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ÖN SÖZ 
Büyük Atatürk'ün hayatı boyunca savunduğu "Egemenlik Kayıt

sız Şartsız Milletindir" ilkesi, ilk olarak 1921 tarihli Anayasa'da ifa
desini bulmuş ve daha sonraki Cumhuriyet Anayasalarının tümün
de değişmez, temel hüküm halinde yer almıştır. 

Bugünkü Anayasamızın 6 ve 7 nci maddelerinde "Egemenlik ve 
TBMM" kavramlarının tanımı şu şekilde verilmiştir : 

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti, egemenliği
ni, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kul
lanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye 
veya sınifa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya qrgan kaynağını Anaya
sadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. (Md. 6) . 

"Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Mecli
si'nindir. Bu yetki devredilemez." (Md. 7) 

Kurulumuz, Büyük Atatürk'ün savunduğu önemli ve çağdaş ilke 
olan "milli egemenlik" kavramının tarihsel sürecini ve önemini, dü
zenlediği değişik bilimsel toplantılarda sürekli olarak işlemiştir. 

Bu nedenle bu kitabın adı "Milli Egemenlik Sempozyumları" ola
rak seçilmiştir. 

21.10.1996 tarihinde "Cumhuriyet Döneminde Çok Partili Siya
sal Hayata Geçişin 50 nci Yılı" 

29.11.1996 tarihinde "Türk Medeni Kanununun Kabulünün 70 
inci Yılı" 

23.12.1996 tarihinde "İlk Anayasamızın İliınının_ 120 nci Yılı" 

sempozyumları düzenlenmiştir. 

Bu sempozyumların düzenlenmesinde Türk Parlamenterler Birli
ği ile Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Dekanlıkla
rının büyük katkıları olmuştur. 

Ulusumuz, 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in yargı sistemi 
içerisinde yer alan Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun yürürlü
ğe konmasıyla ve bunları destekleyen Atatürk devrimleriyle çağdaş 
kimliğine kavuşmuş ve çok partili demokratik siyasal hayata, avru
paikimlik içinde ulaşmıştır. Yakın tarihimize ışık tutan bu üç önem
li olayı inceleyen toplantılarda sunulan bildiriler, bir kitap haline ge
tirilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur. 

Toplantılara katılanlara ve emeği geçeniere teşekkür ederiz. 

TBMM 

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
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İbrahim BİRLER - Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim:, degerli 
konuklarımız, Cumhuriyet Döneminde Çok Partili Siyasal Hayata 
Geçişin 50. Yılı münasebetiyle düzenlenmiş olan sempozyumumu
za hoşgeldiniz, onur verdiniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu
nun bilimsel faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu toplantı, 
Kurulumuzun koordinatörlügünde :Türk Parlamenterler Birligi ve 
çeşitli üniversitelerimizin işbirligiyle gerçekleştirilecektir. 

Yüce Milletimizin, Milli Mücadelenin Muzaffer Kumandanı Par
lamenter Sistemimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ve Anado
lu cografyasını bizlere emanet eden aziz şehitlerin, çogulcu katı
lımcı demokrasinin ülkemizde yerleşmesi için canlarını veren ve 
ebediyete intikal etmiş olan sayısız kahramanların maneVi huzu
runda saygı duruşuna ve İstiklai Marşımızın icrasına davet ediyo
rum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim; 

Cumhuriyet Döneminde Çok Partili Siyasal Hayata Geçişin 50. 
Yılı Sempozyumunun sunuş konuşmaları bölümünde Denizli Mil
letvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Hasan Korkmazcan'ı konuşmala
rını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Başkanım. 
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Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş 

Hasan KORKMAZCAN 

Denizli Milletvekili 
TBMM Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Yasama ve yürütmeyi denetleme etkinliklerinin yanısıra Yüce 
Meclisimiz, amaçları dogrultusundaçeşitli bilimsel çalışmalar dü
zenlemek, sanat başta olmak üzere diger kültür sorunlarına yü
rütme gücünün birimlerinin yetkileri dışı kalan alanlarda çözüm 
bulmak gibi önemli görevleri de üzerine almıştır. Bu tür işlere ör
nek olarak Milli Saraylarımızla ilgili çalışmaları gösterebiliriz. Bi
lindigi gibi padişahların yaşadıkları saraylar Saltanatın kaldırıl
ması üzerine herhangi bir devlet kuruluşuna degil dogrudan dog
ruya millet iradesinin belirdigi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
yönetimi ve gözetimi altına konulmuşlardır. Zira mületin malı olan 
bu büyük tarih ve kültür degerierini millet temsilcilerinin gözet
mesi Saltanatın kaldırılması mantıgına son derece uygundu. Böy
lece hiçbir dünya parlamentosunda görülmeyen çok önemli bir 
kültür görevi dogrudan dogruya Meclisimizi kültür ve sanat işle
riyle daha yakından ilgileurneye yönlendirmiştir. Böylece güzel bir 
parlamento gelenegi dogdu. Gene, Devletimizin kurucusu eşsiz 
önder ATATÜRK'ün ulusal egemenlik ilkesinin dogdugu günü ço
cuklara armagan edip dünyanın siyasal kültür egitimine belki en 
ilginç uygulamasını koyması, Medisimizi çocuklarımız ile gençle
rimizin sorunlariyla daha yakından ilgileurneye sevketmesi gere
kirdi. Nitekim yıldan yıla bu konudaki ilgimiz artıyor. 

Böylesine güzel geleneklerin bir verimli sonucu da 1984 yılın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında "Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu'nun oluşturulmasıdır. Başkanlık Divanı kararıyla 
kurulan bu Kurulun görevi, Milletimizin bütün kesimlerine bilim
sel anlamda demokrasinin tanıtımını .saglamak ve sorunlarını an
latmaktı. Ulusal egemenlik ilkesinin nasıl tam bir demokrasiyle 
geliştigi, halkın bu konularda aydınlatılması ana amaçtı. Bu ama
ca ulaşmak için Kurul üniversitelerimiz başta olmak üzere çeşitli 
kültür ve sanat kurumları ile işbirligi içinde çalışmıştır ve çalış
maktadır. Kültür ve Milli Egitim Bakanlıklarının alanları dışında 
kalıp da dogrudan dogruya Meclisimizin kökenini ve sorunlarını 
siyasal ve hukuk hayatımızın başlıca önemli gelişmelerini incelet-
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Hasa11 KORKMAZCAN 

rnek, araştırmak kurulumuzun titizlikle yerine getirdigi güzel gö
revlerdir. Bu görevler daha çok her yıl yurdumuzun birkaç yerin
de, o yörenin üniversiteleri ile işbirligi içinde konumuzia ilgili top
lantılar düzenleme~. bu sempozyum ve panellerde verilen bildiri
leri bastırıp bütün Türkiye'de dagıtmak başta olmak üzere, değer
li araştırıcılarımızın parlamento tarihi, hukuk ile ilişkili araştırma
larını değerlendirmek, ulusal egemenlik ve demokrasi konusunda 
yapılmış sanat eserlerinin çoğaltılmasını özendirmek için yarışma
lar açmak gibi ana noktalarda yogunlaşmaktadır. Her yıl 22 Nisan 
günü görkemli sempozyum ve törenlerle açılan Ulusal Egemenlik 
Haftalarını gelenekleştirrnek de Kurulumuzun gerçekleştirdiği ba
şarılı işlerden sayılmalıdır. Bu yıldan itibaren Orta Asya'daki kar
deş Türk Cumhuriyetlerinin parlamentoları ile aynı nitelikte çalış
malar sürdürmeyi başlatan Kurulumuz, Devletimizin dış siyaseti
ne de bu yolla önemli bir katkı sağlıyqr. Ayrıca Türk siyaset haya
tında önemli dönemeç noktalarının tarihlerinin sonu sıfır ve beş 
ile biten yıldönümlerini kutlamayı da Kurulumuz, görevleri arası
na almıştır. 

Bu yıl İçtüzük'te de statüsü belirlenerek tam bir kalıcılığa ka
vuşan Kurulumuza Meclis'te grubu bulunan bütün siyasal parti
lerimiz iki üye vermektedirler. Bahtiyarlıkla söyleyebilirim ki, bu 
arkadaşlarımiZ demokrasimizin pekiştirilmesi, insan haklarının 
geliştirilmesi gibi Kurulumuzu ilgilendiren konularda düzenlediği
miz çalışmalarda hep elbirligi ile hareket etmişler, kararlar hemen 
her zaman oybirliği ile alınmıştır. Bu da Kurulumuzun önemini ve 
tarafsızligını gösteren en sağlam bir ölçüdür. 

İçinde bulundugumuz 1996 yılı üç büyük olayın yukarıda be
lirttiğim biçimdeki jübile yıllarını oluşturan bir tarihe denk düştü: 
Cumhuriyet döneminde parlamento seçimlerine birden fazla siya
sal partinin katılması ve böylece demokrasinin kurumsallaşması 
için en önemli adımın atıldığı 1946 seçimlerinin 50. yıldönümü, 
kabulü ile dünya hukuk tarihinde eşsiz bir olay yaratan Türk Me
deni Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 70. yıldönümü ve 1876 yılın
da kabul edilen ilk Türk Anayasasının 120. yıldönümü. İlk iki yıl
dönümü, doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ese
ri olan çok önemli inkılap hareketleridir. Bu nedenle onları gerçek
leştiren kurumca, yani Meclisimizce kutlanması son derece yerin
de bir davranıştır. Asıl_adıyla Kanun-i Esasi dedigirniz ilk Türk 
Anayasası. gerçi padişah iradesi ile yürürlüğe sokulmuştur. İçin-
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Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş 

de millet egemenliğine ilişkin bir hüküm yoktur. Ama anayasalı 
hayata geçiş. demokrasiye başlanmasının ilk adımlanndandır. 
Kaldı ki bu anayasaya göre seçilen milletvekillerinin bir bölümü, 
millet egemenliğine dayanan Türk Devletini kuran Birinci Büyük 
Millet Meclisimizin de üyeleri arasına alınmıştır. Bu nedenle siya
sal tarihimiz açısından ihmali mümkün olmayan bu olayı da Ara
lık ayı sonunda kutlayacağız. 

Bugün sözünü ettiğim kutlamaların ilkini gerçekleştiriyoruz. 
Evet tam elli yıl önce Cumhuriyet tarihinin çok partili ilk seçimle
ri c ereyan etti. Ondan sonra yapılan bütün seçimler de hep çok 
partili rejim içinde geçti. Bu açıdan kutladığımız günün, demokra
simiz açısından önemi son derece büyüktür . • 

Bilindiği gibi, vazgeçilmez tek rejim olan demokrasi iki temel 
taşı üzerinde yükselir : Millet egemenliği ve bu egemenliğe insan 
haklarının yaslanması; siyasal ve sosyal özgürlüldeı:in de gene bu 
temel üzerinde yükselmesi. 

Millet egemenliği; devlet gücünün din veya başka bir erişilmez 
manevi güce dayandırılmasının sonudur; devlet bütün gücünü 
doğrudan doğruya halktan almaktadır. Bu nedenle devlet gücu
nün sahibi ve taşıyıcısı millettir. Bugünün meşruti monarşilerin
deki üstün demokrasilerde, söz gelimi İngiltere'de kraliçenin duru
mu sad.ece semboliktir. Batıdaki bütün monarşik demokrasilerde 
gerçek anlamıyla millet egemenliği vardır. Zaten egemenliğin teme
lini belli bir inanç sistemine dayandırırsanız, devlet yönetimi de 
milletin isteği dışında o sisteme göre kurulmak zorundadır. Halbu
ki demokraside, sözünü ettiğim diğer temel. insanın özgürlüğü ve 
diğerleriyle eşitliğidir. Bu durumda millet ancak kendi içinden çı
kan devlet gücü sayesinde kişinin özgürlüğünü sağlayabilir; gü
vence altına alıp. onu geliştirebilir. 

Demokrasilerde kişilerin düşüncelerini serbestçe ifade etmele
ri ve kendi düşünceleri ile aynı yönde olanlarla birleşip, devlet yö
netiminde söz sahibi olma hakları en temel ve va.Zgeçilmez özgür
lükleridir. Bu bir araya gelişin hukuki adı "siyasal parti"dir. Ana
yasarnızni da belirttiği gibi siyasal partiler, demokrasinin vazgeçil
mez unsurlarıdır. Siyasi parti olmadan yurttaşlar kendilerini yöne
tecek kişileri, kendi kanı ve düşünceleri doğrultusunda belirleye
mezler. Bu bakımdan demokrasinin gelişmesiyle birlikte siyasal 
partiler kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 
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Hasan KORKMAZCAN 

Evrimsel bir birikim sonucu demokrasiye geçen toplumlarda 
siyasal partiler de yavaş yavaş belirip pekiştL Ancak, bizim gibi de
mokrasiye geçme istegini taşıyıp da sahip olduklan siyasal yapı
nın buna izin vermemesi dolayısıyla inkılap yollarıyla bu rejime 
erişmek isteyen milletlerde ilk önce demokrasinin alt yapısını kur
mak gerekmiştir. Yani millet egemenligini saglamak, eşitligi ger
çekleştirmek. Bu işler tamamlanıncaya kadar siyasal partilerin ra
hatça kurulup gelişmesi söz konusu olamaz. Nitekim, Türk toplu
mu 1909 yılından beri siyasal parti kurma yoluna girmişti. Ama 
daha önce belli bir siyaset e gitimi geçirmedigi için kurulan parti
ler kendilerinden beklenilen işlevi görememişlerdi. Cumhuriyetin 
nasıl ve neden kuruldugunu hepimiz biliyoruz. Meşrutiyet döne
minin eksik alt yapısı, cumhuriyetin inkılapçı yöneticilerince ta
mamlandı. Bu arada 1925 ve 1930 yıllarında çok partili hayata ge
çildi. Başka bir deyişle çok partili siyasal hayat Cumhuriyet döne
minde aslında elli degil 71 yıl önce başlamıştı. Ama bu parti, "si
yasallaşmasının ve kurumlaşmasının ölçü tü" sayılabilecek seçim
ler e giremeden, bilinen sebepler dolayısı ile kapatıldı. 1930 dene
mesi üzerinden ise 66 yıl geçmiş. Ama o parti de seçimlere katıla
madan kapatıldı. Bir siyasal partinin kendini kamtlaması. elbette 
rejimin ideolojik çerçevesinin verdigi hareket serbestligi içinde se
çimlere katılmasıyla mümkündür. Eger bir rejimde göreceli de ol
sa özgürlük statüleri belli çerçevelere oturtulmuş ve o çerçeve için
de siyasal partiler kurulmuşsa, bunlar seçimlere .katılmalı ve al
dıkları oy oranında parlamentoda temsil edilmelidirler ki demok
rasiden söz edilebilsin. 

İşte, I 925 ve 1930 yılının başarısız denemelerinden sonra 1945 
yılında yeniden çok partili siyasal hayata geçildi. Ama bu partiler 
kalıcı olabilecekler miydi? İşte bunun ölçüsü onların seçimlere ka
tılmalarıydı. 1946 yılının 21 Temmuzun da yapılan seçimlerle bu 
söyledigim ölçünün artık Türkiye'ye yerleştigi kanıtlanmıştı. Bu 
ilk çok partili Cumhuriyet dönemi seçiminin şaibeli olup olmadıgı, 
teknik gibi konular artık eskisi kadar önemli degildir. Tarih ayrın
tıyı veya belki ilk günler için önemli sayılan bazı olayları ayıklar. 
Geriye o olayın özü kalır. 50 yıl sonra bu olayı degerlendirdigimiz 
zaman, Cumhuriyet döneminde, 1945 yılında başlayan üçüncü 
çok partili siyasal hayat denemesinin artık geçici olmadıgı bir yıl 
sonra yapılan seçimlerle kanıtlanmaktadır. Önemli olan budur. Bu 
seçimlerden sonra, yukarıda da söyledigim gibi diger seçimlerimiz 

13 



Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş 

hep çoğulcu demokrasiye uygun biçimde yapılmıştır. Seçim sis
temlerimiz sorunları Sayın Başkanımızın Açış Konuşmasında ve 
daha sonra sunulacak değerli bildirilerde dile getirilecektir. 

Türk Milletinin demokrasi yolundaki en anlamlı kilometre taş
larından biri olan 1946 yılı seçimlerinin 50. yılını bu gün, o seçim
lere karar veren ve daha sonra da gene o seçimlere göre toplanan 
parlamentomuzun içinde bulunduğu tarihsel yapıda gerçekleştiri
yoruz. Bu kürsüde demokrasi mücadelemizin ilk ve en sert t_artış
maları cereyan etti. Burada Türk demokrasisi için sonsuz bir ça
ba harcayan değerli milletvekillerimizden ebediyete göçenieri ralı
ınetle anarken, o günleri yaşayan ve aramızda bulunan saygıdeğer 
üyelerimize de uzun ve sağlıklı yıllar diliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasimizin içinde doğduğu 
bu güzel yapıyı kendi gözetimi altına koymalıdır. Birinci Meclisi
mizle birlikte oluşacak bir "Milli İrade ve Demokrasi Parkı" içinde 
bu iki tarihsel bina, eski görkemli günlerini genç kuşaklara anlat
malıdır. 

Bu, hem huzur hem de heyecan veren mekan içinde yapılacak 
sempozyumu, Türk Parlamenterler Birliği ile değerli bilim adamla
rımiZ hazırlamışlardır. Kendilerine ve bu güzel sonuçları heptınize 
ve ilerideki kuşaklarımıza ışık tutacak sempozyumun hazırlanma
sında emeği geçen Kültür, Sanat ve Yayın Kurulundaki arkadaşla
rıma içtenlikle teşekkür ederim. 

Bu anlamlı sempozyumun açış konuşmasını yapmak üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili 
Sayın Mustafa KALEMLi'yi şu tarihsel kürsüye davet ediyorum. 

hepınize saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum. 
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Doç. Dr. Mustafa KALEMLi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili 

Sayın milletvekilleri, degerli konuklar; 

"Seçim", sosyolojik açıdan incelendigi zaman, her toplumda 
göze çarpan bir olgudur. Topluluklar olguulaşıp gerçek anlamıy
la "toplum" durumuna erişince, çeşitli işleri görmek için bazı ki
şilerin seçilerek işbaşma geçirilmesi çok sık gözlenir. Elbette. bu 
tür· seçimler çok sınırlı ve dar çerçevede, belirli bazı dinsel veya 
geleneksel kalıplara uyularak yapılmaktaydı : Söz gelimi. bir ka
bilenin büyücüsü kim olacaktır? Veya. eger kalıtımsal bir yön
tem içinde degillerse. insanlar. mensup oldukları kabile şefinin 
kim olacagına nasıl karar vereceklerdir? İşte en basit ve ilkel an
lamıyla seçim. böyle dogan sosyolojik bir kurumdur. Giderek, en 
koyu monarşik toplumlarda bile bazı makamlara getirilecek kişi
lerin belli kimselerce seçilmesi yolu açılmıştır. Hatta öyle ki, ba
zı uluslarda egemenlik yetkisine sahip oldugu kabul edilen aile 
içinden kimin hükümdar olacagı bile seçim yolu ile belirlenmiş
tir. En güzel örnegi İslfuniyetin kabulünden önce kurulmuş Türk 
devletlerinde görürüz. Bu devletlerde büyük kagan ölünce aile 
içinde kimin bu en yüce yere gelecegini, o devletin içinde yaşa
yan bütün boyların başkanları bir araya gelerek saptıyorlardı. 
"Kurultay" dedigirniz bu toplantılarda elbette sadece beyler oy 
kullanıyordu. Seçilecek kişi de belli bir aile içindeydi. Ama unut
mayalım ki bu kurultayiara bazen kadınların katıldıgı da. olurdu. 
Böylece seçim, gördügünüz gibi, daha demokrasi henüz çok ya
bancı bir kavram iken de kimi insan topluluklarında siyasal oto
riteyi saptamak açısından başvurulan bir yöntemdi. 

Bu konuda, ilk halife Hazret-i Ebu Bekir'in de ileri gelen İs
lam büyüklerince seçildigi. bunun bir icma haline gelerek her 
halife için aranması gerekli bir koşul haline geldigi de un u tulma
malıdır. Elbette bu koşul hızla yozlaşmış ve fakihler "İslam top
lumu adına" bir kişinin halifeyi "seçmesini" yeterli bulmuşlardır. 
Bu günkü konumuzia dogrudan dogruya ilgisi bulunmamakla 
birlikte bu tarihsel örnekleri. seçim denilen sosyolojik gerçegin 
toplumlarda. yeterli veya yetersiz her zaman bulunduğunu göster-
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rnek için verdim. Elbette, koyu monarşilerde bir hükümdar kendi
sinden sonra kimin tahta çıkacagını saptayabilirdi; bu saptama gi
derek bir yazısız hukuk kuralı durumuna erişir ve öylece uygula
nırdı. Böylece, başta pek çok Türk ve İslam toplumu olmak üzere 
seçim Qlgusunun sosyolojik. bakımdan pek çok ulusa yabancı gel
medigini söylemek istiyorum. 

Seçme kavramının, bir toplumda geçici bir süreyle sınırlı ola
rak ve sadece belli görevleri yapmak üzere istenilen kişileri belirle'
mek için bir yöntem haline getirilip onu demokrasinin vazgeçilmez 
ögesi durumuna eriştirenler, Antik Çagın Batı Anadolu ve Yuna
nistan'da kurulan kent devletlerinin yurttaşlandır. Bilindigi gibi 
bu devletçiklere "polis" adı verilirdi. Polis'i yönetmek yetkisi, uzun 
bir süreç sonunda güçsüzleşen krallardan yurttaşıara geçmişti. 
Böylece Antik çagın bilginleri "devleti yönetmek işi''ni "polis" söz
cügünden türemiş "politika" kelimesiyle karşıladılar. O dönemin -
ki Milattan önce 6-3 üncü yüzyılları kapsar- söyledigirniz nitelik
teki polislerinde "yurttaşlık" statüsünü kazanmış olan erkekler, 
mensup oldukları siyasal toplulugıın bütün işlerini dogrudan dog-

. ruya aralarından, geçici bir süre için seçtikleri kişilere vermeleriy
le görürlerdi. Hemen her gün toplanan yurttaşlar, görev verdikleri 
kişilerin bu işleri yerine getirip getirmediklerini de denetlerlerdi. 
Krallık döneminden sonra, imparatorluk çagına geçineeye kadar 
Roma'da da yönetim biçimi böyleydi. 

İşte görülüyor ki, bugünkü siyasal anlamına uygun bir işlev gö
ren ilk seçimler bu söyledigim zaman aralıgında, belirttigim kültür 
çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu yolla demokrasinin tarihsel te
meli atılmış sayılır. Elbette, Antik Çagın demokrasisi bugünkü de
mokrasimizden çok farklıdır. Olumlu ve olumsuz farklardır. bun
lar. Olumlu farklılıklar, antik çag demokrasilerinin "dogrudan" ol
masıdır. Yani yurttaş, kendi işini görecek diger yurttaşı aracısız 
olarak belirlemektedir. Böylece demokrasinin en ideal biçimi olan 
"dogrudan demokrasi" o dönemde, belirttigim yerlerde gerçekleş
miş oluyordu. Bugün, biraz aşagıda kısaca deginecegim üzere, 
böyle bir imkan yok ... Antik demokrasinin olumsuz yanına gelin
ce : O dönemde egemenlik hakkına sahip olanlar sadece belli ko
şulları taşıyan erkek yurttaşlardı. Nüfusu 350 bini buldugu za
manlar bile, Atina'da en fazla 20 bine kadar kişi dogrudan demok
rasinin sahibi idi. Bu da dogaldır. Zira bütün insanların her ba-

16 



Mustafa KALEMLi 

kımdan birbirine eşit sayılınası ilkesinin evrensel ölçüde kabulü 
çok yeni bir olaydır .. 

Ortaçagın karanlıklan sona ererken her alanda başlayan ay
dınlanma, devlet felsefesine de yansıdı. Hepinizin bildigi önemli 
düşünce akımları ve bunların yavaş yavaş uygulamaya girmesi so
nucunda gerçek demokratik rejimin özellikleri belirmeye başladı. 
Hele 17 nci yüzyılda iyice hızını artıran düşünce uyanışı ünlü filo
zoflar yoluyla insanların doguştan eşit oldugu ilkesini geniş ke
simlere benimsetti. Demokrasi, bir ülkede yaşayan bütün insanla
ra yurttaşlık statüsünün verilmesi ve her yurttaşın mutlak olarak 
digerine eşit olması temeli üzerinde, insana doguştan geldigi kabul 

. edilen siyasal ve sosyal özgürlüklerin tanınması olarak tanımlanı
yordu. Bu tanımın uygulamaya geçirilmesi ise, egemenlik hakkı 
bütün yurttaşiara ait oldugundan, ulusun kendi istegine göre 
kendini yönetmesi demekti. Ama, bu tür düşüncelere esas itiba
riyle bir ölçüde modellik yapmış olan eski antik demokratik yön
tenilerin şimdi uygulanması imkansızdı. Zira, ulus kavramı üze
rinde yükselen devletler milyonlarca eşit yurttaşı içinde barındırı
yordu. Bu yurttaşların örnegtn Roma'da oldugu gibi, hemen her 
gün toplanıp belli görevlere getirecegi kişileri dogrudan doğ;ruya 
seçmesi mümkün degildi. Bu fiziksel imkansızlık "temsili demok
rasi" yöntemini dogurdu :Yani yurttaşların belli bir süre için ken
di adiarına egemenlik hakkını kullanacak olanları "seçmeleri", bu 
temsilcilerin de bir araya gelerek oluşturdukları "parlamento" yo
luyla ulus isteklerine uygun olarak yönetimi sağ;lamaları. Bu mo
del başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, 18 inci Yüzyıl 
sonundan itibaren pek çok batılı ülkede benimsenme yoluna gir-

. di. Böylece, konuşmamın başında genel tanımını verdiğ;im "seçim" 
olgusu ilk planda, başka bir anlama bürünüp tam anlamıyla hu
kuksal ve siyasal bir kavram haline geldi. Siyaset adamlarının, bil
ginlerin, halkın üzerinde durduğ;u en önemli konulardan biri de 
demokrasi geliştikçe. seçim işlerini mükemmelleştirmekti. 

Degerli Dinleyenlerim, 

Sanıyar musunuz ki, 19 uncu Yüzyıl başlarında demokrasi ya
yılmaya başlayınca her yanda seçim işleri de istenilen düzeyde yü
rüyordu? Hayır. Bir eşitlik rejimi olmasına ragmen, modern de
mokrasinin kurucuları uzun bir süre bütün yurttaşların seçme ve 
seçilme haklarına sahip olmasını yerinde görmemişlerdi. Bir yan-
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dan "bütün insanlar" eşittir diyeceksiniz, bir yandan da seçme ve 
seçilme hakkını belli yurttaşiara vereceksiniz. İşte bu, gerçek bir 
çelişki idi. Kayıtsız şartsız ulus egemenligini kendine ilke alan 
Fransız ihtilalcileri bile sadece belli bir geliri olup da devlete bir 
miktar vergi ödeyen erkeklere bu hakkı tanımışlardı. ı 9 uncu yüz
yıl, demokrasinin tam olarak ancak bütün ulusun parlamentoda 
temsil edilmesinin saglanmasıyla mümkün olacagı yolundaki yo
gun bilimsel ve siyasal düşünceleri gerçekleştirmekle geçmiştir. ı9-
uncu yüzyıl sonunda belli bir yaşın üstündeki bütün erkeklere bu 
hakkın yavaş yavaş tanındıgını görüyoruz. 20 nci yüzyılda artık 
erkeklerin hemen hepsi seçme, belli niteliklere sahip olanları da 
seçilme hakkına sahip olmaya başladılar. Kadırı1ar ise bu hakların 
henüz dışındaydı. İlkönce ingiltere'den başlayarak aşama aşama 
kadırı1ar da demokrasinin en önemli ilkesi olan seçim hakkına ka
vuştular. Bugün "genel ve eşit oy" ilkesi hemen hemen bütün de
mokrasilere yerleştigt gibi, seçilme hakkını sınırlayan her türlü en
gel de giderek ortadan kalkmaktadır. Şimdi asıl sorun, şu nokta
ya gelmiştir: Halkın oyu parlamentoya en adil biçimde nasıl yan
sıyabilir? Başka bir deyişle, yurttaşın verdigi oyun ziyan edilmedi
gi ve temsilci oranının parlamentoya halkın istedigi biçimde girme
sinin sagıanması için en kusursuz yöntem hangisidir? Şimdi tar
tışma noktası budur. Biz de bu tartışmanın içindeyiz. 

Gerçek demokraside seçimlerin gerçekleşmesi, yurttaşların di
lerlikleri siyasal partileri kurup burı1ar yoluyla serbestçe bu yarışa 
katılmaları ile mümkündür. Ama unutulmasın ki demokrasiye ge
çiş süreci pek çok ulustahenüz başlamamıştır. Bu tür uluslarda
ki seçimler, hukuksal anlamıyla seçim degil, diktatör isteginin zor
la onaylanmasıdır. Demokrasiye adım adım geçilir. İstibdat rejim
lerinden birdenbire demokrasiye geçildigi görülmemiştir; ihtilaller 
demokrasinin belki bir ölçüde alt yapısını kurar ama onu tam ola
rak yerleştirmek için uzun, emeklerle dolu yıllara ihtiyaç vardır : 
Unutulmasın ki, demokrasi ihtilallerinin en büyügü Fransa'da 
çıkmıştır, hem de ikiyüz yıllık bir düşünce birikiminden sonra. 
Ama, bu yolla gelen demokrasi birkaç yıl sonra imparatorluk ku
rulunca yokolmuş, ufak aralıklar bir yana bırakılırsa ancak ı 9 
uncu yüzyıl sonunda sürekli bir duruma gelebilmiştir. Bu açıdan 
düşünülürse, Türk demokrasisinin gelişmesi son derece saglıklı 
bir çizgi üzerindedir. Temel hakları ve eşitligi saglamakla başlayan 
Tanzimat döneminden itibaren adım adım, elbette arada bir du-
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raklayarak, bugüne gelinmiştir. Unutulmasın ki, 1839 Tanzimat 
hareketi, 1876'da ilk anayasamızın ilanı ile sonuçlandı. Bu önem
li olay da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Hasan Korkmazcan'ın su
nuş konuşmasında belirttigi gibi, bu yıl görkemli bir sempozyum
la kutlanacaktır. Zira anayasalı hayat, demokrasinin başlangıcı 
sayılır. 

İşte, ilk anayasamızın ilanından hemen sonra, 1877 yılında 
Türkiye'de ilk kez parlamento seçimleri yapılmıştı. Bu seçim de
mokrasi tarihimiz açısından önemli bir aşamadır. Elbette daha ge
nel oy esası- tam olarak kabul edilmemişti. Ayrıca henüz siyasal 
partiler de ufukta görülınüyordu. Kısa bir süre sonra parlamento
nunfeshive tam 30 yıl hiç toplanmaması, Türkiye'de seçim döne
minin işlemesini durdurdu. Bilinen olaylar sonucu ilan edilen 
ikinci meşrutiyet, aslında "parlamentonun yeniden oluşması için 
seçim yapılması" yolunda bir padişah fermanı ile temellenmiştir. O 
yıl, yani 1908'de yapılan seçimlerde, parti olmamakla birlikte siya
sal nitelikli akımları temsil eden kişiler önemli rol oynamıştır. Böy
lece çogulcu demokrasiye bir gidiş vardır. Daha sonra 19ı2, 

ı 9 ı 3 1 ı 4 ve 1 9 ı 9 yıllarında yapılan seçimlere anayasanın izin ver
digi bütün siyasal partiler katılmıştır. Öyle ise çok partili seçimler 
Türkiye'de daha bu yüzyılın başında gözlenmiştir. Bu da kıvanç 
duymamız gereken bir tarihsel olgudur. 

