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1990 ALMANYA’NIN BİRLEŞMESİ SONRASI MÜLKİYET HAKLARININ 

İADESİ: KANUNİ ALTYAPI-YAŞANAN SORUNLAR-İZLENEN POLİTİKA 

 

Demet DOĞAN GÜZELOĞLU 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ 

 

Almanya Federal Cumhuriyeti ile Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin 3 Ekim 

1990’da yeniden birleşmesindeki temel sorunlardan biri Sovyet işgali sırasında ve 

sonrasında Doğu Alman Hükümeti tarafından devletleştirilmiş veya devlet idaresine 

alınmış olan milyonlarca hektarlık özel mülkiyetin akıbeti olmuştur. Bu önemli sorunun 

hukuki çözümü; birçok yönü ile batı anayasası ve hukuk anlayışının sistematik olarak 

ülkenin doğusunda uygulanmasına bir örnek oluşturmaktadır. Esasen Birleşme 

Antlaşması, devletleştirilmiş mülklerin iadesinde, Doğu Almanya’yı her zaman Federal 

Cumhuriyet’in bir parçası olarak ve son kırk yıldan beri doğu rejimi tarafından yok 

sayılan batılı yasalara tabi olarak görmüştür. Bir ölçüde, mülklerin iadesi konusu, 

batının geçmişi geriye alma çabası olarak da kabul edilebilir ve bu çaba birleşme 

sürecinde vatandaşlık ve sosyal haklar gibi başka alanlarda da kendini göstermiştir. 

Buna rağmen birleşmede batının menfaatleri, mülklerin iade sürecine tamamen hâkim 

olamadığı dikkati çekmektedir.  

Birleşme Antlaşması ile Doğu Almanya’daki geniş tarımsal kooperatiflerdeki haklarının 

devam edebilmesi ve hatta batıda bile etkisini gösterebilecek bir sistem olarak 

korunması sağlanmıştır. Mülkiyet konusundaki anayasal ve hukuki düzenlemeler batı ve 

doğu Alman vatandaşları arasında mülklerin yasal hakları konsusunda ihtilaflara neden 

olmuştur. Birleşme Anlaşmasının gayrimenkul mülkiyeti, hakkın iadesi ve kullanımı ile 

ilgili doğurduğu sonuçlar yönünden Doğu Almanya deneyimi, diğer eski doğu bloku 

ülkelerinden farklı özelliklere sahip olup, bu deneyimin hemen her ülkede gayrimenkul 

geliştirme ve ilgili diğer disiplinlerde yeterince bilinmediği ve konunun öneminin 

anlaşılmadığı dikkati çekmektedir.    

 

Ocak 2017, 48 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, mülklerin iadesi, devletleştirme, Birleşme 

Antlaşması ve Ortak Bildiri. 
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ABSTRACT 

Term Project 

 

RESTITUTION OF PROPERTY RIGHTS AFTER UNIFICATION OF GERMANY 

IN 1990: LEGAL BASIS-ISSUES ENCOUNTERED-POLICY PURSUED  

 

Demet DOĞAN GÜZELOĞLU 
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Graduate School of Natural and Applied Science  

Department of Real Estate Development and Management  

 

Supervisor: Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ  

 

One of the most difficult problems of the unification of the Federal Republic of 

Germany and the German Democratic Republic in 1990 arose from the millions of 

hectares of property nationalized or placed under state administration under the Soviet 

occupation and the government of East Germany. In many aspects, the legal resolution 

of this central problem exemplified the systematic extension of western constitutional 

and legal concepts over the east. Indeed, in certain rules for the return of nationalized 

property, The Unification Treaty seemed to treat East Germany as though it had always 

been a part of the Federal Republic, subject to western constitutional imperatives that 

had been disregarded for forty years by the eastern regime. To some extent, the property 

settlement seemed to be a part of a western effort to undo the past that was also evident 

in other aspects of German unification just as citizenship or social rights. 

 

Yet western interests by no means prevailed in all aspects of the property settlement on 

unification. The Unification Treaty preserved rights on the vast East German 

agricultural collectives as structures that might continue on in the east and even have 

some influences on the west. Indeed, the constitutional and legal rules on property have 

had the effect of pitting eastern against western citizens in a series of bitter disputes. 

The East Germany experience has different characteristics from other former eastern 

bloc countries in terms of consequences of real property, restitution and use of rights 

and it is noticed that this experience is not known in real estate development and other 

related disciplines in almost every country. 

January 2017, 48 pages 

Key Words: Property right, restitution of property, nationalization, Unification Treaty, 

Joint Declaration.  
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1 

1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları 

Almanya’nın birleşmesindeki en önemli sorunlardan biri Doğu Almanya’daki eski 

mülkiyet haklarının iadesi olmuştur. Ülke topraklarının büyük bir kısmı önce Sovyet 

işgal kuvvetleri sonrasında ise Doğu Alman Hükümeti tarafından devletleştirilmiştir
1
 

(Krumrey 1990). Devlet idaresine geçen mülkler “Volkseigentum” veya “Halkın 

Mülkü” olarak kabul edilmiş olup, bu kavram Batı Alman hukuk sisteminde daha 

öncesinde yer almamaktadır. Dolayısıyla, iki Almanya’nın birleşmesinde yaşanan temel 

sorunlardan biri Doğu Alman mülkiyet sisteminin hukuki ve politik olarak tamamen 

farklı yeni bir sisteme adaptasyonu olmuştur. Mülkiyet haklarının iadesi konusu bir 

milyondan
2
 fazla hak sahibini ilgilendirmesi ve ülke ekonomindeki etkisi bakımından 

birleşmenin önemli sorunlarından birini oluşturmuştur (Jeffress 1991). 

İki Almanya’nın, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) ve Almanya Demokratik 

Cumhuriyeti (ADC) olarak, farklı tarihi geçmişleri, eski Doğu Almanya’daki mülkiyet 

haklarının iadesinde ihtilaflara neden olmuştur. Anlaşmazlıklar temelde farklı uluslar ve 

zamanlara ait yasal sorunlardan kaynaklamıştır. Batı Alman hakları ile Doğu Alman 

hakları, savaş öncesi döneme ait haklar ile savaş sonrası dönemde verilen haklar 

arasında önemli çelişkilerin olduğu ve bu çelişkilerin de Birleşme Anlaşmasının 

ekonomik ve toplumsal maliyetinin artmasına neden olduğu görülmektedir.   

Mülkleri devletleştirmiş olan eski malikler; haklarını geri almak istemişlerdir. Doğu 

Almanya halkı, devletin mülklerine el koymuş olmasının yasadışı olduğunu ve 

mülklerinin iade edilmesi gerektiğini talep etmişlerdir. Söz konusu hak sahiplerinin bir 

kısmı Doğu Almanya’yı hükümet mülklerine el koyduktan sonra,  bir kısmı ise 

mülklerini geride bırakarak terk etmişlerdir. Söz konusu arazilerin geçen zaman içinde 

                                                           
1
 Sovyet askeri makamları Doğu Almanya’nın 1945-49 yılları arasındaki işgali süresince 3,3 milyon 

hektar araziyi devletleştirmiştir. 
2
 Yetkili ajansların kayıtlarına göre devletleştirilmiş mülklerinin iade ve tazminatı için toplam başvuru 

sayısı 1.2 milyonun üzerindedir.  



 
 

2 

vasıflarının değişerek yapıya dönüşmüş olması; içinde ikamet ettikleri konutun maliki, 

ancak konutun üzerinde bulunduğu arsa üzerinde hiçbir hakkı olmayan doğulu 

vatandaşların hakları ile batılı eski maliklerin haklarının çelişmesine yol açmıştır
3
. 

Başka bir sorun ise,  eski maliklerin haklarının süregelen kamu kullanımı ile çatışması 

olmuştur. Sonuç olarak; tasarruf hakları ellerinden alınmış eski maliklerin hakları, 

devlet arazisi üzerine konut inşa etmiş olan şimdiki sakinlerin hakları ve kamu 

kullanımında olan mülkler üzerindeki halkın çıkarları çatışmıştır. Doğu ekonomisinin 

yeniden yapılanması için gerekli yatırımların önündeki yasal engellerin bir an önce 

aşılması ve dolayısıyla mülkiyet sorunun acilen çözülmesi öncelikli hedeflerden biri 

olmuştur. Mülkiyet sorunlarını çözmekle sorumlu idari kurum
4
, kararlarında bütün bu 

menfaatler arasındaki dengeyi kurmak durumunda kalmıştır (Quint 1997). 

Birleşme Antlaşması
5
 çerçevesinde; iki hükümet (AFC ve ADC), mümkün olduğu 

ölçüde söz konusu mülklerin eski maliklerine iadesine karar vermişlerdir. Mülkiyet 

sorunları ile ilgili en önemli anlaşmalar iki ülke arasındaki Ortak Bildiri kapsamında 

imzalanmıştır
6
. Bu anlaşmalar sorunun çözümüne büyük ölçüde katkıda bulunmuş 

olsalar dahi, birçok konu çözümsüz kalmıştır. Sorunun çözümü daha ziyade yerel 

mahkemelerin takdir yetkisine bırakılmıştır. Hak iddialarının yerindeliği, hangi 

taşınmazların iade konusu olacağı ve tazminat ödenmesi durumunda taşınmazların ne 

şekilde değerleneceği hususlarında yerel mahkemeler yetkili kılınmıştır (Jeffress 1991). 

Dünyada 1989-1991 döneminde belki de en önemli değişim doğu blokunun çözülmesi 

ve ekonomide yeniden yapılandırma döneminin başlamış olmasıdır. Bu dönemde 

öncelikle ülkelerin ekonomik sistem değişikliğine gittikleri ve birçok ülkede devlet 

mülkiyetinde olan taşınmazların başka eski hak sahipleri olmak üzere gerçek ve özel 

                                                           
3
 Doğu Alman sisteminde, vatandaşların yaklaşık % 40’ı içinde oturdukları konutun maliki, ancak 

konutun üzerinde bulunduğu arsa devlete ait olmuştur. Medeni Hukuk Kitabı 1988.  
4
 Başvurular yerel idarelere yapılmak zorundaydı: kırsal alanlarda köy meclisi, kentsel alanlarda ise 

belediye meclisine. ADC Yasa Kitabı, 1. Bölüm, No. 44 (1990). 
5
 Almanya Federal Cumhuriyeti ile Almanya Demokratik Cumhuriyeti arasında Almanya’nın Yeniden 

Birleşmesi için Antlaşma: Birleşme Antlaşması, 41. madde, 31 Ağustos, 1990. 
6
 Ortak Bildiri, Tebliğ Tarihi Haziran 19, 1990, 3. madde. Batıya kaçan Doğu Alman vatandaşlarının terk 

ettikleri mülkler akabinde yeni yerleşimler tarafından işgal edilmediği veya kamu kullanımına tahsis 

edilmediği müddetçe iade edilecektir. Müdahil bir malik veya üstün kamu yararı durumundan dolayı 

mülklerin iadesinin mümkün olmadığı durumda hükümet eski maliklere tazminat ödeyecektir. Ortak 

Bildiri, 3. madde. 
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hukuk tüzelkişilerine devrinin yapıldığı görülmektedir. Hemen hemen bütün doğu bloku 

ülkelerinde devlet mülkiyetinden özel mülkiyete geçiş olmuş iken, Doğu Almanya’da 

Birleşme Anlaşması sonrasında büyük yüzölçümüne sahip olan tarımsal işletmelerin 

(arazi kullanım kooperatifi olarak bilinen Kolhoz ve Sovhoz benzeri modellerin) 

korunduğu ve büyük işletmelerin özelleştirme işlemlerinin yapıldığı görülmekte olup, 

bu uygulanan birçok ülkede ve hatta gayrimenkul geliştieme alanında yeterince 

bilinmediği dikkati çekmektedir (Tanrıvermiş ve Ubaydullayev 1995, Tanrıvermiş vd. 

2000). Türkiye’de de hemen hemen hiç bilinmeyen bir konuyu ele alan bu çalışmanın 

temel amacı, demokrasilerde en önemli anayasal haklardan biri olan mülkiyet hakkı ile 

ilgili sorunun iki Almanya’nın 1990’da birleşmesi sonrasında, tarihi ve yasal altyapısı 

kapsamında ne şekilde çözüldüğünün araştırılmasıdır.  

1.2 Kuramsal Temeller ve Kaynak Özetleri  

Çalışmada faydalanılan kaynaklar Almanya’nın birleşme sürecinde ve sonrasındaki bir 

buçuk yıl süresince politik ve ekonomik sistemlerindeki değişikliklere ve izlediği genel 

politikalara eleştirel bir yaklaşım getiren Peter E. Quint’in “Kusurlu Birleşme: 

Almanya’nın Birleşmesine Dair Anayasal Yapı” adlı eserinin yanısıra Ryzsard 

Piotorwicz ve Sam Blay’in “Almanya’nın Birlemesinin Ulusal ve Uluslararası Hukuk 

Açısından Değerlendirilmesi” adlı eseri olmuştur. Piorowicz ve Blay birleşme sürecini 

ve mülklerin iadesini iç ve uluslararası mevzuat çerçevesinde açıklamış, birleşme öncesi 

ve sonrasındaki mevuzat değişiklerini yorumlamışlardır. 

Dorothy Jeffress’in “Almanya’ın Birleşmesi Sonrası Doğu Alman Mülkleri Üzerindeki 

Hak İddialarının Çözümü (Resolving Rival Claims on East German Property Upon 

German Unification)” adlı makalesi ise 1945-1949 dönemde Sovyet işgal kuvvetleri 

tarafından gerçekleştirilmiş olan devletleştirme uygulamalarının iade kapsamı dışında 

bırakılmasına karşı başlatılan anayasal mücadelenin temelleri konusunda çalışmaya 

yardımcı olmuştur.   

Blacksell vd.’nin “Settlement of Property Claims in Former East Germany” adlı 

makalesi de iade sürecinde uygulanmış olan usül ve yöntemlerle ilgili çalışma için 
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yararlı bilgiler sunmuştur. H. Mostert, H.W. Sinn ve D.B Southern’in makaleleri de 

iadeler konusunda karşılaşılmış olan sorunlara farklı yaklaşımları ile yol gösterici 

olmuştur.  

1.3 Materyal ve Yöntem 

Çalışma özü bakımından kütüphane araştırmasının yanı sıra internet ortamında 

hazırlanmış kaynakların, kanun, tüzük ve yönetmelik incelemesini kapsayan literatür 

araştırması niteliğine sahiptir. Araştırma konusu ile ilgili Türkçe kaynak bulunmaması 

nedeni ile yabancı literatürdeki eserler ve konu ile ilgili makaleler Türkçe’ye çevrilerek 

değerlendirilmiştir. Yabancı eserlerin yanı sıra ilgili yabancı kanun ve yönetmelikler 

incelenmiş, gazete haberlerinden ve röportajlardan faydalanılmıştır. Almanya 

Büyükelçiliği’nden yetkililerle konu ile ilgili mülakat yapılmış ve görüş alışverişinde 

bulunulmuştur. Diğer demir perde ülkelerinin temsilcileri ile de ülkelerinde sosyalizm 

sonrası mülkiyet haklarının iadesindeki benzerlikler ve farklılıklar konusunda 

mülakatlar yapılmıştır. Uzman kişilerle yapılan mülaka ve sözlü görüşme sonuçları, 

literatür bilgilerinin desteklenmesi ve konunun daha iyi anlaşılması için kullanılmıştır.  

