzay Andlaşmasının 10 ve 11. maddelerinde uzay çalışma-
sında bulunan Devletlerin deneyimlerinden ve elde ettikleri verilerden öteki Dev-
letlerin de yararlanabilmelerini amaçlayan hükümler yer almaktadır. Ancak, bu 
alanlarda işbirliği ve yardımlaşmanın gerçekleşmesi büyük ölçüde bu deneyim ve 
verilere sahip olan Devletin rızasına bırakılmıştır. Dolayısıyla sözkonusu mad-
deler doğrudan uygulanabilir nitelikte hükümlerden çok bir iür niyet bildirisi 
görünümündedirler. 

Bunun yanında, uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi olarak değerlendi-
rilebilecek olan bir konu da, 1967 Uzay Andlaşmasının 12. maddesinde kabul edi-
len, karşılıklı olmaları koşuluyla, uzay çalışması yapan Devletlerin önceden haber 
vermek suretiyle birbirlerinin Ay ve öteki gök cisimleri üzerinde bulunan üs, tesis 
ve araç-gereçlerini ziyaret etmeleri hakkıdır. 

'Nihayet, Kurtarma Sözleşmesinin 2, 3, 4 ve 5. maddelerinde uzaya gönderilen 
astronot ve uzay araçları ya da parçalarının Dünyaya bir kaza sonucu düşmeleri 
ya da zorunlu inişte bulunmaları durumunda öteki Devletlerin uzay çalışmasında 
bulunan Devlete astronotların ve uzay araçları ya da parçalarının kurtarmasında 
yardımcı olmaları öngörülmektedir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz uzay çalışmalarında işbirliği ya da karşılıklı yar-
dımlaşmayı öngören genel nitelikteki kurallar dışında, uzay çalışmaları konusun-
da uluslararası düzeyde işbirliğini gerçekleştiren birtakım uluslararası örgütler 
çerçevesinde bu örgütlerin amaçları ile sınırlı işbirliği kuralları da öngörülmekte-
dir (63). 

C.  Uzaydan dünyaya yönelik çalışmalarla ilgili kurallar : 

Uzaya gönderilen uzay araç ve gereçleri yalnızca uzayın araştırılması ve kul-
lanılması amacını taşımamakta, aynı zamanda Dünyaya yönelik birtakım çalışma-
ları da yapabilmektedirler. Bugünkü bilimsel ve teknik olnaklar içinde uzaydan 

(62) Bkz. Marco G. Marcoff, ayııı yapıt, s. 390—393. Ayrıca Bkz. Seha L. Meray, o.g.y. (1964), 
s. 239—244; Kairy H. Y. Mostafa and Ishag R. Goreish, "Disarmament in outer space and 
the space treaty", R.E.D.I., 1971, Vol. 27, s. 68—69. 

(63) Uzay çalışmaları yapan uluslararası örgütler ve çalışmalarının nitelikleri konusunda Bkz. 
N. U., Ressources, s. 42—162. 
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Dünyaya yönelik en önemli iki çalışma alanı şunlardır : 1) uzaydan gözetleme ve 
algılama (leledeleclion,- remote sensing); 2) uzaydaki uydular aracılığıyla haber-
leşme ve yayın. 

a) Uzaydan gözetleme ve algılama : 

Uzaydan gözetleme ve algılama doğrudan gözetleme yoluyla yapıldığı gibi-
elektromanyetik dalgaları algılamak (leledeieciion; remote sensing) (64) yoluyla 
da gerçekleştirilmektedirler. Sözkonusu çeşitli yöntemlerin kullanılması yoluyla 
uzaydan gözetleme ve algılama bugün belli başlı iki amaca yöneliktir : 1) ekonomik 
amaç; 2) askerî amaç. 

Ekonomik amaçla uzaydan gözetleme ve algılama, yer bilimi, deniz ve okya-
nus bilimi, meteoroloji, haritacılık ve gemicilik ve havacılık alanlarında kullanıl-
maktadır (65). Bugün ekonomik amaçla uzaydan algılamada en çok yeryüzünde 
maden ve petrol araştırma ve toprakların niteliğinin tarıma uygunluğunun araş-
tırılması konuları üzerinde durulmaktadır. Yine, meteoroloji alanında uzaydan 
algılamada tarımın kontrolü, suların akışlarının kontrolü, doğal afetlerin kontrolü 
ve önlenmesi, orman yangınlarının zamanında bilinmesi gibi birtakım yararlar 
sağlanmaktadır (66). Yine, deniz ve hava ulaştırmacılığında da yol ve yer belir-
lemede ve hava koşullarını bilmede bugün uzaydan gözetleme ve algılamadan 
yararlanılmaktadır '(67). 

Askerî amaçla uzaydan gözetleme ve algılama ise, ya askerî manevra ve ha-
rekatların gözlenmesi, silah depolarının ve özellikle çekirdek güçlü silah silola-
rının yerlerinin saplanması, stratejik önemi olan yerlerin denetimi konularında 
doğrudan gözlemek ve fotoğraf çekmek biçiminde gerçekleştirilmekle, ya da fırla-
tılan balistik füzelerin kırmızı-ötesi ışınlar yoluyla algılanması, yeraltında yapılan 
çekirdek güçlü silah denemelerinin algılanması, önemli kişilerinin konuşmalarının 
dinlenmesi yoluyla haber toplama konularında ışık ve hava titreşimlerinden ya-
rarlanmak biçiminde gerçekleştirilmektedir (68). 

(64) Uzaydan algılamanın tanımı ve teknikleri konusunda bilgi için Bkz. Stephen E. Doyle, 
"Remote sensing by satellite : technicail and operational implications for international 
cooperation", in Legcl impüeations of remote sensing from ooter space (Eds. N. Mateesco 
Matte and H. DeSaussure), Leyden, Sijthoff, 1976, özellikle s. 5—7; Lavv,rence W. Morley 
"Remote sensing satellites-vvhat do they actually measure and how sensitive is the infor-
mation", aynı yapıt, s. 13. 

(65) Bkz. Lawrence W . Morley, aynı yapıt, s. 13—17. 

(66) Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Seha L.'Meray, a.g.y. (1964), s. 49—54; Marco G. Marcoff, 
a.g.y., s. 560—564. Ayrıca bu alanda Dünya Meteoroloji Örgütünün Çalışmaları için Bkz. 
N. U., Ressources, s. 79—96. 

(67) Bkz. Seha L. iMeray, a.g.y. (1964), s. 54. Bu konuda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve 
Hükümetlerarası Deniz Ulaştırması Danışma Örgütü ( IMCO; OMCI) nün çalışmaları için 
Bkz., N. U„ Ressources, s. 120—128. 

(68) Bu konuda da daha geniş bilgi için Bkz. Seha L. Meray, a.g.y. (1964), s. 35—36; Lavvrence? 
W. Morley, c.g.m., s. 17—18. 
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Pozitif Uzay hukukunun öngördüğü temel kurallar dışında, bugün için, uzay-
dan algılamayla doğrudan ilgili pozitif hukuk kurallarına rastlanmamaktadır (69). 
Ancak, uzaydan algılamanın önemi çok iyi anlaşılmış olduğundan, uluslararası dü-
zeyde bu konuda birtakım önerilerin yapıldığı görülmektedir. Bu önerilerin bir 
kısmı uzaydan algılamanın tamamen uluslararası bir düzeyde ve uluslararası bir 
örgüt aracılığıyla yürütülmesini öngörürken (70), başka bir kısmı ise uzaydan al-
gılamanın başında yalnızca belirli Devletlerce ya da uluslararası örgütlerce yapıl-
masına rağmen bu çalışmalar sonunda elde edilen verilerin bir tür veri bankasında 
toplanmak suretiyle öteki Devletlerin de hizmetine açılmasını ve zaman içinde bu 
işlevin bir uluslararası örgütçe gerçekleştirilmesini öngörmektedir (71). Bu arada 
B. M. Uzay Komitesi de soruna el atmış bulunmaktadır. Halen sözkonusu Komite-
nin Hukuk Alt—Komitesinde incelenen sorunlardan bir tanesi "Dünya doğal kay-
nakları ve çevresinin uzaydan algılanmasına (teleobservation) ilişkin ilkeler" 
adını taşımaktadır (72). Henüz adı geçen belgeye verilecek hukuksal nitelik ve 
içeriği kesin bir biçimde belirlenmemiş olmasına rağmen, uzaydan algılamanın 
"bütün ülkelerin yarar ve çıkarları" na uygun bir biçimde yapılması (73), uluslar-
arası hukuku uygun olması '{74),  uluslararası işbirliğinin özendirilmesi (75) şimdi-
den kabul edilmekledir. Bunun yanında sözkonusu belgede, uzaydan algılama 
çalışmalarının öteki Devletlerin yasal hak ve çıkarlarına aykırı düşmemesi (76), 
verilerin uygun ve olanaklı olduğu ölçülerde öteki Devletlere ve özellikle gözle-
nen Devlete bildirilmesi (77), uzaydan algılama çalışmalarının bütün Devletler ve 
bütün halkların doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde süresiz ve tam egemen-
liği ilkesine uygun sürdürülmeleri (78) konuları da değişik formüllerde el'e alın-
maktadır. Adı geçen konularda öngörülecek kesin kuralların oluşması uzun tar-
tışmalara yer verecek nitelikte görünmektedir. Devletlerin büyük çoğunluğu ege-
menliklerine zarar verecek nitelikteki davranışlar konusunda özellikle duyarlı bir 
tutum göstermektedirler (79). 

(69) Uzaydan algılamanın hukuksal yönü konusunda Bkz. G.C.'M. Reijnen, "Remote sensing by 
satellltes and legaility", a.g.y. (Legal impiicafions...), s. 19—32; Andre W . Stoebner, 
"Remote sensing of Earth resources : technique and Law", aynı yapıt, s. 33—42. 

(70) Örneğin, 23 Haziran 1970 tarihinde Uzay Komitesinin Hukuk Alt—Komitesine Arjantin 
tarafından sunulan Söyleşme Taslağı : Bkz. U. N., Doc. A/AC. 105/C. 2/L. 23. Bu öneri ile 
ilgili olarak ayrıca Bkz. Marco G. Marcoff. a.g.y., s. 576—578. Bu konuda ayrıca Bkz. Aldo 
Armondo Cocca, "Remote sensing of natural resources by means of space technology : a 
latin american point of view", a.g.y. (Legai impiicafions...), s. 63—68. 

(71) Örneğin, Fransa'nın 30 Mayıs 1978 tarihinde silahsızlanma (Konferansında sunduğu öneri : 
Bkz. N. U„ Doc. A/5—10/AC. 1/7. Fransa'nın bu konudaki görüşü ile îlgili  olarak ayrıca 
Bkz. Eugene Pepin, "French propasals with respect to remotfe sensing of Earth ıresources 
by satellite", a.g.y. (Legal implications...), s. 85—90. 

(72) Bkz. N. U., Rapport du Sous—Comite juriditjue sur les travaux de sa dîx—septiüme  session 
(13 mars — 7 avril 1978) Doc. A/AC. 105/218, Ek III, s. 5—8. 

(73) Aynı ycpıt, s. 5, ilke 2. 
(74) Aynı yapıt, s. 5, ilke 3. 
(75) Aynı yapıt, s. 6, ilke 4. 
(76) Aynı yapıt, s. 7, ilke 9. 
(77) Aynı yopıt, s. 7, ilke 10 ve ilke 12. 
(78) Aynı yapıt, s. 7—8, ilke 13. 
(79) Örneğin Bkz. G.C^M. Reijnen, a.g.m., s. 27—28. 
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Uzaydan algılama konusunda genel nitelikle pozitif hukuk kurallarının henüz 
oluşmamış bulunmasına rağmen, Dünya Meteoroloji Örgütü çerçevesinde meteoro-
loji alanında algılama konusunda, Hükümetlerarası Deniz Ulaştırma Danışma Ör-
gütü çerçevesinde deniz ulaştırmasına ilişkin uzaydan algılama konusunda va 
daha başka uluslararası örgütler çerçevesinde bu örgütlerin uzmanlık alanlarına 
ilişkin uzaydan algılamalar konusunda birtakım özel nitelikte kuralların kabul 
edildiği gözlenmektedir. Yine, Devletler ya da ilgili uzmanlık kurumları arasında 
yapılan ikili ya da bölgesel işbirliği ya da teknik yardımlaşma anlaşmaları aracı-
lığıyla yalnızca taraflar arasında geçerli birtakım özel kuralların kabul edildiğine 
rastlanmaktadır |(80). 

b. Uzay uyduları aracılığıyla Haberleşme ve yayın : 

İnsanlığın uzaydan yararlanmaya başlaması yeni bir haberleşme biçimi ya-
ratmamış, ancak eskiden varolan haberleşme ve yayın olanaklarını daha geniş ve 
yaygın bir biçimde kullanma olasılığı sağlamıştır. Başka bir deyişle, insanlığın 
uzaydan yararlanmaya başlaması bilinen telekomünikasyon tekniklerinden yarar-
lanarak çalışan bir göndericinin (emeiteur) mesajlarının, uzayda Dünyaya göre sa-
bit bir biçimde yerleştirilmiş uydular aracılığıyla —ya da göndericinin uzaya yer-
leştirilmiş bulunması durumunda doğrudan doğruya— Dünyada geniş alanlara 
Yayılmış bulunan çok sayıda alıcı (recepieur) tarafından algılanması olanağını ya-
ratmıştır. 

Telekomünikasyon konusundaki uluslararası hukuk 'kuralları ise, Uluslarara ı 
Telekomünikasyon Birliğinin kurucu andlaşması ile bu örgüt çerçevesinde yapı-
lan telekomünikasyon andlaşmaları (81) ve oluşturulan yönetmelikler aracılığıyla 
ortaya çıkan kurallardır. Ana işllevi haberleşme ve yayın konusunda frekans 
dilimlerinin kullanımını düzenlemek ve bunlara zarar veren parazitleri ortadan 
kaldırmak olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kurucu andlaşması ve yö-
netmeliklerinde öngörülen radyokommünikasyona ilişkin kuralların 1963'de Rad-
yokommünikasyon Olağanüstü İdari Konferansında alınan bir karar (resoluiian) 
ile uzay uyduları aracılığıyla yapılan telekomünikasyon çalışmalarına da uygu-
lanması kabul edilmiştir (82). Uluslararası Telekomünikasyon Birliği çerçevesinde 
1971 yılında yapılan uzayla ilgili Telekomünikasyon Dünya İdari Konferansında 

(80) Örneğin, 1968 yılında Brezilya ve Meksika'nın uzay kurumları ile A.B.D."nin NASA'sı ara-
sında yapılan anlaşmalar sonucu adıgeçen Devletler belirli uzaydan algılama çalışmaların-
dan yararlanma konusunda birtakım kurallar kabul etmişlerdir : Bkz. Marco G. Marcoff, 
a.g.y., s. 570. Bu konuda çeşitli başka örnekler için ilgili makalelere Bkz. impllcotions of 
remote sensing from outer space (a.g.y.) özellikle, s. 43—62, 75—84, 91 —155. 

(81) Bu alandaki en son and'laşmalardan biri 12 Kasım 1965 tarihli Montreux Milletlerarası 
Telekomünikasyon Anlaşması ve Ekleri olmaktadır: Bkz. Resmî  Gazete 6 Ağustos 1968, 
Noj 12969. Daha sonra 1973 yılında bu konuda yeni bir andlaşma yapılmıştır: Bkz. 1973 
Malağa—Torremolinos Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesi; Resmî  Gazete, 10 Eylül 
1977, No. 16053 (25 Eylül 1977 tarih ve 2105 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuş-

tur) . 
(82) Bkz. Marco G. Marcoff, a.g.y., s. 582. 

242 



da uzay uydu'ları aracılığıyla telekomünikasyon çalışmalarını sözkonusu örgüt çer-
çevesinde düzenleyici bir karar (resoluiion) alınmıştır (83). 1973 Malağa—Torre-
molinos Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin "Radyoelektrik frekans tay-
fının (spectre) ve jeostasyoner uyduların yörüngesinin makul kullanımı" başlığını 
taşıyan 33. maddesi de bu alanda kullanılan frekansların en az ölçülerde tutulma-
sını ve bu olanaklardan henüz yararlanamayan Devletlerin ilerdeki yararlanma 
haklarının kaybolmamasını öngörmektedir (84). Böylece, Uluslararası Telekomü-
nikasyon Birliği çerçevesinde yapılan sözkonusu andlaşmalar ve alman kararlar, 
1967 Uzay Andlaşmasının 3. maddesinde kabul edilen uzay çalışmalarının uluslar-
arası hukuka uygun olmaları kuralına da uyarak, uzay uyduları aracılığıyla ger-
çekleştirilen telekomünikasyon çalışmalarına uygulanan kuralları oluşturmakta-
dır. 

Ancak, telekomünikasyon amacıyla fırlatılan uzay uydularının hukuksal statü-
lerinin düzenlenmesinde ve doğacak anlaşmazlıklarda yalnızca teknik nitelikteki 
frekans dilimlerinin dağıtımı ya da jeostasyoner uyduların yörüngesine ilişkin 
kurallar yeterli olmamaktadır. Sözkonusu uyduların uzayda bulunmaları nede-
niyle, bunlardan yararlanma hakkının, bunların üzerindeki yetkiler ve mülkiyet 
hakkının düzenlenmesi gibi konular pozitif uzay hukukunu oluşturan öteki and-
laşmalara bağlıdır. Başka bir deyişle, telekomünikasyon amaçlı uzay uydularının 
hukuksal durumları pozitif uzay hukuku kuralları ile pozitif uluslararası telekomü-
nikasyon hukuku kurallarının birleşimi sonucu belirlenebilmektedir. Dolayısıyla, 
uzay alanın genel hukuksal rejimi ile uzaya gönderilen cisimlerin ve kişilerin hu-
kuksal statülerine ve uzay çalışmalarına ilişkin tüm kurallar, ilgili oldukları ölçü-
lerde, telekomünikasyon amaçlı uzay uydularına ve çalışmalarına da uygulana-
caklardır. Bu veriler çerçevesinde sözkonusu uydulara uygulanması gereken ge-
nel nitelikteki pozitif uzay hukuku kurallarını belirtmemiz gerekirse durumu şöyle 
özetleme olanağı vardır : l) Sözkonusu uydular için de ilke, 1967 Uzay Andlaşma-
sının 1..madde, 2. fıkrasında kabul edilen, uzayın serbestliği ilkesidir,- 2) ancak, bu 
alanda da uzayın serbestliği ilkesi, 1967 Uzay Andlaşmasınınl 1. madde, 1. fıkra-
sında kabul edilen "bütün ülkelerin yarar ve çıkarları" na uygun olma koşuluyla 
sınırlandırılmıştır,- 3) "Bütün ülkelerin yarar ve çıkarları"nın gözetilmesi kuralına 
da uygun olarak 1971 Uzayla İlgili Telekomünikasyon Dünya İdari Konferansında 
alınan kararda (resoluiion) ve 1973 Malaga-Torremolinos Uluslararası Telekomüni-
kasyon Sözleşmesinin 33. maddesinde öngörüldüğü gibi, bu tür uydulardan yarar-
lanma olanaklarının sınırlı olması nedeniyle, bugün bu olanaklardan yararlanan 
Devletler öteki Devletlerin de bu olanaklardan hakkaniyete uygun yararlanma 
haklarını hesaba katmak zorundadırlar ve bugün elde edilen haklar kesin ve sü-
resiz değildir,- 4) Sözkonusu uydular üzerindeki yetkiler ve mülkiyet hakları, 1967 
Uzay Andlaşmasının 8. maddesi uyarınca, ilke olarak, tescil Devletinin hukuk dü-
zeni çerçevesinde çözüm bulacaktır. 

183) Bkz. U.I.T., Dix-septieme rapport de l'Union iniernational des telecomumcations sur les 
teiecomunicotions et les ufüisotions pacifiques de l'espace extra-atmospher:que, Fascicule 
No. 23, Geneve, 1978, s. 9. 

184) Bkz. Resmi Goıete, 10 Eylül 1977, No. 16053. Ayrıca Bkz. U.I.T., a.g.y., s. 9—10. 
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Yukarıda sözünü ettiğimiz genel nitelikteki kurallar dışında, telekomünikas-. 
yon amaçlı uzay uyduları konusunda bugün gerçekleştirilmiş ulusararası işbirliği 
ve ortak işletmeler çerçevesinde de yalnızca bu amaçlara yönelik bir takım kural-
ların kabul edildiği görülmektedir. Ayrıntılı incelemesine bu makale çerçevesin-
de giremeYeceğimiz bu tür kurallar INTELSAT adı verilen ve uzay uyduları aracı-
lığıyla Dünyanın geniş bir bölümü üzerinde telekomünikasyonu sağlayan uluslar-
arası örgütün kurucu andlaşması ile INTERSPUTNIK adlı aynı amaçlı uluslararası, 
örgülün kurucu andlaşmasmda yer almaktadır (85). 

Uzay uyduları aracılığıyla haberleşme ve yayın yapmaya ilişkin düzenlenmesi 
düşünülen başka bir alan da uzaydan yararlanılarak doğrudan televizyon yayını 
yapma konusu olmaktadır. B. M. Uzay Komitesinin Hukuk—Alt Komitesi bu konu-
da geçerli olacak kuralları saplamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. An-
cak, henüz kesin bir andlaşma taslağı oluşturma aşamasına gelinememiştir (86). Bu 
konuda Devletlerin üzerinde önemle durduğu sorunlardan biri Devletlerin rızaları 
olmadan ülkelerine yayın yapılması suretiyle egemenlik haklarına aykırı davra-
nılmasına ilişkin olup, üzerinde önemle durulan ikinci sorun ise, yayınların nite-
liğine ve özellikle uluslararası hukukun yasakladığı eylemleri özendiren ya da 
propaganda amacını taşıyan yayınlara ilişkindir (87). 

VL Uzay çalışmalarının neden olduğu zararlar konusunda uluslararası sorum-
luluk rejimi : 

Uluslararası sorumluluk, uluslararası hukuka aykırı eylemlerden doğmaktadır 
(88). Bu tür bir eylemden doğan zarar eylem sahibinin kusurundan kaynaklanabi-
leceği gibi kusursuz bir eylemden de kaynaklanabilir. Esas olan bir zararın ulus^ 
lararası hukuka aykırı bir biçimde ortaya çıkması ve bunun bir uluslararası hukuk 
kişisine YÜklelilebilmesidir. Bu koşullar yerine geldiği zaman söz konusu zararın 
giderilmesi gerekmektedir. 

(85) INTELSAT, 1964 yıllında yapılan geçici bir andlaşma ile gerçekleştirildikten sonra, 21 Ma-
yıs 1971 de kabul edilen ve biri hükümetlerarası öteki Devletlerin ilgili kurumları arasında 
yapı'lan iki andlaşma ile kesin statüsüne kavuşmuştur. INTERSPUTNIK ise 15 Ekim 1971'de 
yapılan bir andlaşma île  kurulmuştur. Her iki uluslararası örgüt ve bun'larca uygulanan 
kurallar konusunda geniş bilgi için Bkz. Marco S . Marcoff, a.g.y., s. 596—614; B. Cheng, 
"Communications satellites", Current Legal Problems, 1971, s. 211—245. 

(86) Üzerinde çalışma yapılan metin için Bkz. N. U., Ropport du Sous-Com'fîe  juridique sur les, 
travaux de sa dix-septieme session (13 mars — 7 avril 1978), DOc. A/AC. 105/218, Ek 2, 
s. 3—7. 

(87) Uluslararası hukukun yasakladığı eylemler konusunda Bkz. Jean-Louis Vencatassin, "Aspects 
fondamentaux des problemes resuftant de l'utillisation des satellites de diffusion directe", 
in L'Utilisation de Satellites de Diffusion Directe, Paris, P.U.F., 1970, s. 9; Jean Klein, " L a 
propagande de guerre et les satellites de diffusion directe", aynı yapıt, s. 24—30. 

(88) Bkz. R. Ago, "Troisieme rapport sur la responsabilite des Etats. Le fait internationallement 
illicite de ll'Etat, source de responsabilite irıternationale", Annuaire de la Ccmmission du 
Droit International, 1971, Voil. 2, özel likle, s. 209—244; Seha L. Meray, Devletler Hukuku,, 
Ankara, SBF. Yayını, 1968, cilt I, s. 627—629. 
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Uluslararası genel hukukla uluslararası sorumluluk hukukunun belirlenmesin-
de yararlanılan yukarıdaki öğeler uzay hukukunda da uluslararası sorumluluk 
rejimini belirlemek amacıyla başvurulacak öğeler olmakladırlar. Zira, poziiif uzay 
hukuku uluslararası- genel hukukun sapladığı öğelerin dışında oluşan bir uluslar-
arası sorumluluk kavramı öngörmemekledir. Bu öğeler çerçevesinde pozitif uzay 
hukukunda uluslararası sorumluluk rejimini iki bölümde ele alacağız : .1) Pozilif 
uzay hukukunda genel olarak uluslararası sorumluluk,- 2) uzaya fırlatılan uzay ci-
simlerinin verdiği zararlar nedeniyle uluslararası soru'mlulük. 

A. Pozitif uzay hukukunda genel olarak uluslararası sorumluluk : 

1967 Uzay Andlaşmasının 6. maddesi uzay çalışmalarında bulunan Devletlerin 
Ve uluslararası örgütlerin bu çalışmaları konusunda uluslararası sorumlu tutulabi-
lecekleri kuralını öngörmekledir. Sözkonusu genel kural yanında, aynı andlaşma-
nın 7. maddesi, özel olarak, uzaya bir uzay cismi fırlatan Devletlerin bu cismin ne-
den olacağı zararlar konusunda uluslararası sorumluluğunu kabul etmekledir. 

Uzay çalışmaları konusunda Devletlerin ve uluslararası örgütlerin uluslararası 
sorumluluğu ilkesini kabul eden >1967 Uzay Andlaşması, sözkonusu çalışmaların 
hangi durumlarda uluslararası hukuka aykırı bir eylem ya da işlem oluşturacağını 
bildirmemektedir. Ancak, adı geçen Andlaşmanın 6. maddesi, bu çalışmaların 
Sözkonusu andlaşmaya uygun olarak yapılmasını öngörmektedir. Oysa, aynı And-
laşmanın 3. maddesi ise, uzay çalışmalarının uluslararası hukuka uygun Yürütülme-
sini öngördüğüne göre, 1967 Uzay Andlaşması, genel olarak uluslararası sorumluluk 
konusunda olduğu gibi uluslararası hukuka aykırı eylem konusunda da, uluslar-
arası genel hukukun öngördüğü kuralları kabul etmiş olmaktadır. 

Uluslararası haksız eylemin bir uluslararası hukuk kişisine yükleiilmesi soru-
nuna gelince, bu uluslararası hukuk kişisi bir Devlel olabileceği gibi (89), bir ulus-
lararası örgüt de olabilecektir (90). Öte yandan 1967 Uzay Andlaşmasının 6. mad-
desi, uluslararası genel hukukta kabul edilen uluslararası sorumluluk rejimini, 
uzay çalışmalarına ilişkin olarak, haksız eylemin yükleiilmesi konusunda, daha da 
genişletmektedir. Genel uluslararası sorumluluk kurallarına göre, bir Devlet yal-
nızca organlarınca işlenen haksız eylemlerden sorumlu tutulmaktadır. Oysa, 1967 
Andlaşmasının 6. maddesine göre, Devletler yalnızca Devlet organlarının haksız 
eylemlerinden değil, ayrıca yetkileri altında bulunan öteki kişi ve kurumların 
haksız eylemlerinden de sorumlu tutulmaktadırlar. Bu amaçla, özel kişi ve kurum-
ların uzay çalışmalarında bulunabilmeleri için ilgili Devletten izin almaları, gerek-
tiği gibi, sözkonusu Devlet bu kişi ve kurumların çalışmalarını sürekli gözetim al-
tında tutmak zorundadır. Bunun yanında, 1967 Uzay Andlaşmasının 13. maddesi, 
uzay çalışmalarının birkaç Devletçe birlikte yürütülmesi durumunda ilgili Devlet-
lerin tümünün ortak sorumluluğunu kabul etmektedir. 'Yine, haksız eylemin bir 

(89) 1967 Uzay Andlaşması, maddo 6 ve 7, 

(90) 1967 Uzay Andlaşması, madde 6 ve 13. 
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uluslararası örgüte yükletilmesi durumunda da sözkonusu örgüt üyesi Devletlerin 
de sorumluluğu öngörülmektedir (91). 

Uzay çalışmalarından kaynaklanan herhangi bir haksız eylemin neden olduğu 
zararların giderilmesi konusunda ise, pozitif uzay hukuku herhangi bir genel kural 
öngörmemekledir. Bu durumda, 1967 Uzay Andlaşmasının 3. maddesinde öngörür 
len uzay çalışmalarının uluslararası hukuka uygunluğu kuralı çerçevesinde, zarar 
—giderim konusunda uluslararası genel hukuk kurallarının uzay hukukunda da 
uygulanması gerekecektir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz kurallar genel olarak uzay çalışmalarına ilişkin 
uluslararası sorumluluk kurallarını oluşturmaktadırlar. Pozitifi uzay hukukunun 
belirli birtakım çalışmalarını özel bir düzenlemeye tabi tutması durumunda, İt x 
specialis derogat lex generalis ilkesi gereği, bu özel kuralların uygulanması gere-
kecektir. Nitekim, uzay cisimlerinin neden olacağı zararlar konusunda yapılan bir 
sözleşme ile böyle özel bir düzenlemeye gidildiğinden bu konuda aşağıda ele ala-
cağımız kurallar uygulanacaktır. 

B. Uzay cisimlerinin verdiği zararlar nedeniyle uluslararası sorumluluk : 

Sorumluluk Sözleşmesinin 2. maddesi fırlatan Devletin, fırlattığı uzay cisimle-
riyle yeryüzüne ya da hava taşıtlarına vereceği zararlar nedeniyle kesin sorumlu-
luğunu (responsabiİite absolue) öngörmektedir. Ancak Sözleşmenin 6. maddesi, 
uluslararası hukuka ve özellikle B. M. Andlaşması ile 1967 Uzay Andlaşmasına uy-
gun olarak yürütülen uzay çalışmalarından doğan zararlarda, bu zararın tümünün 
ya da bir bölümünün karşı tarafın ayrı bir kusuru ya da zararın doğmasını amaç-
layan eylem ya da ihmali durumunda, fırlatan Devletin sorumluluğunun kesin ol-
mayacağını ve kusuru ölçüsünde sorumlu tutulacağını kabul etmekledir. Sözko-
nusu bütün bu kurallar, Sözleşmenin 22. maddesine uygun olarak, uluslararası ör-
gütler için de geçerlidir (92). Sözleşmenin 3. maddesi ise, fırlatan Devletin fırlat-
tığı uzay cisimleriyle başka bir fırlatan Devletin uzay cisimlerine ya da üzerindeki 
kişi ve mallara zarar vermesi durumunda, kusurlu bulunması koşuluyla, sorumlu-
luğunu öngörmektedir. 

Görüleceği gibi, fırlatan otoritenin sorumluluğu kesin ya da izafi (relalive) ol-
sun her haliyle uzay cisimleriyle karşı tarafa bir zarar verilmiş olması koşulunun 
arandığı görülmekledir. Bu zararın niteliğine gelince, Sözleşmenin 1. madde, (a) 
bendinde, bunun kişilerin öldürülmesi, yaralanması ya da sağlıklarına zarar ve-
rilmesi ile Devletlerin, uluslararası örgütlerin ve gerçek ya da tüzel kişilerin mal-
larının yokedilmesi ya da bunlara zarar verilmesini kapsadığı bildirilmektedir. 
Ancak sözkonusu hüküm de birtakım belirli zararların adı geçen Sözleşme hüküm-
leri çerçevesine girip girmediği konusunda açıklık getirir nitelikte görünmemek-
t i ) 1967 Uzay Andlaşması, madde 6 ili fine. 
(92) Bu konuda bir değerlendirme için Bkz. Gerald F. Fitzgerald, "The participation of Interna-

tional organization in the proposed International agreement on liability for damage caused 
by objects 'launched into outer space", C.Y.B.I.L., 1965, s. 265—281. 

246 



tedir. Örneğin, bir uzay aracının Yeryüzünde ya da uzayda neden olacağı çevre 
kirlenmesi sonucu kişilerin sağlıklarına verilecek zararların adı geçen Sözleşme 
çerçevesinde mi yoksa genel olarak uzaya ilişkin uluslararası sorumluluk kuralları 
çerçevesinde imi değerlendirilmeleri gerektiği konusu tartışmalara yer verebilecek 
nitelikte görünmektdir (93). 

Sözkonusu haksız eylemin bir uluslararası hukuk kişisine yükletilmesi konu-
sunda ise, bu tür eylemin sahibi bir Devlet olabileceği gibi (94), uluslararası örgüt-
ler de olabilmektedir (94). Ancak, fırlatan Devletin kusuru için yalnızca Devlet 
organlarının kusuru değil, ayrıca bu Devletin eylem ve işlemlerinden cevap verme 
yükümünde olduğu özel kişi ve kurumların kusurunun da anlaşılması gerektiği 
öngörülmüştür ı(96). Öte yandan, Sözleşmenin 4. maddesi, iki fırlatan Devletin 
uzay cisimlerinin çarpışması sonucu bir üçüncü Devlet ya da kişilere zarar ver-
meleri durumunda, bu iki fırlatan Devletin ortak sorumluluklarını öngörmektedir. 
Yine, Sözleşmenin, 5. maddesinde, zarara neden olan uzay cisminin birkaç Devlet-
çe fırlatılması durumunda, tüm fırlatan Devletlerin ortak sorumluluğunu kabul et-
mektedir. Ancak, bu tür ortak sorumluluklar durumunda, zarar gören tarafın za-
rarını gideren fırlatan Devlet öteki fırlatan Devlet ya da Devletlere, zararın pay-
laşılması amacı ile, başvurma hakkına sahiptir (97). 

Yukarıda belirttiğimiz koşullarda bir uluslararası sorumluluk sözkonusu oldu-
ğu zaman bunu ileri sürme hakkı Devletlere (98) ve uluslararası örgütlere (99) ta-
nınmıştır. Fırlatan otoritenin gerçek ya da tüzel kişilere zarar vermesi durumunda 
bu otoritenin uluslararası sorumluluğunu ileri sürme hakkı, ise, sırasıyla,, zarar gö-
ren kişinin uyruğunda bulunduğu Devlete, ülkesinde zarar görülen Devlete ya da 
zarar gören kişinin ülkesinde süresiz yerleştiği Devlete tanınmaktadır (100). 

Fırlatan Devlete karşı zarar—giderim amacıyla başvurma yolları olarak iki yol 
saptanmıştır : 1) Diplomatik başvurma yolu (101),• 2) bir ortak komisyona başvurma 
yolu (102). Ancak, Ortak Komsiyona uyuşmazlık götürülmeden önce tarafların 
bunu diplomatik başvuru çerçevesinde görüşmeler yoluyla çözmeyi denemeleri 
ve başvuru tarihinden sonra en az bir yıl boyunca bir sonuca varamamış olmaları 
gerekmektedir ((103). 

( 93) Uzaydan çevre kirletilmesi konusunda bilgi için Bkz. P. H. Sand, "Space programmes and 
International environmenf protection" I.C.L.Ç., 1972, s. 43—60. 

( 94) Bkz. Sorumlu'uk Sözleşmesi, özelllikle madde I—5. 
( 95) Bkz. Sorumluluk Sözleşmesi, m adde 22. 
( 96) Bkz. Sorumluluk Sözleşmesi, madde 3 ve madde 4, fıkra I (b) bendi ile 1967 Uzay And-

laşmasının 6. maddesi. 

( 97) Bkz. Sorumluluk Sözleşmesi, madde 4, fıkra 2 ve madde 5, fıkra 2. 
( 98) Sorumluluk Sözleşmesi, madde 8. 
( 99) Bkz. Sorumlulluk Sözleşmesi, madde 22. 
(100) Bkz. Sorumluluk Sözleşmesi, madde 8, fıkra 2—3. 
(101) Sorumlu luk Sözleşmesi, madde 9. 
(102) Sorumlulluk Sözleşmesi, madde 14—20. 
(103) Sorumluluk Sözleşmesi, madde 14. 
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Diplomatik yolla zarar—giderim başvurusunda bulunmanın usulüne gelince, 
bu fırlatan Devlete ya doğrudan ya üçüncü bir Devlet aracılığıyla —iki Devlet 
arasında diplomatik ilişkiler kopuk ise— ya da B. M. Genel Sekreteri aracılığıyla 
yapılabilecektir i(104). Başvurma süresi, olayın olduğu ya da bilindiği tarihten 
itibaren bir yıl olarak saptanmıştır (105). Böyle bir başvuruda bulunmak için, zarar 
görenler özel kişilerse, bu kişilerce iç hukuk yollarının önceden tüketilmesi zorun-
luluğu yoktur (106). 

Zarar—giderim sorununun ortak 'komisyona gitmesi ise şöyle düzenlenmiştir : 
Diplomatik yolla 'bir yıl içinde bir sonuca varılamaması durumunda taraflardan 
birinin isteği üzerine bir "istekleri çözüme bağlama Komisyonu" nun kurulması 
gerekmektedir (107). Ortak Komisyon, ilke olarak tarafların atadığı birer üye ile 
tarafların ortak rızaları ile seçilen bir başkandan oluşmakladır (108). Taraflardan 
birinin üyesini atamaması durumunda Komisyon B. M. Genel Sekreterinin atadığı 
bir üyeden oluşacaktır (109). Ortak Komisyonun görevi başvurunun geçerliğini ve 
gerekirse zarar—gideriminin miktarını saptamaktır (;110). Komisyonun kararları, 
tarafların belirttiği rızaya göre, ya kesin ve bağlayıcı olmakta ya da yalnızca tav-
siye niteliği taşımaktadır (111). 

Zarar—giderimin miktarının saptanması konusunda, Sözleşmenin 12. maddesi, 
bunun uluslararası hukuka ve adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre yapılmasını 
öngörmektedir. Zarar—giderimin ödeneceği para ise, iki Devletin başka bir yol 
üzerinde anlaşmamaları durumunda, başvuran Devletin isteğine göre, iki Devletten 
birinin parası ile ödenecektir (112). 

(104) Sorumlu! luk Sözleşmesi, madde 9. 

(105) Sorumlu! tuk Sözleşmesi, madde 10. 

( 106) Sorumluluk Sözleşmesi, madde 1 1. 

(107) Sorumlu! luk Sözleşmesi, madde 14. 

(108) Sorumlu! 
\ 

luk Sözleşmesi, madde 15. 

(109) Sorumluluk Sözleşmesi, madde 15, 

(110) Sorumlul uk Sözleşmesi, madde 18. 
( I I I ) Sorumlul uk Sözleşmesi, madde 19. 

(112) Sorumlu luk Sözleşmesi, madde 13. 
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SONUÇ 

Pozitif uzay hukukunun ana çizgilerinin bu kısa incelenmesinden de ortaya 
'çıktığı gibi, insanlık uzayın hukuksal rejiminin düzenlenmesini Dünya'nınkinden 
farklı bir biçimde gerçekleştirme umut ve çabasındadır. Bu amaçla kabul edilen 
ilkelerin başında da uzayın hiçbir Devletin ulusal egemenliği altına giremeyece-
ğini öngören ilke gelmektedir. Oysa, insanlığın tarihi gelişim içinde yeryüzünde 
bu konuda kabul ettiği ilke ise, Dünya'nın yerleşmeye olanak veren tüm kesimle-
rinin —ki bu uzun süre yalnızca karalar olmuştur— Devletlerin ulusal egemenliği 
altına girmesi biçiminde olmuştur. Bugün, III. Deniz Hukuku çerçevesinde, de, 
tüm (insaniliğin ortak yararına kullanılması konusunda çaba gösterilen okyanusla-
rın işletilmesi sorunu dışında, özellikle karalar için kabul edilen bu temel ilkenin 
denizlere de uygulanması eğilimi ağırlık kazanmıştır. Böylece, denizlerin de 
önemli bir bölümü, karasularından başka, kıta sahanlığı ve ekonomik belge kav-
ramları aracılığıyla, sınırlı amaçlarla da olsa, Devletlerin egemen yetkileri altına 
sokulmakta ya da sokulmasına çaba gösterilmektedir. 

Ancak, uzayın hukuksal rejiminde görülen bu farklılığın gerçekten sürüp sür-
meyeceği önümüzdeki 20—30 yıl içinde belli olacaktır. Zira, her7 ne kadar pozitif 
uzay hukuku 1967 Uzay Andlaşmasının 2. maddesinde kesin ve açık bir biçimde 
uzayın ulusal egemenliğe konu olamayacağını bildiriyorsa da, aynı Andlaşmanın 
4. maddesi Ay ve öteki gezegenlere, barışçı amaçlara yönelik çalışmalarda bulun-
mak üzere, tesisler kurmanın olanaklı olduğunu açıkça öngörmektedir. Yine, 1967 
Uzay Andlaşmasının 8. maddesi, uzaya gönderilen uzay cisimleri ile kişilerin bu 
uzay cismini uzaya gönderen lescil Devletinin yetki ve kontrolü altında buluna-
caklarını kabul etmektedir. Bu durumda, uzayda kurulacak tesislerin hukuksal 
durumunun sözkonusu 8. madde çerçevesine girip girmeyeceği tartışmalı olmasına 
rağmen, bu tür tesislerde gönderen Devletin belirli birtakım yetkilere sahip ola-
cağı kaçınılmaz bir gerçektir (113). Gerçi böyle tesislerin kapladıkları yetki ala-
nını en dar bir biçimde lutmak ve yine bu alanda kullanılacak yetkileri çok kısıtlı 
tutmak suretiyle bu tür egemen yetkilerin kullanıldığı alanları en aza indirgemek 
olanağı vardır (114). Ancak, yine de uzayın, belirli alanlarının, bu defa, doğrudan 
ulusal egemenlikler altına sokulmasıyla değil, fakat Devletlere parça parça tanı-
nan yetkiler (jurisdietion) aracılığıyla, teknolojik ve ekonomik olanaklara sahip 
birkaç Devletin yetkisi ve kontrolü altına bırakılması olasılığı önlenememiş ola-
caktır. Uzay teknolojisi ve ekonomisi gelişmiş Devletlerin bu tür alanları geniş 

(113) Örneğin, Bkz. D. Goedhuis, "Legal aspects of the utilization of outer space", N.I.L.R., 

1970, No. I, s. 36. 

( I 14) Bu konuda birtakım düşünceler için Bkz. D. Goedhuis, aynı makale, s. 37—39. 

249 



tutmak konusunda İsrar etmeleri durumunda ise, uzayın, Dünya'nın sömürgeleşti-
rilmesi biçimlerinden farklı olan (115), ancak sonuçta aynı amaca ulaşan bir tür 
sömürgeleşlirilmesinden söz etmek olanağı vardır ı(ll6). 

Uzayın hukuksal rejiminde görülecek bu 'temel gelişmeler yanında, uzayın 
uzaktan algılama, uzaydan yayın, v. b. teknolojik alanda sağladığı ve sağlayacağı 
olanaklar sonucu yeryüzünde de ekonomik kalkınmadan savunmaya kadar varan 
birçok alanda teknik verilerin değişmesi ve dolyısıyla yeni düzenlemelere gidil-
mesi olanakları çok büyüktür. 

Böylesine önemli sorunların 'kaynaklandığı uzay konusunda Türkiye de, ola-
nakları çerçevesinde, gerek bilimsel gerek hukuksal gelişmeleri izlemek zorunda-
dır. Türkiye'nin, Aralık 1977'de seçildiği B. M. Uzay Komitesi üyeliğini sürdür-
mek için gerekli çabaları harcarken, bir yandan da uzaya ilişkin andlaşmaları ince-
leyerek onaylaması gerekecektir. Zira, bugün için Türkiye yalnızca 27 Ocak 1967 
tarihli Uzayın Araştırılması ve Kullanımında Devletlerin Çalışmalarını Yönetecek 
İlkelere İlişkin Andlaşmaya taraftır (117). 

(115) Tarihi gelişim içinde sahipsiz iilke adı verilen ülkelerin kazanılması ve sömürge rejimleri-
nin kurulmasında başvurulan yöntemler sırasıyla şunlar olmuştur : I ) Papa gibi geniş yetki 
ve prestije sahip kişilerin bu tür ülkeleri belirli Devletler arasında paylaştırması; 2) İlk 
keşfeden Devle+e bırakma; 3) fiilen işgal eden ve etkin otorite kuran Devlete bırakma. 
Bu konuda Bkz. Seha L. Meray Devletler Hukukuna Giriş, Ankara, SBF. Yayını, Cilt I, 1968 
(3. bası), s. 508—511; Edip F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, İstanbul, Hukuk Fak. Yayını, 
cilt I I — I , 1977 (3. bası), s. 20—22. 

(116) Bkz. D. Goedhuîs,  a.g.m., s. 37. 

(117) Resmi Gazete, I Haziran 1968, No. 12913. 
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DİE AUWIRKUNGEN DER VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIfT 
AUF DİE ENTWICKLUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS UND 

DER POLİTISGHEN ORDNUNG [*] 

Dr. Fazıl SAÖfcAM 

EINLEITUNG : 

In seinem Lehrbuch "Grundzüge des Verfassungsrechis der Bundesrepublik 
Deulschland" schreibt Konrad HESSE, da!B "die geschriebene Verfassung im Leben 
des Gemeinwesens eine weii h'öhere Bedeuiung gewinnl als in einer Ordnung ohne 
Verfassungsgerichlsbarkeit." (l) Âhnlich heiBl es im "Siaaisrechi" von Ekkehart 
Slein : "Durch iiefes Eindringen in die poliiischen Zusammenhânge hal es (BVerfG) 
die ailgemeinen Normen des Grundgeseizes so konkretisierl, daB sie zu einem 
Jebendigem Beslandieil der poililischen Wiıklichkeil werden konnlen." (2) 

Die Effekluirung der Verfassung gehörl zur eigenflichen Funklion der 
Verfassungsgerichle. In dieser AAeii gehl es jedoch wenigerdarum, die Auslegung 
und Konkrelisierung der Verfassung durch das Verfassungsgerichl darzulegen. 
Es gehf hier vielmehr um die Auswirkungen der Verfassungsgerichlsbarkeil. Die 
Arbeit suchl eine Anlwort auf folgende Fragen : Welche charaklerislischen Wand-
lungen hal die 15jâhrige Praxis des lürkischen Verfassungsgerichls im öffenllichen 
Rechl hervorgebrachl ? Wie siehf die polilische Ordnung nach der Eirtführung 
der Verfassungsgerichlsbarkeil aus ? Diese Fragen werden grundsâlzlich auf dem 
Boden der lürkischen Verfassungspraxis unlersuchl. Die Verfassungspraxis anderer 
Rechfsordnungen wird nur herangezogen, wenn das für die Erlaulerumg besiimmier 
Fragen als nolwendig erscheint. 

Die Uniersuchung der lürkischen Verfassungspraxis zeigl, daB das öffenlliche 
Recht sowie die polilische Ordnung durch die Errichlung des Verfassungsgerichls 
sich erheblich gewandell hat. Bevor aber diese Wandlungen untersuc'hl werden, 
îbedarf es einer Erklârung, durch we!lche Vorausselzungen ein Verfassungsgericht 

;[*] Dieser Beiıtraıg ist die schriftlicihe AMassung des vom Verfasser auf dem 
Fachsymposium der Alexander von Humıboldt Stiftung (Rahmentlıema : "Nauere 
ıEntwieklungen im öffentlichen Recht in internationaler und rechtsverıgleichender 
Sidıt"), am 13.10.1978 vorgetragenem Referates. 

(1) HDE&SÎE, K., ıGrundzıüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
10. Aufl., Heidelıberg 1977, S. 226. 

(2) STEIN, Ek., iStaatsrecht, 5. Aufl., Tü'bingen 1976, S. 59. 
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in einem Etwicklungsland eine solche einfluJBreiche Siellung gegenüber anderen 
Staalsgewallen gewinnen konnie. 

I. Vorausselzungen für die einfluBreiche Siellung des türkischen 
Verfassungsgerichis J 

ıDie siarke Siellung des lürkischen Verfassungsgerichis hangi vor allem von 
der Eniwicklung der poliiischen Machlverhallnissen ab. Aber darauf wird hier 
nichl eingegangen. Hier wird nur versuohi, zu erklâren, mil welchen Miiieln die 
iürkische Verfassurıg die Siellung des Verfassungsgerichis versiârki hat. 

'Die iürkische Verfassung isi gekennzeichnel durch eine strenge Gewallenleilung 
zwischen der Legislativen und Exekuliven einerseiis und der Rechlsprechung 
andererseils. Die die Gerichisbarkeii beireffenden Vorschriflen umfassen 20 
Artikeln. Sie regeln 'bis in die Einzelheilen die Sicherung des Richterberufes, die 
Unâbhângigkeil der Gerichte sowie die Organisaiion der Oberen Gerichte und 
ihren Aufgabenkreises. (Ari. 132 — 152 TVerf.). 

IDas Verfassungsgerichi nimml hier eine ıSonderslellung ein. Ihm sel'bsl sind 
8 ausführliche Arlikel ı(Arl. 145 — 152) gewidmel. Auf die Einzelheilen dieser 
Vorshriflen wird hier nichl eingegangen. Folgende Punkle sind dabei 
hervorzuheben : 

İl) Die İürkische Verfassung râuml dem Verfassungsgerichi eine eigene Siellung 
ein. Die Organisaiion des Verfassungsgerichis seine Aufgaben, sovvie Inhali und 
Wirkung seiner Enlscheidungen sind von der Verfassung selbsl geregell. Es ist 
damit als ein eigenlliches Verfassungsgerichi mit weilgehenden originâren 
Zuslândigkeiten ausgeslattef. (3) 

•2) Nach Art. 145 TVerf. werden 8 von 15 Mitgliedern des Verfassungsgerichis 
durch die Oberen Gerichte gewâhll, wâhrend die weiteren Mitgliedern von der 
Nationalversammlung ' [ 3 ], vom Senat der Republik [2] und vom Staaîspr âsiden ten 
[2] gewâhlt werden. (4) Durch die Mehrzahl der von den Oberen Gerichten 
gewâhlten Mitglieder erhâlt das Gericht im Vergleich zu den deutschen, 
•österreichischen und itâlienischen Verfassungsgerichten eine slârkere Unabhân-
gigkeit gegenüber Legislative und Exekutive. 

3) Absirakte sowie konkrete Normenkontrolle gehört zum wichtigsten 
Aufgabenbereich des Verfassungsgerichts. Insbesondere durch absirakte Normen-
kontrolle kommt das Verfassungsgerichi in eine unmittelbare Konfrontalion mit 
der Legislativen. (5) Beide Verfahrensarten können mit Nichtigkeitserklârung 

(3) V g l , ZWEIGERT, K., "Einiğe rechtsverg-leichende und kritische Bemerkungen 
zur Verfassungsgerichtsbarkeit" in : Bundesverfassungsgericlıt und Grundgesetz 
Bd. I, !S. 66. 

f4 ) Hinzukommt, daB der Staatsprâsident das eine Mitglied aus den vom 
Militârkassationshof gestellten Kandidaten zu wâhlten hat. 

(5) Vgl., ZWEIGERTr, aaO, S. 66 f, u. 72. 
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enden. AüBerdem sind die Enlscheidungen des Gerichis endgüliig und binden, 
aile Sfaafsorgane sowie aile Personen. OArl. 152 TVerf.). 

4) Daneben bilden die ausführlichen Normen, die für die lürkische Verfassung 
charaklerislisch sind, geeignele Anhalispunkie, eine Entscheidung ,mii weniger 
Zurückhaliung zu fassen. Insbesondere die eingehende verfassungsrechlliche 
Regelung über das Zusiandekommen der Geseize und die Milwirkung beider Hâuser 
des Parlaments gibi dem Verfassungsgerichi die 'Mögilichkeii, Geseize aus formellen 
Gründen für nichlig zu erklâren. (6) Dies eröffnel einen Ausweg, ohne auf polilisch 
heikle Fragen eingehen zu rnüssen, Geseize aus foiımellen Gründen für nichlig zu 
erklâren, wovon das Verfassungsgerichi in zahlreichen Fâllen Gebrauch gemachi 
hal. (7) 

II. Die Auswirkungen des türkischen Verfassungsgerichts auf die Enlwicklung 
des öifenilichen Rechts und der politischen Ordnung : 

,1) Beseiiigung zahlreicher verfassungswidriger Beslimmungen aus der Zeit 
vor Errichlung des Verfassungsgerichts : 

Auch die vorkonstitulionellen Geseize unferliegen der abstraklen sowie Ikonkre-
len Normenkonfrolle. Nach Übergangsarlikel 9 II 2 muB hinsichllich dieser Geseize 
eine Nichtigkeiisklage innerhalb von 6 Monalen erhoben werden. Diese Frisl 
beginnl mil der Bekannlmachung über den Beginn der Tâligkeit des Verfassungsge-
richts im Amlsblall, also am 28.3.1962. 