ı919 yılından sonra, bildiginiz gibi Osmanlı Devleti sona er
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1919 seçimleriyle oluşan 
Meclis-i Mebusan'ın üyeleri yanında, 1920 yılında belirli yerlerde 
yapılabilen seçiml~rle oluşmuştu. Dogrudan dogruya kayıtsız şart
sız ulus egemenligine dayanan ilk Meclis'in tarihimize yazdıgı des
tan üzerinde durmuyorum. Siyasal partilerin bulunmamasına 
ragmen çok seslilik, çogulculuk, gerçek bir özgürlük ilk Meclisimi
zin niteliklerindendir. Daha sonra, · 1925 ve 1930 yıllarında çok 
partili hayata geçiş denemelerine ragmen, Cumhuriyeti yerleştir
me çabalarını tehlikeye düşürecegi, bu nedenle özlenen gerçek de
mokrasiye erişmenin de mümkün olamayacagı yolundaki haklı 
düşüncelerle, 1946 yılına kadar yapılan 6 seçim hep tek partinin 
gösterdigi adayların milletvekili olmasıyla sonuçlanmıştır. 

ı 939-1945 yılları arasında süren İkinci Dünya Savaşı sırasın
da büyük felaketin dışında kalabilmek _ulusal hedefti. Her an sa-
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vaşa girme tehlikesinin mevcut oldugu o bunalımlı dönemde çok 
partili rejimi kurmak yolunda bir atılım beklenemezdi. Ama savaş 
biter bitmez. Türk demokrasisi tarihsel gelişiminin gösterdigi ama
ca hızla eriştifilme çabası içinde geliştifilmeye başlanmıştır. Bu 
konuda yapılması gerekli ilk önemli iş, birden fazla siyasal parti
nin kurulup seçimlere katılmalarını saglamaktı. Gerçekten de sa~ 
vaşın hemen bitiminden sonra ı 7 Temmuz 1945'te kurulan "Milli 
Kalkınma Partisi" ile çok partili siyasal yaşama geçildi. Ard arda 
kurulan partilerle artık gerçek demokrasi yolu açılmıştı. İşte Cum
huriyet tarihinde, 2ı Temmuz ı946'da birden fazla siyasal parti
nin katıldıgı ilk seçimler gerçekleŞti. Bundan sonra çok partili si
yasal hayat -iki kısa kesinti dışında- Türk ulusunun vazgeçeme
yecegi bir ilke haline gelmiştir. Bugün bu çok önemli olayın 50 nci 
yıldönümünü kutluyoruz. 

Cumhuriyet döneminde çok partili demokrasinin alt yapısı ku
rulmuştur. Kişi egemenligi yerine 'Ulus egemenligi ilkesine geçiş 
başlı başına büyük bir devrimdir. Özellikle eşitlik ilkesinin gelişti
rilmesi, bu arada kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarına ka
vuşturulması hiçbir İslam devletinde görülmeyen ve bazı Avrupa 
ülkelerinde bile çok sonraları atılan büyük bir adımdır. 

1946 yılına kadar seçimler iki dereceli olarak ve açık oy-gizli 
ayrım esasına göre yapılırdı. ı 946'da tek dereceli sisteme geçildi. 
1946'dan sonra ı2 seçim daha yapılmıştır. (Bu sayıda ara seçim- / 
leri ile Cumhuriyet Senatosu yenileme seçimleri dikkate alınma
mıştır). Bütün bu seçimler, yargının denetimi altında, tek dereceli 
ve gizli oy-açık ayrım esasına göre son derece dürüst bir biçimde 
gerçekleşmiştir. 

Degerli Dinleyenlerim. 

1946 yılından beri demokrasinin en önemli koşullarından biri
İli yerine getirmiş bir ulus olarak gerçekten kıvanç duymak hak
kımızdır. Ama bu mutlu günde, seçimle ilgili bir önemli konuyu da 
dikkatinize sunmak isterim : ı 946 yılından beri yapılan çok parti
li demokratik seçimlerimizde henüz bütün ulusun tam olarak 
temsil edilmesini saglayan bir adil sistem henüz bulunamamıştır. 
Bu bakımdan sürekli bir deneme içindeyiz. Demokrasinin konuş
mamın başında belirttigim bu genel sorunu yurdumuzda da ken
dini gösteriyor. Dilegim, bu mutlu yıldönümünde, artık belli ve 
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mümkün oldugu kadar yerine oturmuş bir seçim sistemine kavu
şarak, demokrasi yolundaki önemli bir adımı daha atmamızdır. 

Bu toplantıda 50 yıllık bir siyasal gelişmenin bilimsel muhase
besi yapılacaktır. Sempozyumun hazırlanmasında emegi geçen de
gerli bilim adamlarımıza, saygıdeger emekli parlamenterlerimize ve 
bu konuda hizmet veren diger bütün arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. Bu sempozyumdan biz parlamenterler için çok degerli bilim
sel sonuçlar çıkması ve bu yolla ulusumuza yeni hizmetler sun
mak imkanının hazırlanması, içten istegimdir. 

Hepinizi saygılarımla selamlar, sempozyumun başarılı geçmesi
ni dilerim. 
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İbrahim BİRLER - Sayın Cumhurbaşkanı Vekim, degerli ko
nuklarımız; "Çok Partili Siyasal Hayata Geçişin 50. Yılı Sempozyu
muna, yogun siyasal çalışmaları ve mazeretleri nedeniyle katıla
mayan Sayın Başbakan, Sayın Anamuhalefet Partisi Genel Başka
nı, Bakanlar Kurulu üyeleri, siyasi parti genel başkanları, Yüce 
Heyetinize iyi dileklerini ve toplantliilıza başarı dileklerini sun
muşlardır. 

"Çok Partili Siyasal Hayata Geçişin 50. Yılı" sempozyumu, Türk 
Parlamenterler Birligi ve Ankara'da bulunan üniversitelerimize 
mensup degerli bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir. 

Ben, şimdi, Oturum Başkanı, Türk Parlamenterler Birligi Ge
nel Başkanı 17. Dönem Antalya Milletvekili, Dışişleri ve Milli Sa
vunma eski Bakanı ve Büyükelçi, Sayın Ümit Haluk Bayülken'i ve 
konuşmacıları sırasıyla takdim etmek istiyorum : 

Profesör Doktor Ergun ÖZBUDUN: Bilkent Üniversitesi i. i. B. 
Fakültesi ögretim Üyesi. 

Profesör Doktor Taner TiMUR: Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesi ögretim Üyesi. 

Şimdi, oturumu yönetmek üzere Sayın Ümit Halılk BAYÜLKEN'i 
kürsüye davet ediyorum : 

Buyurun efendim. 

OTURUM BA§KANI 
Ümit Haluk BAYÜLKEN 
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı 

17. Dönem Antalya Milletvekili 
Dışişleri ve Milli Savunma Eski Bakanı, Büyükelçi 

Sayın konuklar, hepinize hoş geldiniz diyor, konuşmacımız Pro
fesör Doktor Sayın Ergun ÖZBUDUN'u kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
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Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari BUimler Fakültesi 

Ölretim Üyesi 

Sayın Başkan, sayın konuklar; çok partili hayata geçişin 50 nci 
yılını kutladıgımız bu sempozyumda bana da fikirlerimi ifade im
kfuu verdikleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve 
Yayın Kurulu yetkililerine teşekkür ediyorum. 

Ben, konuya, daha çok mukayeseli bir açıdan yaklaşmaya ça
lışacagrm. Türkiye'deki çok partili hayata geçiş deneyimini başka 
ülkelerdeki benzer deneyimlerle karşılaştırmaya gayret edecegim. 
Zaten, olayları hepimiz biliyoruz, bu olayları hikaye etmekte fazla 
bir anlam oldugunu düşünmüyorum. 

Özellikle, 1946'de yerleşik bir tek partili yönetim ve onun lider
ligi-şu nedenle bu nedenle, nedenleri biraz sonra tartışacagız- fa
kat çok partili hayata girmeye karar verdigi ve 1950'de de serbest 
seçimlerle iktidar el degıştirdigi zaman, bu bütün dünyada son 
derece heyecan verici bir olay olarak karşılandı, adeta, benzersiz 
bir olay olarak karşılandı. Çünkü, bir diktatöryanın kendi eliyle, 
serbest seçimler yoluyla kendisini halkın iktidarına tabi tutması 
ve bu halkın oyunun neticelerini de gönül rızasıyla kabul ederek 
iktidardan uzaklaşmasının o tarihte başka bir örnegi yoktu. 

Daha sonraki yıllarda, 1980'lerin sonlarında ve 1990'larda bir
çok demokratikleşme olayiarına tanık olduk, başka ülkelerde. Bu
ralarda, iktidarın kanla degil, mücadeleyle degil, darbeyle degil; fa
kat, demokratik seçimlerle el degiştirdigi -özellikle Dogu Avrupa 
ülkelerini kastediyorum- uzun zamandan beri iktidarda kalmış 
olan ülkelerin serbest seçimler yoluyla yerini demokratik sisteme
lere terk ettigine de tanık olduk. Dolayısıyla, 1946'da barışçı degi
şim örnekleri benzersizdir. Zamanımızda bunun başka örnekleri 
var; fakat, yine de öyle düşünüyorum ki, Türkiye örnegi birçok ba
kımdan özgün bir örnek, ilginç bir örnek olmaya devam etmekte
dir. Mesela, Türkiye'ye yakın bir örnek olarak gösterilebilecek olan 
İspanya'da demokratikleşme hareketi diktatörün ölümünden son
ra vuku bulmuştur. Ancak, Franco'nun ölümü böyle bir açılımı 
saglamıştır, gerçi orada da Franco'nun Meclisi kendi eliyle kendi 
iktidarına son verecek degişiklikleri kabul etmiştir; ama, diktatör 
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artık sahnede degildir. Türkiye'de ise, tek parti yönetiminin lideri 
~kendisine diktatör demeye de asla dilim ve gönlüm varmıyor rah ~ 
metli İnönü'ye~ sagken, partisinin başındayken, bütün gücüne sa~ 
hipken ·ve Sayın· Burçak'ın da dedıgı gibi İkinci Dünya Savaşını 
Türkiye'ye bulaştırmama şerefıni de üzerinde taşırken verilmiş bir 
karar söz konusudur ki, bence, bu, Türkiye örnegini İspanya ör~ 
neginden daha ilginç kılmaktadır. 

Günümüzde, 1970'lerden başlayarak, Portekiz Karanfil Devri~ 
minden başlayarak .. 1 990'ların ortalarına kadar aşagı yukarı otuz 
civarında ülke demokrasiye geçtiler. Bunun üzeriilde bilim adam~ 
ları çok çalıştılar ve cUtler dolusu hatta kütüphaneler dolusu eser
ler meydana getirdiler ve esas itibariyle demokrasiye geçiş yöntem~ 
lerini üç kategoride topladılar. Bunlar, kısaca ifade etmek gerekir
se, reform yolu, kopma yolu ve sözleşme yoludur. Türkiye, acaba 
bunlardan hangisine uyuyor, ilk <;>larak ele almak isteyecegim ko
nu bu olacaktır. 

Reform yolu, demokrasiye geçiş sürecinin iktidarda bulunan 
otoriter yönetim liderlerince başlatıldıgı ve onların denetimi altın~ 
da sonuca ulaştırılarak demokrasiye ulaşıldıgı bir sistemdir. Bu
nun çagımızdaki tipik örneklerinden biri İspanya'dır; fakat, Türki
ye de bu örneğe girmektedir. Buna biraz sonra tekrar döneceğim. 

İkinci yol, kopma yoludur. Yani, demokrasi, otoriter sistemin 
kan yoluyla, iktidar yoluyla, darbe yoluyla veya Almanya ve Ja
ponya'da olduğu gibi bir yabancı işgal yoluyla yıkılınası sonucun
da kurulur. Burada, eski rejimle herhangi bir devamlılık söz konu
su değildir, tam tersine bir kesinti söz konusudur. Yıkılan rejimin 
enkazı üzerinde yeni bir demokrasi bazen olur, bazen olmaz. Ba
zen otoriter rejimin yıkılınası demokratik bir rejime değil, ondan 
da daha kötü bir despotik rejime yol açabilir ki, komşumuz İran 
bunun tipik örneklerinden biridir. · 

Üçüncü bir örnek, bunun ikisi arasında yer almaktadır, buna 
sözleşme veya pakt yolu denilmektedir. Burada, iktidar güçleriyle 
muhalefet güçleri aşağı yukarı denk kuvvettedirler ve dolayısıyla, 
demokrasiye geçiş ancak bunlar arasındaki bir sözleşme yoluyla 
gerçekleşmektedir. Her sözleşmede olduğu gibi burada da karşılık
lı ödünleşmeler, taviz alıp vermeler söz konusudur. Mes~la, Palon
ya'da demokrasiye geçiş bu niteliktedir; çünkü, ilk serbest seçim
lerden evvel General Jaruzelski ve Komünist Partisiyle dayanışma 
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sendikası arasında uzun süreli yuvarlak masa toplantıları olmuş
tur. Birtakım ilkeler üzerinde anlaşılmıştır. Mesela ilk Cumhur
başkanının Jaruzelski olması üzerinde mutabık kalınmıştır. Birin
ci Mecliste, komünistlerin ve ortaklarının çogunlukta olması üze
rinde mutabık kalınmıştır, velhasıl karşılıklı birtakım ödünleşme
ler sonucunda demokrasiye geçilmiştir. 

Konuya mukayeseli açıdan bakmak gerekirse, Türkiye, bu üç 
tipten hangisine giriyor; Türkiye, şüphesiz ki, reform yolunun en 
tipik bir örnegidir, burada ne bir kesinti vardır ne bir ihtilal vardır 
ne kanla yıkılına vardır ne de iktidarla muhalefetin karşı karşıya 
eşit güçlerle oturup pazarlık etmesi söz konusudur. Burada, ikti
dar sahiplerinin nedenlerine henüz girmiyorum. şu veya bu ne
denle diyorum; fakat, kendi özgür iradeleriyle aldıkları ve uygula
dıkları ve beş sene içinde de sonucuna ulaştırdıkları bir karar söz 
kon_usudur. 

Reform yolunu inceleyen yazarlar, bu yolun birtakım özellikle
ri olduklarını söylemişlerdir. Genellikle bu yolda, gerek iktidar 
cephesi içinde gerek muhalefet cephesi içinde bir müsrifler mute
diller, ılımWar. aşırılar ayrışması söz konusudur. Bu, Türkiye'de 
de yaşanmıştır. Sayın Burçak'ın da belirttigi gibi Cumhuriyet Halk 
Partisi içinde 35'lerin temsil ettigi ve İnönü'nün de destek verdigi 
liberal gruplar, demokratik reformlarıliberalleştirme reformlarına 
karşı çıkan muhafazakar bir grup mevcut olmuştur. Aynı şekilde. 
muhalefet içinde de böyle bir ayrışma yaşanmıştır. Millet partisi 
bu ayrışmadan kopmuştur; çünkü, demokrat parti liderligini faz
la ılımlı bulmuştur, işbirlikçi bulmuştur ve onu iktidarla işbirligi 
etmekle suçlayarak, muvazaa partisi olmakla suçlayarak demok
rat partiden ayrılarak ayrı bir parti kurmuşlardır. 

Reform yolunun başarıya ulaşması şuna baglıdır, birçok yaza
rın haklı olarak belirttigt gibi; iktidar içindeki ılımlılar aşırılardan 
güçlü olacak, muhalefet içinde de ılımlılar aşırılardan güçlü ola
cak ve iktidarın ılımWarıyla muhalefetin ılımlılarının Türk siyasi 
hayatına hclkim olmaları reform yolunu başarıya ulaştıracak yol
dur. bu yol Türkiye'de yaşanmıştır. Temmuz 1947 Beyannamesi 
de, burada rahmetli İnönü'nün oynadıgı tarihsel rolün de büyük 
bir kanıtıdır. Çünkü, iktidarla muhalefeti bir araya getirmiştir, 
devlet başkanı olarak tarafsız kalacagı vaadinde bulunmuştur. 
Buna karşılık, Demokrat Parti de kanunlara aykırı herhangi bir 
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faaliyette bulunmayacagı taahhüdünde bulunmuştur. Dolayısıyla, 
iktidarın ılımlılarıyla muhalefetin ılımlılarının bir bakıma işbirli
ginde bulunmaları; ama, bu bir pakt biçimi degil, bir sözleşme bi
çimi degil; fakat, bu işbirliginde bulunmaları Türkiye'de bu hare
ketin başarısını saglamıştır. 

Peki, Türkiye'de demokrasiye geçişte hiçbir pakt unsuru yok 
mu, hiçbir sözleşme unsuru yok mu? Bence bir unsur var, bu da 
seçim kanunu konusunda 5545 sayılı ve 1950 yılında seçimlerden 
önce çıkarılan kanunda iktidar ve muhalefetin uzlaşması vardır. 
İktidar, burada da muhalefetle uzlaşmaya gitmiştir. Kendi çogun
luguyla bir seçim kanunu dayatmamıştır. Ve bu seçim kanunu sa
yesindedir ki, iktidar serbestçe 14 Mayıs 1 950 seçimlerinde el de
giştirebilmiştir. Bu kanunun iki devrimci yeniliginden bir tanesi, 
gizli oy açık tasnif esasının kabul edilmesidir, ikincisi de bugünkü 
ölçüde olmasa bile seçimlerin yargı denetimi altında yapılması il
kesmin de yine ilk defa olarak benimsenmiş olmasıdır. Tabiatıyla 
bu ilke ı 961 Anayasasıyla geliştirilmiştir, o kadar geliştirilmiştir 
ki, ı 982 Anayasasında bu maddenin noktasına ve virgülüne dahi 
dokunulmamıştır. Bugün, biz Türkiye'de pek çok şeyi tartışıyoruz. 
çok hayati meseleleri tartışıyoruz; fakat, Allah'a şükür tartışmadı
gımız bir şey var, o da seçimlerin meşrulugudur. Bu seçimlerin 
meşrulugunu ve üzerinde bir şaibe düşmemesini de biz seçimlerin 
yargıtay denetimi altında yapılmasına borçluyuz. 

Efendim, reform yolunda genellikle iktidarda bulunanlar daha 
güçlü bir konumda işe başladıklarından kendileri için birtakım çı
kış garantileri yaratabilirler, yaratmak isteyebilirler. Yani, gelecek 
sistemde etkilerini belli ölçüde koruyacak birtakım mahfuz siyasal 
alanlar yahut belli devlet organlarında belli ölçülerde temsil gibi 
ayrıcalıklar elde etmeye çalışabilirler. Mesela, 27 Mayıs'tan sonra 
böyle olmuştur, iyidir kötüdür onu tartışmıyorum; fakat, 27 Ma
yıs'ı yapan güçler senatörlük güvencesine sahip kılınmışlardır. Ay
nı şeyi, başka biçimlerde, ı982 Anayasasında da görmek müm
kündür. Dikkat edilirse, bu, ı946-1950 döneminde mevcut olma
mıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ileride muhtemel bir kaybına kar
şı kendisine güvence altına alacak birtakım hususları Anayasaya 
sokmamıştır. Dünyadaki birçok örnegin tersine niye sokmamıştır; 
öyle zannediyorum ki, seçimleri kaybedecegine inanmamıştır da 
onun için sokmamıştır. Yüzde 100 idealist bir görüşle hareket edil-
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digi varsayımından hareket etmek istemiyorum; fakat, ben, o gün
lerde yetişen bir insan olarak, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün 
evvel dahi Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin asla kaybetmeye
cekleri yolundaki beyanlarını hatırlıyorum. Seçim büyük ölçüde 
bir sürpriz olmuştur. Eger, yenilgi olacagını düşünselerdi, muhte
melen Anayasaya nispi temsil gibi Anayasa Mahkemesi gibi sonra
dan çok taraftar oldukları birtakım müesseseleri de koyarlardı. 
Türkiye'nin, tabii, ilginç bir olgusu şu olmuştur ki, muhalefette 
bulunan partiler, daima bu müesseseleri; yani, çogunluk iktidan
nı sınırlandırıcı müesseselert müdafaa etmişlerdir; Anayasa Mah
kemesi gibi, yargı bagımsızlıgı gibi, hür basın gibi ve nispi temsil 
gibi. iktidarda bulunanlar bunlara yanaşmamışlardır; fakat, ikti
dar el degiştirince bu fikirler de cephe degiştirmiştir. Dün çogun
luk sisteminden yana olan, bugün nispi temsili savunmuştur. dün 
Anayasa Mahkemesine karşı olan bugün ona taraftar olmuştur. 
Bu cephe degiştirme 1950'den sonra Türkiye'de de yaşanmıştır. 

Şimdi, efendim, son bir husus olarak, son bir ana başlık ola
rak, bu olay Türkiye'de niye gerçekleşti ve niçin 1945 yılında ger
çekleşti? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını devam ettiremez miy
di? Ettirse ne olurdu? Bu konuda, başlıca üç teorik açıklama var
dır : Birincisi, Sayın Rıfkı Salim Burçak Hocamızın da belirttigi dış 
faktörlere, özellikle, Türkiye'nin maruz kaldıgı. tehdite ve tehdit 
karşısında yalnız kalma korkusuna agırlık tanıyan, kendi tabirle
riyle bunu dominant faktör olarak gören açıklamadır. İkinci bir 
açıklama, daha sosyolojik bir araştırmadır, siyaset bilimeisi arka
daşlarımız tarafından ileri sürülmüştür. Türkiye'nin toplumsal 
bünyesi çeşitleriıniştir, özellikle, devletçiligin kanatları altında ge
lişen yeni bir burjuvazi ortaya çıkmıştır, ticaret ve sanayi burjuva
zisi. Bu, devletçilikten nemalanmış ve korunmuş olmakla birlikte, 
artık, devletçiligi sıkıcı bulmaktadır. Kendi partisini, kendi iktida
rını yaratmak istemektedir ve demokrat partiyi de o kurmuştur, o 
desteklemiştir, iktidara da o getirmiştir. Yani, sosyolojik degişim
leri esas alan bir görüş tarzıdır. Üçüncüsü ve benim daha şayanı 
kabul gördügüm görüş ise, demokratikleşmenin, zaten, Atatürk il
kelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi urodelerinin ve İnönü'nün zih
ninde mevcut oldugu, bünyesinde mevcut oldugu ve 1945'lerin 
ancak zamanlama bakımından bir önem ifade ettigidir. Şüphesiz 
ki, Türkiye'nin ciddi bir Sovyet tehditi altında kaldıgı dogrudur. 
Fakat, acaba, Avrupa. Avrupa'dan daha ziyade Amerika -Avru-
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pa'nın kimseye yardım edecek hali yoktu o dönemde- Türkiye'ye 
yardım elini uzatmak için. mutlaka Türkiye'nin demokratik bir 
sistem olmasını arzuluyor muydu? Bu, cevaplandırılması gereken 
bir sorudur ve bence önemli bir soru işareti teşkil etmektedir. 
Çünkü, yakın zamanlara gelene kadar, Amerikan dış politikasın
da, rejimierin demokratik olup olmayışı fazla bir önem taşımamış
tır. Nitekim, İkinci Dünya Savaşından sonra bir diktatörlük olan 
Portekiz, NATO'ya alınmıştır, İspanya alınmamıştır: ama, İspanya 
ve Amerika'nın çok özel stratejik ilişkileri olmuştur. İspanya'da 
Amerikan hava üsleri mevcut olmuştur. NATO üyesi olmamakla 
birlikte. İspanya, diktatörlük rejimine ragmen, Batı savunma sis
teminin unsuru olmuştur. Hiç de öyle kınanmamıştır benim bildi
gim kadarıyla. Ne İspanya ne Portekiz, Amerikan kamuoyu tara
fından ciddi bir kınarnaya veya yalnızlıga itilmemişlerdir. 

Ünlü Türk ve Osmanlı tarihçisi Bernard LOuis de bu görüşte
dir. Modern Türkiye'nin yükselişi adlı kitabında, Batılı siyaset ya
pıcılarının Türkiye'nin ne tür bir rejimle yönetilecegi konusunda 
çok da fazla bir ilgileri olmadıgını ifade etmektedir. Burada öyle 
zannediyorum ki, Türkiye'nin demokratikleşmesinden çok, Türki
ye'nin stratejik önemi ve Rus tehlikesinin artık Amerika tarafın
dan da görülmeye başlanması kritik faktör olmuştur. Ama, şunu · 
kabul edelim ki, bu hareketin 1948 veya 1950'de değil, 1945'de 
yapılmasında; yani, zamanlamasında dış politika faktörlerinin de 
önemli bir rolü vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin esaslarının, ilkelerinin, esasında 
potansiyel bir demokratikleşmeyi öngördügünü ifade etmeye çalış
mıştım. Elbette, 1925-1945 yılları arasındaki Cumhuriyet Halk 
Partisi yönetimini hiçbir şekilde bir demokratik yönetim olarak 
göstermek mümkün degildir, böyle bir teşebbüste bulunmak da 
zaten akinndan dahi geçmez. Fakat, ünlü Fransız siyaset bilimci
si Duverger'in de dedigi gibi, Türkiye'de tek parti olgusu mevcut 

. olmuş; fakat, tek parti ideolojisi mevcut olmamıştır. Yani, tek par
ti, hiçbir zaman tek partililigini, mesela, tarihi hakikatların icabı· 
yahut degiştnez sosyal kanunların icabı veya Tanrı'nın iradesi ve
ya başka bir şekilde meşrulaştırmaya çalışmamıştır. Bunu gelip 
geçici bir dönem olarak görmüştür ve daima da, gene Duverger'in 
dedigi gibi tek partililikten bir suçluluk bilinci hissetmiştir. Bunu, 
Sayın Toker'in kitabında zikredilen. İnönü'den naklen zikredilen 
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şu sözler de açıklamaktadır; İnönü demiştir ki "komşu memleket
lerde seçimler yapıldıkça. ben. utancıından duvarlara bakamıyor
dum." Bu abartmalı olabilir, o anın hissiyatının ifadesi olabilir; fa
kat, o zamanın Türk elitinde, iktidarın seçiminden gelmesi gerek
tigi konusunda bir inanç vardı ki, İnönü'nün bu sözleri bunu gös
termektedir. Seçimlerin yapılmadıgı bir memleket, Türk Milletine 
layık bir rejime sahip sayılmamaktadır; bu önemlidir. 

Bir başka örnek vereyim; Türkiye'de, 1930'larda yurttaşlık bil
gisi kitabı olarak medeni bilgiler okutulmuştur. Medeni bilgilere 
Atatürk o kadar önem vermiştir ki, bunu bizzat kendi kalemiyle 
kaleme almıştır. Türk Tarih Kurumu tarafından da gerek Ata
türk'ün el yazısının tıpkı basımı gerek matbu metin-halinde basıl
mıştır ve kitabın çıktıgı tarihler 1 930'lardır. Bu kitap bir ho bi ese
ri olarak yazılmış da tozlu raflarda kalmış bir kitap degildir, yurt
taşlık bilgisi olarak zamanın bütün gençlerine ortaögretim okulla
rında okutulmuştur. 1930'larda bu kitapta otoriterizm övgüsü de
gil, demokrasi övgüsü yapılmaktadır. Demokrasi ve insan hakları
na dayanan bir sistem, Türkiye'ye layık, Türk Milletine layık tek 
rejim olarak ifade edilmektedir. Demokrasi dışı rejimler, bolşevik
lik olsun, sendikalizm olsun, faşizm olsun yenilmektedir. Böyle bir 
rejim, bütün dünyada demokrasinin tereddii halinde görüldügü; 
yani, tekadam sıfatıyla sıfatlandırıldıgı bir dönemde Türkiye'de tek 
parti rejiminin göbeginde demokrasi övgüsü yapılmaktadır ve ço
cuklarıınıza ögretilmektedir. Bu ilginç bir olaydır; çünkü -Sayın 
Burçak hakikaten haklı- 1 930'lar ve l940'lar bütün dünyada de
mokrasilerin gerileme halinde oldugu bir dönemdir ve 1942 yılın
da dünyada demokratik sadece oniki adet devlet kalmıştır. Onlar 
da işte birkaç Kuzey Amerika Devletiyle birkaç Kuzey ve Batı Av
rupa ülkesinden ibarettir. Şimdi böyle bir dönemde demokrasi
nin fiiliyatta da geriledigi, ideolojik olarak da geriledigi bir dö
nemde ve Türkiye'ye tek parti döneminin tam ortasında tek parti 
övgüsü degil, demokrasi övgüsü yapılmaktadır ki, bu önemli bir 
olgudur. Öyle zannediyorum ki, 1945'de demokrasiye geçiş kara
rının alınmasında bu faktörlerin agırlıgını küçümsemek de dogru 
degildir. 

Son olarak, sözümü Sayın Burçak'ın yüzde 100 katıldıgıın, çok 
güzel temennisiyle baglamak istiyorum. Evet, elli sene evvel Tür-
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kiye'de demokrasiye geçildi, şu nedenle geçildi, bu nedenle geçildi; 
şu faktör şu kadar rol oynadı, bu faktör bu kadar rol oynadı. Za
ten, bunu bilimsel olarak ortaya koymak mümkün degil. Hepimiz, 
bir anlamda, tarihi yeniden yaratma çabası içindeyiz. O günler 
geçti, dış faktörler ne kadar rol oynadı, ekonomik faktörler ne ka
dar rol oynadı, CHP'nin ideolojisi ne kadar rol oynadı bunu bir la
boratuvara indirmek ve yüzde oranlarını ölçmek elbette mümkün 
degil. Hepimiz kendi egilimimize göre, bazı faktörlere hakettigm
den fazla agırlık vererek tablonun bir cephesini aydınlatmaya ça
lışıyoruz. Fakat, dogru olan şey şu ki, ne nedenle geçtikse geçelim, 
nasıl geçtikse geçelinİ, bu, Türkiye Cumhuriyeti için fevkalade bü
yük bir kazanımdır ve bundan sonra bize ve sayın parlamenterie
rimize düşen görev bu kazanımı muhafaza etmektir, sadece muha
faza etmek degil, aynı zamanda pekiştirrnek ve geliştirmektir. 

Çünkü, dünyada mükemmel demokrasi yoktur; ama, her demok-
. rasi daha mükemmele yaklaşmakla kendi elzemini, kendi fazileti-
ni ispatlar. 