Çalışmada; Birleşik Alman Parlamentosu’nun mülkiyet sorununun çözülmesindeki usul 

ve esasları belirlemek amacıyla çıkardığı yasaların ne derece adil ve tarafsız olduğu, 

uluslararası hukuk kuralları, temel insan hakları ve geçerli mevzuat çerçevesinde 

tartışılmıştır. Birinci bölümde mülkiyet sorununun tarihi ve yasal altyapısı incelenmiştir. 

Mülkiyet mevzuatının gelişimi ve Doğu Almanya’da 1945-1949 arasındaki 

devletleştirme uygulamalarının tarihi geçmişi anlatılmıştır. İkinci bölüm, birleşme 

şartları ve iki ülkenin mülkiyet sorununun çözümü için vardıkları anlaşmalar ele 

alınmıştır
7
. Üçüncü bölümde iki Almanya’nın birleşmesi sonrasında ortaya çıkan 

mülkiyet sorununun adalet ve kamu yararı kavramları arasındaki hassas dengenin ışığı 

altında nasıl çözülmesi gerektiği tartışılmıştır. Bu kısımda öncelikle anayasa ile güvence 

altına alınmış olan mülkiyet hakkı ve yasalar önünde eşitlik hakkının mevcut 

                                                           
7
 Birleşme Antlaşması ve Ortak Bildiri, Batı Alman mülkiyet yasası ile Batı Alman Anayasası 

çerçevesinde yorumlanarak bu konudaki temel yasal kaynakları oluşturmaktadır ve bundan böyle 

“mülkiyet antlaşmaları” olarak anılacaktır.  
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sözleşmeler ile çeliştiği konusundaki tartışmalara yer verilmiştir. Sonrasında ise 

mülkiyet sorununun çözümünden sorumlu idari mercilerin nasıl bir politika izlemeleri 

gerektiği tartışılmıştır. Birleşik Almanya’nın mülkiyet sorununun çözülmesinde 

izlenecek olan politikanın değişmez ilkeleri adalet, öngörü, istikrar ve kamu yararı 

olması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. Literatür araştırması ve diğer yollarla 

edinilen bütün bilgilere dayalı olarak Birleşme Anlaşmasının gayrimenkul mülkiyet 

hakkının kapsamı ve iadesi yönlerinden sonuçlarının analizi ve başlıca uygulama 

soruınlarına yönelik çözüm yaklaşımları da son kısımda sunulmuştur.    
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2. ALMANYA’NIN SİYASİ TARİHÇESİ  

2.1 İkinci Dünya Savaşı ve İki Almanya’nın Kurulması  

İkinci Dünya Savaşı Nazi Almanya’sının 7 Mayıs 1945’te teslimiyet belgesini 

imzalaması ile son bulduğunda yaklaşık on milyon asker ve sivil Alman hayatını 

kaybetmiştir. Oder nehrinin doğusundaki geniş topraklar kaybedilmiş; yeni sınırlar 

dışında kalan başka ülkelerdeki on beş milyon Alman, bu ülkeler tarafından sınır dışı 

edilmiş; birçok büyük şehir tahribe uğramıştır. Geriye kalan ulusal bölge ve Berlin, 

Müttefikler tarafından dört askeri bölgeye ayrılmıştır (Şekil 2.1).  

 

Şekil 2.1 İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya işgal bölgeleri (Anonim 2014a) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Asker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alman
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Odra&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCttefik
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Batı bölgeleri kontrol eden Fransa, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler bölgelerini 

birleştirip, 23 Mayıs 1949’da Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC)’ni kurmuşlardır; 7 

Ekim 1949’da, Sovyet bölgesi, Alman Demokratik Cumhuriyeti (ADC)’ne 

dönüştürülmüştür. Bunlar; Batı Almanya, Doğu Almanya ve Berlin’in iki parçası; Batı 

Berlin ve Doğu Berlin olarak anılmıştır. Doğu Almanya, Doğu Berlin’i başkent ilan 

etmiş, buna karşılık Batı Almanya başkentini Bonn yapmıştır. 

Batı Almanya, Federal Parlamenter Cumhuriyeti ilan etmiş ve Birleşik Devletler, Fransa 

ve Birleşik Krallık ile işbirliğine giderek pazar ekonomisine ağırlık vermiştir. Ülke, 

1950’lerin başından itibaren hızla ekonomik gelişme içine girmiştir. Batı Almanya, aynı 

zamanda 1955’te NATO’ya katılmış ve 1958’de Avrupa Topluluğu’nun altı kurucu 

ülkesi arasında yer almıştır (Anonim 2014b). 

Sovyet askeri yönetimi önce özel bankaları ve şirketleri tazminat ödemeksizin 

devletleştirmiştir. Ülke topraklarının da üçte birinin devletleştirmesi ile yaklaşık 3 bin 

büyük toprak sahibinin elinde bulunan topraklar tarım işçilerinin, küçük işletmecilerin 

ve mültecilerin eline geçmiştir. Ekim 1946’da Almanya Komünist Partisi ve Sosyal 

Demokrat hiziplerin birleşmesiyle Almanya Sosyalist Birlik Partisi (SED) kurulmuş ve 

o yılın sonunda yapılan yerel seçimlerde SED oyların büyük çoğunluğunu almıştır. 

Batılı ülkelerin denetimindeki işgal bölgelerinde Batı Almanya’nın kurulmasıyla 

sonuçlanan adımlar sıklaştıkça Sovyet bölgesinde de benzer düzenlemelere gidilmiştir. 

SED’in 1948’de toplanan kongresinde yeni anayasayı hazırlamakla görevli bir Halk 

Konseyi (Volksrat) oluşturulmuştur. Yeni anayasa Ekim 1949’da, Almanya Federal 

Cumhuriyeti’nin (AFC) kurulmasından sonra yürürlüğe girmiştir. Halk Konseyi Halk 

Meclisi (Volkskammer) adını aldı ve ayrıca bir Eyaletler Meclisi (Länderkammer) 

oluşturulmuştur. 11 Ekim 1949’da Wilhelm Pieck devlet başkanlığına getirilmiş ve 

ertesi gün Otto Grotewohl başbakanlığa seçilmiştir. Bununla birlikte gerçek güç 

başbakan yardımcısı ve SED birinci sekreteri Walter Ulbricht’in elinde kalmıştır. Ekim 

1952’de ülkedeki beş eyalet 15 ile ayrılmış ve Eyalet Meclisleri kaldırılmıştır. 

1954’te Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin egemen bir ülke olduğu ilan edilmiş ve 

ertesi yıl kurucu üye olarak Varşova Paktı’na katılmıştır. 1960’ta Pieck’in ölümü ile 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Berlin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Berlin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Berlin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bonn
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik
http://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Toplulu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya_Kom%C3%BCnist_Partisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_Demokrat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_Demokrat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya_Sosyalist_Birlik_Partisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya_Federal_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya_Federal_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Pieck
http://tr.wikipedia.org/wiki/Otto_Grotewohl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Walter_Ulbricht
http://tr.wikipedia.org/wiki/Var%C5%9Fova_Pakt%C4%B1
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beraber devlet başkanlığı kaldırmış ve yerine Devlet Konseyi oluşturulmuştur. Devlet 

Konseyi başkanlığına da Ulbricht getirilmiş ancak yönetimin yarattığı hoşnutsuzluk çok 

sayıda kişinin Batı’ya göç etmesine yol açmış ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

yaklaşık 3 milyon kişi Batı’ya kaçmıştır. Sonunda bu kaçışları önlemek için 13 Ekim 

1961 gecesi Doğu Berlin’i Batı’dan ayıran Berlin Duvarı inşa edilmiştir. Doğu Alman 

hükümeti, üzeri dikenli tellerle çevrili bu beton duvarın nitelikli işgücünün Batı’ya 

kaçmasını engelleyeceğini düşünmüştür. Aynı dönemde yürürlüğe konan ekonomik 

reformlar üretimin artmasına ve tüketim mallarının bollaşmasına yol açmıştır. ADC 

bunun sonucunda yaşam düzeyi en yüksek Doğu Avrupa ülkesi durumuna gelmiştir. 

Batı Almanya’ya karşı uzlaşmaz bir tutum takınan Ulbricht 1971’de SED birinci 

sekreterliğinden çekilmek zorunda kalmış ve yerine Erich Honecker geçmiştir. 

AFC’nin 1972’de Ostpolitik’i benimsemesinden sonra iki ülke arasında diplomatik 

ilişkiler kurulması karara bağlanmıştır. Ardından diğer Batılı ülkeler de ADC ile 

diplomatik ilişkiler kurmuşlardır.  Doğu Almanya 1973’te Birleşmiş Milletler’e kabul 

edilmiş ve iki Almanya arasındaki ilişkiler gitgide yumuşarken ADC’deki seyahat 

kısıtlamaları da büyük ölçüde kaldırmıştır. Böylece duvarın iki yanındaki parçalanmış 

aileler birbirlerini ziyaret etmeye başlamışlardır. 1981’de ADC başbakanı Helmut 

Schmidt Doğu Almanya’ya resmi ziyarette bulunmuş ve 1987’de Erich Honecker Batı 

Almanya’da Helmut Kohl ile görüşmüştür. Doğu Almanya hükümeti 1980’lerin 

sonlarında SSCB’de başlayıp sonradan öteki Doğu Avrupa ülkelerini saran reform 

hareketine başlangıçta şiddetle karşı çıkmıştır. Hatta 1988’in sonunda ülkede Sovyet 

dergilerinin satılması yasaklanmıştır. Oysa bu gelişmeler Doğu Almanya’nın sonunun 

hazırlayıcısı olacaktır (Anonim 2014c). 

Doğu Avrupa’da 1989 yılının gelişmeleri iki Almanya arasındaki ilişkilere yeni bir yön 

vermiştir. Yıl ortasında Doğu Almanya Batı’ya göç kısıtlamalarını yumuşattıysa da bu 

düzenleme ülkeyi terk etmek isteyenlerin çokluğu karşısında yetersiz kalmıştır. 

Ardından diğer Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden Batı yol açılmış ve Doğu Alman 

yönetimi Batı’ya akını dizginlemek için hem diplomatik yollara, hem de güvenlik 

önlemlerine başvurmuştur. Doğu Almanya’nın Ekim 1989’daki 40. kuruluş yıldönümü 

http://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Berlin_Duvar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_Honecker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ostpolitik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_Honecker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kohl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyetler_Birli%C4%9Fi
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kutlamaları bu gergin ortamda yapılmış ve ülkeyi ziyaret eden SSCB lideri Mihail 

Gorbaçov acil reform çağrısında bulunmuştur. 

Yeni Forum adıyla bilinen bir grup aydının başını çektiği örgütlü siyasi muhalefet 

Leipzig, Berlin ve başka kentlerde barışçıl kitle gösterileri düzenlemiştir. Ekimde 

devrilen Erich Honecker’in yerini alan Egon Krenz de iki ay sonra istifa etmiş, Manfred 

Gerlach ve Sabine Bergman-Pohl’un kısa süreli görev dönemlerinin ardından kasımda 

başbakanlığa getirilen Hans Medrow reformcu bir politikayı benimsemiştir. Yıl sonuna 

gelindiğinde özgürleşme yönündeki hemen bütün talepler karşılanmıştır. Yönetimde 

komünistlerin tekeline son verilmesi, parti ve yönetimdeki yolsuzlukların 

soruşturulması, güvenlik polisinin dağıtılması kararı, seyahat sınırlamalarının 

kaldırılması ve simgesel önemi büyük Berlin Duvarı’nın 9 Kasım’da açılması bu 

gelişmeler arasında olmuştur (Anonim 2014ç).  

2.2 Almanya’nın Yeniden Birleşmesi  

Duvar’ın 1989’da açılmasından sonra iki Almanya’nın birleşmesi on bir ay sonra 

gerçekleşmiştir. 18 Mart 1990 tarihinde ilk ve son defa serbest biçimde yapılan Halk 

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Doğu Almanlar büyük bir çoğunlukla, ADC’nin 

Federal Almanya’yla hızlı birleşmesini isteyen partilerden yana oy kullanmışlardır. 

12 Eylül 1990’da Federal Almanya ve Demokratik Almanya devletleri ile birleşmesinin 

dış politikada güvence altına alınması için İkinci Dünya Savaşı’nın dört galip gücü 

(Fransa, İngiltere, Sovyetler Birliği ve ABD) arasında 2+4 Anlaşması (Almanya ile 

İlgili Olarak Kararlaştırılan Düzenleme) imzalanmıştır. Anlaşma ile Almanya’nın 

egemenliği yeniden tamamen tanınmıştır. Alman dış sınırları, Almanya’nın bölge 

taleplerinden vazgeçmesi koşuluyla kesin olarak tanınmıştır.  

31 Ağustos 1990’da Birleşme Antlaşması imzalanmış ve 3 Ekim 1990’da iki 

Almanya’nın birleşmesi resmen gerçekleşmiştir. Yeniden birleşmiş Almanya Avrupa 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyetler_Birli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mihail_Gorba%C3%A7ov
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mihail_Gorba%C3%A7ov
http://tr.wikipedia.org/wiki/Leipzig
http://tr.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erich_Honecker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Egon_Krenz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfred_Gerlach&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfred_Gerlach&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabine_Bergman-Pohl&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Berlin_Duvar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/9_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Toplulu%C4%9Fu
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Topluluğu’nun (sonra Avrupa Birliği) ve NATO’nun bir üyesi olarak kalmaya devam 

etmiştir.  

Almanya 1990 yılında birleşinceye kadar 10, daha sonra Saar Bölgesi’nin 1 Ocak 

1957’de tekrar ülkeye katılmasından sonra, batılı devletlerin işgal bölgelerinde 

kurulmuş olan 11 eyaletten oluşmuştur (Şekil 2.2). Sovyet işgal bölgesinde de savaş 

sonrasında daha sonraki Almanya Demokratik Cumhuriyeti topraklarında 5 eyalet 

kurulmuş, ancak 1952 yılında toplam 14 il haline getirilmiştir. 18 Mart 1999’da yapılan 

ilk özgür seçimden sonra 5 federe eyaletin yeniden kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 

eyaletler genellikle 1952’den önceki şekillerini almışlardır. 3 Ekim 1990’da birleşme ile 

beraber Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Saksonya Anhalt ve 

Thüringen Eyaletleri Almanya Federal Cumhuriyeti’ne katılmış, Doğu Berlin de Batı 

Berlin ile birleşmiştir (Anonim 2014d). 