Die Gesamtzahl der von den Parleien bis Ende 1977 beim Verfassungsgerichi 
erhobenen Klagen belrâgt 215. Davon wuden 145, also jnehr al s die Hâlfte im Jahre 
1963 erhoben. (8) Diese Klagen belreffen zum grâBlen Teil die vorkonslilulionellen 
Gesetze. AuBerdem kann die Verfassungswidrigkeil solcher Gesetze im konkreten 
Normenkonlrollverfahren jederzeil geprüfl werden. Auf diese Weise konnte das 
Verfassungsgerichi zahlreiche verfassungswidrige Beslimmungen aus vorkonsti-
lulioneller Zeii beseiligen. Zwar gehörl diese Bereinigung auch zur eigentlichen 
Funklion des Verfassungsgerichts, ge-winnt aber, insgesamt bewerlei, eine darüber 
hinausgehende Bedeutung, die einer Justizreform gleichkomml. 

Folgende Beispiele sollen davon überzeugen : 

— Beslimmungen, nach welchen die Haft gesefziich vorgaschrieben 
und nicht in das richterliche Ermessen gesteillt ist. (9) 

— Zwangsweise Versetzung in den Ruhestand unter AusschluB des 
Rechtsweges. (10) 

(6) Vgl., ZWEIGERT, aaO, S. 67. 
(7) Beispiele aus letzterer Zeit : AMKD (Zeitschrift der Entscheidungen des 

türıkischen Verfassungsgerichts) Bd. XI I I , S. 483 ff ; XIV, ıS. 301 ff; XII , S. 259 ff. 
(8) ÜNSAL, A., Siyasal Sistem Teorisi Açısından Türk Anayasa Mahkemesi, Ba-

sılmamış Doçentlik iSmavı ISunuş Tezi, Ankara 1978, 'S. 274. 
(9) AMKD I, S. 323 ff, 523 ff, 538 f f ; H, S. 41 ff, 256 ff, 282 ff ; ETİ, 217 ff ; IV, S. 175 ff. 

(10) AMKD I, S. 86 ff. 
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— Slreikverbol des Arbeiılsgeseizes von 1936. 1(11) 
— Besiimmungen des Geselzes über Gründsiüdksmiefe, wonach die 

Höchstmiefe auf den Sland von 1953 fixieri wurde. (ıl2) 
—• Heiralsverbol für Beamien mil Auslândern. (.13) 
— Die mü der Menschenwürde unvereinbaren Slrafen. (14) 
— Gesefz über das Verbol der Verschwendung bei Hochzeilsfeiern. (15) 
— Zwangsmiigliedschafl in den geselzlich vorgesehenen Sporiklubs 

für Leibeserziehung in der Freizeit. (16) 
— Geseiz über die Rückgabe des durch ungerechlferligie Bereicherung 

erworbenen Vermögens der Republikanischen Volksparlei. (:17) 

fi) Wandlungen als Folge der Nichligkeitserklârung und der Bindungswirkung 
der Entscheidungen : 

a) Geselzeslücken : 

Als direkle Folge der Nichiiglceilserklârung erweisen sich in der iürkischen 
Rechlsordnung zahlreiche. Geselzeslücken. Wird eine Beslimmung für nichlig 
erklârl, so irili sie mil der Veröffenllichung der Enlscheidung im AmlsbTall auBer 
Krafl. OArl. 15:2 II TVerf.). Nach Ari. 152 III TVerf. isi der NichügkeiisbeschluB nichl 
rüc!kwirkend (ex nunc - Wirkung). Sie isi also konsliluliv. (18) 

iDas Verfassungsgerichl 'kann die Nichligkeilsfo'lge bis zu einem Jahr 
hinausschieben, um dem Geseizgeber Gelegenheil zu geben, die einlrelende Lücke 
rechlzeilig auszufüllen. IN.ichl aber die . Enfslehung der Lücke isi hier allein 
enlscheidend, sondern "die Gefâhrdung der öffenllichen Ordnung" durch diese 
Lüdke. (Ari. 50 FV des Geselzes über Verfassungsgerichl). Die Zahl der aufge-
schobenen 'Nichligkeilsenlscheidungen bildel daher den MindeslmaBsiab für die 
durch Nichligkeil enlslandenen Geselzeslücken. Eine vollslândige Feslsleillung 
dieser Geselzeslücken konnle im Rahmen dieser Arbeil nichl gemachl werden. 
Aber einige auffaHende Beispiele genügen, diese Problemalik zu verdeullichen. 
Wie BALTA richlig feslgesielîi hal, hal sich die Möglichkeil der Aufschiebung bis 
jelzl zum ErlaB eines lückenausfüllenden neuen Geselzes nur in •vvenigen Fâllen als 

(11) AMKD I, IS. 115 f f . 
(12) AMKD I, S . 147 f f . 
(13) AMKD I, S. 457 ff ; dagegen hat das ıGerioht die Bestimmungen über das 

Heiratsverbot für Reserveoffiziere mit Auslândern sowie über die EheschlieBung 
der Gendarmeriefeldvvefbel nur mit Erlaubnis des Kommandanten nicht als 
verfassungswidrig bewertet, AMKD II, S. 294 f f und III , S. 133 ff. 

(14) AJMKD V, S. 129 ff ; dagegen 'hat das Geridht die militârstrafrechtliche Haft nur 
mit Wasser und Brot nicht als verfassungsıvidrig bewertet, (AMKD IV, S. 3 ff . 

(15) ADVEKD IV, S. 175 ff. 
(16) AMKD II, S. 246 ff. 
(17) AMKD I, S. 422 ff. 
(18) Vgl. AOHTERJBERG, N„ "Bundeaverfassungsgcbot und Zurückhaltungsgebote", 

DÖV 1977, S . 653 f. 
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nüfzlich erwiesen. (ıl9) Die ıSchwerfâlligkeit des Parlamenis isi einerseits eirıe 
Folge des ZweikammersYslems, andererseits der schwachen Koalitionsregierungen, 
sowie des durch die Verfassung und durch die Geschâftsordnungen der beiden 
Hâuser sireng formalisiisch aufgebauten Gesetzgebungsverfahrens. 

Eine andere Sei'te des Lückenproblematik liegf in der ex nunc - Wirkung des 
Nichiiğkeiisbeschlusses. Wird eine gesetzliche Besiimmung durch eine neue 
erselzt, und irili die neue Besiimmung durch den NichtigkeiisbeschluB auiBer Krafi, 
so wird die ursprünğliche Fassung auch nichi forlgelten können. Diese Problematik 
wird umso ernsler, wenn ein ganzes Geseiz durch ein neues Geseiz erselzt wird. 
So wurde zum Beiıspiel das Arbeiisgeselz von 1936 durch das neue Arbeiisgeselz 
von 1967 aufgehofcen. Dieses Geseiz wurde am 14.5.(1970 vom Verfassungsgericht 
wegen VersidBes gegen Formvorschriften für nichlig erklârt. Die Nichtigkeitsfolge 
wurde bis zum 12.11.1970 hinausgeschoben. Das neue Geseiz kam aber mil 
9monatiger Verspâlung. Das Arbeilsleben blieb also 9 Monale lang ohne Arbeiis-
geselz, was spâler mil einer Rück\virkungsbesiimmung ikorrigierl wurde. Glück-
licher.veise hal das Verfassungsgericht die ex nunc - Wirkung bei der Nıohtigkeit 
der Verfassungsânderung nichf angenommen. (20) 

'Folgende Beisj>iele können die durch Nichiigkeiisbeschlu'B enlslandenen 
Gesefzeslücken veranschaulichen : 

— Arf. (2 und 3 des Geselzes über Grundslüdksmiele wurde am 26.3.1963 
für rıichlig erklârl, weil zwar die Höhe der (Miele im öffenllichen 
Inleresse beschrânkt, aber nichl auf den <Sland einer besiimmlen 
Zeil fixierl sein dürfe. (21) Die Nichligkeilsfolge wurde bis zum 
26.9.1963 hinausgeschoben. İSeilher hal jedoch der Gesefzgeber 
keine lückenfülîende Besiimmung erlassen. 

— Gsse'z 'Nr. 1317 über die Verânderung des Geselzes über Berufsver-
bânde : Viele Beslimmungen dieses Geselzes (Art. 5 Ziffer I, Art. 9 
Zif. 2 a und b, Art. 1;1 Zif. I und III Abs. 1, Art. 14 Zif. I Abs. j, Art. 23 
Zif. II) wurden am 19Jİ0.1972 feilweise oder ganz für nichlig 
erklarf. (22) Weitergeliungsfrist : ein Jahr, seil 19.10.1973 keine 
gesetzliche Regelung. 

— Universitâtsgesetz : Zahlreiche Beslimmungen (Art. 5 und in 
Verbindung damit Art. 6, 22, 38, 43, 53, 56, 74, Art. 30, Art. 61 Abs. 7, 
Art, 59, Art. 73) ganz oder teilweise für nichlig erklârt. (23) 
Weitergeıllungsfris:t : ein Jahr, seit 3.6.1976 keine gesetzliche 
Regelung. 

(19) BALTA, T. B , Das türkische Verfassungsgericht, ,Sonderdruck aus der 
Festschrift "Hundert Jalıre Ve rf as su ngsger i chtsb arkei t —• Fünfzig Jahre 
Verfassungsgericihtshof in österreich, Wien, S. 60. 

(20) AMKD VIII , S . 313 f f ; s. auch HIRSCH, E . E., "Verfassungswidrige 
Verfassungsnormen", AÖR 1973, S . 65 ff. 

(21) A'MKD I, S. 152, 154. 
(22) AMKD X, S. 111 ff. 
(23) AJMKD XIII , ıS. 58 ff, 214 ff. 
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— Geseiz über Bodenreform ist wegerı VerstoBes gegen Formvorschrif-
ten für nichtig erklârt (10.5.1977). (24) Weiiergeliungsfrist : ein 
Jahr, seit 10.5.1978 keine gesetzliche Regelung. 

b) Verstârkte EinfluBnahme auf die Gesetzgebung durch die in der Begründung 
enthaltenen obiter dicta : 

Xm deufschen Verfassungsrechl hal das Bundesverfassungsgericht die 
Bindungswirkung seiner Entscheidungen nach § 31 I BVerfGG auf die Iragende 
Gründe ausgedehnt. AuBerdem hat es sich mehrfach von der konkreten Fallfrage 
gelöst und Richtlinien für den Gesetzgeber aufgestelll. (26) 

im türkischen Recht ist die Bindungsvvirkumg durch die Verfassung selbst 
geregell. Nach Art. 152 V sind die Entscheidungen des Verfassungsgerichis im 
Amtsblaft unverzüglich zu veröffentlichen. 

"Sie binden die Gesetzgebenden, Vollziehenden und Rechisprechenden Organe 
sowie die Verwaltungsbehörden und aile naiürlichen und juristischen Behörden." 
Hierbei isi die Bindung der Legislative hervorzuheben, weil die Bindungswirkung 
auf andere Staatsorgane nur durch iandere Gerichte erzielt werden kann. Da die 
Entscheidungen anderer Gerichte der Kontrolle durch das Verfassungsgericht nicht 
unterliegen, kommi hier also nur eine indirekte Bindungswirkung in Frage, was 
aber angesichts des hohen Ansehen des Verfassungsgerichts auch nicht zu unfer-
schatzen ist. Eine direkte Bindungswirkung richtet sich âlso nur auf die Legislative. 

Aus den verfassungsrechllichen Vorschriflen geht hervor, daB die Bindungswir-
kung der Entscheidungen sich ıauf die tragenden Gründe erstreckt. Es ist auch der 
Auslegung offeh, daB die in den Entscheidungen enthaltenen obiter dicta an dieser 
Bindungsv/irkung ieilnehmen. Denn nach Art. Iİ52 I dürfen die Entscheidungen 
des Verfassungsgerichts nicht verkündet werden, bevor ihre Begründung schrifilichi 
aıbgefaiBt v/orden ist. A'bs. II des Art. 152 sieht vor, daB die für nichtig erklârten 

-Gesetze zu dem Zeilpunkl aüBer Kraft treten, in dem sie mii ihrer Begründung im 
Amtsblatt veröffentlicht werden. Daraus laBt sich schlieBen, daB die Verfassung 
die Enischeidungsforme! und ihre Begründung als eine untrenribare Einheit 
be':rachtet. Dar-aus entsteht auch dieselbe Problematik wie im deutschen Recht, 
nâmlich die Verwischung der Aufgabenkreise zwischen Gesetzgeber und 
Verfassungsgericht. 

In der Tat geht die Entvvicklung dahin, daB sich der Gesetzgeber von den 
Entscheidungen des Verfassungsgerichts immer mehr beeinfussen laBt. In den 
parlamentarischen Beratungen wird öflers darüber diskutiert, wie sich das 
Verfassungsgericht in der behandellen Frage verhalten würde. Dabei kommen die 
in den Enltscheidungen enthaltenen obiter dicta zum Ausdruck. Der Enl-
scheidungsspielraum der Legislative wird dadurch begrenzt. (26) 

(24) AMKD XIV, ıS. 301 ff. 
(25) ECKEİRTZ, R., "Die Kompetenz des Bundesverfassunıgsgeriehts und die Eigenheit 

des Politischen", Der ıStaat, 17. Band 1978 Heft 2, S. 183. 
(26) Vgl. STARCJK, Ch., Das Bundesverfassungsgericht im politischen ProzeB der 

Bundesrepuiblik, Tühingen 1976, S. 16 ff, der ıdasselhe Protollem unter d e m Titel. 
"Nachwirkung und Vorwirkung" aufgreift. 
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Dagegen fühli sich das Verfassungsgerichi an seine Enlscheidungen nur in 
Bezug auf das belreffende Verfahren gebunden. Das Gerichl begründet das mit 
des Rechnunshofes eine Klage beim Verwaltungsgerichl ausgeschlossen wa.r, in 
Verfassungsgerichi hal z. B. eine Vorschrifl, wonach gegen die Enlscheidungen 
des Rechnunshofes eine Klage beim Verwallungsgericht ausgeschlossen war, in 
vier Enlscheidungen für verfassungsmâlBig gehallen. (28) In einer 5. Enischeidung 
jedoch wurde dieselbe Vorschrifl für verfassungswidrig erklarl. (29) 

Ein Beispiel für die Auswirkung der obiler dicla auf die Geseizgebung bildei 
die Enischeidung vom 16.6.1970. (30) Dabei handelte se sich um die absirakte 
Normenkonlrölle eines verfassungsânderndes Gesetzes. Das Gericht kam zur 
Auffassung, daB seine Zusiândigkeii hierbei nichl nur auf Formvorschrifien be-
schrânkl, sondern daB damii auch ein malerielles Prüfungsrechl beinhallel wird. (31) 
Das Verfassungsgerichi siüfzte seine Meinung auf Ari. 9 TVerf., wonach die 
Verfassungsbeslimmung über die Republik als Slaatsform (Ari. 1 TVerf.) nichl 
geânderl, ein diesbezüglicher Anlrag nocht nichl einmal eingebrachl werden darf. 
Der Ausdruck "Republik" ist nach dem Verfassungsgerichi keine mil 'beliebigem 
Inhall ausfüllbare Form. Vielmehr ımulB sie bes'liımmie Merkmale enlhallen, die in 
Ari. 2 feslgelegl sind. Auf diese Weise hal sich das Verfassungsgerichi die 
Möğlichkeil vorbehalien, eine Verfassungsânderung auch malerieîlrechtlich zu 
prüfen. Davon hal das Gerichl aber in der genannlen Enischeidung kein Gebrauch 
gemachl, weil es die Verfassungsânderung schon aus formellen Gründen für nichlig 
erklarl hal. Dieser Vorbehalt des maleriellen Prüfungsrechles hat jedoch die 
Geseizgebung dazu veranlaBt, eine dahingehende Zusiândigkeii des Verfassungs-
gerichts bei ersler Gelegenheit durch eine Verfassungsânderung zu beschrânken. 
Die neue Fassung des Art. 147 enlhâlt nun zusâlzlich folgende Bestimmung : "Das 
Verfassungsgericht wacht ... bei Ânderungen der Verfassung über die Einhalfung 
der in der Verfassung fesfgeleglen formellen Bedingungen." 

3) Schvvüchung der Geseizgebung und Erweiterung des eigenen Zuslândig-
keitsbereichs : 

Die oben dargelegle Siiualion deutet schon auf eine Schwâchung der 
Gesetzgebung und auf einen Kompetenzzuwachs des Verfassungsgerichts hin. 
Dieses Verhâllnis ist nun nâher zu untersuchen. 

a) Es scheint zunâchst, dtfB der Gesetzgeber diese Situation ohne groBen 
Widerstand hingenommen hat. (3E) Zwar ilSBt sich als politische Demonslralion 
ein gewisser "V/iderstand feslstellen. tSo ha'ben bestimmfe Regierungsparleien in 

(27) BALTA, aaO, S. 59. 
(28) AMKD VII, S. 158 ff; VIII , S. 197 f f ; Entscheidung-snummer (K) : 1971/55 in 

Amtslblatt (RG) vom 27 4. 1972; K : 1972/55 in RiG vom 30.4.1973. 
(29) AMKD XI, S. 126 ff. 
(30) AMKD VIII , S. 3(13 ff. 
(31) Vgl. dazu ausfülırlich HIRlSCİH, AöR 1973, S . 57 ff. 
(32) Vgl. ECKERTZ, aaO, S. 191-
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der Öffenllich'keii heflige Angriffe gegen das Verfassungsgerichl gerichief. Sie 
sahen sich in ihrer Arbeil durch das Verfassungsgerichl behindert. Aber ihre 
Reakiion war nur verbal. Auch die leizle Ânderungsnovelle von 1971 hal die 
Zuslândiğkeil des Verfassungsgerichl nur in geringem MaBe 'berührl (Vgl. oben 
ÎI'2b). Zu erwâhnen wâre jedoch eine der İürkischen Geseizgebung eigenlümliche 
exireme Form des Widersiandes, nâmlich die Verfassunsânderung : Einige von 
dem Verfassungsgerichl für nichlig erklârle Vorschriflen wurden spater durch eine 
Verfassungsânderung in die Verfassung aüfgenommen "i(z. B. Ari. 82 III, Ari. 30, 
Übergangsarl. 21). 

Abgesehen davon, isi die Zurüc'khaliung der Geseizgebung innerhalb ihres 
eigenilichen Funkiionsbereiches weilerhin auffallend. 

b) Diese ıSilualion scheinl nichl nur eine Ohnmachi der Geseizgebung zu sein. 
Verbindel man die demonslraliven polilischen Angriffe der Regierungsparleien 
mil ihrer geselzgeberischen Zurüc'khaliung, so erscheini uns dieses Verhalien in 
einem anderen Lichi. In zahlreichen Fragen fühlen sich die führenden Poliiiker 
durch die Verhinderung des Verfassungsgerichl entlasiel. Die Veranlworiung 
wird dabei dem Verfassungsgerichl zugescho'ben. (33) Ein gules Reispiel hierfür 
lieferl uns die oben erwâhnie Lücke inGeselz über Grundslüdksmiele. Seli 14 Jahren 
liegl die Lasl der Feslstellung der Mielen auf den Schullern der Gerichfe. 

Ein anderes Beispiel bildel das lAmnesliegeselz anlâBlich des 50. Gründungs-
jahres der Republik. Es handell sich um eine Vorschrifl, wonach beslimmie 
politische Gefangene, die gemâB Ari. '141 und 142 TSiOB !(also aufgrund (kommuni-
slischer Propaganda oder Bildung kommunislischer Organisalionen) verurleill 
worden sind, von der Amneslie ausgeschlossen wurden. Das Verfassungsgerichl 
hal diese Beslimmung aufgrund einer Michiigkeiisklage wegen Verslosses gegen 
Formvorschriflen 'für verfassungswidrig erklâri. (34) D amil wurden aile diese 
Gefangenen von der 'Amneslie milerfalBl. Der Slreii über diese polilisch so heikle 
Frage drehl sich nun um das Verfassungsgerichl. 

c) Nichl sellen wird das Verfassungsgerichl dahingehend 'krilisierl daB es 
öflers geselzgeberische Fun'klionen ausübl. Das oben erwâhnie Amnesüegeselz 
isi ein Beispiel dafür. In der 'Tat wirkl die erwâhnte Enlscheidung wie ein neues 
Amnesfiegeselz, das mit dem Willen des eigenilichen Gesetzgebers nichl idenlisch 
isi. 

Ein anderes Beispiel bildel die Beslimmung über die Sperrklausel im 
VerhâllniswahlsYSİem (Ari. 32 'Abs. 4 und 5 des Wahlgeselzes). Danach werden 
die innerhalb eines Wahlkreises abgegebenen gültigen Slimmen durch die Zahl 
der zu wâhlenden Abgeordneten dieses Kreises dividiert. Kann eine Partei diese 
Zahl nichl erreichen, so darf sie an dem Höchslzahlenverfahren nach d'Hondl nichl 

(33) Vgl. ECKERTZ, aaO, S. 191 und 202. 
(34) Entscheidung vom 2.7.1974, K. 1974/31 İn RG vom 12.7.1974; vgl. dazu ausftihrlich 

HIRJSCJH, E . E., "Verfassungsgericht und politische Gewalt in der Türkei", AöR, 
Bd. 100, 1975, S . 56 ff. 

258 



teilnehmen. Diese Klausel wurde vom Verfassungsgericht für nichtig erklâri. (35) 
Es entstand dadurch ein neues Wahlverfahren, was vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen war. 

d) Es wurde oben erwâhnt, daıB das Verfassungsgericht sich vorbehalten hat, 
eine Verfassungsânderung auch malteriellrechtlich zu prüfen. Trotz der Beschrân-
kung dieser Zusiândigkeii auf formelle Nachprüfung kam das Verfassungsgericht 
durch einen Inlerpreialionsirick erstaunlicherweise zum selben Ergebnis. Das 
Gericht argumenfiert in folgender Weise : Die Unabânderlichkeit der Staatsform 
ist eine Formvorschriff. Werden die in Art. 2 aufgezâhlten Wesensmerkmale der 
Republik durch eine Verfassungsânderung verletzt, so widersprichi das dieser 
Formvorschrift. Eine solche Ânderung ist daher nichtig. Mit dieser Argumeniation 
hat das Verfassungsgericht zwei Verfassungsbestimmungen für nichtig erklârt. 

aa) Nach der verânderlen Fassung des Art. ,138 Abs. 2 heiBi es : "In den 
Militârgerichten müB die Mehrheit der Mitglieder die Befâhigung zum Richteramt 
besitzen. Diese Voraussetzung wird jedoch im Kriegszustand nicht verlangt." Die 
IBestimmung des zweiten 'Salzes wurde wegen Verstosses gegen die Formvorschrift 
über die Unabânderlichkeit der Staatsform (d. h. gegen die Rechissiaatlichkeit 
der Republik) für richtig erklârt. (36) 

bb) Auch Art. 38 Abs. II und III, wonach der für die Enteignung zu zahlende 
Gegenwert den Sleuervverl, den der Eigentüımer entsprechend der gesetzllich 
vorgesehenen Verfahrensweise und - form angegeben hat, nicht übersfeigen darf, 
wurden für nichtig erklârt, weil diese IBestimmungen angeblich den Wesensgehali 
des Rechtes auf Eigentum antasten und aus diesem Grunde das auf Menschenrechte 
beruhende Merkmal der Repüblik verletzen. (37). 

4) Verstârkte EinfluBnahme der kleineren Parteien auf die Gesetzgebung : 

vAls iletzter Punki wird eine andere Auswirkung der Verfassungsgerichisbarkeit, 
nâmlich die verstârkte EinfluBnahme der kleineren Parteien auf die Gesetzgebung 
kurz ervvâhnl. 

Diese EinfluBnahme beruhi auf zwei Umstânden : 

a) Urspünglich konnten aile politischen Parteien, die bei den leizten 
âllgemeinen Wahlen zur Naiionalversammlung mindestens ein Zehntel der güliigen 
Stimmen erhalten ha'ben oder in der Türkischen GrdBen Nationalversammlung 
vertreten sind, unmittelbar vor dem Verfassungsgericht eine Nichtigkeitsklage 
erheben. Nach der Ânderungsnovelle. von 1971 isi diese Befugnis insoweit 
beschnitten worden, als Parteien, welche bei den âllgemeinen Wahlen zehn 

(35) iAİMKD VI, S. 147—^153. 
(36) AMKD XII I , S . 403 ff. 
<37) AIMKD XIV, 'S. 252 ff; dagegen hatte das Gericht in einer anderen Entscheldung 

die Verfassungswidriğkeit dcrselben Bestdmmung abgelehnt, AMKD XIV, S. 118 
f f ; für eine Kritik der beiden Entscheidungen siehe SAĞLAM, F., "Mevzuata 
uygun Anayasa", Cumhuriyet Gazetesi, 17.3.1977. 
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Prozenf, der Slimmen nichl auf sich vereinigen können oder weniger als die zehıt. 
zur Frakfionsbildung notwendigen Silze erlangen, nun keine ıKlagebefugnis mehr , 
besiizen. (38) Trofz dieser Beschrânkung stelli diese Klagebefugnis die Möglich-
ikeit dar, daB polilische Minderheiien mehr EinfluB gewinnen. 80 von 215-
INichliğkeiisklagen wurden von kleineren Parfeien erhoben, wovon 25 Klagen 
mü Erfoilg endeien. (39) 

b) Ein anderer Grund des Einf;luBzuwachses der kleineren Parleien liegt in 
der oben erwâhnien Enlscheidung über das WahlsYslem. Man kann behaupten, 
dalB dadurch das VerhâllniswahlSYSlem fast zum Verfassungsgrundsatz erhoben 
worden isi. IDieses manifestiert sich in den zahlreichen Koaliiionsregierungen der 
Jetzlen Zeit, bei denen die kleineren Parfeien, sogar die unabhângigen Abge-
ordneien über ihre wirkliche ISfârke hinaus an der Regierungsmachl leilgenommen 
haben. 

(Für die übersetzung der türkischen Verfassungstexte wurde-
"Die Staatsverfassungen der Welt, Bd. 7 : Türkei, Berlin 
1966" von E . E. HERJSOH sovvie die in "Die Verfassungen 
Europas, 2. Aufl., München 1975, S. 728—786 enthaltene 
Übersetzung von ihm zugrunde gelıegt.) 

(38) HJRjSCH, H. H., Staatsverfassungen der Welt, Bd. 7 a (Ergânzungsband)„ 
Verfassungsanderung in der Türkei 1971, Hamburg 1973, S. 53 f. 

(39) tMSUSAlL, aaO, S. 285. 
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İDARÎ DÂVA KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME [ * ] 

Do;. Dr. Özkan T İKVEŞ 

G İ R İ Ş : 

İdarenin yargısal denetimindeki genişlemeye paralel olarak "İdari Yargı" kav-
ramının kapsamı ve önemi artmış bulunmaktadır. 

Bu incelemede idarî dâvalar beşli bir ayrımla ele alınacaktır : 
1 — İptâl dâvaları, 2 — Tam yargı dâvaları, 3 — İdarî sözleşmeden doğan dâ-

valar, 4 — Temyiz dâvaları, 5 — Yorum dâvaları. 

İdarî dâvaları inceledikten sonra bu dâvalara ilişkin bazı sorunlar üzerinde 
duracağız. 

I — İPTÂL DÂVALARI : 

İptâl dâvası, idarî dâvaların bir çeşitidir. İdarî başvurma yolunun (dilek ve 
şikâyetlerin) yargı başvurması haline gelmesiyle ortaya çıkmıştır. 

İdarî işlemlerdeki bazı sakatlıklar iptâl dâvasına konu teşkil eder. Böyle sa-
katlıkları taşıyan idarî işlemler iptâl dâvası ile ortadan kaldırılır. 

Şu halde, iptâl dâvası hukuka aykırı sakat bir idarî işlemin ortadan kaldırıl-
masını sağlıyan idarî dâvadır. v 

Böyle bir dâva ile idarî işlem ortadan kaldırılmış olur. Bu işlemin doğurduğu 
zarar - ziyanın giderilmesi söz konusu değildir. Bu dâvalar : idari işleme, karara 
yöneltilmiştir. Bu nedenle, iptâl dâvalarını objektif dâvalar olarak nitelendirmek 
mümkündür (1). Bunun içindir ki, böyle bir dâva sonunda verilen hüküm, herza-
man dâvacıya münhasır olmaz. 

Şimdi iptâl dâvasına konu olabilecek sakatlıkları inceliyelim : 

İdari işlemlerdeki sakatlıkları ikiye ayırmak mümkündür. Birinci grupta top-
lanan sakatlıklar o derece ağırdır ki, işlem hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Bu gibi 
işlemler hukuken doğmamıştır. 

I * ] K ISALTMALAR — AID, Amme İdaresi Dergisi, DKD : Danıştay Kararlar Dergisi; RG. : T. C. 
Resmi Gazete; YBD., Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara 1968. 

( I ) Gökalp, "İptâl Dâvaları", YBD. s. 443. 
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İkinci grupiaki sakatlıklar ise yalnızca butlan nedenidir. İşlem hukuken doğ-
muştur. Fakat, sakatlıktan ötürü iptal edilebilir yani ortadan kaldırılabilir. Lâkin, 
iptâl edilinceye kadar bütün hukuki sonuçlarını meydana getirir,- hüküm ifade 
eder. Bu gibi işlemlerdeki sakatlıkları saptamak idari mahkemelerin görevi içinde 
bulunduğundan bunlara karşı iptâl dâvası açılabilir. 

t 
Görülüyor ki, idarî işlemlerdeki sakatlıkların bir kısmı "işlemin yok" sayılma-

sını gerektirmektedir. Bu gibi sakatlıkların bulunduğu işlemler gerek bireyler, 
gerekse idare için hiçbir yüküm doğurmaz. İptâl dâvasına konu teşkil etmez. An-
cak, uyuşmazlık halinde yokluğun saptanması idari mahkemeye (Danıştay'a) aittir. 
Yokluğun tesbiti için açılacak dâvalar, iptâl dâvalarının açılması için gerekli olan 
süreler de bağlı değildir. 

Şu halde, "yokluk" ve "butlan" arasında önemli farklar vardır. Bunun içindir 
ki, hangi aksaklıkların idari işlemin yok sayılmasını gerektireceğini, hangilerinin 
butlan nedeni teşkil ettiğini saptamak ve bunun ölçüsünü koymak gerekir. Lâkin, 
bu kolay değildir. Ve bunun kesin ölçüsü yoktur. 

İptâl dâvalarıyla idari mahkeme, sadece işlemi, kararı iptâl etmekle yetinir. Bu 
kararın yerine nasıl bir 'karar alacağı konusunda idareye emir vermez. 

Nitekim, Anayasamızın bir maddesinde (m. 114/2) 1971 de yapılan değişiklikle 
şu cümle eklenmiştir : 

ı 
("İdarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilmez"). 

Danıştayın çeşilli kararlarında aynı ilkeye uymanın doğal olduğunu belirten 
ifadelere rastlanır. Örneğin : "Danıştay, yargı görevini yerine getirirken, idare 
yerine geçerek işlem yapamaz l(2)". 

1 — Danıştay Kanunu ve İptâl Dâvaları : 

Danıştay Kanununun ilgili maddesindeki hüküm (m. 30/A) gereğince iptâl dâ-
vaları "'İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden 
biri ile 'kanuna aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl -edilen-
ler tarafından açılan" dâvalardır. 

Bu tanıma göre sadece "İdari işlemler" hakkında iptâl dâvası açılabilir. "İdari 
fiiller (idari eylemler) maddi faaliyetlerden ibaret bulunduğu için bunlara karşı 
iptâl dâvası açılamaz". 

"İdari işlem", "icrai karar" ve "idari tasarruf" birbirleriyle eş anlamlıdır. 

Danıştay Kanununun 30 ncu maddesinin gerekçesinde belirtildiği gibi "işlem" 
deyimi, idarenin çıkardığı düzenleyici işlemler ile Anayasa ve kanuna dayanılarak 
yapılan bütün hukuki tasarrufları kapsar. 

(2) Danıştay 8 ine! Daire iKararı, (0/6/1971, 970/5455, 971/1469, AİD, S. 2, 1971 s. 168. 
d 
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Şu halde, Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlere aykırı 
tasarruflar iptal dâvasına konu olabilir. Örf ve adet, mahkeme içtihatları, idari 
sözleşmelere aykırı yapılan tasarruflar da aynı durumdadır (3). 

2 — İptal Sebepleri (4) : 

İdari işlemlerin unsurlarını beşe ayırarak şöyle sıraladığı kabul edilmektedir : 
a) Yetki, b) Şekil, c) Sebep (saik), d) Konu, e) Maksat 
Danıştay Kanununun 30 ncu maddesinde bu unsurlara yer verilmiştir. 

İşte bu unsurlardan birindeki sakatlık iptâl sebebi olmaktadır. 
Şimdi bu unsurları birer birer gözden geçirelim : 

a' Yetki : Hangi idari) işlemlerin, hangi makamlar tarafından yapılacağı, birçok 
durumda, mevzuatta belirtilmiştir. Yetkili olmıyan bir makamın yaptığı işlem 
yetki bakımından hukuka aykırıdır. 

İdare Hukukunda "Yetki tecavüzü" birçok durumlarda ortaya çıkmaktadır. 
Bunları "korku", "yer" ve "zaman" gibi üç grupta 'toplamak mümkündür. Bu du-
rumlarda yeki aşımı- vardır ve işlemin iptali gerekir. 

Yetki unsurundaki sakatlıkların bir kısmı o işlemin yok sayılması sonucunu 
doğurur. 

Örneğin : Bir bakanlığın görevine dahil bir husus hakkında diğer bir bakan-
lığın işlem yapması, karar alması böyledir. 

Yetki unsurundaki bazı sakatlıklar iee böyle değildir. Yani işlemin yok sayıl-
masını değil, sadece idari mahkemece iptâl edilmesi sonucunu doğurur. 

Bir diğer örnek : Bir kamu tüzel kişinin herhangi bir organı diğerinin yerine 
işlem yaparsa bu durumda "yetki tecavüzü" vardır. İşte, bu durumda, işlem yok 
sayılmaz, sadece istem üzerine iptâl edilebilir. 

ıb) Şekil : İdare Hukukunda şekil, bir işlemin yapılmasında, bir kararın alın-
masında izlenecek usul, merasim ve tamamlanması gereken formalite ve işlemler-
dir. ^ 

Bir kararın yazılı olması, imzalanması, resmi bir kütüğe kaydedilmesi, ilânı, 
başka bir makam veya merciin mütalâasının alınması, hazırlık işlemlerinin tamam-
lanması bir meclis veya heyetçe alınan kararlarda belli bir nisabın bulunması, 
belli bir müzakere usulüne uyulması şekil unsuruna girer (5). 

İdari işlemlerde, şekil, esas unsurlardan biridir. Şekle uymamak bazı durum-
larda, işlemin hükümsüz sayılmasını gerektirebilir. 

(3) Gökailp, "İptali Dâvaları" YBD., s. 446 

(4) Danıştay 5. Daire Kararı, 14/2/1966, 965/5556, 966/478 (DKD., S. 100—102, s. 237—245). 

(5) Gökalp, "İptâl Dâvası" YBD., s. 459. 
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Örneğin : Anayasa ve Kanunlar gereğince, tüzüklerin Resmi Gazete'de yayını 
şarttır. Eğer bu şekil şartı yerine getirilmezse, tüzük yok sayılır. 

Buna karşılık, bir idari işlemin yapılması başka bir makamdan mütalâa alın-
masına bağlıysa ve bu alınmamışsa, ortada iptâli gereken bir işlem var demektir. 
Şekil unsurundaki sakatlıklar ekseriya iptâli, gereken işlemleri ortaya çıkarır. Bazen 
de hükümsüz işlemler de söz konusu olur. 

c) Sebep : ('Saik) : Saik veya sebep denilen unsur, yapılan idari işlemin, hu-
kuki bir sebebe dayanmasıdır. Bu hukuki sebebi, objektif hükuk tanır. İdari işlem, 
ancak bu takdirde, hukuka uygun olur. İdari karar, objektif hukuk kuralının ara-
dığı sebebe uygun olarak alınmışsa, "saik (sebep)" bakımından hukuka aykırıdır, 
iptâli istenebilir. 

Bazı durumlarda idari işlemin 'bu unsuru mevzuafia gösterilmemiş olabilir. 
Fakat, bu, idari işlemin hiçbir sebebe dayanmıyacağını göstermez. Mevzuat, böyle 
durumlarda idareye, işlemin "saik" unsurunu saptamada takdir hakkı tanımış 
demektir. 

Şu var ki, idarenin bu takdir hakkı mu'tlak değildir. Yargısal denetime bağlı-
dır. Diğer taraftan, takdir hakkının mevcut bulunduğu durumlarda ,"saik"in ger-
çek olması şarttır. 

Örneğin : "Gösterilen idari lüzum"un gerçeğe uymaması halinde, idari işlem 
sebep bakımından hukuka aykırıdır. İptâl edilebilir. 

"Saik (sebep)" unsurundaki ağır sakatlıklar idari işlemin yok sayılmasını da 
gerektirebilir (6). 

d) Konu : Bu unsur şöyle tanımlanabilir : Konu, bir idari işlemin meydana 
getireceği hukuki sonuç, doğuracağı hükmüdür. Bu, idari tasarrufun muhtevası-
dır. 

Bir idari işlem, hukuki sonuçlar doğurabileceği gibi maddi sonuçlar da doğu-
rabilir. Böylece işlemin konusu hukuki veya maddi olabilir. 

Saik ve konu unsurları arasında sıkı ilişki vardır. Mevzuat, hangi saikin, hangi 
hukuki sonucu doğuracağını saptamıştır. 

Bunun içindir ki, mevzuatın,belirli sebeplere bağlı olarak tesbit ettiği hukuki 
sonuçlardan başka sonuçlar elde edilmek istenmesi halinde orrada sakat bir işlem 
var demektir. 

Muhtevası yani konusu, imkânsız veya gayrimeşru işlem yok sayılır. 

Örneğin : Mevzuatın suç saydığı, ceza koyduğu bir sonucun elde edilmesi 
için yapılan bir idari işlem gayrimeşrudur, yok sayılır (7). 

(6) Gökaip, " iptâl Dâvası" YBD., s. 462. 

(7) Gökaip, age. s. 463 
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"Konu" unsuru, önceki Danıştay Kanununda "esas" deyimiyle getirilmişti. 
Daha geniş kapsamlıydı. Bununla hem "saik" ve hem de "konu" öngörülmekteydi. 
Şimdiki Danıştay Kanununda ise "konu"' unsuru,- "yetki", "şekil", "saik" ve "amaç" 
unsurları dışındaki sakatlıkları kapsamaktadır. 

e) Maksat : Bu, idari işlemden, o tasarrufu yapanın beklediği nihai sonuç ve 
gayedir. Bunun içindir ki, sübjektif bir unsurdur. 

Maksat unsurunun "sübjektif" niteliği, onun anlaşılmasını güçleştirir. 

Gerçekten, bir idari işlemin kendisinden beklenen gayeye uygun olup olma-
dığını anlamak zordur. 

İdari işlemlerde "maksat", kamu yararı sağlamak, kamu hizmetlerini etkili, is-
tikrarlı, devamlı, düzenli ve verimli olarak yerine getirmektir. 

IBu gayeye yöneltilmemiş, bu amaçlardan başka amaçları sağlamak gayesini 
güden işlemler maksat unsuru bakımından sakattır. 

Şu halde, maksat unsuru yönünden denetim yapılırken, idari işlemin gayenin 
gerçekleşmesi içrfn yapılıp yapılmadığını araştırmak gerekecektir. 

Uygulamada, maksat unsurundaki sakatlıklar iptâl sebebi olarak kabul edil-
mektedir. Maksat bakımından hukuka aykırı bir karar hiçbir zaman yoklukla ma-
lûl yani hükümsüz sayılmamaktadır (8). 

Bir idari işlemin amacı, Kanunda gösterilmişse, bu unsurdaki sakatlığı denet-
lemek daha kolay olur. Maksat unsurunda şu durumlarda sakatlık ortaya çıkar,-
kişisel veya siyasal amaç güdülmesi, üçüncü kişiye menfaat sağlaması vb. 

3 — İptâl Dâvasının Şartlan : 

İptâl dâvasının açılabilmesi ve karara 'bağlanabilmesi için gerekli şartları iki 
grupta toplamak mümkündür : 

a) İptâl Dâvasının şeklî şartları, 
b) İptâl Dâvasının maddi şartları. 

Birinci grupta toplananlar, iptâl dâvasının kabul şartlarıdır. İkinci gruptaki-
ler ise iptâl sebepleridir. 

Şimdi önce birinci gruptakileri inceliyelim : 
a) İptâl Dâvasının şekli şartları, 

aa) İptâl dâvaları, bir idari işleme bir idari karara yani tek taraflı bir hukuki 
tasarrufa karşı açılır. Ortada bir karar yoksa, iptâl dâvası açılamaz. Şu halde, maddi 
fiiller haksız fiiller ve suçlar aleyhine iptâl dâvası açılamaz. 

İptâl dâvası açılacak kararın icrasına başlanmış olması şart değildir. 

(8) Gölcalp, age. s. 465. 
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İptâl dâvası hem objektif idari 'işlemlere (tüzük, yönetmelik vb.) hem de süb-
jektif idari işlemlere '(kararlara) karşı açılabilir.» 

Yok olan, hükümsüz bulunan bir idari işlem (karar) aleyhine iptâl dâvası açı-
lamaz. Lâkin, ihtilâf halinde yokluğun tesbiti idari mahkemeye (Danıştaya) aittir. 

ibb) İptâl dâvasına konu olan kararın idari bir karar olması şarttır. İdari bir 
makamdan çıkmış bulunması, idari faaliyetlere ilişkin olması, bir başka deyişle 
kamu kudreti kullanılarak alınması gerekir. 

Örneğin : yasama organının yasama alanındaki işlemleri ve kararları aleyhine 
iptâl dâvası açılamaz (9). 

Buna karşılık, yasama organınca {'C. .Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkların-
ca) yapılan idari işlemler iptâl dâvasına konu olur. 

Örneğin : T.B.M.M. de çalışan bir memur, emekliye sevk işlemine karşı iptâl 
dâvası açabilir {10). 

İdarenin özel hukuk alanına giren, örneğin : bir taşınmaz malın satışı idari ka-
rar olmadığından iplâl dâvasına konu teşkil etmez. 

Bir devletin yargı yetkisi, ilke olarak ülke sınırları içinde uygulanır. Bunun 
içindir ki, yabancı devlet makamlarınca veya milletlerarası kuruluşlarca verilen 
idari kararlara karşı iplâl dâvası açılamaz. 

cc) İplâl dâvasının konusu olan idari kararın icrai bir karar olması gerekir. 
Bir idari karar, "icrai" sayılabilmek için yetkili bir mercii tarafından verilmiş ol-
malı ve re'sen icra edilebilmelidir. Yani kararın nihaî olması gerekir. Başka bir 
merciin onamasına, iznine vb. ihtiyaç göstermemesi lâzım gelir. 

ıHiyerarşik bir müracaat yolu da bulunmamalıdır. Örneğin : hazırlık işlemleri, 
mütalâalar vb. karşı iptâl dâvası açılamaz. 

dd) Taraflarla ilgili şartlar : iptâl dâvasının tarafları "dâvacı" ile "dâvâlı" dır. 
Şimdi önce dâvacıyla ilgili şartlan görelim s 

— Dâvacınm dâva açmakta menfaati olmalıdır. 

—- Dâvacının dâva yeterliği olmalıdır. Bu durum Hukuki Usulü Muhakeme-
leri Kanunu ve Medeni Kanun hükümleriyle saptanır. 

Danıştay Kanununun ilgili maddesindeki hüküm (m. 30/A) gereğince iptâl 
dâvası açılabilmesi için o idari işlemin iptali hususunda "menfaatin ihlâl edilmesi" 
şarttır. Böyle bir kayıt, her istiyenin islediği konuda dâva açmasını önlemek için 
konulmuştur. Hakkın ihlâli,- '(11) o idari işlemin mutlaka iplâlini gerektirmez. 

( 9) Danıştay 8. 'Daire (Kararı, 6/10/1961, 960/4493, 961/3129 (Danıştay Sekizinci Daire Ka-

rarları, Deri. Akural/Ziylan, s. 14). 

(10) Danıştay 10. Daire'Kararı, 7/6/1966, 965/917, 966/1482 (Bkz.: Gökalp YBO., s. 448, 

dn. 9) . 

(11) Klâsik'leşmiş bir tanıma göre "Hak", (Sübjektif hak) hukuken korunan menfaat demektir. 
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Fakat, belirttiğimiz gibi iptâl dâvası açabilmek için "menfaatin ihlâli"ni kanun 
yeterli saymaktadır. Oysa, tam kaza dâvası açabilmek için hakkın ihlâli şartı ara-
nır. 

Şu halde, iptâl dâvası açabiimek için, hadisede bir ilgilinin var olması dâva 
açma yetkisi bakımından yeterlidir (12). 

ee) Dâvâlı ile ilgili hususlar : 

İptâl dâvalarında "dâvâlı" nın kim olduğu yani husumet meselesi bir çok ba-
kımdan önem taşır. Çünkü, idari mahkemeden iptali istenen kararın savunulması 
gerekir. İptâl dâvasına konu teşkil eden karar, hangi idari lüzuma dayanılarak 
alınmıştır, kanuni sebepleri nedir, bunların ileri sürülmesi lâzımdır. 

Bundan başka, idare mahkemesi karara dayanarak diğer evrakı, dosyaları in-
celemek ve gerekli bilgiyi idareden istemek ihtiyacını duyabilir. 

Bununla birlikte, şunu da ekliyelim ki, tam kaza dâvalarında husumet meselesi 
daha önemlidir. Çünkü, bu dâvanın sonunda dâvâlı bir borç yükletebilecektir. 
Bu bakımdan "dâvâlı" nın kim olduğu, kesinlikle belli olmalıdır. Oysa, iptâl dâ-
vası, ilke olarak, idari işlem aleyhine açılır. 

Danıştay Kanununun 75 nci maddesinde, yalnış hasım aleyhine açılan dâva-
larda, 30 gün içinde, doğru hasım aleyhine açılmak üzere dilekçenin reddedilmesi 
öngörülmüştür. 

Uygulama, husumet meselesine büyük önem verilmektedir. Danıştay'ın İçti-
hatlarına göre, idari işlem veya kararlar aleyhine açılacak iptâl dâvalarının bun-
ları tesis veya ittihaz eden idari makamlar aleyhine açılması gerekir (13). Yüksek 
İdare Mahkememiz, iptâl dâvalarında husumet üzerinde titizlikle durmamaktadır. 

ff) Dâva ile ilgili şartlar : 

Bunlar, dâvanın açılma ve yargılama usulü ile ilgilidir. İlerde, yargılama 
usulü inceleneceği için şimdilik üzerinde durmuyoruz. 

b) İptâl Dâvasının Maddi Şartları (İptâl Sebepleri) : 

Yukarıda gördüğümüz, şekli şartlar varsa, iptâl dâvasının açılması mümkün 
olur. 

Böyle bir dâvanın iptâl kararıyla sonuçlanması için bazı şartlara ihtiyaç var-
dır ki, bunlar "iptâl dâvasının maddi şartları" dır. Bir başka deyişle bunlar "İptâl 
sebepleri" dir. Bunlar hukuk kurallarına öyle aykırıdırlar ki, yargılama sonunda 
sabit olunca, idare mahkemesi idari işlemi iptâl eder. İdari tasarruflarda bu aykı-
rılıkların yani iptâl sebeplerinden birinin bulunması yeterlidir. 

Yukarda iptâl nedenlerini ayrıntılarıyla incelediğimiz için tekrar üzerinde 
durmuyoruz. 

(12) Gökalp, İptâl dâvası YBD. s. 451 dn. 19. 

(13) Gökalp, "İptâl Dâvası" YBD., s. 454. 
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4 — Hükümet Tasarrufları : 
1961 Anayasasının iplâl dâvası konusunda getirdiği yenilikler (14). Bu yeni-

likleri iki noklada toplamak mümkündür : 

a) Hükümet Tasarrufları, b) Tüzükler, 
'Önce hükümet tasarruflarından başlıyayım. 

1961 Anayasasından önceki dönemde, bir kısım idari işlemlere "hükümet ta-
sarrufu" veya "siyasi tasarruf" denilmek suretiyle bunlar yargı denetimi dışında 
tutulmaktaydı. Örneğin : Misilleme tedbiri olarak alman karar bunlardan biriydi. 
Nitekim, Danıştay bu konudaki bir dâva dilekçesini reddetmiştir (15). 

Danıştay'ın Hükümet Tasarrufları konusundaki içtihadları 1961 Anayasasına 
kadar sürmüştür. 1961 Anayasasıyla bu uygulamaya son verilmek amacıyla 114 ncü 
maddede "idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde yargı merciilerinin dene-
timi dışında bırakılamaz", hükmü getirilmiştir. Bu ifade, 1971 yılında yapılan 
Anayasa değişikliği sırasında şu cümleyle değiştirilmiştir : "İdarenin her türlü 
eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır". 

Böylece "Hükümet tasarrufları" sayıldıkları için yargı denetimin yapılmadığı 
idari işlemler, 1961 Anayasasıyla yargı denetimine bağlanmıştır. Aynı Anayasa, 
Türk vatandaşlığından çıkarma işlemine karşı yargı yolunun açık olduğunu 54 ncü 
maddesinde belirmiştir. 

Bununla birlikte, uygulamada aşağıdaki idari işlemlerin idari yargı mercile-
rince denetlenmesi mümkün olamamaktadır. 

— Bakanlar Kurulunca alınan sıkıyönetim ilânı kararları, 
— Kalkınma plânlarının yıllık programları, 
— Kanun Hükmünde Kararnameler. 

Diğer taraftan Anayasanın ilgili maddesinde (m. 144) yapılan değişiklikten 
sonra Yüksek Hakimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulu Kararları da idari yar-
gının yetki alanı dışında bırakılmıştır (16). 

5 — Tüzükler : 

1961 Anayasasının iptâl dâvası konusunda getirdiği bir diğer yenilik, tüzük-
leri yargı denetimine bağlamasıdır (17). 

Tüzükler,'idarenin düzenleyici işlemlerinin başta gelen bir çeşididir. Böyle 
bir düzenleyici işlem yapma yetkisi, gerek önceki, gesekse şimdiki Anayasada 
idareye tanınmıştır (18). 

<(14) Bir başka devletin, Türk DevMine veya vatandaşlarına karşı uyguladığı haksız işlem v» 
kararlara karşı Hükümetin aldığı tedbirler. 

(15) Danıştay I. Dâva Dairesi Kararı, 14/10/1931, 29/2504 (Kararlar Mecmuası, S. 6, s. 125). 
< I6) Bkz. L. Duran, "Kanun Hükmünde Kararnameler" AID., c. 8, s. 2. 
(17) Bkz. Gökalp, "İptâl Dâvası" YBD., s. 480. 
(18) 1924 Anayasası m. 52, 1961 Anayasası m. 107. 
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Şu var ki, önceki Anayasa, tüzüklerin kanunlara aykırılığını incelemek yetki-
sini TBMM. ne bırakmıştı. Böylece, tüzükler idari yargının yetki alanı dışında ka-
lıyordu. 

,1961 Anayasasında böyle br hüküm bulunmadığı için tüzükler de yargısal de-
netim uygulanma olanağı kabul edilmiş olmaktadır. 

Nitekim, Danıştay Kanunu ilgili maddesinin bir hükmünde (m. 44/A) tüzükle-
rin iptâli için açılan dâvalara Dâva Daireleri Kurulunca bakılmasını öngörmüştür. 

' 6 — İptâl Dâvasının Sonuçları : 

İptâl dâvası, dâvacı, dâvâlı yani idare ve üçüncü kişiler bakımından değişik 
şekilde sonuçlanabilir. Şimdi bunları ayrı ayrı görelim : 

a) Şekil bakımından : Şekil şartlarına uygun olarak açılmıyan bir dâva bazı 
durumlarda, bu şartlar yerine getirilirse dâvaya bakılır. 