Bu temenniyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Konuşmacımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

İkinci konuşmacımız Sayın Prof. Dr. Taner Timur. Buyurun 
efendim. 
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Ankara Üniversitesi Siyasal BUgUer Fakültesi Öğetim Üyesi 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Degerli dinleyicilerim, önemli gördügüm bazı noktalara degin
mekle, sadece benden önceki degerli konuşmacıların altını çizdigi 
degil, kendimin de daha önce bu konuyla ilgili çalışmalarımda 
söylemedigim bir iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Şimdi, bugün, 1946 çok partili rejime geçişi birarada anıyoruz 
ve kutluyoruz. Ben de, bu konuda yazdıgım küçük kitapçıga Tür
kiye'de çok partili düzene geçiş başligını koyınuştum. Burada asıl 
düşündürücü bir soru ortaya çıkıyor. Gerçekten çok partili haya
ta biz 1946'da mı geçtik, bizim tarihimizde daha önce de söylendi, 
1908'den sonra kurulan bir sürü parti var. Cumhuriyet rejiminde 
1924'de kurulan Terakkiperver Fırka var, 1930'da hangi koşullar
da' olursa olsun kurulmuş olan bir Serbest Fırka var. Çok partili 
hayata daha önce geçilmiş; ama, neden çok partili hayata geçiş 
derken 1946 tarihinin altını çiziyoruz, neden buna bir öncelik ve
riyoruz? Buna, tarihi bilgilerimi taparlamaya çalışarak şöyle yanıt 
vermeye çalışacagım. Şimdi, çok partili hayata geçiş, aslında de
mokrasiye geçiştir, demokrasiye geçiş de halk egemenligine geçiş
tir. Halk egemenligi bir iktidar teorisidir, bir siyasal kuramdır, kö
keni aydınlanma çagına gider ve bu dönemden itibaren aklın üs- · 
tünlügüyle birlikte putların yıkıldıgı, ilahi iktidarların devrildtgi bir 
dönemin ürünüdür. Oysa, biz bu dönemi yaşadık mı; biz bu döne
mi, kısmi tarihimiz çerçevesinde yaşadıgımız iddiasındayız ve bu
nu daha önce söylendigi gibi 1839 Tanzimat Fermanı, 1876 Birin
ci Meşrutiyet, Kanuni Esasi ve 1908'de hürriyetin ilanıyla tekrar 
Kanuni Esasinin yürürlüge konulması çizgisi içerisinde izliyoruz. 
Oysa, burada çok önemli bir fark var, cumhuriyet rejimiyle ve çok 
partili rahat rejime geçmeden, Birinci Büyük Millet Meclisinin ku
rulmasıyla ortaya çıkan çok önemli bir fark var. O önemli fark, bi
raz önce söyledigim bu hakimiyet teorisinin, iktidar teorisinin de
gtşmesinden ileri geliyor. 23 Nisan 1920 Birinci Büyük Millet Mec
lisine kadar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir teorisi, kuramı 
Türkiye'de egemen degildir. Türkiye'de o halde ne egemendir; 
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Türkiye'de ilahi kaynaklı bir iktidar kuraını egemendir. Gerek 
1876 gerekse 1908'de egemen olan hakimiyet anlayışı. ilahi haki
miyet anlayışıdır. Fakat, yapılan nedir: yapılan olumsuz bir şey 
midir: elbetteki degil, elbette olumlu bir şeydir. Çünkü, mutlak bir 
iktidarı hukuki planda kutlama; yani, kuvvetler ayrımı ve despo
ttk potansiyel taşıyan bir iktidarı kısıtlama çatısını belirleyecek, 
bu anlamda olumludur; fakat, önemli bir eksikligt vardır. Bu ek
siklik teorik planda kalmamıştır, bu eksiklik pratik plana da yan
sımış ve gerek Abdülhamit'in gerekse işgal altında İstanbul'da 
Vahdettin'in Meclisi kapatmalarıyla gerçekleşmiştir. Burada 
önemli olan nokta şudur; ne Abdülhamit ne de Vahdettin, uygula
makla sorumlu oldukları Anayasaları çigneyerek, darbe yaparak 
bunu yapmaınışlardır. O Anayasanın bazı maddelerini uygulaya
rak gelmişlerdir. Yani, her şey meşruiyet içinde geçmiştir, kimse de 
Abdülhaınit'e, Vahdettin'e bir şey diyememiştir. zaten Vahdettin o 
sırada işgal altında bir ülkenin ingiliz cemiyetinin bir üyesi olarak 
bunu yapıyordu. Ona cevap verecekler zaten hareket etmişlerdi, o 
bakımdan bu ikinci şey. söyledigim teorik yapıyı açıklama bakı
mından önemlidir; ama, pratik bakımdan o kadar önemli degildir. 

Şimdi, bu hakimiyet telakkisi iktidar kuraınındaki degişikligin 
ilk örneği nedir? Bunu kesin olarak cevaplaİldırmak mümkün de
gil; ama. bilinen ve hem de çok çarpıcı bir şekilde bilinen, millete 
ilan edilen hem de haykırarak ilan edilen bir vesikası vardır. bu 
Amasya Taınimidir. Amasya Tamiminde. hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir. İşte bütün cumhuriyet ilkesi de oradadır. demokrasi il
kesi de oradadır ve bütün temel insan haklarının güvencesi de bu 
ulusal haykırıştadır. Şimdi, 1946'ya kadar bu uygulanmamıştır, 
biçimsel olarak uygulanmamıştır. Bence uygulanmıştır, neden uy
gulanmıştır; çünkü, biz özgürlük deyince günümüzde daha çok bi
reysel planda düşünüyoruz, bireysel özgürlükleri düşünüyoruz, 
oysa özgürlük, her şeyden önce toplumsal, ulusal özgürlüktür .. · 
Ulusal özgürlük olmadan, ulusal haklar. temel haklar olmadan bi
reysel özgürlükler olamaz. Onun içindir ki, milli egemenligin kur
tar~ması, savunulması ve gerçekleştirilmesi, bu bakımdan atılan 
en büyük adım ve teminat olmuştur. Yani, sadece sözde kalmamış, 
Lozan Antlaşmasıyla bildigirniz Misakı Milli sınırları içerisinde 
güvencesine de kavuşmuştur. 
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Şimdi, biçimsel düşeye geliyorum, biçimsel düşeydeneden ge
cikmiştir; bunun üzerinde uzun uzun durmak mümkün. Fakat, 
sözümün başında söyledigim gibi, bu konuda teorik bir açıklık her 
zaman olmuştur. Yani, hiçbir zaman İtalya'da 1 922'de komünist
ler iktidara gelip, parlamentoyu dereceler yuvası olarak ilan ettik
leri, Türkiye'de de kısmen etkilerlikleri zaman bile, Hitler 1933'de 
iktidara geldikten sonra, bile ve daha önceki arkadaşlarımın söy
ledigi diktatörlük ve totaliter rejimler dalgası, medeni dünya da 
dahil bütün dünyayı sardıgı zamanda bile Türkiye'de planlı bir çok 
partili hayata açıklık -ona karşı eleştiriler de olmuştur, tamamen 
olmamıştır demek imkansız- bu konuda açıklık devamlı korun
muştur. Bence önemli bir denemedir, küçümsenecek bir olay de
gildir, serbest fırka tecrübesine ragmen. Geçmişte herhangi bir 
Anayasa degişikligi yapılmadan, sadece cemiyetler narnındaki bir 
ifadeyle çok partili hayata geçilmiştir. Fakat. çok partili hayata ge
çildikten sonra bakın elli sene geçiyor. bu elli senenin degeriendi
rilmesi ayrı bir konudur. Burada iki tip soruyla karşılaşıyoruz, ko
nuşmamı beyanlarla bitirmekten çok sorularla bitirmek istiyo
rum. Öncelikle tespitle hareket ederek ben sorular sormak istiyo
rum, bu tespit şudur; bu elli senelik çok partili hayat uygulamamız, 
ulusumuzu tatmin etmemiştir. Yani, bu elli sene içerisinde darbeler 
olmuştur, ara rejimleri olmuştur; ata rejimleri çok kibar bir ifadedir. 
Çünkü, yüzbinlerce insan tutuklanmış. hapisiere atılmış. daha son
ra yüzyılı çeşitli yönlerden tehdit eden hareketler olmuş, bunların 
istedigimiz, özledigimiz biçimde işlemesini engellemiştir. 

Şimdi, bu durumda sorulacak sorular şunlardır. iki düzeyde
dir; bu eksik ve kötü işlemenin, en azından yetersiz işlemenin se
bepleri nerededir? Sebepleri, konjonktürel midir; çok partili haya
ta geçiş şeklimizden mi kaynaklanmaktadır? Mesela. Sayın Bur
çak dedi ki : "Çok partili hayata geçişimiz. tamamen. San Francis
co Konferansına katılabilmek için bir girişimdi." bunu, kabul eder
ken -ki. bunu geniş ölçüde gerçegin bir parçası olarak kabul edi
yorum- o zaman, demokrasi küçülüyor. Gerçekten, o zaman 46 
ruhu denilen havanın esmesine ragmen, demek ki, uluslararası 
ilişkilerin empoze ettigi bazı nedenler egemen olmuş bu sürece. 
Halbuki, bunu tamamlayıcı bilgiler verdi Özbudun arkadaşım. De
mokrasiye geçişi üç şık etrafında topladı ve bence bunlar arasın
da bir çelişki yok. Bunlar birbirini tamamlayıcı unsurlar. Kısaca, 
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durum şu : 1946 ile 1950 arasındaki süreç ne gibi yetersizlikler -
hem Türkiye'nin iç koşulları itibarıyla hem de uluslararası kon
jonktürün Türkiye'ye empoze ettigi koşullar itibariyle- ne gibi özel
likler taşıyordu ki, demokrasiye, Türk demokrasisine böyle çok ek
sik ve yetersiz bir işleme modeli empoze etti. Birinci soru bu. 

İkincisi, Türk demokrasisinin eksikliklerini, yetersizliklerini bir· 
tek bununla izah edemeyiz. Bir nevi, uluslararası planda bile tar
tışma konusu yapılmasını bu nedenle izah edemeyiz. Bunun kül
türel ve geleneksel nedenleri neydi: yani. kısaca. siyasal kültürü
müzün 19 uncu Yüzyılı da kapsayan bir biçimde gelişimi, bizleri 
nasıl koşullandırdı da bunun sonucu olarak biz, demokrasiyi öz
ledigimiz güvenlik, hak ve özgürlük koşulları içinde yaşayamadık. 

Tabii, kişisel olarak, bu konuda düşüncelerim var. sizlerin de 
var, herkesin de var. O bakımdan, bunlara yeniden girmek istemi
yorum; fakat, düşüncelerimiz ne olursa olsun, bunların yeterli ol
dugunu da zannetmiyorum. 

_Bu toplantıda son konuşmayı yaparken, bu konulardaki dü
şü~celeri zenginleştirmeyi; fakat, sadece, teorik planda kalmama
yı -ki, Türkiye'de maalesef böyle oluyor. herkes her şeyi söylüyor, 
aslında, olumlu planda da Türkiye'de söylenınemiş bir şey yok; fa
kat, tamamen nazari planda kalıyor- hem bu konudaki düşünce
lerimiziyeniden gözden geçirip derinleştirmeyi hem de -başta ta
bii, politikacılara bu konuda çok büyük bir görev düşüyor- bunla
rı hayata, vatandaşların tasvibi ve özlemiyle birlikte kavuşturma
yı diliyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Profesör Doktor Taner TİMUR'a çok teşekkür ediyo
rum. Şimdisorulara geçiyoruz. 
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SORULAR VE CEVAPLAR ; 

İlk soru, Profesör Doktor Sayın BURÇAK'a yöneltilmiş. 

"Demokrat Parti dönemi Milli Egitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Rıf~ 
kı Salim BURÇAK'a : 

"Çok partili demokrasi tarihimizde bir Demokrat Parti var. Bu 
parti. demokratik çok partili yaşam ortamında yargı denetiminde
ki bir seçimle iktidar olmuştur. Daha iktidarının başında. kendi
sinden çıkmış olan Millet Partisi ile içinden çıktıgı Cumhuriyet 
Halk Partisini yok ederek, tek parti olmaya özenmiş ve girişmiştir. 
Bu girişimbaşarıyada yaklaşmıştır. Çok şükür, bagımsızlık. öz
gürlük ve demokrasi yolcusu Atatürkçüler vardı ve Türk ulusu on
lara destek oluyordu. Ulusun iki gücü, ordu ve gençlik elele vere
rek. Türkiye'yi tek partiye dönmekten, Demokrat Partiyi de tek 
parti olmaktan, 27 Mayıs 1960 Devrimiyle kurtarmışlardır. 

Bu tarihsel bir gerçektir düşüncesindeyim." 

Sayın Burçak, bu görüşüme katılırlar mı diye soruyor egitimci 
Mehmet Emin ALİOÖLU. 
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Prof. Dr. Rıfkı Salim BURÇAK 
IX., X ve XI. Dönem Erzurum Milletvekili, 
Gümrük - Tekel ve Milli Eiftim Eski Bakanı 
Bu, uzun tartışmayı gerektiren bir sorudur. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti'nin mensuplarından biriyim, şere
finde ve sorumlulugunda ortagım, hiç şüphe yok. Demokrat Parti
nin 1950 ila 1960 yılları arasındaki dönemi, Türkiye'nin •. mücade
le bakımından, siyasi partilerin mücadelesi bakımından çok kırıcı 
oldugu olaganüstü bir döneme rastlar. Bunun fevkalade uzun bir 
izahı var, yapamayız. Ancak, ana hatlarını söyleyeyim. Bir kere, 
Demokrat Partinin bu memlekete büyük hizmetleri vardır. Ben, 
günün konusuna ve tüdü tartışmalara girmernek için belli seviye
de tuttum. Eger, buralara gireceksek, söyleyecegimiz çok sözler 
var. 

D€mokrat Partinin, herhangi bir siyasi partinin, bir ülkede 
halk tarafından tutulması, halk tarafından gördügü hizmet karşı
Iıgında oy alması önemli bir faktördür. Bir parti, yüzde I - Yüzde 
2 oy alıyorsa. halkın itibar ettigi bir parti degildir. Peki, Demokrat 
Partiye bu açıdan baktıgımız zaman, Demokrat Parti, bu milletten 
yüzde 57 oy alan bir partidir. Çok geniş, halkımızın bilmedigi, gör
medigi, düşünemedigi hizmetleri yapmıştır. Yüzde 57 oy, 50 sene
lik politika hayatımızda rekordur. Bu oy sebepsiz mi alındı; hayır. 
Türk halkı, her seçimde şuurla oy verir. Bu itibarla, bu, böyle bir 
parti. Bunun hataları yok muydu; elbette ki vardı. Ben, 20 sene 
evvel yazdıgım kitapta da yazdım, şimdi kaleme aldıgım kitaplar
da da yazdım. Körü körüne bir savunma benim için söz konusu 
degildir. Hataları vardı; ama, sevabı üstündü. Bunu tarihsel bir 
gerçek olarak kabul etmeliyiz. Yani, bu memleketin bir müessese
sidir. Buradaki iddianın yanlış tarafı şudur : "Millet Partisi ve için
den çıktıgı Cumhuriyet Halk Partisini yok etmek için ... " Böyle bir 
niyet yok, o günün ölçüsüz siyasi mücadelesi içinde yapılmış bir 
yorumdur. Bu yorumun, bugüne kadar, intikal etmiş olmasına 
dogrusu hayret ederim. DP'nin içinde. ben, bu türlü bir niyete hiç 
rastlamadım, icraata, zaten rastlamadım. Şiddetli mücadeleler 
vardı. Buna, bana ait olmayan, Cumhuriyet Halk Partisinin önde 
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gelen yöneticilerinden Profesör Turhan Feyzioglu'nun bir sözüyle 
cevap vermek isterim. 

Feyzioglu, ölümünden az evvel yazdıgı bir yazıda diyor ki : 
"Acaba. Demokrat Parti döneminde, bu şiddetli mücadeleyi ne di
ye yaptık? Ben, 1957'de milletvekili oldum. Bugünkü aklım o za
man olsaydı. o mücadeleyi yumuşatmak için bütün gücümü har
cardım. Liderler üzerinde tesirimi harcardım; ama, ben, tecrübe
siz bir insandım. 1957'de iki parti arasında bir mücadelenin içine 
geldim. Atatürkçülük üzerinde bir görüş farkı yoktu, milliyetçilik. 
konusunda müşterektiler. Bugün söz konusu olan meselelerio ço
gu -bölücülük vesaire- o zaman yoktu. Peki, ne diye bu kadar şid
detli mücadele yaptık" diyor. Bir ilim adamı, siyaset adamı. ölü
münden az evvel, bunları yazdı, söyledi. Bu itibarla, burada, De
mokrat Partiye izafe edilen niyet asla mevcut degildir. Demokrat 
Parti, tek partiye dönüşme iddiasında olan bir parti degildi. Bu id
diayı öne sürenler, sadece, 1 960'ın birkaç ayının (bahar aylarının) 
gergin havasının tesiri altında yapıyorlar. Demokrat Partinin 1 O 
yıllık teraatı var. Bu itibarla, ben, buna asla katılmıyorum, böyle 
bir niyeti hiç sezmedim. 

Benim verecegim cevap bundan ibaret. 

BAŞKAN - Bu sorumuz da Sayın BURÇAK'a; 

Türkiye'nin savaşa aktif bir şekilde katılmadıgını, hiçbir fizik
sel hücum görmeyen Türkiye'nin San Francisco Konferansı'na da
vet edilmesine. savaş şartlarında 7 milyon insanını kaybeden Sov
yetler Birligince olumsuz bir şekilde tepki geldigini ve bu tepkinin 
dogrudan Türk-Sovyet ilişkilerine olumsuz etkilerini belirtti. Rus
ya'nın bu tepkisine ters bir şekilde, bu Konferansa katılma dave
tinin, savaşa aktif olarak katılan İngiltere'den gelmesini neye bag
layabiliriz? ingiltere'yi bu davete iten faktörler nelerdi? 

Prof. Dr. Rıfkı Salim BURÇAK - San Francisco Konferansın
dan evvel Yalta Konferansı, üç büyükler arasında (Amerika, ingil
tere ve Sovyet Rusya arasında) yapıldı. ingiltere, bu üç büyüklerio 
görüşünü bize intikal ettirdi. Çünkü, bizzat ingiltere'nin kendisi 
de Türkiye'yi harbe sokmak için çok çaba harcadı. Chircill, savaş 
içinde, Türkiye'yi harbe girsin diye birkaç defa zorladı. Fakat. Tür
kiye, bunlara mukavemet etti, harbe girmedi. Onunla ilişkilerimiz
de kırgındı aslında. Yalta Konferansında, üç büyüklerin aldıgı ka-
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ran bize bildiriyordu; ingiltere'nin kendi görüşü degil sadece çün
kü, Sovyet Rusya ile ilişkileri fevkalade düzgün o tarihlerde, müt
tefiktirler. araları sonra açılacaktır. Savaştan sonra görülecektir 
ki, Sovyet Rusya, dünyaya tahakküm etme iddiasında. Bu yüz
den, Amerika şüphelenecek; bununla, savaş içinde yaptıgımız 
işbirli~ini barışta devam ettirme imkanı yoktur. Bu itibarla, on
ların karşısında bir cephe kurmamız lazımdı. Hatta, bu iptiyacı 
evvela Rosswelt duydu. Rosswelt, 1945'lerin başında vefat et
miştir; ama, savaşın sonuna kadar geldi. Rusya'nın yayılma te
mayülünü tehlikeli gördü~ü için savaştan sonra bununla işbir
ligini devam ettirmenin imkansızlıgını görmüş, sonra, onun ye
rine gelen Truman, bu politikaya renk vermiş, açıktan takip et
miştir. Bu sebeple, Amerika, bizim, böyle bir konferansta bu
lunmamızı arzu ediyordu. O sebeple, ingiltere. üçünün temsilci
si olarak davet etti. 

BAŞKAN - Bir soru da Türk Parlamento Tarihi Araştırma 
Grubu Üyesi Araştırmacı-Yazar Kazım ÖZTÜRK'ten; okutuyo
rum: 

"1945'te sadeleşen dilin Anayasaya yansıtılarak korunmaya 
alınması amacıyla 4695 sayılı Kanunun çıkarıldıgı, 1950'de iktida
rın degişmesinden sonra Türk Dilinin tabii seyrinde sadeleşmesi
ni saglamak üzere 5997 sayılı Kanun çıkarıldıgı yüksek bilgileriniz 
içindedir. 

Gerek, 1946 iktidarı gerek 14 Mayıs 1950'de degışen yeni ikti
dar Anayasayı degiştirecek üye sayısına sahip olup. kamuoyu bek
lentisi de böyle bir girişime hazırdır. 

Her iki degişik iktidar. Anayasa üzerinde durmuş; ancak, sade
ce Anayasa dili ile u~raşmıştır. 

Çok partili yönetimi kurumsallaştıracak ve gelecekte do~abile
cek pek çok sakıncaları giderecek olan Anayasa de~işikli~inin ya
pılmamış olmasını nasıl açıklarız? 

Yukarıdaki sorumun. degerli Hocamız Prof. Dr. Rıfkı Salim 
BURÇAK tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ederim." 

BAŞKAN - Buyurun Sayın BURÇAK. 

38 



Prof Dr. Rıfkı Salim BURÇAK 

Prof. Dr. Rıfkı Salim BURÇAK - Tespitiniz dogrudur. Yani, 
bugün aradı~ımız teminatı o zaman anayasa tadilatında koyama
dık, keşke, getirmiş olsaydık; olmadı. Mücadelenin çok şiddetli 
oluşu ... Tasawur buyurunuz ki, 1950'de çok serbest bir seçim ya
pılıyor ve CHP eliyle yapılıyor. İşte, bu seçimde ezici ço~unlukla ge
liyor. Üç ay sonra belediye seçimi yapıldı, 1950'nin Eylülünde ya
pıldı. O zaman Halk Partisinin lideri. kampanyasında şu sözleri 
söyledi : "Büyük milletler de bir defa aldanabilirler; ama. her za
man aldanmazlar. Türkiye, 1950 seçimlerinde aldanmıştır." Bun
lar, başından itibaren şiddetli bir mücadeleye yol açan tutumlar
dı. Ben, bunları gayet muhterizane bir uslüp içerisinde söyledim; 
ama, işi, çok açarsanız, Demokrat Parti döneminde, bugün özlemi
ni duydu~umuz müesseselerin hepsi gerçekti ve çok iyi oldu. Bu 
demokrat tekamülle ilgilidir. Her şey birden olur mu? .. 

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN - ....... Hukuk sistemimizin gerek 
siyasi partiler sistemimizin ciddi kusurlarla malul oldu~u. hem bu 
işin pratigini yapan bizler gibi nacizane teorisini yapmaya çalışan 
insanların malumudur; ama. nasıl geliştirilir; tabiatıyla, bu konu
da fikirlerimiz var; pek çok yerde yazılı ve sözlü olarak ifade etti
~im fikirler var. Bir tanesini söyleyeyim ki, benim şahsen tercih et
ti~im seçim sistemi tek isimli ve iki türlü sistemdir; ama. bunun 
gerekçelerini, lehte ve aleyhte görüşlerini anlatmaya kalksam. sa
atler alır; bu saatten sonra sabrınızı suüstimal etmek istemem. Si
yasi partilere gelince. bugün, bütün partiler bir liderler oligarşisi 
halini almıştır, istisnasız biçimde. Bunu önlemenin de bir yolu. tek 
isimli seçim sistemi olabilir; çünkü, o zaman seçilen. kendisini li
derin akibetine degil, kendi mahalli popülaritesine borçludur. Do
layısıyla, bugünkü ölçüde parti disiplini olmayacaktır. olamaya
caktır. 

Bize sorulacak olursa, ikinci olarak yapabilece~im tavsiye. par
ti adaylarının seçiminde demokratik davranılmasıdır; mümkünse, 
bütün kayıtlı üyelere seçtirilmesidir. 

Bu ikisinin bütün meseleleri çözmese bile. bazı meseleleri çö
zecegine kaniyim. 

Çok teşekkür ediyorum. . 
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Cahit KARAKAŞ 

TBMM E. Başkanı- Sayın Başkan, izin verirseniz bir şey söy
lemek isterim. 

DemokrasiiDizin 50 nci senesinin kutlanması vesilesiyle böyle 
bir sempozyum düzenlendi. Ama, konuşmalardan çıkan, demok
rasiiDizin halka tam sevdirilmesi ve saydıruması için gerekli olan 
hesapları tespit etmek üzere, bir sempozyum düzenlenmeli. Bu
nun da koşulu, bu 50 senelik demokrasimizi. inkıtasız nasıl yer~ 
leştirebiliriz ve geliştirebiliriz? Bunun da koşulu Sayın Özbu
dun'un da ifade ettigi gibi, esas, Partiler Yasasını değ;iştirmek, par
ti, lider hegemonyasından arınmış bir demokratik sistem geliştir
mek ve seçim sistemini vatandaşın özlemini duydugu bir parla
mentonun, istikrarlı bir parlamentonun oluşmasına imkan vere
cek şekle sokmaktır. Benim önerim, Sayın Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulunun bundan sonra yapacağ;ı sempozyumda, esas, demok
rasiiDizin kalıcı olması, istikrarlı olması ve gelişebilmesi için yapıl
ması gerekli yasal düzenlernelerin parti bazmda ve seçim bazmda 
ele almasını teklif ediyorum bu vesileyle. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın KARAKAŞ. 

Değ;erli arkadaşlar, sempozyumu bitirmeden evvel, bir arkada
şımız "sual sorma yerine bir sual ve verilen cevap üzerinde tarih
sel bir açıklama yapınama izin verirseniz sevinirim" demişler. Bu 
açıklama, karşı görüşlerin de açıklanmasını gerektirir diye düşü
nüyorum; fakat, Sayın Meclis Başkanımızın vermiş oldugu davet 
1 0- 15 dakika sonra başlayacak. 

Sayın Karakaş'ın açıklaması, benim, sizlere bu sempozyumu 
kapamadan evvel söylemek istedigim birkaç kısa fikri teyit ettiğ;i 
için kendilerine teşekkür ediyorum. 

Saat 16.00'da başlayan sempozyumumuz yaklaşık üç saattir 
devam ediyor. Bu sempozyum 50 yıllık çok partili hayatımızın çeş
nisini bu kadar kısa bir sürede, üç konuşmacımızmda fevkalade 
mükemmel bir şekilde fikirlerini açıklamaları şeklinde, Sayın 

Korkmazcan ve Sayın Meclis Başkanının da sunuş ve açış konuş
malarmda da belirttikleri hususları da dikkate alırsak, bu süre 
için tatminkar bir tartışma zemini yaratıldığ;mı düşünüyorum. 
Anıfl.. ben de Sayın Karakaş'm biraz evvel belirttigi gibi, şunu ifa-
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de etmek istiyorum ki, bu konunun teferruatlı bir şekilde ele alın
ması yerinde olur; nasıl oldugu, nereden nereye geldigi degil de 
bugünden itibaren yapabilecegimiz şeyler nelerdir? Mesela, bun
dan bir süre önce Tokat'taki üniversitede Sayın Gürbüz'ün seçim 
sistemiyle ilgili bir konuşmasını hatırlıyorum, büyük bir yankı ya
ratmıştı; çünkü, seçim sistemleri hakkında görüşlerini beyan et
mişlerdi. 

Meclisimizin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Türk Parlamenter
ler Btrligiyle birlikte -bu daha çok, Türk Parlamenterler Birligi ola
rak bize düşüyor- bunu ele alabiliriz. Bugünkü, gayet degerli ko
nuşmacılarımızı davet ederiz ve daha uzun süreli bir şey olur. Bu 
sempozyumu şöyle bir müşahadeyle kapayabilirim; o da şu: Ben 
ve benim yaşıma yakın bulunan zevatın da hatırlayacakları veçhi
le, Atatür~'ün devrimini bizzat yaşadık. Ve, geri kalanları da hep 
birlikte müşahade ettik. Yapılan beyanlardan ortaya çıkan sonuç 
şudur : Türk Milleti, bulundugumuz satıh veçhile, egitim bakımın
dan maalesef -Osmanlının yıkılma, gerileme devri bir buçuk asır 
sürmüştür, 177 4-1923. Ben, modern çagda böyle bir imparator
luk hatırlamıyorum. Düşünün ki, bir imparatorluk, bu imparator
luk içinde yüz türlu etnik grubu idare eden ve kendisinin içinden 
bugün. 45 küsur devlet -eger. Türki cumhuriyetleri de sayarsanız. 
50 küsur devlet- çıkmış bir imparatorlugun batış sürecinde- iste
nilen seviyede olmamıştır. (Kayıt bozuk oldugu için anlaşılamadı) 
Bu egitimin ne kadar kıymetli bir nesne oldugunu, bizim kafaları
mıza ...... Binaenaleyh. bizlerin. egitim bakımından. bütün bu kı
sıtlamalara ragmen, bu kahraman ve hakikaten tarihte büyük rol
ler ifade etmiş olan -İslamiyetten evvel de, İslamiyetten sonra da
Türk Milletinin demokrasisi nacize, hem egitim istiyor hem ekono
mik refah istiyor. Bütün bunlara ragmen, 1 923'ten bugüne kadar, 
kan dökmeden, birbirimize düşmeden bu safhaya gelmiş olmamız. 
bana öyle gözüküyor ki, ilerisi için bir dayanak teşkil ediyor. ina
nıyorum ki, Türk Milleti olarak, biz, bu üçüncü safhayıda başa
rıyla geçecegiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakikaten, önü
müzdeki yüzyılda kendisine layık olan o büyük seviyeye gelecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi, Türk Parlamenterler Birligi 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyor. sempozyumumuzu kapatıyo
rum. 
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Denizli Milletvekili 
TBMM Başkanvekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, Üniversiteleri
mizin Degerli Mensupları, Aziz Konuklar, Sevgili Gençler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu bu 
gün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin evsahipliginde Tür
kiye Cumhuriyeti ve Türk Hukuk tarihindeki önemli bir olayı, bi
limsel bir tartışmayla degerlendirmektedir. 

Günümüzden 70 yıl önce gerçekleşen Türk Medeni Kanunu ve 
O'nun ayrılmaz bir parçası olan Türk Borçlar Kanunu'nun yürür
lüge konulması olayı, çok yönlü degerlendirmelere konu olacak 
önemdedir. 

Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, toplum hayatı
mızda, yargı sistemimizde ve yargı örgütümüzün her açıdan yeni
lenip, çagdaşlaşmasında ilk ve en önemli katkıyı getirmiştir. 

Medeni Kanunun kişiler arası ilişkilerde ne kadar hayati bir 
degeri ve önemi oldugunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün mede
ni hukuklarını insan haklarına uygun, hukuk bilimine dayalı ve 
sistemli biçimde düzenleyemeyen toplumlar, çagdaş çizgiye ulaş
mış sayılmamaktadır. 

Atatürk'ün önderliginde Türk Hukuk Devrimini düşünen ve 
birbiri ardına gerçekleştirdikleri köklü hukuki degişiklikleri yürür
lüge koyan öncü kadro en baş sırayı Medeni Kanuna vermişti. 
Çünkü özgürlükçü ve eşitlikçi bir hukuk düzeni ile kişiler arası 
ilişkilerin saglam bir zemine oturtulması. yeni bir devletin kökleş
tirilmesi için hayati önem taşıyordu. Denebilir ki, Cumhuriyet'in 
hedefledigi demokratik hukuk devleti için yürürlüge konulacak re
formların temeli Medeni Kanun'la atılmıştır. 