 

Şekil 2.2 Almanya Federal Cumhuriyeti eyaletler haritası (Anonim 2014e) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Toplulu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
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3. BATI VE DOĞU ALMANYA’DA BİRLEŞME ÖNCESİ MÜLKİYET MEVZUATI  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın, Sovyet işgali altındaki Doğu Almanya ile 

İngiltere, Amerika ve Fransa işgali altındaki Batı Almanya olarak ikiye ayrılması, iki 

ülkenin tamamen farklı bir şekilde gelişmesi ile sonuçlanmıştır. Komünist rejimin 

gereklilikleri doğrultusunda Sovyet makamları Doğu Almanya’da yeni bir mülkiyet 

sistemini yürürlüğe koyarak, işgali takip eden ilk dört yıl içerisinde, ülke topraklarının 

neredeyse üçte birini yeniden düzenlemişlerdir (Hoffmann 1990). Batı topraklarında ise 

müttefikler, özünde Nazi dönemi öncesindeki mülkiyet sistemini değiştirmeyen, 

kapitalist bir demokrasinin gelişimini desteklemişlerdir. Kırk yıl süren ayrılıkları 

boyunca iki ülke arasındaki farklılıklar büyüyerek devam etmiştir. Birleşme sonrasında 

Alman Hükümeti, öncesinde özel mülkiyet anlayışının var olmadığı bir ülkedeki 

taşınmazlara tapu belgesi tahsis etmek durumunda kalmıştır
8
 (Hohenthal 1990). Doğu 

Almanya’da özel mülkiyetin kamulaştırılmasının geçmişi incelendiğinde, bunca yıllık 

aradan sonra özel mülkiyet sisteminin yeniden uygulanabilirliğinin ne kadar güç olduğu 

anlaşılmaktadır. 

3.1 Yeniden Birleşme Öncesi AFC’ deki Mülkiyet Mevzuatı 

Batı ve Doğu Almanya’nın yeniden birleşmesinin çok öncesinde, Almanya Federal 

Cumhuriyeti 1952 yılında Külfetlerin Denkleştirilmesi Yasası (Equalization of Burdens 

Law) ve ilgili mevzuatı yürürlüğe sokmuştur. Söz konusu yasanın hükümlerine göre 

1945-1946 döneminde Sovyet ve Polonya hâkimiyeti altına giren Alman topraklarını 

terketmek zorunda kalan veya Sovyet işgal bölgesi ile Almanya Demokratik 

Cumhuriyeti’ni İkinci Dünya Savaşı neticesinde terketmek zorunda kalan ve geride 

bıraktıkları mülklerine el konulmuş olan vatandaşlarının maddi zararları kısmen 

karşılanmıştır. Birleşme süreciyle söz konusu mülklerin iade veya tazminata konu 

olması ile beraber, önceden yasa kapsamında zararlarının bir kısmı karşılanmış olan bu 

vatandaşlar için yıllar öncesinde ödenmiş olan bu tazminatları geri ödeme zorunluluğu 

doğmuştur (Piotrowicz v.d.1997). 

                                                           
8
 Doğu Almanya vatandaşları ikamet ettikleri konutların bakım ve onarım masraflarını karşıladıkları 

sürece maliki olarak kabul edilmişlerdir. Ancak herhangi bir tapu belgesine sahip olmadıkları gibi 

mülkiyetlerinin bir güvencesi de olmamıştır. 
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3.2 Doğu Almanya’da Mülkiyet Mevzuatı 

Doğu Almanya’daki mülkiyet mevzuatı; 1945’te Sovyet işgal dönemi ile başlayan, 1949 

yılında Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin kurulması ile devam eden ve 1989’daki 

reform hareketlerine kadar uzanan dönemde uygulanmış olan sosyalist politikalarla 

benzerlikler göstermektedir. 1989’daki ilk serbest seçimlerden sonra ise ADC hükümeti 

birleşme süreci içerisinde mülkiyet hakları ve iadeleri konusunda radikal kararlar almış 

ve mevzuat değişiklikleri gerçekleştirmiştir.  

3.2.1 Tarihsel altyapı 

Doğu Almanya’da özel mülkiyete el koyma uygulamalarına teknik olarak 1933’te 

başlanmıştır. 1933 ile 1939 arasında Almanya’yı terk etmek zorunda kalmış olan 

Yahudiler ile diğer mülteciler taşınmazlarını zorunlu olarak satmak durumunda kalmış 

ve yanlarına sadece kısıtlı bir miktarda nakit almalarına izin verilmiştir. Ülkeyi terk 

etmemiş olan diğer Yahudiler ise soykırıma uğramışlardır. Her iki durumda da 

taşınmazları Nazi Partisinin veya üyelerinin eline geçmekle beraber tapu kayıtlarına 

sistematik bir değişikliğe gidilmemiştir (Southern 1993). 8 Mayıs 1945’te Sovyet işgal 

kuvvetleri, Almanya’nın doğusunda yönetimi ele almaları ile sosyalist bir toplumun 

temellerini atmaya başlamışlardır. İşgal kuvvetleri Marksist teoriyi ve dolayısı ile 

üretim araçlarında özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasını kendisine bir baş hedef olarak 

tayin etmişlerdir. Bunun sağlanması için de şiddeti meşru ve yararlı bir araç 

saymışlardır
9
. Doğu Alman devleti mülkiyetin en etkin ve verimli kullanımının 

kolektifler aracılığı ile olacağına karar vererek, Doğu Almanya’daki özel mülkiyetin 

büyük bir kısmını sosyalist mülkiyet veya Volkseigentum olarak kabul etmiştir
10

. Arazi 

reformları, devletleştirme uygulamaları ve zorunlu kolektifleşme sonucu Doğu 

Almanya’daki özel mülkiyetin büyük bir kısmı sosyalist mülkiyete dönüştürülmüştür. 

Kolektifleştirme hareketinin birinci aşaması 1945 yılında, Sovyet askeri hükümetinin 

100 hektarın üzerindeki tüm arazileri (toplamda 7000 kadastro parseli) devletleştirmesi 

                                                           
9
 Karl Marx ve Friedrich Engels: "Komünizmin teorisi tek bir cümle ile özetlenebilir: Özel mülkiyetin 

kaldırılması” demişlerdir.  
10

 Doğu Alman yasaları Halkın Mülkü ve Ortak Mülkiyet kavramlarını Doğu Almanya’da sosyalizmin 

gelişmesindeki ekonomik esaslar olarak kabul etmişlerdir.   
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ile başlamıştır. Bu uygulamaya 100 hektarın altındaki 4200 parselin de dahil edilmesi 

ile bu rakam toplamda 3.3 milyon hektar araziyi kapsamıştır ki bu da işgal bölgesinin 

üçte biri kadardır (Southern 1993).  

Rusların tapu idarelerine el konulan tüm arazilere ait kayıtların imha edilmesini 

emretmiş olmalarına karşın bu emirler uygulanmamıştır. Birçok durumda kayıtlar 

karalama, silme veya üzerlerine başka bir kağıt yapıştırılması sureti ile değiştirilmiş 

olduğundan eski maliklere ait kayıtlar çoğunlukla korunmuştur. 

Söz konusu arazi reformu ülkenin eski mülkiyet sistemi ile öylesine çelişmektedir ki, 

askeri işgal ile devletlerarası hukuku kuralları ihlal edilmiştir
11

.  Lahey Mevzuatı 14. 

maddeye göre tamamen engellenmedikleri sürece işgal kuvvetleri, işgal topraklarındaki 

geçerli hukuk kurallarına uymak durumundadırlar.  Geniş çaptaki bu devletleştirme 

uygulamalarının zaruri bir reform olmaması ve savaşın sonunda hala varolan arazi 

üzerindeki mülkiyet haklarını açıkça ihlal etmiş olması, bu devletleştirme 

uygulamalarını Lahey Mevzuatı’na göre geçersiz kılmaktadır. Bu usulsüzlük, Sovyet 

işgali sırasında arazileri ellerinden alınmış olan ve birleşme sonrası mülkleri iade veya 

tazminat kapsamına alınmamış olan malikler için önemli bir husustur (Southern 1993). 

7 Ocak 1945 tarihinde Sovyet işgal kuvvetleri yerini Almanya Demokratik 

Cumhuriyetine bırakmıştır. Bu tarihten sonra Doğu Alman Hükümeti tarımsal 

kooperatifler kurmaya ve ülke arazilerini devletleştirmeye devam etmiştir
12

. Çiftçiler ve 

yeni yerleşimciler bu büyük ancak etkin olamayan kooperatiflere, hiçbir yasal hak 

tanınmaksızın katılmaya zorlanmışlardır (Hohenthal 1990). Sonuç olarak; 

kolektifleşme, sadece mülkleri ellerinden alınmış vatandaşlar için değil Doğu 

Almanya’nın ekonomik gelişimi açısından da köklü bir değişikliğe sebep olmuştur. 

Birleşme sonrasında ise yeni hükümet, kooperatifleri hem vatandaşlarının mülkiyet 

haklarını iade etmek, hem de doğu ekonomisini özelleştirerek birleşmiş Almanya’nın 

                                                           
11

 1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri Hollanda’nın Lahey şehrinde gerçekleşen bir seri uluslararası 

toplantılar ve bildiriler serisinin adıdır. İlki 1899 yılında, ikincisi de 1907 yılında gerçekleşmiştir. 

Cenevre Sözleşmesi ile birlikte bu sözleşme savaş ve savaş döneminde işlenen suçlarla ilgili düzenlenmiş 

ilk laik uluslarası dokümanlardandır.  
12

 Tarımsal Kooperatifler 17 Temmuz 1952 tarihli Varlıkların Teminatı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 

kurulmuştur.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lahey
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cenevre_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
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tarımsal sistemi ile rekabet edebilecek duruma getirmek için kaldırmak durumunda 

kalmıştır, ancak farklı bir yasal düzenleme ile söz konusu kooperatiflerin farklı bir 

şekilde devamı sağlanmıştır. Her iki hedefin gerçekleştirilmesi, mülkiyet haklarının 

iadesi konusunun ele alınmasını zorunlu kılmıştır.  

1989-1991 döneminde hemen sonra bütün doğu bloku ülkelerinde tarımsal mülkler 

dahil bütün taşınmazların eski hak sahiplerine iadesi veya özelleştirilmesi işlemlerine 

başlanmıştır. Günümüzde bazı eski doğu blku ülkelerinin tamamen özel mülkiyet 

sistemine geçtikleri, bazılarının da sadece tarımsal arazilerde irtifak hakkı tesisini 

benimsedikleri ve diğer mülklerde özel mülkiyet sistemini kurdukları görülmektedir. 

Almanya örneğinde ise, diğer eski doğu bloku ülkelerinden farklı olarak tarımsal 

kooperatif olarak tanımlanan ve esasen sosyalizmde işletme ölçeğinin büyütülmesi ve 

ölçek ekonomisinden yararlanılmasını hedefleyen kollektivist işletme yapısının 

korunmasının gıda güvenliği açısından istenen bir yapılanma olduğu dikkati 

çekmektedir (Tanrıvermiş ve Ubaydullayev 1995, Tanrıvermiş vd. 2000). Birleşme 

Anlaşmasının Doğu Almanya’da tarımsal işletmelerde uygulanması deneyiminin birçok 

ülkede gayrimenkul geliştirme ve ilgili diğer disiplinlerde yeterince bilinmediği ve 

konunun öneminin de anlaşılmadığı gözden uzak tutulmamalıdır.     

3.2.2 Kasım 1989 öncesi mülkiyet mevzuatı 

1989 yılı, yani Doğu Alman Hükümeti’nin istikrasızlaşmasının ve birleşme sürecinin 

başlaması öncesinde, ülkedeki mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın hukuki açıdan 

açıklanması neredeyse imkânsız olmuştur (Kilian 1990). Birleşme sürecinin başlaması 

ile özel mülkiyet haklarının iade edilmesine karar verilmiş ancak “Halkın Mülkü” 

olarak tanımlanmış olan binlerce işletme ve fabrikanın mülkiyetinin kimlere ve nasıl 

tahsis edileceği büyük bir sorun haline gelmiştir. Geçmişte, Doğu Almanya’nın kırk 

yıllık hâkimiyeti süresince halkın mülkünün neredeyse tamamı devlet idaresine 

geçmiştir. Ancak devlet idaresi sadece hukuken var olan bir durum olmuş ve gerçekte 

mülklerin tüm sorumluluğu,  gayrimenkullerin sakinlerine, çiftliklerin ve işletmelerin 

idarecilerine verilmişti ki bu sorumlulukların hiçbir yasal geçerliliği olmamıştır 

(Piotrowicz vd. 1997).  
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Konutların büyük bir çoğunluğunun özel mülkiyette kalmasına rağmen Doğu Alman 

mevzuatının getirmiş olduğu özel bir uygulamaya tabi tutulmuşlardır. 

“Überlassungsvertrag” denilen bu uygulama uzun süreli bir kira sözleşmesi niteliğinde 

olup, 1952-1976 yılları arasında bu kapsamında onbinlerce belge düzenlenmiştir. Bu 

uygulama kapsamında söz konusu konutların sakinlerine malik benzeri haklar verilmiş 

olmasına rağmen tapu belgesi verilmemiştir (Southern 1993). 

Doğu Alman mevzuatında özel mülkiyet hakkı tanıyan yasaların var olmasına karşın, 

bunlara hiçbir zaman tam olarak uyulmamıştır. Doğu Alman Medeni Kanunu’na göre 

de, batı sisteminden farksız olarak, mülkiyet hakkının devri ancak tapu siciline tescil ile 

mümkün olmuştur. Ancak, bu resmi prosedür1970’li yıllarda o kadar hantallaşmıştır ki, 

sonunda tapu sicili yürürlükten kaldırılmak zorunda kalınmıştır (Piotrowicz vd. 1997). 

Resmi kayıtların olmaması, birleşme sonrasında taleplerin değerlendirilmesi sürecinde 

karar mercilerinin işlerini fazlasıyla güçleştirmiştir. Eski Doğu Alman vatandaşları, 

haklı olarak, yıllarca tapusuz olarak kullandıkları mülklerin, üzerlerinde hak iddia eden 

ve düşük maliyetli yatırım arayışı içinden olan Batı Almanlar tarafından ellerinden 

alınacağı endişesine kapılmışlardır. Dolayısı ile mülkiyet haklarının iadesinde, Doğu 

Alman sakinlerinin de ihtiyaçlarına cevap verecek istikrarlı bir çözüm sunmak yeni 

hükümet için önem arz etmiştir (Southern 1993). 

3.2.3 Batı Alman mülkiyet mevzuatına uygunluk 

Doğu Alman hükümetinin özel mülkiyete el koyma uygulamaları Batı Alman yasalarına 

göre yasadışı bir uygulama olarak kabul edilmiştir. Ancak Batı Alman mülkiyet 

yasalarının eski Doğu Almanya gibi egemen bir devlet tarafından gerçekleştirilmiş ve 

sadece kendi vatandaşlarını etkilemiş olan uygulamalar üzerinde bir yaptırımı olabilir 

miydi ki? Sosyal Demokrat Parti üyesi Batı Alman bir avukat olan Klaus Kopp’a göre; 

Doğu Almanya örneğinde olduğu gibi, eğer egemen bir hükümet siyasi veya ekonomik 

sebeplerden dolayı kendi vatandaşlarının mülklerini devletleştirmiş ise, başka egemen 

hükümetler bu uygulamaları söz konusu devletin kendi ülke sınırları içinde hâkimiyeti 

süresince tanımak zorundadır. Buna ilave olarak, yine de üç önemli yasal ve siyasi 
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gerekçe Batı Alman yasal normları ile Doğu Alman mülkiyet sorunları arasındaki 

ilişkiyi çok daha karmaşık hale getirmektedir (Southern 1993). 