Örneğin : Husumetin yalnış tevcih edilmesi. Böyle bir durumda dava dilek-
çesi reddedilir. Lâkin, yanlışlık 30 gün içinde tamamlanırsa, dava yeniden açılmış 
sayılır. 

Dava, menfaat ilgisinin mevcut olmaması nedeniyle reddedilmişse, davacının 
durumu değişmedikçe yani menfaat ilgili bulunmadıkça yeniden dava açılamaz.. 

Süre aşımı noktasından red edilen bir dava yeniden açılamaz. 

b) Esas bakımından : Dâva, esas bakımından yani iptâl sebebinin varit olma-
masından ötürü red edilmişse, dâvacı aynı iptâl sebebine dayanarak yeni bir dâva 
açamaz. 

c) Üçüncü kişiler bakımından: İptâl davası davacı lehine sonuçlanırsa yanı 
idari işlem iptâl edilirse, bu işlem ortadan kalkmış demektir. Aynı idari işlemin 
iptâli için artık başkalarının da dava açmasına lüzum yoktur. Şu halde iptâl ka-
rarı idare hakkında şu sonucu doğurur: 

İdare, iptâl edilen kararın yerine bunun doğrultusunda yeni bir işlem yap-
mak zorundadır. Aksi takdirde hizmet kusuru nedeniyle tazminat davası açılabi-
lir 1(19). 

II — TAM YARGI DÂVALARI : 

1) Genel olarak : 

Bu idari dava türünde, idarenin bir işlemi veya eylemi (fliili) dolayısiyle ih-
lâl edilen sübjektif bir hakkın yerine getirilmesi, bir zararın veya haksız iktisa-
bın tazmini söz konusudur. 

Bu davalarda idari işlemin bütün aşamaları incelenir. Meydana gelen zarar 
ve bu zararın kapsamı saptanır. Zararın ödenmesi ve giderilmesine karar verilir. 

(19) Gökaip, 'Mpt»l Dâvası" YBD., s. 467. 
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Görülüyor ki, tam yargı davaları, davacının, zararın giderilmesini davalı 
durumundaki İDARlE'den istemesine imkân tanır. iBunun içindir ki bu davalar 
tasarrufu yapan, zarara sebebiyet veren lİdare'ye yöneltilmiş davalardır (20). 

Tam yargı dâvaları, idari dâvaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Birçok çeşidi vardır s 

İdarenin sorumluluk ilkesine dayanan tazminat dâvaları, kusursuz sorumluluk 
dâvaları, idari sözleşmelerden doğan dâvalar, temyiz yolu ile incelenen vergi hu-
kukuna ilişkin dâvalar bu gruba girer (21). 

Tam yargı dâvası şöyle tanımlanabilir : 
Bu öyle bir dâvadır ki, davacı bununla idari mahkemeden kanuni gerçeğe da-

yanarak sübjektif bir hakkın varlığını yahut kendisi lehine bazı haklar doğuracak 
durumun teshilini talep eder. 

Danıştay Kanununda, tam yargı dâvaları, "İdari eylem ve işlemlerden dolayı 
hakları muhtemel olanlar tarafından açılacak" dâvalar olarak tanımlanmıştır 
(m. 30/B). 

Görülyor ki, iki deyimle belirtmek gerekirse tam yargı dâvası "yapıcı" (gide-
rici), iptâl dâvası ise "yıkıcı" nitelikledir. 

Tam yargı dâvalarını karara bağlarken idari mahkeme geniş yetkiler ve imkân-
lardan yararlanır. Delil olarak her türlü hukuki arçaların ve hukuki yönden de-
ğeri olan diğer delillerin ileri sürülmesi mümkündür. 

Tam yargı dâvaları grubu içinde yer alan ve idarenin sorumluluğu ilkesine 
dayanan tazminat dâvasına konu olan zararın idari bir eylem veya işlemden doğ-
muş olması gerekir. 

2) Tam Yasga Dâvası Türü Olarak Manevî Tazminat Dâvaları : 

İdarenin faaliyetleri sonucu olarak, maddi zararları yanında, manevi zararları 
da olabilir. Hattâ, maddi zarar olmadan manevi zarar ortaya çıkabilir. Duyulan 
maddi ve manevi acılar, huzursuzluklar nedeniyle manevi tazminat ödenmesi esası 
son yıllarda Danıştayca benimsenmiştir. 

Örneğin : Hukuka aykırı olarak işinden çıkarılan bir kamu görevlisinin top-
lum içinde çektiği üzüntü. Devlete ait bir yayın aracında gerçeğe tamamen aykırı 
bir yayın sonunda bir kimsenin şöhretinin zedelenmesi. Bütün bu sayılan durum-
larda, bireyin İdareden manevi tazminat alabilmesi mümkündür. Örnekler gös-
termektedir ki, bu durumlarda "davacının yaşama şartlarında ciddi karışıklıklar" 
söz konusudur. Fransız Danıştayı bu gerekçeyi sıkça kullanarak manevi tazminala 
hükmetmekledir (22). 

(20) Gökalp, YBD., s. 443. 

(21) Başpınar, "Tam yargı dâvaları", YBD. s. 484. 

(22) Marcel Waline, Traite ele'mentaire du droit administratîf,  Sirey, Paris 1963, s. 820. 
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Türk Danıştayı Belediye ve İETT işletmesine ait havagazından zehirlenerek 
vefa't eden Prof. Necip Üçok'un varisleri lehine sembolik bir rakam olarak (bin 
lira) manevi tazminat hükmetmişti (23). 

Danıştay 8 nci Dairesinin 20/2/1962 tarihli ve 62/765 sayılı kararıyla 27 Mayıs 
1960 devrimi yapıldığı sırada evinin penceresinde duran bir kimseye kim tarafın-
dan atıldığı saptanamayan bir kurşundan ötürü (20 bin lira) tazminat ödenmesi 
hükmedilmiştir. 

3) İptâl dâvası ile benzedik ve farklar : 
Tam yargı dâvaları bir grup teşkil etmektedir. Bunların içinde yer alan taz-

minat dâvaları ile iptâl dâvaları arasındaki başlıca ayrılıkları ve benzerlikleri şöy-
le özetliyebiliriz : 

a) Tam yargı dâvalarında, idari mahkemenin önemi,' iptâl dâvalarına kıyasla 
daha fazladır. Bu dâvalarda hakim, iptâl dâvasında olduğu gibi uyuşmazlığı çöz-
mekle kalmaz, zararı doğuran fiilleri ve maddi hadiseleri de inceler. Bundan çı-
kabilecek hukuki sonuçları ve hükümleri saptar. 

b) Tam yargı dâvası açılabilmesi için ortada bir idari karar, eylem veya söz-
leşmenin mevcut olması gerekir. Şu var ki, bu karar, eylem ve sözleşme yürütül-
mesi gerekli, çünkü bunlar yürütülmedikçe ilgililerin hakları ihlâl edilemez. Şu 
halde, tam yargı dâvası açabilmek için bir hakkın ihlâl edilmesi şarttır. İptâl dâ-
vasında ise sadece "menfaat" yani alelade bir menfaatin ihlâli yeterlidir. İşte, bu 
fark, tam yargı dâvaları ile iptâl dâvaları arasında en önemli farktır. Bunun için-
dir ki, her iki dâvanın doğurduğu sonuçlar da farklıdır. Tam yargı dâvasının ak-
sine iptâl dâvası sonunda verilen kararlardan, durumu dâvacınınkiyle aynı olan 
herkes yararlanır. 

c) Tam yargı dâvasının bir diğer özelliği de uğranılan zarar ile zararı doğuran 
eylem veya işlem arasında illiyet bağlantının bulunmasıdır. Bununla birlikte ida-
renin sorumluluğu, hukuki eşitlik vb. düşünceler geliştikçe, sebebe değil, sonucun 
hakkı ihlâl edip etmediğine bakılmaya başlanmıştır. Nitekim, Danıştay Kanunu-
nun ilgili maddesindeki hükümde (m. 30/B) kusurdan değil, "İdari karar ve fiiller-
den hukuku muhiel" olanlara dâva hakkı tanınmıştır. 

d) İptâl dâvalarına kıyasla tam yargı dâvası için özel bir süre başlangıcı ka-
bul etmiştir (Danıştay Kanunu, m. 72). 

e) Bazı iptâl dâvaları tam yargı dâvaları gibi ana kuralın istisnası olarak ya-
pıcı, olumlu sonuçlar doğurur. Bazan iptâl dâvası ile birlikte bu karardan doğan 
zararın tazmini de talep olunur. Böyle durumlarda iki dâva içiçe bulunur. Perso-
nel haklarını ilgilendiren dâvaları genöllikle böyledir. 

fl) Kusura dayanan tazminat dâvası ile iptâl dâvası bir arada görülür. Nitekim, 
Danıştay Kanununda iptâl dâvası ile tam yargı dâvasının birlikte açılması kabul 
edilmiştir /(m. 71). 

(23) Dâva daireleri Geneli ıKurırlu, 13/6/1956, 56/99 (Bkz.: Başpınar, Tam yargı dâvaları, 

YBD. s. 503). 
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Şu var ki, buradaki "kusur" Medeni Hukuklakinden ayrı, orjinal bir kavram-
dır. 

Zaten, bunun içindir ki, hizmetle hiçbir ilişkisi bulunmıyan şahsi kusurlar ay-
rık olmak üzere kamu görevlilerinin hizmet görürken işledikleri kusurlardan ötürü 
Devlet sorumluluğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bunu benimsemiştir.. 

Tekrarlıyalıln ki, idarenin sorumluluğu kusur ilkesine münhasır değildir. 
Objektif sorumluluk ilkesi de uygulanır (24). Günümüzde idarenin sorumluluk 
ilkesi "sosyal devlet" anlayışına uygun olarak gelişmektedir. 

III — İDARİ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DÂVALAR s 

Danıştay içtihadına göre {25), idari sözleşmenin bünyesinden doğan ve idare-
nin kamu kudretine dayanarak aldığı tek taraflı kararların kamu hizmetinin yara-
rına olup olmadığı yönünden çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde Danıştay yet-
kilidir. 

Şu halde, Danıştay bir idari sözleşmeyi, gerek hukuka uygun bulunup bulun-
madığını, gerekse bu sözleşmeye dayanarak idarenin aldığı kararları maksat yö-
nünden yargı denetimine tabi tutabilmektir. 

Şimdi önce, kısaca "idari sözleşme" kavramını görelim • 

X) İd::.ü Sözleşme Kavramı : 
Danıştay içtihadına '(26) göre, bir sözleşmenin idari sözleşme sayılması için,-
a) Devamlı bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile yapılmış olması, 
b) Taraflardan birinin kamu idaresi olması, 
c) Sözleşmede özel hukuk sözleşmelerinde bulunması olağan olmıyan şartla-

rın, hükümlerin yerleşmiş olması gerekli ve yeterli görülmüştür. 

Bu şartları taşıyan bir sözleşme doğacak anlaşmazlıkların çözüm yerinin idari 
yargı mercileri olduğu belirtmesi dahi "idari sözleşme" sayılır (27). Bu husus ko-
layca kabul edilebilir. 

Danıştayın daha önceki içtihadları gereğince, bir sözleşmenin idari sözleşme-
sayılabilmesi, buna bir "genel şartname" nin eklenmesi şartına bağlıydı. 

Şimdiki durumda, bir sözleşmenin idari veya özel hukuk hükümlerine bağlı 
sözleşme olup olmadığını kestirmek bakımından kamu hukukundan doğma şartlara 
yerverilmiş olup olmadığına bakılmaktadır. 

İdari sözleşmeler, özel hukuklakinin aksine tarafları kanun derecesinde bağ-
layıcı değildir. İdari sözleşmenin diğer bir özelliği de hakime başvurmadan cezai 
şart uygulayabilmesidir. Ayrıca, idare, sözleşmedeki şartları, isterse, tek tarafla 
olarak değiştirebilir. Hattâ, bazı şartlar gerçekleşince idare sözleşmeyi bozabilir. 

(24) Başpınar, Tam Yargı Dâvaları YBD., s. 489. 

(25) Danıştay İçtihadı Birleştirme Karan, (4/7/1964), 

(26) Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı, 4/7/1964 ( R G : 20/7/1964 — 11773). 

(27) Başpınar, "İdari Sözleşmeden Doğan Dâvalar" YBD. s. 514. 
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2) İdari Sözleşmeden doğan dâvalar : 

Ülkemizde idari sözleşmelerin uygulama alanı her geçen gün artmakladır. Bu 
olumlu gelişmedir. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile kuruluşların özel hukuk 
sözleşmesi yerine "idari sözleşme" yapma geleneği yerleşirse, bu idare için çok 
faydalı olur. 

Böylelikle, Ankara dışında hizmet gören Tekel, Orman İdaresi, Devlet Üretme 
Çiftlikleri vb. kuruluşların hukuk öğretimi görmemiş idarecileri adliye koridorla-
rında beklemek mecburiyetinden kurtulmuş olurlar. 

Çünkü, idari sözleşmeden doğan dâvalar Danıştayda görülür ve böylelikle bu 
dâvalar idari yargı usulünde tecrübeli Hazine Avukatları aracılığı ile izlenmiş 
olur. Asıl faydası ise, kamu hizmetlerinin teknik ve hukuki özelliklerinde uzman-
laşmış bir yüksek mahkeme olan Danıştay'a idari sözleşmelerden doğan dâvaları 
hükme bağlama imkânı verilmesidir. Böyle bir uygulamanın hizmetin yararına 
olacağı belirtilmektedir (28). 

IV — TEMYİZ DÂVALARI : 

Danıştay Kanununa göre idari dâvalar ikiye ayrılmaktadır : 

Bunlar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen dâvalar ile temyiz 
dâvalarıdır. İki çeşit dâvada Danıştayca kesin olarak hükme bağlanır. 

Temyiz dâvasında, alt derece mahkemesi hükümleri ve bunların dayandığı uy-
gulamanın hukuka uygun olup olmadığı, incelenir. Maddi olayların usulüne uy-
gun olarak tahkik edilip edilmediği, uyuşmazlığa hukuk kurallarının doğru uygu-
lanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Temyiz mercii olarak Danıştay, kendisine ge-
len kararı onar veya bozar. 

Temyiz incelemesiyle, kanunların bütün idari yargı mercilerince aynı anlayış 
içinde uygulanması sağlanmış olur (29). 

Temyiz incelemesinde, alt derece mahkemesinde inceleme konusu yapılan va-
kıalar tekrar yargılama konusu yapılmaz ve yeni vakıalar ileri sürülmez. 

1) Bozma sebepleri : Danıştay Kanununa göre temyiz yolu ile incelenen işler-
de bozma sebepleri şunlardır : 

— Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 

— Mevzuat hükümlerine aykırı karar verilmesi, 

— Usul hüküm ve kurallarına uyulmamış olması '(m. 86). > 

Bundan sonra iş, bozma kararı gereğince bozulan idari yargı mercii tarafından in-
celenir (m. 85). 

Danıştay, temyiz yolu ile kendisine gelen bir kararı bozmakla beraber işin 
esası hakkında da karar verebilir. 

(28) Başpınar, YBD., s. 536. 
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2) Dâva konusu kararlar : 

Danıştay Kanununun ilgili maddesine (m. 31) göre, idari yargı mercilerinden 
özel kanunlarına göre kesin olarak verilmiş olan ve üsl yargı mercii bulunmıyan 
yargı kararları Dâva Daireleri ile Dâva Daireleri Kurulunda temyiz yolu iıle kesin 
olarak görülür. 

Şu halde, bu kararın temyiz dâvasına konu olabilmesi iki şartın varlığına bağ-
lıdır. 

a) Ortada idari yargı merciinden verilmiş yargı kararı olmalı, 

b) Bu yargı kararının kesin olması ve üst idari yargı mercii bulunmamalıdır. 

İşte bu şartları taşıyan bir karar temyiz yoluyla incelenir. 

V — YORUM DÂVALARI : 

1) Dâvanın açılması : İdare hukukunda uygulamanın ortaya çıkardığı zorluk-
lardan ölürü bazı durumlarda "yorum dâvası" açılmasına olanak sağlanmıştır (30). 
Aslında, mahkemeler uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. Düşünce vermek on-
ların görevi dışındadır. İdare Hukuku doktrininde bu genel prensibe istisna ko-
nulmuştur. 

İdare Hukukunda "yorum dâvası" nın kabulü şu zorunluktan çıkmıştır : 

Adli mahkemeler, idari işlemler hakkında karar vermeye ve bu işlemleri yo-
rumlamaya "adli ve idari yargı ayrılığı" ilkesinin kabul edildiği ülkelerde yetkili 
değildir. Ancak, bu mahkemelerin görevli oldukları, bir dâvada, idari işlem/karar/ 
müphem, çelişkili veya Kanuna aykırıysa, adlî mahkeme bu hususların saptan-
ması için idari yargı merciinde dâva açılmasına karar verebilir. Böylece bir dâva, 
larafların ileri sürmesi veya adlî mahkemenin lüzum göstermesi üzerine açılabilir. 
Bu bir iplâl ve lam kaza dâvası değildir. Şu halde, yorum dâvası, şöyle tanımla-
nabilir i 

Yorum dâvası, adlî yargıda görülmekte olan bir dâva dolayısiyle bir idari ta-
sarrufun anlam ve kapsamının tayinin bir ön mesele (meselei müslehire) olarak 
ortaya çıkması ve mahkemece bu ön meselenin çözümü için idari yargı merciinde 
dâva açılmasına karar verilmesi üzerine açılan dâvadır. 

2) Uygulama : 
Danıştay Kanunu ilgili maddesinde (m. 30/E) yorum dâvalarının açılabilece-

ğini hükme bağlamıştır. Yine aynı hükme göre, yorum dâvaları, ivedilikle görü-
lür. 

Yorum dâvası, açılması üzerine Danıştayın vereceği karar adliye hakimini 
bağlar. 

Uygulamada, Danıştay yukarıdaki hükümler gereğince adliye mahkemesinin 
açmadığı yorum dâvalarını "kişi yönünden yetki" nedeniyle reddetmekledir (31). 

(29) YBD., s. 323 

(30) Gökalp, "Yorum (tefsir) dâvaları" YBD., s. 598. 

274 



S O N U Ç 

Devletin iktisadi ve sosyal hayat ürerinde önemli etkisi olan ülkemizde idari 
eylem ve işlemlerden zarar görenlerin {hakları ihlâl edilenlerin) açtıkları dâva-
ların miktarı dikkati çekecek kadar azdır. Bu dâvalar, 1954—1962 yılları arasında 
çok sınırlı kalmıştır (32). 

Bu durumun nedenleri üzerinde aşağıda durulacaktır. 

Hatırlamalıyız ki, Anayasada "idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan za-
rarı ödemekle yükümlüdür", cümlesi (m. 114/son cümle) yer aldığı halde dâva 
sayısında önemli artışlar olmamıştır. 

Şimdi bunun nedenlerini görelim : 

1) Tazmina'ta hükmetmet hususunda Danıştay Kararları, özellikle 1960'tan ön-
ceki dönemde hayli çekingen davranmış, kanunlarda bu konuda açık hüküm ara-
mıştır. 

2) 1961 Anayasasına gelinceye kadar uyuşmazlık Mahkemesi içtihatlarının 
istikrarlı olmayışı, tazminat hususundaki adlî ve idarî yargı ayırımını ilgilendiren 
içtihatların aynı çizgiyi izlememesi. 

3) Genel olarak idari yargının uygulanmasının belirli hukukçuların mesleki 
faaliyeti içinde kalmış bulunması ve ülkemizde hukuk öğretiminde özel hukuk 
dallarının ağır basması. 

Tazminat dâvaları ile ilgili içtihatlara gelince : 

Cumhuriyet döneminde özellikle 1938 yılında çıkarılan 3546 sayılı Kanun dö-
neminde hizmet kusuruna dayanan tazminat dâvalarına daha sık rastlanmıştır (33). 

Bu yıllara ait içtihatların incelenmesinden anlaşılacağı gibi, Danıştay Karar-
larında, idarenin sorumluluğu için hizmet kusurunun varlığı aranıyordu. O tarih-
lerde, idarenin kusursuz sorumluluğu ilkesi tam anlamıyla henüz kabul edilme-
mişti. 

Tazminat dâvalarının kabulü için ağır kusur şartlarının aranmaya devam edil-
diği Sekizinci Dairenin 2/2/1960 tarihli ve 60/51 sayılı kararında da görmekteyiz. 

(31) Buna örnek olarak Danıştay Sekizinci Dairesinin 1/2/1966 tarihli ve 722/366 sayılı karar 
teşkîl  etmektedir. Mezbaha idaresi tarafından yapılan bir işlemin anlam ve kapsamının 
tayini hususunda davacının adliye mahkemesinde açtığı dâvada mahkeme görevsizlik kararı 
vermiştir. Bunun üzerine, davacı, Danıştayda işlemin idari olup olmadığının yorumu iste-
miyle dâva açmışsa da bu dâva reddedilmiştir (Bkz.: Gökalp, YBD., s. 597). 

(32) Başpınar : "Tam Yargı Dâvaları", YBD., s. 505. 

(33) Bu dönemde tesbit edilen ilk karar Danıştay 5 nci Dairesinin 30/3/1946 tarihli ve 46/645 
sayılı kararıdır (Bkz. : Başpınar, "Tam Yargı Dâvaları" YBD., s. 496). 
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Nitekim, Danışiayın bu kararında, davacının işletmekte olduğu iaşocağınm_ 
kapatılmasını mevzuata aykırı bularak iptâl etmiş, ancak idarenin tazminatı gerek-
tiren ağır hizmet kusuru bulunmadığı gerekçesiyle tazminat talebi reddedilmiştir. 

Objektif sorumluluk (kusursuz sorumluluk) esasına dayanan lk Danıştay karan 
Dâva Daireleri Genel Kurulunun 16/2/1962 tarihli ve 62/108 sayılı kararıdır. Böy-
lece, idari yargı alanında önemli bir ilke benimsenmiştir. 

İstanbul'da bir caddenin yükseltilmesi üzerine yol seviyesine nazaran aşağıya 
düşmüş olan apartman sahibi lehine (Belediye aleyhine) tazminat hükmedilmiştir. 

Hakkaniyete uygun bu kararı, Danışiayın diğer içtihatları izlemiştir. Zaten, 
Danıştay Kanunu kusur aramamaktadır. -

) 

ı 
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ANAYASA GÜVENCESİ VE İNSAN «AKLARINA 
DAYALI DEVLET İLKESİ 

Ord. Prof. Dr. 

Hıfzı Veldet VEL1DEDEOĞLU 

I. Seha L. Meray için : 

Ankara Üniversitesi Siyasal iBilgiler Fakültesince rahmetli Prof. Seha L. Me-
ray'ın anısına bir Armağan yayınlanmasına karar verilmesi büyük bir değerbilir-
liliktir. Bu Armağana "Anayasa ve Hukuk Devleti" konusuna ilişkin bir yazıyla 
katılmak, onu yakından tanıyan, seven, takdir eden benim gibi eski bir öğretim 
üyesi için bir görevdir. Asıl konuya girmeden önce Prof. Seha L. Meray içim ki-
şisel bazı düşünce ve duygularımı dile getirmek istiyorum. 

Rahmetli Meray, eski deyimle, "kâmil" bir insandı, çünkü herşeyden önce in-
sanlığı ve insanları severdi. Ruhunda dolu dolu sevecenlik, yardım ve acıma duy-
guları taşırdı ve gerektiğinde bu duygularını gönül zenginliğiyile dağıtmasını bi-
lirdi. ^ 

Çok sağlam ve güvenilir bir dostluğu vardı. İçtenliği, her an yardıma hazır 
oluşu ve alçakgönüllülüğü ile büyülemişti bütün dost ve tanıdıklarını. 

İnce insanlığı yanında her alandaki geniş kültürü, güzel sanatların her tü-
rüyle olan ilgisi ve bu konularda, kimi zaman insanı şaşırtacak kertede ayrıntılara 
inebilen bilgisi, hele doğa sevgisi, vatan tutkusu, Atatürkçülük bilinci, o eşsiz 
çalışma gücü ve çalışma zevki ve bütün bunların yanında, az önce değindiğim 
alçakgönüllülüğü... 

İşte ISeha Meray'ın, onu anlayanları büyüleyici nitelikleri... 

Atatürk tarafından kurulan Türk Diıl Kuruımu'nun Yönetim Kurulunda bir sü-
re önce iki yıl birlikte bulunduk. Asbaşlkan kimliğiyle Meray yönetirdi bu ikurulu 
zaman zaman. Arasıra keskin tartışmalar olurdu üyeler arasında. Meray'ın, kim-
seyi 'kırmadan ve —tartışmacılar adına yaptığı yorum ve açıklamalarla— kimseyi 
kimseye kırdırmadan tatlı bir otorite ile yürüttüğü yönetime her zaman hayran 
(kalmışımdır. 

Prof. Seha L. Meray, güzel dilimizi ustalıkla kullanan güçlü, duygulu ve seç-
kin bir yazardı. Dört yılı aşkın bir süre önce, 22 Temmuz 1973'te çıkan bir yazımda 
onun için şöyle demiştim : 
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"Prof. Seha L. 'Meray'ın Cumhuriyet Gazetesinde arasıra güzel yazıları çı'karv 

Seyrek yazar ama ruha 'tat veren, düşünceye düşünce katan yazılardır bunlar." 

O tarihten sonra da birbirinden güzel, birbirinden değerli yazıları çıktı. Bun-
lardan çoğu, 1974'te yayımlanan "İnsanca Yaşamak" ve ıl977'de çıkıp üç kez ba-
sılan "Sh Başlarını Devler Tutmuş" başlılklı kitaplarında yer aldı. İnsanca Yaşa-
mak kitabının sunuşunda Meray şöyle diyor : 

"Bu Yazılarda çeşitli konular işlenmekte. Böyle de olsa, hepsi bir anaçizgiye 
bağlı : İnsan kişiliğine, düşünce özgürlüğüne içten saygı,- insan yapısı mutluluğu, 
adı ne olursa olsun, ayrıcalıklı bir azınlığın tekelinden kurtararak, büyük çoğun-
luklara ulaştırma çabalarıyla gönül ve emek birliği; doğal ya da yapma engeller 
çıksa da karşısına, insanlığın —isterse, bu yönde çaba da gösterirse— bu amaca 
ulaşabileceğine inanış." 

Bu satırlar onun, başta belirttiğim insanlık ruhunu çok güzel yansıtıyor. 

Mesleği hukuk profesörlüğü olan Meray'ın, edebiyatın deneme türünde ka-
lem oynatması, hiç yadırganmayarak çok beğenildi ve tutuldu. "Su Bağlarını Dev-
ler Tutmuş" başlıklı kitabının, birkaç hafta gibi kısa bir sürede ikinci basısının ya-
pılması, bu beğeninin kendisini hasla yatağında çok sevindiren son kanıtı oldu 
onun için. Yaşama gözlerini yumduktan sonra da bu kitabın üçüncü basısı çıktı. 

Seha L. Meray eksiksiz, kusursuz bir bilim adamıydı. Devletler Hukuku ala-
nında önemli yapıtları vardır. En dikkate değer olanlarından biri, 1964'de çıkan 
365 sayfalık "Uzay ve Milletlerarası Hukuk" adlı yapıtıdır. Bu kitap ve sonunda-
ki bibliyografya, onun araştırıcı kişiliğini ve bilimsel sabrını açık seçik sergile-
mektedir. 

Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklarını da Türkçeye çevirdi. Bu tutanak 
ve belgelerin elli yıldan beri devletçe, ya da Türk Dil Kurumu gibi bir kurumca 
Türkçe olarak yayımlanmamış bulunması siyasal tarihimiz ve ulusal kitaplığımız 
için gerçeklen büyük bir eksiklikti. Bu tutanak ve belgeler büyük formada tam 
2100 sayfa tutmaiktadır ve uzun yıllar süren aralıksız bir çalışmanın, resmî göre-
vindeki uğraşılarından arttırdığı gündüz ve gece saatlerinde dökülen göznurunun 
ürünüdür. 'Arı dilimizi zevkle ve ustalıkla kullanan Seha L. Meray bütün bunları 
bugünkü ve gelecekteki kuşakların anlayacağı biçimde bir Türkçe ile çevirmiş 
dilimize. Örneğin, temel andlaşmanın : "1914 senesinden beri Şarkın sükûnunu ih-
lâl eden hâl-i harbe kat'i surette hatime vermek için aynı arzu ile mütehassis ola-
rak" biçimindeki Osmanlıca bir anlatımla başlayan sonuç bölümünü Meray şöyle 
çevirmiş dilimize : 

"1914 yılından beri Doğu'nun huzurunu bozan savaş durumuna kesin bir son 
vermek için aynı istekle duygulu olarak..." 

Osmanlı diplomasi dilinden ne denli ayrı ve güzel bir anlatımdır bu. Bütün 
metnin ve tutanakların dili işte böyle akıcı. Meray bu çevrisiyle yalnız Devletler 
Hukukuna ve ulusal tarihimize değil, ulusal dilimize de büyük hizmet etmiştir. 
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Son kez eski dışişleri bakanlarından Sayın Osman Olcay'la birlikte Montrö 
Andılaşmasını ve ona bağlı belgeleri de Türkçeye çevirip Yayınladı. Ölümünden 
sonra da daha önce yine Sayın Osman Olcay ile birlikte hazırladıkları 'Mondros 
Bırakışması, Sevr Andlaşması, ilgili belgeler", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesince "Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri" başlığı altında, ölü-
münden çok kısa bir süre sonra çıktı. 

Seha L. Meray Türkiye'nin bilim, kültür ve san'at ufkunda hiç sönmeyecek 
gerçek bir ışıktır. Ölümüne dek işledi onun ışıklı kafası ve son haftalarına dek 
yazdı, yazdı. 

Anısı önünde saygı ile eğilerek, O'nun için çıkarılacak Armağan'a küçük bir 
katkı olmak üzere hazırladığım yazıya geçiyorum. 

II. Türkiye'de Tüzel Devrim : 
Atatürk, 5 Kasım 1925'de Ankara Hukuk Fakültesi'ni öğrenilme açarken yap-

tığı konuşma ile tüzel devrimi bütün ulusa duyurmuştu. B'u konuşmada şu cüm-
leler yer almıştı : 

"Şimdi kurulup ortaya çıkan bu büyük yapıtın (yani Cumhuriyet'in) görü-
şünü, düşünüşünü, isteklerini belirtip karşılayabilmek, yeni hukuk ilkelerini, ye-
ni hukuk adamlarını yaratma işine girişmek günü gelmiştir". 

"Büsbütün yeni yasalar düzenleyerek eski hukuk ilkelerini temelinden söküp 
atmak girişiımindeyiz. Yeni hukuk ilkeleriyle, alfabesinden okumaya başlayacak 
bir yeni hukuk kuşağı yetiştirmek için bu okulu açıyoruz". 

"Öğrenciler, yeni toplumun kurucusu ve kollayıcısı olmak amacıyla okuma-
ya başlayan sizler,- Cumhuriyet döneminin gerçek hukuk bilginleri olacaksı-
nız. '(....) Cumhuriyetin yapıcısı ve kollayıcısı olacak bu büyük Kuru'luş'un açıl-
masında duyduğum mutluluğu hiçbir davranışımda duymadım. Bunu böyle be-
lirtip açıklamaktan da ayrıca sevinçliyim." 

Atatürk'ün bu konuşmasını 53 yıl önce, öğrenci olarak, bilinç ve coşku ile din-
leyenler ve onun tarafından yeni Türk toplumunun kurucusu ve kollayıcısı ol-
makla görevlendirilenler arasında bu satırların yazarı da vardı. 

Aynı konuşmasında Atatürk şunları da söylemişti : 

"Ulusun sürekli ve ateşli devrim atılımları sırasında sinmek zorunda ikalan 
esiki yasa kuralları, eski tüze (hukuk) adamları, devrimcilerin ateşi ve etkinliği ya-
vaşlamağa başlar başlamaz hemen canlanarak devrim ilkelerini, ona içten bağlı 
olanları, bunların kutsal ülkülerini suçlayıp kötülemek için fırsat beklerler ve bu 
fırsat, eski görüş ve düşünüşü sinsice kollayıp yürütmekte direnen yargıçların ve 
avukatların varlığı ile de belirir ve beslenir." 

Bir süreden beri ülkemizde Atatürk devriminin kutsal ilke ve ülkülerinin ve 
bunlara içten bağlı olanların suçlanıp kötülendiği bir dönemde yaşıyoruz. Bunu 
hiç yılmadan göğüslemezse'k, Cumhuriyet yıkılır ve onunla birlikte, yüzbinlerce 
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şehit kanına imal olan Tiirk bağımsızlığı çöker. ıBu nedenle, her ne pahaya olursa 
olsun, başta Anayasa olmak üzere, Türk Devriminin bütün yasa ve değerlerini kol-
3ayıp korumak, biz hukukçulara düşen en kutsal görevdir. Afafürk'çü bilim ada-
mı Prof. Seha L. 'Meray'ın anısına çıkacak olan bu kitaba, ıküçük bir katkı olmak 
üzere hazırladığımız yazının konusunu, "Anayasa ve Hukuk Devleti" olarak sap-
tamamızın nedeni biraz da budur. Çünkü bir ülkede hukuka bağlılik ve hukukun 
üstünlüğü ilkeleri egemen olmazsa, yasalar ne denli mükemmel olursa olsunlar, 
o ülkede düşünce özgürlüğünden, yurttaş güvencesinden ve dolayısıyla yurttaş 
mutluluğundan eser olmaz. Hukuk güvencesi ve adalet, bunlar uğrunda savaş-
makla elde edilir ve hukuk devleti böyle ayakta kalır. Savaşımda başarı ise, an-
cak uğrunda savaşılan ilkelere inanmakla kazanılır. IBu, uygarca bir savaşım, bir 
düşünce savaşımıdır,- Anayasamızdaki kuralların, sözüne ve özüne uygun biçim-
de uygulanması için verilen savaşımdır, silâhlı bir eylem savaşımı değil. 

III. Uygulamada Kişi Yararına Tüzel Güvence : 

Hukuk Devleti ilkesinin Anayasa maddeleri içindeki yerine ve görünümüne 
geçmeden önce, 22 Nisan 1962 tarih ve 44 sayılı yasa ile, Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşundan bu yana geçen birkaç somut uygulama örneğini gözönüne sermek 
istiyorum : 

İl) 5 Temmuz 1954 tarihinde, yani bundan 24 yıl önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi "Bağlı Bulundukları Teşkilât Emrine Alınmak Suretiyle Vazifeden Uzak-
laştırılacaklar Hakkında Kanun" başlıklı bir yasa kabul elti. 6435 sayılı bu yasa-
nın üçüncü maddesi şöyle idi : 

"Bu kanun gereğince ittihaz olunacak vazifeden uzaklaştırma karar ve 
muamelelerinden dolayı bu muameleyi tatbik eden idare ve şahıslar 
aleyhinde hiçbir idarî ve adlî kaza merciine müracaat olunamaz" , 

Bu maddenin kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan 1924 Anayasasına gö-
re, Parlamenio'nun yasama işlemleri yargısal denetime bağlı değildi. Böylece Par-
lamento, hukuk ilkelerine aykırı bir yasayı kabul edebilmişti. Oysa 1924'den 6435 
sayılı yasanın kabul edildiği 1954 yılma değin geçen oluz yıllık süre boyunca, 
icranın idarî işlemleri Danıştay'ın yargısal denetimine bağlı bulunuyordu. 6435 sa-
yılı yasa bu denetimi kaldırarak kamu görevlilerini Hükümetin haksız işlemlerine 
karşı tüzel (hukuksal) güvenceden yoksun bıraktı. Bu yasaya karşı hukuk yönün-
de alınacak bir önlem ve başvurulacak bir kat yoktu. Böylece 6435 sayılı yasaya 
göre bakanlık emrine alma işlemleri .sürdü gitti. Bu yasa, 27 Mayıs 1961 Anayasa-
sının kabulünden sonra da yürürlükte idi. 

Sanayi Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunan bir kamu görevlisi, 1962 
yılında, sözü edilen 6435 sayılı yasaya göre Bakanlık emrine alınınca, kendi hak-
kında uygulanan işlemin dayandığı 6435 sayılı yasanın, 27 Mayıs 1961 Anayasası-
na aykırı olduğunu ileri sürerek, hakkındaki kararın iptali için Danıştay'da dava 
açtı. Ne var ki, Danıştay, bir yasanın Anayasaya aykırı olup olmadığına karar 
verme yetkisine sahip değildir. Bu nedenle davacının sadece "Anayasaya aykı-
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rılık" iddiasını inceledi ve bunu "ciddi" bularak, esas davayı karara bağlamadan 
önce konunun Anayasa Mahkemesince incelenmesi için dosyayı bu mahkemeye 
yolladı. Durumu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Resmî Gazetenin 8 Aralık 1962 
tarihli sayısında yayımlanan 14 Kasım 1962 tarihli kararında, 6435 sayılı yasanın 
üçüncü maddesini şu gerekçe ile iptal etti : 

"Kanunun, inceleme konusu olan 3. maddesi hükmünün, bugünkü hukukî ni-
zamımıza aykırı bulunduğunda tereddüt edilemez. Zira Anayasa —yalnız idare-
nin değil— bütün devlet faaliyetlerinin kazai denetim altında cereyanını emret-
mekte, yasama organının faaliyetlerini dahi bu denetime tâbi tutmakladır. Tem-
silciler Meclisi Anayasa Komisyonunun 9 Mart 1961 tarihli raporunun (Genel ge-
rekçe) bölümünün (Yargı) kısmında belirtildiği gibi : MHukuk devletinin temel 
unsuru, bütün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olmasıdır. Bu uy-
gunluğu sağlayacak makamlar yargı organlarıdır. Anayasa, bütün iaaliyetlerini 
kazai murakabeye tâbi tutmuş bulunmaktadır. Yasama organının faaliyetleri Ana-
yasa Mahkemesinin kazai denetimi altındadır. Anayasanın 114. maddesi, kazai de-
netimi bütün idari eylem ve işlemlere teşmil etmek suretiyle devlet faaliyetleri-
nin kazai denetim sistemini tamamlamaktadır". Gerek bu gerekçe, gerekse Anaya-
sanın "İdarenin hiçbir eylem ve işleminin, hiçbir halde, yargı mercilerinin dene-
timi dışında bırakılamayacağı" esasını taşıyan 1)14. maddesinin açık hükmü kar-
şısında, 6435 sayılı kanunun 3. maddesinin, Anayasanın özüne ve sözüne aykırı 
bulunduğu ve iptali gerektiği kanısına varılmıştır. <(....) Ru sebeple 6435 sayılı ka-
nunun 3. maddesinin iptaline 14.1:1.1962 tarihinde oybirliği ile karar verildi." 

8), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı- Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiş'tirilmesine Dair .21 Haziran 1954 Tarih ve 6422 Sayılı Yasanın Birinci Maddesinin 
(b) fıkrasının son cümlesi aynen şöyledir : 

"Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye sevkedilenler hakkındaki karar-
lar kafidir. Bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine başvurulamaz." 

(Bu kural uyarınca 1962 yılında emekliye ayrılan bir kamu görevlisi, hakkın-
da uygulanan emeklilik işleminin iptali için Danıştay'da dava açtı ve Danıştay 
bu kuralın Anayasaya aykırılığı savını ciddi bularak dosyayı Anayasa Mahkeme-
sine gönderdi. Durumu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 11 Mart >1963 tarihli Res-
mî Gazetede yayımlanan 30 Ocak '1963 tarihli kararıyla, 6422 sayılı yasanın yu-
karıya aktardığım fıkrasını şu gerekçe ile iptal etti : 

"Sözkonusu 39. maddenin (b) fıkrasına dayanılarak verilen "Re'sen emekliye 
ayırmak" kararlarıyla hak ve menfaatlerini ihlâl edilenlerin yetkili kaza merci-
lerine başvurmaları önlenmiştir. Oysa, Anayasanın 31. maddesinde, herkesin meş-
ru bütün vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı mercileri önünde dava-
cı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına ısahip bulunduğu açıklanmıştır. 
114. maddede ise, "İdarenin hiçbir eylemi, işlemi, hiçbir halde yargı mercilerinin 
denetimi dışında bırakılamaz" ilkesi vardır. Şu halde "re'sen emekliye ayırma" 
kararları aleyhine yargı mercilerine başvurma yolunu kapayan kanun hükmü Ana-
yasaya aykırıdır. Bu maddenin iptaline 30.1.1963 tarihinde karar verildi." 
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3) Yaşamda en somut örnek, insanın kendi başından geçmiş olaylardan alın-
dığı için, kişisel olaralk karşılaşmış olduğum bir haksızlığın yargı yoluyla düzel-
tilmesine ilişkin bir örnek sunacağım : Eski Üniversiteler Yasasına göre, 65 ya-
şını dolduran öğretim üyelerinin listesi her ders yılı sonunda Rektörlükçe Üni-
versite 'Senatosuna bildirilir ve Senato bunlardan, derslerini verme yeteneği ve 
gücü olanların süresini uzatır, bu gücü yitirmiş olanları da emekliye ayırırdı. Bu 
yönteme göre, İstanbul Üniversitesinin türlü fakültelerinde 78 yaşına kadar gö-
rev yapan profesörler bile vardı. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu, hiç-
bir sebep göstermeksizin beni emekliye ayırdı. O tarihte 68 yaşında ve görevimi 
gereği gibi yerine getirebilecek güçle olduğumdan, haksız bulduğum bu emekli-
lik işleminin durdurulması için Danıştay'da dava açtım ve ayrıca işlemin iptalini 
istedim. 

Üniversitenin öbür fakültelerinde 78 yaşındaki bazı öğretim üyeleri için "Gö-
rev yapabilir" yargısına vararak onları Üniversitede alıkoyan Senalo'nun beni 
emekliye ayırmasını hukuka aykırı bulan Danıştay, yürütmeyi durdurdu ve ar-
dından Senato'nun verdiği emeklilik kararını da iptal etti. Yeniden eylemli gö-
reve döndüm (ıl). Eğer yukarıda sözünü ettiğim 642ı2 sayılı yaşa benim Üniversi-
te Senatosunca emekli edildiğim tarihten önce Anayasa Mahkemesince iptal edil-
memiş olsaydı, Danıştay benim dava dosyamı da, doğal olarak, Anayasa Mahke-
mesine gönderecek ve Anayasaya aykırılık savının karara bağlanmasını isteye-
cekti. Fakat 6422 sayılı yasanın "Emeklilik işlemine karşı yargı mercilerine baş-
vurulamaz" kuralı, az önce belirtildiği gibi, .'1963':te iptal edilmiş olduğundan, be-
nim davam doğrudan doğruya Danıştayca karara bağlandı. 

4) 12 Mart 197:1'den sonra Anayasa'da olumsuz yönde yapılan değişiklikler-
den birisi, bu yasanın 144. maddesinin birinci fıkrasında, 20 Eylül 1971 tarih ve 
1488 sayılı yasa ile yapılan değişiklik olmuştu. Bu maddenin birinci fıkrası, de-
ğiştirilmeden önce şöyle idi : "Hakimlerin bütün özlük işleri hakkında karar ver-
me yetkisi Yüksek Hakimler Kurulu'nundur." 

Değişiklikten sonra fıkra şu biçimi aldı : "Yüksek Hakimler Kurulu, adliye 
mahkemeleri hakimlerinin özlük işleri hakkında kesin karar verir. Bu kararlar aley-
hine başka mercilere başvurulamaz." 

Oysa, daha önce bir yazımızda belirlmiş olduğumuz gibi (2) : "Yüksek Hakim-
ler Kurulu, bir yargıç hakkında disiplin veya meslekten çıkarma kararı verirken, 
yargı mercii olarak değil, bir idarî disiplin mercii olarak görev yapmakladır. Du-
ruım böyle olunca, Yüksek Hakimler Kurulu'nun disiplin ve ceza işlerindeki ka-
rarlarının kesin olması kuralı Anayasanın : "İdarenin her türlü işlem ve eylem-
lerine karşı yargı yolu açıktır" diyen 114. maddesiyle çelişmekte ve "Hukuk Dev-
leti" yapısını zedelemekledir. Parlamentonun tasarrufları Anayasa Mahkemesin-

(1) Daha sonra "Üniversiteler Yasası Parlamentoca değiştirilerek 65 yaşım dolduran 
Öğretim üyelerinin görevlerini uzatma yetkisi Senato'dan alındı ve 70 yaşını dol-
duran bütün öğretim üyelerinin kepsin emekliliği esası konuldu. 

(2) Cumhuriyet Gazetesi, 8 (Eylül 1974. 
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de, Hükümetin ve İdarenin eylem ve işlemleri de Danıştayda denetime bağlı ola-
cak, buna karşılık Yüksek Hakimler Kurulunun idari nitelik taşıyan disiplin ka-
rarları böyle bir denetim dışında kalacak... Bu, hıikuk devleti ilkesini zedeler. Bu 
kuralın kaldırılması ve Yüksek Hakimler Kurulunca verilecek disiplin kararlarına 
karşı, eskiden olduğu gibi, Danıştayda yargı denetimi kapısının açılması gere-
kir (....). Nasıl ki devlet görevlilerinin bütün özlük işlerinde idarece verilecek ka-
rarlar Danıştay'ın yargısal denetimine bağlanmış ise, yargıçların özlük işlerinde 
Yüksek Hakimler Kurulunca verilecek kararların da aynı denetime bağlı olması 
Anayasamızın temel ilkelerinden olan eşitlik ve hukuk devleti ilkelerinin gere-
ğidir. ıBu nedenle '144. maddenin eski durumuna getirilmesi gereklidir." 

Yukarıki düşünceyi açıklamış olduğumuz Eylül 1974'ten üç yıl sonra sevinçle 
öğrendik ki, kendi özlük hakları konusunda yargıçların Danıştay'a başvurmaları-
nı engelleyen bu Anayasa kuralı, Anayasa (Mahkemesince iptal edilmiştir. Buna 
göre, artık yargıçlar da, öbür devlet memurları gibi, yer değiştirme ve disiplin 
cezaları karşısında Danıştay'a başvurabileceklerdir. Çünkü cezaya uğrayan bir 
yargıç, Danıştay'da dava açarak, hakkındaki cezanın kaldırılmasını istemiş, Da-
nıştay'a başvuruşunu engelleyen 444. maddenin birinci fıkrasının Anayasaya ay-
kırı olduğunu öne sürmüştü. Danıştay Beşinci Dairesi, yargıcın istemini yerinde 
görerek, davayı Anayasa Mahkemesine götürmüş ve ;144. maddenin ilk fıkrasın-
daki "Bu kararlar aleyhine başka mercilere başvurulamaz" cümlesinin iptalini is-
temiştir. Anayasa Mahkemesi de Danıştay'ın istemini yerinde bularak, Anayasa-
nın 144. maddesindeki bu kuralı oybirliği ile iptal etmiştir. 

Vermiş olduğum bu dört örnekte, kamu görevlilerinin Anayasal hak ve gü-
venceleri yani kişi yararına tüzel güvence söz konusudur. Bu konularda Anaya-
sa Mahkemesince ve Danışiayca "Parlamentonun yasama işlemleri ile yürütmenin 
idare işlemlerinin yargısal denetime bağlı olduğu" ilkelerine dayanılarak hukuk 
devleti doğrultusunda karar verilmiştir. Bu örnekler gösteriyor ki, bir ülkede hu-
kuk devleti ancak yargı denetimiyle gerçekleşebilir ve vatandaşın halkları ancak 
bu denetimle sağlanabilir. Bu denetime karşı çıkmak, doğrudan doğruya hukuk 
devletine karşı olmak demektir. 

IV — Uygulamada Kamu Yararına Tüzel Güvence : 

Yukarıdaki dört örneği, kişisel ve bireysel hak ve yararlar alanından verdik. 
Şimdi yargısal denetimin büyük önemini gösteren bir örneği de kamu yararı ala-
nından verelim : 1965 yılı ortalarında, özel yüksek okullara ilişkin olan 625 sa-
yılı yasa yürürlüğe girdi. Özel yüksek okullarda daha çok "ticari kazanç" eğili-
minin üstün geleceği açıktı. Nitekim 625 sayılı yasadan sonra özel sermaye tara-
fından, özel yüksek okullar alanına milyonlarca lira yatırım yapıldı ve büyük 
kentlerimizde böyle okullar, yerden manlar. biter gibi, birden bire çoğalıverdl. 
1 - 2 yıl içinde İstanbul'da 14, Ankara'da 10, İzmir'de 8, Adana'da 2, Eskişehir'de 
2 olmak üzere tam 36 özel yüksek okul açıldı. Böylece 8 Haziran 1965 gün ve 625 
sayılı "Özel Öğretini Kurumlan Kanunu" yürürlüğe girdikten sonra büyük kent-
lerde müthiş bir yüksek okul enflâsyonu başgösterdi. Eğer çok büyük ve tatlı 
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kazançlar olmasaydı, özel sermaye bu alana böyle geniş 'ölçüde bir yatırımı el-
bette yapmazdı. Bu kadar çok okula, yetenekli öğretim üyesinin nerden buluna-
cağı hiç düşünülmüyordu. Kitaplıklar, inceleme ve araştırma laboraiuvar ve araç-
larının gereği gibi sağlanmasına olanak yoktu. Durum bir olunca, bu okullarda 
yüksek ücretler karşılığında okuyan öğrencilerin bilim düzeyi ve bunlardan me-
zun olup diploma alanların kendi meslek alanlarındaki yetenekleri elbette devlet 
üniversitelerinden ve akademilerinden mezun olanlarınkine eşit olamazdı. Üste-
lik bu özel yüksek okullarda yüksek ücretler karşılığında pahalı öğrenim görıme 
olanağının sağlanması, ülkemizde sosyal eşitlik (fırsat eşitliği) ilkesini kökünden 
.sarsıyordu. 

Özel yüksek okullar kurulmasına olanak sağlayan 625 sayılı yasanın ruhu ve 
temeli, bu yasanın Jl. ve 13. maddelerinde yatıyordu. 

Birinci maddeye göre : "Özel öğretim kurumları,- Türkiye Cumhuriyeti uyruk-
lu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve hukuk hükümlerine göre idare edilen 
tüzel kişiler tarafından açılan her derecedeki okullar ile (....) yabancılar tarafın-
dan açılmış bulunan öğretim kurumlarıdır". Bu maddede "her derecedeki okul-
lar" biçiminde yer alan üç kısa sözcük, yüksek dereceli özel Okulların açılmasına 
olanak sağladığı için bu madde yüksek öğrenim alanına özel sermayenin akması-
na yol vermek üzere kurulan "özel yüksek okul" köprüsünün ana ayaklarından 
biridir. 

Onüçüncü maddenin son fıkrasına göre ise : "İmtihan hakları ve askerlik du-
rumları bakımından özel yüksek okul öğrencilerine, resmî yüksek okul öğrencileri 
gibi işlem yapılır". Özel yüksek okulları bitirenlere —Üniversiteleri de kapsa-
yan— resmî yüksek okul mezunları gibi hak ve yetki tanıyan bu madde, yuka-
rıda sözünü ettiğim özel yüksek okul köprüsünün ikinci ana ayağıdır. Böylece 
625 sayılı yasa ile özel sermayeye yol veren özel yüksek ökull köprüsü, bu iki ana 
ayak üzerine oturtulmuştu. Bunlardan diploma alanlar, üniversitelerin ilgili fa-
kültelerinden diploma alanların kazandıkları hak ve yetkilere sahip oluyorlardı. 
Ama Anayasanın 1:20. maddesi şöyle diyordu : "Üniversiteler ancak devlet eliyle 
ve kanunla kurulur ve özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri niteliğinde olur". Oysa 
•özel yüksek Okullar, 625 sayılı yasaya uygun biçimde kurulmakla birlikte, —üni-
versite niteliği yönünden— Anayasanın 120. maddesindeki "Üniversiteler ancak 
devlet eliyle kurulur" kuralına aykırı bir kimlik taşıyorlardı. Ayrıca bu özel yük-
sek okullar birer "özerk tüzel ıkişi" değildiler. 