Bildiginiz gibi medeni kanunlar, toplum içinde yaşayan kişile
rin her türlü özel ilişkilerini düzenlerler. Bu ilişkiler öylesine çeşit
li ve geniş kapsamlıdır ki. kaztiistik bir yöntemle sistemleştirilme
leri ve düzenlenmeleri düşünülemez. Nitekim. 18 inci yüzyılda 
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başlayan büyük yasalaştırma hareketleri sırasında bu yöntemin 
yıldızı parlamışsa da bir süre sonra bu yolla ilişkileri teker teker 
düzenlemenin imkfuısızlıgı anlaşılmıştır. Zira hukukun degişken
ligi topluma baglıdır ve toplumda en hızlı degişen ve kapsamı ge
nişleyen ilişkiler özel hukuk alanındadır. Bu bakımdan kazuistik 
yöntemlerle yapılan ve onbinlerce maddeden oluşan medeni ka
nunlar, yargıca hiçbir hareket serbestligi vermedigi için bir süre 
sonra geçerliligini yitirmişlerdir. Prusya'da 1784 yılında yürürlüge 
giren ve 20 binden fazla maddeyi içeren "Prusya Genel Memleket 
Kanunu" pek çok hukuk kurumunu bilimsel ölçülere göre düzen
lemişse de, yargıcı sımsıkı bagladıgı ve günün gereklerine ayak uy
duramadığ;ı için bir süre sonra uygulamadan kalktı. Buna karşı
lık, 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu (ki pek çok degişiklikler 
geçirmesine rağ;men hala yürürlüktedir) bütün dünyaya örnek 
olacak, amaca uygun ilk düzenleme sayılır. Nitekim bu yasayı kı
sa bir zaman içinde pek çok devlet ya aynen veya belli degişiklik
lerle ~endi hukuk sistei:nlerine aldılar. Böylece modern, eşitlikçi 
düşüncelere dayanan ve insan haklarının gelişme sürecine uydu
rulabilecek büyük medeni kanunların yapılması çıgırı da açılmış 
oldu. 1811 'de Avusturya'da yeni bir yasa yapıldı. Bütün bu yasa
ların verdigi deneyimlerden yararlanılarak 1900 yılında Alman 
Medeni Kanunu yürürlüge girdi. En son ve geniş kapsamlı mede
ni kanunu ise İsviçreliler 1912 yılında kabul ettiler. 

Eski hukukumuzun, özellikle medeni hukuk alanındaki yeter
sizligi bilinen bir gerçekti. Tanzimattan itibaren giderek ikili bir 
sistemin oluşması da bu yetersizligi bir sorunlar yumagına dönüş
türmüştü. Bu konuya biraz sonra başlayacak olan sempozyumda 
konuşacak bilimadamlarımız degineceklerdir. Bu yetersizligin ve 
milli bir yasayı kısa sürede gerçekleştirmekteki bilimsel birikim 
eksikliginin sonucu, devrim kadrosuna, bir an önce kişi ilişkileri
ni düzenleme konusunda degişikliklerin yapılması düşüncesini 
getirmişti. Yeni bir medeni kanunun hazırlanması çok uzun za
man alırdı. Fransız, Alman ve İsviçre Medeni Kanunları on yıllar
la ifade edilecek uzun ve meşakkatli hazırlık dönemleri sonunda 
ortaya çıkabilmişlerdi. Türk devrimini yürütenierin böylesine 
uzun bir zaman beklerneye tahammülleri yoktu. Kapsamlı hukuk 
degişikligi içinde baş yeri tutan medeni hukuk alanında bünyemi
ze en uygun olan bir çagdaş yasa seçilip benimsenmeliydi. Seçim 
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İsviçre Medeni Kanunu üzerinde oldu. Zira bu kanun, yargıca bü
yük hareket serbestligi veriyordu. Pek çok kurum, yargıca huku
ku günlük ihtiyaçlara uydurmak y~tkisi verecek şekilde ve akılcı 
bir anlayışla düzenlenmişti. Diger çagdaş yasalar da son derece 
mükemmel hukuk eserleri olmakla birlikte, İsviçre metninin özPl
liklerine sahip bulunmamışlardı. 

Bilinen çeviri aşamalarından sonra kanun metni bir hükümet 
tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevkedildL Kısa sü
re içinde görüşülüp kanunlaştı. 

Türk Medeni Kanunu'nun İsviçre'den alınması hukuk tarihi
mizdeki en önemli olaylardan biri sayılır. Hukukçularimız ciddi sa
yılacak hiçbir zorluga ugramadan bu kanunu kısa süre içinde ulu
sallaştırmışlar ve kendi malımız yapmışlardır. Böylece başlangıçta 
pek çok hukuk bilgininin ileri sürdügü sakındılar giderilmiş oldu. 
Elbette bir yıllık bir özel hukuk alışkanlıgının, birkaç yılda tam 
olarak giderilmesi mümkün degildi. Ama bu kanun öylesine kısa 
zamanda benimsendi ki, pek çok sorun kanunun esnek hükümle
ri ve hukukçularımızın çabası ile rahatça çözüldü. 

ı 9 ı 2 yılında İsviçre'ye de devrim sayılacak yenilikler getiren bu 
yasa, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde eskidi. 
Hele insan hakları konusunda eşitlige-ilişkin hükümlerde önemli 
aksaklıklar göze çarprnaya başladı. Bu nedenle İsviçre'liler yasala
rını çok geniş bir degişiklige tabi tutarak bu sakıncaları giderdiler. 

Türk Medeni Kanunu ise büyük ölçüde 1926 yılındaki biçimini 
koruyor. Yargıtayımızın içtihatları ve son zamanlarda Anayasa 
Mahkememizin yerinde kararları ile eskiyen bazı hükümlerin 
mahzurları gideriliyorsa da böylesine bir çalışma sistemi kanunun 
bütününe dokunamadıgı için eksiktir. Türk hukukçusu artık ulu
sallaşmış ve bizim malımız olmuş bu yasayı en çagdaş ölçülere gö
re degiştirecek olgunluga erişmiştir. Nitekim hazırlanan taslaklar
la baştan· aşagı yenilenme yoluna giren Medeni Kanunumuz şim
di Yüce Meclisimizin çalışması ile bu çagdaş görünümünü almak 
zorundadır. Bu çalışmalara bilimsel eleştirilerin ışık tutacagını 

umuyorum. Bu günkü sempozyum da, bu alandaki bilimsel çalış
malara ve katkılara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdigi özel 
önemi ifade etmektedir. 
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Böylesine önemli bir hukuk olayını degerlendirmekten dolayı 
çok mutluyum. Bu anlamlı toplantının başlangıcında, demokratik 
bir hukuk devleti oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 
temelini atanları şükranla anınayı bir borç sayıyorum. Başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hukuk düzenimizin yenilen
mesi için, gerek yasa yapılması, gerekse bu yasaların Türkiye'yi 
demokrasiye hazırlayıcı bir anlayışla uygulanması yolunda hizme
ti geçen devlet, siyaset ve hukuk adamlarımızdan ebediyete göçen
Iere rahmet, yaşayanlara saglık ve mutluluklar diliyorum. 

Ayrıca, Cumhuriyet Türkiye'sinin erken dönemlerindeki zorun
luluklar dolayısı ile iktihas edilen yasaların milli bünyemize uygun 
hale getirilmesinde bilimsel çalışmaların üstün katkısı anılmaya 
deger; bu sebeple, hukuk bilimi alanında sayısız eser vererek uy
gulayıcılara ve yasa yapımcılarına yol gösteren bir bölümü şu an
da içinde bulundugumuz bilim kurumunda hizmet vermiş olan bi
lim adamlarımıza teşekkür borçlu oldugumuzu belirtmek isterim. 

Sempozyumun hazırlanmasına büyük katkıları olan bilima
damlarımıza, toplantımıza İsviçre'den katılan degerli bilimadamı 
Prof. Dr. Pierre TERCIER'e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ögretim Üyesi Prof. Dr. İlhan ULUSAN'a, Anadolu Üniversitesi ög
retim Üyesi ve TBMM Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Ahmet MUM
CU'ya, evsahibi üniversitemiz Ankara Üniversitemizin Rektörüne, 
Hukuk Fakültesi Dekanına ve ögretim Üyesi Prof. Dr. Bilge ÖZ
TAN'a ve Ankara Üniversitesi'nin degerli mensuplarına, bu toplan
tının gerçekleştirilmesine karar veren ve katkı saglayan Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu'nun Üyeleri ile emegi geçen herkese teşek
kürlerimi sunarım. 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanımızı kürsüye davet ederken, hepinizi 
saygılarımla selainlarım. 
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Türkiye Büyük Mlllet Meclisi Başkanı 

Sayın milletvekilleri, 

Degerli bilim adamları, 

Sevgili gençler ve konuklar, 

Bu gün çok mutlu bir olayın 70 inci yılını bilimsel bir sempoz
yum il~ kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu olayın niteligi
ni biliyorsunuz. Türk Medeni Kanunu ile onun ayrılmaz bir parça
sı olan Türk Borçlar Kanunu 1926 yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edildi. Sırasıyla 4 Nisan ve 8 Mayıs'ta ka
nunlaşan bu metinlerin ikisi d_e 4 Ekim 1926 günü birlikte yürür
lüge girdi. Böylece yalnız Türkiye'de degil bütün dünyada görül· 
memiş kapsamda ve genişlikte büyük bir hukuk olayı gerçekleşti. 
Zira Türkler bin yıla yakın uygulanan ve bütün iyi niyetli girişim
lere ragmen bir türlü dagınıklıktan ve tutarsızlıktan kurtarama
dıkları özel hukukl~ını bırakıyor ve bambaşka bir sistem içine gi
riyorlardı. Gerçi 19 uncu Yüzyılın ikinci yarısında bizden önce Ja
ponlar da aynı işe girtşmişlerdi. Hatta Japonlar ilkönce Fransız 
Medeni Kanunu'nu almışlar, ama 20 nciYüzyıl başında daha mo
dern bir kanun yapılınca, yani Alman Medeni Kanunu yürürlüge 
girince, hiç duraksamadan Fransız Yasasını bırakıp yeni Alman 
düzenleinesini benimsemişlerdi. Bugün Japon Medeni Hukuku ile 
Alman Medeni Hukuku pek çok konuda aynı gelişim çizgisi için
dedir. 

Bizim İsviçre Medeni Kanunu'nu benimsernemizin önemi daha 
fazladır: Herşeyden önce Japonlar tarihleri boyunca oldukça latk 
bir yaşam sürmüşlerdir. İkincisi, Japonlar Batı'dan, tıpkı bizim gi
bi, pek çok yasayı aynen alırken, Medeni Kanun iktibasında bazı 
degişikliklere gitmişlerdir. Türk Medeni Kanunu ise İsviçre'den 
özüne hiç dokunmayan çok önemsiz birkaç ufak degişiklik bir ya
na oldugu gibi alınmıştır. Bu bakımdan, hukukçuların diliyle tam 
bir "total resepsiyondur". Yani yabancı bir yasa bütünüyle alın
mıştır. Böylesine bir hukuk devrimi dünya tarihinde bu nedenle 
tektir. 
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Bugün aradan 70 yıl geçtikten sonra Türk Medeni Kanunu'nun 
her bakımdan ulusallaştıgını görüyoruz. Bu ilginç ve olumlu sonu
cun alınmasında rol oynayan sebepler üzerinde kısaca durmak ge
reklidir: 

Devleti kuran temel hukuk kuralı anayasadır. Hukuk düzeni
nin de anayasaya uygun olarak işlemesi saglanmalıdır. Hukuk dü
zeninin esas ögeleri ise kişilerdir. Hukuk, kişiler arasındaki ilişki
leri düzenler. Devletin de en baş işlevi bu düzenleme görevini yeri
ne getirmekte yatar. Öyle ise kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi 
devletin temel görevidir. Nedir bu ilişkiler? Bunlar kişinin dogu
mundan öncesini de kapsamına alacak ve ölümündc=:n sonrasını 
da düzenieyecek her türlü özel ilişkileridir: Kişi hangi koşullar al
tında, ne zaman hak sahibi olur? Haklarını nasıl kullanır? Hakla
rın özü nedir? Aile nasıl kurulur. işler ve sona erer? Bir kişinin 
ölümünden sonra mal varlıgı nasıl ve kimler arasında paylaştırı
lİr? Kişilerle eşyalar arasında ilişki nasıl dogar? Yani mülkiyet ve 
benzeri haklar nasıl düzenlenir? Kişiler başta ekonomik nitelikli 
olmak üzere karşılıklı yükümlülükler doguran ilişkilere hangi ko
şullar altında girebilirler? İşte bütün bu son derece yaşamsal sta-' 
tüleri saptayan ve o statülerden dogan ilişkileri kurup işleten hu
kuk alanı medeni hukuktur. Eger bu alan derli toplu. bütünsel bir 
yasa metniyle devletçe düzenlenmezse. insanların özel yaşamlan 
karmakanşık bir duruma gelir. Aile yaşamından ekonomik ilişki
lere kadar her türlü toplumsal zorunluluklar içinden çıkılamaz bir 
hale dönüşür. Bu bakımdan eger topluma bir düzgünlük, çagdaş
lık. yenilik getirilmek isteniyorsa, en iyi biçimde hazırlanmış bir 
medeni kanuna ihtiyaç vardır. Medeni kanunlar toplumun iç yapı
sının en temel düzenlemeleridir. Elbette bu temel düzenleme. ru
hunu, ona can veren ilkeleri anayasadan alacaktır. Ama devrim 
geçiren bazı toplumlarda medeni hukuk alanında ilkeler saptanır
ken bazen anayasaların da önüne geçildigi görülür ve bunun en 
çarpıcı örnegine Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüge girmesinden 
sonra rastlanmıştır. Biraz sonra bu önemli konuya dikkatinizi çe-

. kecegim. 

Ulusal egemenlige dayanan modern Türk Devleti kurulup bir 
cumhuriyet niteligini alınca, onun iç hukuk düzenini tamamen ye
nilemek zorunlulugu ortaya çıktı. Mevcut hukuk kurallan her ba
kımdan yetersizdi ve Türk Devriminin amacı olan çagdaşlaşmayı 
önleyici nitelikteydiler. Devletin temel yapısı 1924 yılında kesin is-
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tikrara kavuşunca bu önemli işi başarmak gereğ;i kendini açıkça 
hissettiriyordu. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türki
ye Büyük Millet Meclisi'nin İkinci Dönem Üçüncü Yasama yılını 1 
Kasım 1925 tarihinde açarken şunları söylüyordu: " ... diğ;er taraf
tan Cumhuriyet Adliyesinin müstenidatı olacak kanunların bir an 
evvel vücuda getirilmesine nasbı nazar edilmelidir ... Nakafi ka
nunların devamına müsaade etmek yüzünden milletin maruz bu
lundugu müşkilatın bir an önce izalesi gayrikabili tehir zaruriyat 
cümlesindendir ... " Açıkça görüldügü gibi Büyük Önder hukuk dü
zenine temel olan kuralların "yetersiz" kaldıgını ve bu nedenle 
"milletin zorluklar içinde" bulundugunu görmekte, hukuk devri
mine bir an önce başlanılması gerektigini ifade etmektedir. Bu 
önemli konuşmasından tam dört gün sonra, 5 Kasım ·1925 günü 
ATATÜRK daha da önemli bir söylev verir. Bu konuşma şimdi ça
tısı altında bulundugumuz Ankara Hukuk Fakültesi'ni açarken 
yapılmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yüksek ögretim kurumu olan bu 
bilim ocagını açarken ATATÜRK eski hukuku tam bir uzman gibi 
eleştirir ve sonunda şu çarpıcı cümleyi söyler: " ... büsbütün yeni 
kanunlar vücuda getirerek eski esasat-i hukukiyeyi temelinden 
kal etmek teşebbüsündeyiz ... " Evet, baŞka çıkar yol yoktu, zira es
ki hukukun artık "ıslah edilebilecek .. " yanıkalmamıştı. Onu teme
linden kaldırıp yepyeni yasalar koymak gerekli idi. İşte Cumhuri
yetimizin ilk yüksek ögrenim kurumu da bu yeni yasaları ögrenip 
uygulayacak bir hukukçu kuşagı yetiştirmek için açılmıştı. Ata
türk hukuk devriminin önemini öylesine kavramış ve onu yerleş
tirmek için bilim kurumlarının gerekligine öylesine inanınıştı ki, o 
zamanki adıyla "Ankara Adiiye Hukuk Mektebi" olan bu seçkin Fa
kültemizin açış söylevini şu ünlü cümlesiyle bitirmişti: "Cumhuri
yetimizin müeyyidesi olacak bu büyük müessesenin küşadında 
hissettigim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım ve bunu izhar ve 
ifade etmekle memnunum" ATATÜRK hiç kuşkusuz dünyanın en 
büyük devrimcisidir. Onun bu cümlesi üzerinde düşünmek gerek
lidir. Bu sözleriyle o büyük Dahi, hukukun önemini ve tam olarak 
ögretilmesindeki yaşamsal zorunlulugu .en açık biçimde ifade et
mektedir. 

Ben konunun teknik özelliklerini bir yana bırakıp bu büyük ya
sanın Türk toplumuna getirdigi en önemli yenilikleri kısaca belirt
mek istiyorum: Herşeyden önce Türk vatandaşlarının günlük ya-
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şamlarındaki her türlü statü özelliklerine ve her çeşit ilişkilerine 
düzgünlük gelmiştir; kadın-erkek arasında kişilik. aile. miras ve iş 
yaşamında görülen eşitsizlik kaldırılmıştır. Sadece bu yenilik dahi 
Medeni Kanun'un ne kadar önemli oldugunu belirtmeye yetişir. 
Nihayet, daha Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında devlet diniyle il
gili madde dururken. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görevi 
olarak "ahkfun-i şeriyyenin tenfizi (Madde 26)" gösterilmişken, Me
deni Kanunumuzun 266 ncı Maddesi şu çok önemli hükmü getir
mektedir: "Çocuğ;un dini terbiyesini tayin ana ve babaya aittir. Ana 
babanın bu husustaki hürriyetini tehdit edecek her türlü muka
vele muteber değ;ildir. Reşit dinini intihapta hürdür." Böylece ko~ 
nuşmamın başında söylediğ;im hususa değ;inmiş oluyorum. Bu 
hükmüyle Medeni Kanun Anayasamızın önüne geçmiştir. Bu hu
susta uyum ancak iki yol sonra sağ;lanmış, 10 Nisan 1928'deki 
ünlü Anayasa değ;işikliğ;i ile devlet diniyle ilgili bütün hükümler 
kaldırılmıştır. Öyle ise gerçek anlamıyla lcliklik ilkesi Anayasadan 
önce Medeni Kanunumuzla tanınmış oluyor. Zira bu Kanunun an
dığ;ım hükmü çocuğ;un dinsel eğ;itimini devlete değ;il ana-babaya 
bırakmakta ve bu konuda ana babanın özgürlüğ;ünü kısıtlayıcı 
hiçbir anlaşmaya yer vermemektedir. En önemlisi, reşitolan Türk 
vatandaşına dilediğ;i dinsel inanışa bağ;lı kalmakta tamamen öz
gürlük tanınmasıdır. 

Medeni Kanunumuzun getirdigi daha pek çok yenilik vardır. 
Bütün bunları saymak bu açış konuşması çerçevesini aşar. İşte 
bütün bu olumlu yenilikler yasamızı kısa sürede ulusumuza be
nimsetti; isviç.re kökenli olmasına rağ;men akla ve bilime dayandı
gı için bu yasayı hukukçularımiZ ulusal ihtiyaçlarımıza göre yo
rumlayıp uyguladılar. Artık tamamen kendimalımız olan bir Me
deni Kanun var. Elbette, bu Yasanın özellikle kadının aile içindeki 
durumuyla ilgili bazı hükümleri eskimiştir. Bütün bunların düzel
tilmesi ve Medeni Kanunumuzun, 21 inci Yüzyılın ihtiyaçlarına 
uygun bir düzeye getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kişinin 
ve toplumun ihtiyaçlan hergün değ;işir ve çoğ;alır. Hukuk düzenini 
kuranlar bu gelişmeye uyum sağ;lamayı gerçekleştirmek zorunda
dır. Bir süre bu görevi bağ;ımsız yargıçlar yorum yoluyla giderebi
lirler. Ama büyük ve kapsamlı bir yasayı zaman zaman yasama or
ganının değ;iştirmesi anayasal sistemin gerekleri içindedir. Medeni 
Kanunumuzun esnek ve yeniliklere açık yapısıha ragmen bu tür 
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degişikliklerin zamanı artık gelmiştir. Yasamızdaki eksikliklerin gi
derilmesi, boşlukların daldurulması işini artık yargı organlarımı
zın sırtına yüklerneyelim Adalet Bakanlıgı, degerli hukukçularımı
zın başarılı çalışmalarıyla şimdiye kadar iki degişiklik taslagı ha
zırlattı. Ancak bu taslaklar Meclis'e sevkedilmedi. Bugünlerde, Av
rupa Gümrük Birligi ile de uyumu saglayacak başka degişiklikle
ri içeren yeni bir taslak hazırlanıyor. Şimdiye kadar bu konuda 
Adalet Bakanlıgı'nda yapılan çalışmaların boşa gitmemesi, onlar
dan da yararlanılıp bir an önce Cumhuriyetimizin gereklerine 
uyan yeni bir taslagın hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
sevkedilmesini dileriz. Böylece, 1926 yılında yapılan ve kim ne 
derse desin, Türk toplumuna büyük gelişme imkanları getiren, in
sanlarımızın yaşam ufuklarını genişleten bu devrim sürekliligini 
muhafaza eder. 

Türk Medeni Kanunu'nun ilk bilimsel ögretiminin ve araştırıl
masının yapıldıgı, ilk modern hukukçu kuşagımızın yetiştigi bu 
büyük Kurumda, Medeni Kanunumuzun 70 inci Yılını yukarıda 
ifade etmeye çalıştıgımız duygu ve düşüncelerle kutluyoruz. Türk 
ulusunun modern toplumlar içinde hak ettigi yerini almasında en 
büyük rollerden birini oynayan Türk Medeni Kanunu'nun yurdu
muzda yerleşmesini saglayan ATATÜRK ile bu ugurda özveri ile 
çalışıp O'na yardımcı olanlara Yüce Tanrıdan rahmet diler, anılan 
önünde saygı ile egilirim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi tarafından ortaklaşa hazırlanan bu sempozyumda emeği 
geçen bütün bilim adamlarına ve diğer arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Sempozyumu açıyorum. Türk hukuk bilimine ve siyaset 
yaşamına hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. 
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BİRİNCİ OTURUM 

OTURUM IlMKANI 
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
Anadolu Üniversitesi ÖiJ"etim Üyesi 
TBMM BaŞkanı Danışmanı 
"Türk Medeni Kanunu'na Giden· Yol" 

Degerli Dinleyenlerim, 

Türk hukuk devriminin başlayacaguu Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal Paşa 5 Kasım 1925 tarihinde içinde bulundugumuz bu yüce 
bilim kurumunu açarken bütün dünyaya duyurmuştu. ATA
TÜRK'ün o günkü konuşması gerçek anlamıyla bilimsel içerikliydi ve 
son- derece saglam bir tarih mantıgı üzerine kurulmuştu. Büyük dev
rimci Türk hukukunun gelişemernesi nedenlerini tarihsel açıdan bir 

· gerçek hukuk bilgini gibi tahlil etmiş. ardından yeni hukuka geçme 
zorunlulugunu en açık biçimde dile getirmişti. Yeni hukuku uygula
mak ise başlı başına önemli ve büyük bir sorundu. Eski hukukçu 
kuşagını bu yolda egttmek belki mümkündü ama sonuçlar yeterli de
recede tatmin edici olmayabilirdi. İşte yeni hukuk sistemini benim
serneden birkaç ay önce. Ankara'da yepyeni bir anlayışla hukukçu 
yetiştirecek bir yüksek ögretim kurumu açılıyordu. O zamanki adıy
la "Ankara Adiiye Hukuk Mektebi" olan bu kurumun bir başka özel
ligi daha vardı : Bu yeni kuruluş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek 
ögrenim kurumu idi. Birkaç yıl sonra "Fakülte" adını alacak olan bu 
ocak, bugünkü Ankara Üniversitesi'nin çekirdegini oluŞturmuştur. 

İşte, bu sempozyumun yapıldıgı fakültemizin böylesine önemli 
tarihsel anlamı vardır. Yeni hukuku uygulayacak hukukçular, 
Cumhuriyetin ilk yüksek ögrenim kurumunda yetiştirileceklerdi. 
Türk Hukuk Devrimini gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Mecli
si'nin, bu devrimin temeli olan Türk Medeni Kanununun kabulü
nün yetmişinci yılını bu büyük kuruluşta düzenlenen bir sempoz
yumla kutlaması bu açıdan son derece anlamlı bir nitelik göster
mektedir. 

Ankara Hukuk Fakültesi, 5 Kasım 1925 günü açılıp öğretime 
başladıktan kısa bir süre sonra, 1 7 Şubat 1926 tarihinde Yüce 
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Meclisimiz Türk Medeni Kanununu, 8 Mayıs 1926'da da Borçlar 
Kanununu ·kabul etti. Birbirinden ayrılmaz her iki yasa 4 Ekim 
1 926'da yürürlüge girdi. Türk Hukuk Devrimi başlamıştı. 

Medeni Kanunu, neden Türk Hukuk Devriminin temel taşı sa
yıyoruz? Bunun açıklamasını Sayın Başkanımız konuşması sıra
sında yaptı. Ben kısaca özetleyip anımsatmak gerekirse şunları 
söylemek isterim :Medeni kanunlar bir devletin yurttaşı olarak 
yaşayanların doguınlarından ölümlerine kadar girdikleri bütün 
özel ilişkilerini düzenlerler. Hatta biraz daha ileri giderek diyebili
riz ki, "sag olarak dognıak koşulu ile ana rahmine düştügü andan, 
ölüm sonrasında bıraktıgı mal ve diger degerierin p~ylaşılmasına 
kadar her türlü ilişki" bu kanunun kapsamı içindedir.: Hakların 
ve borçların baglı oldukları koşullar; kişiligin dogması ve korun
ması; haklardan yararlanma ve onları kullanma ehliyetinin sap
tanması, ailenin kurulması, sürmesi ve sona ermesi; bu arada ai
le birligini oluşturan bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; 
kişilerin eşyalar üzerindeki hakları, yani mülkiyet ve benzeri hak
lar; bu hakların niteligi, kazanılması ve sona ermesi; kişinin ölü
münden sonra mirasının nasıl paylaştırılması gerektigi ve ona bu 
konuda tanınan hareket serbestligi; Medeni Hukukun bir parçası 
ve bu nedenle Medeni Kanunun ayrılmaz bir bölümü olan Borçlar 
Kanunu ile de kişilerin günlük yaşayışlarında hak oluşturan ve 
borç altına girme durumları yaratan her çeşit binlerce ilişkinin 
dogma, sürme ve sona erme. koşulları .. Basit bir alım-satım işle
minden karmaşık bir kira sözleşmesine; ufak bir ihmalden dogan 
zarann karşılanmasından, büyük bir ihale işinin düzenlenmesine 
kadar "hak ve.yüküm" doguran ilişkilerin temel düzenleome ilke
leri Borçlar Kanunu içinde yer almaktadır. Öyle ki, gerek Ticaret 
Hukuku olsun, gerek diger başka ekonomik dallarla ilgili yasalar 
olsun, hepsinin kökü Medeni Kanun ile Borçlar Kanunundadır. 
Demek ki, Medeni Kanun -artık bu ad altında Borçlar Kanununu 
da belirtiyorum- toplum ilişkilerinin temel yasasıdır. 

Bugüri Türk yargısı tarafından büyük bir beceri ile uygulanan 
ve artık tamamen kendimalımız haline gelen Türk Medeni Kanu
nunun bir devrim yolu ile İsviçre'den alınmasına neden ihtiyaç du
yuldu? Bu soruyu yanıtıayabilmek için ilk önce, fakültemizin ku
rucusu ve Türk Hukuk Devriminin temelini atan, büyük hukuk
çu, o günlerin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey'in (Bozkurt soya
dını almıştır!) Medeni Kanun tasarısını Yüce Meclise sunarken biz
zat kaleme aldıgı eşsiz denilecek derecede güzel gerekçesinden 
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önemli bir alıntı verelim : "Milli hayatı içtimaiyenin nazımı olan ve 
yalnız ondan mülhem bulunması icabeden müdewen bir kanunu 
medeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin mahrum kalması ne asn ha
zır medeniyeti icabatıyla, ne de Türk ihtilalinin istilzam ettigi ma
na V~ mefhumla kabili telif degildir. Asn hazır devletini iptidai si
yasi teşekküllerden ayıran fartkalardan birisi de camianın mukad
deratında tatbik edilen kavaidin taknin edilmiş olmasıdır. Bedavet 
devirlerinde, alıkarn müdewen degildir. Hakim örf ve adetle hü
küm verir. Mecelle'nin maruz 300 maddesi istisna edilmek şartıy
la kanunu medeni mebhasinde Türk Cumhuriyeti hakimleri der
me çatma fıkıh kitaplarından ve din esasatından hüküm istihraç 
etmek suretiyle terayı kaza etmektedirler. Türk hakimi hükümle
rinde muayyen bir içtihat, bir kavil ve bir esas ile mukayyet degil
dir. Binaenaleyh herhangi bir mesele etrafında memleketimizin 
bir mahallinde verilen bir hüküm lle, aynı şerait tahtmda ta
haddüs eden ayni meselede diier mahallinde verilen hüküm
ler birbirinden ekseriya farklı ve mütenakız bulunmaktadır. 
Netice itibariyle Türkiye halkı adaletin tatbikinde ittiratsızlı
la ve tezebzübe maruz kalma~tadır. Halkm mukadderatı mu
ayyen ve müstakar bir adalet esasına göre deill. tesadüfe ve 
talihe bai}ı ve birbirini mütenakiz kurunu vustai fıkıh kalde
lerine merbut bulunmaktadır ... " 

Son derece dogru olan bu teşhis tedvin edilmemiş [kodifiye 
edilmemiş; derginleştirilmemiş) bir modern medeni kanunun Türk 
toplumuna 1926 yılına kadar girmemiş olmasından kaynaklanı
yordu. Gerçi yazımı 1876 tarihinde biten "Mecelle-i Alıkam-ı Adliy
ye" tedvin edilmişti. Ama bu tedvin İslam hukukunun biraz aşagı
da açıklayacagıln aksaklıgını giderememişti. Bu nedenle, biraz 
aşagıda da deginecegim gibi Mahmut Esat Bozkurt'un Gerekçe'nin 
başında söyledigi gibi Mecelle son derece eksik bir yasa idi. 