Ekim 1990’da Almanya Demokratik Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 

resmen birleşmesi ile Doğu Almanya’nın egemenliği ve hukuki kişiliği sona ermiş ve 

Federal Cumhuriyet’in bir parçası haline gelmiştir. Doğu Almanya’nın vatandaşları ve 

toprakları Federal Cumhuriyet’in vatandaşı ve ülkesi haline gelmiştir ki bu durum  

“devletlerin halefiyeti” (succession of states) olarak adlandırılmaktadır (Gözler 2007). 

Devletlerin halefiyeti ile ilgili birbirinden farklı kuramlar geliştirilmiş olup söz konusu 

soruna ortak bir yaklaşım getirmek amacı ile yazılmış olan 1978 Viyana Devletlerin 

Antlaşmalara Ardıl Olma Sözleşmesi ve 1983 Viyana Devletlerin Devlet Borçları, 

Arşivleri ve Mallarına Ardıl Olma Sözleşmesi kabul edilmiş olmasına rağmen birleşme 

tarihinde bu sözleşmeler henüz yürürlüğe girmemiştir (Aladağ 2008). 

Devletlerin halefiyeti durumunu belirleyen yasal ilkeler, Doğu Almanya’daki mülkiyet 

hakkı iddialarını desteklemektedir. Eğer Almanya’nın birleşmesi devletlerin 

halefiyetinin basit bir örneği olsaydı, Knopp’un tanımladığı gibi devletlerin muafiyeti 

durumu uygulanabilirdi. Ancak, Almanya’nın durumu devletlerin halefiyetine tipik bir 

örnek değildir. Alman hükümeti, eski Doğu Alman eyaletlerini bünyesine alma 

sürecinde, eski Doğu Alman Hükümeti’nin yasalarına karşı sorumluluk üstlenmiştir
13

. 

Ayrıca, devletlerin halefiyeti kuralları genellikle bir devletin kendi vatandaşlarına olan 

yükümlülükleri yerine başka bir devlete olan yükümlülükleri için geçerlidir. Bu 

nedenle, devletlerin halefiyeti konusunda en önemli uluslararası anlaşma olan Viyana 

Devletlerin Antlaşmalara Ardıl Olma Sözleşmesi bu durumda geçerli olmamıştır. Buna 

rağmen, devletlerin halefiyeti konusunda uluslararası hukuk kurallarının genel ilkelerini 

yansıtan söz konusu sözleşmenin genel politikası bu kapsamda öğretici olabilir. Bu 

ilkeler, istikrar ve devamlılığın sağlanması ve pozitif değişim ihtiyaçları arasında denge 

kurmayı amaçlamaktadır (Mcdougal ve Reisman 1981). 

                                                           
13

 Birleşme Antlaşması yeni hükümete Doğu Alman Hükümeti’nin bazı yükümlülüklerini yeniden 

değerlendirme hakkı tanımıştır. Örneğin, 12. madde Doğu Almanya’nın antlaşmalardan doğan 

yükümlülüklerinin yeniden müzakere edilebilir olduğunu hükmetmiştir.  
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Doğu Alman mülkleri üzerindeki çelişen hak iddialarının çözümü, bu ilkelerin her 

ikisini de kapsamaktadır. Alman Hükümeti Mülkiyet üzerindeki yasal haklara itibar 

göstererek Devletlerin Halefiyeti Yasası’nın her iki amacını da yerine getirmiş 

oluyordu: uluslararası sistemdeki devamlılığı desteklemek ve gerekli reformları 

hızlandırmak. Alman Hükümeti, halefi olduğu Doğu Alman Hükümetinin 

sorumluluklarını devralarak devletlerin halefiyeti konusunda uluslararası kanunlardan 

doğan sorumluluklarını yerine getirmiştir. Aynı zamanda, adil bir tazminat bedeli 

ödenmeden mülklerine Doğu Alman Hükümeti tarafından el konulmuş vatandaşlarına 

ödeme yaparak, adalet ve eşitlik ilkelerine de riayet etmiştir. Nitekim devletlerin 

halefiyetine ilişkin uluslararası yasanın temelini oluşturan ilkelere göre; yeni Alman 

hükümetinin Doğu Alman Hükümeti’nin gerçekleştirmiş olduğu devletleştirmeleri 

egemen bir ülkenin geçerli uygulamaları olarak kabul etmesi gerekmemiştir. Ancak, 

yeni Alman hükümeti için Doğu Alman hükümetinin geçmişte yapmış olduğu 

haksızlıkları düzetmek için ülkesi ve vatandaşları üzerinde kendi yetkisini kullanma 

zorunluluğu doğmuştur (Jeffress 1991).  

Mülkiyet iddialarının tanınması için ikinci bir gerekçe ise, Batı Alman Hükümeti’nin 

Doğu Alman Devleti’ni hiçbir zaman meşru bir devlet olarak tanımamış olmasıdır. Batı 

Alman politikalarına göre, Doğu Almanya’nın egemen bir devlet olmaması dolayısı ile 

yasal eylemlerini tanımak gibi bir yükümlülüğü olmamıştır. Batı Alman Hükümeti 

tarihteki ayrılıkları süresince batı ve doğunun tekrar birleşmesi için gerekli çaba ve 

politikalarından hiçbir zaman vazgeçmemiştir
14

. Doğu Alman Hükümeti ile yapmış 

olduğu antlaşmalarda, her zaman mümkün olan en az yasal tanımayı sağlayacak 

ifadelere yer vermiştir. Batı Almanya’nın Doğu Alman Hükümetinin egemenliğini 

tanımamaktaki ısrarı onu bu hükümetin eylemlerini tanımak konusundaki 

yükümlülüğünden kurtarmıştır (Jeffress 1991).  

Mülkiyet iddialarının yasal gerekçelerinden çok daha belirgin ve önemli olan son husus 

ise, yeni Alman Hükümetinin Doğu Alman devletleştirme uygulamalarını tazmin 

etmemesi durumda karşılaşacağı siyasi zorluklardır. Batı Alman vatandaşları, yeni 

Alman hükümetinin yetkiyi ele alması ile ellerinden alınmış olan mülklerinin iade 

                                                           
14

 Bu ilke Alman Anayasası 23. maddesinde açıkça belirtilmiştir.  
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edilmesini talep etmişlerdir. Çıkar grupları yeni Alman hükümetinin bu talepleri 

değerlendirmesi için lobileşerek baskı oluşturmuşlardır. Birleşmiş Almanya’daki hassas 

siyasi ortam da dikkate alındığında, Birleşme Anlaşması üzerinde müzareke yürüten 

siyasiler bu grupların büyük baskısına maruz kalmışlardır. Çıkar grupları Birleşme 

Antlaşması’nın müzareke sürecinin önemli siyasi aktörleri haline gelerek hükümeti 

mülkiyet iddialarının antlaşmaya dâhil edilmesi için zorlamışlardır (Southern 1993). 

Sonuç olarak, siyasi baskı, uluslararası yasalar ve Batı Alman yasaları olmak üzere her 

üç gerekçe de Doğu Almanya’daki mülkiyet iddialarının tanınmasını desteklemiştir. 
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4. BİRLEŞME SÜRECİNDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ  

1989’daki devrim sonrasında devletleştirilmiş olan mülklerin iadesine yönelik ilk 

adımlar, iki Almanya arasındaki birleşme resmiyet kazanmadan önce,  ADC hükümeti 

tarafından atılmaya başlanmıştır (Piotrowicz vd. 1997). 

4.1 Mülkiyet Taleplerinin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki 11 Temmuz 1990 

Tarihli Kararname 

Mülkiyet Taleplerinin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki 11 Temmuz 1990 tarihli 

Kararname ile ADC sınırları içerisindeki taşınmazların yanı sıra, taşınmazlar üzerindeki 

ayni haklar, taşınır mallar, işletmeler ve üzerinde bulundukları araziler ile ilgili hak 

talebinde bulunabilinmesi sağlanmıştır. Kararname daha çok ADC yasaları altında el 

konulmuş olan varlıklar üzerindeki hak talepleri ile özellikle ADC’yi yasadışı yollardan 

terk etmiş olan kişilerin belli varlıkları ile ilgili olmuştur. Kararnamenin birinci 

kısmında devletlerarası antlaşmalar uyarınca ADC sınırları içerisinde kalmasına karar 

verilmiş ve Sovyet işgal kuvvetlerinin devletleştirme uygulamaları neticesinde 

devletleştirilmiş olan varlıklarla ilgili yabancıların hak talepleri kapsam dışı 

bırakılmıştır (Piotrowicz vd. 1997).  

4.2 Ortak Bildiri ve Hükümleri 

Doğu ve Batı Alman Hükümetlerinin 15 Haziran 1990’da imzaladığı ve mümkün 

olduğu ölçüde mülklerin eski maliklere iade edilmesi konusunda antlaşma niteliğinde 

olan Ortak Bildiri, birleşme sürecinde ortaya çıkan birçok mülkiyet sorununa çözüm 

sunmuştur
15

. Bildiri,  Birleşme Antlaşması’na 41. madde ile dâhil edilmiştir (Piotrowicz 

vd. 1997). 

                                                           
15

 Ortak Bildiri Batı ve Doğu Almanya’nın Dışişleri Bakanları Dr. Klaus Kinkel and Dr. Gunther Krause 

arasında müzakere edilmiştir.  
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4.2.1 1945-1949 arasında devletleştirilmiş mülkler hakkındaki hükümler 

Bildirinin 1945-1949 yılları arasında Sovyetler tarafından devletleştirilmiş olan 

arazilerin iade edilmeyeceğine dair hükmü tartışmalara neden olmuştur. Hükmün, 

Sovyet işgal kuvvetleri tarafından devletleştirilmiş arazilerin tazmin veya iade kapsamı 

dışında bırakmasına karşın
16

, Bildiri bu konuda nihai bir karar vermekten kaçınmıştır. 

Bunun yerine, bu konudaki hak iddialarının tazmini konusunda nihai kararın birleşik 

Almanya Parlamentosu tarafından verileceğini hükmetmiştir (Jeffress 1991). 

4.2.2 Kayyum idarelerinin sonlandırılması 

Bildiriye göre çoğunluğu malikleri Doğu Almanya’yı terk ettikten sonra el koyulan 

mülklerden oluşan devlet kontrolündeki kayyum idareleri altındaki tüm mülkler eski 

maliklerine iade edilecektir. Maliklerin ülkeyi ve mülklerini terk ettikleri tarih, 

hükümetin söz konusu arazileri farklı bir kullanıma açmış olup olmaması ile ilgili önem 

arz etmektedir. Bu nedenle, ülkeyi daha geç terketmiş olan maliklerin iade konusunda 

daha şanslı olduğunu söylemek mümkündür (Jeffress 1991). 

4.2.3 Devletleştirilmiş mülklerin iadesinde istisnalar 

Batı Alman hak sahiplerinin en önemli kazanımı Bildiri’nin Doğu Alman Hükümeti 

tarafından devletleştirilmiş mülklerin iade edilmesini zorunlu kılan hükmüdür. Ancak, 

üç mühim istisna bu hükmün etkisini hafifletmiştir. Birinci istisna, el konulduktan sonra 

müşterek kullanıma dönüştürülmüş olan mülklerin iadeye konusu olmayacağıdır. 

Örneğin daha önce müstakil konut durumunda iken toplu konut veya ticaret amaçlı 

kullanıma açılmış olan mülkler eski maliklerine iade edilmeyecektir. Bildiride, bu 

durumlarda hak sahiplerine zararlarının karşılığı olarak bir bedel ödeneceğine 

hükmedilmiş ancak tutarın nasıl hesaplanacağına dair herhangi bir hükme yer 

verilmemiştir (Jeffress 1991). 
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 Sovyet makamları eski Doğu Almanya topraklarının yaklaşık üçte birini devletleştirmişleridir. El 

konulan toprakların büyüklüğü nedeniyle bu iddialar önemli olmuştur. 
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İkinci istisna mülkün ortak kullanımından ziyade, özel kullanımı ile ilgili olmuştur. 

Buna göre; ihtilaf konusu mülklerde hâlihazırda ikamet eden Doğu Alman 

vatandaşlarının olması durumunda, hükümet söz konusunu mülkün iadesi yerine 

karşılaştırılabilir değerde başka bir gayrimenkul veya tazminat ödenmesini teklif 

edebilecektir. Mülklerin mevcut işgal durumuna karşı sunulabilecek kabul edilebilir 

nitelikteki tek çözüm bu olmuştur çünkü terk edilen konutlara yerleşmiş olan Doğu 

Almanlar da adil bir muameleyi ve istikrarı hak etmişlerdir. Ancak bu hükmün çelişkili 

bir şartı, mevcut maliklere mülkün haklı olarak edinilmiş olmasının ıspat edilmesi 

şartının getirilmiş olmasıdır. Bu hüküm hak iddialarını karara bağlayacak olan idarelere 

çok büyük bir araştırma sorumluluğu getirmiştir. 

Son istisna ise bütün eski maliklerin, talep etmeleri halinde, mülklerinin karşılığında 

tazminat alabileceğinin sağlanması olmuştur. Bu hüküm mülklerini iade almak 

istemeyen eski maliklerinin de karşılığında tazminat alabileceğini güvence altına 

almıştır (Jeffress 1991). 

4.2.4 Devletleştirilmiş işletmelerin iadesi hakkındaki hükümler 

Devletleştirilmiş olan işletmelerin eski maliklerine iadesine veya önceki hisselerine 

bağlı olarak işletmenin belli bir oranda hissesinin veya hisse senedinin verilmesine karar 

verilmiştir. Bu durumda, mülklerinin iadesi yerine tazminat bedeli kabul etmek 

maliklerin tercihine bırakılmıştır. İşletmelerin satış ve özelleştirilmesi dâhil olmak 

üzere, söz konusu hükümlerin uygulanmasındaki usul ve esasların daha sonra 

belirlenmesine karar verilmiştir (Blacksell vd. 1996).  

4.2.5 Yolsuzluk veya yetkilerin kötüye kullanılması sonucu kazanılmış mülkiyet 

hakları hakkındaki hükümler 

Bu hükme göre; Doğu Alman vatandaşlarının mülkiyetlerinin ancak haklı bir şekilde 

edinilmiş olması şartı ile devam edebileceği ile benzer bir şekilde, mülkleri üzerinde 

hak iddia eden Batı Alman vatandaşlarına da söz konusu haklarının yolsuzluk, 
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yetkilerin kötüye kullanılması veya baskı veya yolsuzluk gibi haksız bir şekilde 

edinilmiş olması durumda, iade edilmeyeceği ifade edilmiştir. Bu hüküm haksız bir 

şekilde kazanılmış olan mülkiyet haklarının yasallaştırılmasını engellemekle kalmayıp, 

aynı zamanda özellikle devlet yetkilileri tarafından kandırılmış olan Doğu Alman 

vatandaşlarının haklarını korumayı amaçlamaktadır (Jeffress 1991). 

4.2.6 İdari hükümler 

Hak iddialarına ilişkin işlemlerin hızlandırılması ve sürecin adil bir şekilde işlemesini 

sağlamak için antlaşmaya çeşitli idari hükümler dahil edilmiştir. Bu nedenle, Bildiri 

Almanya Demokratik Cumhuriyeti’ne hak iddialarının kabulu için bir son bir başvuru 

tarihi belirlemesi şartını getirmiştir. Ayrıca, tazminat ödemeleri için devlet bütçesinden 

ayrı özel bir fonun oluşturulması da zorunlu kılınmıştır. Son olarak da, üzerinde ihtilaflı 

hak iddiası olan mülklerin, mülkiyet sorunu karara bağlanıncaya kadar satışının 

engellenmesi hükmü getirilmiştir (Jeffress 1991). 