Bu kısa açıklamadan sonra şimdi somut olaya gelelim : "Özel yüksek mühen-
dislik okullarından birince verilen inşaat mühendisliği diplomalarının iptali ve 
Anayasaya aykırı sayılan 625 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesince incelenme-
sinin sağlanması" amacıyla bir ilgili tarafından, Danıştay'da açılmış olan bir da-
vada, Anayasaya aykırılık savını ciddi gören Danıştay Dava Daireleri Genel Ku-
rulu, dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermiş ve bu yüksek mahkeme, uzun ve 
çok yönlü bir incelemeden sonra, ilgili maddeleri iptal etmiştir. Anayasa Mahke-
mesi iptalden önce, Anayasa hukuku alanında tanınmış öğretim üyelerinin düşün-
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çelerini sormayı ihmal etmemiş ve ayrıca, Anayasa'yı 1961 de kabul etmiş bulu-
nan Kurucu Meclisin, özellikle Temsilciler Meclisinin tutanak dergilerini ve ko-
nuşmacı üyelerin sözlerini derinlemesine incelemiştir. 

Özel yüksek okullar sorununu türlü açılardan böylece derin bir incelemeye 
tabi tutan Yüksek Mahkeme, 12X1971 tarihli ve ülkemizin sosyal gerçeklerini bi-
lenlerce zevkle okunmağa değer, doyurucu bir kararla, 625 sayılı yasanın 1. ve 13. 
maddelerinin ve ayrıca 8. ve 48. maddelerindeki kimi kurallarının Anayasa'ya ay-
kırı olduğu sonucuna vararak bu ımadde ve kuralları iptal etti. Bir kısım üyeler 
bu karara muhalif kaldılar. Bunlardan o zamanki başkan Hakkı Ketenoğlu [*] ile, 
notla adlarını andığım iki üyenin imzalarını taşıyan bir tek krşı - oy yazısının say-
fa tutarı, asıl Anayasa Mahkemesi kararı gerekçesinin sayfa tutarına hemen hemen 
eşittir. 

Yüksek Mhkeme iptal kararını özellikle şu temele dayandırmıştır : 
a) Ülkemizdeki özel yüksek okullardan pek çoğunun, mezunlarına vermiş ol-

duğu diplomalar, aynı branştaki üniversite mezunlarına yasa ile tanınmış oları 
hak ve yetkilerin tıpkısını sağlamakladır. 

b) Anayasa'nın 120. maddesine göre üniversiteler ancak devlet eliyle kurulur 
ve özerkliğe ısahip ikamu tüzel kişileridir. 

c) Oysa, özel yüksek okulların, üniversiteler gibi bilimsel ve yönetsel özerk-
likleri yoktur. 

d) Özel yüksek okullar kâr amacı güden kuruluşlardır. Bu nedenle bu okullar-
da tarafsız bir eğitim ve öğretim yapılamaz. 

e) Bu nedenle devletin kilit noktalarında görev yüklenecek nitelikle ve taraf-
sızlıkta elemanların bu özel okullarda yetiştirilmesi olanaksızdır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinde, kamu yararı bakımın-
dan önemli olan şu düşünceler yer almıştır : 

"Çağdaş uygarlığın temeli, insanların davranışlarında, eylemlerinde hakkr 
egemen kılmalarıdır. Bunun yolu ise bilimsel çalışma yoludur,- bu yolun kılavu-
zu olan ilke de bilimin, insanların yaşamasında gerçek yol gösterici sayılması i l-
kesidir. Bu ilkenin eylemli olarak uygulanabilmesi için toplum yapısının kilit yer-
lerinde bilimsel gerçeği arayıp bulabilecek, uygulayabilecek ve bütün düşünce 
ve davranışlarında bilimsel gerçeğin isterlerinden ayrılmayacak kişilerin bulun-

[ * ] Anayasa Mahkemesinin o tarihteki (Başkanı —emekli olduktan sonra AP üyesi 
olarak Parlamento'ya giren— Hakkı Ketenoğlu ile üyelerden Fazıl Uluocak ve 
Halit Zarbun'un ortaklaşa verdikleri karşı - oy yazısından öğrendik ki, Yüksek 
Mahkemece Anayasa Hukuku alanında tanınmış öğretim üyelerinden istişare ra-
poru istenilmek suretiyle düşüncelerine başvurulan bilim adamları bu konuda oy 
Ibirliğine varamamışlardır : Profesörlerden, Hüseyin Nail Kübalı, Bülent Nuri 
Esen, Vakur Versan, Orhan AMıkaçtı, Turan Güneş, İlhan Unat, Gündüz Gökçen, 
"üniversite" ile "Yüksek Okul" un eş anlam taşımadıkları ve dolayısıyla özel yük-
sek okullara ilişkin 625 sayılı Yasa'nm Anayasaya aykırı olmayacağı görüşünü 
savunurlarken, yine profesörlerden Muammer Aksoy, Bahri Savcı, Mümtaz Soy-
sal, Sungur Tekin, bunun tersi görüşü, yani 625 sayılı Yasa'nm, Anayasa'ya ay-
kırı olduğu görüşünü sürmüşlerdir. 
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ması/ bunun sağlanması için de bu nitelikle kişilerin yetiştirilmiş olması zorun-
ludur. Bilimsel çalışma, yalnız aklın ve gözlemin biçimlendirdiği bir çalışma ol-
ması dolayısıyla, böyle bir çalışmayı ve bilimsel yolda eyleme yönelecek kişile-
rin bilimsel gerekler dışında bir etki ile karşılaş,maksızm yetiştirilmeleri temel bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yalnızca bilimsel ve nesnel ölçülere göre biçim-
lendirilmiş bir öğretim ve eğilimin gerçekleştirilmesi toplumsal açıdan büyük önem 
gösteren alanlardaki yüksek öğretim ve eğitimin, gerek siyasal çevrelerin ve özel-
likle siyasal iktidarın, gerekse toplumdaki çeşitli kümelerin etkilerinin dışında 
tutulmuş bir öğretim ve eğitim düzeni ile olabilir. Bu düzenin gerçekleştirilmesi 
düşüncesi, üniversitelerin devletçe ve yasa ile kurulması ve üniversitelerin yö-
netimsel ve bilimsel özerklikle donatılması ilkelerinin ortaklaşa gerekçesidir (....). 
Devletin başta gelen ödevinin, kazanç ereği güden özel kuruluşlarca yerine geti-
rilmesi; öğretim ve eğitimin temel hedefinden saptırılması, gitgide soysuzlaşlırıl-
ması sakıncasını doğurur ve böylelikle eğitim ve öğretim yoluyla hem bilgili, hem 
nitelikli yurttaşlar yetiştirilmesine yönelen anayasal ereklen iyice uzaklaştırılmış 
olur". 

Gerekçeden aldığımız bu parçalarda, Türkiye'nin sosyal gerçeklerine uygun, 
bilimsel ve anayasal nitelik taşıyan düşüncelerin ve kamu yararı .kaygısının pırıl 
pırıl ışıldadığı açıkça görülüyor. Anayasa Mahkemesinin bu gibi kararlarına düş-
man olanlar Ikamu yararına karşı ve özel çıkardan yana olanlardır. 

Parlamentonun yasama işlemlerinin yargısal denetim ltınd bulunmasının, yal-
nız vatandaşların özel hak ve özgürlüklerinin korunması için değil, toplumun ka-
musal çıkarlarının korunması bakımından da ne denli yerinde ve gerekli olduğu, 
Anayasa Mahkemesinin özel yüksek dkullar dolayısıyla vermiş olduğu 12.1.1971 
tarihli bu kararda açıkça görülmekledir. 

V. 1961 Anayasa'smda Tüze (Hukuk) Devletine İlişkin Kurallar : 

Yukarıda verilmiş olan somut örneklerin ışığında şimdi 1961 Anayasasındaki 
"hukuk ilkesi" ni eile alalım : Bilindiği gibi, Anayasamızın Başlangıç bölümü, -altı 
fıkradan oluşan bir tek cümleden ibarettir ve metne dahildir. Anayasa'nın 156. 
maddesi bu konuda şöyle der : '^Anayasa'nın dayandığı temel görü ve ilkeleri be-
lirten Başlangıç kışımı Anayasa metnine dahildir". 

İşte metne dahil olan bu Başlangıcın beşinci fıkrası aynen şöyledir : 

"İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleli, ferdin huzur 
r e refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokra-
tik hukuk devletini bülün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için;" 

Bu fıkradan, tek başına bir aniam çıkmaz. Ama bu fıkradaki ilkelerden sadece 
"hukuk devleti" ilkesi alınıp, Başlangıç kısmının birinci, ikinci ve altıncı fıkra-
larıyla birleştirildiğinde şu kısa metnin oluştuğu görülür : 

"Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan (....) 
Türk Milleti; (....) demokratik hukuk devletini (....) kurmak için (....) bu Anayasa'yı 
kabul ve ilân eder". 
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Ayrıca Anayasamızın ikinci maddesi: 'Türkiye Cumhuriyeti (....) bir hukuk 
devletidir" der ve bu hukuk devletinin niteliklerini şöyle sıralar : "İnsan hakla-
rına ve başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere dayalı, milli, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti". 

Demek ki, bizim Anayasamıza göre hukuk devrelinin : l) Milli, 2) Demokra-
tik, 3) Laik, 4) Sosyal, niteliklerini taşıması ve ayrıca : a) İnsan haklarına, b) Baş-
langıç kısmında belirtilen temel ilkelere dayalı olması zorunluluğu vardır. 

İnsan hakları hem anayasanın "temel haklar ve ödevler" başlığını taşıyan 
10 - 53 üncü maddelerinde belirtilen, hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bil-
dirisiyle kabul ve ilân edilmiş olan kişi hak ve özgürlükleridir. Bunları burada ay-
rı ayrı açıklamaya ve incelemeye gereklik yoktur. Önemli olan nokta, devletimi-
zin temel niteliğini oluşturan "hukuk devleti" ilkesinin, insan haklarına dayalı 
olmasıdır. İkinci maddenin buyruğu budur. Şu halde eğer ülkemizde insan hak-
larına saygı gösterilmiyorsa, örneğin dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin herkese tanınmış olan eşitlik (12), yaşa-
ma (14), maddi ve (manevi varlığını geliştirme (14), özgürlük (14), işkenceden ko-
runma (14), -özel yaşamın gizliliği ve konut dokunulmazlığı (15, ;16), ha-
berleşme ve gezi özgürlüğü (l7, :18), din ve vicdan özgürlüğü (19), düşünce öz-
gürlüğü (20), bilim özgürlüğü (21), toplantı hak ve özgürlükleri (27 - 28, 29), sos-
yal güvenlik hakkı (48), sağlık hakkı (49), öğrenim hakkı (50), gibi insanlık hak 
ve özgürlükleri türlü bakımlardan saldırıya uğramakta ve devlet bunların korun-
ması, kişinin bu insanlık hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ödevini 
yerine getirmemekte ise, Anayasamıza ve Anayasanın bütün biçimsel uygulama-
larına rağmen, devletin bir hukuk devleti olduğu kabul edileme?. Yetkili kişile-
rin "Biz hukuk devletiyiz" demesiyle, ve Anayasaya Türkiye'nin bir hukuk dev-
leti olduğunun yazılcnasıyla, Türkiye bir hukuk devleti olamaz. Çünkü hukuk 
devleti Olabilmek için, Anayasa'nın ikinci maddesinde yazılı koşulların bulun-
ması ve gerçekleştirilmesi zoruhluğu vardır. Bunlar, az önce belirttiğim gibi, 

l) Türkiye Cumhuriyeti'nin —bir kısmını yukarıda saydığım— insan hakla-
rına dayalı olması, yani devletin yetkili makam ve kişilerince bu hakların ihlal 
edilmemesi ve ihlâline izin verilmemesi, 

ı2) Türkiye Cumhuriyeti'nin, Anayasa'nın Başlangıç kısmında belirtilen te-
mel ilkelere dayalı olması, 
koşullarıdır. 

(Nedir Başlangıç kısmındaki temel ilkeler ? Anayasa'da bunlar şöyle deyim-
lendirilımiştir : 

a) Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu yitiren ik-
tidarlara karşı milletin direnme hakki; 

b) Milletimizin dünya milletleri 'ailesinin eşit haklara sahip bir üye Olmasını 
amaç edinecek Türk milliyetçiliği/ 

c) Yurtta barış cihanda barış ilkesi, 
d) Ulusal Savaşım ruhu ve ulus eğemenliği/ 
e) Atatürk devriminin gerçekleştirdiği reformlara bağlılık, 
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f) İnsan hak ve özgürlüklerinin, ulusal dayanışmanın, sosyal adaletin, kişi-
nin ve toplumun huzur ve refahının gerçekleştirilmesi ve güvence altına alınması,-

g) Bütün bunların olabilmesi için "hukuk devleti" ilkesinin gerçekleştirilmesi. 

VI. Anayasa'nın Özüne Uygun Olarak Uygulanmasını Sağlama Savaşımı : 

ı'Şunu önemle belirtmek gerekir ki, bu ilkeler ancak Anayasa'nın ve huku'kun 
üstünlüğü ilkesinin ve bu Anayasa'nın 8. maddesinde yazılı olan : "Kanunlar Ana-
yasa'ya aykırı olamaz. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır" prensibinin, baş-
ta devleti yönetenler olmak üzere, herkesçe ve özellikle bütün hukukcularca be-
nimsenmesi sayesinde olur. 

Yasalar ve Anayasa, özüne uygun bir biçimde uygulanmak için yapılır. Sos-
yal ve ekonomik koşullar gerektirdiği zaman bunlar elbette değişikliğe uğraya-
bilirler. Ama sosyal ve ekonomik koşullar bugünden yarına hemen değişmeyece-
ğine göre, devletin temel yasası olan Anayasa'nın salt bazı kurallarını uygula-
mak için, sık sık değiştirilmesi doğrudan doğruya siyasal bir nitelik taşır ve bu 
nedenle devlet yapısında istikrarsızlık, toplum yapısında huzursuzluk doğurur. 
Hele Anayasa'nın reformcu ve sosyal kurallarının uygulamasız bırakılması yüzün-
den doğan huzursuzlukları ve karışıklıkları önlemenin çaresini o Anayasa'nın şid-
det önlemleri doğrultusunda değiştirilmesinde aramak, devletin siyasal, sosyal ve 
ekonomik yaşamını sarsıntılara uğratır, vatandaşları umutsuzluğa, kinlere, düş-
manlıklara, hafta zulme sürükler. Şu halde hukuk devletini ilke olarak kabul etmiş 
olan anayasalarda dikkat edilecek en önemli iki noktadan biri, istikrar, öbürü tam. 
uygulamadır. 

İstikrar, anayasal kuralların vatandaş bilincinde ve vicdanında yerleşmesini,, 
anayasal hakların geniş halk yığınlarınca benimsenmesini sağlar. 

Eksiksiz uygulma, idarede keyfiliği, kanunsuzluğu önler. Vatandaşta devle-
te karşı güven doğurur, devlet - vatandaş bütünleşmesini sağlar ve böylece Ana-
yasa'ya can verir. 

Anayasada istikrar ve eksiksiz uygulama öğeleri birbirinden ayrılmaz. Bun-
lar birbirinin bütünleyicisidir. Biri olmadan sadece öbürünün bulunması, devle-
tin Anayasadan yoksun olmasıyla bir demektir. 

Uygar insanlığın, adalet kurumuna, adalet güvencesine, hukuk ve yasa dene-
timine; kısacası hukuk devleti ilkesine dört elle sarıl,masının nedeni, bir yandan, 
insanlık ve vatandaşlık onurunu korumak, öteyandan yararını sağlamaktır. 

Bu iş kolay değildir. Bugünkü dünya devletlerinin durumuna bakmak, hu-
kuk ve adaletin, başta işaret ettiğimiz gibi, ancak bunlar uğrunda savaşmakla elde 
edilebileceğini ve hukuk devletinin böyle kurulup a'ya'kta kalabileceğini göste-
rir. Bunun için en birinci koşul, insanlık sevgisi ve hukuk inancıdır. En gencin-
den en yaşlısına değin biz hukukçulara düşen görev, bu sevgiyi ve bu inancı hiç-
bir zaman yitirmemek ve bunlar için savaşmaktır. 

Bu yazıyı anısına armağan ettiğim değerli bilim adamı, sevgili dostum rah-
metli Prof. Seha L. Meray işte bu kutsal savaşımın erlerindendi. 
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NAMUS CİNAYETLERİNİN TOPLUMBİLİMSEL 
ÇÖZÜMLEMESİ 

Doç. Dr. Doğu ERG1L 

Türk toplumunun özgül yapısından ve kültüründen (değer sisteminden) kay-
naklanan iki teımel şiddet türü vardır : l) Kan davası ve '2) Namus cinayetleri. 

Her iki şiddet olgusunun da kökeni, aslında, tarım toplumudur. Kentleşme ile 
birilikte kentlere taşınan bu şiddet türleri, özellikle alt toplumsal katmanlar ara-
sında, yeni değerler ve davranış 'kalıpları/biçimleri benimseninceye kadar etki-
sini sürdürecektir. 

Ekonomik kaynakların ve yukarı hareketlilik (mobilite) olanaklarının olduk-
ça sınırlı olduğu toplumlarda, bireyler-arası ve aileler-arası yarışmanın (rekabe-
tin), maddi koşulların daha elverişli olduğu toplumlara oranla daha keskin olmasa 
bile daha sert ve kırıcı olduğu varsayılabilir. 

"Azgelişmişlik" tanımına uyan birinci tip toplumlarda, yarışan bireyler, resmi 
kurumların tam anlamıyla gelişmiş olmamaları nedeniyle, ailelerinin, ailelerin de 
bağlı olduğu hısımlık gruplarının ve aşiretlerin desteğinde ve koruyuculuğunda-
dırlar. Bu sosyal oluşumlar (formations) kıt olan kaynakların bölüşümünde bir-
birlerinin önüne geçmek ve toplumsal statüler piramidinde yükselmek için her 
çareye başvurmak eğilimindedirler. 

Bu yollardan biri ve belki de en etkini, rakibin ekonomik ve fizik (korunma 
ve üretim) gücünü zayıflatacak biçimde sayısını azaltmaktır. Ne var ki, her öl-
dürme olayı bozulan dengeyi sağlayacak misillemeyi de birlikte getirir. Bu kar-
şılıklı kırışma nesiller boyu sürer gider, kırsal sosyo-ekonomik yapı ve onun, aile-
nin üstünlüğüne dayalı 'kültürel değerleri çözülene değin. Gerçekten de, modern 
işbölümünün getirdiği yaşam biçimi, bireyler-arası yarışmayı bilgi ve beceriye 
dönüştürdüğü için, barışçı yöntemlere yöneltir. Kan davası da bir yarışma, ama 
acılı ve kanlı bir yarışma yolu olmaktan çıkar. 

Bu yazıda kan davası üzerine özgül bilgi verilmeyecektir. Bunun temel ne-
deni, yazarın, adı geçen konuda doyurucu bir çalışması ve bilgi birikimi olmama-
sıdır. Öte yandan, ikinci konuda, yani "namus cinayetleri" konusunda, kapsamlı 
bir çözümleme yapılmaya çalışılacak ve Türkiye'de bu konuda il'k kez yapılan bir 
araştırmanın bulguları sunulacaktır. 
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Akdeniz Kültürlerinde "Namus" un Genel Bir Tanımı : 

Konunun derinlemesine bir incelemesi "namus" kavramının Türkiye'de ve bir-
çok Akdeniz toplumunda ortak kültürel özellikler taşıdığını gösterir [*]. Nedir bu 
ortak özellikler ? 

Namus kavramının içeriği son derece katı kurallar biçiminde beliren cinsel 
davranışa ilişkin gelenek ve göreneklerden kaynaklanır. Bu alanda ilk kural, cin-
sel saflık ve sakınmadır. Saflığını korumak kadına düşen bir yükümlülüktür. Sa-
kınma ise her iki cinsin görevidir. Kadının namusu, saflığını evlenmeden önce 
herkese karşı koruması, evlendikten sonra yalnızca kocasına sunmasıyla sağlanır. 
Bunun dışındaki her cinsel eylem namussuzca'dır. Erkeğin namusunu belirleyen 
iki şey vardır : Kendisine bağlı olan 'kadınların namusunu titizlikle koruması ve 
başkalarının namusuna '(halk dilinde "mahremiyetine") el atmamasıdır. 

Namus, genel olarak bireyin ve/ya da ailesinin sosyal itibarı ya da prestiji 
diye tanımlanabilecek şeref 'kavramının ayrılmaz bir öğesidir. 

Rekabet halinde bulunan bireylerden ve gruplardan oluşan karmaşık bir 'top-
lumda, şeref, bireyin ve bir ailenin sosyal değerinin ölçütüdür. Bu bağlamda, ba-
zı özel nitelikler her iki cins için de aranan gerekli erdemler olarak belirir. 'Bun-
lar dürüstlük, bağlılık (sadakat) ve iyi bir isim için çaba ve titizliktir. Ama öte 
yandan, iyi bir şöhret ya da isim yapmak için girişilen gerekli hareket tarzı ya da 
davranış biçimi, kişinin sosyal statüsüne (sınıfsal kökenine) ve cinsiyetine bağlı-
dır, yani görelidir (l). Bu görelilik kültürce belirlenmiştir. 

'Halâ kır kökenli sosyal değerlerin etkisini taşıyan/sürdüren Akdeniz havza-
sının azgelişmiş toplumlarında yerleşik gelenek ve görendkler bir erkeği, kendi-
sinin ve ailesinin şerefini korumaya 'kadını da cinsel saflığını ya da namusunu ko-
rumaya zorunlu kılmaktadır. Bu beklentiler kadında cinsel utanç ve erkekte erkek-
lik olarak belirir. Utancın belirlediği davranış alanı içinde cinsel sakınma, mah-
cubiyet ve çekingenlik ı(geri-çekilme, arka plânda kalma) kadınca nitelikler ola-
rak öne çıkar. One geçmek, diğer erkekleri alt-etme'k ve baş-eğmemek ise, erkek-
çe nitelikler olarak kabul edilir. Bu ayırım, her iki cinsin davranış biçimlerini be-
lirler ve yönlendirir. Onların dışında hareket etmek toplumun koyduğu namus 
anlayışıyla bağdaşmaz. 

Erfkekler açısından "erkekçe" tutumlar takınmak ve erkekçe davranmak,- ka-
dınlar açısından cinsel sakınmaya önem vermek,- hareketlerini utanç kavramıyla 
sınırlamak bir namus borcudur. Bu borç önce aileye, ondan sonra da o aileye, üye-
lerinin davranışlarına göre bahşettiği şereften ötürü, toplumadır. Şu halde namus 

[*] Bu değerlendirme büyük ölçüde Akdeniz kültürünün etkisinde kalan Batin Ame-
rika toplumları için de geçerlidir. 

(1) Francois M. A. de Voltaire. 1974. Essai sur L'histoire generale et sur les maeurs 
et L'esprit de Nations. (7 cilt). 
Paris. 175 Siecle de Louis XIV. Cilt 3, s. 438. 
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uyularak, şeref kazanılarak elde edilir. Bu denklem şöyle kurulur : Erkeklerin er-
kekçe davranışı kendi namuslarını olduğu kadar ailenin kadın üyelerinin cinsel 
saflığını —namusunu— da korur. Diğer yandan, kadınların erdemliliği Ikendi na-
musları yanında ailenin erkeklerinin namusunu da korur. IBu durum ailenin şe-
refine yansır. Davranış biçimindeki bu karşılıklılık ailenin bireylerinin namu-
sunu, tümünün de şerefini belirler. Ayrıca toplumun ya da alt-'toplumun (ce-
maatin) yerleşik değer ve örflerinin devamını sağlar. 

Erkeklik şöhreti ve utancın verdiği saflık ve bu değerlere bağlı olan namus, 
yerleşik beklentilerin dışına çıkılınca 'kolaylıkla yitirilebilir. Şu halde "namuslu" 
•olmak, sürekli bir durum ya da nitelik değildir. Korkaklığa ve duygusallığa, be-
denin şehvetlerine karşı sürekli bir mücadele ister. Bu mücadelenin kazanılması 
sonuçta şereflilikle, yitirilmesi şerefsizlikle son bulur. 

Bir erkek, her zaman yiğit ve bükülmez (baş-eğmez), ruh ve bedende sağ-
lam/güçlü olmalıdır. Doğallıkla bu ideal nitelikler güçlülüğün yüceltildiği as'ker-
cil toplumların varlığını ve sürekliliğini vurgular (2). 

(Genellikle eşitsiz toplumlarda, özellikle daha yoksul olan azgelişmiş 'toplum-
larda, mevcut kaynakların (gelir, eğitim, mesleki beceri v.s.) dağılımında en şans-
sız olan alt toplumsal katmanlar arasında birey ve ailelerin şeref merdiveninde 
'tırmanma mücadeleleri son derece sert olmaktadır denmişti. Gerçekten de, bura-
da araştırma evreni olarak alman azgelişmiş toplumların özellikle tanım kesimin-
de, bir ailenin maddi varlığını ve/ya da itibarını kaybetmesinden ötürü doğan 
aşağı-doğru hareketliliğinin, diğer ailelerin statüsünü pekiştirdiği ya da yükselt-
tiği bilinmektedir 1(3). Böylece, bireysel duyguların tamamen dışında, şeref kav-
Tamı, toplumun tümü ya da onun bir alf-biriminde var olan öncelik sırasına (hi-
yerarşiye) ilişkin oydaşmayı (consensus) yerleştirmeye ve/ya da güçlendirmeye 
hizmet eder (4). Bu süreç içinde birey ve aileler, dedikodudan saldırgan davra-
nışlara kadar her yolla birbirlerinin şeref ya da sosyal statü kazanma çabalarını 
baltalamaya çalışırlr. Aksi halde, sınırlı kaynaklar üzerinde verilen bu mücade-
lede bazılarının 'öne geçmesi diğerlerinin kaybı demektir. Diğer bireylerin ya da 
ailelerin IkaYnaklarma tecavüzün derecesi o bireylerin ya da ailelerin gücüyle 
orantılıdır. 

O halde, toplumsal statü ya da şeref kazanma mücadelesinin temelinde, eşit-
lik olmasa bile bir denge arayışı söz konusudur. Ama eşitsiz kurulmuş toplumlar-
da bu dengenin tesisi oldukça güçtür. 

Ailenin halâ bireyi destekleyen ana sosyal kurum olduğu sosyal oluşumlar-
da (formation), şerefini yitiren bir aileye mensup olan bireyin itibar ya da kabul 

(2) J . K. Oampbell. 1964. Honour, Family and Patronage. Oxford : Claredon Press. 
<3) Julian Pitt-Rivers. 1965. "Honor and Social Status", J . G. Peristiany (ed.), 

Honour and Shame. Londra : Weidenfield ve Nicholson. 
<4) J . G. Peristiany. 1966. "Honour and iSlıame in a Cypriot Highland Village", 

Peristiany, ibid., s. 38. 
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görmesi hemen hemen olanaksızdır. Böyle bir kişiye katlanılabilir ama sayılma-
sı, ilgi görmesi beklenemez. Aynı doğrultuda, her ne kadar onlara açıkça şeref-
sizlik alfedilımezse de, yaşamları için başkasına muhtaç/bağımlı olan düşkün bi-
rey ve ailelerin istedikleri itibar onlardan kolayca esirgenir (5). 

Öyle anlaşılıyor İki, "şeref" kavramının toplumda iki işlevi var. Şeref, insan-
ları üyesi oldukları toplumun ideallerine uygun davranmaya zorluyor. Bu anlam-
da şeref, sosyal değerler ile, beklenen davranış arasındaki psikolojik köprüdür. Şe-
refin diğer toplumsal işlevi ise, siatus Quo'yu (yani var olan güç ilişkilerini ve 
onun dayandığı sosyal hiyerarşiyi) meşrulaştırmak ve kültür tarafından belirlenen 
öncelik (statü) sıralamasının yerleşik güç ilişkilerine uyumunu sağlamaktır (6). 

Bu açıklama şerefin sosyal kökeni üzerine şöyle bir tanımlama getirmeyi ko-
laylaştırıyor : Şeref, bireyin hareketlerinden kaynaiklanır ama toplumun bağrın-
da varlık kazanır. Şu halde şeref önce birey tarafından duyulur, onun tarafından 
<1— namuslu davranışıyla,. 2— diğer bireylerle yarışta başarı kazanarak) talep 
edilir ve başkaları ı ( t o p l u m ) tarafından verilir/onaylanır. 'Diğer yandan, şerefsiz-
lik iki olgudan kaynaklanır. Bunlardan ilki bireyin kendi olumsuz (namus de-
ğerlerine uymayan) davranışlarıdır. Diğeri, bireye dışardan zorlanan başkaları-
nın davranışlarıdır. Başkalarının davranışları, bireyin sosyal statü arayışının en-
gellenmesi ve/ya da namusunun lekelenmesi doğrultusunda olabilir. Bu anlamda 
şeref kaybı bireye zorlanır, onun tarafından benimsenir ve sonra da duyulur. 

Bireyin sahip olduğu şerefi koruması kadın ve erlkek için farklıdır denmişti. 
Erfkek bu amaçla, diğerlerini (rakiplerini) alt etmek, onların önüne geçmek ve aile 
üyelerinin, özellikle kadınların namusunu korumak için azami çabayı harcar. Bu 
yolda şiddet kullanmaktan çekinmez. Kadın ise, cinsel sakınma ve mahcubiyet 
beklentilerinin gerektirdiği gibi davranır. Ana ve eş rolleriyle ailenin diğer bi-
reylerini, özellikle erkeklerini, özveriyle destekler ve onların hep gerisinde kal-
ma gibi "kadınca" niteliklere uyar. 

Dikkat edilecek olursa, bu tutumlar, geleneksel, daha doğrusu kır ve küçük 
kent yaşamının değer yargılarını yansıtır. Ancak, bu sosyal değerleri ve tulum-
ları benimsemiş olan bireyler doğdukları ve büyüdükleri ortamda kalmıyorlar. 
'Sürekli göçlerle her yıl büyük kentlerimizin alt katmanlarına onbinlerle ölçülen 
müfus dilimleri eklemektedir. Bu kitlelerin kent yaşamına hemen uyum yapması, 
onun değer, tutum ve davranış kalıplarını benimsemesi beklenemez. Kaldı ki ge-
cekondu adı verilen yerleşme kuşaklarında yaşayanlar, yeni göçenler aracılığıyla 
koptukları dünya ile ilişkilerini sürdürmektedirler. Ayrıca, kent onları gelir, bil-
gi, beceri, kültür farkları yüzünden özüımlemelkten çok "kenar" da tutmaktadır. 
Bu da eski köylülerin "kentleşmesini" geciktirmektedir. 

(5) Richard T. Antoun. 1968. "On the Modesty of Women in Arab Müslim Villages : 
A study in the Accomodation of Traditions," American Anthropologist. No. 70 
(Ağustos), s. 671—679; J . Pitt-Rivers. Op. cit.; J . K. Campbell. Op. cit. 

(6) J . G. Peristiany. Op. cit., s.38. 
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ıSözü edilen sosyal ortamda, yani kentsel alt katmanlarda, namus anlayışı ge-
leneksel içeriği ile etkisini sürdürmektedir. Orta-sınıfta bu etki azalmakta, üst-sı-
nıfta hemen hemen hiç kalmamaktadır. Bu farklılığın temeli şudur : Verili bir top-
lumun katmanlı (hiyerarşik) yapısından doğan ve o yapıyı sürdüren değer sis-
temi, her bireyin itibarının şerefinin kendi eşitleri (sımfdaşiları) tarafından onay-
lanacağını da belirler. Daha alt sınıftakiler, bu onay işleminin dışında kalırlar. 
Üsl-sınıftakiler, alt-sınıftakiler için sadece uzak ve resmi kişilerdir. Kişiliklerine 
ilişkin bilgi, ya kamu araçlarıyla ya da dedikodu ile elde edilir ki, bu kanallar 
onların kişiliklerini daha da (olduğundan fazla) abartır •{?). 

Vurgulanması gereken diğer önemli bir konu da, alt-sınıfla karşılaştırıldığın-
da, şerefin namus kapsamına giren bölümünün orta-sınıfın değer yargılarında da-
ha önemsiz, üst-sınıfta daha da önemsiz duruma gelmesidir. 'Aynı farklı değer-
lendiriş, eskiden olduğu gibi şimdi de, kır ve kent nüfusları arasında görülmek-
ledir. Alt-sınıf ile, orta ve üst sınıfların şeref kavramına yükledikleri değerler/içe-
rik arasındaki farklılığın kaynağı şu olabilir : Alt sınıfta cinsel sakınmaya, daha 
üst sınıflarda toplumsal öncelik sırasında geriye kaymamaya (aşağı doğru hare-
ketliliği önlemeye) daha fazla önem verilmektedir. Eğitim, itibarlı bir meslek, ya-
sal sorunlar hakkında bilgi, idari merkezlere yakınlık, servet ve önceden edinil-
miş statü gibi çoğunluğun önüne geçecek olanaklara sahip olmayan birey ve grup-
ların toplum içindeki (katmanlaşmadaki) yerlerini koruyabilmek 'için namus ko-
nusundaki (kurallara uyumda çok daha katı olmaları olağandır (8). Bu olanaklar-
dan yararlanarak daha az "yıpranabilir" bir statü düzeyine varmış olan orta ve 
üst sınıf mensuplarının geniş cinsel ve sosyal özgürlüklerden yararlanmaları bek-
lenebilir. Ayrıca, kent yaşamında ilişkilerin daha Tesmi, toplumsal denetimin da-
ha gevşek olması, bireysel ayrılıklara daha hoşgörülü bir sosyal ortamın oluşma-
sına katkıda bulunur. 

Üst sınıfa bakıldığında, bu sınıfın üyelerinin sahip olduğu olanakların onla-
rı daha doğuşlarından itibaren bir statü (itibar) "kuşağı" ile sardığı görülür. Bu 
koruyucu kuşak onları, şereflerine dıştan gelecek tecavüzlere karşı korur. Üst-sı-
nıf bu yüzden namus açısından yapılan yanlışlardan en az etkilenen toplumsal 
katmandır. Bu düzeydeki kadınların namusları genellikle kendilerini ilgilendiren 
bir sorundur. Çünkü bir üsl-sınıf mensubu olarak doğuşta (ailesi aracılığıyla) el-
de edilen statü sadece bir erkek için değil, (kadın için de geçerlidir. Her ne ka-
dar üst-sınıflan bir kadın, kocasının statüsünü paylaşırsa da doğuştan getirdiği 
(babasının ailesinin) statüsünü kaybetmez. Arislokralik toplumlarda bu kural 
çok daha belirgindir. Bu yüzden, bir üsl-sınıf üyesi kadın, cinsel sakınmaya uy-
madığı zaman bir alt-sınıf üyesi kadın gibi namuslu hareket etmediği gerekçesiy-
le statü kaybına pek uğramaz. Onun statüsünü ayakta tutan maddi olanaklar kay-
ba uğramamıştır çünkü. Ama ona bu maddi olanakları sağlayan 'kocası geri çe-
kerse ve kendi ailesinin desteği de yoksa, 'kadın şeref sıralamasında hızla aşağıya 
kayar. 

(7) ıLuis Martinez Kleiser. 1953. Refranero general ideologico espanol. No. 31-241-31. 
474. Madrid, s. 231 - 241. 

(8) FJMJA. Voltaire. Op cat.; Peristiany. Op. d t . 
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Ütft-sınıfın kendini korumasına yarayan, dolayısıyla bu sınıfın ayrıcalıklarını 
sürdüren iki önemli olgu vardır : Üsl-sınıf, var olan toplum yapısını, tüm ekono-
mik ve siyasal gücünü kullanarak olduğu biçimiyle ayakta tutmaya çalışır. Bunu 
yaparken de, kontrol ettiği bütün ideolojik araçlarla mevcut yapının meşruluğunu 
ve başka seçenekler arasında "en iyisi" olduğunu savunur. Bu çabanın iktidar 
seçkinleri ya da egemen sınıf olarak varlığını sürdürmek yanında diğer bir so-
nucu da, bu sınıfın kendisini, alt sınıfların ımerak ve tecavüzünden koruyacak hem 
maddi hem manevi ı(ideolojik) "duvarlarla" çevirmesidir. Bunun en kestirme yo-
lu ayrı ve tecrit edilmiş yerlerde oturmak ve halkın haberleşme kanallarının dı-
şındaki yollarla haberleşmektir. 

Namuslu olmak ile toplumsal itibarını sürdürmek ya da arttırmak bireyin şe-
refini belirleyen etkenlerdir diye tanımlandı. (Herkesin itibarını arttıracak güç 
ve kaynaklara sahip olmadığı ya da bunların toplumdaki dağılımının eşit olma-
dığı da belirtildi. -Ama toplumun ya da all-loplumun (cemaatin) koyduğu sakın-
ma ve cinsel arılık normlarına uymak herkes için olanaklıdır. Şeref kavramının 
iki dayanağından biri de namus olduğuna göre, sahip oldukları sosyal itibarı 
(statüyü) kaybetmemek için bireylerin namus konusunda son derece dikkatli ol-
maları beklenebilir. Sözü edilen durum özellikle birbirlerini başka türlü geçme 
olanakları oldukça sınırilı olan bireyler arasında —alt sosyal katmanlarda— daha 
açık görülebilir. Bu yüzden alt toplumsal katmanlarda namusa ilişkin değerlere 
ve kurallara çok daha katı bir biçimde uyulması olağandır. 

'Toplumsal/kültürel değerlere atfedilen önem ve bunlara uymaları için birey-
ler üzerindeki sosyal denetimin düzeyi farklı olunca, namusuna ve dolayısıyla 
toplumdaki değerine (şerefine) yönelen tehlikeye karşı farklı toplumsal kalman-

. ılara mensup bireylerin tepkisinin değişik Olması beklenir. Kırsal toplumda ve 
onun değerlerini halâ sürdüren kentsel alt-sınıfta, lekelenen namusun "temizlen-
mesi" çoğu kez kan ile olur (9). Daha yüksek f(orta ve üst) sınıflarda namusa ay-

-»"Ikın bir davranışa genellikle boşanma, mahkeme, sorumluluğu reddetme ve "ta-
lihsiz olayın" etkisini kamuoyu önünde aklayıcı açıklamalarla hafifletme gibi yön-
temlerle karşı çıkılır. 

Üst toplumsal katmanlarda görülen bu tepki esnekliği iki nedene dayanır ? 
l) Üst sınıfların sahip oldukları değerler farklı olduğundan, bu değerleri içeren 
davranışlar karşısındaki beklentileri de değişiktir. 2) Yasa yapıcısı ve uygula-
yıcısı olduklarından bu katmanların öngördükleri önlemler fiziksel olmaktan çok 
yasaldır. Bu açıklamalara bir de küçük (köy) topluluklarda ya da son derece yo-
ğun yerleşme alanları olan gecekondu yörelerinde bireyler üzerinde sosyal de-
netimin hem fiziksel konumdan (kalabalıktan), hem de kültürel geleneklerden ötü-
rü oldukça fazla olduğu eklenmelidir. Sahip oldukları değer yargıları dışında, ge-
niş alanlara yayılarak yerleşmiş olmaları, yatay (coğrafi) hareketliliklerinin faz-
lalığı orta ve asıl üst sınıflara gözden uzaklık ve anonimlik kazandırmaktadır, 

(9) R. B. Onians. 1951. Origins of European Thought, Çambridge: Çambridge 
University Press., s. 48, 121. 
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Kırsal ve ıkenisel alt sosyal katmanlarda kadının naımusu bir veridir. Korun- / 

duğu sürece olumludur, ama korünmazsa, her an yitirilebilir. Şeref gibi kazanıl-
maz. Ne de statü gibi kalıtımsaldır. Kadın, bir erkek gibi davranmayarak şerefi-
ni korur. Erkek dışa dönük, atak ve saldırgandır. Bükülmez ve başeğmezdir. Tabi 
olmaz, başkalarını kendi iradesine tabi kılar. Kadından beklenen bunların tam 
tersine tutum ve davranışlardır. Kadını, kadınca davranmaya zorlayan iki neden 
vardır : l) Aksine davranış ailenin erkeklerini küçük düşürür : e) Geleneksel sos-
yal değerler tarafından onaylanan işbölümü kadını erkeğin vesayeti altına koy-
muştur (10). 

Davranışlarında bağımsız ve özgür olma, azgelişmiş Akdeniz toplumlarının 
kırsal ve kentsel alt sınıflarında, ve kadınların ev dışında çalışmaları önlenen ge-
leneksel orta sınıf katmanlarda hemen bütünüyle erköklere has bir ayrıcalıktır. 
Türkiye de bu genel kural içindedir. Buluğ çağına gelmiş evlenmemiş kadınlar, 
babaları ölene kadar onun vesayeti altındadırlar. Yasal olarak bağımsız olması-
na karşın, dul bir kadın, uygulamada birlikte yaşıyorlarsa, kocasının erkek akra-
balarının, onlardan ayrı ise, kendi erkek kardeşlerinin ya da yetişkin oğlunun ve-
sayeti altındadır. Bu kural orta-sınıf aileler için aynı oranda geçerli değildir (11). 

Bu değerler çerçevesinde, namusu bir erkeğin himayesinde olmayan kadın-
lara, genellikle, cinsel bakımdan özgür, hatta saldırgan gözüyle bakılır. Genellik-
le üst-sınıf kadınlar bu değerlendirmenin dışında kalırlar. Çünkü onlar, ali sı-
nıfların namus kurallarına bağlı değildirler. Onların namusu, sosyal açıdan, yani 
sınıfsal normlarından ötürü, erkeklerin himayesine muhtaç değildir. Üst-sınıf ka-
dınların namusu sosyal statüleri tarafından korunur. Cinsel sakınmaya pek uyma-
yan bir üst-sınıf kadının, sınıf bağından doğan sosyal statüsünü '(itibar düzeyini) 
sınıf değiştirmedikçe '(örneğin boşanarak) kaybetmesi olağan değildir. 

'Buraya dek sürdürülen çözümleme özetlenecek olursa, cinslere ve sosyal sı-
nıflara ilişkin statü bileşimi, farklı cinsiyetlere ve sınıflara mensup bireylerin na-
musluca davranma biçimlerini belirler. Azgelişmiş toplumlarda kadınların sta-
tüsü erkeklere oranla daha düşüktür. Bu eşitsizlik, gelişmiş ülkelerde de bir öl-
çüde sürer. Ama cinsler arası statü aralığı azgelişmiş ülkelerde —özellikle alt sı-
nıflarda—ı daha fazladır. 

'Eğer bir sosyal değerler ölçeği geliştirilecek olursa, kırsal ve kentsel alt-sını-
fın şeref anlayışı bir uca, üsi-sınıfın şeref anlayışı diğer uca yerleştirilmelidir. İl-
kinde şeref, büyük ölçüde namusla eşdeğer tutulur. Namuslu yaşanarak kazanılır 
ve sürdürülür. İkincisinde sosyal öncelik ve üstünlük şerefin temelidir. Bu de-
mek değildir ki üst katmanlarda namus kavramının yeri yoktur. Vardır. Ama bu 

(10) A. M. (Abu Zcid. 1966. "Honor and Shame lAmong the iBedoins of Egypt", J . G. 
Peristiany, op. cit. 
Pierre Bourdieu. 1966. ' T h e Sentiment of Honor in Kabyle Soc'iety" Peristiany, 
op. cit. 

(11) Constantina Safilos-Rothschild. 1969. "Honour Crimes in Contemporary Greece", 
British Journal of Sociology. No. 20 (Haziran), s. 153—158. 
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katmanların sosyali slatüilerini belirleyen temel öge namus, daha doğru bir de-
yişle namuslu davranmak değildir. Toplumsal kaynaklara el koymuş olmaları ve 
bu kaynakları yönlendirme erkinin onlara sağladığı güçtür. Bu güç (sosyal, siya-
sal, ekonomik) onların namusunu adeta dokunulmaz kılar. Çünkü alt sınıflar on-
ların namusunu' yargılayacak ve aksine hareket ettikleri zaman cezalandıracak 
sosyal yakınlıkta ve güçte değildirler. 

Öte yandan, şeref kavramı, duyulan şeref ve onaylanan şeref olarak iki kate-
goride değerlendirilebilir. Bu ikilik, bir rollü ummak/istemek ile elde etmek far-
kından doğmakladır. Şeref 'kaybı, umduğu/istediği rol bireyden esirgenince do-
ğan sonuçtur. Bir rolü istemek ve onunla şereflendirilmek bireyin sosyal kimlik 
arayışını tanımlayan belki en iyi kavramdır. 

Sosyal ilişkiler ağı içinde şeref bahşedilmesi ya da şeref esirgenmesi, hep bi-
reylerin isledikleri rolleri elde etmeleriyle ilgilidir. Ama karmaşık çağdaş bir 
toplumda rollerin yapısı gibi, ortak değerlerin (oydaşmanın) yapısı da karma-
şıktır. Bu yüzden de namus, şeref ve bu değerlere ilişkin davranış biçimleri fark-
lılıklar gösterebilir (İS). 

Buraya dek namus ve şeref olgularının anlamı ve işlevleri tartışıldı. Bundan 
sonra namus cinayetlerinin ardındaki nedenler 'araştırılacaktır. 

NAMUS CİNAYETİ NEDİR ? 

(Bu araştırmanın bütünü boyunca işlenen temel konu, namusun ve ona bağlı 
olan şerefin bireysel ve toplu 'kimlik belirlenmesindeki önemidir. Namus, öz ola-
rak, cinsel saflık ve sakınma ile ilgili bir değer olarak tanıtıldı. Bu konuda top-
lumun ve ya/da alf-loplumun koyduğu kurallara uyduğu takdirde bireyin namus-
lu sayıldığı belirtildi. Şu da eklenmelidir iki, az namuslu ya da ço'k namuslu olun-
maz. Ya namuslu olunur ya da namus yitirilır. B'öyle olunca, namus kazanılmaz. 
O edinilmiş bir niteliktir,- sürdürülmesi gerekir. Ama şeref öyle değildir. Namus-
lu olmanın ötesinde/yanında, sürekli itibar kazanarak arttırılabilir. Namusa yöne-
lik her tecavüz, tecavüze uğrayan kişi toplumun belirlediği yollarla buna karşı 
durmuyorsa, onun şerefini azaltır. Toplum içindeki yeri ve şöhreti sarsılır. Kı-
saca, şeref, sosyal statü için sürekli yarışma içinde olan bireylerin birbirlerine 
göre sosyal merdivende durdukları yeri en iyi belirleyen kültürel ölçüttür. 

. Bireyler, aileler, gruplar ve cemaatler arasındaki yarışmanın maddi amacı, 
onların kişisel ve/ya da ortak çıkarlarını karşılamak çabasıdır. Belirtilen çaba, 
yapabildikleri takdirde ve yapabildikleri zaman, birey ve grupların, diğerlerinin 
kaynaklannı elle geçirmeye yöneliktir. Bu mücadelenin şiddeti, taraflar arasın-
daki güç dengesi ve devletin kontrol gücü ile sınırlıdır. Şu halde, en azından 
potansiyel olarak, farklı birey ve gruplar -arasındaki çıkar ilişkileri, bir tarafın 
toplumsal şeref hiyerarşisinde diğerinin zararına yükselmesi tehlikesini taşır. 

(12) Peristiany. Op. cit., s. 72. 
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(Alt toplumsal katmanların ellerindeki rekabet olanaklarının oldukça sınırlı ol-
duğu belirtilmişti. Ne servet, ne eğitim, ,ne modem beceriler, ne mesleki ve top-
lumsal bilgi, ne de benzeri itibarlı yarışma araçlarına sahiptirler. Geriye öz-disip-
lini ve çıplak kuvvet kalıyor. Öz-disiplini namuslu olmakta işe yarıyor. Çıplak 
kuvvet ise öz savunmasında ve öne geçme savaşımında kolayca şiddete dönüşe» 
biliyor. Hasıımlar şiddete başvurularak alt ediliyor, namus şiddete başvurularak 
korunuyor. Şiddet ise üretken bir süreç olduğu için, sosyal evreni biz ve onlar 
ekseninde bölerek katı, şematik bir dünya yaratıyor. Diğer yandan, mücadelenin 
sürekliliği destek, dayanışma ve kaynak (ne kadar kıt olursa olsun) gerektiriyor. 
Bu durum ailenin ve hısımlığın rolünü çağdaş toplumda olduğundan (belki ol-
ması gerekenden) fazla 'abartıyor/arttıriYor.  Sonunda ortaya çıkan, anâkronistik 
(çağa uymayan) "aile tekilciliği" dir (particularism). Tabii aile tekilciliği de, onu 
yaratan ilişkileri ve sosyal değerleri sürdürüyor i('l5) . 

Köyde yaşayan ve köyden Ike.nte göçeden bireyin (kırsal 'kültürün etkisinden 
(kurtulana dek bir aileye mensup olması, onun kimliğini belirleyen en esaslı öğe-
dir. Bu toplumsal dokuda aile şerefi hep ön plânda tutulur. Çünkü aile olmazsa 
bireyin yukarı doğru hareketliliğini destekleyecek ve aşağı-doğru kayışını en-
gelliyecek başka bir kurum ve kuruluşun varlığı kuşkuludur. Diğer yandan, da-
yanışma halinde bulunan ve toplumsal mücadelede şiddet kullanmaktan da çe-
kinmeyen üyelerini (örneğin, kan davaları, namus cinayetleri gibi saldırganlık 
olaylarında ve bunlardan doğan sonuçlarda) destekleyen aileyi mevcut beklen-
tilere uyduğu için topluım ya da içinde yer aldığı toplumsal kesit onaylar, yü-
celtir. 

'İtibarını yüceltmenin ve öne-geçmenin diğer bir deyişle, şeref kazanmanın 
üç ön koşulundan (üçüncüsü namuslu yaşam) ikisinin gerçekleşmesi güçlü olma-
dan olanaksızdır. Bu yüzden, kırsal kesimde geniş bir aile, birçok erkek evlat ve 
geniş mülkiyet (dolayısıyla servet) yaşamsal önemdedir. Kent kesiminde ise ser-
vet ve onun getirdiği güvenlik, diğer yandan eğitim ve mesleki statü sosyal gü-
cün kaynaklarıdır. Bu kazançlar, diğer birey ve aileleri geçmek (şeref kazanmak) 
için olduğu kadar, aile şerefini dış tecavüzlere karşı korumanın araçlarıdır. Za-
yıflık, utanç verici ve bağışlanmazdır. Kuvvet ahlaken iyi, zayıflık ahlaken kö-
tüdür. Her ne kadar gelişigüzel şiddet kullanımı onaylanmazsa da, bir kişinin kuv-
vetini (kanıtlamasının en kesin ve bitirici yolu, rakibin varlığını ortadan kaldır-
maktır (.14). Bununla amaçlanan, tecavüze uğrayan namusun ve zedelenen şere-
fin karşılığında, karşıdakinin en kıymetli şeyini almâktır. Şeref bireyin ve onun 
ailesinin sosyal kişiliği ise ve toplumun ideal değerlerine uyumları ölçüsünde sos-
yal piramitte yerlerini belirliyor ise, şiddet kullanılarak alınan öç, saldırıya uğ-
rayanın kişiliğine atfedilen itibarı kaybetmesini önleyen en kesin önlemdir. Ki-
şiliğin kaybı ise sosyal ölüm demektir. 

(13) Campbell). Op. cdt., s. 264. 

(14) M. E. Wofig,ang ve F . Ferracuti. 1967. The Subculture of Vlolence. 
Londra : Tavistock. 
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Şerefe yöneltilen tecavüz fiziksel olabilir ve namusun "kirlenmesi'' ile sonuç-
lanabilir. Ya da sözlü hakaret biçiminde olup, bireyin sosyal değerini kamuoyu 
önünde düşürebilir. Birincisi özellikle kadınlara, ikincisi genellikle erkeklere yö-
neltilir. Her ilki durumda da kadının "kadınlığı", erkeğin "erkekliği" tehdide uğ-
rar. Karşı konulımazsa bireyin saygınlığı yiter. 

Kadınların namusuna yönelen saldırı, eğer varlarsa, ailenin erkekleri tarafın-
dan karşılanır. Erkek(ler) yoksa ve kadın kendi namusunu korumak durumunda 
ise (bekâr ya da dulsa ve/ya da erkek koruyucusu geçici olarak uzaktaysa) na-
musuna yönelen saldırıyı kadın da şiddet kullanarak savabilir. Şiddetin sonucu 
bir çok durumda saldırganın ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü o toplumsal düzeni 
bozucu bir parazittir. Yok edilmesi kültürce onaylanmıştır. 