Sorun İslam hukukunun kaynaklarının uygulanmasından çı
kıyor. Bilindtgi gibi, İslamiyetin bütün inanç sisteminde tek temel 
"Kur'an"dır. Kur'an'a baglı kalmak esastır. Ancak indigi zaman 
mevcut olmayan kimi sorunlara Kutsal Kitap çözüm getirmemiş
tir. Bu nedenle Hz. Muhammed saglıgında, Kur'an'a göre uyulma
sı zorunlu sünnetleriyle bu eksiklikleri gidermeye çalışmıştır. Böy
lece "Sünnet" İslamiyetinikinci kaynagı durumuna geldi. Sünnet
Ierin daha sonra yazılı hale dönüşmesi ile oluşan metinlere de "ha
dis" adı verildi. Kur'an özellikle Hz. Osman döneminde (644-656) 
metin olarak son biçiminialmış ve kesinleşmiştir. Bugüne kadar 
Kur'an metni hiç degişmeden bütün İslam aleminde geçerliliğini 
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korumaktadır. Ancak İslamiyetın ikinci kaynağı olan "Hadis" için 
bunu söylemek çok zordur. Daha Hz. Peygamber'in ölümünden 
hemen sonra hadisler uydurolmaya başlanmış ve bu yolda son de
rece yoğun bir etkinlik zaman geçtikçe artmıştır. Öyle ki onbinler
ce hadis içinden hangisinin sahih, hangisinin gerçek dışı olduğu
nu saptama çalışması fıkıhta ayrı bir bilimsel dal olarak gelişmiştir. 

Fakat ne var ki, zaman geçtikçe mevcut hadisler de hızla geli
şen İslam Devleti'nin gereksinimlerini karşılayamamaya başladı. 
Bu durumda, daha Hz. Muhammed zamanından beri bilinen "rey" 
yoluna gidildi. Buna esas olarak alınan sünnet şudur :Hz. Mu
hammed, Yemen'e vali olarak atadığı Muaz'a verdiği talimatta şöy
le demişti: "Kur'an'a ve Sünnete göre hareket et. Bunlarla çözül
memiş sorunlarda ise kendi reyinle davran". Bu talimat ileride 
Kur'an ve hadis hükümlerinin yetersiz kalması durumunda "içti
hat" dediğimiz yeni bir kaynağın gelişmesine yol açtı. içtihat 
Kur'an ve Sünnette bir sorunun çözümlenmesi için konulmuş, 
kullanılmış olan bir kuralın, aynı kaynaklarda yer almamış bir so
runu çözmek için benzetilerek uygulanmasıdır. Öyle ise içtihat el
bette Kur'an veya Hadis'e dayanacaktır. Ancak, bu dayanağın, ye
ni bir soruna uygulanırken akıl yoluyla yorumlanması gerektir. İş
te içtihat aslında bu "yorum" dur. İslam Hukukunun Hicretin ilk 
üç yüzyılında son derece önemli ve gelişkin bir duruma gelmesin
de içtihat etkinliğinin rolü çok büyüktür. Öyle ki. ünlü bilim ada
mı Fuat Köprülü'ye göre İslam Hukukunda Kur'an ve Sünnetin 
payı neredeyse yüzde bire kadar inmiş. yaşamın her gün artan so
runları içtihat yoluyla çözülüp giderilmeye çalışılmıştır. 

Yorum. akla dayanabilen. iyi fıkıh bilgisine sahip ve dürüst her 
Müslüman tarafından yapılabilir. Bu konuda Müslüman bilginleri 
son derece liberal davranmışlardı. Böylece çeşitli yorumlardan 
belli bir sistem içinde toplanmasıyla "mezhepler" ortaya çıktı. içti
hatlarında Kur'an ve Sünnet yolundan ayrılmadıkları kabul edilen 
büyük imamların oluşturdukları içtihat okuHanna "sünni" mez
hepler adı verildi. Şu anda dört sünni mezhep İslam Dünyasında 
büyük bir ağırlık taşımaktadır. Müslümanların yi.izde seksenine 
yakın bölümü sünnidir. · 

Şimdi. Mahmut Esat Bozkurt'un Gerekçe'de gösterdiği aksaklı
ğın nedenine gelelim : içtihat yoluna gitmek. biraz yukarıda belir
tildiği gibi. gerekli koşulları taşıyan her Müslüman için mümkün
dür. Bütün Müslümanlar birbirine eşittir. Hiçbir Müslüman diğe-
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rinden üstün tutulamaz. Bu nedenle gereken koşullara sahip her 
Müslümanın içtihadı geçerlidir. içtihatlardan aynı konuda yöntemi
ne uygun olarak yapılmış biribirinden farklı olanlannın hepsi eşde
gerdir. Zira aslında insan aklı hiçbir zaman "tanı ve eksiksiz gerçegi 
bulamaz." Gerçegi tam olarak bilmek sadece Allah'a ntahsustur. Bu 
bakımdaneger Kur'an ve/veya Sünnete dayanıp "akla uygun kabul 
edUebUecek" çözümler bulunmuşsa, bunların hepsi geçerlidir. Yargıç 
bunlar içinde kendi anlayışına en uygun geleninden yararlanır. 

Sünni mezhepler içinde bile kurucu imamların içtihatlarından 
sapmalar görülmüştür. Daha dogrusu bunlara "sapma" degil "de
gişik" demek gerekir. Örnegiu, Türklerin büyük bir bölümünün 
mensup oldugu Hanefi Mezhebi'nin kurucusu, büyük fıkıh bilgini 
İmam-ı Azam Ebu Hanife (699-767)'nin ögrencileri Muhammed 
bin Hasan üş-Şeybani (ölümü : 805) ile Ebu Yusuf (Ölümü : 792) 
çok baglı oldukları imamlarından çogu kez ayrılmışlar ve aynı ko
nularda kurucu imarnın benimsemedigi içtihatlar yapmışlardır . 

. Şimdi bir Hanefi yargıç, karşısına gelen sorunda hangi içtihada 
göre hükmedecektir? Bu sorunun yanıtı ne yazıktır ki yoktur. İs
lam Hukuku uygulamasını zorlaştıran, aynı alandaki bir başka 
önemli ögeyi de belirtirsek durumun ciddiligi daha iyi anlaşılır : 
Her Sünni mezhep, diger Sunni mezhepler açısından geçerlidir. 
Başka bir deyişle hükümdarı ve nüfusunun çogunlugu sözgelimi 
Hanefi olan bir İslam Devletinde diger üç Sünni mezhep mensup
ları (Malikiler. Şafiiler, Hanbeliler) eşit haklara sahiptirler. Het 
Müslüman kendi mezhebinin içtihadının uygulanmasını yargıçtan 
isteyebilir. Bu durumda hukuk uygulayıcılarının ne kadar zor bir 
durumda kaldıklarını düşünebiliyor musunuz? 

Hicri Üçüncü yüzyıldan sonra, akla dayanarak gerçekleştirilen 
içtihat etkinligi özellikle İmam Gazali'nin (I 058- I 1 ı ı) doktrini ile 
giderek yavaşladı. Bu büyük filozof "akıl ile iman" arasındaki pa
ralellik ve uyuşmazlık noktaları üzerinde durmuş, sonuçta insan 
aklının "Allah'ı aniayıp kavraması için" gerekli oldugu kanısına 
varmış. ancak akıl yolu ile bütün gerçekleri araştırmanın Allah'ı 
inkara kadar varabilecegini ileri surmuştür. Böylece İslam Dünya
sında Hicri Üçüncü yüzyıldan sonra "artık her konuda yeterli de
recede içtihat yapıldıgı" düşüncesi ile daha "ileri" gitmenin zararlı 
olacagı uygulaması yerleşmiştir. içtihat kapısı kapanmıştır. Artık 
bugüne kadar, mevcut içtihatlarla yetinmek zorunda kalınmıştır. 
Zaten büyük mezheplerin kurulması da içtihat etkinliginin doru-
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ga çıktıgı zamanlardadır. Hicri Üçüncü yüzyıldan itibaren artık iç
tihat yapılamadıgı için mezhepler de dogmamaktadır. 

Şimdi İslam Hukukunda "taktik" dönemi başlamıştı. Bir hu
kuksal sorun karşısında kalan yargıçlar, bu konuya uygun içtihat 
bilmiyorlarsa bir bilim adarnma danışıp ondan bir "fetva" isterdi -
[aynı hak dava ki tarafiara da tanınmıştı]-. Bu bilim adamı, yargı
cın sunduğu sorunu inceler ve kendi mezhebi içinde görüşüne en 
uygun bir müçtehidin o konudaki içtihadının uygulanmasını yar
gıca önerirdi. Böylece İslam Hukuku tam bir durgunluk içine gir
miş, özel hukuk alanında, günden güne artan gereksinmeler ile 
ekonomik zorunlulukların dogurdugu kurumlar İslam Hukukuna 
yabancı kalmıştır. 

Şimdi içtihat konusu üzerinde biraz spekülasyonda bulunmak 
istiyorum. Gerçi bilirnde spekülasyon olmaz ama, bazı gerçekler 
üzerinde zihinsel etkinlikler bizi aydınlatıcı ve ufkumuzu genişle
tici ipuçlarına götürebilif : Yukarıdan beri anlattıklarımızı düşüne
lim : İslam Hukuku tıpkı ingiltere'de oldugu gibi bir "içtihat huku
ku" olarak gelişti. içtihat kapısı kapanıncaya kadar her bilgin hu
kukçu kendi aklına ve görüşüne göre ve elbette mutlaka bir 
Kur'an ve/veya Hadis hükmüne dayanarak oldukça serbestçe çö
züm yollarına ulaşıyordu. Mezheplerin ortaya çıkışı ve binlerce iç
tihat İslam Hukukuna gereksinimiere uyma esnekliği tanıyordu. 
Bu uygulamada eğer bir icma ile belli konularda emsal içtihatlar 
saptanabilse idi, İslam Hukukunun gelişmesi sürer ve anlattığımız 
da~ınıklık da söz konusu olmazdı. Sonuç bakımından İslam Hu
kuku kendi kendini yeniler bir duruma gelir ve ileri bir hukuk sis
temi olarak varlığını sürdürürdü; tıpkı Angio-Sakson Hukukunda 
olduğu gibi. Ama ilkönce içtihatlar arasında eşitlik ve bir içtihactın 
aynı konudaki bir başka içtihadı ortadan kaldıramayacağı kuralı 
(içtihatla içtihat nakzedilemez) öylesine bir içtihat enflasyonuna 
yol açtı ki, içtihat kapısının kapanmasının belki bir nedeni de bu
dur. Bu ana kural değiştirilemedi. Diğer yandan İslamiyetin doğu
şundan üçyüz yıl sonra yeni içtihatların yapılmasının mümkün 
olamaması ayrı bir durgunluk yarattı. 

İçtihatla içtihat nakzedilemez kuralının bir başka sakıncası da 
İslam Hukukunun tedvin edilemez bir duruma gelmesidir. Gerçek
ten belli konuları bile genel yasa içinde düzenlerken hangi içtihat
ları dikkate alacaksınız? Bir yasa hükmü konulurken ilkönce han
gi mezhebe göre davranılacağını saptayacaksınız. Ondan sonra da 
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mezhep içinde söz konusu hükümle ilgili birden fazla içtihat var
sa "birini" seçeceksiniz. Peki aynen geçerli olan digerleri ne ola
cak? İşte İslam Hukukunu tedvindeki en büyük engel budur. 

Türkler İslamiyet! kabul ettikleri zaman içtihat kapısı kapan
mıştı. Türkler, hakkında çok az dinsel hüküm bulunan kamu hu
kuku konularında eski göreneklerini İslamiyetin kuramsal yönüy
le bagdaştırarak kendine özgü bir devlet yönetim biçimi ortaya koy
dular. Bu devlet, kamu hukuku açısından, dış görünümü itibarıy
la bir teokrasi idi ama hükümdarlar kamu hukuku konularında 
Kur'an ve Sünnette bir hüküm bulmadıkları zaman oldukça rahat 
davranabiliyorlardı. İslam-Türk devletlerinin ve özellikle Osmanlı 
İmparatorlugu'nun kısa sürede güçlenmesinin temelinde bu esnek
lik yatar. Ama iki noktada en gelişmiş İslam Devleti olan Osmanlı 
İmparatorlugu evrensel gelişmeye ayak uyduramadı. Bunlardan bi
rincisi Türklerin İslamiyet! kabul ettikten sonra İslam Özel Huku
ku "dışına çıkamaınalarıdır. Donmuş bir dinsel taklit hukuku bu 
büyük hukuk alanında en küçük bir gelişme ortamı saglayamadı. 
İkinci nokta ise Osmanlı Devleti yöneticilerinin İslamiyetın ehl-i ki
tap dinlerin mensuplarına tanıdıgı hoşgörüyü çok geniş ölçüde uy
gulamalarıdır. Gerçi bu nokta Osmanlı Türklerinin diger tek tan
rılı dinlerin mensuplarına karşı o çagın Batılı ülkelerinde düşünü
lemeyecek derecede geniş bir hoşgörüsünü ifade eder ve bir üstün
lüktür. Ancak, sayıları milyonlara varan ehl-i kitap ulusların ken
di özel hukukiarına baglı olmaları ve devletin bu konuda hiçbir 
müdahalede bulunamaması zaten tedvin edilemeyen İslam Huku
ku'nun iyice kısır bir alanla sınırlı kalmasını gerektirmiştir. 

19. Yüzyılın Osmanlı Devleti için hem bir çökme ve parçalan
ma hem de reform dönemi oldugunu biliyoruz. 17. Yüzyılın sonla
rına dogru çöküş belirtileri kendini göstermeye başlamıştı. Konu
muz bu çöküş nedenlerini incelemek degil, Osmanlı Devleti'nin 
parlak bir yükselme döneminden sonra neden agır bir çökme sü
recine girdigtni tarihçiler ve sosyologlar araştırmışlardır. Bu süre
ce gidişin nedenleri artık iyice açıga çıkartılmıştır. Kendini topar
layan Batı'nın gösterdigi başdöndürücü ilerlemeye kayıtsız kalın
ması, ekonomik koşulların OsmanWarın iradesi dışında dünya ta
rihindeki büyük bir yapısal degişiklik nedeniyle devlet ve toplum 
yapısı üzerindeki olumsuz etkileri, dogudan, batıdan ve kuzeyden 
gelen dış tehlikelere karşı ekonomik ve teknolojik birikimi iyice eri
miş bir devletin başa çıkamaması. Hele 18. Yüzyıl sonunda Büyük 

62 



Prof Dr. Ahmet MUMCU 

Fransız İlıtilali dolayısı ile ulusçuluk akımının siyasal bir nitelik 
alınası ve bunun etkilerinin ilk kez Osmanlı sınırları içinde yaşa
yan milyonlarca Hrtstiyan üzerindeki etkileri. Bütün bunlarla, 
söyledigirniz yapıda bir devletin başa çıkması mümkün degildi. 19. 
Yüzyıl bir yandan dagılmayı hızlandırırken, bir yandan da iyi ni
yetli bazı Osmanlı hükümdar ve devlet adamlarının bir reform ara
yışı içine girmeleri yolunu açmıştı. Bu yüzyılda sürekli ayaklanan 
gayrimüslim toplumları tekrar devlete baglamak ve ayrıca üçyüz 
yıla yakın bir bilim ve kültür geriliginin ortadan kaldırılmasına yö
nelik girişimler göze çarpmaktadır. Bir yandan bozulan, daha dog
rusu hiç yenilenmedigi için çalışamaz duruma gelen devlet meka
nizmasına yeniden işlerlik kazandırmak, bunun için de yurttaşı 
devlete baglayacak hukuksal önlemler almak, bu arada egitim so
rununu çözmek .. 19. Yüzyıl ortalarında iyice olgunlaşan reform 
düşüncesinin ana çizgileri bundan ibaretti. II. Mahmut'un (1808-
1839) açtıgı reform çıgrını ogıu Abdülmecit (1839-1861) Tanzimat 
dönemiyle sürdürdü. Yurttaşiara hukuksal açıdan can ve mal gü
venligi saglandı ve ardından yasalar karşısında eşitlik ilkesi geti
rildi. Bu önemli işler yapılırken hukuk sisteminin de "tedvin edil
miş bir duruma getirilmesi" zorunlulugu kendini iyice duyuruyor
du. Özellikle kamu hukuku alanında oldukça rahat davranabilen 
hükümdarlar Ceza Hukuku başta olmak üzere belli başlı bazı 
alanlarda tedvin hareketine giriştiler. Tedvin işinde örnek olarak 
Bazı yasaları alındı. Zira, daha yukarıda da belirtildigi gibi, İslam 
Hukukunda tedvin edilme koşulları yoktu. Kamu hukuku alanın
da Batı hukukunu model almak çok fazla bir tepki dogurmadı, zi
ra bu alanda, daha önce de belirtildigi gibi, dinsel hüküm eksik
likleri nedeniyle devletin düzenleme yapmasına alışılmıştı. Ancak 
hukuk birligini saglayabilmek için mutlaka bir medeni kanun ya
pılmalıydı. Binlerce içtihata dayanan dagınık bir fetva uygulaması 
ne özel hukuk alanında bir rasyonel degişiklik yapabiliyordu ne de 
hukuk birligini saglayabiliyordu. Ancak medeni hukuk alanında 
Batıyı örnek almak mümkün degildi. Zira özel hukuk dogrudan 
dogruya ilk iki kaynak ve binlerce içtihat yoluyla düzenlenmişti. 
Bunları biryana bırakmak imkanı yoktu. Nitekim Tanzimat'ın 
önemli yasalaştırmaları yapılırken ileri görüşlü · bir devlet adamı 
olan Ali Paşa ( 1815-1871) modern hukukun baş yapıtlarından olan 
Fransız Medeni Kanunu'nun alınmasını istedi; zira bu yasa pek çok 
ülkeye model olmuştu. Ama özel hukukun söyledigirniz koyu din
sel.niteligi nedeniyle bu öneriye karşı çıkıldı. Özellikle usul huku-
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ku alanında Batı etkisindeki önemli reformlara öncülük eden bü
yük hukukçu Ahmet Cevdet Paşa (1822- ı895) bir Hristiyan ülke
den alınacak medeni kanunun Müslüman halka uygulanamayaca
gını söylüyordu. Aslında tek önemli engel. aile ve miras konusun
da idi. Ama bu alanda yapılacak düzenlemelerde kadın-erkek eşit
liginin hiç olmazsa özel hukuk düzeyinde saglanılması gerekiyordu 
ki böyle bir adımı hiç kimse göze alamıyordu. Ahmet Cevdet Paşa, 
İslam Özel Hukukunun pekahi tedvin edilebilecegini ileri sürdü. 
Padişahı bu işe ikna etti. Kendi başkanligında kurulan bir komis
yon 1868 Yılında çalışmalara başladı. Bütün İslam Özel Hukuku 
tedvin edilecekti. Yani İslam Özel Hukuku bugünkü temel yasala
rımız gibi, her konuda tek hüküm içerecek ve bunlar sistemli bir 
biçimde ifade edilecekti. 

Komisyon çalışmalara başlar başlamaz, yukarıda anlattıgımız 
kuralın sertligi kendini gösterdi :Medeni hukuk alanında binlerce 
hüküm konulacaktı. Ama bu hükümlere hangi içtihat esas alına
caktı? Belki Kur'an ve Hadis'te yer alan hükümler için bir sorun 
yoktu ama, geriye· kalan çok geniş bir alanda her hüküm için on
larca· hatta bazen yüzlerce içtihat vardı. Her içtihat geçerli idL Pe
ki komisyon yazılı hale getirecegi ve her yerde aynen uygulanacak 
bir hüküm için hangi içtihadı esas alacaktı? İslamın ilkeleri göz 
ardı edilemeyecegine, yani "içtihatla içtihat nakzedilemez" kuralı 
ortadan kaldırılamayacagına göre. ne yapılacaktı? Komisyon zor 
durumda idi. İlkönce ilke olarak "Hanefi Hukuku" temel alındı. 
Böylece diger üç büyük Sünni mezhep hazırlanan medeni kanun
da temsil edilemeyecekti.. Ardından, Hanefi hukukunda da çeşitli 
ve degişik içtihatlarla düzenlenen hükümlere sıra gelince gene bü
yük duraklamalar oldu. Sonunda sadece üzerinde fazla bir içtihat 
çatışması olmayan borçlar hukuku ile ufak bir ölçüde eşya huku
kunu düzenlemek ve bir medeni kanunda yeri olmamasına rag
men dava usulü.ile bazı ilkeleri saptamaktan ileri gidilemedi. ı876 
tarihinde bir Mukaddime ve ı 6 kitaptan oluşan ı 85 ı maddelik 
"Mecelle-i Alıkam-ı Adliye" adlı hukuk eseri tamamlandı. Mecelle, 
sözünü ettigirniz konuları bir batı yasası gibi sistemli ve özlü bir 
biçimde ifade etmişti. Bu bakımdan İslam Hukukundaki ilk ~ve 
son- özel hukuk tedvini idi. Ama bir medeni kanunu temelleri ola-

. cak kişilik ve aile konuları yasaya alınmamıştı. Gene yasada Miras 
Hukuku yoktu. Eşya Hukuku da yok denecek kadar azdı. Bu du
rumda Mecelle'yi "Hanefi mezhebi esaslarına göre düzenlenmiş bir 
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borçlar kanunu" olarak niteleyebiliriz. Yasada bir yandan Osman
lı Devleti'nde geçerli olan diger Sünni mezheplerin hukukuna yer 
verilmemesi, diger yandan "içtihatla içtihat nakzedilmez" kuralı
nın çignenmesi. pek çok kadıda bu yasanın islami açıdan uygu
lanmasının sakıncalı oldugu kanısını uyandırmış ve Padişah Ab
dülaziz "halife sıfatı ile" diıisel sorumlulugu üzerine alarak çıkar
dıgı bir fermanla yasanın uygulanabilmesini saglamıştır. 

Görüldügü gibi, saf hukuk bilimi açısından büyük bir yapıt olan 
Mecelle, aslında bir medeni kanun sayılmazdı; çünkü son qerece ek
sikti ve yurtta hukuk birli~i saglayacak ögelerden yoksundu. Buna 
ragmen Mecelle'nin borçlar hukuku alanında uygulanması yeni bir 
hukukçu kuşagının yetişmesinde yardımcı olmuş sayılabilir. 

Osmanlı Devleti sona ererken, bir medeni kanun ufukta gözük
müyordu. Sadece 1917 yılında devletteki bütün diniere mensup 
yurttaşların aile hukuklarını birleştirip tek yasa içinde toplayan 
"Hukuk-i Aile Kararnamesi" çıkartıldı. Bu kararnameye İslfun Aile 
Hukukunda ufak ve asla radikal sayılamayacak bazı yenilikleri koy
mak göze alınmıştı. Ancak bu Kararname zaten bir yıl sonunda tarih 
sahnesinden silinecek Osmanlı Devleti'nde hiç uygulanamamıştır. 

İşte Cumhuriyeti kuran kuşak bu büyük eksikligin farkında idi. 
Mahmut Esat Bey'in Medeni Kanun Gerekçesinde bütün bu sakın
calar teker teker anlatılmış ve modern, yapıcı ve yenilikçi bir mede
ni kanuna olan ihtiyaç dile getirilmiştir. İsviçre Medeni Kanunu son 
derece laik ve akılcı yapısı, yargıca tanıdıgı büyük haraket serbest
ligi, açık ve berrak ifadesi ile kendinden önce yapılan büyük mede
ni kanunlardan ayrılıyordu. Bu yasa benimsendi ve evet, tam yet
miş yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. 
Medeni Kanunun kökenine ilişkin itirazlar son derece cılız kalmış. 
Türk hukukçusu bu yasayı kısa sürede kendi bünyemize uydur
muştur. öyle ki, artık yepyeni ve kendi içtihatlarımızla yogrulmuş 
bir Medeni Kanun yapılma aşamasına geldik. Önümüzdeki yıl Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'ne sevkedilmesi düşünülen yeni tasarı, 
Cumhuriyetin temel ilkelerini en mükemmel bir biçimde koruyup 
geliştirici bir çerçeve içinde yetmiş yıllık uygulamadan çıkan dene
melerin ışıgı altında ulusal bir büyük yasa olacaktır. 

İşte Türk Medeni Kanununa giden yolun kısa bir öyküsü. Zah
metli, dikenli, uzun ve bozuk bir yoldan gidilerek bugüne erişildi. 
Türk hukukçusu ve Türk ulusunun bütün bireyleri bu devrimle 
ne kadar büyük kazanımlara eriştigimizi asla unutmamalıdır. 
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Prof. Dr. Pierre TERCIER (*) 

Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü 

"Türkiye ve İsviçre Özel Hukuku" (**) 

Çevtren : Doç. Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOÖLU (***) 

Sayın Başkan, 

Sayın Dekan, 

Sayın Bayan ve Bay Milletvekilleri, 

Bayanlar, Baylar, 

Sevgili Meslekdaşlarım, 

Günümüzden yetmiş yıl önce, 4 Ekim 1926 tarihinde, ge
lecekte Türk medeni hukukunu düzenieyecek olan bir dizi 
kanun yürürlüge giriyorrlu : Kişiler hukuku, aile hukuku, 
miras hukuku ve ayni haklara ilişkin 17 Şubat tarihli 743 
sayılı Kanun. ile Borçlar hukukuna ilişkin 8 Mayıs 1926 ta
rihli 818 sayılı Kanun. Herkes bilmektedir ki, bu metinler 
esas itibariyle 1 O Aralık 1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu 
ve 30 Mart 1911 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu'nun ilk iki kita
bının çevirisidirler. Böylece, yabancı bir mevzuatın toplu resepsi-

(*) Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (isviçre) profesiJrü!Federal Rekabet Komisyonu (Kurulu) başkanı. 

Bildiri sahibi, bildiri metninin bu duruma getirilmesinde kendisine yaptığı yardım için, Fribourg Hukuk Fakül

tesi'nde asistan olan bay Maffeo Galante'a teşekkür etmeyi borç bilmektedir. 

(**) 29 Kasım 1996 günü, Ankara Hukuk Fakültesi'nde yapılan 'konuşma'.- Bu çeviri, o günkü konuşmaıwı 

metni olup, sonradan kaleme alınan 'kesin metin' - o günkü konuşmada dile getirilmemiş oldui[undan - gii: 

'iinüne almmamış, sadece genişletilen kısım ve dipnot/arına yer verilmiştir. Belirtelim ki, mevcut metin ile kesin 

metin arasmda hemen hemen hiçfark yoktur. 

Si!:konusu 'konuşma', Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliifi sonucu 

ge~çekleştirilen, 29 Kasım 19Y6 tarihinde anılan Fakülte'de dii:elllene/1 "Türk Medeni Kanunu'nun Ka/mlii

IIÜ/1 70 inci Yıldönümü" Sempo:yumu çerçevesinde swwlan Fraıısı:ca biliın.~el bildiri olup. ''L 'anniver.wire de 

la reception du droit civil .mine en Turque" başlıi[ım taşunaktadır. 

(***)Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ögretilıı Üyesi 
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yon (kül olarak kabul) durumlarının en şaşırtıcılarından biri ger
çekleşmiş oluyordu ( 1) 

Bu şaşırtıcı olayın kendisi iki temel kararı yansıtmaktaydı: 

- Birincisi ilkeyi ilgilendirmekteydi: O vakte degin yürürlükte 
bulunan karmaşık kurumlarııslah·etmek yerine, yabancı bir Ka
nun'u kül olarak ithal etme yolu seçildi. Bu karar, çok açık olarak, 
Türkiye'nin babası' (2) tarafından ya da onun dogrudan etkisi al
tında alındı. Böyle yapılmasının degişik gerekçeleri vardı: Lozan'da 
batılı hükümetlere karşı ü~tlenilen taahhütlere uygun davranma 
kaygısı kuşkusuz bir gerekçeydi (3); modernleşmeye dogru ülkeye 
hızlı kararlı bir adım attırtmak iradesi de kuşkusuz bir gerekçey
di (4); herkese uygun gelen bir kanunu baştan başa oluşturmanın 
yol açacagı tuzaklar ve güçlüklerden kaçma istegi de belki bir ge
rekçeydi (5). Olan şu ki, bu tutum genel olmuş, bu ayak sürüme
nin ardından o dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı yön
temle başka kanunlar da kabul etmiştir: yine İsviçre Huku
ku'ndan çevirilen bir İcra İflas Kanunu (6), kısmen Fransız Huku
ku, kısmen Alman Hukuku'ndan esinlenilerek hazırlanan bir: Ti
caret Kanunu (7) Neuchatel Kantonu Kanunu'ndan çevirilen bir 

( 1) Bk::.. : Eric/ı Prit~clı Das Schwei::.erische Zivilge:::.et:::.buch in der Tiirkei (.~e ine Re:::.eption und die Frage .l'e· 
iner Bewaehrung), Zeifschrift für vergleichende Reclıtswi.uenschaft. 1957, sh. 140 vd. ; ithan E Postacwiflu 
L 'adopfion du Code c ivil .müse en Turquie et le.ı· point.ı· culminants de la refonne en co un, Recueil des trava
ux presente.ı· aux Journeesjuridiques turco-suisse /9115, Züriclı. /91!7, .1/ı. 9 l'll. : Ernst E. Hirsc/ı Vom Sclıwe
i:::.erisclıen Geset:::. :::.um türki.l'clıen Reclıt, RDS 1976. sit. 223 ni. : aym ya:::.ar. Re::.epfion als so::.ialer Pro:::.e.u, 
Berlin. /981: Maoı Zwqhlen L'application en Turquie du Code civil reçu de la Suüse. RDS 1976, .l'h. 249 vd.: 
Zafer Gören · A(avmv Die Fortbildung re::.ipierten Reclıts. Ein amtlic/ıer Vorentwu~t :::.u einem türkisehen Zi

l'ilge.l'et:::.huclı, RDS 1976 . .1'/ı. 265 vd. 

(2) Türk devriminin kökeninde yer alan ve Cumlıuriyet'i kuran. Kemql Atatürk olarak isimlendirilen Mustafa 
Kemal Pasa. Bu konuda, hi.::::..: P. Dummıt, Mustafa Kemal, Bruxelle.ı. /983: J. L Bqcq,ue-Grammont Mu.l'ta
fa Kemal Atatürk et la Turquie nr/1/vel/e, Pari.ı·, /982. 

- Çevjrmenjn nofll· Bililıdif!i ı:ihi, "Atatürk", 'Tiirkler'in babası' anlamımı gelmektedir. Bu bildiriyi .I'Unan ya
:::.ar. metinde 'Türkiye 'nin baba.\' ı' ifadesini kullandıf!mdwı. metne sadakat amacıyla hi:::. de bu i/(1deyi aynen çe

l'irmevi uygım ı:ördü/.:. 

· (3) 24 Temmu:::. /923 tarilı/i Lo:::.an Su/lı Ant/aşması. O.mımılı imparatorlu.~u'/11111 yok olma.ıuıılıuku/.:e/1 yaptl
nma lıa.~lamal.:tadır. 

(4) J. Lmıdau. Atatürk and tlıe modemi:::.ation of'Turl.:er. Leideıı. /984. 

(5) 81.::::.. Emst E. Hirsclı, age .. slı. 224 ı·d.; illum E. Po.ılacwiflu age ... •lı. 9 ı·d. 

(6) Bl.::::.. 24 Ni.ıwı /929 tarilı/i 1424 sayılı Kamm. 

( 7) 81.::::.. 29 Ma\'1.\ /<J26 tarilı/i li65 ı·e 866 sarılı Kanım. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (8), İtalyan Kanunundan çe
virilen bir Ceza Kanunu (9). 