4.3 Ticari Teşebbüslerin Özelleştirilmesi ve Treuhand’ın Çalışmaları 

İki Almanya’nın birleşme sürecinde en büyük başarısızlık ticari teşebbüslerin 

özelleştirilmesi ve Treuhand adı verilen yediemin idaresinin çalışmalarında yaşanmıştır.  

4.3.1 Treuhand’ın kuruluşu 

Doğu Almanya’daki çoğu özel teşebbüsün Sovyet işgali sırasında devletleştirilmiş 

olmasına karşın, Almanya Demokratik Cumhuriyeti bu süreci daha ağırdan almış ve 

kuruluşunun ilk yıllarında küçük ve orta ölçekli birçok işletme özel mülkiyette kalmaya 

devam etmiştir. 1959’da hükümetin birçok özel teşebbüse %50 hisse ile ortak olma 

kararına karşın başarılı şirketlerin malikleri refah seviyelerini koruyabilmişlerdir. Ancak 

1972’de Sovyet politikaları ile uyum çerçevesi kapsamında, büyük bir devletleştirme 

uygulaması gerçekleştirilmiş ve tüm özel teşebbüsler devlet mülkiyetine alınmıştır 

(Quint 1997).  
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1989-1990 Doğu Alman Devrimi sırasında özel mülkiyetin ve pazar ekonomisinin yeni 

düzenin önemli bir parçası haline geleceği açıklık kazanmıştır. Ocak 1990’da 

gerçekleştirilen bir anayasal değişiklik ile ilk kez özel yatırımcılar ile devlet teşebbüsleri 

arasında ortaklık kurulmasına izin verilmiştir. Bu değişikliğin amacı başlangıçta devlet 

teşebbüslerinin tamamıyla özelleştirilmesi olmamıştır. Örneğin halkın mülkü olan 

hisselerin ADC vatandaşları arasında paylaştırılması gerektiği savunulmuştur. ADC 

Anayasası’na göre Halkın Mülkü’nün gerçek sahipleri devlet değil, ADC vatandaşları 

olduğuna göre, bu tür bir paylaştırmanın esasında yasal bir gereklilik olduğu da 

tartışmalardan biri olmuştur (Quint 1997).  

Planlı ekonomiden serbest ekonomiye geçiş döneminde devlet idaresi altındaki Halkın 

Mülkü’nü devlet müdahalesi olmaksızın yönetecek bir idare oluşturma ihtiyacı ortaya 

çıkmış ve bu amaçla 1 Mart 1990’daki Bakanlar Kurulu kararı ile bir yediemin idaresi 

olan Treuhand oluşturulmuştur. Aynı karar kapsamında Kurul devlet teşebbüslerinin 

kapitalist sistemdeki anomim veya limited şirkete dönüştürülmesini sağlacak bir 

yönetmelik çıkartmıştır.  

Birleşme öncesinde, birtakım kritik kararlar çoktan alınmış ve Treuhand’ın tek bir 

merkezi idare olarak oluşturulmuş olması ile reformcuların yerel ekonomi anlayışının 

önemi açısından her bir eyalette ayrı bir idare kurulması yönündeki teklifi hükümet 

tarafından reddedilmiştir. İlgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sadece birkaç hafta 

öncesinde hükümetin ortak para ve ekonomik birlik konusundaki kararı Treuhand’ın 

başlıca görevinin üzerindeki büyük miktardaki mülklerin özelleştirilmesi olarak 

belirlenmesine yol açmıştır (Quint 1997).  

18 Mayıs 1990’da ilk Devlet Antlaşması
17

 (State Treaty)’nin imzalanması ile beraber 

“sosyal piyasa ekonomisi”ne geçilmesinde karar verilmiş ve bu yeni anlayış 

kapsamında devlet teşebbüslerinin bir an önce yeniden yapılandırılarak, rekabete hazır 

hale getirilmesi ve özel mülkiyete dönüştürülmesi öngörülmüştür
18

. Devlet Anlaşması 

çerçevesinde, 17 Haziran 1990’da,  ADC yasal ve ekonomik ilkelerini Federal 

                                                           
17

 Yürülüğe girme tarihi 1 Haziran 1990.  
18

 Sevlet Antlaşmasına Ortak Protokol md.14.  
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Cumhuriyet ile uyumlu hale getirmek için anayasal değişiklik yapmıştır ki buna arazi ve 

üretim faktörlerinin özel mülkiyette olması konusundaki ilke de dâhil edilmiştir. ADC 

Meclisi Volkshammer anayasal değişikliğin onaylanması ile aynı tarihte, Treuhand 

Yasasını
19

 onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Yasa ile Treuhand’ın görevi; devlet 

idaresi altındaki şirketlerin özelleştirilmesini, gayrimenkullerin yatırıma hazır hale 

getirilmesini sağlamak, şirketleri rekabet güçlerini arttırmak ve son olarak da yeniden 

yapılanması mümkün olmayan işyerlerinin tasfiyesini gerçekleştirmek olarak 

belirlenmişir (Sinn 1992).  

4.3.2 Treuhand’ın faaliyetleri 

Doğu Alman ekonomisine yön vermiş olan tüm işletmelerin özelleştirilmesi yasa ile 

Treuhand’ın yetkisine verilmiştir. Bu kapsamda, idare kısa sürede Berlin’de bir merkez 

ofis ve Doğu Almanya’nın çeşitli bölgelerinde on beş şubesi ile devasa bir idareye 

dönüşmüştür. İdarenin başarısızlığı, Doğu Almanya’da gittikçe kötüleşen ekonomik 

durumun daha da kötüleşmesine sebep olmuştur ve bu durum birleşmenin en çok 

tartışma konusu olan başlıklarından biri haline gelmiştir. 

Ticari teşebbüslerin ADC vatandaşları arasında paylaştırılması yerine özelleştirilmesi 

kararı, geleneksel Batı Alman pazar sisteminin doğuya uygulanması yönünde alınmış en 

radikal kararlardan biri olmuştur. Treuhand’ın kuruluşunun ilk yıllarındaki faaliyetleri 

oldukça problemli olmuştur. Birinci devlet antlaşması altında kurulmasının ardından 

ortak para birliği öncesinde Treuhand’ın idaresindeki yaklaşık 5.000 teşebbüs, 

borçlarını ödeyemez duruma gelmiş ve binlerce çalışan işlerini kaybetmiştir (Quint 

1997).  

Birleşme öncesinde başlayan ve sonrasında devam eden bu hızlı ekonomik düşüş 

başlangıçta öngörülmüş bir durum olmasına rağmen Treuhand’ın faaliyetlerinin bu 

düşüşü hızlandıracağı tahmin edilememiştir. Treuhand, piyasa etkinliğinin temel kuralı 

doğrultusunda, kurtarılması mümkün olan birçok işletmeyi sonrasında sebep olacağı 
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 17 Haziran 1990 tarihli Halka ait Mülklerin Özelleştirilmesi ve Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Kanun 

(Treuhand Kanunu).   
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sosyal problemleri hesaba katmadan kapatmıştır. Esasında Treuhand’ın geliştirilmesi 

amacıyla yatırım yaptığı teşebbüs sayısı son derece sınırlı bir sayıda kalmış ve doğunun 

incisi olarak görülen en karlı işletmeler batılı yatırımcılara diğer işletmeler üzerinde 

yaratacağı olumsuz etkiler hesaba katılmadan satılmıştır. Batılı firmalar tarafından satın 

alınan işletmelerin bir kısmı ise rekabeti azaltmak amacıyla sonrasında tasfiye 

edilmiştir. Treuhand’ın faaliyetlerindeki yavaşlığı ve verimsizliği, özelleştirme alanında 

birçok fırsatın kaçırılmasına neden olurken hataların çoğu yetersizlik, beceriksizlik veya 

kötü niyet kaynaklı olmuştur. Treuhand çalışanlarının batılı firmalara öncelik 

tanımasında kişisel çıkarlarının etkili olduğu ve çalışanlarla firma sahiplerinin işbirliği 

içinde oldukları söylenmektedir (Sinn 1992).   

Zaman içinde Treuhand yapmış olduğu hatalardan ders alarak potansiyel müşterilerle 

olan pazarlıklarında daha profesyonel bir yöntem uygulamaya başlamıştır. Örneğin, 

1992 itibarı ile potansiyel alıcıların belli bir süre ile belli sayıda işçinin istihdamını 

sağlanacağına dair hükümler satış sözleşmelerine dâhil edilmiştir. Kaldı ki 

özelleştirilmiş olan teşebbüslerin alıcıları sadece yabancı yatırımcılar olmamıştır. 

Uygulanmış olan yaygın bir yöntem de ADC işletmelerinin eski yöneticilerinin banka 

kredisi kullanarak kendi işletmelerini Treuhand’tan geri almaları olmuştur. Ancak bu 

yöntem ile satın alınan işletmeler, ekonomik problemlerin yanı sıra, söz konusu 

yöneticilerin batılı pazarın rekabet koşullarındaki tecrübesizlikleri nedeni ile başarısız 

olmuşlardır.  

Doğuda büyük bir öfke, batıda ise tedirginlik yaratmış olan Treuhand’ın faaliyetleri 

hakkında 1993’te meclis komisyonunca ön inceleme başlatılmış ancak yetersiz bilgi 

nedeniyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Bunun üzerine, 1994’te Sosyal Demokrat 

Parti’nin (SPD) teklifi üzerine meclis oylamasına sunulan özel bir meclis inceleme 

komisyonu kurulması hakkındaki anayasa hükmü %25 oy ile onaylanmıştır. Ancak 

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) koalisyon hükümeti Treuhand inceleme 

komisyonunun önemli belgelere ulaşmasına izin vermemiş, bunun üzerine SPD hukuki 

bir çözüm bulunması amacı ile Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açmıştır (Quint 

1997).  
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Kuruluş amacına uygun olarak, Treuhand faaliyetlerine 31 Aralık 1994’te son vermiştir. 

Bu tarihe kadar elindeki binlerce teşebbüsten yaklaşık yüz tanesi hariç tamamı 

özelleştirilmiş veya tasfiye edilmiş olmasına rağmen Treuhand’ın asli görevi henüz 

tamamlanmamıştır ve devam eden yıllar içinde bu görev farklı kurumlar tarafından 

devam ettirilmiştir. Örneğin, alıcıların yatırım ve istihdam seviyelerinin korunacağına 

dair taahhüdünü içeren yaklaşık otuz bin özelleştirme sözleşmesinin takibi ve 

Treuhand’ın bünyesinde özelleştirilmemiş olan yaklaşık yüz işletme ile çok sayıdaki 

farklı türdeki mülklerin yönetilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle, Treuhand’ın 

bu görevi daha küçük çaptaki hukuk ve danışmanlık firmalarına devredilmiştir.  

Treuhand geride 275 milyar DM tutarında bir borç bırakmıştır ki işsizlik tazminatları 

gibi dolaylı olarak yarattığı ekonomik yük bu miktarın çok üstünde olmuştur (Quint 

1997). 

Hükümet ve Treuhand, doğuda batının ekonomik koşullarını ve hatta Adenauer 

döneminin ekonomik mucizesini yaratmaya çalışmışlar ancak bu çabalar Almanya’nın 

birleşmesindeki en büyük başarısızlığa sebep olmuştur. Sürecin başından beri bazı 

ekonomi uzmanları geçici bir süre için karma bir ekonomik modelin uygulanması ve bu 

kapsamda bir kısım firma hissesinin doğulu vatandaşlara satışı ve devlet-özel 

ortaklığının devam etmesinin daha iyi sonuçlar verebileceği konusunda uyarıda 

bulunmuşlardır. Ancak Federal Alman Anayasası 23. madde ile ortaya konmuş olan 

“batılı yöntemlerin fazla değişikliğe gidilmeden doğuda uygulanması” şeklindeki görüş, 

iki farklı toplumun birleşmesinin tamamen farklı ve kendine özgü yeni problemlere 

sebep olabileceği konusundaki görüşe baskın gelmiştir (Quint 1997).  

4.4 26 Haziran 1990 tarihli ADC’de Özel Yatırım Yasası 

ADC’nin birleşme öncesindeki ilk serbest seçilmiş meclisi tarafından yürürülüğe 

konulan ikinci yasa olan 26 Haziran 1990 tarihli Özel Yatırım Yasası (Law on Certain 

Investments in the DDR) hükümlerine göre;  iade taleplerine karşın,  özel ve acil yatırım 

amacı ile ihtiyaç duyulan mülklerin idare tarafından satışı mümkün olacaktır. Yasada 

ileride oluşabilecek herhangi bir hak talebinin engellenmesi amacı ile söz konusu mülkü 

satın alan yatırımcının bir yatırım önceliği sertifikası (investment priority certificate) 
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alması öngörülmüştür. Bu yasa daha sonraları Birleşme Antlaşmasına dahil edilerek, 

resmi birleşmenin gerçekleştiği 3 Ekim 1990 tarihinden sonra da Federal Cumhuriyetin 

mevzuatının bir parçası olarak yürürlükte kalması sağlanmıştır (Piotrowicz vd. 1997).  

4.5 Çözülmemiş Mülkiyet Sorunları Hakkındaki Kanun 

Ortak Bildiri’nin imzalanmasından hemen sonra, ADC, varlığı sona ermeden kısa bir 

süre önce,  1949 sonrasında devletleştirilmiş olan mülklerin iadesinde uygulanacak 

ilkelerin belirlenmesi amacı ile 29 Haziran 1990’da Çözülmemiş Mülkiyet Sorunları 

Hakkındaki Kanun’u (Law for the Settlement of Open Property Questions) yürürlüğe 

koymuştur. Özel Yatırım Yasası ile aynı şekilde, söz konusu kanun Birleşme 

Antlaşmasına dâhil edilerek federal yasanın bir parçası olarak yürürlükte kalmaya 

devam etmiştir. Kanunun çıkarılış amacı, Mülkiyet Taleplerinin Kayıt Altına Alınması 

Hakkındaki Kararnameye göre iade konusu olan mülkün satışının veya uzun vadeli 

sözleşmelere konu olmasının engellenmesi olmuştur. Ancak bu kanun yatırımların 

önünü açmak ve iade sürecinin ekonomik gelişmeye engel teşkil etmemesi amacı ile 

sonraki yıllarda değiştirilmiştir (Piotrowicz vd. 1997).  

4.6 Bildiri’ye Birleşme Antlaşması ile Dâhil Edilen Hükümler 

İki Alman hükümetinin Ortak Bildiri’yi imzalamasından kısa bir süre sonra, 31 Ağustos 

1990’da, Birleşme Antlaşması imzalanmış ve 3 Ekim 1990’da iki Almanya’nın 

birleşmesi resmen gerçekleşmiştir. Ortak Bildiri’nin tüm hükümleri 41. madde altında 

Birleşme Antlaşmasına dâhil edilmiştir. Ortak Bildiri hükümlerinin Birleşme 

Antlaşması’na dâhil edilmesi Bildirinin hukuki geçerliliğini kuvvetlendirilmiştir. 31 

Ağustos 1990’da Federal Adalet Bakanlığı Birleşme Antlaşmasına Çözülmemiş 

Mülkiyet Sorunları Hakkındaki Kanun’u (Mülkiyet Kanunu) ve Özel Yatırım 

Kanunu’nu dâhil etmiştir. Böylelikle, bu iki kanunun birbirini tamamlaması 

amaçlanmıştır. 41. maddenin 1. fıkrası ile iade ve tazminatın genel ilkeleri ortaya 

konulurken, 2. fıkrada yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasındaki öncelikler belirtilmiştir. 