Kısaca, bir namus cinayeti, kendi namusunun lekelendiğine '(ve dolayısıyla 
şerefinin sarsıldığına) inanan erkek ve kadınların, saldırganın yaşamına yönelt-
tikleri karşı-saldırıdır. Çünkü namusuna doğrudan saldırılan kadın olsun, namu-
su kendine bağlı olan kadınların cinsel saflığını korumak yükümlüılüğüyle ölçülen 
erkek olsun, kamuoyu önünde lekenecekler ve umdukları/istedikleri sosyal rol-
den '(ve onun itibarından) mahrum bırakılacaklardır. İlginçtir ki, namus ve şerefin 
"kirlenmesi", bunlara "gölge düşürülmesi" tanımları folklorda hep geçici ve gi-
derilebilir durumları belirtirler. 

Şu halde, bir namus cinayeti, belirli toplumsal katmanlar içinde (özellikle alt 
ve bir ölçüde orta sınıf) sürüp giden mücadelenin hem bir sonucu hem de göster-
gesidir. Bu mücadelede, edinilmiş sosyal kimliğin ve ona ilişkin itibarın korunma-
sı ya da arzu edilen kimliğin elde edilmesi için daha e'i'kin başka yöntemler yoksa, 
şiddete başvurulması olağandır. Şiddetin sonuçlarından biri de cinayettir. Başkaca 
dendiğinde, bireyin, şerefini zora dayanarak yeniden benimsetmesidir. Arzu edi-
len sosyal kimliği elde etmenin ve korunmanın zor ve şiddet dışında bir yolu bu-
lunabilirse, şiddetin derecesinin azaltması beklenebilir. Şu halde namus ve onun 
da içinde yer aldığı bireysel erdemlerin toplumca onayını içeren şeref, bireyin 
statü kazanmak savaşımında ussal ve normatif yarışmacılıktan, şiddete kadar va-
ran bir tepkiler yelpazesini içeren göreli sosyal değerler ve ölçütlerdir. 
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V A R S A Y I M L A R 

1 — Namus cinayetlerinin toplumun alt katmanlarında orta ve üst katmanla-
rına oranla daha sık görülmesi olasıdır. 

2 — Kadınların ve erkeklerin namus anlayışları arasında kesin bir farklılığın 
olduğu savından kalkarak, erkeklik olgusunun, aile namusunu korumak yanında, 
sosyal eşitlerinin önüne geçmek {şeref kazanmak) için dışa dönük tutum ve dav-
ranışlara dayandığı söylenebilir. 

'Sözü edilen nitelikler kaçınılmaz olarak cesaret ve fiziksel çatışmaya hazırlığı 
gerektirir. Bu veriler ışığında namusu lekelenen, dolayısıyla şerefi kuşkuya dü-
şen bir erkek, bulduğu her yerde ve her zaman saldırgana misilleme Yapabilir. 
Diğer yandan, sakınma ve saflığa dayanan kadının, onu koruma yönteminin de> 
edilgin olması olağandır. O halde saflığına ve sosyal kişiliğine yönelen saldırı-
nın sahibini öldürse bile kadının bunu öz-savunması amacıyla ve saldırının öl-
duğy yerde yapması beklenir, yoksa erkekler gibi saldırganı inatla izleyerek her-
hangi bir yerde değil. 

3 — Bir erkeğin namusu, bir yanda onun erkekçe tutumları ve davranışı, di-
ğer yanda ona bağlı kadınların (eşi, kız kardeşi, kızı ve annesi) utancı/namusu ta-
rafından belirlenir. Bu bağlamda bir erkek, ya korkaklık ve zayıflık gibi bireysel 
bir nedenden ötürü şerefi kuşkuya düştüğünde, ya da kadınlarının utanç verici, 
eylemlerinden dolayı namusu lekelendiğinde öldürebilir. 

4 — Bir kadının yaşam ve faaliyet alanı genellikle evdir ve sosyal statüsü 
ailesine, özellikle kocasının statüsüne bağlıdır. Eğer kadının statüsü gerçeklen 
aile içinde belirleniyor ise —dışarıda özerk bir işi ve eylemi yoksa— kadının sta-
tüsü aile-içi çekişmelerden son derece etkilenecektir. Bu çekişme, kocasının ya 
da kocasının büyüklerinin, kadının aile içinde beklediği saygınlığın onaylanma-
malarından, umduğu şerefli yeri (üyeliğini) kendisine tanımamalarından doğa-
bilir. Bu durum, kadının, kendisinin şerefine gölge düşüren kocasını ve/ya da; 

'kocasının büyüklerini öldürmesine neden olabilir. 

5 — Erkek için şeref kazanmak, diğer erkeklerle sosyal statü ve itibar için-
mücadele etmeyi içerdiği için, sözü edilen mücadelenin erkeğin genç olduğu yaş-
larda daha yoğun/keskin olması beklenir. Şu halde, erkek, genç olduğu oranda, 
a) saldırgan ya da kurban olarak namus cinayetlerine daha fazla katılabilir, b) kur-
banlarının daha büyük oranda erkelk olması beklenir. 

6 — Erkekler yaşlandıkça, genç benzerlerinden daha yüksek statüye erişmiş 
olmaları olağandır. Kendi akranlarından ve daha gençlerden gördükleri itibarın, 
genellikle kendi başarısızlıklarından çok, kadın yakınlarının utanç verici davra-
nışlarından ötürü azalması ya da yitirilmesi daha büyük bir olasılıktır. Bu yüz-
den, erkeklerin yaşlandıkça namus cinayetlerinde başka erkeklerden çok kadın-
ları öldürmeleri beklenir. 
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7 — Yukarıdaki varsayım bir sınıf ayırımına bağlıdır. 

a) Yaşlanan erkeklerin daha az erkek öldürmeleri, aile namusunu/şerefini ko-
rumak için yetiştirilen, bu uğurda can alıp, can veren erkek evlatların bulunma-
sından olabilir. Bu durumun özellikle alt-sınıf erkekler için geçerli olacağı var-
sayılabilir. O halde, alt-sınıf yaşlı erkeklerin namus savunması için diğer erkek-
leri öldürmesi olasılığının gençlerden daha az olması beklenebilir. 

b) Diğer yandan, kentsel orta-sınıf gençlerin sadece namus konusunda de-
ğil, genel olarak tüm öldürme eylemi aleyhine toplumsallaştırıldığı savı benim-
sene'bilir. Fakat onların büyükleri, içinden çıktıkları toplumsal sınıfın ya da çev-
renin geleneksel değerlerine, ahlâk yargılarına halâ bağlı bulunabilirler. Hele 
Türk toplumu gibi çok kısa sürede ve hızla kentleşen bir toplumda, namus konu-
sunun kırsal içeriği, Ikent nüfusunda çok uzun yıllar yaşıyabilir ve süren göçlerle 
beslenebilir. Hızlı sosyal hareketliliğin bulunduğu ülkemizde, 'kırsal kökenli bi-
reylerin/grupların Ikent ortamının olanaklarıyla orta-sınıfa yükselmeleri oldukça 
kolay olmuştur. Bu yüzden, yaşları ilerleyen, ama geleneksel değerlere sadık or-
ta-sınıf erkeklerin namus cinayetleri işleyecekleri ve bu uğurda hem kadınları 
hem erkekleri öldürebilecekleri varsayılabilir. 

Bu varsayımdan kalkarak, ileri yaşlardaki orta-sınıf erkekler arasında namus 
cinayeti işleyenlerin oranının aynı yaş dilimlerinde bulunan alt-sınıf erkeklerin 
oranından daha yüksek olması beklenir. Tersine, daha genç alt-sınıf erkeklerden 
namus cinayeti 'işleyenlerin oranının, aynı eylemi gerçekleştiren genç orta-sınıf 
erkeklerin oranından daha fazla olması olasılığı vardır. 

8 —< Kadınlar yaşlandıkça, anne ve eş olaralk aile içinde daha yerleşik, top-
lum içinde daha itibarlı olurlar. Dolayısıyle hem diğer erkeklerin onlara yönelik 
cinsel saldırganlığı hem de kendileriyle birlikte yaşlanan erkeklerini başka ka-
dınlara kaptırma konusunda görece daha rahat olmaları beklenir. Bu varsayım 
doğru ise, her iki sınıfa mensup kadınların ileri yaş dilimlerinde namus cinayeti 
işlemeleri olasılığı oldukça düşük olmalıdır. 

9 — İtibar kazanmak, öne geçmek mücadelesinde erkekler hem aynı çaba 
içindeki diğer erkeklerle, hem de utanç verici davranışlarıyla bu çabayı boşa çı-
karabilecek, kazanılmış ya da kazanılmaya çalışılan şerefi tehlikeye atan kadın-
larla çatışırlar. Şu halde, erkeklerin hem erkek hem kadın öldürmeleri olasıdır. 

(10 — Kadınların namuslarına yönelik saldırılarda faillerin, dolayısıyle cina-
yet hedeflerinin, kadın olmaktan çok erkek olması büyük bir olasılıktır. Bu ol-
gunun temel nedeni, kadının saflık ve utancının —kadınlık nitelikleri— kadınlar-
dan çok erkeklerin tehdidi altında bulunmasıdır. Diğer kadınlar yargıçlık işlevi-
ni görürken, erkekler hem namus kirleten, hem de namus kirletenin cezasını ve-
ren (infazcı) rolündedir. 

11 — Orta-sınıf kadınların namus konusunda farklı değerlere toplumsallaş-
tırılmaları yanında, şereflerinin sosyal açıdan daha az etkilenir olması ve daha 
esnek tanımlanmasından ötürü, alt-sınıf benzerlerinden daha az namus cinayeti 

3 0 0 



işlemeleri beklenir. (Bunda, birçok oria-smıf kadının eğitim, mesleki başarı gibi 
kocasmınkine eşit sosyal niteliklerinin bulunmasının rolü büyüktür. 

12 — Eğer alt-sınıf kadınlar namuslarının korunması için cinayet işlemeye 
ioplumsaillaştırılmışlarsa, bu konuda erkeklerine daha az yük düşmesi beklenir. 
Her ne kadar alt-sınıf üyeleri tarafından işlenen namus cinayetlerinin bu eyle-
mi gerçekleştirenler arasında daha büyük bir yekûn tutması beklenirse de, na-
mus cinayeti işleyen orta-sınıf erkeklerin oranının aynı eyleme girişen alt-sınıf 
erkeklere göre daha yüksek olması olasıdır. 

13 — Namus cinayetlerini özendiren, destekleyen ve bu tür cinayeti işleyen-
leri koruyan bir sosyo-kültürel ortamın/çevrenin olduğu bilinmektedir. Bu çev-
rede namus cinayeti işleyenlere adi caniler gözüyle bakılımıyacağı doğaldır. Na-
muslarını/şereflerini korurken, onların loplumsal/cemaalsel değer ve ahlâk yar-
gılarına uygun hareket ettikleri, hatta onları uyguluyor oldukları için onay gör-
meleri olağandır. Bu yüzden, namus cinayeti işleyenin olaydan sonra şu biçimde 
davranacağı varsayılabilir : 

a) Alt-sınıf üyelerinin akrabalarının yanına, özellikle köydeki hısımlarının 
yanma kaçıp, onların koruyuculuğunu araması beklenir. Geniş ya da geçiş-ha-
lindeki ailelerin ya da kan hısımlıklarının kentte i(gecekondu yörelerinde) ve köy-
de varlıklarının sürdüğü gibi, parçaları arasındaki ilişkilerin kopmadığı da bilin-
diğine göre, ülkemizde buna olağan bir davranış gözüyle bakılabilir. 

b) Orta-sınıf bireyler, kişisel/grupsal hukuk normlarına değil, ' evrensel ve 
anonim hukuk kurallarına loplumsallaşimldikları için, her türlü cinayetin ağır bir 
toplumsal suç oluşturduğu yargısını benimsedikleri varsayılabilir. Bu durumda, 
namus cinayeti işleyen kişiyi koruyacak bir sosyal çevre olmamak gerekir. Ay-
rıca çekirdek ailenin uzun süre koruyuculuk yapmaya mali olanakları da yoktur. 
O halde, cinayet işleyen bir orta-sınıf üyesinin büyük bir olasılıkla polise teslim 
olması, ya da olay yerinde tutuklanması beklenir. 

14 — Kadınların ve erkeklerin cinayet sonrası davranışlarında da farklılıklar 
olmalıdır : 

a) Cinayet işleyenlerin çoğunluğunu oluşturan alt-sınıf erkekler, özümledik-
leri kültürel normların ve sosyal çevrelerinin etkisiyle, hemen her vesilede atak-
lıklarını, hatta saldırganlıklarını göstermek durumundadırlar. Bu tutumlarıyla 
başkalarına ımen ettikleri itibarı/şerefi elde eden erkekler bu yolda cinayet de iş-
lemişlerse, büyük olasılıkla bu davranışı onaylayacak sosyal çevreye sığınırlar. 
Böylece, önce gayri-şahsi, özel durumlara değil, genel olaylara göre hüküm ve-
ren yasaların ve yasa adamlarının, kendilerini katil ya da cani olarak suçlamasın-
dan kaçarlar. 'Sonra da, namusunu temizlemiş, şerefini kurtarmış bir adam olma-
nın itibarıyla yaşamak, en azından bu itibarı onaylatmak için kaçarlar. Nihayet, 
alt-smıf üyeleri, hısımlarının tarlalarında ya da uzak kent ve kasabalarda nitelik-
siz işlerde çalışabilirler ve ailelerine bakabilirler. Orta-sınıf üyeleri bu esneklik-
ten büyük ölçüde yoksundur. 



b) Genellikle cinayet suçlan namuslarına yönelik bir saldırıyı savmak için 
savunma sırasında işlenen kadınların olay yerinden kaçması beklenmez. Bunun 
başlıca nedeni, öz-savunması sırasında işlenen suçların Türk ceza hukukunda, ge-
nellikle ceza dışı kalmasıdır. (Durum bunun tersi bile olsa, özellikle all-sınıfta ka-
dının erkeğe ya da ailesine bağımlılığı kaçak yaşama olasılığını azaltmaktadır. Öy-
leyse, kadınların cinayet işledikten sonra teslim olmaları ve/ya da olay yerinde 
tutuklanmaları olasıdır. Erkek ve kadın davranışları arasında izlenen bu fark, 
sanırım biraz da Türk ceza hukuku geleneğinde kadınlara daha hoşgörülü dav-
tanılmış olmasındandır. 

15 — Eğer kırsal ve kentsel,- tarımsal ve endüstriyel sosyal oluşumların ya da 
onların alt birimlerinin değer yargılarında önemli farklılıklar görülüyorsa, bun-
lara mensup bireylerin davranışlarında da farklılıklar beklenmelidir. Bireyin küıl-
türelleşmesi/toplumsallaşması belirleyici bir etken ise, namus cinayetinin değer-
lendirilmesi/algılanması tıpkı onu işleyenler gibi, onların ımensup bulundukları 
sosydl gruplar/sınıflar açısından da farklı olacaktır. 'Her türlü cinayeti sistem açı-
sından yıkıcı (disfonksiyonel) bulan ve bu yüzden yo'k edilmesi gereken bir has-
talık olarak gören burjuva değer sisteminden eflkilenen kentsel orta-sınıf köken-
li birey, namusunu/şerefini kurtarmak için öldürse bile, çevresinde mücrim ola-
rak [nitelendirilir. Başka bir deyişle, orta-sınıf bireyin aldığı can, all-smıf k'öylü 
ya da kentli birey için geçerli olanın tersine, onun namusuna/şerefine bir Ikai'kı 
yapmaz. Bu davranış, aslında onun sosyal ölümü demektir. 

Bir namus cinayeti alt sınıf bireyin toplumsal çevresinde yeniden kabul gör-
mesine, inkâr edilen kişiliğinin yeniden "can kazanmasına" neden olurken, bu tür 
canice bir eylem, orta-sınıf bireyin statüsünü yok eder. Toplumsal katmanlaşıma-
da kazanılmış yerini hiçe indirir. Çünkü, cinayeti işleyen birey, genel toplumun 
sınıfmca benimsenen'hukuk kuralları yanında, özümlediği değer yargılarına uy-
gun olmayan tarzda davranmıştır. 

Belki ruhsal bakımdan ıtatmin olmuş ama, sosyal bakımdan (kaımu vicdanında) 
mahkûm edilmiş olan orta-sınıf birey, cinayeti işlemekle, korumağa çalıştığı na-
musunu ya da kazandığı şerefini onaylatacak kimseyi bulamaz. Çünkü onun dav-
ranışını kendi namus anlayışıyla destekleyen sosyal bir çevre yoktur. Destek-
ten yOksun olan orta-sınıf katil, kendisine toplum (çevresi) tarafından yansıtılan 
bir statü kaybına uğrar. İlk ruhsal tatmin aşamasından sonra orta-sınıf katil, bir 
yandan pişmanlık duygusunun baskısıyla, bir yandan sınıfının sosyal değerine 
ters düşmenin bunalımıyla kendisini cezalandırmayı seçebilir. Bu öz-cezalandır-
ması, intihar ya da intihara girişim biçiminde olabilir. 

16 — Yaş göz önüne alındığında, genç erkeklerin cinayet 'işledikten sonra 
kaçmaları daha büyük olasılıktır. Tersine, yaş ilerledikçe erkeklerin ya isteyerek 
(teslim olarak) ya da olay yerinde kolayca tutuklanma olasılıkları artabilir. 

17 —ı Oria-yaş kümesindeki katillerin, genç benzerlerine oranla intihar et-
meye daha fazla eğilimli olması beklenir. 
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Cinayetin işlendiği yer de, buraya dek 'tartışılan cinsiyet ve sınıf farklılıkla-
rını vurgulayan öğelerden biridir. 

18 — a) Kadının mekân içindeki hareketliliği, özellikle alt toplumsal katman-
larda, kültürel (geleneksel) açıdan sınırlı olduğundan, kadınlar tarafından işlenen 
cinayetlerin kamu yerlerinde değil, daha çdk kendi evlerinde ve/ya da araların-
da duygusal bir ilişki varsa öldürülenin evinde olması olasılığı büyüktür. 

•b) Tersine, hareketliliği fazla olan ve namusunu lekeleyen kişiyi işle-
mek yükümlülüğünde olan erkeğin kamu yerleri, işyerleri dahil, çeşitli yerlerde 
cinayet işlemesi olasıdır. 

19 — Sınıfsal farklılığın cinayet yerindeki farklılığa da yansıyacağı bekle-
nebilir. Daha önce varsayıildığı gibi, oria-sınıf erkekler, saldırganlıklarını, ali-sı-
nıf benzerlerinden daha büyü'k bir oranda akranları olan kadınlara yöneltmek du-
rumunda olabilirler. Ayrıca, daha ileri yaşlarda, oria-sınıf üyelerinin daha bü-
yük oranda cinayet işleme olasılıkları bulunduğu ileri sürülmüştü. Bu varsayım-
ların doğruluğu kanıtlanırsa, oria-sınıf kökenli erkek katillerin cinayet işledikleri 
yerler içinde, öldürdükleri bireylerle duygusal ilişkileri bulunduğunu gösteren 
yerlerin çoğunlukta olması belklenir. Tersine, alt-sınıf namus cinayetlerinin bir 
bölümünde, öldürenle öldürülen arasında duygusal bir ilişki olmadığından, ci-
nayet yerlerinde daha büyük bir çeşitlilik bulunabilir. 

<15) J . Casparis ve E. W. Vaz. 1967. "Social Class and Self Reported Delinquent Acts 
Among Swiss Boys", International Journal of Comparative Sociology. X I V : 1 - 2. 

<16) James Petras. 1970. Politics and Social Forces iı» Chilean Development. Berkeiey, 
L. A. : University of California Press., s. 320. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yukarıda öne sürülen varsayımların kanıtları, verilerin dökümlerinin yapıldı-
ğı tablolarda sunulmuştur. Bu bölümde tabloların açıklaması sunulacak ve elde-
ki bilgilerin çözümlemesi yapılacaktır. 

TABLO 1 

ITablo l'e göre, 1970—1975 yılları arasında Türkiye'nin üç büyük kentinde iş-
lenen 273 namus cinayetinden H99'u >(% 73) erkekler, 74'ü (% 27) kadınlar tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. 

Bu cinayetlerin % 89'u (244 olay) alt-sınıf kökenli bireyler tarafından işlen-
miştir. Sözü edilen bireylerin % 71'i erkek, % 29ü ise kadındır. 

Orta-sınıf kökenli katiller, tüm cinayet işleyenlerin % ıll'ini (29) oluşturuyor. 
Orta-sınıf erkek katiller tüm namus cinayeti işleyenlerin % 9'unu (25) ve kadın 
katiller % l'ini oluşturuyor. Her cinsiyet kümesinin kendi sosyal sınıfı içindeki 
oranı şöyledir : Alt-sınıf kökenli katillerin % 71 'i erkök, % 29ü kadındır. Orta-sı-
ınıf kökenli katillerin % 86'sı erkek, % 14'ü kadındır. İncelenen yıllarda polis ka-
yıtlarında namus cinayeti işlemiş bıilunan herhangi bir üst-sınıf üyesi yoktur. 
Ne de bu yazar, basında 1970 •Yılından beri bu tür bir olaya tanık olmuştur. 

Birinci bölümde tartışıldığı gibi, belli başlı kentlerimizi gecekondu kuşakla-
rıyla saran all-sınıfın kısa bir tarihi vardır. Kökü toprakta (köylü) alan geniş nü-
fus 'kümeleri, 2. Dünya savaşından sonra, Türk tarımının makinalaşmasının da et-
kisiyle, tarım ekonomisinden kopmuş, farklı bir yaşam biçiminin alışkanlık, gele-
nek ve değer yargılarını taşıyarak kentlere yerleşmişlerdir. Ne varki, geleneksel 
değerlere bağlılık sadece bu katmanlara has bir özellik değildir. Bir ölçüde or-
ta-sınıf için de geçerlidir. Yukarı doğru hareketli olan, yani çabalarıyla başarı 
ve varlik kazanan alt-sınıf öğeleri ile, kırsal yaşamdan kent yaşamına geçen, ya-
ni topraklarını ya da kasabalardaki işyerlerini / sermayelerini göçtükleri 'kentler-
de özgür işletmelere dönüştüren '(yatay yönde hareketli) orta katmanlar ve tabii 
eski toplum yapısının geleneksel orta-sınıf meslek erbabından (esnaf/zenaatkâr) 
oluşan katmanlar bu tanıma en iyi uyan sosyal oluşumlardır. İlk iki orta-sınıf kat-
manın, kırsal toplumun sınırlı kaynaklar için yarışma ortamında, namus kavraml-
ının belirlediği statüye dayanan bir şeref anlayışına ve onunla ilişkili kültürel de-
ğerlere bağlılıklarını kent yaşamında da bir zaman sürdürmeleri beklenir. 

Daha önce sunulan sayılar kabaca bile incelendiğinde, namus cinayetlerinin 
bir alt-sınıf olgusu olduğu anlaşılabilir. Katillerin çoğu erkektir. Bunun iki ne-
deni daha önce belirtilmişti : Erkekler geleneksel olarak aile şerefinin koruyucu-
sudur. Yaşam kazanıcı olarak erkekler, zamanlarının çoğunluğunu ev dışında baş-
kalarıyla yarışarak ve onların önüne geçmeye —itibar ve statü kazanmaya— ça-
lışarak geçirirler. İtibarları, dolayısıyla şerefleri, sürekli, tehdit altında olduğu 
için cesaret, kurnazlık ve saldırganlık niteliklerine sahip olmalıdırlar. "Erkekçe" 
olan bu niteliklerin en kesin sınavı can alıp vermeye hazır olmaktır. 
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Kadınılara gelince, genellikle ev kadını ve ücretsiz aile işçileri durumunda-
dırlar (17). Bu durum onların yaşam alanlarını evlerinin ya da aile çevresinin dı-
şına genişletmelerini büyük ölçüde önlemektedir. Her ne kadar sözü edilen fi-
ziksel hareketsizlik orla-sınıfın eğitilmiş ve çalışan kesimleri için değişmekte ise 
de, Türk kadınlarının çoğunluğunun yaşam merkezi evleridir. Kadın rolüne ilişkin 
geleneksel beklentiler, kadını edilgenliğe itmektedir. İtibar kazanma konusunda 
bile kadının rolü namusunu korumak gibi etkin olmayan, savunuculuğa indirgen-
miş bir işlevdir. Koruduğu namusu onun ve ailesinin şerefine gölge düşmesini ön-
ler. Ama daha fazla itibar/slatü kazanmak için yaşam savaşına girmesi beklen-
mez. Tabii, toplum modernleştikçe, kadın-erkek eşitliğine dayanan kültürel de-
ğerler ağır bastıkça, bu durum değişmektedir. Unutmamak gerekir ki, bu soyut 
bir kültürel değişme değildir. Modern yaşamda beceri ve bilgi sahibi emek gü-
cüne gereksinildikçe cinsiyetin önemi kalmıyacaktır. Ama Türkiye gibi erkek-
lere bile yeterince iş olanağı yaratılamıyan bir toplumda, kadın-erkek eşitsizliği 
ve onun beslediği değerler daha uzun süre yaşayacağa benzemektedir. 

Namus cinayetlerinin ardındaki ana nedenler incelendiğinde, en önemli et-
kenin "karı-koca kavgası ya da aile içinde çekişme" olduğu görülmektedir (% 25). 
Bu konuda sınıflar arasında bir farklılık yoktur. 

Karı-koca kavgası, kadının namus lekeleyici davranışı ve kıskançlık gibi ko-
nular, erkeğin namusunu korumak ve şeref kazanmak için verdiği uğraşta kendi-
sine bağlı kadınların davranışlarının onun sosyal kimliğinin/kişiliğinin en zayıf 
tarafını oluşturduğunu gösterir. Şerefine yönelik tehditler çoğunlukla erkeğe bu 
zayıf alandan gelir ya da, o buradan geleceğine inanır. Tepkisi ise, hem tehlike-
nin kaynağı olan yabancı erkeğe, hem namusu lekelenen, dolayısıyla onun şe-
refini gölgeleyen ailesinin kadınınadır. / 

Karı-koca kavgası kategorisinde, kadının namus cinayeti işlemesinin neden-
lerinin başında, çocukları ve komşuları önünde kadının, kocası ya da kocasının 
büyükleri tarafından dövülüp hakaret görmesi gelmektedir. Bu tür davranışlar, 
önce ailesi içinde, sonra toplumda utanç ve namus sahibi bir birey olarak itibar 
•sahibi olmayı uman kadını küçültmek, beklediği saygı ve itibarı inkâr etmek an-
lamına gelir. Sosyal kişiliği, onun en önce onaylaması gerekenlerce inkâr edilin-
ce, şerefsizliğe itilmiş olacaktır. Sonuç, ona namussuz kadınlara yapıldığı gibi dav-
rananlara yöneltilen ve cinayetle biten bir tepki olabilmektedir. 

Tablo l'de beliren ikinci en önemli cinayet nedeni, "kadının namus lekeleyici 
davranışıdır" (% 22). Bu etkenin orta-sınıf katiller arasındaki göreli ağırlığı 
(% 34), alt-sınıf katillerde olduğundan (% 20) daha fazladır. "Öz-Savunması" ve 
"sözlü hakaret" birlikte üçüncü sırayı paylaşmaktadır (% 14). Her ne kadar bu 
konularda sınıflara göre farklılıklar yoksa da, cinsiyetler arasında vardır. 

Sözlü hakaret, kadınlar arasında cinayet nedeni olarak ancak düşük düzeyde 
önemlidir (alt sınıf için % 9 oranında, orta sınıf için hiç). Cinsiyet açısından ele 

(17) Devlet İstatistik Enstitüsü. 1977. İstatistik Yıllığı. Ankara., s. 43, 46. 
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alınınca, bu etken, hemen bütünüyle erkeklere özgü bir cinayet motifidir (orla-sı-
nıfia % 100, 'all-sınıfta % 91 oranında). Öz-savunmasma gelince, hiçbir orta-sınıf 
erkek bu nedenden ötürü insan öldürmemiştir. Aynı nedenle, cinayet işleyen ali 
sınıf erkeklerin oranı ise yalnızca % '19'dur. Şu halde öz-savunması her iki sınıfın 
kadınları için önemli bir nedendir. 'Yine de sınıflar arasında önem düzeyi değiş-
mekledir. Orta-sınıf suçluları arasında bu nedenden ötürü cinayet işleyenlerin 
oranı % 7 iken, bu sayı a'.t-sınıf suçiluları arasında % 1'5'lir. 'Bu değerler göster-
mektedir ki, başta konan varsayıma uygun olarak sınıfların üyelerini toplumsal-
laştırma 'kalıpları arasında farklar vardır. Toplumsal yarışmada ve eşitlerini geç-
mede pek az olanakla donatılmış olan all-sınıf üyeleri şiddet kullanmaya çok da-
ha eğilimli ğörünmekteler. 

'Cinayet işleme nedenleri arasında '"kıskançlık" dördüncü sırayı almaktadır 
I{% 13). Bu tür cinayetlerde bir yanda evlenmemiş, fakat aralarında duygusal iliş-
kiler bulunan erkek ve kadınlar,- diğer yanda eşler, anneler, kızkardeşler karşı-
sında kocalar, oğullar ve erkek kardeşler, çatışan kutuplar olarak belirmektedir. 
Birinci tür kutuplaşma daha çok orta-sınıf üyeleri arasında, ikinci tür kutuplaşma 
ise daha çok a'.t-sınıf üyeleri arasında görülmektedir. 

Sınıfsal farklılık açısından alınınca, kıskançlık ımoiifi önemli farklılıklar gös-
termektedir. All-sınıfta cinayetlerin % 12 si bu nedenlerden ölürü işlenmişken, 
orta-sınıf cinayetlerinde bu oran % 24'lür. 

Sonuncu bulgu, daha önce öne sürüldüğü gibi, orta-sınıf kadınların^ özellik-
le çalışıp, yükselmeye yönelik olanların, sosyal statüleri için kocalarına bağımlı 
olmadıkları varsayımını doğrulamaktadır. Öte yandan, kadınların yukarı-doğru 
hareketliliği ve sosyo-ekonomik bağımsızlığı evde ve duygusal ilişkilerinde kıs-
kançlığa neden olabilmektedir. Eğer, erkek akranları tarafından öldürülen 1'3 or-
ta-sınıf 'kadının 9'unun çalıştığı belirlilirse, yukarıdaki önerinin doğruluğu anla-
şılır. 

Kıskançlık sorunu, kadın yönünden ele alındığında, bu duygunun, onun ki-
şiliğinin ve toplumsal rolünün temeli olan kadınlığının, kocasının fiili ya da ola-
sı aşığının bulunmasıyla yok sayılması olgusundan ya da endişesinden kaynak-
landığı belirtilebilir. Bu durumun kadın için şerefsizlik olması iki nedene daya-
nır : Önce, bir eş ve anne olarak aile içinde kocasının özel bir sevgi hedefi olma 
ayrıcalığını Yitirmiştir. 'Bu durumda, özellikle kişisel çabasıyla saygın kazançlar 
sağlayacak olanaklardan yoksun 'bulunduğu alt-sınıfla, sosyal statüsü kocasına 
bağımlı olan kadın, kocasının aşağılayıcı davranışı karşısında statü kaybını ön-
lemek ya da gidermek için şiddete başvurabilir. Gösterilen tepki kocasını ya da 
onun aşığını öldürmek biçiminde olabilir. .Ancak, kadınlar tarafından kıskançlık 
yüzünden işlenen cinayetlerin tüm namus cinayetleri içindeki oranı % 3'iür. 

Bu oran, erkekler arasında daha yüksektir. Kıskançlık, orta-sınıf erkekler için 
namus cinayeti işlemenin nedenleri arasında ikinci sırayı almaktadır (% 24). Bi-
rinci sırada kadının namusunu le'keleyici davranışı gelmektedir (% 34). Karı-ko-
ca kavgası ve aile içinde çekişme üçüncü sırayı alıyor (% 21). 'Bu sayılar göster-
mektedir ki, başka nedenlerle de olsa, orta-sınıf erkekler de kendilerine bağlı ka-
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dınların davranışlarından önemli ölçüde etkilenmekledirler. Hayatta daha başa-
rılı oldukları, daha yüksek statü basamaklarında bulundukları, sözlü saldırılar-
la/hakaretler karşısında ali-sınıf gibi statü kaybı endişesi duymadıkları halde, 
bağımsızlaşan kadınları, daha doğrusu 'kadınlarının statüsü karşısında gerilemek 
endişesinin''orta sınıf erkekleri tedirgin ettiği anlaşılmaktadır. 

'Bu verilerin ışığında gerek ali-sınıf, gerek geleneksel değerlere bağlılığı sü-
ren oria-sınıf bireyin namus konusunda, dolayısıyla şeref konusunda, en zayıf nok-
tasının kendi kadını olduğu söylenebilir. Bu yüzdendir ki, özel olaylar (düğün, 
nişan gibi) ve görücüye açık olduğu evlilik öncesi evre dışında kadınların bi-
linçli olarak eve kapalı kalmasına, altında bir dişi olduğunu saklıyacak torbamsı, 
bol, a-seksüel giysiler giymesine dikkat edilir. Bunun zorla olması da gerekmez. 
Bu gelenekler zaten kadına özümlelilmiştir. Zor, ancak geleneğin dışına çıkıldı-
ğında uygulanır. Kadının duygusallığı ve cinselliği yalnızca ve yalnızca kocası 
ve çocukları içindir. Kendisinin bu konuda özgürce bir tasarrufu olamaz. 

(Aileler arası çatışma, özellikle İkan davası, kırsal bir gelenektir. Bu tür cina-
yetler, karşılık verilmediği zaman 'karşı tarafın korkaklığına, pısırıklığına hükme-
dildiği için ailelerin şerefini yakından ilgilendirir. Ama sem kırsal hem gelenek-
sel bir motif olması nedeniyle, ali-sınıf namus cinayetlerini etkilemesi daha bü-
yük olasılıktır. Nitekim ali-sınıf namus cinayetlerinin % 10'u aileler arası çatış-
ma nedeniyle işlenmişken, oria-sınıf üyeleri tarafından bu nedenle cinayet işlen-
memiştir. Kan davasının hedefi karşıt ailenin gücünü azaltmak olduğu için, kur-
banları genellikle erkektir. Erkeği de en kolay erkek öldüreceğinden, cinayeti 
işleyenlerin büyük çoğunluğu da (% 76) erkektir. 

Orta sınıf kadınlara ilişkin bir çözümleme yapmak gerekirse, bu sınıfın ka-
dınları için namus cinayeti (tüm cinayetler gibi) nadir bir olaydır/eylemdir. Bu 
sınıftan katiller arasında dört kadın vardır ve onlar, aynı sınıftan olanlar tarafın-
dan işlenen cinayetlerin % 14'ünü gerçekleştirmişlerdir. Her olayda cinayet te-
ması farklıdır. İki cinayet öz-savunması, bir cinayet kadın-erkek kavgası ve ev-
döki çekişme, bir cinayet de kıskançlık nedeniyle işlenmiştir. Bu çeşitlilik ve olay-
ların azlığı, sağlıklı bir çözümleme yapma olanağı vermiyor. Fakat herhalde şu 
yorum yapılabilir : Ekonomik olarak daha bağımsız, kültürel olarak daha az sı-
nırlanmış olan oria-sınıf kadın, sahip olduğu ya da özellikle erkeklerle yarışarak 
kazanmış olduğu statüye (sosyal kişiliğine), 'kocası dahil, bir erkek tarafından ya-
pılan tecavüze tep'ki göstermek eğilimindedir. Bu tepki çok nadir olarak cinaye-
te kadar varmaktadır. 

Bu bulgular ilk dört varsayımı doğrulamaktadır. 

TABLO 2 

Tablo 2, genç erkeklerin gerök ölen, gerek öldüren olarak namus cinayetleri-
ne daha büyük oranda katılmaları olasılığını öneren 5 numaralı varsayımın her 
iki sınıfın erkekleri için doğruluğunu kanıtlamakladır. Alt-sınıf katiller arasında 
18 ve daha küçük yaşta olanların oranı % >18'dir. Bu oran, 19—30 yaş diliminde 
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% 24'e çıkıyor. Oria-sınıf katiller arasında aynı yaş dilimlerindeki oranlar % 5 
ve % 34'dür. Fakat, ileri yaşlarda 'bu ilişkinin değiştiği görülüyor. Alt-sınıf er-
kek katillerin aynı sınıf içindeki tüm suçlulara oranı 31—50 yaş diliminde % 13'e, 
51 ve daha yukarı yaş diliminde ise % 5'e düşmektedir. Aynı değerlerin orta-sı-
nıf suçlular için karşılıkları % 25 ve % 14 Hür. Bu bulgular göstermektedir ki, ile-
ri yaşlarda orta-sınıf erkeklerinden namus cinayeti işleyenlerin oranı, aynı yaş-
taki alt-sınıf suçluların oranından daha yüksek olmakla birlikte, yaş ilerledikçe 
cinayete eğilim her iki sınıfta da azalmaktadır. 

Kurbanlar açısından konuya yaklaşarak, önce erkekler tarafından öldürülen 
kadınların durumunu ele alalım. Her ne kadar oranlar azalıyorsa da, orta sınıf 
suçlularla karşılaştırıldığında, alt-sınıf erkeklerin yaşları ilerledikçe daha fazla 
kadın öldürdükleri görülmektedir. 18 yaşına kadar olan alt-sınıf suçluların bu sı-
nıfa atfedilen cinayetlerden % 16'sını erkek, % 3'ünü kadın öldürerek işledikleri 
anlaşılmaktadır. Aynı oranlar, orta-sınıf için sırasıyla % 4 ve % 2 dir. 19—30 yaş 
dilimindeki alt-sınıf katiller tarafından işlenen cinayetlerden % 1'3'ü erkek, % 12 si 
de kadın kurban Almıştır. Orta sınıfta bu oranların 'karşılığı % 27 ve % 7 dir. 
3ıl—50 yaş diliminde erkek öldüren erkeklerin oranı % 4, kadın öldüren erkekle-
rin oranı ise % 9 dur. Orta-sınıfta bu oranların karşılığı % 18 ve % 7 dir. 51 ya-
şın yukarısındaki alt-sınıf erkek katillerden erkek öldürenlerin oranı % 2, kadın 
öldürenlerin ise % 3 tür. Orta sınıf suçluları için bu oranlar % 13 ve % 2 dir. 

Bu sayılar, sınıflar arasında namus cinayetleri açısından önemli nitel farklı-
lıklar bulunduğunu göstermektedir. Daha önce belirtildiği gibi, modern bilgiler 
ve beceriler ile donatılmış ve çoğunlukla evinin dışında çalışan kadın, ailesinin 
şerefine katkıda bulunabilir. Bu durumun, orta-sınıf kökenli erkeği, çabaları ken-
di itibarını da arttıran karısına yöneltilen lekeleyici davranışlarından dolayı baş-
ka erkeklere karşı daha duyarlı hale getirebilir. Bu duyarlılık onun, karısı ye-
rine aile şerefini lekeliyebilecek diğer erkeklerle çatışması olasılığını arttırabilir. 

Sunulan açıklama, orta-sınıf erkeklerinin niçin özellikle erkeklere saldırdık-
ları olgusuna kısmen ışık tutabilir. Diğer yanda, alt-sınıf erkekler, daha küçük 
ya da sosyal konlrolu son derece yoğun olan yerlerde yaşadıklarından, cemaatin 
sürekli göz hapsinde bulundurduğu 'kadınlarının namus dışı davranışlarına daha 
fazla duyarlıdır. Bu da, onların, daha yüksek oranda kadın öldürmelerinin temel 
nedenlerinden olabilir. 

Kadınlar tarafından işlenen namus cinayetlerinde ilk göze çarpan şey, yaşın 
ilerlemesiyle cinayet oranının azalmasıdır. Genç yaşlarda daha yüksek olan ci-
nayet eğilimi 19—30 yaş diliminde dramatik bir yükselme göstermektedir. 

18 ve daha küçü'k yaşta olan kadınlar, tüm namus cinayetlerinin % 6'sını iş-
lemişlerdir. Sınıflar tek tek ele alındığında, bu yaş dilimindeki kadın katiller, 
alt-sınıf bireylerince işlenen cinayetlerin % 7 sini, orta-sınıf bireylerince işlenen-
lerin % 5'ini gerçekleştirmişlerdir. 51 ve daha üst yaş grubundaki kadınlar tüm 
namus cinayetlerinin % l'ini işlemişlerdir. Alt-sınıf cinayetleri içinde bu yaş 
dilimindeki kadınlar tarafından işlenenlerin oranı % 2, orta-sınıfta sıfırdır. 

'Bu bulgular 5, 6, 7 ve 8 numaralı varsayımları doğrular niteliktedir. 
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TABLO 3 

Bütün namus cinayetleri birlikte ele alındığında, Tablo 3 un verilerine göre, 
erkek katillerin oranı % 73, kadınların ise % 27 dir. Kadın katili olan erkek suç-
luların tüm suçlular içindeki oranı % 43 tür. Kadın katili olan kadın suçluların 
tüm suçlular içindeki oranı ise % 2 dir. Bu bulgular, namus cinayetlerini işleyen-
lerin çoğunluğunun erkek olduğunu gösteriyor. Diğer yandan erkekler, aynı za-
manda kurbanların çoğunluğunu da oluşturmaktadır. Çünkü erkekler, hem erkek 
hem de kadınlar tarafından öldürülmektedir. Kadınlar ise, kendi hemcinsleri ta-
rafından öldürülmekten çok erkekler tarafından öldürülmektedir. 

Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, e^kek katiller arasında kadın öldü-
renlerin erkek suçlulara oranı % 41 dir. Diğer yandan, erkek öldüren kadın ka-
tiller arasında erkek öldürenlerin ikadın suçlulara oranı % 92 dir. Bu bulgular 
9 ve 10 numaralı varsayımların doğruluğunu kanıtlamaktadır. 

Özetle, hem alt hem de orta sınıf kadınlar, erkekleri kendi namusları için bir 
tehlike saymaktadırlar. Orta-sınıf kadınlarca işlenen dört namus cinayetinden iki-
sinin öz-savunması amacıyla ve üçünün erkek kurbanı aldığı belirlilirse, orta-sınıf 
kadınların nadiren namus cinayeti işledikleri ve "düşmanlarının" da karşı cins 
olduğu söylenebilir. Orta-sınıf kadınlar tarafından girişilen cana Ikıyme eylemle-
ri, daha sonra görüleceği gibi, çoğunlukla intihar olaylarıdır. 

Alt-sınıf kadınlara gelince, namus konusunda çok daha sert ve hoşgörüsüz bir 
ahlâk anlayışına toplumsallaşmış olan bu kadınlar, namuslarını korumak kendi-
lerine düşüyorsa, cinayet işlemekten çekinmemektedirler. Namuslarına yönelen 
saldırı anında onları koruyacak bir erkek yoksa, ya da kadın evli değil ve hısım 
erkeklerin koruyuculuğundan yoksun ise, namusunu korumak görevinin kendisi-
ne düştüğü anlaşılıyor. Kadını edilgenliğe iten kültür bu konuda ona şiddet kul-
lanma hakkı tanımıştır. Bu da olağandır, çünkü, namusunu yitiren bir kadın sos-
yal açıdan "değersiz" duruma düşer. Ancak namusunu kurtardıktan sonra şere-
fini yine onaylatabilir. Kadınların özellikle öz-savunması sırasında işledikleri na-
mus cinayetlerinin cezalarını l/&'e indirmeye elveren Türk Ceza Yasası da bu lür 
bir tepkiyi kolaylaştırmaktadır. Böylece, ali-sınıfta namus cinayeti işleyen kadın-
ların oranı % 29'a, orta sınıfta % 14'e varabilmektedir. Ayrıca, kır ve Ikent alt-sı-
nıflarmda kadınlar, toplum.ve aile yaşamı içinde "daha kıymetli" olan erkekleri-
ni uzun yıllar hapis yatmaktan kurtarmak amacıyla namuslarını kirletenleri ken-
dileri öldürmeyi Yeğliyebilirler. Bu bulgular 9, 10, 11 ve 12 varsayımları doğrular 
niteliktedir. 

TABLO 4 

Tablo 4 sınıfsal ve cinsel farklılıkları esas alan 13, 14 ve 15. varsayımları des-

tekliyecek doğrultuda veriler içermektedir. Cinayet işledikten sonra kaçan ka-
tillerin % 98'i erkek ve yalnızca % 2 si kadındır. Kaçanların hiçbiri orla-sınıftan 
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değildir. Başkaca dendiğinde, tüm erkek katillerin % 18'i cinayet işledikten son-
ra kaçmıştır ve bunların tümü all-sınıftandır. Kaçan erkekler alt-sınıf erkek ka-
tillerin % 20'sidir. Kadınlar arasında ıkaçan tek kişi alt-sınıf kökenlidir. 

Oria-sınıf kökenli bireylerin cinayet sonrası davranışları incelenince, kadın-
ların % 50 sinin (iki Ikişi) polise teslim oldukları % 50 sinin de intihar girişiminde 
bulunduğu görülmektedir. Fakat bu araştırmanın en ilginç bulgusu, işledikleri 
bu cinayetten sonra tüm orta sınıf kökenli bireylerin intihar eğiliminde oluşla-
rıdır. 

İKİ AŞAMALI NAMUS CİNAYETİ: CİNAYETTEN SONRA İNTİHAR OLAYI 

Araştırmanın buraya kadar olan bölümünün artık amacı iyice belirmiş olma-
lıdır. Statü beklenti ve kaybının bağlandığı namus ve şeref kavramlarıyla iliş-
kili şiddet olgusunun toplumsal ve kültürel özellikleri incelenmektedir. Bu kav-
ramlara ilişkin şiddetin iki boyutu olan cinayet ve intihar olayları ayrı ayrı ol-
gular olmakla birlikte, burada bir bütünün iki öğesi olarak ele alınmaktadır. 

Bu yaklaşım, Gibbs ve Porterfield'in (18) "statü kaybı" kuramına dayandı-
rılmaktadır. Namusunun lekelendiğini, dolayısıyla statüsünün tehlikeye girdiğini 
gören oria-sınıf kökenli birey, toplumsal kültürün dağarcığındaki en kesin çare 
olarak tehlikenin kaynağını yok etmeyi seçebilir. Bir cinayet ya da cinayet gi-
rişimi ile sarsılan statüsünü yeniden onaylatmak ister. Fakat sınıfının özümledi-
ği sosyal-kültürel değerler, namus cinayeti yoluyla sarsılan statüsünü onarması-
na izin vermez. Sosyal çevrenin onayından, dolayısıyla umduğu şerefli rneVki-
den mahrum kalan birey, psikolojik kazancı (tatmin) ile sosyal zararı arasında 
arzuladığı dengeyi kuramaz. 

Cinayet-intihar olayları üzerine yapılan araştırmalar bunların sayısının de-
ğişik ülkelerde ve kültürlerde önemli farklılıklar gösterdiğini saptamışlardır (19). 
Burada bulguları çözümlenen araştırmanın kapsamına giren katillerin % 10'nu ci-
nayet işledikten sonra intihar etmişlerdir. Bu oran İsrail, ABD ve İngiltere'de ya-
pılan incelemelerde ortaya çıkan cinayet-intihar oranlarına çok yakındır (20). 

(18) J . P . Gibbs ve A. L. Porterfield. 1960. "Occupational Prestige and Social Mobility 
of Suicides in New Zeland", The American Journal of Sociology. No. 66 (Eylül), 
s. 147—151. 

(19) Donald J . West. 1966. Murder Followed by Suicide. X Cambridge, Mass. : Harvard 
University Press. 
Marvin E . Wofgang. 1958. Patterns in Criminal Homicide. 
Philadelphia : University of Pennsylvania Press., s. 272. 
S imha K. Landau ve israil S. Drapkin. 1968. Ethnic Patterns of Criminal 
Homicide in israil. Jerusalem : Heforew University of Jerusalem., s. 12. 

(20) Landau ve Drapkin. ibid. 
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Wesl'in bulgularına göre, İngiltere'de, intihar olayı kadınlar ve erkekler ara-
sında aynı oranlardadır. İntihar eğilimi, namus cinayeti işleyen orta-sınıf Türk 
erkekleri arasında kadınlara oranla daha fazladır. ıAli-sınıf üyeleri arasında ci-
nayetten sonra intihar girişimi sadece bir olayda görülmüştür. 

Orta-sınıf kökenli bireylerin karıştıkları cinayet-intihar sürecinde cinayet ne-
denleri arasında gerçekten ayrıntı sayılacak motifler vardır. Şu olay çok tipiktir : 
Emekli bir albay dışarı çıkmak gerektiğinde eşinden giyecek gömlek istemiştir. 
Karısı kendisine kirli bir gömlek uzatınca bunu bir şeref meselesi yapan albayla 
eşi arasında münakaşa çıkmıştır. OBu çekişmenin yarattığı kızgınlıkla emekli albay 
eşini beylik tabancasıyla vurup öldürmüş, sonra da pişmanlık duyarak intihar et-
miştir. 

ABD ve İsrail'in cinayet istatistiklerinde görülen bir özellik Türkiye'de işle-
nen namus cinayetlerinde de ortaya çıkıyor. Cinayetlerin büyük çoğunluğu 
(% 87) bir münakaşadan sonra işleniyor. !Bu kavgalarda kadınların önemli kış-
kırtıcı rolleri var. 'Böyle olduğu için erkeklerin eşlerine, aşıklarına, nişanlılarına 
ve sözlülerine büyük oranda öç almak için saldırdıkları saptanmıştır. Bu durumun 
önemli istisnalarından biri, izin vermediği halde kızının genç bir adamla evlen-
mesini namus sorunu yapan orta sınıftan bir babanın kızını, damadını ve kendi 
ailesinin diğer bazı üyelerini öldürdükten (onların da namusunu temize çıkardık-
tan) sonra intihar etmesidir. 

Cavan (22) gibi Dorpat (;2'3) da öldürülen bireyin uyandırdığı ayrılık endişe-
sinin cinayet öncesinde önemli rol oynadığını saptamıştır. Bu motif genç yaşta-
kilerin karıştıkları bazı cinayet olaylarında etkin olmuştur. Örneğin, yakın bir 
süre önce bir kazada belinden altı felç olan 31 yaşındaki genç bir işçi, nişanlısı 
ile birlikle Almanya'ya çalışmaya gideceklerini kararlaştırmışken, kaza sonrası 
ikadın kendisinden ayrılmaya kalkınca onu vurarak öldürmüş, sonra da intihar 
etmiştir. Bu all-sınıf üyeler içinde saplanabilen tek intihar olayıdır. 

ABD'de yaptığı araştırmada Wolfgang (24) bizim bulgularımızı destekliyen 
veriler elde etmiştir. Cinayeti izleyen intihar olaylarında şiddet kullanımı had 
safhaya ulaşmakla, salı cinayetlerden daha kanlı olmaktadır. Ayrıca, "iki-aşama-
lı namus cinayetinde" kurban ve saldırgan (ikinci aşamada o da kurban) arasın-
da sırf cinayetle biten olaylarda olduğundan daha yüksek oranda duygusal bağ 
bulunduğu saptanmıştır. Her iki araştırmada da kanıtlandığı gibi, iki kişi ara-
sında ya sevgi, ya kan, ya da sihri hısımlık bağı vardır. Wesl (25), İngiltere'de 
yaptığı araştırmada cinayet-intihar olayına çoğunlukla aynı ailenin üyelerinin 
karıştığını saptamıştır. 

(21) West. 1966. Op. cit. 
(22) Ruth S. Cavan. 1928. Suicide. Chicago : The University of Chicago Press. 
(23) T. L. Dorpat. 1966. "Suicide in Murderers". Psychiatric Digest. No. 27 (Haziran), 

s. 51—55. 
(24) "VVofgang. 1958. Op. cit., s. 275—276. 
(25) West. 1966. Op. cit-
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Cinayet aletine gelince : Tabancaların, özellikle beylik tabancaların en faz-
ıla kullanılan araç olduğu görülüyor. Onları bıçaklar izliyor. İntihar eden katil-
ilerin hepsi erkek, kurbanlar ise genellikle kadındır. 