- İkincisi, Medeni Hukuk'ta uygulanacak Kanun'un seçimine 
ilişkindi : Fransız, Avusturya ve özellikle Alman Medeni Kanunu 
gibi büyük kanunları çevirmek yerine, İsviçre Medeni Kanunu ve 
- ticaret hukukunda uygulanan kuralları alınmaksızın - İsviçre 
Borçlar Kanunu'nu çevirmek (çözümü) seçildi (10}. Bu karar, açık
ça. o dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt tarafından ya
da onun etkisi altında alınmıştır. Bu seçimi benimseten gerekçele
rin neler olabilecekleri hususu kısmen tartışmalıdır; şurası kesin 
ki, İsviçre Medeni Kanunu ve İsviçre Borçlar Kanunu metinlerine 
özgü özellikler böyle davranılmasında belirleyici bir rol oynamış
lardır; bu noktaya daha sonra yeniden geleceğim. 

Yüksek meclisinizin önünde konuşma yapma hususunda seçi
minizin Fribourg Üniversitesi'nin bir üyesinde karar kılmasını la
yıkıyla takdir ettiğim gibi, bu konuşmayı yapmaya beni davet et
mekle bana verdiğiniz onuru da layıkıyla takdir ediyorum. Gerçek
ten, o dönemdeki adalet bakanınız, Alman ve Fransız dillerinin sı
nır noktasında yer alan 40 000 nüfuslu bu küçük şehirde hukuk 
öğrenimini yapmıştı ( 1 1 }. Fakültem'in gururunu oluşturan akade
mik geleneği bu yoldan yeniden canlandırma olanağını bana tanı
makla, Fakültem'e güzel bir iltifatta bulunmuş oluyorsunuz. 
Memleketimizin en seçkin fakültelerinden birisi olan Ankara Hu
kuk Fakültesi'nin bu davet girişiminde bulunmasını da layıkıyla 
takdir ediyorum. 

Modern (çağcıl) bir kanunun benimsenmesinin nedenlerini- ki, 
siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz - size hatırlatmak iddi
asında olmayacağım (12). Medeni toplumun modernleşmesine eş
lik edebilecek, hatta bu modernleşmeyi kolaylaştırabilecek mahi
yette, yenice tarihli ve tutarlı bir bütün oluşturan mevzuatla do
nanma yönünde, modern Türkiye'nin babaları tarafından düşü
nüp taşınarak gerçekleştirtlmiş bu seçimi önemsiz gibi göstermek, 

(8) Bk:. /8 Ha:iran 1927 tarilı/i /086 savılı Kanwı. 

('}) Bk:. 1 Mart /'}26 tarihli 765 sayılı Kanun. 

( /0) Bk:. Ern.l"t E. Hipclı. age ... l"h. 223: Marv Zwahlen age., .1"/ı. 24<;. 

( 111 Bk:. Eric/ı Prisclı age., slı. 144. 

( 12) B k:. R Mantran Histoire de la Turquie, ed Que .\ais-je? . Pari.\, 1 993; Societe po ur 1 'etude de 1'/ıütoire 

Turque. lıistoire de la Repulılique Turque, istanlıul •• 1'}35. 
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gerçegi kısmen tanımazlıktan gelmek olurdu. Belirttigim amaca 
ulaşmak için, İsviçre hukukunun özel hukukun temeli olarak se
çilmesi derin kapsamlı siyasi bir karardı. 

Hukukumuzun diger hukukiara tercih edilmesini saglamış ola
bilecek nedenleri - ki, siz bunları da benden daha iyi biliyorsunuz 
-de sizin önünüzde araştırmak iddicısında olmayacagım. Bazıları, 
buna neden olarak, İsviçre'de hukuk egitimi görmüş ve Fransızca 
ile içli dışlı bir bakanın başvurdugu bir 'kolaylık çözümünden 
başka bir şey görmek istememişlerdir; bazıları ise, aksine, buna 
neden olarak, İsviçre hukukunun sözde üstünlügü'nün kabulünü 
görmüşlerdir (13). Bu hususta karar verebilmek için, belgeleri de
gerlendirebilecek durumda olmak gerekir; dilinizi bilmedigimden 
benim bunu yapabilmem sözkonusu olamaz. 

Bu seçimin akıllıca mı yoksa başarısız mı oldugu hususunda 
sizin önünüzde geçmişe dönük bir yargıya varmak iddiasında da 
olmayacagım; siz bunu benden daha iyi yapabilecek durumdası
nız. Böyle bir yargıya temel oluşturacak ölçütler üzerinde anlaşma 
geregı bulundugundan, yukarıdaki soruya mutlak biçimde cevap 
vermek güçtür. Alınan bu Kanunlar'ın Türkiye'de toplumun tüm 
katmanlarıyla eşit olarak ve derinlemesine bütünleşmemiş olması 
anlaşılabilir; bu Kanunlar'ın bazı kısımlarının (aile hukuku veya 
ayni haklar) özellikle kırsal alanlarda daha bir şiddetle direniş gör
meleri de olasıdır (14). Bununla birlikte, en azından bir olgu sap
tanabilir: Bu Kanun yetmiş yıldan fazla bir süreden beri yürürlük
tedir ve sonuçta sadece kısmi degişikliklere ugramıştır. Birçok re
form (düzeltim) girişiminde bulunulmuş. bunlardan hiçbiri sonuç
lanmamıştır. Ne Türk Medeni Kanunu'nun yapısına esaslı ölçüde 
zarar verebilecek hükümlerin bu Kanun'a dahil edilmesi, ne bu 
Kanun'dan toplu olarak yıgınla hükmün çıkarılması sözkonusu
dur (15). 

Bu ilk gözlem, o vakit yapılan seçimin kötü olmadıgını dogru
lamayı (teyid etmeyi) olanaklı kılmaktadır. Görüşünce, bu hayran
lıkverici istikrar, İsviçre hukukunun kendine özgü özelliklerine-

( 13) Bu soru hakkmda, hk:,. Erich Prjtsch. age., slı. 142 vd.: Mau Zwahlen, age .. slı. 249 n/. 

( /4) Bu soru hakkında. bk:,. Mary Zwalılen. age., sh. 258 vd.: ~J. Pool, Tlıe impact olfegal remlutiou 

i u rural Turkey, Law and Society, /974, slı. 533 vd. 

( 15) Bu .wru hakkında. bk:. Mary Zwahlen age., slı. 260 vd.: Zafer Giireu-Atav.\D)', age .. . 1/ı. 265 ı·d.: illwu E 

Postacwiflu age., slı. 8 ı·e ll vd.: Emsf E Hirsclı af(e., slı. 224 vd. 
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hamledilmelidir. Otuz yıldan fazla bir süredir bu hukuku ögretti
gim ve inceledigim için, kendimi onun bazı hatlarını size hatırlata
bilecek durumda görüyorum; bunu milli övünç olsun diye degil de, 
bu Kanun, bizimkiler gibi çogulcu toplumlarda böylesine genel bir 
kanunun besbelli bünyesinde toplaması gereken niteliklerden ba
zılarına sahip olduguiçin yapıyorum. Bu nedenledir ki, konferan
sıının ilk kısmında bu Kanun'u başarılı gösteren belirleyici özellik
lerdinden birkaçını tasvir etmeye özen gösterecegim. 

Fakat, hukuk hiçbir vakit sabit kalmaz; kanun metinleri veya 
onların arka perdesinde düzenli ya da arızi olarak evrime ugrar. İs
viçre hukuku bundan kaçamamış, Türk hukuku da bundan kaça
mamıştır. Konferansıının ikinci kısmını, bizi birleştiren hukuki 
gerçegin bu çifte evrimine özgüleyecegim. 

I. İsviçre Hukukunun Özellikleri 
Bir kanun metni özüyle belirginleşir ama, biçimiyle de belirgin

leşir. Medeni Kanunlarımız'ın birinci maddesi bizi şuna davet et
mektedir: Kanun. lMzı (sözü, söylemi) ve ruhuna (özüne, vb.) göre 
uygulanmalı ve yorumlanmalıdır ( 1 6). 

ı. Lifız (Söz, Söylem) 
İsviçre Kanunları, önce lafızla belirginleşirler. İsviçre Kanunla

rı'nı baştan sona şöyle bir gözden geçirmek, onların üslubunu 
keşfetmek ve onlan komşu ülkelerin büyük kanunlarından Fran
sız Medeni Kanunu ve Alınan Medeni Kanunu (BGB) hemencecik 
ayırdetmek için yeterlidir. Özellikle bu sonuncu Kanun ile karşı
laştırma yapmak gerekir; zira bu Kanun İsviçre Kanunları ile aşa
gı yukarı aynı tarihlerde kabul edilmiştir. 

Apaçık Ortada Birkaç Çizgisi: 
- Kısalık. Alınan Medeni Kanunu'nun iki bin küsür maddesine 

karşılık, (İsviçre Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu) yalnızca bin 
beş yüz madde içermektedirler. Genelde (birkaç istisna bir yana), 
hiçbir madde üçten fazla fıkradan oluşmamaktadır; genelde (bir
kaç istisna bir yana), hiçbir fıkra bir cümleden fazlasim içerme
mektedir. 

-Yapı. Metin, çok sayıda başlık ve alt-başlık ile metnin bütün
leyici parçasını oluşturan, ondan ayrılamayan ve onun incelenme-

( lfı) Kanunun yorumu ü:erine. hk:. ii:ellikle: P. Tuorl B. Sc/myer/ }. ŞcJ,mid, Das Sclıwei:erİ.Iclıe Ziı·i/geset:

lmclı. Ziiriclı. /<)95, .1/ı. 34 vd.: H. Desclıenaux Le titre preliminaire du Code ciı•il, Traite de droit ciı•i/suis.1e. 

Tome ll. 1. f"rihourg. /Yfı9, slı. fı9 
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sini kolaylaştıran kenarbaşlıklar da kullanılmak suretiyle kavran
ması kolay bir sisteme göre düzenlenmiştir. 

-Dil. Alman Medeni Kanunu'nu belirli ve zorunlu olarak kar
maşık üshlbuyla karşılaştırıldıgında, kuralların bilerek ve isteye
rek basit olarak kaleme. alındıgı görülür. Cümle kuruluşu basit 
olup, kuralın koşulları ve hükümlerini ortaya koymakla yetinmek
te, lüks sayılabilecek ayrıntılara kaçmamaktadır. 

(İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu'na ait) bu çizgiler 
ne rastlantı ürünü, ne de onları hazırlayanların daha teknik ka
nunlar yapmakta ehliyetsizliklerinin sonucudur; gerçekten, bü
yük Alman Medeni Kanunu'ndan (BGB) esinlenmeleri ve onun İs
viçre'nin kendi gereksinimlerine göre ölçülüp biçilmiş bir uyarla
masını hazırlamaları kolay olurdu. Üshlb insanı oluşturdugu gibi, 
kanunu da oluşturur. İsviçre'de seçilen üshlb, özgün (orijinal) bir 
yasal yapıt meydana getirmeye yönelik bilinçli bir iradenin sonu
cudur .. 

-Önce hedefyönünden: Fikir, hukukçular içiiı bir kanun yap
mak degil, insanlar için bir kanun yapınaktı ( 1 7). Safça belki de, 
temenni ediliyordu ki. ülke sakinlerinin günlük eylemlerinin yasal 
dokusunu oluşturdukları için, bu metinler herkesin evinde yer 
edinebiisini Herkes, her günkü yaşamında karşılaşabilecegi basit 

. sorunların cevaplarını aramak için bu metinlere başvurulabilsin! 
Hukukta sivrilmiş kişiler (yıldız simalar) bu Kanun'un yeterince 
teknik olmadıgı sisteminde bulundular; oysa. tam tamına, huku
ka özgü dil kullanmak istemiyordu ki zaten. Kanunun herkes için 
anlaşılabilir olması gerektigini düşünen İsviçre kanunkoyucusu, 
bu düşüncesine uygun olarak halka yönelik, basit,-açık ve herkes 
tarafından erişilebilecek bir kanun kaleme aldı. 

Eger Alman hukukunun yüksek derecedeki soyutlugundan 
vazgeçildi ise, bu, anılan hususta yetersiz olunmasından kaynak
lanmıyordu. Basit sadelik ne tutarlılıgı, ne derinligi ortadan kaldı
rır zaten: Nasıl olsa, hukukçular, kanunun yapımında başyeri iş
gal etmiş bulunan tüm bu dogmatik iskeleleri/kurgulan/tasarım
ları daha sonra da hayal etme~ bilebilmişlerdir. 

- Sonra, teknik yönünden: Fikir, tüketici (hiçbir şeyi dışarıda 
bırakmayan/eksiksiz) ve kesin bir kanun yapmak degildi. Gerçek
ten, bu Kanunlar'ın oluşumundaki asli rolü bilinen Eugen Hu-

( 17) B k:. E. Huber. Expo.w! des motifs de 1 'avalif projef du Code cil'il .111i.ue. 1. /. Be me. /901: bk:. le Mes.la

ı:e du Cmıseil Federal du 28 mai Jl)(J4 au sujet du projet d'ım Code dl'i/ sui.1.1e. FF /904. IV. sil. 1 ni. 
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ber'in (18) görevi, (hukukta) kantonal farklılıkları ortadan kaldırıp 
federal birligi saglamak ve İsviçre gibi çok farklılık sergileyen bir 
ülkenin tüm kısımlarına uygun gelebilecek bir kanun oluşturmak 
olmuştur. ·Karşılaştırmalı hukuk ve hukuk tarihinin seçkin erbabı 
olarak Profesör Eugen Huber, her şeyi düzenlemeyi istemenin ha
yali ve hatta tehlikeli oldugunu biliyordu. Hukukta sivrilmiş kişi
ler (yıldız 'simalar) onu, çok fazla boşluk bırakmış olmak, belli be
lirsiz (kapalı) anlatırnlara başvurmuş olmakla itharn ederek eleş
tirdiler; oysa ki, tam olarak, bu metinlere onları uygulayacakların 
dehasına uygun bir açılım ve esneklik .verme yolu seçilmişti. Ha
kimler ve onlara ilham verenler, daha sonra, çok çeşiti durumlara 
en iyi biçimde uyarlanmış çözümleri seçerek bu boşlukları doldur
masını bileceklerdi. Bu Kanunlar, profesörler veya hukukçular 

için yapılmamışlardı; hakimler için de yapılmamışlardı; basit in
sanlar için yapılmışiardı ( 19). 

Bu Kanunlar'ın bu olaganüstü esnekligi, İsviçre'yi oluşturan 
kültürel toplulukların her birinde zorlanmaksızın uyarlanabilme
lerini olanaklı kılmıştır; o vakitler, Alman, Fransız ve İtalyan dü
şünceleriyle beslenmiş halk kitlelerine ortak bir düşünce yapısı 
bulmak, hiç mi hiç gün gibi ortada bir olgu degildi. Bu olaganüs
tü esneklik. anılan Kanunlar'ın çok yaşianmaksızın ve, aile huku
kundaki yenilikler dışında bundan daha sonra söz edeceğ;im, te
mel kanuni reformlara gereksinim göstermeksizin bir yüzyıllık bir 
zaman kesitini aşabilmelerini olanaklı kılmıştır. Bu olaganüstü es
neklik, malıkernelerin farklı durumlar, yerler ve zamanlara uyar
lanmış çözümler geliştirebilmelerini olanaklı kılmıştır; kuşkusuz, 
İsviçre özel hukuku, mahkeme içtihatlarının en büyük rolü oyna
dıgı kıta hukuklarından birisidir; o ölçüde ki, sistemimizin özellik
le borçlar hukukunda derlenmiş bir hukuk düzeninden çok, 'ca
selaw' ile benzeştigi ileri sürülebilir; bu hukukun, ulusalararası ti
caret ve hakemlik alanlarında birinci derecede rol oynamasının bir 
açıklaması da burada yatmaktadır. 

Böylece, bu hukukun 1924 yılında Türk kanunkoyucusu için 
çekiciligi daha iyi anlaşılmaktadır. 

(Ili)~ Eugen Huber et /'e.1prit cu Code civil.mi.ue. in Etudes et articles, Gem!ve, /971. slı. 27 vd. 

( 19) İ.ll'içre'de ö:ellıukukun kanunlaştırılmasının tarihçesi ü:::erine. bk:::. f....IıJ!ır/8 Schntierl1.5ı.:.tııiı1.. age ... ~lı. 

1 vd .. yollamalarta birlikte. 
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-Türk kanunkoyucusu, kısa süreler içinde bir kanun metni 
benimsernek zorunlulugu duymuş oldugundan, çok yüksek dü
zeyde, bilgince (bilim adamlarına özgü}, anlaşılması ve çözülmesi 
güç Alman Medeni Kanunu'na (BGB) oranla, çevirilmesi ve kabu
lünün saglanması açıkça daha kolay olan İsviçre Medeni Kanunu 
ve Borçlar Kanunu'nun Fransızca metinlerini seçmiştir. 

- Geniş ülkemizin çeşitli kısımlarına uyarlanabilecek bir metin 
bulma kaygısıyla, yorumculara büyük bir serbesti bırakan basit 
(sade) ve esnek bir kanun seçmiştir. 

1. Ruh (Öz, vb) 

Eger içerik beklenene uymuyorsa, lMız (söz, söylem) elbette ki 
ikinci derecededir. Bunun içindir ki, bu Kanunlar'ın ruhunun ba
zı çizgilerini belirtmek de yerinde olacaktır. Bu hususta yargıya 
varmak için, bu Kanunlar'ın hazırlandıkları koşulları hatırlatmak 
gerekir (20). Bu metinlerio 'babası' Eugen Huber, zengin bir kişi
lik ve saglam bir formasyona sahipti (21): Gazeteci olarak çagdaş
ları ve onların ugraşıları konusunda ayrıcalıklı bir gözlemciydi; 
hukuk tarihçisi olarak zaman içinde sabit kalmayan hukuk düze
ninin kökünün tarihte oldugu ve sürekli bir yörüngede oldugunu 
biliyordu; gerçekten, 19 uncu yüzyılın tüm ilk yarısı boyunca, İs
viçre kantonlarından her biri, Napolyon'un büyük kanuniaştırma 
hareketlerine benzer biçimde, bir kanun yapma gereksinimini 
duymuşlardı (22). Bu nedenle, Eugen huber'in ilk yapmış oldugu 
şey, kanton özel hukuklarını sistematize etmek için, onları incele
mek suretiyle karşılaştırmalı hukuk çalışması yapmak olmuştur 
(23). Bu koşullarda, daha sonra kaleme alınan kanunların bu açı
lırnın izini taşımaları, bunlarda güçlü bir Alman etkisinin bulun
masına bunda- kuşku yoktur- karşın. bunların Fransız hukukun
dan alıntılar ve özellikle, geniş ölçüde Zürich Kanunu'ndan esinle-

(20) Bk~. f....IJJ11.d8. Schnvder/1~ age., sh. 3 vd. 

(2/) Euren Hube(in kişililfini ü~erine, bk:. ii:ellikle: F Wartenweiler. Eu!(en Huber: der Lelırer, Geset:geber 

und Mensclı, Zürich, /933: D Manai Eugen Huber,jurüconsulte clıari.wnatique, Franc:fort-.lur-le-Main.' /990: 

~ Eugen Huber als Geset:geber, Zürich, 1940. 

(22) Kantonal ii~ellıukukun tarihçesi ü:erine, bk:. ii:ellikle: f....IJJ.rıJj B. Schnyder/1~ a!(e., slı. 1 vd.: f... 
Qu:ımi (.mrumlu), L'unification du droif privı! suisse au /9e siı!cle (rapport.1· du sixiı!me .w!minaire orı:ani.l'ff· 

par la confı!rence universifaire romande, dans le cadre de 1 'emeiı:nement du 3e cycle de droit, /9/15, Univer

site de Berne, Fribourı:. Lausanne et Neuchhatel), Fribourı:. /9116. 

(23) Bk:. Eu.rıen Huber'in eseri: System und Geschichte des schwei:eri.1·clıen Privatrechts, 4 vol., 11!86-/1193. 
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nilerek tasarlanmış, İsviçre'ye özgü kurumlarla tamamlanmış ol
maları dogaldır. 

Bu sayısız önlemler, Türkiye'de izlenen usulün görünürdeki 
aniligiyle elbette ki çelişmektedir. Türkiye'de veriler. daha önce de 
söyledigim gibi, tamamen farklıydı ve geçmişten iyice ayrılma ira
desi İsviçre'de uygulanan usule benzer usullere başvurulmasını 
engellemekteydi (24). Buna karşılık, seleflerinizi (öncellerinizi) cez
betmemesi olanaklı olmayan husus, İsviçre Kanunları'nın açılı
mıydı. Selefleriniz, bu konuda sıra alırlarken, Fransa veya Alman
ya'nın büyük hukuki yapılarını (Kanunları'nı) körü körüne benim
semiyorlar ve fakat en önemli etki alanlarının etkisinde olan son 
derece Avrupalı bir halkın sırasında yer alıyorlardı. Onlar bunu bir 
'güce baglanma' eylemi olarak görmediler, çünkü İsviçre hiçbir va-

. kit bir 'güç olma' iddiasını taşımamıştır. Bu ülkenin kanunlarının 
açılırncı karakteri, kendisi de çoguıcu bir toplumla bütünleşmeye 
aday. görünmekteydi. 

Bu açılım iki temel tamamlayıcıyı içermektedir: 

- Birinci ilke: Kişiye saygıdır (25). Bu, Kanunlar'ın eşiginde, 
Medeni Kanun'un ilk maddelerinde yazılıdır. Her birey, hukuk öz
nesi niteligi ve eylemleriyle hukuki sonuçlar meydana getirme 
hakkının kendisine tanındıgını görmektedir. Bu yetkiler o denli 
önemlidirler ki, özgürlük ilihillerine karşı özel olarak korunmuş
lardır. En zayıf kişilerin üstlendikleri yükümlülüklerin kapsamını 
daraltmaya (sınırlamaya) yönelik oldukları halde, neseb (velayet) 
veya vesayete ilişkin düzenlemeler bile, kanunkoyucunun olanak 
ölçüsünde bunların kişi olma nitelikleri ve dolayısıyla eylem yete
neklerini tanıma kaygısını yansıtmaktadırlar. 

Oysa- v~ bu temel mahiyettedir-, İsviçre Medeni Kanunu'nun 
1 I inci maddesinin 1 inci fıkrası (25/a). her insanın hukuk özne
si niteligini taşıdıgını kabul etmekle yetinmektedir; aynı maddenin 
2 nci fıkrası da bu yetenegin (yeterligin) herkes için eşit oldugunu 
belirtmektedir. Böylece, insanların eşitligi ilkesi, sistemimizin en 

(24) Bk:.. Erich Pritsch, aKe., sh. 138 vd.: Ernst E. Hirsc/ı, aKe., sh. 224 vd. 

(25) Kişi kavramı ve korunması konusunda, bk:.. ö:.ellikle :H. De.l·chenaux/ P. -H. Steinauer, Personnes phvi

ques ettuel/e, FribourK. 1995; P. Tercier, Le nouveau droit de la personna/it e, Züriclı, 1984. 

(25/a) Çevjrenjn notu: Bu hükmü TMK 8 karşılamaktadır ve iMK ll' denfarklı olarak ikifıkra halinde deifil de 

hir jikra halinde dü:.enlenmiştir. 
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derin yerine demir atmış bulunmaktadır. Cinsiyetiert yaşları. mil
liyetleri, toplumsal konumları ne olursa olsun, tüm insanlar daha 
işin başında eşit haklara sahiptirler ve izin verilen farklılıklar yal
nızca dogal verilerden ötürü zorunlu olanlandır. Sadece bu ifade -
"eşit yetenek" ifadesi-. tek başına, uğruna milyonlarca insanın öl
düğü bütün bir program, bütün bir siyasettir; bu ifade, hayat, tüm 
çabalarımıza karşın. hiçbir vakit sağlanamamış bir ön gerçektir 
(bir postulattır). 

-İkinci ilke: Her bireye tanınan özgürlüktür. Bu, 19 uncu yüz
yılın uzun liberal gelenegiDin açıkladığı temel bir öğedir. Bundan 
dolayı, tüm özel hukuk üç temel direğe da:yalıdır: mülkiyet güven
cesi (26), sözleşme serbestisi (27) ve ölüme bağlı tasarrufta bulun
ma serbestisi (28). malvarlığı değerlerinin maliki bulunduğu için, 
her insan aynı zamanda onları serbestçe elinden çıkarabilir ve ölü
münde onlar üzerinde tasarruf edebilir. Bu yetki, özgür ve sorum
lu bir varlık olarak. her kişinin sorumlulukları ve eylemlerini üst
lenebilecek durumda olması gereğine duyulan inancın ifadesidir. 

Bu ön gerçeğin (postulatın) mutlak olamayacağı ve buna bazı 
sınırlar koymanın önem taşıdığı bilinmektedir (29) : 

- Bunlardan. bazıları, genel çıkan korumaya yönelik oldukla
rından, mutlak karaktedirler. Kamu düzeni ile Devlet'in temel de
ğerlerinin korunması söz konusudur (30). Bunların ilitililli mutlak 
butlana (kesin geçersizliğe) yol açar (3 1 ). Özel hukuk. toplumsal 

26) Federal Anayasa'nın 22 ta: maddesi mülkiyet hakkını lliiı·ence altına almaktadır. · Ceı'irenin notu: K~:. 

T.C. Anayasası, md. 35. 

(27) Bk:. K. Qftiagec Die Vertragsfreiheit. in: FG :ur Hundertjalırfeier der Bunde.ıı·erfa.uunll. Ziiriclı. 1948. 

slı. 315 vd.: B. Schavder, Vertragsfreiheitals Privatreclıtsbe11riff. te: Frihmlrll. /%0: ~ Le.ıfondements 
cmutitutionnels de la liherte contractuelle, in: Presence et actualite de la constitutimr dam /'ordre juridique. 

Geneve. /99/. 

( 28) B k:. isviçre Medeni Kanunu 'nun 457 vd. maddeleri: 11erçekten. mülkiyet giiı·encesi. allcak Irak salı ibi. ii/ii· 

miinde onu yakınları veva diğer kişilere geçirebiliyor.m tamdır. 

( 29) Bullan kavramı kanunda tasvir edilmemektedir; fakat öğreti ve yargısaluygulama lm kaımma belirli bir 

içerik ka:andırmıştır. Bk:. ö:ellikle bu soru lıakkmda: D GupJ!el!lreim, L 'i11mlidite des actesj11ridiques el/d ro

it sııisse et compare. te: Geneve, 1970: f....f.İ.!!Ji:1 Lajimruıtion du collfrat e11 doclrille ge111!rale et e11 c/mit pri

~'~' .mi.ue, Beme. /956. slı. 12 wl. 

(30) G Brogvjnj, Ordine puhblico e norme imperative-Quali timili alla liberta corıtrafluale i11 diril/o ıTi::em. 

i11 Melanges e11 /'Jıonneur de Wilılelm Schiinenberger. Frihour11. 1\168. slı.93 n/. 

( 31) Mutlak bullan kavramı hakkında: ATF /06 ll 151, c. 3= jdT /980 1584: Gawlrl Sclrlllepl Ifı:!.:kL. La par

tie gellerale du droit des obli11ations, t. /, Ume ed., Ziiriclı, 1982. no 50/-502. 
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yaşamın belirli bir anlayış tarzı içinde yer almaktadır ve hukuk bu 
anlayış tarzının korunmasına katkıda bulunmak zorundadır. El
bette, evlilik hukuku, nesep hukuku. ayni haklar gibi daha bir katı 
alanlar hatıra gelmektedir; ama, aynı zamanda, sözleşmeler huku
ku, özellikle İBK'nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında (31/a) 
bulunan genel kayıtlar da hatıra gelmektedir. 

-Bunlardan bazıları ise nisbi karaktedirler; çünkü, pek o den
li genel çıkarı degil de, bir anlaşmayla baglanmış taraflardan biri
nin çıkarını korumaya yöneliktirler. Bu defa, kişi ve onun özgürlü
günün korunması sözkonusudur. Bu nedenle, bunların ihlrui yal
nız kanunun korumayı amaçladıgı tarafça ileri sürülebilecek nis
bi bir butlana (32) yol açar. Özel hukuk, bir kişiyi kendi iradesine 
karşı dahi korumak için daha müdahaleci davranmaktadır. 

Tüm özel hukuk felsefesi, her bireyin özerkligine saygı ile onun 
kendi iradesine aykırı düşse de, ona emredici bir hukuk düzenini 
zorla benimsetme zorunlulugu arasındaki bu zıtııga dayalıdır. Bu 
husustaki cevabı, sistemin dayalı oldugu ideoloji vermektedir: 

- İnsanın kendisine karşı kısmen korunması gerektigi hiç kuş
ku götürmez. Gerçekten özgürce hareket edebilmesi ve kendi çı
karlarını savunabilmesi için, insanın özgürlügünü akla uygun ola
rak kullanabilmesini olanaklı kılan zihni ve iradi koşullar içinde fi
ilen bulunması gerekir. Aynı şekilde, konjonktürel koşulların da 
öyle olmaları gerekir ki, insan, kabul edilebilir rekabet koşulların
da seçimini yapabilsini Bunun içindir ki, yeterli korkulukların yer
leştirilmesi zorunludur. 

- Toplumun, kişilerin ona zarar veren eylemleri/işlemlerine 
hukukideger vermeyi reddetmek suretiyle kendisini koyabilmesi
nin gerektigi de hiç kuşku götürmez. Burada tüm sorun korun
mak istenenin ne oldugunun bilinmesidir: Yalnız güvenlik? yoksa 
kamu düzeni veya ahlak da? ve hatta daha zorlayıcı müdahaleci 
bir felsefe adına bireysel yaşamın sevki de mi? Bu noktada da 
Türk hukuku tarafından izlenen İsviçre kanun koyucusu, ahlaki 
ilkelerin üstünlügünü inkar etmeyi hiç mi hiç istemeksizin, aile 

(31/a) Çevirenjn notu: TBK'nun /9 uncu maddesinin 1 incifikra.ı·ı, iBK'nun /9 uncu madde.~itıin 1 incifikra

.1'1111 karşılamaktadır. 

(32) Nisfıi !ıutlan kavramı hakkında:~ SdliıJJ:Jı/ Tmifa., age .. no 503-504. 
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alanı ve kısmen miras alanına sadece son derece ihtiyatla müda
hale etmiştir. 

II. Evrim 

Ne İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu, ne Türk Mede
ni Kanunu ve Borçlar Kanunu bütünüyle degişiklige ugramışlar
dır. Bununla birlikte ve bırakılabilecegi izlenirnin aksine, kanuni 
bir düzenleme hiçbir vakit sabit kalmaz: Bütününe dokunmaksı
zın bazı kısımlarını degiştiren yasama müdahaleleri boyunca me
tinlerde evrime ugrar; yargısal içtihatlarca kararlaştırılan veya ög
reti tarafından belirlenen görüş degişiklikleri boyunca metinlerin 
arka perdesinde de evrime ugrar (33). 