Mülkiyet sorunlarının çözüm sürecinin Doğu Alman ekonomisinin ihtiyaç duyduğu acil 

yatırımları engellememesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 41. madde ile 
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mülklerin iadesinde izlenen temel politikalara bir istisna getirilerek anlaşmaya önemli 

bir nitelik kazandırılmıştır (Southern 1993). 

41. maddeye göre, özellikle istihdam yaratabilecek veya devamını sağlayabilecek sanayi 

işletmeleri gibi acil yatırım amacıyla kullanılması öngörülen gayrimenkul veya 

binaların iadesi mümkün olmayacaktır
20

. Ancak potansiyel olarak bütün mülkiyet 

iddialarını riske etmesi sebebiyle bu hüküm büyük tartışmalara neden olmuştur. Bir 

eleştirmen bu hükmü istihdam yaratma vaadinde bulunan her türlü yatırımcıya bir 

gayrimenkulü karlı bir şekilde elde etme olanağı tanıması dolayısı ile “şüpheli 

vurguncular için yasal izin”
21

 olarak yorumlamıştır. Hüküm genel anlamda; yasal hak 

sahiplerinin haklarının, yasal olarak hiçbir yetkisi olmayan birtakım yatırımcılara 

gerçekleştircekleri belirsiz amaçlar için verilmesi bakımından eleştirilere hedef 

olmuştur. Bu tür icraatlara karşı koruma sağlamak amacı ile bu hüküm çerçevesinde 

herhangi bir yatırım teklifini onaylamadan önce hak sahiplerinin itirazlarının bir sulh 

hâkimi tarafından değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. Bir duruşmanın 

belirsizliği bertaraf etmeyeceği gerçeğinin yanı sıra, hâkimlerin potansiyel yatırım 

iddiaları konusunda ne derece doğru karar verebilecekleri de ayrı bir belirsizlik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yatırımlar hakkındaki hüküm, mülkiyet sorununun 

çözümündeki acil yatırımları teşvik etme ihtiyacı ve bireysel hakların korunması 

hakkındaki büyük çelişkiyi gözler önüne sermektedir (Piotrowicz vd. 1997). 

İlgili tüm mevzuatın en önemli hükmü Mülkiyet Yasası’nın 1. bölümüdür. Yasanın 1 ila 

7. maddeleri arasında iade kapsamındaki mülklerin tanımı yapılırken 8. maddede iade 

kapsamı dışında bırakılmış durumlar belirtilmiştir.  

İade kapsamındaki mülkler için ana ilkeler: 

 7 Kasım 1949 tarihinden sonra “sosyal mülkiyete” dönüştürülmüş olan mülkler, 

 7 Kasım 1949 tarihinden sonra kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından edinilmiş olan 

mülkler, 

                                                           
20

 Birleşme Antlaşması (md. 41).  
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 İsnisna Kanunu. 
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 30 Ocak 1933 ila 8 Mayıs 1945 tarihleri arasında dini, siyasi veya ırksal zulüm 

neticesinde kaybedilmiş olan mülkler.  

İade kapsamı dışında bırakılan mülkler için ana ilkeler:  

 Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce 8 Mayıs 1945 ile 6 Kasım 

1949 döneminde devletleştirilmiş mülkler, 

 7 Ocak 1949 ile 18 Kasım 1989 tarihleri arasında gerçek kişi, kilise veya hayır 

kurumları tarafından haklı bir şekilde edinilmiş mülkler. Olarak belirlenmiştir (Southern 

1993).  

4.7 Birleşme Sonrası Gelişmeler 

İki Almanya’nın birleşmesinden kısa bir süre sonra mülklerin iadesi konusundaki 

mevcut mevzuatın eski ADC topraklarındaki ekonomik gelişmenin önünde bir engel 

teşkil ettiği anlaşılmıştır. 41. madde’de yatırım istisnasının ayrıntılarının müteakip 

mevzuat ile tanımlanacağı belirtildiği üzere, yeni eyaletlerdeki yatırımları teşvik etmek, 

istihdam yaratmak ve yardım primlerini azaltmak amacı ile bu kapsamdaki mülklerin 

iade haklarının tazminata dönüştürülmesi için bazı yasalar çıkarılmıştır. Bu kapsamdaki 

yasal önlemlerden birincisi Mart 1991 tarihli Yatırımların Hızlandırılması Yasası 

(Investment Acceleration Law) olmuştur (Piotrowicz vd. 1997).  

4.7.1 22 Mart 1991 tarihli yatırımların hızlandırılması yasası 

1992 sonuna kadar yürürlükte kalması öngörülmüş olan Yatırımların Hızlandırılması 

Yasası, Mülkiyet Yasası’na “nitelikli öncelik” adlı yeni bir başlık altında dahil 

edilmiştir. Bu yasa hem Treuhand’ı hem de başka kamu kurumlarını, kendi 

idarelerindeki arazi ve binaları iade konusu bile olsalar yatırıma açmak konusunda 

yetkilendirmiştir. Yasa ile söz konusu mülklerin iadesi kısıtlanarak tazminat 

ödenmesine öncelik verilmiştir. Yeni yasanın hükümlerine göre söz konusu mülkün 

kullanımının istihdam yaratması veya istihdamın devamını sağlaması, konut ihtiyacını 
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karşılaması veya bölgenin ekonomik altyapısında katkıda bulunması durumunda, hak 

sahibine tazminat ödenmesi tercih edilecektir. Bunun yanısıra, 1990 tarihli Yatırım 

Yasası da yatırım önceliği sertifikasının sadece mülkün satılması durumda değil, 

yatırımcıya kiralanması durumda da verilmesi şeklinde değiştirilmiştir. Yasanın bu 

fıkrası 41. madde ile getirilmiş olan yatırım istisnası ile ilgili tartışmaların 

alevlenmesine sebep olmuştur. Öte yandan, Doğu Almanya’da şiddetlenmekte olan 

ekonomik kriz
22

 ve acil müdahale ihtiyacı yatırımları teşvik eden yasaları desteklemiştir 

(Piotrowicz vd. 1997). 

4.7.2 14 Temmuz 1992 tarihli İkinci Yatırımların Önceliği Yasası 

14 Temmuz 1992 tarihli Yatırım Önceliği Kanunu ile iade politikalarına yatırımları 

teşvik edici ilave istisnalar eklenmesine karşın hükümet iadenin tazminattan önce 

geleceğine dair temel ilkeye bağlı kalmıştır. Yatırım önceliği ile ilgili mevcut tüm 

uygulamalar “yatırım önceliği sertifikası” adı altında yeni ve tek bir uygulamaya 

dönüştürülmüştür. Söz konusu arazi üzerinde tasarruf yetkisinin özel kişiye ait olması 

durumda, sertifika arazinin bağlı bulunduğu belediye veya eyalet başkanlığı tarafından 

verilmektedir. Tasarruf yetkisinin tüzel kişiye ait olması durumunda ise söz konusu 

sertifikanınn kendi bünyesi dâhilinde çıkarılmasına karar verilmiştir. Sertifika ile söz 

konusu mülkün tekrar devreldilmesi veya tazminata dönüştürülmesi engellenmektedir. 

Yasa ile tüm devir talepleri için 31 Aralık 1992 son başvuru tarihi olarak belirlenmiştir. 

Bu uygulama iade sürecinin üç ay kadar ertelenmesine sebep olmuştur (Quint 1997).  
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 Doğu Alman sanayi bölgelerindeki büyük çaplı ayaklanmalar ve hükümetin ekonomi politikalarına 

yönelik tepkiler Treuhand Başkanı Detlev Rohwedder’in öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. N.Y. TIMES, 3 

Nisan, 1991. 
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5. BELİRSİZ MÜLKİYET SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ 

Üçüncü Bölümde açıklanmış olan sözleşmelere rağmen, bazı mülkiyet sorunları 

sonuçlandırılamamıştır. Bu nedenle eleştirmenler, hukukçular ve hak sahipleri Birleşme 

Antlaşması’nın bazı hususlarına karşı anayasal bir mücadele başlatmışlardır. İtirazlar 

çoğunlukla 1945-1949 yılları arasında Sovyetler tarafından el konulmuş olan mülklerin 

kapsam dışı bırakılması ve hak iddiaları için son başvuru tarihinin 13 Ekim 1990 gibi 

erken bir tarih olarak belirlenmesine karşı olmuştur. Federal Almanya Anayasa 

Mahkemesinin kararı bu konudaki bazı hususlara çözüm getirmiş olmasına karşın tüm 

anayasal tartışmalara çözüm getirme hususunda başarısız olmuştur. Bu bölümün birinci 

kısmında söz konusu anayasal mücadelelerin yasal olarak bir dayanaklarının olmadığı 

ve savunulan hükümlerin çoğunun siyasi gerekçelere dayandırıldığı savunulmuştur.  

İkinci kısmında ise Alman Hükümetinin mülkiyet konusundaki hak iddialarının çözüm 

sürecinde uygulanacak olan ilkelerin belirlenmesinde etkili olan siyasi gerekçeler ve 

öneriler üzerinde durulmuştur (Southern 1993). 

Mülkiyet anlaşmalarına karşı yapılmış olan anayasal itirazlar temelde Anayasa’nın iki 

maddesine dayandırılmıştır: “Eşitlik İlkesi” (m. 3) ve “Mülkiyet Haklarının Güvencesi” 

(m. 14). 

5.1 Eşitlik ilkesi 

Anayasa’nın 3. maddesine göre herkes kanun önünde eşittir. 1945-1949 döneminde 

mülkleri devletleştirilmiş olan davacılar Bildiri’nin ilgili hükmü uyarınca kapsam dışı 

bırakılmış olmalarının Anayasa’nın 3. maddesi ile çeliştiğini öne sürmüşlerdir. Federal 

Anayasa Mahkemesi bu itirazları değerlendirerek, 1949’dan önce gerçekleştirilmiş olan 

devletleştirme uygulamalarının yasal olmasına karşın, hak sahiplerine zararlarının 

karşılığında herhangi bir tazminat ödenmemesinin eşitlik ilkesinin ihlali olduğuna karar 

vermiştir. 
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Anayasa Mahkemesi kararını, görüşmeler esnasında Batı Alman Hükümeti üzerindeki 

siyasi kısıtlamaları tanıyarak, Birleşme Antlaşması’nın itirazlara konu olan hükmünün 

oluşmasında etkili olan siyasi kararlar çerçevesinde vermiştir. Mahkeme, kararında 

Birleşme Antlaşması’nın temelde iki Almanya arasında oluşturulduğunu ancak dört 

işgal devletinin onayına bağlı olarak gerçekleştirilen ve “2+4” olarak adlandırılan 

görüşmelerin bir ürünü olduğunu açıklamıştır. Bu görüşmeler esnasında, Doğu Alman 

ve Sovyet Hükümetleri, Sovyet işgali döneminde el konulmuş olan mülklerin iadesini 

kabul etmemişlerdir. Bu şartın tartışmaya kapalı olarak ortaya konmasından dolayı Batı 

Alman Hükümeti birleşmeyi sağlamak için bu isteği kabul etmek durumunda kalmıştır.  

Birleşmenin anayasal olarak onaylanmış olması ve antlaşmanın tartışmaya açılmasının 

yeni anayasanın amacı olarak belirtilmiş olan birleşme üzerinde geciktirici bir etki 

yaratacak olmasından dolayı mahkeme de söz konusu uzlaşmaya bağlı kalmıştır. Batı 

Alman Hükümetinin birleşmeyi anayasal bir zorunluluk olarak gerçekleştirmek 

durumunda olmasından dolayı Sovyet devletleştirmelerinin yasallaştırılması, verilmesi 

gerekli bir ödün olarak yorumlabilir. 

Batı Alman Hükümetinin Sovyetler tarafından devletleştirilmiş olan mülkleri iade 

edememesi, hak sahiplerinin zararlarını tazmin edemeyeceği anlamına gelmemiştir. 

Birleşmenin onaylanması için öne sürülmüş olan tartışmaya kapalı şart söz konusu 

mülklere müdahale edilmeyeceği hakkında olup tazminat ödenemeyeceği konusunda 

herhangi bir hüküm öne sürmemiştir. Netice itibarıyla mahkeme,  mülkleri 1949’dan 

önce devletleştirilmiş olan hak sahipleri ile mülkleri 1949’dan sonra devletleştirilmiş 

hak sahiplerinin, anayasanın eşitlik ilkesi doğrultusunda mümkün ölçüde eşit muamele 

görmeleri gerektiğine karar vermiştir (Southern 1993). 

5.2 Mülkiyet Hakkının Güvencesi 

Anayasa’nın 14.  maddesine göre, Alman hükümeti mülkiyet haklarını korumak ve 

güvence altına almakla yükümlüdür. Kamulaştırma ancak kamu yararı olması ve 

malikine karşılığında bir bedel ödenmesi durumunda mümkün olur. İlgili kararlara itiraz 

durumunda temyiz mahkemesine başvurma hakkı saklıdır. Doğu Alman hükümeti 
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tarafından gerçekleştirilmiş olan kamulaştırma uygulamaları anayasanın bu maddesini 

açıkça ihlal etmiştir. Buradaki anayasal sorun, 14. maddenin Doğu Almanya’da vuku 

bulmuş olaylara uygulanıp uygulanamayacağıdır.  

Kimi hukukçu, 14. maddenin Doğu Almanya’daki kamulaştırma uygulamaları için 

geçerli olmadığını savunmuştur. Bu görüşün birinci dayanağı 23. maddesine göre 

Anayasanın sadece Batı Alman topraklarında geçerli olduğudur. Bu maddede, 

Anayasanın diğer Alman topraklarında ancak birleşmeden sonra geçerli olacağı açıkça 

belirtilmiştir. İkinci dayanak ise Anayasanın 24 Mayıs 1949 öncesinde geçerli 

olmadığıdır. Bu gerekçe Anayasanın kabul edilmesinden önce gerçekleşmiş olan Sovyet 

devletleştirme uygulamalarının tazmin edilmeyeceğine dair kararı açıkça desteklemiştir. 

1949 öncesi devletleştirme uygulamalarının mağdurlarının haklarının iade 

edilmemesinin Anayasa ihlali olduğunu savunanlar ise Batı Alman Anayasası’nın o 

tarihte Doğu Almanya’da geçerli olmadığına dair açık hüküm kapsamında 

yanılmışlardır (Sinn 1992). 