Polis kayıtlarındaki bilgileri kaydederken cinayet-intihar olaylarında iki eği-
lim dikkat çekiciydi. Bu iki aşamalı cinayet gerçekleştirenler, a) uzun süre kent-
te yaşayanlardır (kısa süre önce göçenler değil) : b) meslek yaşamlarında bir nok-
taya gelip dayanmış ya da emekli olmuş evli orta-sınıf (bir kişi dışında) erkek-
lerdir. [*] 

'Bunlar, kayıtlardaki sınırlı bilgi ışığında, statülerinde bir düşme algılamaya 
başlıyan, dost çevreleriyle eski sıkı ilişkilerini giderek yitiren bireylerdir. Bu 
durumun, onların ruhsal dengesini önemli ölçüde etkileyeceği doğal karşılan-
malıdır. Nitekim polis kayıtları hemen hemen standart bir öykü sunuyor : Genel-
likle önemsiz bir konudan ötürü münakaşa başlıyor. Kadın, özellikle eşi, erkeğe 
iğneleyici bir karşılıkta bulunuyor. Ya da kadın kocasına dışarı çıkarken kirli 
bir gömlek verdiği için,- bir başkası kocasına "yaşlı budala" dediği için,- bir baş-
ka kadın da kocasından izinsiz sinemaya gittiği için aile içinde bir bunalım baş-
lıyor. Bu sırada erkek, kızgınlığının doruğunda sınıfının değerleri açısından man-
tıki ve/ya da kültürel bir hata yapıyor : Kadına saygı öğretmek için eline geçen 
ilik tahrip edici âletle ona saldırıyor. Sonuç yaralama ya da öldürmedir. 

Sözü edilen olaylarda ilginç bir benzerlik var : İlerleyen yaş, statü kaybı ya 
da donması yanında, karısının (ya da yakınının) saygısızca davranışıyla daha 
da sarsılan sosyal itibarı (hele olay başkalarının önünde olmuşsa) ve öz-güveni 
bireyin ruhsal bunalımını arttırıyor. Burada sözü edilen statü kaybı ve/ya da 
donmasının, bireyin beklenti düzeyi ile ilgili olması nedeniyle göreli olduğuna 
dikkat çekilmelidir. Eğer erkeğin tüm yaşama karşı bakışını bu kadar Ikökten et-
kileyen böyle bir zemin olmasa, pök de önemli olmayan tartışma konularının ön-
ce cinayet, arkasından intihar olayıyla noktalanması beklenemezdi. Gereken açık-
lama öncelikle, şimdiye dek sunulmaya çalışılan, bireyi saran sosyal çevre ve 
onun bireyce özümlenen değerlerinde, sonra da, onların bireyde uyandırdığı ruh-
sal yönelim ve çatışmaların sonuçlarında aranmalıdır. 

'Bu çok karmaşık süreç içinde cinayet işlendiği anda, genellikle erkek olan 
katil, durumunu değerlendirmek zorundadır. Orta-sınıftandır ve sosyal bir mev-
kii ve çoğunlukla ona bunu sağlıyan bir görevi vardır. O r t a yaşlıdır (% 68) ya 
da bu aşamaya (31 yaş ve yukarısı) yaklaşmaktadır. Kaçmak pek olanaklı değil-
dir. Çünkü kaçtığında uyum sağlıyacağı başka bir çevre, yapacağı başka bir iş 
bulması oldukça zordur. Uzun süre yaşamını kaçarak sürdürecek mali olanakları 
da yoktur. Eşini ya da sevdiğini kaybetmiştir,- onların katilidir. 'Bir kentli ola-
rak kırsal toplumda sığınabileceği ve destek göreceği kökü de yoktur. Kaldığın-

([*] Emekli subay, 6 emekli sivil memur, 3 polis, 2 assubay, 2 öğretmen, 4 orta çap-
ta tüccar bu nitelikteki bireyler arasında en göze çarpanlardır. 
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da acılı ve şerefini hiçe indiren bir '-kamu davası ile karşı karşıya kalacaktır. Bu 
çıkmaz içinde kendini topluma —sosyal çevresine— yeniden benimsetmenin ola-
naksızlığını duyarak mantıki yolu seçor : İntihar. 

Bu açıklama bir varsayım gibi düşünülse bile, ölçmesi ve kanıtlaması ola-
naksızdır. Çünkü kimse intihar edenin beynini okuyamaz. Ama sanıyorum, su-
nulan çözümleme hem bireysel seçime etki yapan sosyal öğeleri, hem de kültü-
rel - zihinsel açıdan güdülenmeyi de ele aldığı için cinayet ve onu izleyen inti-
har olayına mantıki bir açıklama getirmektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki, namus konusuna ilişkin cinayetler sadece olayın kendi-
siyle sınırlı olgular değildir. Arşivdeki tutanaklardan çıkarıldığı gibi [*], katil-
lerin "durumu daha iyi yapma" çabaları önemli rol oynuyor (26). Fakat onu iz-
leyen intihar olayı, isteyerek yapılan fakat istenen sonucu getirmeyen ilk eyle-
min (cinayetin) tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu yüzden ben, "i'ki-aşamalı namus 
cinayeti" ndeki intihar olayını daha önce işlenen cinayetten ayrı ama ondan kay-
naklanan bir olgu olarak görmek gerektiği kanısındayım. 

İntihar, statü 'kaybına uğrayan ya da uğrama endişesinde olan bireyin duru-
mu "düzeltmek" için giriştiği cinayet eyleminin başaramadığını tamamlamaya yö-
nelik "düzeltici" bir tepkidir. Şu halde, hem cinayet, hem onu izleyen intihar ola-
yı, bir sürecin (namus ve şerefini korumanın) bütünleyici parçalarıdır. 

Bu açıklamaların ışığında, Tablo 4'ün irdelenmesine geri dönüldüğünde, alt-sı-
nıf erkeklerin % 17'sinin cinayetten sonra teslim olduğu, % 9'unun olay yerinde 
tutuklandığı, % ;28'inin kaçtığı ve % 36'sının olay yerinden uzakta yakalandığı 
görülür. Şu halde, alt-sınıf erkeklerin % 64'ü ya kaçmayı başarmışlar ya da 'kaç-
maya çalışmışlardır. Bu oranlar, alt-sınıf kadınlar için oldukça düşüktür : % 43'ü 
teslim olmuşlar, % 33'ü de olay yerinde tutuklanmışlardır. Böylece alt-sınıf ka-
dınların % 76'sı suçlarının cezasını isleyerek çekmeyi yeğlediklerini göstermiş-
lerdir. Alt-sınıf kökenli tek bir kadın (% l) cinayet işledikten sonra kaçmıştır. 

Bu bulgular, sosyal değerler olarak namus ve şerefin ve onlara uygun dav-
ranışın sınıf üyeliği ve cinsiyet açısından önemli farklılıklar taşıdığını göster-
mektedir. 

[ * ] Tutanaklarda şöyle ifadeler v a r : "ıAile namusumuzu kan ile temizledim"; 
"O (kadın için söyleniyor) kötü yola.sapmıştı, şerefimi korumak zorundaydım"; 
"'Başka bir yol yoktu, bu yüz karasını kan temizlerdi"; "B i r şeref meselesiydi, 
anama (veya bacıma) sövmemeliydi"... vb.. 

[ * * ] Henry ve ıShort'a (27) göre "... intihar ve cinayet eylemleri, aynı statü çerçeve-
sinde (sisteminde) olanların, kendilerini benzerleriyle karşılaştırdıklarında, sta-
tü merdiveninde önemli bir düşüş algıladıkları zaman doğan had aşamadaki bu-
nalıma tepkilerdir..." (s. 54). 

(26) Jean ve David Lester. 1971. Suicide : The Gamble With Death. Englewood Cliffs, 
New Jersey : Harpeer ve Row., s. 83. 
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TABLO 5 

Tablo 5'te görüldüğü gibi cinayet işledikten sonra kaçan alt-sınıf erkeklerin 
% 70'iıl—18 (% 27) ve 19—30 .(% 43) yaş dilimlerindedir. Sadece % 10'u 31—50 
yaşılan arasındadır. Ayrıca, olay yerinde tutuklanan erkeklerin % 71'i 30 ve da-
ha küçük yaşlardadır. Bu kümedeki en kalabalık grup (% 38 ile), 18 yaşındaki-
ler ve daha gençlerdir. Tersine, olay yerinde tutuklanan erkek suçlulardan % 31'i 
19—30, % 56'sı ise 31—50 yaş dilimlerindedir. Sadece % 12 si 18 yaşında ve daha 
gençtir. 

TABLO 6 

Tablo 6'nın içerdiği bilgiler, ıl8 ve 19 uncu varsayımları doğrular nitelikle-
dir. All-sınıf ele alındığında, bu sınıf üyelerinin "düşmanlarını" sokak, bar, dük-
kân, pazar ya da diğer kamu yerlerinde öldürdükleri görülüyor. Bu katillerin 
% 84'ü erkek, % 16'sı kadındır. Erkeklerin all-sınıffan olanlarının kendi sınıfları 
içindeki oranı % 21, kadınların ise tüm all-sınıf suçlularına oranı % 4 lür. Bu kü-
meye giren orla sınıf suçlular içinde hiç kadın yoklur. Erkekler ise, kendi sınıf-
larındaki suçluların % 7 isini oluşturur. Kamu Yerlerinde işlenen cinayetlerin 
all-sınıf üyelerince gerçekleştirilen namus cinayetleri içindeki göreli ağırlığı 
% 25 lir. Bu oran orta-sınıf üyelerinin işlediği cinayetler açısından % 7 dir. 

Ayrıca, Orla-sınıftan, gerek inatçı bir izlemeyle olsun, gerekse konuk gittiğin-
de rastlantı sonucu olsun, "düşman" ını köy yerinde öldüren hiç kimse yoktur. 
Bu kümedeki cinayetlerin tümü alt-sınıf bireylerce işlenmiştir. Kadınlar o denli 
uzağa gitmemekledirler. Ama, "namuslarını kanla temizleyen" iki genç kadın, 
kendilerini kirletenleri işyerlerinde bulmuş ve öldürmüşlerdir. Her iki kadın da 
evlenme sözü ile kandırılıp, cinsel yakınlık kurulduktan sonra lerkedilen birey-
lerdir. Cinayetlerin ikisinde de olaylar, önce verilen evlilik sözünün hatırlatıl-
ması ile başlamış, erkekler direnince çıkan sözlü kavga, hazırlıklı giden kadınlar-
ca cinayete dönüştürülmüştür. Orta-sınıf kadınını içeren böyle bir olay sapta-
namamıştır. 

İşyerinde işlenen cinayetlerde ,rol alanların oranlarında sınıflar arasında bir 
fark yoktur (% 6). Ne var ki, böyle yerlerde all-sınıf üyelerince işlenen cinayet-
leri gerçekleştirenlerin % 86'sı erkek, % 14'ü kadındır. Orta-sınıf üyelerince iş-
yerinde işlenen iki cinayetin !(% 100) ikisi de erkeklerce gerçekleştirilmiştir. 

Katil ve kurban arasındaki duygusal ilişkiyi göstermesi bakımından cinayet 
yeri oldukça önemlidir. Namus cinayetlerinin alt-sınıf üyelerince en çok işlen-
diği yer (% 25) ile katil ve kurbanın ortak evi ; bir de, ortak bir akrabanın ya da 
kurbanın evidir (% 25). Orta-sınıf bireylerce işlenen cinayetlerin en büyük bö-
lümü (% 48), bir akrabanın ya da kurbanın evinde gerçekleşmiştir. Bu bulgu, or-
la-sınıfta evlilik-dışı duygusal ilişkilerin daha yaygın olduğu varsayımını kanıt-
lar niteliktedir. Bu kanılı pekiştiren başka bir bulgu da, ikinci en sik rastlanan 
cinayet yerinin orta-sınıf kökenli katil ve kurbanın ortak evi değil (% 14), yal-
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nızoa katilin evi olmasıdır (% 24). Üçüncü sırayı alan katil ve kurbanın ortak evi, 
aile-içi çekişmeyi simgelemektedir. 

(Bu veriler karşı karşıya konduğunda şu sonuca varılabilir : Alt-sınıfın düş-
manlığı genellikle aile dışına dönüktür. Orta-sınıfta ise şiddet daha çok, sürek-
li ilişkide bulunulan, iç sosyal çevrenin, genellikle ailenin bireylerine yöneliktir. 

Tine de, Tablo 6'nın belki en ilginç bulgusu, bir bölüm namus cinayetinin Ad-
liye'de işlenmiş olmasıdır. Sadece Adliye'de değil, namus kirletenin aleyhine 
açılan davanın görüldüğü mahkeme salonunda işlenmiş cinayetler vardır. Bun-
ların % 75'i ali-sınıf erkekler, % 25 i alt-sınıf kadınlar tarafından işlenmiştir. Ni-
çin ? 

Önce, hukuk düzeni yasaların eşit, zamanında ve kesin hükümler uyarınca 
uygulanmasını gerektirir. Tarım toplumlarında, özellikle ırak ve kendi içine dö-
nük topluluklar biçiminde yaşıyan kırsal nüfus yoğunluklarında bu niteliklere uy-
gun adalet dağıtılamamaktadır. Hukuk sistemi köye inse bile toplumun katman-
lı yapısının gereği en bilgisiz, en yoksul kesimlerin başında gelen köylüler on-
dan en az yararlananlar olmaktadır. Hukuktaki eşitlik, toplumdaki eşitsizliği aşa-
mamaktadır. IBu çelişkiyi hayatları boyunca yaşayarak öğrenen köylü ve kentli 
alt 'toplumsal katmanlar adalete, yasaların ve yasa uygulayıcıların yansızlığına 
karşı kuşku duymaktadırlar. Kuşku ve güvensizlik onlara, kendi değer yargıla-
rından başkalarını savunan, ağır-a'ksa'k adalet sistemi yerine kendi sorunlarını 
kendi koşulları ve kültürel normlarına uygun biçimde çözme alışkanlığı ya da 
pratiği kazandırmıştır. 

Bu durum, kentlere göçtükten sonra, birlikte getirdiği geleneksel namus ve 
şeref kavramlarına ilişkin tutumları ile, karşılaştığı evrensel huku'k kuralları ara-
sında derin bir çelişkinin doğmasına ve sürdürmesine neden olmaktadır. Nite-
kim, polis kayıtlarından edinilen bilgilere göre, -namusu lekelenen kadın ve er-
keğin kendisi ya da ailesi, saldırgana karşı dava açtıkları halde, duydukları hınç 
ve statü kaybı bunalımı sürmektedir. Çünkü bir hukuk davası açmak, namusu-
nun ya da şerefinin lekelenebilecek kadar zayıf olduğunu kendi eliyle duyur-
makla eşdeğer tutulmaktadır. Zayıflık kişisel bir kusur olduğundan, genellikle 
kuşku duyulan ve yabancı bir otoritenin hukuki onarımı, bireyin lekelenen na-
musunun ya da sarsılan şerefinin yarattığı zararı tam anlamıyla gidermeme'ktedir. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde, hukuk davaları, lekeleyici davranışın ve bireyin 
lekelenen namusunun ilânı etkisini yapmaktadır. Durumu böyle algılayan bi-
rey, daha fazla utanç duymaktadır. Bu utancın yarattığı bunalım, bireyi Adliye'de 
ya da mahkeme s'alonunda karşı-saldırıya kadar götürmektedir. Kadınlar tara-
fından bile buralarda işlenmiş namus cinayetleri vardır. 

Ayrıca, hukuk davalarında uzun gecikmeler, sayısız gidiş-gelişler, avukat üc-
retleri ve diğer gerekli masraflar, böyle bir sonucu kolaylaştırmaktadır. Buna ya-
saların karmaşık yapısı karşısında eğitim yoksunu bireyin tepkisi de eklenmeli-
dir. Böylece, sosyal ve ekonomik yoksunluklar, geleneksel telafi biçimlerini pe-
kiştirmekte, en azından sürdürmektedir. 
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S O N U Ç 

•Bütün bu verilerden şu değerlendirme çıkıyor : Namus kavramı ve ona iliş-
kin olarak işlenen cinayetler, bunları işleyenlerin belki hiç istemedikleri bi-r so-
nuç doğuruyor. Sıkı bir namus normuna ioplumsallaşfırılmış olan bireyler ve aile-
ler, sınırlı kaynaklar için son derece keskin bir yarışma içine girdiklerinde her 
biri diğerini bu değer yargısı açısından denetliyor, hizaya sokuyor. Birbirlerinin 
önüne geçmeleri bir namus ve şeref meselesi haline geldiği için toplumun eşit 
olmayan katmanlı yapısının sürekliliği sağlanıyor. Böylece bireyler ve sınıflar 
arasında bir tür denge (aslında sıralama), sağlanırken, özellikle alt-sınıfın toplu-
mun kaynakları ve yönetimi üzerinde daha fazla hak iddia etmesi ve 'toplum ya-
pısını değiştirme olasılığı önlenebiliyor. Hem de bu sınıfın bireylerinin kendi 
jandarmalığını kendilerinin yapmasıyla (28)... 

(27) Andrevv F . Henry ve James F . Short. 1954. Suicide and Homicide. Giencoe : The 
Free Press., s. 56. 

(28) Zeid. Op. cit., s. 259. 
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MÜTAREKENİN İLK YILINDA OSMANLI HÜKÜMETİNİN MALİ DURUMU 

D09. Dr. Sina AKİ İN: 

Osmanlı Devletinin Malî Sıkıntılar : Sivas Valisi Reşit Paşa, M. Kemal'in 2 Ha-
ziran'da Sivas'ta geçtiği iddia edilen olaylar konusunda çektiği tel dolayısiyle 
şunları söylüyor : "Lâkin Mustafa Kemal Paşa, İngiliz notasına ve sadrazama böyle 
karşılık verirken neye, kime ve nerelere istinat ediyordu ? O sırada tahsilât yüzde 
otuza düşmüştü. Malsandıkları tamtakırdı, memurlara aylık verilemiyordu. Umumi 
terhis münasebefiile, kolordu mevcutları yüzde on nisbetindeydi. Her dağda, her 
derede birkaç çete karargâh kurmuştu, köylüyü ve şehirliyi korku içinde yaşatı-
yordu" (1) . Gerçekten, malî durum pek bozuktu. Krım Savaşndan beri "Bu dev-
let istikrarsız yaşamaz" ilkesine göre yönetilen Osmanlı Devleti, Cihan Savaşı sıra-
sında Almanya'dan alınan borçlarla "yaşatilabilmişti". Ne var ki, savaşın sonunda 
bu kaynak kesildi ve beslenen bütün umutlara rağmen yerine bir kaynak çıkmadı. 
Tabii buna savaşın yol açtığı yıkımları ve bunların doğurduğu üretim kayıpla-
rını,- (2) işgal altına alman geniş bölgeleri ve buralardan gelmeyen gelirleri,- (3) 
azınlıkların, asker kaçaklarının kurduğu çetelerle kuva-yı milliye yüzünden orta-
ya çıkan üretim düşüklüklerini ve vergi gelirindeki eksilmeleri de eklemek gere-
kir. İzmir'in işgali malî bakımdan da bir felâket olmuş, geliri, harcamalarından 
çok olan bu bölgenin maliyece "Yitirilmesi" hazinede önemli bir gedik açmıştır (4). 

İlginç bir "masraf kapısı"da, İstanbul'daki Fransız filosunun ve işgal kuvvet-
lerinin ültimatomu pek andıran notalarla Aralık ayı masrafları için "gecikmeksizin" 
ya da birkaç günlük mühlet içinde "Aralık ayı harcamalarına karşılık" 120,000 ve 
200,000 lira istemeleriydi. Babıâli, bu paranın borç olarak istenip istenmediği ko-
nusunda sıkıntılı tereddütler duymuş ve darlığa rağmen, gelecekte malî yardım-
ları umulan İtilaf Devletlerini "memnun" etmek için bu parayı vermeyi kabul et-
miştir. Fakat paraları alan Fransız makamları, Hariciyenin bütün çabalarına rağ-
men, paranın borç olarak alındığını söylemekten dikkat ve ısrarla kaçınmışlardır. 
Neyse ki, öbür müttefiklerle ihtilâflara yol açması ihtimalinden olacak, bu istek 

(1) Reşit Poşa'nın Hatıraları (İst., Ahmet Hallt Kitabevi, 1939), s. 36. 

(2) Bu arada savaş, hastalık, kıtlık ve tehcir sonucu ölümler dolayısiyle nüfustaki büyük azal-
mayı gözönünde bulundurmak gerekir. 

(3) İşga'l altındaki yerlerden gelir gelmemesine rağmen, buralardaki memurlar, henüz Osmanlı 
yönetimindeki yerlere geldiklerinde, bunlara da maaş vermek gerekiyordu. Bununla birlikte, 
27 Mart Kararnamesiyle, barış oluncaya dek bu gibilere, başka göreve atanmadıkları sürece 
yarım maaş verilecek ve bu da 5000 kuruşu aşmayacaktır. Takvim-i Vekayi, 3/4/1335, 3513. 

(4) Vedat Eldem, Mütareke ve Mil l i Mücadele Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi 
(Ank., 1973). 
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tekrarlanamamıştır {5). Fakat Nisan'da da buna benzer bir para talebi söz konusu 
olmuş, bırakışma uygulamasını denetleyecek itilaf subaylarının ev, yakıt, kayık, 
araba, hammal v. b. harcamalarının ödenmesi istenmiştir. Hükümet, para sıkıntı-
sından ötürü bu ödemeyi yapamayacağının "surel-i münasibede" bildirilmesini 
Hariciyeden istemiştir (6). 

Öte yandan, kâğıt para enflasyonundan ötürü fiyatlar alabildiğine yüksel-
miş ı(7), bu yüzden memurların maaşlarına zam yapmak zorunluğu doğmuştur. Ni-
tekim, I. D. Ferit hükümeti zamanında çıkan bir kararnameyle (16 Mart) her bölge-
deki buğday fiyatlarına göre, maaşlara, baremlerine göre, belirli nicelikte buğday 
karşılığı zam yapılmıştır (8). Daha sonra 19 Haziran 1919 da İaşe Umum Müdürlü-
ğüne ve vesika ile ekmek ve erzak dağıtımına son verilince maaşlara yeniden 
"ekmek bedeli" adı altında zam yapmak gereği doğdu (9). Ardından, 13 Aralık 1919 
Kararnamesiyle bütün zamlar kaldırılıp yerine" maaşlara ek bir "fevkalâde tahsisat" 
ödenmesi kabul edildi. Böylece memur maaşları, derecelerine göre % 250—400 
oranında artmış oluyordu. Fakat bu arada hayat pahalılığı savaş öncesine göre 
10 kat arttığı için, bu zam yetersiz kalmış, memurların satınalma güçleri % 60—75 
oranında düşmüş oluyordu (10). Memurların satınalma güçlerindeki düşüş lam kar-
şılanmamış da olsa, maaş zamları hazinenin sıkıntısını arttırmaktan geri kalmamış-
tır. 

Malî Sıkıntı İçin Düşünülen Çareler : Akla gelen en kolay çarelerden biri dev-
let gelirlerini arttırmaktı. Örneğin, Eylülde savaşta birikmiş eşya ve yiyeceğin 
paraya çevrilmesi kararı alındı (11). Daha önce, Temmuz'da, Babıâli Hicaz Demir-
yoluna ait bazı gereçleri satışa çıkardığında, Komiserler, bu gibi mallar müttefik-
lerin alacaklarının bir inancası olduğu için buna karşı çıkmışlar, fakat, öte yandan, 
Osmanlı hükümetini iflâs ettirmemek de gerektiğinden, işi Paris'teki Yüksek Kurula 
danışmışlardı (1 Ağustos). Yüksek Kurul, bırakışmanın imzasından barış anllaş-

( 5) Meclis-i Vükela Mazbataları (MVM) e. 213, 31/12/1334, 518; Hariciye Arşivi, Mütareke, 
iKarton I : Hariciyenin 30, 31/12/1918, 12 921—2/59—9 yazıları, General Bunoust'un 
29, 31/12/1918, 703, 752 yazıları. 

( 6) ıMV'M, C. 215, 17/4/1335, 186. 
( 7) Daha önce, Şirket-i Hayriye, vapur ücretlerini üç kat arttırdığı halde, Ağustosta yeniden 

bir kat arttırılmasını istemek zorurtluğunu duydu. MVM, e. 216, 31/8/1335, 401. 
( 8) Takvim-i Vekayi, 18/3/1335, 3499; Eldem, a.g.e., s. 14—5. 'Kararnamenin yürürlüğe gir-

diği sırada pahalılığı protesto etmek üzere, Konya'daki memurlar grev yapmışlardır, fakat 
bunun İT fesadı ürünü olduğu öne sürülmüştür. 
Alemdar, 18, 21/3/1335, 87—1397, 90—1400. Daha sonra, Dahiliye Nezareti memurları-
nın pahalılık için bir çare isteyen bir başvuruları olmuştur. MVM, e. 216, 30/7/1335, 357. 
Öte yandan, Ağustosta, öğretmenlerin Hazirandan bu yana maaş almadıkları ortaya çıkı-
yordu. MVM, e. 216, 20/8/1335, 380. 

( 9) Eldem, o.g.e., s. 15; Takvim-i Vekayi 23/6, 10/7/1335, 3582, 3594. 

(10) Eldem, a.g.e., s. 15; Takvim'i Vekayi, 14/12/1335, 3722. Eldem'e göre işçilerin satınalma 
güçlerindeki azalma çok daha az olmuş (s. 17). 

(11) MVM, c. 216, 17/9/1335, 419. The Times muhabirine bakılırsa, satışa çıkacak bir şey de 
tarihi yapıtlardı. 'Kimi gazetelere göre, Şah İsmail'in tahtına 2,5 milyon lira (750.000 
sterlin) teklif edilmişti. Sonra porse'len koleksyonu da değerliydi (8/9/1919). 
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masının onaylanmasına değin bu iür satışların tanınmayacağını, fakat tek tek sa-
tışlar için müttefik ve ortaklan hükümetlerinin izin verebileceklerini ve Malî Ko-
misyonun Osmanlı hükümetinin malî durumunu inceleyen genel bir rapor hazır-
layıp bu hükümetin Sarayın özel malvarlığından, Evkaf malvarlığından, Devlet 
malvarlığından yapacağı satışlar sorununu incelemesini kararlaştırdı (12). 

Babıâli için başka bir çare de, vergileri arttırmak, yeni vergiler koymaktı (13). 
Fakat 1914'de kapitülasyonları kaldırma kararını İtilaf Devletleri tanımadıkları 
için kendi onayları olmadan konmuş ya da konmak istenen vergilerin kendi uyruk-
larından alınmasına karşı çıkıyor, böyle bir onayı vermek konusunda da son dere-
cede isteksiz davranıyorlardı (14). Daha da kötüsü, yabancılar böyle vergiden ka-
çınca herhalde azınlık olan bazı Osmanlılar da bu gibi itiraz konusu olan vergileri 
vermemeğe kalkışıyorlardı. Örneğin, temettü ve emlâk vergisine munzam harp 
vergisi böyleydi (15). 

Hazine için önemli bir gelir kaynağı gümrük vergisiydi. Cihan Savaşı arefe-
sinde değer üzerinden olan bu vergi, ithalâtta % 11 e dek yükselebilmişti. Savaşla 
birlikte kapitülasyonlar kaldırılıp bu oran % 15 e çıkarılmıştı. 1916 da ise (10 Mart 
1332) ağırlığa göre gümrük alınması esası kabul edildi. Bırakışma olunca, İtilaf 
Komiserleri değere göre mi, yoksa ağırlığa göre mi verginin kendileri için daha 
çıkarlı olacağını düşünmeğe koyuldualr. Ağırlığa göre gümrük vergisi, paranın 
değerini yitirmesi yüzünden daha uygundu. Fakat şeker, petrol, kahve ve çaydan 
alman % 10 istihlâk vergisi (16) bu vergi düşüklüğünü gideriyordu. Komiserler 

(12) Documenlr on British Foreign Policy, 1919—1939, Firist Series, Vol. I, s.372—3, 383; 
İngiliz Arşivi (PRO), FO 371/4156, 115576 (31/7 toplantısı), 124445 (21/8), 130696 
(28/8), 135226 (10/9). 

(13) 25 Mart ıKa rama meşine göre Ağnam Resmi dört kat alınacaktır. Takvim-i Vekoyi, 31/3/1335, 
3510. Düşünülen başka bir gelir kaynağı da Harp Kazançları Vergisiydi. İT aleyhtarı olan 
Tevfik ve D. Ferit Pş. hükümetlerinin bunun üzerinde durması doğaldı. Sabah, 13/4/1335, 
10564. Müttefikler de Babıâ'liyi bu yönde bir notayla teşvik, hattâ ısrar etmişlerdir. FO 
371/4156, 130696 (28/8). Çeşitli vergilerdeki artışlar için bkz.: Eldem, a.g.e., s. 19. 

(14) Emlâk vergisini % 72 arttıran ve aralarında harp vergisi bulunan munzam vergiler; ev kira-
ları kanun tasarısı; Hicaz ilmühaber pulu; Temettü, Ruhsatiye, reklâm vergisi, yurtdışında 
kurulmuş ortaklıkların şube ve acentaların Osmanlı yasalarına uyma zorunluğu; oktruva 

vergisi, belediye arttırma vergisi böyle iş<lem gördü. Yalnız sinema ve tiyatrolardan alınan 
fakirler vergisinin bırakışma süresince ödenmesi, paranın Darülacezeye verilmesi ve ya-
bancıların da buraya kabul edilmesi şartıyla kabul edildi. FO 371/4156, I 13180 (17/7 
toplantısı), 115576 (31/7), 115588 (24/7), 124445 (21/8), 130696 (28/8), 137897 
(18/9. Ba'lfour, 7 Nisan günlü yazısında (No. 421), kapitülasyon sorununun andlaşmada 
ele alınacağını, bu arada kapitülasyonların uygulanması gerektiğini bildiriyordu. FO 371/ 
4190, 55010. 

(15) MVM, c. 216, 15/7/1335, 336. Hattâ bazı köylerin Hazineden alacakları olduğu iddiasıyla 
aşar borçlarını ödemedikleri ve tahsiline "fi i len mümaneat" ettikleri anlaşılıyordu. 

(16) Takvim-i Vekayi, 31/3/1335, 3510 (25/3 (Kararnamesi). Bununla ilgili olarak Necip 
Fazıl Kısakürek, D. Ferit'i eleştirerek, ucuzluk yapacağı yerde şeker, gaz, piırinç, kahve gibi 
ithal eşyasını ağır şekilde vergilendirdiğini, fakat Padişahın bunu kabul etmeyip birkaç 
maddeye inhisar ettirdiğini, ayrıca hafiflettiğinden söz ediyor. Vahidüddin (İst., Toker Y„ 
1968), s. 133. 

319 



27 Şubat'ia değer üzerinden vergilemeye dönmek için hazırlanan Dupare tasarısını 
ele aldılar. Woods, yüksek fiyatlı mallarda ağırlık esasının daha uygun olduğunu 
öne sürdü. 1 Mayıs'ta Komiserler % 10 istihlâk vergisinin müttefik ithalâtçılardan 
alınmamasını kararlaştırdılar. Woods'a göre bu durumda ağırlığa göre gümrük 
daha çıkarlı olacaktı. Buna karşılık, Osmanlı hükümeti de muhtemelen değere 
göre vergilendirmeye gidecekti. 8 Mayıs toplantısında, Babıâlinin 6 Mayıs günlü 
bir nota ile gümrük vergileri konusunun tümüyle bir Osmanlı sorunu olduğunu 
öne sürdüğünü görüyoruz. Oysa Komiserler bu sorunu görüşmeğe devam ediyor-
lardı. Anlaşılan Babıâli para değerinin düşmesi dolayısiyle değer üzerinden ver-
gilendirmeye gitmek istiyordu. Komiserler, değer üzerinden % 11 e dönebileceğine, 
fakat % 15 e dönülemeyeceğine karar verdiler. 19 Haziran toplantısında, Osmanlı 
hükümetinin değer esasına dönmekten vazgeçtiği anlaşıldı, fakat Komiserler Babı-
âlinin kararından dönemeyeceği görüşünde birleşliler (17). 

23 Haziran'da Vükelanın bir kararından, Babıâlinin görüşünü neden değiştir-
miş olduğunu anlıyoruz. Komiserler, daha önce, istihlâk resimlerinin alınmama-
sını islediklerinde, hükümet, o zaman, savaş öncesi tarifesine gidilmek gerekeceğini 
söylemişti. Bunun üzerine son olarak Komiserlerin verdikleri ortak bir nokta, 
25 Hazirandan başlayarak, savaşlan önceki, yani, değer üzerinden % 11 ithalât, 
% 1 ihracat vergisinin uygulanmasını ve istihlâk resminin alınmamasını istemiş 
bulunuyordu. Vükela Meclisine katılan Rüsumat Müdür-ü Umumisinin açıkladı-
ğına göre, değer üzerinden vergilemenin birçok zorlukları olacak ve bir süre sonra 
gelirde azalmaya yol açacaktır. Daha da önemlisi, değere göre vergi alınması 
Kapitülasyon esasına dayalı gümrük usulüne dönüş demek olacağından bunu ka-
bul bir olup bitliye sebep olmak ilkece kabül edilemezdi (18). 18 Ağuslos'a değin 
bu konuda belgelerde herhangi bir bilgiye rastlanmıyor. Bu tarihte Babıâli ağırlık 
esasına dayalı yürürlükteki tarifenin arttırılması için izin istedi. Defrance, bu ta-
rifenin hiçbir zaman kabul edilmemiş olduğunu, fakat ilhalâlları için elverişli ol-
duğundan ses çıkarılmamış olduğunu belirtti. Üstelik Babıâli istihlâk resminin de 
yürürlükte kalmasını istiyordu. Fakat artık bu sırada, İtilaf Devletlerinin gözünde 
İstanbul hükümetinin durumu değişmiş bulunuyordu. Ne denli sınırlı olursa ol-
sun, Anadoludaki ulusal akım karşısında iki iaraf arasında fiilî bir cephe birliği 
kurulmuş bulunuyordu. Nitekim Sadrı âzam, bu paralarla ülkenin gerektiği gibi 
yönetilmesinin sağlanacağını söylerken herhalde bu noktaya parmak basıyor-
du (19). İstihlâk resmî Eylül'de Komiserlerin gündemine girdiğinde, bunun hiçbir 
zaman kabul edilmemiş olduğunu, fakat müttefik tüccarlarının bunu çekinceli ola-
rak (ihtirazı kayııtla) ödemeğe devam ettikleri ortaya çıktı. Nitekim, Graves'e göre 

(17) FO 371/4155, 4777 (27/2), 79394 (1/5), 79397 (8/5) ; 371/4156, 96988 (19/6). 
İngiliz Malî  Müşaviri R. W . Graves'in Maliye Nazırı Tevfik Beyle yaptığı görüşmede (27/5) . 
Nazır, istihlâk resminin müttefiklerce kabul edilmemesi dolayısıyla değer üzerinden gümrük 
vergisine gitmenin çok daha uygun olacağını söylemişti. Fİ 371/4170, 92710. 

(18) MVM, c. 216, 315; Tayyip Gökbilgin, Mili î  Mücadele Başlarken (Ank., Türkiye Türkiye İş 
Bankası), s. 162—3. 

(19) FO 371/4156, 12445 (21/8). 
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bu kalem, hükümetin önemli gelir kaynaklarından biriydi (ayda 300.000 lira kadar). 
Alman karar, durumun şimdilik olduğu gibi kalması yönünde oldu (20). Zaten hü-
kümet de, herhalde 'bu elverişli tutumun farkında olmalıydı ki 9 Eylül'de ağırlık 
esasına dayalı genel gümrük tarifesinin yürürlüğünü uzatmış bulunuyordu (21). 
Demek ki, Rüsumat Umum Müdürünün sözünü ettiği sakıncalar dışında, istihlak 
resmi alınabildiği ve değere göre vergilendirmeye dönülecek olursa % 15 e değil, 
% 11 e dönmek söz konusu olduğu sürece, kurulu düzeni sürdürmek hükümet için 
daha çıkarlı oluyordu. Buna da, siyasal ortamın bir gereği olarak, İtilaf Devletleri 
ses çıkarmıyorlardı. 

Borçlanma Yolu : Hazinenin para darlığını hafifletecek -beylik bir yol da borç-
lanmaktı. Nitekim Fransız işgal kuvvetlerinin isteklerine uygun davranılırken 
İtilaf Devletlerinden borç alabilme olanakları gözönünde bulunduruluyordu. Borç 
haber ve söylentileri eksik olmuyordu. Fakat Osmanlı devlet adamları, özellikle 
D. Ferit'in Konferansa gitmesinden önce, İngilizlerin Türkleri ezme kararının tama-
men farkında olmadıkları için iyimserliklerini sürdürüyorlardı. Haziran'da Maliye 
Nazırı Vekili Ş. Turgut malî durum konusunda şöyle konuşuyordu : "Oldukça iyi-
dir. Hükümat-ı İtilâfiye kuvve-i maliyemizin tezelzülünü istemezler. Burada, bil-
hassa İngiltere ve Fransa'nın menafi-i azimesi vardır. Fransızlar Samsun—Amasya 
—(Sivas hatlını kısmen inşa ettirdiler. Sulh olur olmaz memleketimizde sahib-i imti-
yaz ve menfaat olanlardan muhtaç olduğumuz mebaliği tedarik edeceğiz ve umur-u 
nafıamız nisbetinde para bulacağız" (22). 

Webb'in 1918 yılı sonunda bildirdiğine göre, hükümetin elinde, ancak Şubat'ın 
ortası ya da sonuna dek yetecek parası vardı ve borç için Fransız Y. Komiserliğine 
başvurmuş bulunuyordu. Bu Komiserlik İngilizlere durumu bildirmiş ve ya borç 
verilmesini ya da Osmanlı ülkesindeki muazzam Fransız çıkarlarını güven altına 
almak üzere Babıâlinin vesayet altına alınmasını önermiştir. Görülüyor ki Fran-
sızlar yumuşamağa eğilimliydiler. Londra'da Dışişlerinden Kidston'un tepkisi ise 
soğuk olmuş, bunu ABD'yi araya sokmadan kendileriyle uyuşmak isteğine bağla-
mış, ayrıca Fransızların tek başlarına borç verecek güce sahip olmadıkları noktası 
üzerinde durmuştu. İstanbul'daki Komiserliğe yazılan karşılıkta, bütün büyük 
müttefiklerin onayı olmadan böyle bir şey yapılamayacağı bildirildi (23). Burada 
da İngiltere, Türkiye'yi ezme kararını, müttefiklerini ortak ederek yürütmeğe çalı-
şıyordu. Nitekim Osmanlı malî yardım talebi kaynakların Ocak sonunda tükenen 
ceği gerekçesiyle Komiserler toplantısına geldiğinde, hiçbir cevap vermeme ka-
rarı alındı (24). 

(20) FO 371/4156, 144312 (25/9). Oysa Şubatta, temettü vergisinin kapitülasyon düzenine ay-
kırı olduğu bildirilmişti. FO 371/4155, 38735 CI 3/2/1919). 

(21) Takvim-i Vekayi, 13/9/1335, 3644. 

(22) Alemdar, 25/6/1335, 184—1494 (Entente'dan). 

(23) FO 371/3421, 212905 (28/12/18 teli). 

(24) FO 371/4155, 11449 (2/1/1919). 
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İngilizlerin bu sıradaki bir düşüncesi de Osmanlı Devletini tamamen batırmak 
Yönündeydi. Kidston, yukarıda anılan mütaleasında, bunun harabe üzerinde üs-
tünkörü onarımlarda bulunmaktan daha iyi bir siyaset olup olmayacağı üzerinde 
duruyordu. Nitekim 3 hafta önce de Hohler, İstanbul'dan Osmanlı kâğıt parasını 
tamamen değersiz kılmak, "batırmak" için bir tasarı öne sürmüştü (25). Fakat bu 
düşünceler pek aşırı bulunmuş olacak ki, fazla iltifat görmedi. Ocak'ta İngiliz Ma-
liye Bakanlığında Armitage-Smith'in bir raporu, Fransızların Osmanlı maliye yö-
netimini, kendi sürekli başkanlıkları altındaki Düyun-u Umumiyeye teslim etmeği 
uygun gördüklerini belirtiyordu. Oysa Fransızlar yatırımlariyle üstün durumda 
olsalar bile, İngiliz ticareti onlarınkinin 3 katıydı. Osmanlı maliyesi kapitalist ya 
da rantiye temsilcilerinin eline verilmeliydi. İngiliz görüşüne göre müsteşar du-
rumunda Avrupalı bir malî danışman, her biri yabancı bir müdürün yönetiminde 
gelir daireleri, yalnızca Avrupalılardan oluşan bir Para Kurulu, yalnızca borçla 
ilgili Düyun-u Umumiye'den meydana gelen bir malî örgüt kurulmalıydı. İngilizler 
Mısır'daki deneylerinden yararlanarak her bir devlet dairesinde dolaysız bir de-
netim kurmak istiyorlardı (26). 

Nisan'da Babıâli için iyi bir haber çıktı. Reji, durumu "su götürmez kertede" 
bunalımlı olan hükümete 100.000 liralık bir borç önerdi. Calthorpe, derhal bir gi-
rişime katılmak, hem de başına geçmek gerektiği görüşündeydi (27). Balfour, 25 
Nisan'da verdiği cevapta, alınan İngiliz—Fransız kararı gereğince Osmanlı hükü-
metine hiçbir borç verilmeyeceğini, hüsnükuruntularmın beslenmeyeceğini bil-
dirdi. Reji, bir Osmanlı şirketi olarak kendi sorumluluğu altında borç verebilirdi, 
fakat müttefikler bunun ödenmesi için hiçbir yardımda bulunmayacaklardı (28). 
Bu sırada, İstanbul'da, Osmanlı Bankasının Reji ile bir olup kolayca ellerindeki bir 
çok kâğıt paralardan 2 milyon liralık bir borç verebilecekleri ortaya çıktı (29). 
Balfour, aynı şartlarla buna da itiraz etmediklerini bildirdi (30). İngiliz hükümeti-
nin malî temsilcisi Adam Block'un Şubaf'ta bildirdiğine göre, Mart, Nisan, Mayıs 
aylarının en hayatî ihıtiyaçlarını karşılamak üzere, bütçe açığını kapamak için 2, 
848, 810 lira gerekiyordu. İlginçtir ki, bunlar arasında Saray giderleri, İstanbul 
maaşları, İstanbul'un beslenmesi için gerekli 1,5 milyon lira vardı fakat, örneğin, 
taşranın yarım milyonluk bütçe açığı kabul edilmiyordu (31). 

Reji ya da Osmanlı Bankasından borç alma tasarısı daha bir süre gerçekleş-
medi. İhtimal ki İngiliz ve Fransız hükümetlerinin sorumluluk almama kararları 
onları bu işte ihtiyatlı olmağa sevketmiştir. Fakat Webb'in 29 Nisan teli Babıâli 
için iyi bir haberi bildiriyordu : Harbiye Nezaretinin hesapları incelendiğinde 

(25) FO 371/3419, 212703 (7/12/1918). 

(26) FO 371/4169, 3932 ( I / I / I 9 I 9 ) . 

(27), FO 371/4170, 60843 119/4/1919 tel i). 

(28) FO 371/4170, 64959. 

(29) FO 371/4170, 62568 (22/4/1919 tel i) . 

(30) FO 371/4170, 66278 (2/5/1919 da Webb'e tel). 

(31) FO 371/4170, 62631 (21/2/1919). 
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1.900.000 lira bulunmuş ki bunun da 200.000 i altınmış. Yukarıda değinilmiş bulu-
nan, Paris'le D. Ferit heyetinin verdiği 2 Temmuz notasında, Maliyeyi düzene sokup 
düzeltmek üzere yardımda bulunmaları için İstanbul'daki Y. Komiserlere, talimat 
verilmesi isteniyordu. Herhalde, bu, para yardımını da içeren bir istekti (32). 

.Sonunda, Eylül ayının ikinci yarısında müttefikler Osmanlı malî durumuyle 
etkin olarak ilgilenmeğe başladılar. Bu ilginin salt durumun kötülüğünden ileri 
geldiğini söylemek zordur, çünkü 8 Temmuz'da Calthorpe, son bir kez daha, malî 
durumun artık gerçekten umutsuz ve ertesi ayın maaşlarının ödenmesinin şüpheli 
olduğunu bildirmiş bulunuyordu (33). Müttefiklerin bu sırada bu sorun üzerine 
eğilmelerinde, Anadolu'da ulusal hareketin gösterdiği —kendileri için tehlikeli— 
gelişmenin de bir payı bulunduğu düşünülebilir. 10 Eylûl'de İtilaf Devletlerinin 
Malî Komisyonu Sadrıazam ve Maliye Nazırı ile bir görüşme yaptılar. Sorun Ko-
miserler toplantısına da geldi ve sonuç olarak 34 Komiser hükümetlerine çektik-
leri .bir telle hükümetin Andolu, Aydın vilâyeti, işgal altındaki yerlerden vergi 
toplayamadığını bildirdiler. D. Ferit'in bir notası 1919 yılında 29 milyonluk bir 
açık öngörüldüğünü bildirmişti ki, bu da eksikti, çünkü Paşa'nın gümrük tarifesin-
de öngördüğü bir artış Komiserlerce kabul edilmeyecekti. O anda en âcil ihtiyaç 
maaşları ödemekti ve bunun için ayda 3 milyon lira gerekiyordu. Sadrıâzam, ya-
bancı tahvil sahipleri adına boşuna Osmanlı Bankasında ya da Düyun-u Umumi-
yede yatan paraları çekmek istiyor ve bunun borç almak anlamında olmayacağını, 
çünkü Balkan Savaşından beri Osmanlı. Devletinden kopan ülkelere düşmesi gere-
ken borç paylarını da ödeyen Osmanlı hükümetinin, 12 milyon kadar alacaklı du-
rumda olduğunu öne sürüyor. Yeni İngiliz Y. Komiseri Amiral Sir John de Robeck, 
bu görüşleri olumlu karşılamanın zor olduğunu, fakat Osmanlı hükümetine malî 
yadrımda bulunmanın da âcil bir gerek olduğunu belirtiyordu. Komiserler, sonuç 
olarak, hükümetlerine, her ay Osmanlı hükümetine birer milyondan üç milyon 
avans Vermesini ve bu paranın harcanmasının Düyun-u Umumiyece denetlenme-
sini öneriyorlardı (34). 

Bu konuda bir karara varılamadan D. Ferit hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. 
İstifadan önce Robeck'in 30 Eylül teli Paşa'nın yeniden durumun âcilliğine dikka-
tini çektiğini haber veriyordu. Fakat Amiralin duyduğuna göre olağan vergilerle 
toplanmış 500.000 lira gümüşün Osmanlı Bankasına satılması söz konusu olmak-
taydı. Ulusçu bir hükümet iktidara gelirse, malî durumun kendilerinin bu hükü-
met üzerinde nüfuz kurmasını sağlayabileceğini, fakat böyle bir hükümetin önceki 
uygulamalarını sürdürerek "meşru olmayan ve şiddetli yollardan" para bulabile-
ceğini nbeklenmesi gerektiğini belirtiyordu (35). 

(32) FO 371/4158, 101447. 

(33) B. Documents IV, s. 667. 

(34) FO 371/4156, 137897 (18/9 toplantısı); B. Documents IV, s. 779—80 (23/9). Robeck'in 
20 Eylül telinde ayda en aşağı 2 milyon lira gerektiği bildirildikten 3 gün sonra bu mikta-
rın 3 milyona çıkarılmış olması dikkati çekiyor. B. Documents IV, s. 772. 

(35) B. Documents IV, s. 780, n. 2. 
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Fakat Babıâlinin ne ölçüde İtilaf Devletlerinin "gözüne girdiğinin" bir göster-
gesidir ki avans tasarısı D. Ferit'in istifasından önce gerçekleşmediyse de, sonunda 
Osmanlı Bankasının muslukları Maliye Nezaretinin buyruğuna sunuldu. Eylül'ün 
ikinci haftasında görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı ve tarihleri sonra belirle-
necek 3 taksitte alınmak üzere, 8 milyon liralık bir borç üzerinde uyuşuldu. Hükü-
met, ilk ağızda bir miktar para almıştı. Anlaşılan birkaç aydır ödenmeyen maaşlar 
vardı (36) 

(36) Alemdar, 14/9/1335, 173—1573; Orient News, 16/9/1919, 78. Son gazeteye göre dev-
letin 72 milyon masrafı ve 45 milyon geliri vardı. Açığı kapatmak için vergi oranları art-
tırılacak ve yeni vergiler konacaktı. The Times da Maliye Nazırının 7 Eylül günlü bir de-
mecini yayımlıyordu ki, bunda, müttefiklerden malî  yardım dileniyor ve bu olmazsa impa-
ratorlukta ve Avrupa'da doğabilecek ağır duruma dikkat çekiliyordu. Eldem a.g.e., s. 19) 
ve Times'a (19/9/1919) göre gelir 42 milyondu. Malı bunalım konusunda D. Ferit'in söz-

leri için bkz.: Sabah, 13/9/1335, 10712. 

1918/19, 1919/20 bütçelerinde gider tahmini 52 milyon olduğu halde gider tahak-
kuku 95 ve 96 milyon lira kadar olmuştu. Demek ki, 2 yıla ait bütçe açığı 100 milyonu 
buluyordu. Eldem, a.g.e., s. 17, 20. 1335 yılı için yeni bir bütçe yapılmayıp 1334 bütçesi 
yeniden yürürlüğe sokuldu. Takvim-i Vekayi, 11/2/133, 3469. 
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THE UNITED STATES' OHINA POLICY : 1945 —1949 

To the Memory oi My Beloved Friend 
Prof. Seha MERAY P r o f - D r - Yılmaz ALTUG 

I — THE FUNDAMENITA1 PRINCIPLES OF THE UNITED (STATES' CHINA POLICY 
BEFORE OCTOBER 1949 

The Uniied ıSlates has been alfached by religious, philanlhropic and cullural 
ties lo China. The good will of the American govemmenl was proved by the use 
of the Boxer indemnity for the educaiion of Chinese studenls, the abolition of 
extraterriloriality during Second World War and the immense aid during t his war. 

The fundamenlal principles of the United States' foreign policy loward China 
were fo:llowing : 

1 — The Doclrine of Open Door 

S — RespeCi for admin'istrative and lerritorial inlegrity of China 
3 — The opposition to any foreign domination of China 

îBefore discussing the facts, the study of the structure of Kuomintang and 
Communisl party and their policies, is necessary. 

II — THE STRUCTURE OF KUOMİNTANG BEFORE 1949 

Kuomintang, İi'ke the Chinese Commurîist party was a mixture of many 
elements. The exireme right within the Kuomintang was primarily neo-Confucianist 
in thinking and opposed lo communisıın as much because il is an alien philosophy 
as because the Communists propose to overturn the political scale of power. (l) 
Among olher elements in the Kuomintang were several local warlords who joined 
the party and government because they could not stand alone as independents 
againts the wave of patriolism that swepl the country in the face of mouniing 
Japanese aggression. 

Among the center group were barikers, business people, end trained techno-
logists. 

In the left wing were men who supported a more complete socialism, state 
ownership and operation of industry and who also had supported a policy of 
closer relations with the Soviets. 

(1) Gerald Freeman WinfieHd - China : The Land and the people p. 390. 
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III — THE STRUCTURE OF THE COMMUNİST PARTY BEFORE 1949 

The communisls were composed of ihree majör groups : 

First the lMarxist leaders who followed the Moscow Jine closely, parlicularly 
in inlernational affairs. 

ıSecond group was the agrarian reformers who were primarily Chinese and 
secorudarily Mantiste. In their desire for fundamenlal readjustments in the social 
and economic relationship of the countryside, they were to some degree using 
communism as a tool. (2) 

A third group in the Communist camp was made up of liberal individuals 
deeply concerned for the welfare of the people who had been forced out of 
Kuominlang China by growing persecuiion of anyone branded as communist, and 
who had attached 'themselves to the Communist movement for lack of a beller 
vehicle for their conviclions. 

IV — THE DOMESTIC POLICY OF THE KUOMİNTANG BEFORE 1949 

Dr. ıSun conceived of the Chinese revoîution as la'king place in three distinct 
stages : [ l] military unification, [2] political lulelage and [3] constilutionalism. 
The first stage was to be a period of military dictatorship. As soon as order should 
be restored, the second stage was to begin during which the people v/ere to be 
irained by the Kuominlang in the exercise of their political righls. Finally, the 
third stage of conslilulional governmenl was lo be reached and the revolulionary 
process completed. This third stage was never reached. 