1. Yasama Müdahaleleri 
19 uncu yüzyılın sonlarının ürünü kanun metinlerinin, degi

şiklikler. hatta toplumsal devrimleri hesaba katabilmek için. 20 
nci yüzyılın ikinci yarısında bazı l,lyarlamalarla karşı karşıya kal
maları kaçınılmazdı. Zaten, bu müdahalelerin emredici karakter
deki koruma rejimlerine ilişkin olmaları, kişisel özerklige geniş öl
çüde açık tamamen yedek/tamamlayıcı hukuka ilişkin olmaları. 
kaçınılmazdır. İsviçre hukukundan yola çıkarak, bu evrimin bir
kaç çizgisini ele alalım.. Bunların hepsini almak sözkonusu olama
yacagından, içlerinden dördünü Kanunlarımız'da yer alan sıra da
hilinde belirtmek bize uygun görünmektedir: 

1) Kişilik Hukuku (34) 

Eugen Huber'in kişilik hukukuna hasretmeyi düşündüğü iki 
düzenlemenin olaganüstü zenginligi yeterince ortaya konmamış
tır: EMK md. 27 (34/a), kişiligi, özgürlügüne baglanmış. kullana
bilecegi güçlerin tümüne (potansiyeline) sahip hukuk öznesi (süje
si) olarak, bizzat kendinde tanımlamaktadır; iMK 28 (34/b). kişili
gL üçüncü kişilerin saldırılarına karşı. özgür bir hukuk öznesi (sü
jesi) olmaktan çok, tüm nitelikleriyle güçlü insan şahsı olarak ko
rumaktadır. Eger kanun koyucu müdahale etmeye karar verdiyse. 

(33) Bk:. ii:ellikle: fJJJJ.ıij B Schnyderl J. Schmid age .. sh. 15 vd. 

( 34) Ö:ellikle kişilik hukukunun gö:den geçirilerek yenilenmesi husu.~unda, bk:.: P. Tercier. age., .1·/ı. 3 vd. 

(34/a) Çevireain notu: Bu maddeyi TMK 23 karşılamakla olup, /990 yılında yeni fıkra eklenmek suretiyle de

f!işfirilmiştir . . 

(34/h) Çevjrenjn notu: Bu maddeyi, TMK 24 karşılamaktadır ve /99/1 yılında dejfişiklif!e de 11,~ramıştır. 
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bunu sırf bu korumanın uygulanmaya konulmasını güçlendire
rek, onu geliştirerek sürdürmek ve dönemsel medyaya karşı cevap 
hakkını tanıyarakonu tamamlamak için {35) yapmıştır. 

Bu degişiklik hiçbir biçimde devrimci degildi; tamamlamaktan 
öteye gitmedigi Kanun'un ruhuna tamamen uygun düşmekteydi. 

2) Aile Hukuku (36) 

En derin {temel) devrim, hiç kuşku yok ki, birbirini izleyen aşa-· 
malarla, aile hukukunda derinlemesine yenileştirmeye götüren 
devriınclir. toplumsal gerçek degişiklige ugramış, aile katılıgından 
kaybetmiş, fakat açılım kazanmıştı. {Kanun'da yeralan) metinler 
bu duruma uymuyorlarm ve onları bu duruma uyarlamak gereki
yordu: 

-Bu, önce evlat edinme hukukunda yapıldı (37); dogal nesebin 
yanında, ona tam olarak benzetilen 'hukuki' bir nesep kabul edil
di; aile, sıkı sıkıya (harfi harfine) dogalken, fazladan, duygusal 
bagların toplandıgı yer olma boyutunu da kazandı; 

-Bu, daha sonra, nesep hukukunda yapıldı {38); nesep huku
ku, evlilik dışında dogntuş çocuga reva görülen ayrımcılıkları, ço
cugun öncelikli çıkarları adına {39) ortadan kaldırdıgı; katı hukuk, 
kendilerine ait bir kişiligt tam olarak tanımak için, etkisinden kay
betmekteydi; 

- Bu, evliligin hükümleri ve mal rejimleri hukukunda {40)'da 
gerçekleştirildi ve bu hukuk, bu defa, kadına kocasının konumuy
la geniş ölçüde ölçüştürülebilir bir konum tanıdı: 

(35) Bk:;. 1 Temmu:; /985'te y/Jr/Jrlilge girmiş bulunan, kişiligin korunmasına ilişkin, iMK md. 28'i delfişiiren 

/6 Aralık 1983 tarihli Federal Kanun, RO (Recueil officiel) /984, .~h. 778: hk:;. 5 Mayu /982 tarihli Federal 

Konsey Mesajı, FF (Feuillefederale) 1982, ll, sh. 661 vd. 

(36) Sorunun tilm/J U:;erine, bk:;. ö:;ellikle: UJJ1li! B. Schnyderl ~age., .ıh. 152 vd.: C. Hevnauer lur 

Revision des schwei:;erischen Familienrecht.ı· : Ursprung, Wandel und Au.ıjührung eine.ı· Kon:;eptes. Melange.ı· 

en J'honneur de Jacguey-Mjchel Grouea Bdle/Francfort-sur-le-Main, /992, .ı'h.l52 vd. 

(37) 1 Nisan 1973'ten beri y/Jr/Jrl/Jkte bulunan 30 Ha:;iran /972 tarihli Federal Kanun, evlat edinmeye ilişkin 

yeni hukuk getiren Kanun 'dur, RO 1972,. sh. 2873 vd.: bk:;. 12 Mayı.ı- /971 tarihli Federal Konsey Me.ıaj1. FF 

1971, /, sh. 1222 vd. 

( 38) 1 Ocak /978 tarihinden beri yürilrlilkte olan, 25 Ha:;iran 1976 tarihli Federal Kanun'a göre yeni metin, 

RO (Recueil officiel) 1977, /, 237 vd: bk:;. Federal Konsey'in 5 Ha:;iran 1974 tarihli Mesajı, FF 1974,11, .1-h. 1 vd. 

(39) A Brauchli Das Kindeswohl als Maxüne des Rechts, te:; Zürich, /982: C Hemauer, Da~ ııeue Kindes

recht, RSJ 1971, sh. 149 vd. 

(40) 1 Ocak /988 tarihinde yilrilrl/Jge girmiş olan, 5 Ekim 1984 tarihli Federal Kanun, RO (Recueil officiel) 

/986, sh. 122 vd.: Federal Konsey'in ll Temmu:; 1979 tarihli Mesajı, FF 1979, ll, sh./179 vd. 
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-Bu, yakmda zorunlu olanın ötesinde aile birli~ine zarar ver
meksizin eşlere daha fazla özerklik tanıması gereken, evlilik ve bo
şanma hukukunda ( 41) da gerçekleştirilecektir. 

Öncekinden kuşkusuz daha esaslı mahiyetteki bu de~işiklik, 
Kanun'un ruhunun tamamen çizgisindedir. Bu de~işiklik, zaten 
Medeni Kanun'un ll inci maddesinde (41/a) ifadesini bulan eşit
lik ilkesinin bu alanda hasredilmesi anlamına gelmektedir: Çocuk
larm talih eşitli~i ve özellikle eşler arası eşitlik (42). Cinsiyet, yaş 
veya nesep konumu ne olursa olsun, her kişinin ailede bile eşit de
~ere sahip oldugunun kabulünü olgular ve örflerin evrimi haklı 
göstermekteydi. 

3) Sözleşme Hukuku 

Denildi ki, 1881/1911 kanun koyucusu, temel ilke olarak bi
reysel özerklik ilkesini benimsemiştir. Tüm insanlarm özgür ve 
eşit oldukları ön gerçeginden (postulasmdan) hareket edildiginde, 
rekabete dayalı bir pazar ekonomisinde kendi çıkarlarını korumak 
her kişinin kendisine düşer. Fakat, ilkenin ifadesinin kendisi sını
rını da içermektedir: "Hukuk düzeninin sınırları içinde" (42/a). Ve, 
İBK'nun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, bu temel öngerçegin 
artık uygularımayacagı olasılıklarda sözkonusu ilkeye getirilmesi 
uygun düşen tüm kısıtlamaların tohumunu içermektedir (42/b). 

Sözleşmenin taraflarından biri, hukuki ilkenin öngerçek olarak 
öngörmekte oldugu eşitlikten fiilen yararlanamadıgmda, böyle bir 
durum vardır. Bu, onun yeterli olmaması, kurallarm kapsamını 
degerlendirememesi, görüşme-tartışma melekesinden yoksun, bu 
suretle "zayıf'. olmasından dolayı sözkonusudur. Olagelen işlerde 
kişileri korumaya yönelik tüketim hukukunun başlangıcı, bu ol
muştur (43). Amaç. deneyimsiz alıcılarm aşırı sözleşmesel koşul-

(41) Nordmann-Zimmermann, L'avant-projet de la revis/on du droit du divorce du 14 avril /992. 
inPJA /992, sh. 1013 vd.; İsviçre Medeni Kanunu'nu değiştiren Federal Kanım Tasarısı'na iliş
kin 15 Kasım 1995 tarihli Mesajı, FF 1995, ll, sh./ vd. 
·(41/a) (evirenin notu: Bu maddeyi, TMK'nun 8 inci maddesi karşılamaktadır. 
(42) C. Kaufmann, Die Gleichstellung von Frau undMannin der Familie, Bale (Basel), /985; H. 
Deşchenaux. L'egalite de droit entre l'homme et lafemme, in La conditionfeminine: evolııtion et 
prespectives, Fribourg, 1981, sh. 28 vd. 
(42/a) Çeviren/n notu: Bkz. İBK 1911 ve TBK 1911. 
(42/b) Çeviren/n notu: Bkz. İBK 19/JJ ve TBK 19/11. 
(43) P.-R. Gillieron, La protection du faihle dam /es crmtrats. RDS 1979. /, slı. ~33 ıYI.: P. Tercier, La profec

tion de la partie falh/e en droil .ı-ui.ue, in La protection de la partie faih/e dans /es rapports mntractue/s, Pa

ri.\, /996. 
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larla aidatıimalarını önlemektir. Kanun koyucu, sözleşmede "zayıf 

tarafı" korumak amacıyla, özellikle alıcının borçlarını ilgilendiren 
bir sıra düzenleme getirmiştir. Önce sigorta sözleşmesine ilişkin 
kanun (44), sonra kefalet sözleşmesine uygulanacak kurallar (45), 
daha yakınlarda, ısmarlanmamış şeylerin gönderilmesi hakkında
ki düzenlemelerde yapılan degişiklikler (İBK, md. 6a) (46), kapıdan 
kapıya (kapı kapı dolaşılarak) oluşturulan sözleşmeler (İBK, md. 
40a vd.) (47), taksitle satım sözleşmesine hasredilen fasıl (48), Av
rupa tipinde (49) yeni kanunlar, götürü yolculuklar (50), tüketim 
kredisi (51) ve ürünler nedeniyle sorumluluga (üreticinin/yapım
cının sorumluluguna) (52) ilişkin yeni kanunların kabulünü, kuş
kusuz yukarıda belirtilen bu husus açıklamaktadır. 

Bu evrim, özgürlüge ayrılan payı kuşkusuz azaltmaktadır; fa
kat evrim bunu, başlangıçtaki kanun koyucunun kendisinin top
lumsal korunma adına araya sıkıştırıverdigi (sokuşturuverdigi) sı
nırların uzantısı olarak yapmaktadır. Ticari yöntemler ve onlarla 
birlikte, bu yüzden magdur olabilecekleri daha iyi koruma zorun
lugu da degişmiş bulunmaktadır. 

(44) Bkz. sigorta sözleşmesine ilişkin 2 Nisan /908 tarihli Federal Kanun (RS 221. 229.1). 
(45) İBK'nun 492 md. vd. 'nın, 1 Temmuz 1942 'de yürürlüğe giren 10 Aralık 1941 tarihli Federal 
Kanun'a göre yeni metni; bkz. Federal Konsey'in bu konudaki Mesajı, FF /939, ll, sh. 857 vd. 
(46) Bu değişiklikler, 1 Temmuz 199/'de yürürlüğe giren, 5 Ekim 1990 tarihli Federal Kanım ile 
getirilmiştir; bkz. Federal Konsey'in bu konudaki Mesajı, FF /986, ll, sh. 360 vd. · 
(47)Bu sözleşmeler, 1 Temmuz 1991 'de yürürlüğe giren 5 Ekim /990 tarihli Federal Kanun ile İs
viçre Hukuku'na dahil edilmiştir (RO 199/, sh. 846 vd.); bkz. Federal Konsey'in bu konudaki Me
sajı. FF /986, ll, 360 vd.; 1 Ocak 1994'te yürürlü~e giren 18 Haziran /993 tarifıli Federal Ka
nun 'un yeni metni. 
(48) Taksit/e satım, taksitti satım ile önceden ödemeli satımı içermektedir. Bu iki satım türü. 1 Ocak 
/963'te yürürlüğe giren, 23 Mart 1962 tarihli Federal Kanun ile getirilen, İBK 226a-227i madde
leriyle düzenlenmiştir. 
(49) Gerçekten, Avrupa Birliği direktif/eri İsviçre mevzuatının evriminde rol oynamaktadırlar. Bu 
komıda bkz.: F Wwo. Les principaux contrats de service du Code des obligations, Qııelques rej
lexions sur l'ııtilite d'une recodification dans la perspective de l'integration europeenne, in: !?... 
Tercied P. Volkent N. Michel (yayımcı/ar), Aspects du droit europien, Fribourg. /993 sh. 211 vd. 
(50) Götürü yolculuklar üzerine, bkz. 1 Temmuz /994'te yürürlüğe giren, 18 Haziran !993 tarifıli 
Federal Kanım (RS 944.3); bkz. Fderal Konsey'in 24 Şubat 1993 tarihli Mesajı. FF 1993.1. slı. 757ı•d. 

(51) 8k:. 1 Nisan/994'te yürürlüğe giren, 8 Ekim 1993 tarihli, tüketim kredisi hk. Federal Kamm (RS 221.2.4). 

(52) 8k:. 1 Ocak 1994'te yürürlüğe giren, 18 Ha:iraıı 1993 tari/ıli, üreticilyapımmwı sorumlulu.~ulık. Fede

ral Kamm (RS 221./ 12.944) ve Federal Komey'in24 Şubat /993 tarilı/i Mewıiı. FF /()93, 1. sh. 757 n/. 
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4) Sonımluluk Hukuku 

Özel hukukun tüm konuları içinde, kuşkusuz en derin değişik
lik göreni sorumluluk hukukudur (53). Tehlike sorumluluğuna 
ilişkin özel rejimler (54) ve buna koşut (paralel) olarak kabul edil
miş özel (55) ve kamusal sigorta mekanizmaları bu evrimin çok 
canlı kanıtlarıdır. Kuşkusuz, İBK md. 41 tüm sistemin temelini 
oluşturmaya devam etmektedir; fakat, kazaların çoğu özel rejimler 
(56), başlıca otomobil (trafik) sorumluluğu (57) rejimine baglı kılın
mış oldugundan, bu maddenin öngördügü kuralın uygulanma 
alanı daralmıştır. Aslında sadece dagınık/uyumsuz kuralların bir
lik/bütünlügünü keşfetmeye çalışan ve fakat derinlemesine bir ev
rimi aşmayan bir reform yoldadır (58). 

Yıllar boyunca, düzenleme yapma anlayışı değiştiginden, bu 
evrimin en önemli ve en derim evrim olması sözkonusu degildir. 
Her türlü zararın tazmini, onu özel hukukun katı/dar çerçevesin
den çıkaran toplumsal ve ekonomik bir boyut kazanmıştır: sorun 
gitgide şu kişi veya onun sigortasının bu kişinin zararını tazmin 
etmek zorunda bırakılmasının doğruluğu veya eğriliği sorunu ol
maktan çıkmakta ve fakat, daha çok, böyle yapmanın ekonomik 
olarak akla uygun ve tahammül edilebilir olup olmadığı sorun 
oluşturmaya başlamaktadır. Bu alanda her karar ekonomik bir 
agırlıga sahiptir ve toplumun gidişatı üzerinde apaçık yansımaları 
vardır. 

( 53) Bu konuda, bk';..: E. Gilliard V en l'unifıcation du droit de la re.ıponı·abilite, RDS /lJfı7, ll .. ,lı. /93 wl.; H. 
Honsell, Sc!ıwei:erisclıe.ı· Haftpjlichtecht, Zürich, 1995; P. Terder Cent aııs de re.ıpon.mbilite ciı·ile eıı droit 

.Illi.\'.\ e, in Centenairedu Code de.ı· obligatiom. Fribourg, /9H2, sh. 203 ı·d. 

(5.J) P. Widmer, Etmetion et t!volution de la re.ıpon.mbilite pour risque, RDS 1977, slı . .JI7 ı·d. 

( 55) M. Ku/m, Le poillf .ı ur la re.ıponsabilitti civile et le d ro it des as.mrance.ı· privt!e.ı, RSJ 1995 . . ı/ı. 131 ni. 

(56) Öme!Jin: Zayıfve güçlll cereyanlı elektrik tesislerini ilgilendiren 24 Ha:.iran /902 tarifıli Federal Kaıırm 

(RS 734.(!), demiryolları ile buhar/ı vapurlar işletmeleri ve postalarm.mrumlulujJuna ilişkin 2H Mart 191!5 ta

ri/ı/i Federal Kanun (RS 221.112.742), nükleer alanda .mrumluluğa ilişkin /H Mart 19H3 tarifıli Federal Ka

nun ( RS 7 32.44 ). 

(57) Bk:. karayolları trafiğine ilişkin 19 Aralık 1958 tarihli Federal Kanun'un5H ı·d. maddeleri (RS 741.1!1 J .. 

(58) Bk:.. ö:.ellikle: Adalet ve Polis Federal Bakanlığı şefliğine /lJ91 Aifırstos'wıda .ıımırlan, .ıorumlulrık lıırkır

kumm tümden revi:.yonunu incelemek için kurulan Kmnisyon 'un raporu; P. Widmer La reforme du droif de la 

re.ıJmıısabilitt! civicle: tes 102 tlu!ses de la Cmnmi.uion d'etude pour la revision to/ale du droit de la reıpon

.whilite ciı•icle, in Jourm!e.ı· du droit de la circulation rotiere, Fribourg, 1992, slı. 215-233: idem (m'lll wı:ar). 

Refimniiherlegung :.um Haftpj/.icht, Zürich, 199/. 
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2. Metinlerio Arka Perdesinde (Arkasında, Dışında, Yanında) 
Her kim, kanıın metinlerini donuk katılıldannda (eğ;ilmezlikle

ri, bükülmezliklert, esnemezlikleri. sertlikleri. kesinlikleri, vb.'nde) 
değ;il de bunlarda kalıplanan hukuki gerçeğ;i gözlemlem~yi kabul 
eder, o bilir ki, hukukun evrimi kanun metinlerinde olduğu kadar 
onların arka perdesinde (arkasında, dışında, yanında) de gerçek
leşir. hukuk sadece yasama müdahaleleri yoluyla değ;işmez; 'sıkça 
(ve özellikle) yargısal içtihatlar, öğ;reti ve uygulamanın getirdiğ;i de
ğişimlerle de yeni bir görünüm alır. Kuşkusuz, bu noktada, İsviç
re ve Türk hukuk düzenlerini bella birleştiren ve ayıranın neler ol
duğunu araştırmak için en ilginci olurdu. Bunun için, özellikle, 
uygulama yaşamı, avukat ve noter büroları,· taşra mahkemeleri, 
çarşı ve pazarlar ve borsada cereyan eden yaşamı bilebilmek gere
kir. İleri düzeyde toplumbilimsel (sosyolojik) tahlil eksikliği nede-· 
niyle, bunu yapabilmek olanaklı değildir; ama, hiç olmazsa, yargı
sal içtihatlar ile öğretinin etki payını belirtebUrnek olanaklıdır. 

1) Bu denli açık bir hukukta, yargısal içtihatların temel bir rol 
oynamaması olanaklı değ;ildi. Bununla birlikte, İsviçre'de, Federal 
Mahkeme başta olmak üzere malıkernelerin başlangıçtaki (kanu
nun kendisinde yer alan) çözümlere son derece saygılı davrandık
ları kesinli~le söylenebilir. Medeni Kanun'un 1 inci maddesi, hari
kulade bir yazımla. onlara gereginde kanunkoyucu gibi davrana
rak kural koyma yetkisini verdiği (59) halde, onlar uzun süre bu 
yetkiyi kanunun kusurlutuğu sözkonusu olduğu vakit değil de, 
yalnızca gerçek anlamda boşluklar sözkonusu olduğu vakit kul
landılar. Bu ihtiyatlılık, diğer yüksek mahkemeler, özellikle, İsviç
re'dekinden çok daha yoğun ve katı bir mevzuat dokusuyla bağlı 
olmasına karşın Fransız Yargıtayı'nın kendisine tanıdıgı özgürlük 
veya hatta, Federal Anayasa'nın 4 üncü maddesi ve eşitlik ilkesi
nin yalın ifadesini, başlıca idare hukuku usulü ve ceza hukuk 
usulü alanlarında hukukumuzun eski yüzlerinin (görünümleri
nin) kökü (kaynağı) durumuna getiren İsviçre kamu hukuku ha
kimlerinin sergiledikleri özgürlük ile çelişınektedir (60). 

(5')) i1ı·irre 'de yar~:nallıukuk kavramı ve rolü lık. bk:. ii:ellikle: H De.1çlıenqw a~:e .. sh. /IXJ d.: P. Tuor/8. 

Scluıwlerl 1 Selım id, age., sir. 40 ı·d. 

(1\0) Bu konuda, hk:.: A. Haetliı:er. Aile Schwei:er sind wır dem Ceset: ~:Jeiclı. Zur Trııgweile de.\ ArlikeJ.,· 4 

da 13undewer/{I.\SIIIIg, Berne, /9X5: B. Ktıapp, Precis de droil adminislratif. 3 e ed .. Bı/le. I'JXX..1ros 4X5 1'{/. 
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Şu halde, zorunlu olarak, yargısal içtihatlar en çok kendi tak
dir yetkilerine bırakılan alanlarda yaratıcı olmuşlardır. Kişiligtnin 
korunması, sözleşme özgürlügü ile sınırları ve fakat özellikle so
rumluluk hukukuna ilişkin kurallara daha önce işaret ettik. Ku
sur kavramı çok çeşitli baglamlarda belirlenmiş ve özellikle açıklı:
ga kavuşturulmuş (61), sırası geldiginde kusurun sonuçları da her 
şeyden önce manevi zararın tazmininin geçirmiş oldugu evrim sa
yesinde (62) geliştirilmiştir. 

Yargısal içtihatların, klasik kavramları sıkça yabancı ülkeler
den ithal edilen yeni dogmatik kurarnlara (teorilere, nazariyelerel 
uyarlamak suretiyle, özellikle son yıllarda, bunun ötesinde de oy
nadıgı rolü inkar etmek, onların önemini aşırı ölçüde azaltmak 
olurdu. Daha sonraki yasama reformlarına yolU açmış ünlü içti
hatlar vardır; reformdan önce, çocugun kendi soybagının (nesebi
nin) reddi davasını açma sıfatını kabul eden içtihat böyle bir içti
hattır (63). Daha yakınlarda, de yapıtlar, sık olarak, basitlik (sadelik), 
etkililik ve adalet adına (ugruna) feda edilmişlerdir; 'elden çıkarı
lanın geri verilmesi (iadesi) kuramı' (teorisi, nazariyesil olarak 
isimlendirilen kuramın yenilerde kabulü - ki o vakte degin neden
siz zenginleşme sistemine ayrılan yerin aynı oranda azaltmıştır -
buna bir (64) örnektir. 

2) ögretinin oynayacagı temel bir rol olmuştur. Daha önce gör
dük ki, kanun koyucu, somut kuralların basitçe dile getirilmesini 
bÜyük bilgince ilkelerin ifade edilmesine tercih ederek, dogmatik 
bilgince bir yapı meydana getirmekten bile bile vazgeçmiştir. Her 
şeyi boyutlarınca yerleştirmek gerekiyordu. Profesör Andreas von 
Tuhr'un ilk sırada gelen hüneri, tartışmasız, İsviçre hukuku, hep
sinden çok İsviçre borçlar hukukuna, kendisini izleyen tüm yazar
ların daha sonra az çok dogrudan dogruya esinlendikleri, dogma
tik bir yapı kazandırmak olmuştur. Ve bu dogmatik yapının Cer
men kökenli oldugu tartışma götürmez. Ondan sonra isimlerini 
büyük treteler ve büyük şerhlere yazdıran büyük yazarlar eksik 
olmamıştır: Bunlardan sadece birkaçının anarsak, Tuor, Egger, 
Oser, Schönenberger, Merz, Meyer-Hayoz, Jaeggi bunlardandır. 

(fı/) f.JYJ:.ı:J:Q: La capacitt! de discernement et lafaute dam le droit suis.1·e de la re.1po11.wfıifite. Frilıourl/. 198fS. 

""- 57ı·d. 
(fS2) P. Tercier. La rt!paration c.'u tort moral: criJe ou t!voliıtion?, in Melange.1· e11 /'lro1111eur de He11ri De.1rlw. 
tıaux. Frihour11. /997, l'h. 307 vd. 

(fSJ) Yar11ı.wıl il'lihatlar.çocuğitn davacılık sıfatını, kanunkoyucu tarafından Mede11f Kmllm'ım25f>ll. -2'de ka
Imi edilmedeniince ATF (BGE) 8811477'de (ii:eti JdT /9fS3/2fS5 \'e SJ /9fS3 .1"/ı. 344'de) rerala11 kararda fa-

l/ldılar. · 

(M) B/.::. ATF (BGE) 114 II 289 vd. = JdT 1988, sh. 523 l'd. 
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Fakat, başka kültürlerin izlerini taşıyan yazarlar, öncelikle ül
kenin Fransız kesimi üniversitelerinde yetişmiş hukukçuların, en 
azından zamanla, bu işte işgal ettikleri yeri inkar etmek de, olan 
biteni yine aşırı ölçüde azırnsamak olurdu: Bunlar, Yung, Secre
tan, Knapp, Deschenaux, Grossen, Patry isimlerini taşımaktadır
lar. Liyakatları, özellikle, hukukumuza özgü dogmatik yapıları 
özümlemek, ama onun düzenlemesi gereken kültür farklılıklarının 
kendisine sagladıgı tamamlayıcı boyutu da bu yapılara kazandıra
rak özümlemek olmuştur. 

Buraya kadar, Türk hukukunun özellikleri ile geçirdigi evrim
leri belirtmek benim için olanaksız oldu; buna karşılık, Türk hu
kuk fakültelerinin yüksek düzeyli akademik gelenegini saygıyla 
anmak benim için bir ödevdir. Profesör Hirsch'in güçlü kişiliginin 
damgalamış oldugu, belirli bir kanuni düzenlemenin yer ve kapsa
mını, dışarıdan soruna bakan insanlar olarak, bizlerden daha da 
iyi degerlendirebilen ne kadar ögrenci, ne kadar ögretim üyesi, so
nuçta, İsviçre hukukuna sıkça belirleyici katkılarda bulunarak 
onun içine dalmışlardır. Poroy, Karayalçın. Tekinalp, Postacıoglu. 
Ayiter, Kocayusufpaşaoglu ve isimlerini anamadıgım daha nicele
ri. Halılk Tandogan lehine bir istisna yapınama ne de olsa izin ve
riniz; onu ayrıca anmak istiyorum (64/a). İlk kez, yollarımız 1969 
yılında. Cenevre'de kesişmişti; o, orada, bir başkası yerine ders 
vermekteydi; ben ise aşamalı meslegimi icra etmeye çekine çekine 
yeni başhmıaktaydım. Kişiligi, Kültürü, zekası ve, her şeyden çok, 
hastalıgının tekrarlayan saldırılarına karşın hiç terketmedigt se
vimliligi ile kibarlıgından ne denli etkilendigimi yeterince anlata
bilmem olanaklı degildir. 

İsviçreli hukukçuların Türk hukukçuları ile temasları, her şey
den öi:ıce her iki yılda bir ülkelerimizde karşılıklı olarak sırayla dü
zenlenen 'Türk - İsviçre Hukuk Günleri' ('Haftaları') çerçevesinde 
gerçekleştirilenleri, bizler için had derecede semereli olmuştur. Bu 
toplantılardan ne kadar yeni fikir edinmişimdir! Ve övünçlerimden 
biri de, kaynakçarnda 'Sorumluluk Hukuku'na hasrediimiş bir 
eseri de anmaını olanaklı kılan bir çeviri ( 65) sayesinde, ülkenizin 
hukuk kaynakçasında da yer almış olmamdır. · 

(Mia) CeFjrenin notu: Bu .mn cümlecik. 1fıetnin dahıı iyi anlaşılabilme.ı-i için tarafımı:dan eklenmiştir. 

((>5) H. De.ı-chenaux/P Terder'nin 'La reJpon.mbilite civile' isimli e.ı-erinin Türkçe çeviri.ı-i sii:kmm.mdur (rf=. 

riı:J:ııiJı..notu): H. De~clıenaux/ P Terder'nin La responsabi lite civile, 2e id., Berne, /9X2, isimli eserinin Tiirk

\·e çeFirisi: Sorumluluk Hukuku, çeviren Salim ö-deınir, Ankara, 1983. 
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SONUÇ: 
Sayın Başkan, bayanlar ve baylar, sevglli meslekdaşlar, konuş

maını bitirme vakti gelmiş bulunuyor. 
Yetmiş yıl önce yapılan seçimlerin (65/a) elverişliligi üzerine hü

küm yürütecek degilim. Bazıları, bugün, hakkında elbette konuşa
mayacagım bir ideoloji adına bu seçimleri tartışmak ister görün
mektedirler. Tarih ve cografyanın tüm kesişme sınırlarında bulunan 
ülkenizin özel durumu nedeniyle, kökenierinden birine ·karşı daha 
belirgin bir baglılık egilimi hissedilmesi dogaldır. Yine de, ülkenize 
onca bagla derinden baglı bir İsviçreli hukukçunun, o vakitler yapı
Jan seçimlerden dolayı sevinmesi ve bu seçimlerin bugün de tüm de
gerini koruduklarına ilişkin inancını açıklamasına izah veriniz. 

Gerçekten, batı egilimli modern (çagcıl) bir hukuka dahil ol
mak, diger tüm sistemlerin inka.rı anlamına gelmez. Aksine ifade 
ettigi açılım yoluyla, kişiye saygı. eşitlik ve özgürlük ilkelerine ön
celik tanımanın temel mahiyette oldugunun belirtisidir. Her kişi 
bu çerçevede inançlarını yaşama ve yaşam tarızını belirleme hak
kına sahiptir ve kimse zorlayıcı biçimde buna karışamaz. Bu, libe
ralizmin aşırılıklarının kabulü degildir; bu, her kişinin gelişimine 
açılan kapıdır. 

(Hukuki alanda) (65/b) yapılan (bu) seçimler, Türkiye'nin eko
nomik bakımdan 'kamçılanmış' milletler yumagına katılmasını 
olanaklı kılmıştır (66); Türkiye, bunu hukuki ve ekonomik düzeni
ni dayandırdıgı temeller sayesinde yapabilmiştir. Bu evrime bag
lanmak, her vakit hakim olmuş ideolojik ve kültürel degeriere iha
net anlamına gelmektedir; bu, onları, meyveleri herkes için apaçık 
ortada olan, özgürlük ve hoşgörüden oluşan bir sisteme dahil et
me şansını kendine tanımaktır. 