Anayasa Mahkemesi kararında, 14. maddenin uygulanmasına farklı bir yorum 

getirmiştir. Mahkeme, mülkiyet hakkına dair sözleşmelerin, 14. maddeye göre mülkiyet 

haklarının güvencesi ilkesini ihlal etmiş olmasına rağmen, başka anayasal 

zorunlulukların 14. maddeye üstün geldiğine karar vermiştir. Alman birliğinin 

oluşturulması konusundaki anayasal zorunluluk, hükümeti Sovyetler tarafından 

devletleştirilmiş olan mülklerin iadesini reddetmek durumunda bırakmıştır. Mahkeme, 

hükümetin mülkiyet ile ilgili sözleşmeleri Anayasanın 143. maddesine yasal sürecine 

uygun bir şekilde dâhil etmiş olması nedeni ile 14. madde ile igili yaşanan her türlü 

çelişkinin yasal olduğunu beyan etmiştir (Southern 1993). 

Anayasa Mahkemesinin kararı, mülkiyet sözleşmelerine yapılan itirazların bir çeşit 

tazminatın ödenmesinin sağlanması dışında bir başarı gösteremeyeceklerinin göstergesi 

olmuştur. Mahkeme, birleşmenin hükümet üzerinde yaratmış olduğu mali kısıtlamaları 

göz önünde bulundurarak, Alman yargısına tazminatların belirlenmesinde çok geniş bir 

yetki tanımıştır.  Anayasa mahkemesinin kararından memnun kalmayan hak sahipleri 
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ilerleyen dönemlerde ise yüksek tazminat standartlarının oluşturulması için yasama 

merci üzerinde baskı oluşturmaya başlamışlardır.  

5.3 Mülkiyet Sözleşmelerinin Tarafsızlığı 

Anayasa Mahkemesi; tazminat verilip verilmeyeceği konusunda karar alınırken 

hükümetin farklı kategorilerdeki mülkiyet hakları arasında ayrım yapmasının 

Anayasaya aykırı bir durum teşkil ettiğine hükmetmiş olmasına rağmen, sadece bir grup 

hakkın iade edilmesini onaylamıştır. Bu yapının Anayasaya uygun olup olmadığı bir 

tarafa, antlaşmalarla alınan önlemlerin mülkiyet meselesine adil ve makul bir çözüm 

getirip getirmediğine dair soru işaretleri de mevcuttur. 

Hak iddiaları ile ilgili başvuruların tamamlanması ve mülkiyet hakları ile ilgili sürecin 

ivedilikle sonuçlandırılması hükümetin öncelikli görevi durumuna gelmiştir. Çünkü 

yatırımcıların istikrarın sağlanmış olduğuna dair inancı ancak mülkiyet sorunun çok 

hızlı bir şekilde çözülmesi ile mümkün olabilecektir. Yatırımcılar Doğu Alman 

işletmeleri ve arazilerini satın almak konusunda tapu kayıtlarındaki belirsizlikler 

yüzünden tereddütlü olmuşlardır. Bu nedenle de başvuruların tamamlanması için 

oluşturulacak olan teşvikler hangi mülklerin üzerinde ihtilaf olup olmadığının tespiti 

açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Başvuruların işleme alınıp sonuçlandırılması 

da aynı sebepten dolayı önemli olması nedeniyle tazminat veya iade konusundaki 

yöntem ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin hızlı bir şekilde onaylanıp yürürlüğe 

konmuştur (Quint 1997). 

Yukarıda belirtilmiş olan tartışmalar maalesef 1949 öncesi devletleştirme 

uygulamalarının iade ve tazminat kapsamı dışında bırakılmasını haklı gösterecek etkide 

olmamıştır. Öncelikle,  devletleştirme uygulamalarını gerçekleştirmiş olan Doğu Alman 

ve Sovyet makamları arasında ayrım yapmak, hükümet için hangi hakkın tazmin edilip 

edilmeyeceğini karar vermede geçerli bir kriter oluşturamamıştır. Birleştirilmiş Alman 

Hükümeti için, iki ülke arasındaki yakın bağlar sebebiyle,  Sovyet işgal kuvvetlerinin 

yerine Doğu Alman Hükümetinin yasadışı eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmek daha 

akla uygun gelmiştir. Ancak Sovyet uygulamalarının askeri işgal kanunlarını ihlal etmiş 
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olması Alman Hükümetine mağdurların zararlarının tazmini için yasal olamayan ancak 

ahlaki boyutta uluslararası bir yükümlülük getirmiştir. Bu yükümlülük en az Doğu 

Alman devletleştirmelerinin tazmini kadar önemli olmuştur. Anayasa Mahkemesi 

kararı; Sovyet işgali sırasında alınan mülklerin iadesine değil, ancak tazmin edilmesine 

ilişkin olarak süregelen tarafsızlık kaygıları ile etkinlik kaygıları arasında faydalı bir 

uzlaşmaya aracılık etmiştir (Quint 1997). 

1949 öncesi devletleştirilmiş olan mülklerin kapsama alınmasına karşı mantıklı 

iddialardan biri de bu mülklerle ilgili kayıtların yok edilmiş olmasıdır. Mevcut 

kayıtların olmaması 1945-1949 arasındaki uygulamalara ilişkin hak iddialarının çözüme 

ulaştırılmasını daha sonrasındaki uygulamalara kıyasla güçleştirecek ve mülkiyetlerin 

tekrar yapılandırılmasındaki süreci güçlendirecek ve geciktirecektir. Bu iddia esasında 

Sovyet devletleştirmelerin dışındaki birçok hak iddiası için de geçerli olmuştur. Doğu 

Alman tapu sicilindeki birçok kayıt değiştirilmiş ve bazı sayfalar yok edilmiştir. Bu 

durumda, hem Doğu Alman hükümeti hem de Sovyet işgal kuvvetleri altında 

gerçekleştirilmiş olan devletleştirmelerle ilgili hak iddialarının çözüm süreci oldukça 

güç olmuştur. Yine de, kayıtların yetersiz olması çok büyük sayıdaki mülkiyet hakkının 

kapsam dışı bırakılmasını haklı gösterecek bir neden olmamıştır. Bu zararların ne 

şekilde tazmin edileceğinin belirlenmesinde yasama mercilerinin, kayıtların tutulması 

ile ilgili sorunları göz önünde bulundurarak iade ve tazminatlar ile ilgili yönetmelikte 

başvurular sırasında ihtiyaç duyulan belgeleri asgariye indirmeleri beklenmiştir (Quint 

1997).  
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6. TAZMİNATLARIN BELİRLENMESİ VE ÖDENME USULLERİ 

İade kapsamı dışında bırakılmış olan mülklere ödenmesi öngörülen tazminat tutarları 

yeni bir siyasi tartışmanın alevlenmesine sebep olmuştur. Sovyet işgal döneminde 

devletleştirilmiş olan arazilerin yanı sıra, iade sürecinde istisna kapsamına alınmış 

mülkler için de tazminat tutarlarının belirlenmesi gerekmiştir. Ancak bu kararın 

alınmasında Almanya’nın birleşme sonrasında gittikçe kötüleşmekte olan ekonomik 

durumu belirleyici bir etken oluşturmuştur (Blacksell vd. 1996).   

Tazminatların belirlenmesi konusunda yapılan meclis görüşmeleri oldukça tartışmalı 

geçmiştir. Mahkemenin Bodenreform kararının Nisan 1991’de alınmış olmasına 

rağmen, hükümet Aralık 1992’ye kadar herhangi bir tazminat kararı almamıştır (Quint 

1997).  

Hükümetin ilk yasa önerisi tazminatların hazineye ilave bir masraf getirmemesi şeklinde 

olmuştur. Bu yasa teklifi kapsamında hak sahiplerine mülklerinin 1935 yılındaki
23

 

değerinin 1.3 katı tutarında bir tazminat ödenmesi teklif edilmiş olup, bu da mülkün 

bugünkü piyasa değerinin çok cüzi bir kısmına karşılık gelmiştir. Batı Alman hükümeti 

tarafından Külfetlerin Denkleştirilmesi Yasası altında daha önceden aynı mülk için 

tazminat ödenmiş olması durumunda bu miktar yeni tazminat tutarından düşülecektir. 

Yüksek meblağdaki tazminatlar ise aşamalı bir şekilde azaltılacaktır. Toplam 10.000 

DM’nin üzerindeki tutarlar %30 oranında azaltılırken, 1 milyon DM’nin üzerindeki 

tutarlarda bu oran %90’a ulaşmıştır. Mülklerini iade alan hak sahipleri iade konusu 

mülkün değerinin üçte biri oranında bir vergi ödemek durumunda kalacak ve bu 

vergilerden oluşturulacak olan fon tazminatların ödenmesinde kullanılacaktır (Blacksell 

vd. 1996).  

Hükümetin özel vergi uygulaması konusundaki teklifi büyük tepkilere neden olmuş ve 

ödenecek olan tazminatların sadece mülklerini iade alan vatandaşlardan tahsil edilmesi 

yerine Almanya’daki tüm taşınmaz malikleri arasında paylaştırılması gerektiği 

                                                           
23

 Yasa tasarısın mülklerin 1935 yılındaki değerini esas almasının sebebi, Almanya’ki en son kitlesel 

değerlemenin o tarihte yapılmış olmasıdır.  
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savunulmuştur. Devletleştirme mağdurlarının tazminatlarının yine başka bir grup 

mağdurdan tahsil edilmesi teklifi adaletsiz bir uygulama olarak görülmüştür. Diğer 

yandan, doğudaki mülklerini kaybetmiş vatandaşlar iade umutlarını uzun zaman önce 

kaybetmişler ve birleşme ile söz konusu mülklerini iade alma hakkı eski malikler için 

büyük bir şans olmuştur. Bu durumda, bu ikramiyenin bir kısmının tazminatlar için 

kullanılması çok da adaletsiz bir yaklaşım olmayacaktır. Bütün bu tepkilere Anayasasal 

mücadeleler de eklenince, hükümet birinci teklifini geri çekmek durumunda kalmıştır.  

Aylar süren görüşmeler neticesinde, hükümet Kasım 1993 tarihinde ikinci bir yasa 

teklifi çıkartmıştır. Birinci teklife karşı oluşturulmuş olan itirazları da dikkate alarak 

tazminat miktarları mülkün cinsi ve kullanım cinsine bağlı hesaplamalarla büyük ölçüde 

arttırılmıştır. Mülkiyetlerin iadesinde ödenmesi öngörülen vergiler ise tamamen 

kaldırılmıştır. Hazinenin yükünü hafifletmek için tazminatların nakit olarak ödenmesi 

yerine 2004 ve sonrasına hazırlanmış borç senedi şeklinde ödenmesi öngörülmüştür. 

Tazminatların doğu eyaletlerinde yatırım amacı ile kullanılması durumunda ise 

ikramiye ödenmesi planlanmıştır (Quint 1997).  

Söz konusu yasa teklifinde çok önemli bir hususa çözüm sunulmamıştır. Eski 

Bodenreform arazi malikleri tazminatlarının bir kısmının karşılığında federal hükümetin 

hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerden verilmesi gerektiği konusundaki ısrarlarını 

sürdürmüşlerdir. Ancak bu görüş Birleşme Antlaşması’nın Bodenreform 

uygulamalarının iptal edilmeyeceğine dair hükümlerini ihlal ettiği gerekçesi ile kabul 

görmemiştir. SPD (Sosyal Demokrat Parti) ve doğulu siyasi otoriteler bu tür bir 

mülkiyet devrinin “Doğu Alman menfaatlerine saldırı” olacağı ve arazilerin bazı kişi ve 

grupların tekeline gireceği gerekçesi ile bu görüşe şiddetle karşı çıkmışlardır (Quint 

1997).  

Açıklanan husus Almanya Federal Meclisi Bundestag’ın Mayıs 1994 tarihinde 

onayladığı Tazminat ve Denkleştirme Yasası “Compensation and Equalization 

Payments Law” ile çözüme kavuşturulmuştur. Yasaya göre eski Bodenreform arazi 

maliklerine, arazinin kiracısına ait bir önalım hakkı olmasına karşın, tazminat yerine 

arazinin bir kısmını özel bir fiyat karşılığına satın alma hakkı verilmiştir. Yasa ayrıca, 
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üzerinde hak sahibi olunan arazinin miktarı arttıkça satın alınabilecek miktarın 

azalacağını hükmetmiştir. Örneğin, 1000 hektar arazi üzerinde hak sahibi olan eski 

malikin özel değer karşılığında satın alabileceği arazinin miktarı 134 hektar ile 

sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalara karşın, Mecklenburg-Vorpommern valiliği yeni 

yasaya Bodenreform uygulamalarının iptal edilmeyeceğine dair kararı ihlal ettiği ve 

yeni maliklerin toplam arazi üzerinde elde edecekleri %10 oranındaki pay ile devam 

etmesine karar verilmiş olan kooperatiflerin faaliyetleri üzerinde olumsuz etki 

yaratabileceği gerekçesi ile karşı çıkmıştır. Karşı cepheden gelen itirazların dayanakları 

ise eski maliklerin cezalandırıldığı ve bu kararın aristokratların haklarının işçi sınıfının 

karşısında üstün tuttuğu yönünde olmuştur. Bu çıkar çatışması SPD liderliğindeki 

Almanya Federal Konseyi (Bundesrat)’ın Tazminat Yasası’nı Haziran 1994’te ret 

etmesiyle sonuçlanmıştır. CDU’nun müteakip danışma kurulu toplantısında özellikle 

eski LPG’lerin mevcut durumlarını güçlendirecek ödünler vermiş olmasına karşın SPD 

yasayı eski Bodenreform arazi maliklerine özel fiyat karşılığı arazilerini satın alma 

hakkı tanıması nedeniyle kabul etmemiştir (Quint 1997).  

Nihayetinde Eylül 1994’te Tazminat ve Denkleştirme Yasası’nın değiştirilmiş son 

şeklinde uzlaşma sağlanmıştır. Yasaya göre eski arazi malikleri yine Bodenreform 

arazilerinin bir kısmını özel bir fiyat karşılığı satın alabiliyorlardı ancak aynı hak kiracı 

statüsündeki batı ve doğudaki çiftçilere ve LPG’lerin yerine kurulan kuruluşlara da 

tanınmıştır. Ancak araziyi kendileri işlemeyecek olan alıcıların -ki çoğu eski malik bu 

statüde olmuştur-  satın alabilecekleri arazi miktarı yarıya düşürülmüştür. Yasanın diğer 

hükümlerinde büyük bir değişikliğe gidilmemiştir (Quint 1997).  

Söz konusu uzlaşma ile eski büyük arazi maliklerinin başarısı kabul edilebilir bir durum 

oluştururken, tarımsal faaliyetlerde bulunmayacak olan maliklere getirilmiş olan 

sınırlamalar ve oldukça düşük bir seviyede tutulmuş olan tazminat tutarları birçok eski 

maliki arazilerini satın alma konusundaki isteklerini azaltmıştır. Bodenreform arazisi 

üzerine getirilen kısıtlamalar ve kooperatiflerin devam etmesine dair karar doğunun 

Birleşme Antlaşması’nda üstün geldiği birkaç husustan biri olmuştur. Dahası, geniş 

ölçekli tarımsal kooperatiflerin devam etmesi ise batının daha önce hiç uygulanmamış 

olan yeni bir ekonomik yapı ile tanışmasına sebep olmuştur.  
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7. İADE SÜRECİNDE İZLENEN USUL VE YÖNTEMLER 

Yasal başvuru sürecini başlatmak için ihtiyaç duyulan en önemli yasal kanıt tapu sicili 

olmuştur. Tapu sicilinin 20. yüzyılın başlarından beri mevcut olmasına karşın, çeşitli 

sebeplerden dolayı özellikle yeni eyaletlerde kayıtlar çoğunlukla eksik ve yetersiz 

olmuştur. Birçok kayıt İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolmuş ve sonrasında kurulan 

ADC hükümeti ise ilk birkaç yıldan sonra tapu siciline tescil işlemini yürürlükten 

tamamen kaldırmıştır. Doğu Alman devlet organları, tapu sicilini güncelleyerek bir 

burjuva kavramı olarak gördükleri özel mülkiyet varlığını onaylamayı reddetmişlerdir. 