İDuring the period between 1927 (Kuominlang and Chinese Communist coopera-
ted unli'l 1927 when the Third International demanded a predominanl position in 
the governmenl and the army) and 1937 the Kuomintang made considerable 
progress in iis efforls lo uriify the country and to build up the nation's financial 
and economic slrengih. :Somewhere during this decade however, the Kuomintang 
began to lose the dynamism and revolutionary fervor which had created it. This 
period can be also described as a period of slruggle for power between the 
Kuomintang and the Communists, Comımunisls were losing when the second world 
war bro'ke out. 

During Ihe war Kuominlang China f eli back more and more on the old breauc-
ratic type of administralion based on the educated-official class and the retention 
of the privileged position of the gentry. The tendency loward corruption, inherent 
in a sociely which the concepi of moral obligalion lo the community has not yet 
spread w i d e İ Y enough to displace ihe older system of family loyalty, increased 
as war generated attrition put growing pressure on the economy (3). Partly because 

(2) ibid. p. 392. 
(3) ibid. p. 409. 
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of philosophical inclinaiion and parti y because of the necessity to work whal it 
found in the backward interior, the Kuomintang has sought to so:lve its probleıms 
along o.ld lines, The result has been a retrogression from its stated ideals and an 
ensuing loss of popular suppori. 

V — THE DOMESTÎC POIICY OF ITHE COMMUNİST PARTY BEFORE 1949 

The Chinese Communist program for the Chinese revolution is based on the 
Leninist theories of imperialism and ırevolution in setmi-co'lonial countries. 

Comimunism in China, since being forced from the cities after-its split from 
the Kuomintang in 1927, has been essentially a political moveımenf designed to 
gain power through siressing and manipulating the poverty and conflicts that 
exist in the rural community. Communist ileaders created the oversimplified 
concepi that China is a two alass society in which the "landlords" oppose the 
"peasants" (4). 

Their domestic policy contained five majör points : 

1 —< Representation of ali classes in the People's Political Councils. Landlords, 
farm laborers, tenants, and peasant owners -were represented. 

2 — Correct the worst abuses of heavy rents by a moderate program of treni 
contro:l-ilowetring rents and guaranteeing 'their payment. 

3 — vEstablishment of a tsysteım of graded iaxes. 
4 — A production drive. 
5 — An effeciive süsfem of mass propaganda. 

VI — THE UNITED ' STATES' POLİCY TOWARD CHİNA JUST AFTER SECOND 
WORLD W AR AND THE FACT3 IN DISPUITE ABOUT THIS POLİCY 

Secretary of State Dean Acheson exp;lained in his "Letter of transmiftal" of the 
July 30, .1949 the possible policies : "When peace came the United States was 
confronted with three possible alternatives in China : [l] it could have pulled 
out lock, stock and barrel,- [2] it could have intervened militarily on a majör scale 
to assist the Nationalists to assert their authorily över as much of China as possible, 
[3] endeavor to avoid a civil war by woxking for a compromise between the two 
sides (5). 

The United States chose the third alternative. Why ? 
The reasons given by 'the Secretary are : 

"The first alternative would have represented an abandonment of the United 
States's intemational responsibilities and the iradifional policy of friendship 

(4) Ibid. p. 594. 
(5) Dean .Acheson - Letter of transmittal p. X. United States Relations vvith China -

the Department of ıState. 
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toward China. The second one was impralicable because a) In ten years of w & r 

the Communists were not beaten b) The nationalists were weakened, demoralized 
and unpopular c) The communists were much stronger Ihan they had ever been 
and were in control of mosis of North China d) American arms and troops were 
necessary to dislodge Communists." (6) 

In 1946 it was determined that Chiang must be guided or perhaps gently 
coerced into a coaiition government with the rising Communists force, at that 
time estimated nonhostile to the United States and mildy agrarian in ultimate 
objective. General Marshall was sent to accomplish this ımarriage. 

The hopeilessness of the american effort to sustain the Kuomintang was shortly 
broughl out by the compleie failure of General Marshall mission. General Marshall 
became convinced that twenty years of infenmittenf civil war between the two 
factions during which the leading figures had remained the same, had created 
sudh deep personal bitlerness and such jrreconcilable differences that no agreement 
was possible. He returned. 

The failure of the effort to form a coaiition government wıs followed by Civil 
war. And a whife paper was issued on Jüly 30, 1949 blasting Chiang and âli his 
works (7). 

Congressman Walfer Judd, General Claire Chennault, Henry Luce of Life 
magasine warned the country that Mao-Tse Tung government was a nascent bloody 
tyranny, an active danger to the United ıStates. They argued for all-support of 
Chiang-Kai Shek. 

Opposing them a number of returned missionaries and ımen like Owen Lattimo-
re, urged with obvious sincerity that the government puf up by Chiang-Kai shek 
wreoket it-self by the cupidity, incompetence and cruelty of its lieufenants and 
war lords and by the corruption of regional administrations on which it was forced 
to rely. These said -vvith much to back their judgment that most of China found 
Chiang kai shelk governments unbearable, and turned in despair to any regime 
promising to relieve their misery (8). They advanced also the idea that the Chinese 
Communist movement enjoys the support of the rank and file of the Chinese people 
and that it has won their support through offering construclive po_litical and 
economic program not by overwhelming aid from the U.S-S.R. 

Having left China in September, Ambassador Hurley submitted his resignaîion 
to the President on November 26, 1945, in a letter which blasted the career diplomats 
in Chung'king and Washington as supporters of the Communists (9). 

(6) ibid. 
(7) AjA. Berle Jr . The annals - July 1951 - p. 60. 
(8) ibid. p. 61. 
(9) H. F . Mac Nair - D. F. Lach - Modern F a r Eastern International Relations p. 611. 
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"The professional foreign service men sided with ihe Chinese Communist 
armed party and the imperialistic bloc oî nalions whose policy it wasto keep 
China divided against herself. Our professional diplomats continuously advised 
ihe Communists that rny efforts in preventing the collapse of the National 
Government did not represent the policy of the United States. The same 
professionals openly advised the Communist armed party to decline unification 
of the Chinese Communist army with ,lhe National Army unless the Chinese 
Commurtists were given control." (10) 

Robert Tafl, Herbert Hoover, General Ciaire Chennault, Congressman Walier 
Judand, Woodrow Wilsons's propaganda chief George Creel were supporlers 
of this Communist Conspiracy theory. 

On the other hand some journalists such as Theodore White and Richard 
Lautenbach, some diplomats such as George 'Marshall and John S. Service and 
some China experts such as Owen Lattimore, Pearl BuCk and Derk Bodde maintained 
that Nationalist China fell of its own corruption, that America did everything 
possible to save non communist regime in China, and what happened came about 
despite American policy, not because of it. This view was adopted by the State 
Department : "Throughout this iragic period it has been fully realized that the 
material aid, the military and techrtical assitance and the good vrill of the United 
States, however, could not of themselves put China on her feet. In the last 
analysis that can be done only by China herself." (11) 

The facts in dispule about ihis policy are following : 

1 — Did the United Staies give as much as iwo million U. S. dollars in aid 
to Chiang Kai shek ? 

Pro-Chiang group argues : Repatriation of the Japanese in China deprived 

Chiang the onily technicians who coult have run the coastal commerce and 
Manchuria economy. 

Anti-Chiang group argues : National government misused of the revenues 
obfained from the Chinese people for the patriotic purposes of war and victory. 

2 — UjSjS.R.'s help perhaps exceeded the United iStates help. 

3 — Did American intelligence sources correctly report the Chinese Commu-
nists to be Communists ? Because as Dean Acheson said (12), the decisions and 
actions of the United States' government to promole the ains of the Nationalist 
government necessarily were taken on ihe basis of information available at the 
time. 

1 
4 —• Did the American government assist the Chinese Communists in reaching 

power by demanding Chinese Communist membership at the Cabinel level in 
the chinese government ? 
(10) The Ambassador to China Hurltey to President Truman - United States Relations 

with China p. 181, annexe 10. 
(11) Dean Acheson's Letter of transmittal, op. cit. p. IV. 
(12) ibid. p. IV. 

3 2 9 



When İhe Nationalisl governımenl was in dire slraits in '1947—48 U. S. officials 
and rtews sources conlinued lo express Iheir preference for a democralic China as 
a ma'tler of faste .and iheir concurrent belief Ihal ihe Communisls would probably 
win as a maller of facl (13). 

Secralary of State, Dean Acheson himself remarked in his "letler of Iransmillal" 
of İhe 1949 : "A realistic appraisal of condilions in China pasl and preseni ıleads 
lo ihe conclusion that İhe only alfernalive open lo İhe United Slales was full-scale 
inlervenlion in behalf of a governmenl which had losl ihe confidence of iis own 
people. Such inlervenlion would have required İhe expendilure of even grealer 
sums Ihan have been fruiilessly spent Ihus far, İhe command of Naiionalisl armies 
by American officers and ihe probable pariicipalion of American armed forces-land 
sea and air-in İhe resulling -war.... The Naiionalisl Armies did no'l have lo be 

( defeated Ihey disinlegraied... Represenla'lives of our governmenl seni lo China 
discovered that İhe long slruggle had seriously weakened İhe Chinese governmenl, 
no'l only mililarily and economically, bul also polilically and in morale... Hislory 
has proved again and again Ihal a regiıme wilhoui failh in ilself and an army 
wilhoul morale cannol survive İhe lesl of balile" (14). 

However China experls Winfield and Linebarger disagreed : 

"Bul İhe negalive chapler, Irue and imporlanl as il is, nol whole slory. The 
Kuominlang has İhe supporl of many Olementsdn İhe populalion and, in spile of 
inflalion is accomplisihing rnuch in ihe fields of educalion, agricullure and public 

.healih lo help ihe common people" (15). 

"In spile of ali ihe propaganda lo ihe conirary, İhe Central Government and 
Kuominlang China have achieved a greal deal more Ihan have the Communisls 
in undertaking ihe complicaled practical programs that can evenlually rebuild 
the counlry (16) Yel :in spite of ihe fact thal China lacked able administralors to 
operate her armies and her economy with efficiency and in spile of the fact that 
many individuals and families some high in governmenl circles profiteered in 
goods and ımade forlunes in İhe conlrol'ling of money and transporlalion the 
Chinese people and ovenvheılming majority of officials made great sacrifices which 
conlributed materially to İhe successfuıll prosecution of the war (ıl7). 

Paul M. A. Linebarger Ihinks that the fail of Nationalism and the rise of 
communism were materially aided by extreme psychological pressure from Mos-
cow and Washington (18). 

(13) Paul M. iA. Linebarger - Outside pressures on China 1945—1950. The annals 
of the American Academy Political and Social Science, September 1951, p. 179. 

014) Dean Acheson - Letter of transmattal op. cit. p. XTV. 
(15) Gerald F . Wlnfield - China : The Land and the people p. II. 
(16) ibid. p. 413. 
(17) ibid. p. 214. " • 
(18) Paul M. A. Linebarger - Outside pressures on China 1945—1950. The Annals 

Septemlber 1951 of the American Academy of Political and Social Science, 
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I exposed two opposiie points of view about ihe American policy ioward 
China, Between ,1945—1949, now I wanl io express whai I think : 

i ) China is a coun'try that 80 % iis huımanüy diretfily depend on ihe land, 
China is overpopulafed. There were in 1949 only 12000 miles of railway to carry 
food över eleven million squa.re miles. The firsf problem which every chinese 
governıment has had io face is that of feeding İhe population. Ii is hunger of the 
population that is real issue in China (19). 

Tenantry and landlordism were not principal causes of poverty among Chinese 
farmers. Before 1949 1/3 of the China's farmers were tenants and 1/2 of them own 
of İhe land they cullivaled. But the over-population and prescientific farm 
technology were important causes of poverty (20). I 

One of the most important sources of Communist s'irengfh was the loyalty of those 
who had received land under the land division program. In 1948 additional land 
has been given to ten million families with a total population of approximately 
fifty million. Thus, Communists gained the support öf the peasanl, the majority 
of the population. 

i2) The spirifual aititude of İhe Chinese toward the Western ımethods. The 
point is that the vasi majority of Chinese people were impregnated with Confucian 
philosophy accorditıg to -vvhich the moral and ısocial leader is always a peacemaker, 
not a ligitation maker and consequeantly io them the western method of obtaining 
moral and social juslice by sharpening issues and bringing a concrete dispute 
under absiracl general rules seemed to be ligitation ımaking instead of peace 
making and hence not to be trusied (:2i). It is iımmoral according io Confucian 
moralty to settle disputes by bringing it under a general rule. Contrast w,iih the 
West "where ilt is laken for granted that ihe only fair and just way to ^e'ttle a; 
dispute is by bringing it under a general rule, thereby making ali men equal 
before law. 

This is why the soldiers were not weli considered among the people. But fhe 
Communist Army maintained close relalions with ihe people. 

3) 'The Kuomintang was a dictatorship. As Dr. Sun Fo, President of the Le-
gislative Yuan ısaid, the Generalissimo was used to making decisions himself and 
not ta'king advice (22). He lacked the economic badkground. Even I am not sure 
that he was a brilliant soldier. During the Civil War in spiie of warnings of the 
American mili'fary advisers, he managed some battles very wrong and lost them. 

(19) Dr. Fei Hsio-Tııng - Statement in Owen Latrimore - China, a short history. 
(20) Geı-ald F . Winfielld - China : the land the people p. 399. 
(21) F . S. C. Northrop - Asian Mentality and United States Foreign policy The 

Annals - July 1951 of the American Academy of Political and Social science 
p. 121. 

(22) United States Relatlons with China, p. 61. 
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There was one hope for ihe flourishing of democracy in China. That was fhe 
formaiion of a strong ııpiddle class. IBui ihe iragedy of ihe years of war was that 
physical and human devasiation io a large exieni desiroyed ihe emerging ıniddle 
class which historically has been 'ihe backbone and heari of liberalisım and 
democracy. 

The Kuomintang wifh many failures and limited success losi its prestige and 
the prestige of ihe Comımun'isls rise. 

4) As I explained above, the Kuomintang did not make a big reform to break 
the old eyle. In the long course of Chinese history, we periodical ly find the same 
phenomenon : A "prosperous" country, a civilized, sophisiicated and lavish couri, 
families of great wealih and cülture scatiered över iihe country and ihen in ihe 
course of few years an apalling collapse into the -vvildest confusion marked by 
savage peasani rebellions. Oui of ihese rebellions arose warriors and adventurers 
who seized ihe power by sword without any reliance on ihe civilized and 
philosophical standart preached in ihe Chinese classics. 

Once power had been seized by such men, however they need-ed steady re-
venue to keep their power going. The war-lord who succeded in bringing into 
his service seholars who could keep the records of a government adıminisiraiion 
was iherefore the war lord most likely to succeded in founding a new and stable 
dynasiy. When he had done so the old eyle began ali över again. The seholar 
administrator "was inevitably the scholar-landlord. While he built a government 
service for ihe new dynasty he also founded a landed estaie for himself and his 
heirs (23). 

5) As Secreiary of State poinied oui ihere was one possibilify io save China 
a full-scale interveniion on Chinese mainland. But military experts noted 
accuraiely that the United States could not commit her ımajor resources in an 
Asian mainland adveniure. 

(23) Owen and Eleanor Liattimore - China, A. Short Story p. 80 - Sİ. 
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THE REGIONAL COMPONENT OF 

EUROPEAN DETENTE 

by 
Prof. Dr. Türkkaya AlTAöV 

Serious difficulties had arisen during fhe detenle and disarmament debalas 
in ihe follow-up rneeting of Belgrade, held between October 4, 1977 and March 
9, 1978. Bul İhe will, create'd al İhe 1975 Helsinki Conference on Security and 
Cooperation (C'SCE), prevailed lo reach an agreed şişlemeni'al ihe end. Even İhe 
lack of substance in ihe Concluding Documenl in Belgrade does noi show a 
diminishing inleresl of İhe pariicipa'ling couniries. Ali agreed lo keep alive İhe 
resulls achieved in Helsinki, and above ali, lo preserve delenle in Europe. The 
difference in Belgrade was on ihe assessımenl of ihe currenl silualion, principally 
İhe exlenl of implemenlaiion of 'İhe Helsinki underta'kings. 

The Neuiral and Non-aligned couniries had planned lo su'bmil subslanlial 
proposals, building further on İhe foundalions îaid in Helsinki. IMany o.her 
delegalions expressed apprecialions of Ihese iniiia'lives. Ali slales (ihe U^S., İhe 
U.S.IS.R., İhe Weslern and İhe Non-aligned included) promised —and warned— 
not lo upsel İhe Helsinki balance. Of İhe firsl ten proposals, seven were submitled 
by Neuiral and Non-aligned couniries and ihree by İhe. Soviel Union. Among 
Ihem was a subslanlial working paper on Confidence-Building Measures (CBM), 
submitled by seven Neuiral and Non-aligned stales. 

It is well known that the inlro'duction of documents on human righls opened 
the flood gates. This lopic became prominenl in Belgrade more on accounl of ihe 
vigorous eleclion campaign in ihe United States Ihan iis inclusion in the Helsinki 
Final Act. The 'Belgrade meeting itself was held at a tiıme when polemics about 
human rights was taking place, and a slalemale had been reached in İhe bilateral 
negotiaiions belween ihe lwo leading nuclear powers. The U.S. was more oulspoken 
in Belgrade Ihan in Helsinki. The engagement of this counlry in open polemics 
in Belgrade can be partly expla'ined by Presidenl Carler's desire to come oui 
direcily on some issues as well as the existence of tactical differences between the 
U.S. and her Western European allies. 
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The human righis concepl, vilal as il is, cannol be a subject for dispule. Bul 
one cannol fail lo lake nole, in this conneclion, of İhe policy of İhe U.S. ruling 
cirCles in supporl of oppressive and racisl regimes ihroughoul İhe world. Even 
on İhe very soil of İhe UiS., one can ılalk of a policy of genocide, 
racism and raCial discrimination, aimed al İhe Nalive American People, İhe BlaCks, 
İhe Chicanos, ihe Mexicans, İhe Asians, İhe Puerto Ricans and olher Latin 
Americans. One has lo see İhe conlradiclion belween İhe facis and official 
Aımerican pronouncemenls louching human righis. Il musl furlher be noled Ihal 
in İhe United Naiions, ihe UJS. delegation has consistently voîed againsi ali resolu-
lions wh'ich allaok racism or supporl movemenis of nalional liberaiion in any parl 
of İhe world and ihal İhe U.lS. Senale has so far noi raiified İhe U.N. Covenanl 
againsi genocide. Racism, wh'ich is a majör form of İhe denial of human righis, 
has deep rools in ihe developmenl of fhe American sociely, and ihe class that has 
benefiiled from il has exporled il lo olher parls of İhe world or supporled il 
whereever il may be found. Öne is horrified by ihe revival of Nazism, İhe Ku 
Klux Klan and similar groups in ihe U.S. One, of course, applauds İhe efforis of 
İhe American people lo defend human righis againsi such legislalive and judicial 
aclions as HR 9054, İhe bili lo dispossess Indians of Iheir righis, and İhe recenily 
passed SB 1437, which reverses ihe Pirsl Amendmenl in İhe Bili of Righis. 

In Belgrade, olher provisions as well led lo occasional exacerbaled exchanges. 
Almosl ali of Ihem were along ihe line of Easl-Wesl conlroversy. The firsl drafl 
of İhe Neulral and İhe Non-aligned counlries, however, was an allempl lo reconcile 
İhe opposile sides. The same slaies, especially İhe hosl counlry, displayed 
parlicularly aclive efforis lo find İhe maximum area of agreemenl. Mosl of such 
endeavours proved fuiile. The provisions and spiril of İhe Helsinki Final Acl, on 
İhe olher hand, was a clear mandaie lo build and deepen İhe CB!M and nol lo 
freeze İhe exisiing commilmenls. Firsl and foremosl, disarmameni is an affeclive 
way of ensuring İhe fundamenial human righi - lo ılive and lo ,live in peace. Il is 
a'lso one of İhe prime faclors of inlernalional securily in a world of Slaies wilh 
differenl socio-economic syslems. Allhough İhe military side of delenle also 
figures out in İhe Final Acl and allhough the Neulral and İhe Non-aligned 
counlries, joined by olhers (bloc members l'ike Turkey and Romania), pushed for 
more concrete CBM, th'is vilal aspect was missing at leasl in İhe final Belgrade 
documenl. One looks upon this lag in military easemenl, relative lo the political 
and other matters, with greal concern. Delenle cerlainly means a variely of-
agreements in İrade, science, cüllure or heallh, bul it cannol really be percelved 
wiihout the reduclion of military threat. 

The United Naiions cerlainly offers the besi framework where concrete 
.measures for d'isarmamenl can be laken. Likewise, the Special Session of the U.N. 
General Assembly, held from June 23 to May 28, 1978, has adopled several 
important steps lo put negotiations on a more democratic basis. But İhe resolutions 
of the same session are of a general naiure. Besides the U.N., another debating 
mechanism is represented by İhe Vienna negotiations and stili one more, namely 
the SALT lalks lake place belween the U.S. and the U.S.S.R. One awaits, however, 
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specific, ultimate and concreie chec'ks aiımed at lowering ihe military expenditures, 
a't halting ihe production of new weapons and at setting up the machinery for 
infernational control. 

The forthcoming meeting of experts in Malta in early 1979 is in accordance 
with the ferms of reference of the Belgrade meeting. But its task is ümiied, not 
covering QBM. One, of course, expecis that the good results achieved on the 
economic and technical coopera'iion inevitably lead to broder discussions on the 
securily and disarmament of the region. One expects the CEM to be a matter not 
only for discussion, but for negotiation in Madrid. 

Any discussion centering on the concreie imeasures has to note that ihe a?ms 
race rolls on unchedked and that the Final Act signaiories share as much as 80 % of 
the world military spending. The pet theory of certain strategists ihal ali done 
in the name of armament is actually a matter of "balance" shows that this 
rationalisation means perpetuating the open-ended spiral of the armament race 
itself. It is difficult to comprehend why this "balance" cannot be achieved 
downwards. 

To say that detente is not possible with arms race going on 'is doubtless to 
reiterate what is obvious. iBul this is exactly what the situation is. The members 
of military alliances have not even agreed on preventing new members to join 
them, on obserVing a ceiling for their troops or weapons and on reducing gradually 
the activities of blocs. The non-nuclear nations are expecting firm commitments 
that ıthe nuclear weapons will not be used againt them. 

A theory, based on random polis and gaining some ground in the West is 
that detente is "waning". Similar circles are urging NATO to "close rariks". The 
cold war auarters are arguing that technology is winning över politics and the 
West ought to utilize the opportunity to harness the achievemenis of military 
technology, that is, establish a new balance of forces, profiting from new 
discoveries. This "modernization" does not only entail the introduction of new 
vveapons, but also the revis'ion of strategic and tactical sufficiency that upsets the 
previous accords. 

No one harboured any illusions that the millitary blocs would halt the 
production of armaments during the U.N. 'Speeial Session on disarmament. Yet, 
one expeeted that ali would refrain at least from adding fuel to the fire. The 
composite report, however, of close to 2,000 pages, prepared by ten speeial working 
groups at the high-level NATO 'Council regular session, held in Washington, D.C. 
on May 30 - 31, 1978, shows that speeial atfenfion is focused on inereasing mobiliza-
tional preparedness and supplying NATO troops wiih mora sophislicated 
eqüipmenf. This is a negation of fhe vita'l inter-relation between political and 
military detente. Such an approach postulates fhe strengthening a bloc's military 
capabilities and limifs detente as much as il runs against the policies of that 
particu'Iar bloc. In the case of NATO, this means, 'in practice, new armament 
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efforis, especially the deployment of the "Cruise" and "Lance" missiles and neuiron 
warheads. Ii is evident that fragile delenle becomes even more endangered by 
new weapons, which are only an addiiional deslabilizing faclor. The enlire his-
lory of armaments, on İhe olher hand, shows ihal a new weapon can be swifily 
counter-balanced by İhe opposite side. It is ali İhe more embarrassing İhal several 
of İhe parlicipanls in İhe NATO Council meeling in Washington, D.C., discussed 
plans for new mililary build-up and stopped in New York İo pour out eloquenl 
wording on disarmament af İhe -Special Session of İhe U.N. General Assembly. 

iSuch policies confront slates 'vv'ith the following dramatic choice : to deepen 
delenle or to intensify the arms race. But there is enough evidence to conclude 
that, for the first lime since the Second World War, conditions have emerged in 
Europe to ease mililary confrontation. The Third World plays a leading role,in 
the struggle İo capilulize on this gain. Some bloc members see in this an 
opporlunity for a drive to democratize inlernational relations. Turkey in ihe souih 
and Norvvay in the morlh are bolh irying io do exactly this within ihe alliance. 
But İhe Third World is more aware of ihe confrontation in Europe, the iurmoil in 
İhe Middle Easi and ihe gaihering siorms in parts of Africa. It finds mere "talk" 
of delenie as hollow. Ii wanis practical measur'es for genuine disarmament. Ii is 
mosily ihe medium and ihe small powers of the Third World which voice a sirong 
demand in this respeol in âli the inlernational forums. It is they who insist on 
the view that even a compleie nuolear test ban would not touch ihe nuclear 
arsenals. The ihreai, afier ali, does not emanate from ihe medium and small 
couniries. Disarmament has to start vrith the nuclear great powers. The slogan 
for "general disarmament" cannoi be an excuse for maintaining untouched the 
armed strengih of the bigger nalions. For ihe medium and small slates, nuclear 
disarmameni is ceriainly imporiant. But it does not eliminaie the danger of war. 
Since the First and the Second World Wars broke out before the inveniion of 
nudear weapons, people ali över the world are equally interesied in ihe drasiic 
reduction of conventional armaments. The view of ihe Non-aligned couniries that 
convenlional armaments give cause for grave concern is perfectly correcf. 

Any reader of ihe principal documents coming from the Non-aligned couniries 
will notice that ihese slates have always exeried special efforis to bring about the 
halt of the arms race. Disarmameni, regional and general, figured out prominenily 
in ihe agendas of ali Non-aligned summit conferences. They were ihe first to 
demand the dissolulion of blocs. Apart from expressing their opposilion io nuclear 
confrontalion, they highlighled the securiiy problem of ihe smaller powers. They 
opposed "loca!İ" wars as well, pointing oui that if the great powers were not at 
war with each other, this did not mean peace for ali. Their platform always 
retaining the necessary dose of pragmatism, they recognized ihe importance of 
pariial, siep-by-step and regional solutions. Their initialive to convene a Special 
Session of the U.N. has been successfuî. Their forthcoming meeiings will ceriainly 
deal with ali aspects of disarmament and navs new roads. These efforis, doublless, 
show ihe dialeciical unity of deiente, disarmament and developmenl. 
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It was mainly the Non-aligned couniries which helped io shake the wrong 
image that delenle was a matler of bilateral relationship. This image reduced 
peace, security and cooperation down to a "iwo-power" model, giving one of the 
actors İhe freedom io abandon delenle anytime. The "spiril of Geneva" (1955) did 
not survive, because international relations was thought to be basically one 
beiween the two leading powers. Detente, however, is enforcing itself as an 
objective need and a deveıloping long-term process concerning ali. It is meant 
to be real security for big and small states. Its ımisuse for "continuation of tension 
by other means" is be.ing criiicized by several quariers devoted to the slreng-
Ihening of peace. 

The idea of nuclear-free zones, firsl pul forth by Poland, was la'ler popularized 
mainly by the Non-aligned countries in their quesi for regional initiaiives. There 
are now increased efforts in İhe Balkans, İhe Mediterranean, the Middle East, 
SouthnEasi Asia and the Pacific lo create zones of peace. Also, ihe Non-Proliferalion 
Treaiy has failad of universal applicalion. Ali ihese reasons cught to be enough 
to create fresh interest in regional endeavours. 

This brings the question to Turkey's own area, where the interests of ali ihe 
neighbouring countries cali for fresh and realislic initiaiives for further 
collabaralion. The new Turkish Government desires ti pursue a more aclive foreign 
policy and lo lake greater part in multilaleral drives. Turkey's contacts with her 
neighbours confirm ihat the countries concerned hold sufficienlly close views on 
the majority of issues. Turkey believes that ihe requirements of detente may be 
realized in the Mediterranean, the Balkans and the Middle East, io ali of which 
we happen to belong. 

This prospect is more interesting when one remembers that our area, especially 
eastern Mediterranean, is a region where the concentration of dangerous hotbeds 
of crisis is grealer Ihan in any other part of the globe. The Mediterranean is an 
integral part of Europe and hence a f-ıclor of over-all continental security. A crisis 
in that area or in the neighbouring Middle East can never be an independenl 
conflicl. Every upheaval there will have vibrations in Europe and elsewhere. 

The new Turkish Government has iâken important steps to sort out differences 
vvi'th neighbours, great and small, and also jto solve the Cyprus problem, which is 
one of the camponents of tension in eastern Mediterranean. Turkey reaüzes that 
peace can be preserved if the principle of peaceful co-exisience among different 
social systems are firmly enirenched in international relations. This need connotes 
an evolution in the direciion not only in East-West relations as a whole, but in 
relations of individual states with varying social systems. The Turkish and the 
Eoviet leaders seem to have resolved to bring their relations out of stagnation and 
turn thern into inleraCtion for peace in the area .no less than the benefit of bolh. 
The voluıme of economic cooperation, virtually non-exislent in the lale 1950's, is 
at preseni among the biggesi in the Middle East. More imporianlly, the atmosphere 
of relations be'tween the two neighbouring countries has greatly improved. The 
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land fronlier has been re-demarcated, and İhe Black Sea fronlier marked. These 
dhanges have been reflecled İn several joinl declaralions, ali of which oulline 
new prospecis for İhe davelopime.nl of bilaleral relalions. The facl İhal İhe 
agreemenl lo sign a Political iDocumenl was reached with İhe previous Turkish 
Governmenl under İhe former Prime Minisler Demirel and realized wilh İhe preseni 
one led by B. Ecevil shows İhal beller relalions with the Soviel Union has become 
a trend irrespeclive of governmenial changes in Turkey. Al a lime •when hawks of 
differenl lypes are slepping up their allacks on delenle elsewhere, importance 
ought lo be attached lo İhe atlilude of bolh Turkey and İhe Soviel Union, which 
seem lo consider mulual Irusl as being more effeclive in ensuring securily Ihan 
arms. There is cerlainly room for further improvemenl. For inslance, Norvvay is 
xıol allovring U.S. mililary presence on ite own soil. Turkey may, in İhe fulure, 
u'lilize İhe mililary bases, recenlly opened up, lo form parl of a coordinated sysleım 
lo conlrol disarmament. Romania is also a 'bloc member disinleresled in 'having 
foreign mililary presence on ils lerrilory. This approach also enlails the eliminalion 
of mililary maneuvers and exercises, which are becoming inlensified in our region 
and in Europe in spile of İhe Final Acl. One may Temember here, in passing, 
hovvever, İhal friendship wi'lh ihe 'Soviel Union is rooled in cur War of National 
Liberation, and our relalions during A'iatürk's lime have often been referred lo 
as a fine example of peaceful associalion of a big and a small neighbour with 
differenl social syslems. 

One cannol help bul remember al Ihis poinl the example of Finlend, who is 
earning for herself a name for ex'lending deiente. That country is benefilling from 
İhe fruilful nature of good-ne'ighbourly relations with the Soviel Union. The Finnish 
example also proves İhal small slales, loo, can conlribute conslructively lo 
disarmamenl and İhal ali contries of an area, bigorsmall, nuclear or no'n-nuclear, 
developed or developing, can pool efforis in strengthening political delenle and 
supplemenling il wiih measures of mililary delenle. 

Like Finland in the norlh, Turkey, down in the soulheaslern edge of ihe 
coniinenl, improves relalions nol only wilh a greal power as İhe Soviel Union, bul 
also wilh ali ihe medium and small neighbours around her. Över İhe pasl few 
years, relalions be'lween Turkey, which is stili a NATO and CENTO member, and 
Non-aligned Yugoslavia, Iraq or Syria as well as Warsaw Pacl meımber Romania 
have been following a sieady upward irend. These relations have remained 
unaffected by any temporary domestic or external developmenl. In the meantime, 
Turkey has seen differenl governmenis. Wilh ali her neighbours, Turkey is 
searching lo inaugurate higher forms of cooperalion in İrade and induslry, lo 
examine İhe possibilities of joini venlures and to conclude long-lerm arrangemenis. 

Prospecis for cooperation in the Balkans is especially bright. Balkan concerl 
has a tradition that antedates the Helsinki spiril. Some Balkan counlries have made 
singular contribulions lo İhe bui'lding of a new cliımale in Ihis region. The principle 
of active collaboraiion is their mos't important concern. Specific contribulions to 
this cause have been made by mullilaleral non-governmenlal bodies like İhe 
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Balkan Medical Union, ihe Associalion of South-Easfern European Sludies, ihe 
Balkan Union of Mathematicians and the Penmanent Conference of İhe Engineers 
from Sou'fh-Eastern Europe. 

The inier-Balkan relations have mafured into an especially fertile stage 
following ihe signaiure of the Final Act. The firsi multiiateral meeting in Europe 
took place in the Balkans, on the initiative of Greece. The numerous suggesfions 
made in Athens by ali the parficipating Balkan countries are proof of desire to 
pool efforts. In September 1978, the firsi expert session for environmental profection 
in the Balkans took place in Bucharest. The conference is now made permanent, 
önce every lwo years, the next being planned in Greece. Turkey would be glad 
to take the concrete initiative in convening, for example, a second meeting of 
experts of the Balkan countries on its own soil. 

IMulfilaieral Balkan cooperation is real and maturing. Those Balkan forces 
which are determined to work iowards the developmenf of stable regional 
cooperation favor i't not only because of the economic inierests involved, but also 
because this is a requisile for securily. Comparafively more people in Turkey now 
realize that ısome of fhe economic difficulties of the couniry stem from the problem 
of armament. Disarmament should be designed to promote economic progress - not 
only for us alone, but for ali 'the other countries. There must be further possibilities 
and room for new initiatives. 

There will probably be pressures against regional cooperation. But the great 
Atatürk, who was one of İhe architects of Balkan cooperation prior io the Second 
World War, had no difficulty in withstanding against such pressures. it is in 
keeping wilh this tradiiion that one expects from the Turkish Government, or from 
Turkey as a couniry, to lake ımore concrete initiatives, because peace and security 
of ihe region demand that 'such actions be multiplied and intensified. 

One should underline at this point that the new Turkish Government has 
shown determination and good-will to proceed to a dialogue with neigh.bouring 
Greece. 'Starting with the Monfreux Summit on March 10—11, 1978, the channels 
of diplomatic communication were res'tored and the Secreiaries General of the 
Gree'k and the Turkish Foreign Minislries were assigned the duly of conducting a 
dialogue on the basis of the political •vvill expressed by their respective Heads of 
Government. There was a top-level meeting betvveen Prime Minisiers Ecevit and 
Karamanlis in Washington, D.C., on May 29, 1978. The Secretaries General of the 
respective Foreign Minisieries had their first meeting in Ankara on July 4 and 5. 
They confinued to examine fhe bilateral relations already discussed by fhe two 
Premiers in Monlreux and in Washington. A rapproachement of views being 
possible on certain queslions, they decided to meel again in Athens in September 
1978. In the mearitime, fhe Greek and fhe Turkish feam of experts held meetings in 
İstanbul and in 'Athens discussing fhe Aegean airspace. The second session of 
the 'Secretaries General, which took place in Athens on September 18—19, showed 
that dialogue constitutes a method conducive to the search for comımon solutions. 
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They decided io meei again in Ankara in January 11979. In Aihens, ihey also» 
proceeded io a preliminary examinaiion of ihe repori on ihe Aegean airspace. 
They have also decided ihai bilaieral ialks on ihe coniinenial shelf quesiions be 
resumed ai 'ihe beginning of iDecember 1978. 

In respeci io Cyprus, Turkey does noi have any inierest in perpeiuaiing ihe 
exisiing state of inslabilily and mutual distrusl beiween ihe Turkish and Greek 
comimuniiies in ihe island. Turkey is devoied io ihe principle of an independeni, 
non-aligned, bi-zonal federal siaie of Cyprus. She does noi iniend io maintain 
iroops indefiniiely on ihe island. Turkey has wiihdrawn 17,000 of them. She has 
furiher commiiied herself 'io wiihdraw ali of her forces, oiher Ihan those io be 
muiually agreed upon wiihin ihe framework of a final ısolution. This goal can be 
achieved ihrough inler-communal ialks wilh ihe aid of ihe iwo couniries, namely 
Greece and 'Turkey, io which ihe fwo communiiies of Cyprus refer as iheir mother 
couniries. That is why the Turkish Government has been giving encouragement 
io 'the peace initiatives of the Turkish Federated ISiate of Cyprus. Turkey believes 
that we shall ali gain from a construciive dialogue and not from rhelorical 
exchanges. 

As well known, JTurkey is also a country of ihe Middle East, which is among 
the best equipped regions in ihe world in ierms of armaments. For instance, ihe 
Middle Easi couniries have a'lımosi the same number of tariks and combai planes 
as ali the NATO forces in Europe. This siluaiion greally alarms the world public.. 
It also impedes the development of the couniries involved. The bulk of American 
arms exporis goes to the Middle Easi. This policy creaies much anxiety wiihin 
the Uniied States as well. When Senaiors Kennedy, Culver, Humphrey, Roih, 
Nelson, Mansfield, Church, Representative Alpin and oihers crilicize American 
mililary involvemeni in the area, they iake into account ihe impaci of such a policy 
on the current problems of mililary detente and the increased probability of the 
pariicipaiion of the olher greai powers in local conflicis. There are some Arab-
couniries, Iraq for example, which are inieresled in declaring cur area a nuclear-
free zone. They believe that Israel, which has refused to sign the treaty for ihe 
non-proliferation of nuclear weapons and confirmed that she has a close cooperation 
with ihe Souih African racis'i regime in the field of developing nuclear energy, 
is aclually sloring nuclear weapons. The dangers inherent in the rapid diffusion 
of nuclear technology in the Middle East were stressed in the Twenty-Ninth Session 
of the U.N. General Assembly. The General Assembly adopted in lale 1974 a 
resolution which considered it indispensable ihal ali parlies concerned in the area 
proclaim -solemnly and immediately İheir intention İo refrain, on a reciprocal basis, 
from producing, iesting, obtaining, acquiring or in any other way possessing 
ınuclear weapons. 

Ii is no wonder that Israel has abslained in this resolution. The percentage 
of Israel's mililary expenditures in relation to her Gross National Product being 
very high, the Isreali mililary budgei is among the largest in the world. Israel's 
ımajor industrial secior is the one engaged in arms produciion for the Israeli army 
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as well as for commercial purposes. Ii is esiimaied that this small couniry has över 
one-hun'dred andweniy arms faciories. The Isaraeli offensive against souihern 
Leibanon in early 1978 provided this couniry wilh İhe opporlunily lo test a wide 
range of her newly-manufaclured weapons. 

Arms produclion in Israel far exceeds İhe demands of Ihal counlry's armed 
forces. Slatisfics show ihe growlh of Israeli arms exports. The "Arava" aircrafts 
were sold lo some Laiin American conlries while İhe "Rechev" and "Dabur" boais 
as well as the "Uzi" ımachine guns and the "iHowitzers" were delivered to South 
Africa. Alihough Israel's armamenls production is more Ihan the requiremen,fs of 
her so-called security, that state is assisied by foreign powers to a degree to wage 
aggressive war. The Christian Science monitor of January 30, 1978 wrole: "American 
military aid to Israel has reached ihe levels of aid to Vietnam during the heighl 
of war. Israel today is the strongest nalion in the region, and it is asking for even 
more." 

More importanlly, the nuclear capa'bility of Israel became publicly known in 
1960 when it was announced Ihat the "textile factory" near Dimona in İhe Negev 
Desert was in reality a nuclear plant. It will be Temembered that there was even 
Congressional debale in the United States as to how Israel had acquired the nuclear 
material. The United States has also supplied Israel wilh surface-lo-'surface missiles 
capable of delivering nuclear war-heads. The U.S.-Israeli military coopeTation 
Teached its zenith during the 1973 War. Needless, UJS. supplies to Israel arresled 
the Arab offensive, even reversed it. The Aviaİion Weekly and Space Technology 
of May 30, 1977 wrote that İhe lion's share in İhe military sales program in 1978 
•was earmarked for Israel. 

Mülitary collaboralion betveen Israel and Sount'h Africa is one of the majör 
manifeslalions of the deep-rooted affinity between the two regimes. This 
collaboralion is in the form of exchange of military know-how and joint military 
ventures. Prominenl Africans are accusing Israel for sending military experts to 
South Africa io train the racist forces in counter-insurgencY. The South-West Africa 
People's Organizalion (SWAPO) asserted in 1976 that South Africa was employing 
Israeli ımercenaries to help control a buffer zone along Nami'bia's borders with 
Angola and Zambia. In 1977, Israel sold gunboats, armed with "Gabriel" missiles, 
to South Africa. The Israeli military industries are backed by South African orders. 
The Israeli-manufactured "Uzi" machine gun is now a standard equipment in the 
South African army. Rhodesia officially announced her decision to equip her 
armed forces wilh the same gun. Nuclear collaboralion has already been referred 
lo. 

The Gamp David framework is far from bringing peace io the Middle East. It 
gives a small minorily of the Paleslinian people a fraclion of their rights on a bit 
of their own territory. Whal is more, this promise will be fulfilled in years from 
now, in each step Israel exercising a decisive veto. The Camp David framework 
is not just and not secure, because it does not resolve ihe problem of ihe 
Paleslinians in the broadest sense. 
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Since İhe creaiion of Israel, İhal counlry and ihe U.S. had denied İhe Paleslinian 
people their righis. This lime, İhe Egyptian Presidenl joined them. The Camp 
David accords divide İhe Paleslinian people inio separale calegories, assigning 
each dislinct and permanenl fale. The Paleslinians are confronled wiih decisions 
wiihoul Iheir pariicipalion and consenl. These decisions do nol solve İhe Palesline 
problem, merely defer il. 

'In İhe ilighl of whal has been said above, İhe awarding of İhe No'bel Prize for 
peace joinily lo ihe Egyplian Presidenl Sadal and İhe Israeli Premier Begin as well 
as İhe previous peace awards and ihe choice of Isaac Singer for ıliieraiure 
(overlooking ısuch prominent names as Britain's Graham Green, Argenlina's George 
Lewis or Turkey's Yaşar Kemâljhas led to campaigns against İhe biased nature of 
these prizes and to find alternalives. 

Detenle, security and cooperalion in Turkey's own area, namely İhe Bal'kans, 
easiern Mediterranean and İhe Middle Easl, are an integral part of the same in the 
conlinenl of Europe. Slable peace in Europe cannol be achieved wilhout stable 
security in our area. If confidence building measures are necessary for Europe, 
ihey need to be exlended lo our region as well. Furlhermora, the promotion of 
regional cooperation especially among İhe developing counlries is in ilself a 
vehicle of building ihe new inlernational economic order. Turkey is showing 
interest and exerting efforis lo promole multilaleral and bilaleral cooperalion in 
this imporlanl region. ı 

* 
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MISIR SORUNU'NDA 
İNGÎIÜZ POLİTİKASI 

Dr. Anıl ÇEÇEN 

Ankara Hukuk Fakültesi Asistanı 

G İ R İ Ş : 

Mısır Orfadoğuda İngiliz — Hint 'ticaretinin kilit noktasıydı. Mısır yolu Kap 
yolundan 3 misli daha kısa olduğundan İngilizler hep bu yolu tercih ediyorlardı. 
Hint yolunu emniyete almak, sanayisine hammadde bulmak ve mallarını satabi-
leceği açıkpazar yapmak gayesiyle İngilizler 1800 yılından itibaren Mısır üzerin-
deki politikalarını gittikçe Yoğunlaştırmışlardır (l). 

1798 Yılında Napolyonun Mısır'ı alına denemesi bazı sebeplerle başarısızlığa 
uğradı ama İngiltere'nin Ortadoğu politikasını değiştirdi. İngiltere doğudaki baş-
lıca düşmanı Fransaya karşılık Sultanın Mısırda zayıflayan otoritesinden faydala-
narak Mısırdaki ticarî faaliyetlerini geliştirmeye çalışıyordu. O sırada İngiliz do-
nanması Napolyonun donanmasını yenerek Fransanın ümitlerini kırdı. İngilizler 
Akka'da yenilen Fransızları Fransaya geri götürdüler. 

(Bundan sonra İngilizler Orta Doğuda yeni kurdukları ticarî elçiliklerle kapi-
tülasyonları korumağa ve yeni bazı haklar elde etmeğe çalıştılar. İlk olarak İngi-
liz kuvvetleri 1802 yılında Aden'e girdiler ı(2). Daha sonra Napolyonun düşürül-
mesiyle İngiltere Orta Doğuda en güçlü otorite haline geldi (3). 

Fransa ile anlaşma yollarını arayan Osmanlı Devletine kızan İngiltere aniden 
filosunu İstanbul'a gönderdi. İngilizler oyalanarak çekilmeğe mecbur edildiler. 
Buna kızan İngiltere'de Mart 1807 de İskenderiye'ye asker çıkardılar. Bu olay Meh-
met Ali'nin parlamasını sağladı. Mehmet Ali sağlam bir ordu kurarak İngilizleri 
yendi. M. Ali Fransaya kendi bağımsızlığını kabul etmek şartıyla 'anlaşma teklif 
etti ama Fransa Osmanlılarla iyi geçinmek istediği için onu reddetti. 

(1) Philip. P. Graves : BRİTON AİND TÜRK S : (11—35) London, 1941, Hutch'inson. 

(2) , (3) Gcorg-e. E. Kirk : SHORT HISTORY OF MIDDL/E  lElAJST S : (72—482) Lon-
don, 1957, Methuen Co Ltd. 
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Mehmet lAli Fransız ordusunu İngiliz donanmasından daha kuvvetli buldu-
ğundan Fransaya kendi bağımsızlığını kabul etmek şartıyla anlaşma teklifinde 
bulundu. Ama Fransa bu sırada Osmanlılarla iyi geçinmek istediği için Mehmet 
Alinin anlaşma teklifini reddetti !(4). 

2 — İLK MİSİR SALDIRISI ve II. MAHMUT'UN YARDIM İSTEMESİ : 

II. Mahmul birçok yenilik yapmış ve Osmanlı Ordusunu değiştirmişti. Yeni 
kurulan ordu iyi organize edilmemiş ve disiplinsizdi, onun için Yunan isyanında 
pek başarı sağlayamadı. II. Mahmut uzun uzun düşündükten sonra Mehmet Ali'den 
yardım istedi, ve karşılığında Mora ve Girit valiliklerini ,teklif etti. Navarin ola-
yından sonra Mehmet Ali - Mahmut anlaşmazlığı başladı. Mehmet Ali - Mahmut 
anlaşmazlığının esas sebebi bu iki adamın karakterlerinin ayrılığı idi. Mehmet 
Ali enerjik ve ileri görüşlü vasıflarıyla doğunun Napolyon'u diye tarif edilebilir. 
Mehmet Ali doğuda Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen en büyük doğulu 
otoriteydi. Mehmet Ali 1798 yılında Mısır'a Napolyon'la dövüşmek için gönderi-
len Başıbozuklarla gitti. Bir senede çeşitli entrikalar çevirerek Osmanlıların bu en 
zengin eyaletine vali oldu. Vali olduktan sonra politik faaliyetlerini arttırdı, as-
keri, sosyal ve ekonomik reformlarla Mısırı kısa zamanda geliştirdi. Mehmet Ali'ye 
göre en iyi hükümdar hem kılıcını hem de kesesini kullanmasını bilendi. Onun 
bütün politikası bu fikir üzerine kurulmuştu. Mehmet Ali kılıcını çekerek birçok 
yerler aldı ve getirdiği ganimetlerle hazinesini doldurdu. 

Il®30 yılında Fransızların Cezayiri işgal etmeleri Mehmet Alinin gözlerini ba-
tıdan doğuya çevirdi. Zaten Mısır'ın kendi güvenliği bakımından Suriye'yi al-
ması gerekiyordu. Tarih boyunca Suriye ve Mısırda kurulan devletlerin hepsi ken-
di güvenliklerini devam ettirmek için daima birbirlerini almağa çalışmışlardır. 
Mehmet Ali'de kendi güvenliği ve Suriyenin ekonomik zenginlikleri bakımından 
Suriye'ye saldırmak için hazırlanmağa başladı. Ve tam zamanında bütün Avrupa 
1830 ihtilâlleriyle uğraşırken ve Osmanlı Devleti Rus harbinden sonra kendi iç 
problemleri ve yenilik hareketleriyle uğraşırken İbrahim Paşa Kasım 1831 yılın-
da Suriyeye girdi. Mehmet Ali Suriye'ye asker göndermeden önce oranın iç du-
rumunun karışiklığından faydalanarak Lübnan Emiri Beşir gibi bazı Valileri ken-
di tarafına çekmişti. Mehmet Ali Suriye'ye saldırmasında kendisini haklı buluyor 
ve şu bahanelere dayanıyordu. 

A— Abdullah Paşanın Suriye'ninde Mısır gibi Osmanlı vilâyeti olduğunu 
iddia ederek 6000 kaçağı teslim etmesi 

B— Akkâ Valisi Abdullah Paşa 1831 de Mısıra ipekböceği ihracını yasaklaması 

C— Akkâ Valisi Abdullah Paşa Mehmet Aliye 11 bin kese borcunu ödeme-
mjesi 

(4) SENASI ALTUNDAĞ : Mehmet Ali İsyanı S : (5—10) Ankara, 1945 T. Tarih 
Kurumu. 
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İç karışıklıklardan dolayı Mahmut tedbir alamadı ve İbrahim Paşa Akka ha-
riç bütün 'Suriye'yi kolayca aldı. İbrahim Paşa gittiği yerlerde çok kurnaz dav-
ranarak kendisine taraftar toplamağa çalıştı. (Avrupalıları kendine çekmek için 
Hırıstiyanlara çok .iyi davranıyor ve Arap'ları kendisine çekmek için de Mehmet 
Ali'yi Kuran'ın .kurtarıcısı olarak ilân •ediyordu. 14 Nisan 1832 yılında Osman-
lı - Mısır orduları ilik önce Al-Zeraa denen bölgede karşı karşıya geldiler. İbra-
him Paşa Ağa Hüseyin Paşa'yı Humus ve Beylan'da üstüste iki defa yenerek Ha-
lep, Şam, Urfa ve Maraşı aldı ve Adana'ya kadar ilerledi. II. Mahmut bu yenil-
giler karşısında cesaretini kaybetmedi ve hemen gelen Rus yardım teklifini red-
detti. Fakat durum gitgide Osmanlıların aleyhine gelişiyordu. 'İbrahim Paşa Ana-
dolu'da propagandaya başladığından Kayseri - Konya arasındaki yerler fiilen 
onun idaresine geçmişti. Bu sırada Osmanlılar için en uygun devle! olan İngilte-
re'den yardım talep ederken, Fransa ve Rus aracılığını da kabul ettiler. Muravvielf 
ve Halil Paşa Mehmet Ali ile görüşmek için Mısır'a gidince Mehmet Ali İbrahim 
paşaya Kütahya'da dur emri verdi (5). 

İlk Mısır saldırısı sırasında İstanbul'da İngiliz elçisi olan Stalford Carıning 
Yunan meselesinin son 'konferanslarında Osmanlıların İngiltereden yardım iste-
meleri hususunda padişahı teşvik etmişti. Canning Osmanlıların içinde bulundu-
ğu vahim durumu anlamış ve Rusya'ya karşı herhangi bir mecburi temayülü ön-
lemek için yardım teklifinde bulunmuştu (6). 1832 yılında Canning Mısır mesele-
sinde hem Osmanlılar ve hem de İngilizler bakımından iki taraflı çalıştı. Bir yan-
dan Osmanlıları İngiliz yardımı için teşvik ederken diğer yandan da İngiliz hü-
kümetinin Mısır meselesinde dikkatini çekerek Mahmudun dış yardım konusun-
da İngillereye diğer devletlerden daha çok güvendiğini hükümetine bildiriyordu. 
Aralık 1832 de Canning İngiliz hükümetine Mahmudun İngiliz hükümetinden Mı-
sır meselesinde daha aktif bir dış politika beklediğini Londra'ya bildirdi. Canning 
Mahmudun otoritesinin yenilgiden sonra zayıfladığını ve Mehmet Ali'nin zafe-
rinin İngiltere'nin dış politikası bakımından ne demek olduğunu anlamış ve hü-
kümetine tavsiyede bulunmuştur. 

Canning'e göre "Mehmet Ali'ye bağımsızlık vermek demek Osmanlıları içlen 
yıkmak demektir. Bunu önlemek için İngiltere daha insani bir politika uYgulaYa-
rak zayıf olan Osmanlı İmparatorluğuna yardım etmelidir. Mısır meselesini ken-
di kendine bırakmak onu düşmanın eline bırakmak demektir. Canning bu fay-
dalı düşünceleri ve çok aktif çalışmaları sayesinde İngiltere'nin Orta Doğu poli-
tikasının ilk olarak şekillenmesini sağlamıştır '(7). 

İbrahim paşaya iki defa yemlen ve durumu gittikçe sarsılan Mahmut, Can-
ning'in teşviki ve genel durumun elverişli olması sebebiyle İngiltere'den yardım 

(5) ŞIN'ASÎ AUTUNDAĞ : Mehmet Ali isyanı S : (10—'15) Ankara 1945 Türk Ta-
rih Kurumu. 

(6) ŞKNASt ALTU'NDİAĞ : age S : 10—15). 
(7) F R A N K EDGAR B A I L E V : (British Policy and Turkish reform Movement) 

S. (57) 1826—1853 Çambridge Mass, 1972 Harvard University Press. 
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almağa karar verdi ve iyi lisan bilen, çok çalışkan bir .devlet adamı olan Namık 
Paşayı Londra'ya fevkalâde elçi olarak gönderdi. Namık Paşa Viyana maslahat-
güzarı Mavrayani'den ayrı olarak Londraya gitti. Namık Paşanın seyahatini İs-
tanbul herhangi bir şüphe uyandırmamak için çok gizli tuttu. Namık Paşa 1832 yı-
lında Viyana'dan geçerek Melternich'in tavsiyesini alacak ve Paris yoluyla Lond-
ra'ya giderek bazı menfaatler karşılığında İngiltere'den 15 harp gemisi isteyecek-
ti. Namık Paşa dönüşünde ayrıca bütün Avrupalıların IMısır meselesinde fikirle-
rini öğrendi ve bunları gelip Mahmuda anlattı. Namık Paşa Osmanlıların başına 
gelen bütün bu felâketleri Navarin olayının neticesi olarak gösterecek ve bu yar-
dımı Navarin'e tazminat olarak isteyecekti. Mehmet Ali'yi halletmek için en çok 
güvendiği donanmasını yok etmek lâzımdı. İşte bunun için Namık Paşa masraf-
ları Osmanlılara ait olmak üzere 15 tane harp gemisi isteyecekti. Namık Paşa'ya 
verilen talimatta önce Canning'le görüşmesi, Canning yoksa hükümetle temas ede-
rek, padişahın isteğini İngiliz kralına bildirmesi isteniyordu. Mavrayanı bu sı-
rada Londra'da ise aralarında görüş ayrılığı olmaması için onunla bu meseleyi ko-
nuşacaktı. Eğer Namık Paşa bu çalışmalarına rağmen İngiliz yardımı sağlayamaz-
sa başarısızlığını örtmek için ikinci derece bir mesele olan aylıklı subay ve top-
çu teminine çalışacaktı. Mehmet Ali'den sonra oğlu İbrahimin valiliğine yana-
şılmıyacak, Mehmet Ali'nin affı ancak kendi delaletiyle olursa kabul edilecek yok-
sa başkasının aracılığı kabul edilmeyecek ve Mehmet Ali'nin Avrupa'da çevir-
diği entrikalar önlenecekti. 

Meiiernich Namık Paşaya 'Suriye'nin Mısır'a verilmesini, aksi halde İngilte-
re'den seri bir siyasi tazyik sağlanmasını fakat İngiltere'nin aktif aracılığının ka-
bul edilmemesini tavsiye etii. Namık Paşa'nın bu elçiliği başarı sağlayamadı ve 
İngiltere yardım talebini reddetmek mecburiyetinde olduğunu nazikçe bildirdi. 
II. Mahmut bu yardım talebiyle bütün Avrupanın gözlerini Mısır meselesine çe-
virmişti. Namık Paşa İstanbula dönüşünde beraberinde 3 iane red mektubu ge-
tirdi. ( 

:1 — Birincisinde Kral bu yardım talebini ço'k iyi karşıladığını ancak bu du-
rumda ve bazı düşüncelerle bu talebin maalesef yerine getirilemiyeceğini, an-
cak bunun İngiltere'nin Mısır meselesine ilgisizliğini göstermiyeceğini, şayet Meh-
met Ali padişahın elçisi Halil Paşa ile görüşmeleri keser ve isyankâr haline de-
vam ederse İngiltere'nin Osmanlıların parçalanmasına izin vermiyeceğini ve Meh-
met Ali'ye ihtar için Colonel Compbell'i Mısıra elçi göndereceğini bildirİYordu. 

2 — İkincisinde İngiliz Başbakanı Osmanlı sadaret makamına, kralın mektu-
bunun aynısını yazmıştı. 

3 —• Üçüncüsünde İngiliz Dışişleri Bakanı Osmanlı Dışişleri Bakanına yaza-
rak Kralın yazdıklarını aynen belirtiyordu. 

Bu üç mektupta Namık Paşa dönerken kendisine verilmişti. Namık Paşa İn-
giltere'nin yardımı reddinden sonra eli boş dönmemek için Cezayir meselesini kur-
calamağa başladı ve Fransa'nın burayı almasının İngiltere için zararlarını belirtti. 
Başbakan Lord Grey Osmanlılarla Cezayir hakkında aynı fikirde olduklarını an-
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cak Belçika ve Portekiz meselelerini halletmeden Fransa ile bu konuyu konuşa-
mıyacağını bildirdi. Namık Paşa geri dönerken ingiliz Kralı Osmanlı - Rus dost-
luğuna razı olmadığını, Rusya'nın ileride İngilterenin Hint yolunu kapatmak için 
Osmanlılara .saldırabileceğini bildirdi ve Padişaha götürmek üzere 'Namık Paşa-
ya hediye olarak fiO tane lop verdi. Namık Paşada Paris ve St. Petersburg üzerin-
den İstanbul'a geldi (8). 

İngilizlerin Mısır meselesinde yardım etmemeleri Mahmudu ve Osmanlıları 
gücendirmişti. Onun için sonraları teklif edilen İngiliz yardımlarını Osmanlılar 
hemen kabul etmediler. Bilhassa yenilik hareketleri için teklif edilen İngiliz yar-
dımlarını çok zor kabul ettiler. 

İngiltere aslında kendi menfaatlerini korumak bakımından Mısır meselesinde 
Osmanlılara yardım etmek istiyordu, fakat memleketin içindeki ve dışındaki şart-
lar yardıma elverişli değildi. Onun için İngiltere Osmanlı yardım talebini red-
detmek zorunda kaldı. Bir defa o sıralarda bütün Avrupa 1830 ihtilâlleriyle sol 
lanıyordu. 1830 ihtilalinin Fransa'da başarı sağlamasına güvenen Belçikalılarda 
Hollanda Krallığına karşı bağımsızlık için ayaklanmışlardı. İngiltere karşı kıyı 
politikası icabı bu zamanki dış politikasını bütün ağırlığını Belçika meselesinde 
toplamıştı. İçeride ise parlementoda reform yapılmıştı ve 'iç düzen hala sağlana-
madığından hükümet bunu gerçekleştirmekle meşguldü. İşte bu sebeplerden do-
layı İngiliz hükümeti Canning'in uyarmalarını ciddi şekilde ele alamamış ve yar-
dımdan kaçınmıştı. İngiltere Hükâr İskelesi Anlaşmasından sonra kendi menfaat-
leri tehlikeye girinci yardım etmediğine çok pişman olmuştu. Hatta Palmerston 
"Biz 15 gemilik yardımı imkânsız diyerek reddetmeseydik bu gün Rus askerleri 
Boğazlara inmeyecekti" diyerek halalarını açıkça belirtmişti (9). 

II. Mahmut Konya savaşından sonra İngiltere'nin yardımı reddetmesi üzerine 
Rus yardımını kabul etmek zorunda kaldı. O sırada Rusya yardım teklifi ile Os-
manlılara baskı yapıyordu. Rusya yardım teklifini hemen kabul ederek .1)1 savaş 
gemilik filosunu '29 Şubat 1833 yılında İstanbul'a gönderdi. Rusya'nın hemen yar-
dım göndermesinden şüphelenen Mahmut yardımı reddetmek istedi ise de, Rus-
ların baskısı ile kabul etmeğe mecbur kaldı. Rusya bu sırada Muravvieffi İsken-
deriyeye 'Mehmet Ali ile görüşmek için Elçi olarak gönderdi. Muravvieff de Meh-
met Ali ile görüşerek Mısırı ordusunun daha çok ilerlemesini Rusya'nın kendisi 
için hakaret sayacağını bildirdi. 

I 
Rus askerlerinin bu kritik durumda Boğaz'lara inmesi 'ingiltere ve Fransa'yı 

ister istemez zorla birbirine yaklaştırdı. Osmanlılara yardım etmek için Fransa ve 
Rusya birbirleriyle Yarışıyordu. Avusturya'nın Rusyayı Mısır meselesinde des-
teklemesine karşılık İngiltere'de Fransa'yı desteklemeğe mecbur kaldı. Rus yar-
dımından çekinen Fransa Baron Roussin'i elçi olarak göndererek İstanbul'da daha 
etkili olmağa başladı. Roussin'de Mehmet Ali'ye daha ilerlerse Fransa'nın kendi-

(8) ŞÎNASÎ ALTUNDıAĞ : (Mehmet Ali isyanı. 
(9) FRIANK ED'GAR B A J U E Y : age S : (47) . 
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sini desteklemi'yeceğini ihtar ederek Mahmudun gözüne girmeğe çalıştı. Fransa 
Mehmet Ali'nin Osmanlı elçisi Halil Paşa ile anlaşacağını, onun için Rus Yardı-
mına ihtiyaç olmadığını bildiriyordu. İngiltere'de padişahı Rus yardımından vaz-
geçirmek için bütün gücüyle Fransa'yı bu konuda destekliyordu. Babıâli bunlara 
karşılık Mehmet Ali'den emin olmadıkça Rus yardımından vazgeçmiyeceğini İn-
giltere ve Fransa'ya kesinlikle bildirdi (10). 

İngiltere Rusların boğazlara inmeleri karşısında ilk önce Fransayı destekle-
yip desteklememe konusunda tereddüte düştü, çün'kü Fransa meselenin başından 
beri Mısırı destekliyor ve Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasından endişelenmi-
yordu. Fakat sonraları durumun ciddiyeti karşısında İngiliz - Fransız birleşmesi-
nin bir Rus yardımını lüzumsuz bırakacağını anlayarak Fransa'ya yanaştı ve onu 
Mısır meselesinde destekledi '(ll). 

İbrahim Paşanın üsiûsle iki zafer almasından sonra Mehmet Ali Adana'yı al-
mak istediğinden bir türlü Osmanlı - Mısır barışı yapılamıyordu. Rusların ileri 
gitmelerini önlemek için İngiltere ve Fransa ortak donanmalarını Türkiye'ye 
göndererek II. Mahmudu barışa zorladılar. Bunun üzerine Sultanın Adana'yı ver-
meğe -razı olmasıyla Kütahya barışı 1833 Mart'ında imzalandı ve Suriye ile be-
raber Adana'da İbrahim Paşaya verildi. Kütahya barışından hemen sonra Rus 
askerlerinin çekilmesiyle İngiltere ve Fransa rahatladılar, ama sonra Hünkâr İske-
lesi anlaşmasını öğrenince telâşa düşerek bunu protesto ettiler. 

Hünkâr İskelesi anlaşmasının gizli maddeleri meydana çıkmadan önce İngiliz 
Dışişleri Bakanı Palmerston bir Rus - Osmanlı anlaşmasında şüphe ediyordu. İn-
giltere'nin İstanbul elçisi Lord Ponsonby'a gönderdiği bir mektubunda "Sultana 
Rus — Osmanlı ilişkileri hakkında tavsiyelerde bulunmasını ve arada imzalanan 
bir anlaşma varsa bunun tasdik edilmesini önlemesini" bildirdi. Bu mektup an-
laşmanın .son tasdikinden sonra Ponsonby'ın eline geçtiğinden bir netice sağlan-
madı. Mısır meselesinin başlangıcında Palmarslon'un Ortadoğu'da pasif 'kalması 
Fransa'nın Kuzey Afrika'da toprak kazanmasını ve Rus baskısının Boğazlara ka-
dar inerek Hint yolunu tehlikeye sokmasına sebep oldu (12). 

3 — HÜNKÂR İSKELESİ ANLAŞMASI ve SONRASI : 

Rusya ve Fransa'nın işe karışmasıyla Osmanlı tahtı Mehmet Ali'nin eline geç-
mekten kurtulmuştu. Kütahya anlaşması ile Ruslar da askerlerini Boğazlardan ve-
kince bütün Avrupa rahatladı. Ancak Ruslar çekildikten 14 gün sonra 26 Hazi-
randa yapılıp 8 Temmuz'da onanan Hünkâr İskelesi anlaşmasının gizli maddele-
rinin ortaya çıkmasıyla bütün Avrupa telkrar telaşa düştü. Çünkü bu anlaşmanın 
ilk maddesinde iki devlet arasında bütün dış saldırılara karşı bağlaşma olduğu be-
lirtiliyor ve iki devletin güvenliklerini ilgilendiren her meselede birbirlerine da-

(10) COŞKUN t)ÇOK : Siyasi Tarifti, AÜHF yayını, 1975 sayfa 82—91. 
(11) FRıAJNlK E . B A I L E Y : age : S. (48). 
(12) F R A N K E . BAILEY. : age : S. (58). 
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nışaçakları kabul ediliyordu. Çar padişahın her istediği yer ve zamanda Os-
manlılara yardıma söz veriyordu. Hünkâr İskelesi anlaşmasıyla Osmanlı İmpara-
torluğu Rus himayesine girdiğinden ve Karadeniz Çanakkale'nin kapanmasıyla 
bir kapı Rus gölü haline geldiginden İngiltere ve Fransa çok telaşlandılar. Or-
tak filolarını Çanakkale önlerine göndererek anlaşmayı protesto ettiler ve şa-
yet Rusya silâhlı kuvvetlerle Osmanlıların iç işlerine karışırsa her türlü harekette 
serbest olacaklarını ilân ettiler. Rusya ve Avusturya'da Hünkâr İskelesi anlaşma-
sından Rusyayı desteklediklerinden muhtemel bir savaşa sebep olmamak için İn-
giltere ve Fransa daha ileri gidemediler (13). 

İngiltere ve Fransa'nın menfaat çatışmalarından dolayı tam olarak anlaşama-
dıklarından bu protestoları ve sert tutumları pek tesirli olmadı. 'Bunu anlayan 
Rusya'da onların tehditlerine kulak asmadı. İngiltere Lord Pansonby'ı, Fransa'da 
Baron Roussin'in göndererek bu mesele üzerinde yoğun çalışmalara başladılar. 
Roussin İngiliz - Fraıîsız donanmasının Çanakkale'den geçerek İstanbul'a gitme-
sini ve daha şiddetli tedbirler alınmasını isliyordu. Meselenin önemini daha tam 
olarak kavrayamayan Palmerston ise bir harp çıkmasından çekindiğinden Fransız-
ların bu şiddet fikrine karşıydı. Palmerslon Pansonby'a bir mektup yazarak "Şid-
det tarafları olmadığını ve boğazlara girmek islemediğini" bildirdi. Palmerslon 
durumun nazik olduğunu ama Sultanın Valisi ile anlaştığından Rusların vaadleri-
ne göre geri çekileceklerini ileri sürüyor ve Ruslar'a bu hususla şüpheye düşül-
düğünü bildirmemek daha doğru olacaktır diyordu 1(14). 

Palmerslon Çarın ileride en uygun bir zamanda Hünkâr İskelesi Anlaşmasını 
bozacağına inanıyordu. Ama Mehmet Ali'nin aldığı yerlerde yalnız bırakılarak 
Osmanlıların kendi kaderlerine terk edilmelerini kabul etmiyordu. Mehmet Ali'nin 
esas gayesi olan Arap İmparatorluğu kurmak fikrini İngilizler anlamışlardı ama 
bunun Osmanlı İmparatorluğunu parçalayacağını bildiklerinden bu fikri tasvip 
etmiyorlardı (l'5). 

1833 yılında İngiliz Dışişleri'nin Orta Doğu politikası Hünkâr İskelesi Anlaş-
ması ile değişti. Bu anlaşmadan önce çok pasif olan İngiliz dış politikası gittikçe 
gelişmeğe başladı. Hünkâr İskelesi Anlaşması İngilierenin Orta Doğu siyasetin-
de bir dönüm noktası oldu. Conning ve Palmerslon vasıtasıyla şekillenen İngiliz 
Orta Doğu politikası yaklaşık olarak 20 yıl çok aktif bir şekilde uygulandı. 

Palmerslon Hünkâr İskelesi Anlaşmasından sonra durumu pek iyi kavraya-
madı ve neyin daha önemli olduğunu anlayamadığından İngiltere'nin Türkiye 
üzerindeki siyasi baskısını muhafaza etmek için nasıl bir politika uygulanacağı ko-
nusunda şüpheye düştü. Fakat istikrarlı çalışması neticesinde başarılı sonuçlar 
elde etti. 1833 ile '1840 arasındaki Palmerslon arasında dağlar kadar çok fark var-
dı. Uzun süren Dışişleri Bakanlığının ilk senelerinde yapacağı şeylerin hangisinin 

(13) COŞKUN ÜÇOK : age : (Mısır meselesi) Sayfa 82—91. 
(14) ŞINASÎ AL.TUNDAG : age., S. 10. 
(15) PHILIP . P. GRAVES : (iBriton and Turk) ,S. (11—35) London, 1941 Hutchinson. 

349 



daha doğru olduğunu bilmeden hareket etti. Palmerston'un 1833 y^nda çabuk 
hareket edememekle uğradığı başarısızlığın sebebi 'Mısır meselesi hakkındaki ek-
sik bilgisi değildir. Palmerston Yunan isyanında eski Helenlere karşı olan sem-
patisinden dolayı Yunanlıları tutmuş ve Osmanlı topraklarının parçalanmasına ta-
raftar olmuştu. 

Halbuki Mısır meselesinde uygulayacağı politika bunun tam tersi idi. Hint 
yolunu kaybetmemek için Osmanlı topraklarının bütünlüğünün muhafazası politi-
kasını uyguluyordu. 'Bunun için ilk anlarda büyük bir çelişmeye düştü. Palmerston 
1832 yılında Mısır meselesine önemli bir politik problem olarak bakmıyordu ama 
Konya savaşında Osmanlıların yenilmesi bütün Avrupa'nın olduğu gibi onunda 
fikirlerini değiştirdi. 1832 yılında Palmerston karşı kıyısındaki Belçika meselesiy-
le uğraştığı için, Mısır meselesinin çabuk gelişmesi onu hazırlıksız yakaladı (16). 

ingiliz dış politikasının gayesi Mısır meselesini herhangi bir Rus silâhlı mü-
dahalesi olmadan kati şekilde halletmekti. İngiliz elçisi Lord Pansonby bir Rus 
müdahalesini önlemek gayesiyle Osmanlı Padişahının bağımsız olduğunu ve ken-
di ülkesinde kendi istediğini yapabileceğini, buna hiçbir yabancı devletin kar-
şı koyamıyacağını ilân etti. 

1833 krizi İngiltere ile Rusya arasında eskiden beri var olan düşmanlığı daha 
da kuvvetlendirmişti. Önceden Ortadoğu ile pek ilgilenmeyen Palmerston Hünkâr 
İskelesi Anlaşmasından sonra bütün Hint ve Akdeniz politikasının merkezini Or-
ta Doğu yaptı. Hünkâr İskelesi Anlaşması ona İngiltere'nin Orta Doğudaki presti-
jinin ne kadar düştüğünü gösterdiğinden bunu önleyici karşıt tedbirler almağa 
başladı. 'İngilizler Osmanlı İmparatorluğundaki bütün hadiseleri en ince nokta-
sına kadar incelemeğe ve Sultanın gözüne girmek için Osmanlı yenilik hareket-
lerini desteklemeğe başladılar. Palmerston artık Rusya'nın (Boğazlan ele geçirme-
siyle Orta Doğuda aktif bir politika güdeceğini ve Hünkâr İskelesi Anlaşması var 
oldukça bu bölgede barışı korumanın zorluğunu anlamıştı (17). 

1833 yılı İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu üzerinde uygulamaya başladığı 
aktif politikanın başlangıç yılıydı. Bunun sebepleri şunlardır. 

1 — İngiliz tüccarları Orta Doğu ile çok ticaret yapıyorlardı. Hünkâr İskele-
si Anlaşması tüccarların bu serbestisini kısıtladığından, tüccarlar'da hükümetten 
daha etkili bir dış politika bekliyorlardı. 

2 — Buharlı gemiyle ulaşımın kolaylaşmasından dolayı Akdeniz ticareti İn-
giltere için çok önem kazanmıştı. Bunun için halk Osmanlı'ların Hint yolu bakı-
mından önemini anlamıştı ve hükümeti etkili bir politika uygulamaya başlamıştı. 

3 — Mehmet Ali'nin Mahmudu yenmesi ve Rusyanın Osmanlıları himayesi-
ne alması İngiltere'nin emperyalist çıkarlarına zarar verdiğinden İngiliz devlet 
adamları daha aktif şelkilde çalışmağa başlamışlardı. 

(16) FRJANK. E . B A I L E Y : age S. (56). 
(17) FRANK. E . B A I L E Y : age S. (61). 
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Hünkâr İskelesi Anlaşması Palmerston için çok 'büyük bir politik ders olmuş-
tu. İngiliz diplomatları Rusya'nın yarım asırda başarmak için çalıştığı şeyi elde 
ettiğini ve zayıflayan Osmanlıları himayesi altına aldığına inanıyorlardı. Hünkâr 
İskelesi anlaşmasından sonra İngiliz dışişleri bakanlığı ilk önce Boğazlar mesele-
siyle alakalanmışlardı. Dışişleri bakanlığı o sıralarda pek etkili olamadığından 
İngilizler Palmerston'u daha aktif bir politika hazırlıyarâk bunu gelecek yıllarda 
Osmanlı İmparatorluğunda uygulaması için zorluyorlardı. Palmerston Hünkâr İs-
kelesi anlaşmasından hemen sonra Rusya'ya karşıt bir politika uygulayamazdı. 
Onun için o zamanki duruma göre "Bekle, gör" politikası tatbik etti. Sene sonun-
da uzun tereddütlerden sonra Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğunun içişlerine ka-
rışmasını önlemek gayesiyle bir dış politika takibine karar verdi. Aralık 1833 de 
Pansonby'a bir mektupla İngiltere'nin herhangi bir kuvvet değişimine karşı ol-
duğunu ve bunun bir harp çıkarabileceğini ve ayrıca Mehmet Ali ve II. Mahmu-
du barıştan uzaklaşmalarını önlemesini bildirdi. Çünkü Palmerston Hünkâr İs-
kelesi anlaşmasının Rusya'nın güneye doğru yayılmasını bir basamak teşkil et-
tiğine inanıyordu. Ayrıca Palmerston Pansonby'ı herhangi bir toprak kaybı ol-
madan Padişah İngiltere'nin Osmanlıların en hakiki dostu olduğuna inandırması-
nı istiyordu. Pansofıby eski politikayı değiştirerek tehlikeleri önlemeğe çalışacak 
ve Osmanlıları mütecaviz komşusu Rusya yerine İngiltere'den yardım almağa inan-
dıracaktı. Palmerston işte bu şartlar altında yoğun bir çalışma ile Çarın baskısını 
hafifleterek İngiltere'nin Orta Doğudaki prestijini beş senede artırdı (18). 

Hünkâr İskelesi anlaşması Avrupa'lı büyük devletleri karşılıklı gruplara ayır-
dı. Prusya ve Avusturya Hünkâr İskelesi anlaşmasını destekleyerek Rusya ile be-
raber üçlü bir grup kurdular. Daha sonra bu üç muflakiyetçi devlet Münc'bengrötz 
anlaşmasıyla şark meselelerinde tam olarak anlaştılar. Osmanlı İmparatorluğunun 
Osmanlı hanedanının elinde kalmasını sağlayacaklarına dair birbirlerine söz ver-
diler. İngiltere ve Fransa bunların karşısında yalnız kalınca menfaat ayrılıklarına 
rağmen istemiyerek anlaşmaya mecbur kaldılar ve sonra Münchengrötz anlaşma-
sını protesto ettiler. Bu sırada Avrupa ilki gruba ayrıldığından Mısır meselesin-
den dolayı bir harp yakın görünüyordu. Fakat Metfernich'in büyük politikası sa-
yesinde Avrupa Mısır meselesinde ikiye ayrılmaktan kurtuldu (19). 

4 — İNGİLTERE ve DİĞER DEVLETLERİN GENEL TUTUMU : 

Mısır meselesiyle İngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya olarak başlıca 4 bü-
yük devlet yakından ilgilendi. Fransa Mehmet Ali'yi meselenin başından beri 
desteklemekteydi ve Uzak Doğudaki siyasi menfaatleri dolayısıyla Orta Doğu ile 
çok yakından ilgileniyordu. Avusturya mutlakiyetçi bir devlet olduğundan Meh-
met Ali'yi başkaldırıcı sayıyor ve Osmanlıları destekliyordu. Ama g ü ç l ü bir do-
nanma olmadığından Mısır meselesinde fiili bir rol oynayamıyordu. İngiltere ve 
Rusya meselede ilki ayrı zıt ucu teşkil ediyorlardı. İkisi de menfaatleri bakımın-

(18) FRJANK. E . B A I L E Y : age S. (59). 
(19) Ş INASl ALTUJSUDAG : age İS. 10 v.d. 
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dan zayıf Osmanlı İmparatorluğu yerine kuvvetli bir devlet istemediklerinden 
Mehmet Ali'yi desteklemiyorlardı. Onun için bu durumda Osmanlılar sadece İn-
giltere veya Rusya'dan yardım alabilirdi. İngiltere yardımı reddedince Osman-
lılar korka korka Rus yardımını kabul ettiler (20). 

İngiltere Hindistan ve Uzakdoğu dolayısıyla çoktandır göz koyduğu Mısırı 
almak istediğinden Mısırın kuvvetli Mehmet Ali'nin değil zayıf Osmanlı devle-
tinin elinde kalmasını istiyordu. Bunun için ingiltere Mısır meselesinde daima 
Mehmet Ali'nin kuvvetinin kırılmasına çalışmış ve Osmanlılara yardım etmiştir. 
İngiltere kendi menfaatini korumak için Osmanlı topraklarının bütünlüğü politi-
kasını icad etmiş ve 19 uncu asrın sonlarına kadar bunu uygulamıştır. 

Rus korkusu bundan sonraki 20 yılda İngiltere'nin Orta Doğu dış politika-
sına merkez yapmasının tek sebebi değildi. İngiliz politikası siyasi, dini ve eko-
nomik sebepler dolayısıyla 19 uncu asırda daha aktif bir durum almıştı. Artan is-
tihsale satış pazarı aramak İngiliz dış politikasını zorlayan sebeplerden bir baş-
kasıydı. Şayet Osmanlılar serbest ve bağımsız olsalardı herhalde Rusya'dan da-
ha elverişli bir devletten yardım alacaklardı. Osmanlılaıdalki yenileşme hareket-
lerini desteklemek, Rusya'nın Osmanlılar üzerinde baskısının kökünü çürütme 
yollarının en iyilerindendi. Bundan sonra bağımsız ve kuvvetli Osmanlı İmpara-
torluğu İngiliz malları için iyi bir satış pazarı ve İngiliz endüstrisi için iyi bir 
hammadde kaynağı olacaktı. 

Palmerston Orta Doğu'daki ekonomik politikasını İngiltere'nin ihtiyaçlarına 
göre ayarlıyordu. Onun bu kaypak politikasının asıl sebebi ekonomik" şartlar, di-
ğer sebebi ise Kırım savaşından sonra Osmanlılarla artan denizaşırı ticaretti. Bu 
konuda Palmerston çok yönlü bir politik plân hazırlamıştı. 1833 yılında İngilte-
Tenin Osmanlı topraklarının bütünlüğünü gözeten bir bekçi gibi politika takip 
etmesinin asıl sebebi İngiliz halkının Osmanlı İmparatorluğunun kendi refahları 
ve Hind yolu bakımından önemini anlamasıdır. İşte böylece Osmanlı toprak bü-
tünlüğünün muhatarası İngiltere için birşeyler ifade etmeğe başladı. Palmerston 
Süveyş kanalı fikrini Mısır meselesi sırasında hem zorluğundan hem de politik 
riski bakımından desteklemiyordu. Palmerston'a göre Süveyş kanalı bütün zor-
luklarıyla beraber ikinci bir Boğazlar olabilirdi. Palmerston daha ucuz ve kul-
lanışlı olduğundan Süveyş'ten itibaren bir demiryoluna taraftardı. 

Özet olarak İngilterenin 1833 den sonra Orta Doğu politikasının aktifleşme-
sini şu 4 esasa bağlayabiliriz. 

1 — Osmanlıların coğrafi durumu 
2 — Rusya'nın Akdenizde yayılma korkusu 
3 — Hint ve Uzakdoğu yolunun emniyeti 
4 — İngilterenin Osmanlılarla gelişen ticareti (21) 

(20) Ş tNASl ALTUTNTDAĞ : age S . 10 v.d. 
<21) FRANK. E . R A I L E Y : age ıS. (60—61). 
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İngillerenin Osmanlı İmparalorluğundaki politikası iılk önce Canning ve 
Palmerston ile şekillenmiştir. Mısır meselesi esnasında çok aktif bir politika uy-
gulayan İngiltere ileride Mısırı almak için kendisine uygun bir ortam yaratmıştır. 
Palmerston çok kısa zamanda Rus tehlikesini azaltmış ve İngiltere'nin prestijini 
artırmıştır. Osmanlı - Mısır harbi Palmerston'u çok büyük endişeye düşürmüştü. 
Palmerston ileride meydana gelmesi muhtemel Rus - Fransız anlaşmasından çok 
çekiniyordu. Bunu önlemek için birçok tedbirler aldı. Önce Mehmet Ali'ye bir 
daha Bağdat ve Basra körfezini tehdit etmemesini ihtar ederek Mehmet Ali'nin 
lecavüzkâr halini önlemek istedi. İngiltere bundan sonra Orta Doğu'da hiç boş 
durmadı ve emperyalist politikasına devam etti. Sonunda 1839 da Aden'i ele geçir-
di ve Mehmet Ali'ye Aden'e yapacağı herhangi bir tecavüzü İngiltere'ye yapılmış 
kabul ederek harekete geçecegini bildirdi (22). 

İngiltere Mısır meselesine rağmen Hindistan'a daha çok önem veriyordu çün-
kü Hindistan'ın İngiliz refahının sağlanması ve devamı konusunda hayati bir öne-
mi vardı. İşte bunun için İngiltere Hindisiandalki durumunu kuvvetlendirmeğe 
çalışıyordu. Mali ve Askeri yardımın çoğu Hindistan'a gönderildiğinden İngiltere 
1834 yılında kendisine teklif edilen (Süveyş demiryolu için mali kredi garantisi 
vermedi. 

Palmerston o sırada Rus entrikalarını kontrol elli ve Mehmet Ali'nin Rus is-
teklerine göre harekel elliğini anlayınca Osmanlıları yıkılmadan kurtarmak için 
İbrahim Paşanın Suriye'den çıkarılmasına karar verdi. Bu konuda hemen çalış-
maya başlıyarak Rusya, Prusya ve Avuslurya ile İbrahim Paşayı Suriye'den çı-
karmak için anlaştı. Palmerston bu sırada Mehmet Ali'nin üzerindeki kuvvetlerin 
baskısını elinde tutmağa çalışıyordu. 

5 — İNGİLTERE ve TÜRK REFORMLARI : 

Palmerston Mısır meselesinin başında yanlış bir hareketle bulunmamak için 
sessiz bir şekilde "bekle gör" politikası uygulamaktaydı. Palmerston Mısır mese-
lesini inceledikçe şüphelerinden kurtuldu ve Osmanlı İmparatorluğunun parça-
lanmasına izin vermemeğe karar verdi. İngiltere'nin Osmanlı İmparaiorluğundaki 
prestij inin Rus himayesi kalkmadan artmasının imkânsız olduğunu gördü ve Rus 
baskısını hafifletmek için Osmanlı reformlarına yardım etmeğe karar verdi. 
Palmerston'a göre Çarın baskısına ancak bağımsız ve kuvvetli bir Osmanlı İm-
paratorluğu karşı koyabilirdi |(23). 

1832—33 krizi Osmanlıların kıyafet değiştirmelerinin bir neticesiydi, çünkü 
İngilizlere göre II. Mahmut bu krizle reform hareketlerinin başarısız kaldığını ve 
yabancı tavsiyelerine ihtiyacı olduğunu anladı. Palmerslon bu sırada Padişahı 
anayasal reformdan daha çok sivil idare, maliye ve askerlik alanlarında reform 
yapılmasını tavsiye etti. Sultan 'bu tavsiyeyi kabul etmeye her zamandan daha 

(22) GEORGE. E . KIRIK : (Ashort history of Middle E a s t ) iS. (72—82) London 1957, 
Methven Co Ltd. 

(23) FRİANK. E . B A I L E Y : a/ge S. (136—137). 
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çak hasırdı. Palmerslon Osmanlıları ayakla 'tutmanın en iyi yolu Türk reformu-
nun gerçekleşmesi olduğuna inandığından Padişaha Mehmet Ali ile ordusunu, 
maliyesini ve idaresini lam düzeltene kadar savaşmasını ihtar etti. Palmerslon'un 
en çok ilgilendiği Osmanlı reformu askeri reformdu. 

'Bunlara karşılık Palmerslon Osmanlılarda anayasal gelişmeyi teşvik etmiyor-
du. Bunun nedeni uzun zaman şüpheli kalmıştı. Palmerston bütün Avrupa'daki 
anayasallaşma hareketlerini savunduğu halde Osmanlıların anayasa, reformunu 
desteklemiyordu. Tarihçiler Palmerlson'un paradoks teşkil eden bu fikrini genel-
likle şöyle açıklarlar. "Palmerston Osmanlıların içinde bulunduğu kötü durumdan 
parlemento hükümeti ile değil ama 'aydın bir despotizm ile kurtulabileceğine ina-
nıyordu. Çünkü parlemento hükümeti fikir ayrılıklarına elverişli olduğundan ka-
rışıldıklar çıkmasına elverişlidir" !(E4). 

Palmerston Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesi için mali reformu şart 
koşuyordu. Palmerston Osmanlı ordusunun Konya'da yenilmesinden sonra Os-
manlıları ordu için modern cihaz ve bilgili liderlerin lüzumlu olduğuna kolayca 
inandırdı ve Osmanlı'lara cihazlardan önce bilgili komutanlar vermeyi teklif etli. 
Ancak bu durumda II. Mahmul en çok güvendiği Prusya'lı kumandan Molke'nin 
Yardımım İngiliz yardımına tercih etti. 

Bu teşebbüsteki başarısızlık Palmerston'u yıldırmadı ve o muhtemel harbi do-
ğurabilecek sebepleri kaldırmak için çalışmağa 'başladı. 

6 — I — II inci OSMANLI — MISIR HARPLERİ ARASINDAKİ DURUM : 

İngilizler kanalın açılmasına taraftar değildi, onlar Suriye üzerinde Hindis-
tana bir kara yolu yapmak istiyorlardı. Mehmet Ali İngiliz'leri kara yolu fikrine 
karşı koyduğundan, İngiltere Mehmet Ali'yi desteklemiyor ve onu Suriyeden at-
mağa uğraşıyordu. II. Mahmut İngilterenin bu tutumundan ve Mehmet Ali düş-
manlığından faydalanmak için 1 inci Mısır harbinden sonra 2 inci bir harbin ha-
zırlıklarına girişti. II. Mahmul Mehmet Ali'den hıncını almak için İngiltere'ye çok 
güveniyordu. 

1834 yılında Lord Pansonby II. Mahmut'un harp hazırlıklarını Palmers'lona bil-
dirince Palmerston çok telaşlandı çünkü İngiltere bir harp için o anda hazır de-
ğildi. Hemen Pansoniby'a harp hazırlıklarını önlemesi için emir verdi ve İngiliz 
filosuna Osmanlı filosunun Mehmet Ali ile birleşmesini önlemesini bildirdi. Pal-
merston'a göre Çar bu işte alakalanmadan harp hazırlıkları hemen durdurulmalıy-
dı, aksi halde genel bir harp çıkabilirdi. Ve bu harp reform hareketleri tam ger-
çekleşmeyen Osmanlıları daha da zayıflatabilirdi ('25). 

Mehmet Ali 19 uncu aşırın en kuvvetli oryantal hükümdarıydı. Mısırı irsi bir 
imparatorluk yapmak istiyordu. Napolyon harplerinin tesiriyle amacına ulaşmak 
için batıilı bir şekilde hazırlanmış donanma ve orduya ihtiyacı olduğunu gördü. 

(24) F R A N K . E . B A I L E Y : age S. (155—157). 
(25) FRANK. E . BAIL/EY : age. S. (166). 
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Mehmet Ali bu arantajları sağlamak için. deniz kuvvetine saygı duyduğu İngil-
tere'yi seçecekti, ama İngilterenin ileride Mısırı almasından çekiniyordu. Bu sı-
rada İngiliz dış politikasının esas prensibi Hindistan'daki durumunu korumak için 
Orta Doğuda status quo'nun muhafazasıydı. 1833 yılında Palmerston İbra-
himin, Suriye'de Panarap politikası gütmesine karşılık olarak Osmanlıların Hint 
yolunu aktif bir Arap hükümdarından daha iyi koruyacağını belirtti. Bundan son-
ra İngiltere'ye olan ümidi kırılan Mehmet Ali kendisine rehberlik etmek ve yar-
dım sağlamak için Avrupa kuvvetinin başı olmağa çalışan Fransa'ya yöneldi. 
Fransa o sırada bilim ve teknik alanda İngiltere'den çok ileri olduğundan Fransız 
yardımı Mısır'a çok fayda sağladı (26). 

'Tanzimatın ilanıyla büyük devletlerin Osmanlılara olan sempatileri çoğaldı. 
Sadece Fransa hala Mehmet Ali'nin çıkarlarını korumağa çalışıyordu. Rusya ile 
Orta Doğuda en kuvvetli rakibinin İngiltere olduğunu anladığından bir harbi ön-
lemek için İngiltere'ye yanaşmağa çalışıyordu. Yalnız Rusya Suriye'nin Mehmet 
Ali'ye verilerek Mısır meselesinin kapanmasını istiyordu fakat 'İngiltere'de Hint 
yolunun kapanacağından Suriye'nin Mehmet Ali'ye verilmesine karşı geliyordu. 

Tanzimatın ilanıyla Rusya'nın da Osmanlılara sempatisi arttığından Suriye'nin 
Osmanlılara geri verilmesini kabul etti ve böylece İngiltere ile Rusya arasındaki 
düşmanlık yavaş yavaş azalmağa başladı. 

1833 krizinden iki sene sonra Palmerston'un düşüncelerini herkes anlamıştı. 
Palmerston Çarın gayelerinden olduğu kadar Mehmet Ali'nin gayelerinden de 
çekiniyordu. Bu iki taraflı tehlikeyi önlemenin en iyi yolu olarak Osmanlı reform 
hareketlerine yardım etti. Palmerston Fransız De Broglie'nin de desteklediği "Hün-
kâr İskelesi anlaşmasını tanımak ama Rusya genişlemek için çalışırsa silâhla bu-
na karşı koymak" fikrini ortaya attı. Daha sonra 1834 yılında Palmerston Çarın 
kurduğu muîlalkiyefçi gruba karşılık liberal bir grup kurarak dengeyi sağlamağa 
çalıştı. Ve sonunda İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz kuvvetlerini karşılıklı 
savunmak için mullakiyeiçi gruba karşı birleştirdi ve liberal bir savunma grubu 
kurdu. Palmerston Doğu Akdenizdeki İngiliz filosunu kuvvetlendirdi ve şayet 
Padişahın Rusya'ya karşı bir yardıma ihtiyacı olursa Lord Ponsonby'ın emirlerine 
göre hareket etmelerini donanma komutanına bildirdi. Palmerston harp beklemi-
yordu ama harp ihtimaline karşılık sessizce hazırlanıyordu. Palmerston birinci 
Osmanlı - Mısır harbiniden sonra şöyle düşünüyordu "Rusya ile biz arasıra çekişi-
riz ama ikimizde bir harbi göze alamayız. Şimdi İngiltere'nin pek yapacak önemli 
bir işi yok, çünkü Rusların yaptıkları işlerde pek tehlike yok. Biz hareketlerimizi 
Orta Doğuda Ruslar'ın hareketlerine göre ayarlamaktayız. Ruslar artık Padişahın 
bir daveti olmazsa Boğazlara geri dönemezler ve Padişah'da Mehmet Ali saldır-
madıkça Rusları davet etmeyecektir. Bu durumda Mehmet Ali bir saldırıyı göze 
alamaz çünkü saldırıya geçerse İngiliz Filosunun kendisini durduracağını bilmek-
tedir. Bizim Doğu Akdenizdeki politikamız sessiz kalmalk ama ilerisi için sessiz 
hazırlanmaktadır" (27). 

(26) OEORiGE. E . KIRIK : age. S. ı(72—82). 
(27) F R A N K (E2DGAR BAIL/EY!: age. S . (132—135). 
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Sıkışık durumda kalan Mahmul İngiltere'nin kendisine yardım için çalıştığını 
görünce biraz rahatladı. Mahmut İngiliz yardımına güvenerek reformlarda yap-
tığı hataları düzeltli. İngiltere Ruslara karşı Osmanlıları kuvvetlendirmeğe çalı-
şırken Mahmudun gayesi Mehmet Ali'yi yenebilecek kadar kuvvetlenmekti. Ve 
II. Mahmut dört yıllık bir çalışmadan sonra kendini harp için hazır sandı saldır-
mak için uygun bir bahane aramağa başladı. 

1İ837 yılında II. Mahmut İngiltere'den Mısır için tekrar askeri yardım talep el-
ti. Harpten çekinen Palmerston ise düşmanlarını tahrik etmemek için yardım et-
mek islemiyordu. Palmerston II. Mahmudun talebi üzerine Osmanlıları Suriye'yi 

, alabilecek kadar yardım yapamıyacağını nazikçe bildirdi. Mehmet Ali bu du-
rumda tehlikeyi sezdiğinden Suriye'deki kuvvetlerini arttırdı. 1838 yılında İngil-
tere Doğu Akdeniz filosu komutanı Campelli Mehmet Ali'ye Osmanlılara saldır-
mamak için ihtarda bulunmak ve Mehmet Ali'nin gelişen askeri hazırlıklarını İn-
giliz hükümetine bildirmekle görevlendirdi. 

!Bu durumda Rusya'nın karşıt hareketlerinden çekinen Palmerston Fransa ile 
dostluğunu lekrarlıyarak İngiltere'nin 1833 yılında Rusya karşısında düştüğü ha-
taya bir daha düşmeyeceğini bildirdi (28). 

Mehmet Ali birinci harpten sonra Urfa'yı boşaltmamış ve ödemesi gereken 
vergileri ödememişti. H. Mahmut bunları ikinci bir harp çıkarmak için bahane ola-
rak kullanıyordu. Bunu anlaiyan İngiltere hemen harekete geçti ve İskenderiyeye 
bir İngiliz elçisi gönderdi. İngiliz elçisi Mehmet Ali ile görüşlü ve ona Sultanın 
isteklerini kabul ettirdi. Böylece II. Mahmudun harp bahaneleri ortadan kalktı. 

[İkinci bir harp .gittikçe yaklaşıyordu çünkü durum her geçen gün biraz daha 
gerginleşiyordu. Büyük devletlerin Mısır hakkındaki ayrı görüşleri halâ devam 
ediyordu ve bu görüşlerde bir yumuşama meydana gelmediğinden bir türlü an-
laşma yapılamıyordu. Durumun kötüleştiğini sezen Palmerston meseleyi 1838 yı-
lında Londrada bir konferansta halletmeyi teklif etti ama bu girişimi başarısızlıkla 
neticelendi. II. Mahmul 1839 yılında ordusuna ilerleme emri verdi ama Rusya ve 
diğer Avrupa devletlerinin baskısıyla bu emrini geri aldı. Bu sırada İngiltere 
Fransa'nın Mısır ve Doğudaki üstünlüğünü çekemediğinden Lord Pansonby Os-
manlıları harbe kışkırtıyordu. Palmerston bu sırada Babıâlinin anlaşma önerme-
sini reddetti. 

Mahmut - Mehmet Ali arasındaki anlaşmazlığın kaçınılmaz bir neticesi olan 
bu ikinci harp Palmersion'un çalışmaları sayesinde geciktirilmişti. İngiltere men-
faati icabı Osmanlıları tuttuğundan ikinci bir harbe kadar Osmanlıların her ba-
kımdan kuvvetlenmesini istiyor ve bunun için çalışıyordu. Palmerston bu çalış-
malarının sonunda II. Mahmudun gözlerini St. Pelersburg'dan Londra'ya çevirme-
ği başarmıştı. 1839 yılının ilkbaharında ikinci defa Osmanlı - Mısır harbi başla-
dı. 1839 'Nizip yenilgisi, Osmanlı donanmasının İskenderiye'ye giderek Mehmet 

(28) FRA.NİK EDGAR E A I U E Y : age. S. (166—169). 
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Ali'ye ieslimi ve Mahmudun ölümü Osmanlıları çok sarsmıştı. İngiltere ve Fran-
sa bu sırada Rusların Boğazlara inmesini önlemeğe çalışıyordu. Mellernich'in Vi-
yana konferansı teklifi kabul edilmedi (29). 

7 — BARIŞ ÇALIŞMALARI ve LONDRA ANLAŞMASI : 

İkinci yenilgiden sonra Osmanlıların çaresiz duruma düşmesinden dolayı İn-
giltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Prusya Mısır meselesini görüşmek için 28 Tem-
muz 1839 da toplandılar. Ve ortaklaşa bir notayı İslan'bula gönderdiler. Babıâli 
hemen bu çağrıya uydu ama 5 devlet halâ Mısır meselesinde tam anlaşamıyorlar-
dı. Fransa ve Rusya Suriye'nin Osmanlılara iadesini istemiyorlardı (30). 

İngiltere'nin karmaşık bir donanma gösterisiyle Mehmet Ali'yi Osmanlı do-
nanmasını iadeye zorlama teklifini Fransa reddetti. Bununlla beraber Mısır donan-
masının İstanbul'a gitmesini önlemek için İngiliz - Fransız karmaşık filosu Çanak-
kaleye gitti. Aslında Rusların yeniden Boğazlara inmeleri halinde bu filo denge-
yi sağlayacaktı. 

Büyük devletlerin görüşmeleri neticesiz kalınca Fransa Nizip savaşından he-
men sonra oraya girdi ve Osmanlılarla - Mehmet Ali'yi direkt barıştırmağa ça-
lıştı. Bunun üzerine İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya birlik olarak Mehmet 
Ali'ye kendi başına iş görmemesini ihtar elliler. Mehmet Ali'de bunun üzerine 

* 

Adana ve Maraş'tan vazgeçtiğini belirtti. 

Tanzimatın ilanıyla Avrupalı devletlerin Osmanlılara karşı olan sempatileri 
artmıştı. Bu arada Rusya'da Suriye'nin Osmanlılara geri verilmesini kabul ederek 
İngiltere'ye barış yapmak için yanaştı. Bundan cesaretlenen Mellernich'in kon-
ferans teklifini Fransa hariç diğer büyük devletler kabul eltiler. Ve 15 Temmuz 
1840 da Londra'da toplantılar ve Mısır meselesini bir neticeye bağladılar. Bu kon-
feransta şu maddeleri ihtiva eden Londra anlaşmasını imzaladılar. 

ıl — İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya Osmanlı sınırlarını ve dokunul-
mazlığını garanti allına aldılar. 

2 — Mısır irsen, Filistin ve Akkâ ölene kadar Mehmet Ali'ye verildi ve bunu 
kabul için 10 günlük bir süre tanındı. Birinci 10 günde kabul etmezse Filistin ve 
Akkâ, ikinci 10 günde kabul etmezse Mısır'da elinden alınacaktı. 

3 — Mısırın idaresi Mehmet Ali'nin soyuna verilmekle beraber, hukuken Mı-
sır Osmanlılara bağlı kalacaktı. 

4 — Bunlara karşılık Mısır Osmanlılara 80 bin kese vergi verecek ve Osman-
lı donanmasını iade edecekti. 

5 — Suriye, Girit ve Adana tekrar Osmanlı'lara geri verilecekti. 

(29) F R A N K ED.GAR B A I L E Y : age. 6 . (169—177). 
(30) F . ARMAOĞLU : Siyasi 'Tarih, S B F yayını, Ankara 1973, Sayfa 118—133. 
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Malime! Ali Fransa'ya giiven&rek Londra anlaşmasını reddedince İngiliz ve 
Osmanlı karma filosu Beyrut ta karaya çıktı ve Osmanlılar Suriyeyi geri aldılar. 
Mısırın durumunun kötüleştiğini anlayan Mehmet Ali Babıâliye barış ve af di-
lekçeleri gönderdi. Bunun üzerine İngiliz amiraliyle Mehmet Ali arasında anlaş-
maya varıldı. 1841 yılında Mehmet Ali Osmanlı donanmasını iade elli. Nihayet 
•13 Şubat 1841 de Abdülmecit'in Mısır imtiyaz fermanını yayınlamasıyla Mısır me-
selesi sona erdi. 

\ 

8 — S O N U Ç s 

Londra anlaşması İngiltere ve Palmerston'un uyguladığı politikanın başarılı 
bir neticesidir. İngiltere düşmanları olan Rusya ve Mehmet Ali'den Osmanlıları 
kurtarmış ve Suriye'yi Osmanlılara iade ettirerek Hint yolunu elinde tutmuştur. 

Palmerston Londra anlaşmasının Osmanlılara yeniden yaşama şansı getirdi-
ğine inanıyordu. VArkadaşı Bul v ver'e yazdığı bir mektupla "İngiliz politikasının 
Mısır meselesinde esas prensibi padişahı korumak ve Osmanlı topraklarının bü-
tünlüğünü muhafaza etmekti. 

Halk devamlı olarak Osmanlı çürümesinden ve onun parçalanmasından bah-
sediyordu. Osmanlı birliğinin kurulması imkânsız olsaydı konfederasyon kura-
bilirdik. Bir kere hiç bir devlet komşuları tarafından zorla bölünmeğe uğraşılma-
dıkça kendi içinden bölünmez. Osmanlı İmparatorluğu da aynı durumdaydı. Ken-
disi parçalanırken komşuları onun zararına genişlemekteydi. Şayet beş Avrupa dev-
leti Osmanlı İmparatorluğunu E.nlaşarak on sene elde etseydi ve iç idare sistemi-
ni yeniden organize etseydi karşımıza saygıdeğer kuvvetli bir devletin çıkmaması 
için hiçbir sebep yoktu. Böylece Rus tehlikesini önleyebilirdik" (31). 

Hünkâr İskelesi anlaşmasından sonra uyguladığı politika sayesinde İngiltere 
Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da en kuvvetli Avrupa devleti haline geldi. 1882 de 
Mısırı kendisine ilhak edebilmek için elverişli bir ortam hazırladılar. 

1833 den sonra Palmerston uyguladığı politika ile sonunda Rusya'nın Osman-
lı İmparalorluğundaki nüfuzunu kırdı ve Osmanlılardaki reform hareketlerini des-
tekliyerek İngilterenin prestijini yükseltti. Palmerston'un 1839—41 arasında çok 
başarılı olmasının tek sebebi ondan önceki altı yıl uyguladığı politikadır. 

Mısır meselesinin Londra anlaşmasıyla çözülmesinden en çok İngiltere kârlı 
çıktı. İngiltere Mehmet Ali'yi güneye, Rusları da kuzeye iterek Suriye ve Mezo-
potamya'dan geçen Hint yolunun kendi menfaatine uygun kullanılmasını sağla-
yacak olan Osmanlı İmparatorluğu gibi zayıf bir devletin elinde kalmasını ba-
şarmıştı (32). 

(31) PHILIP. P. G R A V 0 S : age S. (11—35). 

(32) COŞKUN ÜÇOK : age. (Mısır meselesi) Sayfa 91. 
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