Bu sebepten dolayıdır ki Kohl ve Modrow tarafından 1990’da çıkarılmış olan Ortak 

Bildiri, İhtilaflı Mülkiyet Hakları Çözüm Ofisleri’nin hiyerarşik yapısını oluşturması 

açısından önemli olmuştur (Blacksell vd. 1996). Bu çerçevede merkezi Federal İhtilaflı 

Mülkiyet Hakları Çözüm Ofisi, buna bağlı altı eyalet ofisi ve 216 adet mahalli ofis 

oluşturulmuştur (Piotrowicz vd. 1997). 

İade sürecinin birinci adımı hak talebinde bulunanların başvurularının doğru ve 

sistematik bir şekilde yapılmasını sağlamak olmuştur. 

Hak talebinde bulunanların veya murislerinin başvurularını en son yaşadıkları veya iade 

konusu mülkün bulunduğu yerdeki mahalli mülkiyet ofisine yapmaları gerekmektedir. 

Nazi zülmü mağdurları ve yurtdışında ikamet eden hak sahipleri ise başvurularını 

Bonn’daki Federal Adalet Bakanlığı’na yapabileceklerdir. Tüzel ve özel kuruluşların 

başvuruları ise bağlı bulundukları eyalet ofislerince kabul edilecektir (Southern 1996).  

Basitleştirilmiş haliyle bile son derece karmaşık olan bu prosedüre ihtilaf konusu 

mülkün sakinleri ve aynı mülk üzerinde hak iddia edenler arasında öncelik 

oluşturulmasındaki en önemli kriter tapu belgesi olmuştur (Şekil 1). Tapu belgesi 

olmayan sakinler, içinde ikamet ettikleri gayrimenkulün adlarına tescil edilmesi için 

ancak yasal başvuru süresinin bitiminde aynı konut için başka bir hak iddiası olmaması 

durumunda başvurabilmişlerdir. Ancak tapu belgesi tahsisi için başvuran vatandaşların 

taleplerinin oluşturulması için gerekli yasal kanıtlar ve ilgili belgelerle yasal başvusu 

süresi zarfında sunmaları gerekmektedir. Bu önbaşvuru tamamlanmadan tapu dairesine 
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mülkün kendi adlarına tescil edilmesi için herhangi bir başvuruda bulunulmasına izin 

verilmemiştir. Yasal başvuru süresince hak talebinde bulunan vatandaşların dava açması 

önünde hiç bir yasal engel oluşturulmamış olmasına karşın, uygulamada bu duruma 

ender olarak rastlanmış olması, yasal uygulama sürecinin başarılı olduğunun göstergesi 

olmuştur (Blacksell vd. 1996). 

Mülkiyet ofisleri yapılan bütün başvuruları işleme almışlardır. Sürecin ilk aşaması iddia 

edilen hakkın tam olarak ne olduğunun tanımlanması olmuştur. Çünkü iddialar 

genellikle temelsiz, belirsiz, karmaşık ve çelişkili olmuştur. Başvuru yeterince açıklığa 

kavuşturulduktan sonra, ofis başvuruyu reddetmek, kabul etmek ve kabul etmesi 

durumunda hak sahibinin iade mi tazminat mı alacağı konusunda geçici bir karar 

vermektedir. Başvurunun red edilmesi durumunda, başvuru sahibi öncelikle eyalet ofisi 

sonrasında ise Federal Mülkiyet Ofisi nezdinde itirazda bulunabilmektedir. Kurum 

içindeki itiraz haklarının tüketilmesinden sonra ancak idare mahkemesinde dava hakkı 

elde edebilmektedir. İade hakkı onaylandıktan sonra, başvuru sahibi iade veya tazminat 

alma konusunda bir tercih yapmak durumundadır. İade almaya karar vermesi 

durumunda Tapu Sicil Müdürlüğüne maliki olduğu mülkün adına tescil edilmesi için 

başvuruda bulunur. Söz konusu mülk ile ilgili verilmiş bir yatırım sertifikası, sertifika 

başvurusu,  kamu yararı veya ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş iadeye engel 

başka bir durum olmaması durumunda mülk yeni malikinin adına tescil edilir. Ticari 

işletmelerin istisnasında Yatırım Kanunu’nun, arazi ve binaların istisnasında ise 

Mülkiyet Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktadır.  Mülkiyet Kanunu başvuru 

sahibinin mülkiyet hakkını iade alması durumunda, Tapu Müdürlüğü tarafından 

tazminat fonuna aktarılmak üzere belli bir miktarda vergi kesintisi yapılır. Başvuru 

sahibinin iade yerine tazminat almayı tercih etmesi veya mülkünün sadece tazminata 

konu olması durumunda ise Kıymet Takdir Dairesine başvurması gerekmektedir 

(Southern 1993). İade süreci tamamlandıktan ve mülk yeni malikinin adına tescil 

olduktan sonra, söz konusu mülk üzerinde tasarruf hakkına sahip kişi veya kurumların 

bu yetkileri sonlandırılır (Şekil 7.3).  
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Şekil 7.3 Uygulamada iade süreci (Blacksell vd. 1996). 

Tapu tescil belgesi için başvuru süreci  

İhtilaflı Mülkiyet Hakları Çözüm Ofisi 

Hak Sahibi – İkamet eden  Hak sahibi –İkamet 

etmeyen  

Başka başvuru olmadığını gösterir 

belge için başvuru  

Talebin yasal 

gerçerliliği var mı?  

Var  Yok  

Kabul  Red  

        İtiraz hakkı  

Dava hakkı  
Talep 

düşer  

Yeni 

şartlar 

dolayısı ile 

tekrar 

başvuru  

Kaybeder Kazanır  

Kazanır

ır 

 

Kaybeder Talep 

Düşer  
Dava 

hakkı  
Dava 

düşer  Kazanır Kaybeder  

Talep 

Düşer  

 

Tapu  Sicili  

Başvuru sahibi yasal  malik olur  Talep 

düşer  

Başka başvuruya 

öncelik verilmesi 

dolayısı ile red  

Tapu belgesi için başvuru  

Tahsis edilir  
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8. ÇÖZÜM SÜRECİNDE ÖZEL DURUMLAR 

Mülklerin iadesi sorununun çözümüne yönelik tüm yasal çabalara rağmen bazı özel 

durumların çözümünde sorunlar yaşanmıştır. Bu özel durumlardan bir tanesi de 

taşınmazlar üzerindeki ayni hakların ne şekilde tazmin edileceği ile ilgili olmuştur. 

ADC vatandaşları içinde oturdukları konut üzerinde bir çeşit ayni hakka sahip iken, 

binanın üzerinde olduğu arazi üzerinde hiçbir hakları olmamıştır. Birleşme 

Antlaşması’nda binalar üzerindeki bu hakların devam etmesine ve mülkiyet hakkına 

dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bu durum, arazinin malikinin ve bina malikinin 

hakları arasında bir menfaat çatışması yaşanmasına sebep olmuştur. Bu konu ile ilgili 

Ayni Hakların Değiştirilmesi Hakkındaki Yasa (Law on Amending Provisions 

Concerning Rights in Rem) 1994’te kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. İlgili yasa bina 

maliklerine üzerinde bulundukları arsayı satın almaları veya arazi karşılığında belli bir 

kira bedeli ödemeleri arasında bir tercih hakkı verilmiştir (Piotrowicz vd. 1997).  

Daha da karmaşık olan ikinci özel durum ise LPG (Tarımsal Üretim Kooperatifleri) adı 

verilen tarımsal kooperatiflerin durumu ile ilgili olmuştur. Çiftçiler bu kooperatiflerde 

hisse sahibi olmak için kendi arazilerini kooperatiflere dahil etmek durumunda 

kalmışlardır. İade sürecinde bu kooperatiflerin nasıl sonlandırılacağı ve arazi ile ilgili 

varlıkların nasıl paylaştırılacağı sorunu ortaya çıkmıştır. Kooperatiflerin 

mülkiyetlerinde bulunan arazilerin sadece üyelerine ait olmaması, devletleştirilmiş olan 

arazileri de bünyelerinde bulundurmaları sebebi ile durum tahmin edildiğinden daha 

karmaşık olmuştur. Neticede, bu kapsamdaki iade süreci çözümlenene kadar söz konusu 

araziler Treuhandanstalt’ın devamı niteliğinde olan Treuhand 

Liegenschaftsgesellschaft’a devredilmiştir (Quint 1997).  
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9. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Alman hükümetinin 1945 yılında başlamış ve 1990’daki birleşmeye kadar devam eden 

son derece kapsamlı bir teşebbüs ile olan mülkiyet ilişkilerini yeniden düzenlemek için 

gerçekleştirdiği mevzuat değişikliklerinin kavramsal ve tatbiki sonuçlarını tahmin 

etmek kolay olmamıştır. Ortak Bildiri ve ilgili yasalardaki belirsizlikler uygulama 

aşamasındaki sorunlarla birleşince sorunun çözümü ve dava süreçleri tahmin edilenden 

daha uzun sürmüştür. Doğu Almanya’daki mülklerin iadesine yönelik yapılan başvuru 

sayısı bir milyonun üzerinde olmuştur ve bu durum birçok eyalette yetersiz personel ile 

çalışmakta olan çözüm ofislerinde muazzam bir yoğunluğa sebep olmuştur. İade süreci 

boyunca özel yatırımları teşvik edici yasal değişiklikler gerçekleştirilmiş, ancak yinede 

beklenen başarı sağlanamamıştır (Quint 1997).  

1945-1949 döneminde Sovyet işgal dönemindeki uygulamaların iptal edilmemesine ve 

doğulu vatandaşların haklı edinimlerinin korunmasına yönelik çıkarılan yasal 

düzenlemelere karşın, doğudaki taşınmazların refah seviyeleri daha yüksek batılı 

vatandaşların denetimine geçmesine engel olunamamıştır. Birleşmenin neden olduğu 

diğer ekonomik sorunlarla beraber Ortak Bildiri’nin ilkeleri doğulu nüfusun büyük bir 

kısmı üzerinde sosyal erozyonlara sebep olmuştur. Bu etki kendini toplumda birçok 

alanda göstermiştir. Bu etkilerden birincisi, belki de en önemlisi Treuhand’ın doğudaki 

ticari teşebbüslerle ilgili faaliyetlerinde uygulamış olduğu pazar stratejilerinde batılı 

yöntemleri ve işgücünü kullanılmış olmasıdır. İşleyen teşebbüslerin alıcıları çoğunlukla 

batılı işadamları olmuş ve istihdam ettikleri kalifiye işgücü yine batıdan olmuştur. Eski 

ADC vatandaşlarının batılılara karşı dezavantajları, hem mevcut işletmeleri satın alacak 

veya yeni işletme kuracak maddi imkanlarının, hem de ilgili yöneticilik tecrübelerinin 

olmaması olmuştur. Buna bağlı olarak, doğu eyaletlerindeki işletmelerde işveren ve 

yönetici kadrosu batılı, işçi kadrosu ise doğululardan oluşmuştur.  

Para birliği ile beraber çok sayıda doğulu işletme faaliyetlerine son vermiş veya 

Treuhand’ın faaliyetleri neticesinde kapatılmıştır. Bununla beraber, doğu Alman 

toplumsal yapısında önemli yerleri olan kreşler ve misafirhaneler gibi soysal merkezler 

de kapatılmıştır. Batılı yönetici ithalatının en büyük darbesi ise faaliyetlerine devam 
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eden işletmelerde bile bu sosyal yapının korunmasına yönelik hiçbir girişimde 

bulunulmamış olmasıdır. Sonuç olarak birbirine tamamı ile zıt iki sosyal sistemden biri 

diğerine galip gelmiş gibi görünmektedir.   

Doğunun sosyal yapısının bu şekilde tasfiye edilmesinin yanı sıra, mülkiyet 

mevzuatının doğudaki konutları batılı maliklerine iade edilmesine yönelik hükümleri, 

doğudaki batı hâkimiyetinin başka bir nedeni olmuştur. İadenin tazminattan önce 

geleceğine dair temel ilkenin yanı sıra konutlar üzerindeki devlet idaresinin 

kaldırılmasına yönelik kararın burada çok büyük bir etkisi olmuştur. Bu ilkeler özellikle 

Berlin çevresindeki değerli bölgelerdeki toplu yerleşimlerin dağılmasına sebep 

olmuştur. Birçok durumda hak sahipleri batıda zaten gayrimenkulleri olan varlıklı 

kişiler olup, esasında iade aldıkları konutlarda yaşamayacakları son derece açık 

olmuştur. Söz konusu konutlar yine piyasa fiyatlarını ödeyebilecek olan batılılara 

satılacak veya kiralanacaktır. Bu durumun etkisi sadece “haklı edinim”, “irtifak hakkı” 

gibi doğulu vatandaşlara verilmiş bazı haklar neticesinde hafifletilmiştir.  

Kuşkusuz mülkiyet sorunlarının çözümünde en karmaşık ve ilginç konulardan birini de 

doğudaki tarımsal araziler oluşturmuştur. Doğunun görüşlerinin kabul edildiği ender 

alanlardan biri Bodenreform arazileri konusunda olmuştur. Birleşme Antlaşması’nın 

Bodenreform uygulamalarının iptal edilmeyeceğine dair kararı ile doğudaki sosyalist 

tarımsal yapının devam etmesine de karar verilmiştir. Bu yönü ile Birleşme 

Anlaşmasının gayrimenkul mükiyeti, hakkın iadesi ve kullanımı ile ilgili doğurduğu 

sonuçlar yönünden Doğu Almanya deneyimi, diğer eski doğu bloku ülkelerinden farklı 

özelliklere sahip olup, bu deneyimin hemen her ülkede gayrimenkul geliştirme ve ilgili 

diğer disiplinlerde yeterince bilinmediği ve konunun öneminin anlaşılmadığı dikkati 

çekmektedir. Bu yönü ile araştırma sonuçlarının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

alanında önemli bir boşluğu doldurduğu ve yeterince bilinmeyen bir konu ele aldığı 

görülmektedir.       

Sonuç olarak muhafazakâr ideolojinin mülkiyet hakkı anlayışı, bu sorunların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu anlayış tüm ADC devletleştirme uygulamalarının telafi 

edilmesinin önünde engel oluşturmuştur. Aynı anlayış, iade politikasına birçok 
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istisnanın dâhil edilmesine rağmen, yine de iadenin tazminattan önce geleceğine dair 

ilkenin kabul edilmesine sebep olmuştur. Genel olarak, Sovyet uygulamalarının iade 

kapsamına alınmamış olması dışında, Ortak Bildiri ile kabul edilen ilkeler Federal 

Cumhuriyet’te yıllardan beri süregelen güçlü mülkiyet hakkı anlayışının bir zaferi 

olarak yorumlanabilir.  
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