Dolanıp durmakta gözüken tehditlere karşın, (her iki ülke ve 
insanları arasında) ·(66/a) öngörülmüş bu baglar gevşemesinler, 
aks~ne yogunlaşsınlar! Şahsıma yapılan daveti, bu bagları daha da 
güçlendirme iradesinin ifadesi olarak yorumlamak isterim. Biliniz 
ki, gücümün yettigi kadar bu bagları güçlendirmeye çalışacagım. 

(fı5/a) Cevjrmenin notu: Kanunlarm.l'eçimi .~ö:.konu.l'udur .. 

(n5/h) Cevımıenjn notu: Tarajimı:dan eklenmiştir. 

(M) G. Korit.l' Structural re/(mn, stabili:ation and ~:rowtlı in Turkey, Wa.1/ıington. I'Ni7. 

(6fıla) Cevimıenin notu: Tarafimı:.dan eklenmiştir. 
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I-Genel Olarak Mal Rejimi Kavramı 

Eşler arasındaki mali ilişkiler, evlenmeden sonra eşierin mal 
varlıklarının hukuki durumu, mal rejimleriyle ilgili hükümler ara
cılıgıyla düzenlenmektedir. Bu konuda Medeni Kanunun "Karı Ko
ca Mallarının İdaresi" başlıgı altında öngördügü hükümler, Kanu
nun ı 70-241. maddeleri arasında yer almaktadır. Mal rejimleri 
olarak nitelenen bu düzenlemelerae. eşlertn malvarlıklarının yöne
timi, bunlardan yararlanma tarzları ve üçüncü kişilerin bu mallar 
üzerindeki ilgisini ortaya koyabilecek bazı hukuki durumlar ele 
alınıp, hükme baglanmaktadır (1). 

Türk Medeni Kanunu, evlenmenin karı kocanın malvarlıgı üze
rindeki etkilerini düzenlerken, bir yandan _kanuni mal rejimi ola
rak, mal ayrılıginı kabul etmiş diger taraftan eşierin kendi iradele
ri ile kanunda düzenlenen malbirligı veya mal ortaklıgı rejimlerin
den birisini "evlenme mukavelesi" aracılıgıyla kabul edebilecegi 
imkanını tanımıştır. 

Bilindigi gibi, bizim hukukumuzda kanuni mal rejimi sistemi, 
mal ayrılıgıdır.Gerçekten MK. md. ı 70'e göre. "karı koca, evlenme 

( 1) Mal rejimleri ile Ilgili olarak bkz. Selahattin Sulhi TEKİNP.Y, Türk AILe Hukuku. İstanbul. 
1990, sh. 355 vd; Kemal OGUZMAN/Mustafa DURAL. AILe Hukuku,· İstanbul, 1994, sh. 167 
vd; Bülent KÖPRÜLÜ 1 Selim KANETİ. AILe Hukuku. 1989, sh. 134 vd; Turgut AKINTÜRK, AILe 
Hukuku, Ankara, 1996 sh. 143 vd: Bilge ÖZTAN. AILe Hukuku, 1983. sh. 149 vd: Hüseyin 
HATEMi 1 Rona SEROZAN, Aile Hukuku. İstanbul .. 1993. sh. 196 vd: Aydın ZEVKLİLER. Giriş 
ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Ankara. 1995. sh. 729 vd. 
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mukavelenamesi ile kanunda muayyen diger usullerden birini ka
bul etmedikleri takdirde ... aralarında mal ayrılıgı cereyan eder" 

İsviçre'de ise yine bilindigi gibi, uzun yıllar mal birligi kanuni 
rejim olarak kabul edilip uygulanmıştır. Ancak 5 Ekim 1984 tari
hinde yapılan degişiklik sonucu 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüge 
giren Edinilmiş Mallara Katılma Usulü (Errungenschaft). kanuni 
rejim olarak benimsenmiştir. 

II- Mal Aynlıjı Rejiminin Temel Nitelikleri, Kabul Nedenle
ri ve Yol Açtıp Sorunlar 

1. Genel Açıklama 
Kanuni rejimimiz olan mal ayrılıgı usulü MK. md. 186 vd. hü

kümlerinde yer almaktadır. Bu rejimin, evlilik birligi içinde karıyı 
ekonomik açıdan bagımsız bir konuma soktugu, kocaya bagımlı 
kılmadıgı, malvarlıgı ilişkileri bakımından tam bir özerklik ve ba
gımsızlıgın bulundugu ifade edilmektedir.Hatta yakın zamana ka
dar mal birliginin yasal rejim olarak uygulandıgı İsviçre ile karşı
laştırma yapıldıgında "Medeni Kanunun, karı kocanın arasında 
mal sistemini mal ayrılıgı olarak kabul etmekle Türk Kadınının 
hukuki durumunu, İsviçre Kadınınınkinden daha müsait bir hale 
koymuştur", denilerek mal ayrılıgı usulünün mal birligine veya 
mal ortaklıgına göre gelenekierimize ve görenekierimize daha uy
gun düştügü, görüşü de dile getirilmiştir (2). 

Gerçekten mal ayrılıgı rejimi, karı kocadan her birinin kendi 
malının sahibi oldugu görüşünden hareket eder.Yapısı ve hüküm
leri itibariyle yalın ve basittir. 

Eşierin malları üzerinde sahip oldukları haklar açısından bir 
kaç noktaya deginmek gerekebilir. Her bir eş kendi malları üzerin
de mülkiyet, yönetim ve yararlanma haklarına sahiptir (MK.md. 
186/f.l).Yararlanmanın kapsamına malların geliri de girer (MK. 
md. 189). Ayrıca eşierden herbirinin gelir ve kazançları da ayrı ay
rı her bir eşe aitttir. 

Görüldügü gibi, mal ayrılıgı eşierin sahip oldugu malvarlıkları
nın birbirinden ayrı ve bagımsız olması ilkesine dayanmakta
dır:Malların evlenmeden önce ya da evlilik esnasında edinilmesi 
söz konusu ayrılık ve bagımsızlık olgusu üzerinde etkili olmaz. 

(2) Hıjzı Veldet VELİDEDEOGLU,Türk Medeni Hukuku,Cilt:II.Aile Hukuku,Beşinci Bası.İstan
bul1965,sh. 147; N.Feyzt FEyzioGLU. Aile Hukuku, İstanbu/,1986. sh. 225: ÖZTAN. sh.153: 
karş. HATEMİ 1 SEROZAN,sh. 196 
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Bu ana fikir etrafında biçimlenen mal ayrılıgı boşanma ile sona 
erdigi zaman, tasfiye işlemine dahi gerek kalmadan, sistemin ge.
regi olaraK eşierden her biri kendi malını alır ve görünüşte hiçbir 
sorun olmadaneşler arasındaki mal rejimi çözülmüş olur. 

Mal ayrılıgı rejiminin basitligi, yalınlıgı ve özellikle evli kadının 
sahip oldugu malları üzerinde bagımsız ve eşitlikçi mülkiyet, yö
netim ve yararlanma yetkilerine sahip olması, evlilik birliginin ma
li sonuçları açısından da mal ayrılıgının ideal usul oldugu kana
atini yaratabilir.Gerçekten kuramsal açıdan dogru ve çıkış nokta
sı itibariyle mantıklı olması itibariyle dogal sonucun da bu olması 
gerekir. 

Ne var ki, bir yandan kökeni aile içindeki yetiştirme ve egitim
de mevcut zaafiyet diger yandan dogru oldugu konusunda top
lumda yerleşik bii kanı bulunan olumsuz gelenek ve görenekler 
bu dogal ve mantıklı sonucun oluşmasını büyük ölçüde engelle
miştir. Bu belirttigirniz olumsuzlukların sonucu olarak; karının 
evlilik birligi içindeki kocasına karşı duydugu güven duygusu ko
ca tarafından kötüye kullanılmış; uygulamada mal ayrılıgı rejimi 
gerçek yörüngesinden çıkartılmış (amacından saptırılmış), bagım
sızlık ve eşitlik ilkesinin tersine bir gelişme göstererek, evli kadı
nın aleyhine agır hukuki ve ekonomik sonuçları beraberinde getir
miştir. Mal ayrılıgı rejimi içinde evli kadının ugradıgı haksızlıklar 
ve zararlar; özellikle evlilik birligine getirilen ve daha da önemlisi 
evlilik birligi içinde edinilen nesnelerden ve saglanan ortak gelir
den, karının kocasına duydugu güvenin etkisiyle bir ard niyet ol
maksızın, "senin malın benim malım" anlayışıyla karı tarafından 
yapılan parasal katkıyla kocanın mülkiyeti altında tutulan taşınır, 
taşınmaz ve diger malvarlıgı degerierinden evlenmenin, özellikle 
boşanma ile sona ermesi halinde karının istifade edememesi du
rumlarında; ortaya çıkmaktadır (3). 

Gerçekten, özveriyle kocasına paraca katkıda bulunan evli ka
dın, Türk toplumunda yerleşik bir görenegin geregi olarak, bu iliş
kiyi kanıtıayacak bir belgeyi kocasından talep etmeyi ayıp sayar. 
Evlilik birligine alınan malların bedelini kısmen veya tamamen 
karşıladıgı hallerde de çogukez fatura almak gibi adeti bulunma-

(3) Mal ayrılığı rejiminin gelenekierimize uygun düşmediğine ilişkin olarak bkz. Muammer AK· 
SOY. Mukayeseli Hukuk Açısından Kan Koca Mal Rejimi ue Miras Hukuku lle Bağı.Ankara 
1964:TEKİNAY.sh.356: ZEVKLİLER, sh. 179 vd. sh. 734 ve aynı yazar • Boşanmanın So
nuçları ve Kadının Mali Durumu. Ailenin Yapısında Değişmeler. Ankara 1985. sh. 1 79 vd. 
Ayrıca bkz. HATEMİ!SEROZAN. sh. 197. 

88 



Prof Dr. ilhan ULUSAN 

dığı gibi, ailenin birlik ve sürekliliğinin adeta kocanın ekseni etra
fında döneceği düşüncesiyle, mülkiyet! kanıtlayıcı belgelerin koca 
adına düzenlenmesine ya rıza gösterir ya da ses çıkartmaz.Bunun 
sonucu ise; evlilik birliğinin sona ermesi halinde mal ayrılığı reji
minin doğal yapısı içinde, kadının malın edinilmesindeki mali kat
kısı gözetilmeksizin, bu malların kocaya bırakılması, kadının ma
nevi ve ekonomik bir yalnızlığa terkedilmesi olmaktadır. 

Yine bilinen bir diğer olgu da, kadının kocasına yönelik parasal 
nitelikte bir katkısı olmasa dahi çoğukez kocasıyla birlikte çalışma
sı, mesleki faaliyetinde ona yardımcı olması yani işyerinde ya da tar
lasında bir karşılık almaksızın uğraş vermesidir. Bu uğraş. kan ko
canın meslek alanlannın aynı olması halinde mesleki faaliyet olarak 
da karşımıza çıkmaktadır.Mesleki faaliyeti 'geniş bir boyut içinde de
ğerlendirmek, tarlada kocasıyla hatta çoğukez tek başına uğraş ve
ren Türk kadınlarını da bu çerçeve içinde mütalaa etmek gerekir. 

Belirtmek gerekir ki katkı; maddi katkı ve mesleki katkıdan 
ibaret değildir. Medeni Kanunumuzun söylemiyle "eve bakan", 
evin günlük işlerini (ev işlerini) gören, çocuklarını yetiştiren evli 
kadının bu faaliyetinin de kuşkusuz ekonomik bir bedeli olmak ve 
evliliğin sona ermesi durumunda tüm emeğini evlilik birliğine öz
gülemiş meslek sahibi olmayan ve dışarda çalışmayan kadına bir 
bedel (katılma bedeli) vermek zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu açıklamalardan ve toplumda yaygın hale gelen yakınmalar
dan anlaşıldığına göre, mal ayrılığı usulü, evlilik birliğinin sona er
diği durumlarda (ölüm, ya da yargıç kararıyla sona erme hallerin
de) evli kadını aşırı ölçüde mağdur edici sonuçları birlikte getir
mektedir (4). 

Bütün bu olumsuzlukların yargı organına yansıması sonucu 
açılan eşyanın iadesine yönelik istihkak davaları ile bedelin öden
mesine ilişkin davaların bu konuda bir çözüm yolu oluşturup 
oluşturmadığı üzerinde durulması gereken ayrı bir konu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu konu üzerinde birkaç cümleyle durmak 
yararlı olacaktır. 

2. Yargıtay Uygulaması 

Yargıtay'ın verdiği kararlara bakıldığında; evlilik birliğinin sona 
ermesi hallerinde, evli kadının mal varlığı açısından durumunu 
düzeltmekten uzak sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu so-

(4) ZEVKLİLER, sh. 734-735 
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nuçların dogumunda ispat hukuku ile ilgili güçlüklerinetken ol
dugu söylenebilir. Ayrıca, özellikle karının katkısıyla koca tarafın
dan edinilip onun üzerine tescil edilen taşınmazlar bakımından 
karı aleyhine oluşan olumsuz sonuca şimdiden işaret etmek gere
kir. Aynı olumsuz tablo çogukez edinilen taşınırlar da dahil olmak 
üzere kocanın mülkiyetinde, zilyetliginde ya da hesabında bulu
nan malvarlıgı degerieri açısından da gözlemlenmektedir. 

Yargıtayımız yine de bazı eşyalar yönünden karının mülkiyet 
hakkını kabul eden karinelerden, olaya eşlik eden maddi olgular
dan (som.ut olayın ~zelliklerinden), eşyanın tahsis cihetinden ve 
olayların olagan akışından kalkarak, bu alanda bir hayli zengin sa
yılabilecek bir içtihad sergilemiştir.Bunlara deginmeden önce be
lirtmek gerekir ki, evlilik birligine eşierin getirdikleri ya da evlilik 
birligt içinde (ivazlı) satın alma veya (ivazsız) bagışiama yoluyla sa
hip oldukları maliarı geri alabileceklerini öngören hükmün uygula
ma alanı bulabilmesi için, öncelikle mülkiyet hakkının hangi eşe ait 
oldugunun belirlenmesi gerekir. Ancak daha önce degindigimiz gi
bi evli kadının birlik içinde bulundugu sosyo-ekonomik koşullar ve 
koca yararına sonuçları beraberinde getiren gelenekçi yapı çerçeve
sinde, kadının kazanılan mallardaki katkısını kanıtlaması bir hay
li güçleşmektedir. Bu genel nitelikteki açıklamalardan sonra, Yar
gıtay kararlarını gruplar halinde sergilemek yararlı olacaktır. 

a) Yargıtay uygulamasında "eşya davaları" adı altında açılan is
tihkak davaları çerçevesinde bazı malların eşiere aidiyeti, o malla ~ 
rın kullanım özelliginden kaynaklanan yerleşik alışkanlıklar ve ge~ 
lenekler vasıtasıyla tayin olunmaktadır.Özellikle altın ve diger ziy
net eşyalarının bir başka deyişle takıların bunların kadın tarafın
dan evlilik birligine getirilmiş olmasına veya sonradan koca ya da 
evlilik nedeniyle yakınları tarafından armagan edilmiş (bagışla
nan) nesneler olmasına bakılmaksızın, dogrudan dogruya kadının 
şahsına verildigi bir temel kural olarak kabul edilmektedir. 

Bu temel ilkeyi yansıtan çok sayıda Yargıtay kararı bulunmak
tadır. Bu tür ziynet eşyalarının koca tarafından geri alınması ola
nagı bulunmamaktadır. Kocanın bu tür nesneleri bozdurmuş ol
ması halinde, bu kez aynen iade yerine bedellerini kadına ödemek
le yükümlü tutulmaktadır (5). 

(5) Bkz. Yarg. 2. HD.'nin 11.02.1986 t. E.918!K.1305 sayılı kararı ile yarg. 2.HD.'nin 
30.01.1986 t. E.447 !K.796 sayılı kararı, Namık YALÇINKAYA!Şakir KALELI. Yeni Boşanma 
Hukuku. Ankara,C.II, 1988. sh. 1770-1771 ve ayrıca orada yer alan açıklamalar ve yollama 
yapılan Yargıtay Kararları. · 
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b) Bazı Yargıtay kararlarında eşyanın, niteligi geregi eşierden 
birine ait oldugu ya da kullanım alanı itibariyle yine eşierden biri
ne·aidiyetinin yaşam gerçeklerine uygun düştügü hallere yer veril
mektedir. Eşierden birinin piyano çalması halinde piyano'nun ona 
ait olması, dikiş makinesinin ve benzeri kadının kullanımına öz
gülenmiş eşyaların taşıdıkları nitelikler itibariyle kadın için alındı
grnın ve ona bagışlandıgının bir karine olarak kabul edildigi görül
mektedir (6). 

c) Tüketim malı niteligi taşıyan taşıt araçları, televizyon cihaz
Iarı gibi ruhsata veya resmi sicile dayanan taşınırlarla ilgili Yargı
tay kararlarında malın cinsine göre bir ayırım yapılmaktadır. 

Buna göre trafik kaydı kocanın üstüne olan bir otomobilin ona 
ait oldugu kabul edilirken, televizyonda ise satış faturasının kimin 
·adına düzenlendigine bakılmaktatelevizyon ruhsatının bu alanda 
belirleyici olmadıgına işaret edilmektedir (7). 

d) Yargıtay uygulamasına ilişkin olarak yukarıdaki açıklaına
larda degindigimiz eşyanın niteligi ve eşyanın kullanım özelliginin 
yanısıra özellikle bir malın digerine bagışlandıgı iddialarına dayalı 
olarak açılan istihkak davalarında eşler arasındaki karşılıklı iliş
kilere, evlilik birliginin içinde bulundugu ortama bakmak ve bu 
durumda yaşam gerçekleri ve hayatın olagan akışına deger ver
mek gerekir. Boşanma davası görülürken eşierin birbirine arma
gan alması ya da bir eşin meslegi geregi kullandıgı müzik aletini 
veya diger mesleki araç ve gereçleri diger eşe bagışla mış bulundu
gu iddiaları hayatın olagan akışına aykırı düşer. 

e) Taşınınazın edinilmesi sırasında eşin özellikle .evli kadının 
kocasına yaptığı yardımlar sonucunda taşınınazın koca adına ta
pu kütügüne tescil edilmesi durumunda, tapu kütüğünün düzel
tilmesi (tapu iptali) davası açılması mümkün bulunmamaktadır. 

Yargıtayın kararına göre, "davacının .... kocasına yaptığı yardı
mı davalıdan tahsilini isternek hakkı vardır. Davalı koca, taşınma-

. zı aldıgı sırada ileride karısına yarı hissesini vereceğini sözlü ola
rak taahhüt etmiş olsa bile resmi şekilde yapılmamış temlik taah
hüdü geçersiz olacağından, resmi bir akde, dolayisiyle kanunen 
geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan (MK. 634. 7. 10.1953 gün 

(6) Bkz. Yarg. 2. HD.'nin 25.02.1986 t. E.l748/K.l941 sayılı kararı ve Yarg. 2.HD.'nin 
30.03.1987 t. E.l999/K.2704 sayılı kararı, YALÇINKAYA/KALELİ. sh.l771. . 

(7) YALÇINKAYA!KALELİ. sh. 1771'de yer alan açıklamalar ve Yargıtay Kararları. 
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7 1 8, 26.05. 1954 gün 81 18 sayılı İç. Bir. Kar. ları) davacının taşın
maz payın iptal ve tesciline ilişkin davanın reddi gerekir." 

Yargıtay'ın evli kadını korumaya yönelik, karine ve emare delil 
sistemi getirme çabaları, mal edinmede emeğ;i ya da parasıyla kat
kıda bulunan kadını korumaya yetmemektedir. Evlilik birliğ;inin 
dolayisiyle malvarlığ;ı rejiminin sona ermesi halinde evi eli boş ter
keden taraf çoğ;ukez evli kadın olmaktadır. 

Bütün bu anlatılanlarla birlikte başa dönersek, mal ayrılığ;ı re
jiminin gelenek ve görenekierimize uygun düşmediğ;i ve evli kadı-. 
nın mağ;duriyetinin nedeni oldugunu söylemek yerinde olacaktır. 
Bu durumda meslek ve sanatı da olmayan kadını korum;:ık için 
alınan önlemler önerilen çözüm yolları nelerdir.Şimdi bunun üze
.rinde duralım. 

III- Mal Rejimlerine İlişkin Düzenlemelerle İlgili Görüşler: 
Birinci olarak önerilen çözüm yolu, İsviçre Medeni Kanununun 

benimsediğ;i "Edinilmiş Mallara Katılma" Rejiminin Türk Medeni 
Kanunu'na aynen alınması olarak belirmektedir. Gerçekten "Ka
dınlara Karşı Ayırırncılık içeren Bazı Hükümlerin Değ;iştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı" içinde, edinilmiş mallara katılma rejimi 
kanuni mal rejimi olarak yer almaktadır.Böylelikle ilk çözüm yolu 
olarak, İsviçre Medeni Kanununda yer alan edinilmiş mallara ka
tılma rejiminin bizim hukukumuzda da hemen hemen aynen be
nimsenmesi önerilmiş bulunmaktaçlır. Bir hayli destek bulan söz
.konusu tasarının ilgili makamlara gönderilmesi sonucu hazırla
nan ve "IV. Mal Rejimlerine İlişkin Düzenlemelerle İlgili Görüşler" 
bölüm başlığ;ını taşıyan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte
sinde kurulan bir komisyonun hazırladığ;ı ayrıntılı raporda konu. 
enine boyuna tartışılarak bir değ;erlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Bu rapordaki görüşe göre evli kadının mal ayrılığ;ı rejiminin yo
laçtığ;ı olumsuz sonuçlara karşı korunması iki suretle sağ;lanabilir. 
Raporda bu konuda şu önemli ve bilinmesi yararlı görüşlere yer 
verilmektedir. Bu görüşlere büyük ölçüde aynen yer vermeyi zo
runlu göstermekteyiz: 

"a) Bunlardan birincisi, mal ayrılığ;ını kanuni mal rejimi olarak 
muhafaza etmekle birlikte. boşanma (keza boşanma ile bir tutulan 
"butlan") ve ölüm hallerinde, boşanan veya sağ; kalan eşi daha ge
niş ölçüde korumak suretiyle gerçekleştirilen sistemdir (Bu konu
da özellikle bkz. PİOTET, Le futur regime matrimonial suisse, ZSR, 
NF 95. 1976. s. 459 vd.) 
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Bu sisteme göre, 

aa) Evlenme ölüm ile :Sona ermişse. sag kalan eşin miras hak
kı arttırılır (bizde son defa 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı kanun
la yapılan degişiklik bu açıdan yetersizdir). 

bb) Evlenme boşanma veya butlan kararı ile son bulmuşsa, eşe 
(özellikle evlilik sırasında dışarıda bir meslek veya sanat icra etme
yip bütün emegini aile birligine tahsis eden kadına). halen yürür
lükte olan hükümlerin tanıdıgı "nafaka", "maddi ve manevi tazmi
nat" hakları yanında, ayrı ve yeni bir talep hakkı tanınabilir. Bu
na göre, ana babası ile birlikte yaşayıp emegini veya gelirini aileye 
tahsis eden reşit eviada mirasın paylıştırılmasında uygun bir taz
minat (denkleştirme bedeli) ödenmesini öngören MK. 610'da oldu
gu gibi, 6 Ekim 1972'de iMK'da kaldırılmış olup, ZGB Art. 603 ve 
334-334 bis (TMK md. 321) "çocukların alacagı" evlilik sırasında 
emegini aile birligiiçin harcayan eşin de, karşı taraftan uygun bir 
denkleştirme bedeli (tazminat) isteme kabul edilebilir. Miktarı ha
kimin takdirine bırakılan bu talep hakkı hesaplanırken. her iki. 
eşin malvarlıgı durumlarının gözönünde tutulacagı ayrıca belirti
lebilir ki, bu yoldan, sadece evlilik sırasında kazanılmış mal ve de
gerler degil, evlilikten önce mevcut servetin de dikkate alınması 
imkan dahiline girer. 

Böyle bir talep hakkı, ilke olarak, eşierden birinin veya digeri
nin kusurundan bagımsız olmak gerekir. Şu halde. hiçbir kusuru 
olmayan koca dahi, boşandıgı eşine, bu anlamda bir denkleştirme 
bedeli ödemek yükümlülügü altına girebilir. Şu var ki, davasının 
evlilikten dogan yükümlülüklerini agır biçimde Çignedigi özel ve is
tisnai durumlarda, hakime, bu talebi reddetmek veya hiç degilse 
bunda indirim yapmak yetkisinin tanınması yerinde olur. Nitekim, 
Alman Hukukunda, evlilik sırasında elde edilen kazanca katılma 
rejimi çerçevesinde. eşierden birinin olayın özellikleri geregi karşı 
taraftan katılma talebinde bulunması agır biçimde hakkaniyete 
aykıra düşüyorsa. diger eşe bir defi öne sürerek borcunu yerine 
getirmekten kaçınma hakkı tanınmıştır (BOB§ 1381). 

b) İkinci yol, Tasarı'nın yaptıgı gibi, kanuni mal rejimi olarak, 
"mal ayrılıgı" sistemi yerine kısaca "katılma" sistemi diye ifade 
edecegimiz sistemin kabul edilmesidir. Bu sistemde, evlilik devam 
ederken. eşierin durumu mal ayrılıgı rejiminde oldugu gibidir. Bu
na karşı. evlilik ölüm , boşanma gibi bir sebeple sona erince, her 
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iki tarafın evlilik sırasında kazandığ;ı mal ve değ;erler bulunur ve 
her eş diğ;erinin malvarlığ;ındaki artışa 1/2 oranında katılır. Her iki 
tarafın birbirine karşı olan alacakları hiç kuşkusuz takas edilebi
lir. 

Bu son sistem özellikle Alman. Avusturya ve İsviçre Hukukla
rında kabul edilmiş bulunmaktadır. Yalnız bu üç ülkenin sistem
leri arasında fark vardır. Tasarı İsviçre sistemini benimsemiştir. 

İlk bakışta basit gözüken bu sistemin. biraz yakından incelen
diğ;i vakit, özellikle İsviçre'de öngörülen biçimi ile, fevkalade karı
şık problemlere yol açabilecek ve uygulamada yıllar boyu sürecek 
davaların yığ;ılmasına sebep olabilecek nitelikte oldugu görülmek
tedir. 

Gerçekten bu sistemde, evliliğ;in sona ermesi üzerine, ·geriye 
doğ;ru gidilerek, her eşin gerçekten iki ayrı özel malvarlığ;ının bu
lunduğ;unu kabul etmek gerekmektedir, yani sonuçta karşımıza 
dört özel malvarlığ;ı çıkmaktadır (Bkz. DESCHENAUX/ STEİNA
UER. Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, s. 224). 

Bu malvarlıkları şunlardır: 

aa) Kocanın kişisel mallarından oluşan kişisel malvarlığ;ı; 

bb) Kocanın evlilik sırasında kazanılmış mallarmdan oluşan 
kazanılmış ( edinilmiş) 

malvarlığ;ı; 

cc) Karının kişisel mallarından oluşan kişisel malvarlığ;ı; 

dd) Karının evlilik sırasında kazanılmış mallarından oluşan ka
zanılmış (edinilmiş) malvarlığ;ı 

Açıktır ki, yalnız karının veya kocanın "kazanılmış" malvarlığ;ı
na dahil mal ve değ;erler bu sistem gereğ;i bir katılma konusu ola
bilir, buna karşı kişisel malvarlığ;ına dahil bir mal bu tür hesapla
rın dışında kalır. Diğ;er taraftan, bu malvarlıklarından birine dahil 
bir mal, malvarlığ;ından çıktığ;ı vakit, onun yerini alan mal veya de
ğ;er de aynı hukuki statüye tabi olur. Nihayet, anılan dört malvar
lığ;ı arasında karşılık pek çok alacak-borç ilişkilerinin doğ;ması 
mümkündür." 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde oluşturulan bir ko
misyon tarafından düzenlenen raporda. dört ayrı malvarlığ;ının yol 
açacagı sorunlarla ilgili olarak bazı örneklere dt:; yer verilmektedir. 
Bunların bazılarını aynen belirtmek yararlı olacaktır: 
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"Eşlerden biri, çalışma hayatında elde ~ttigi gelirle,-kişisel kul
lanımı için pahalı bir mücevher veya kol saati alıyor. Kişisel kulla
nımına mahsus bu İnal eşin kişisel malvarlıgında yer alacak, an
cak bu malın alımı için ödenen bedel aynı eşin kazanılmış malvar
Iıgından çıktıgından, eşin kişisel malvarlıgı kazanılmış malvarlıgı

na karşı borçlanacaktır (TUOR/ SCHNYDER. Das schweizerische 
Zivilgesetzbuch, 10.A .. 1986, s.209-210). 

Üçüncü kişilerce eşierden birine yapılan ivazsız kazandırmalar 
özellikle bagışlamalar onun kişisel malvarlıgına girer. Ancak orta
da bir karma bagışiama olabilir, yani mal kısman ivazlı, kısmen 
ivazsız biçimde devredilmiş bulunabilir (mesela degeri 
500.000.000.- TL olan bir taşınmaz. 100.000.000 TL'na eşierden 
birine devrediliyor). Bu takdirde, ivazın eşierden hangisi tarafın
dan ödendigini dikkate alarak aşagıdaki ayırımları yapmak gere
kecektir: 

aa) Taşınınazı edinen eş, aynı zamanda ivazı ödeyen taraf ise, 
tekrar bir ayırım yapılacaktır: 

- Bu ivaz, eşin kişisel malvarlıgından ödenmişse. taşınmaz da 
onun kişisel malvarlıgına girer. 

- Bu ivaz. eşin kazanılmış malvarlıgından ödenmişse. işlende 
ivazsız bölümün mü, ivazlı bölümün mü, agır bastıgını araştırmak 
gerekecektir. Yukarıdaki örnekte oldugu gibi ivazsız bölüm agır 
basıyorsa, taşınmaz kişisel malvarlıgına dahil olacak, ancak aynı 
eşin kazanılmış malvarlıgı onun kişisel malvarlıgına karşı ödenen 
ivaz oranında bir alacak hakkı elde edecektir. Bunun tersi geçerli 
olsa ve işlernde ivazlı bölüm agırlık taşısaydı. bu defa taşınmaz 
onu iktisap eden eşin kazanılmış malvarlıgına girecek, fakat işle
min ivazsız kalan (bagışlama teşkil eden) bölümü için bu malvar
Iıgını aynı. eşin kişisel malvarlıgına 

karşı borçlanacaktı. 

bb) İkinci ihtimal, ivazın karma bagışiama konusu taşınınazı 
iktisap eden eş degil, diger eş tarafından ödenmesidir .. Bu durum
da, taşınmaz bagışiananın kişisel malvarlıgına girmiş sayılacak. 
fakat o, ivazı ödeyen diger eşe karşı borçlanacaktır. 

(Çeşitli ayrıntı ve inceliklerinden arındırarak ve basitleştirerek 
verdigirniz bu örnek için bkz. DESCHENAUX/ STEİNAURER, · 
s.237-238)." 
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Sözüedilen raporda, İsviçre'de uzun yıllar malbirligi rejimin uy
gulanmış bulunması dolayısiyle benzer sorunların yaşanmasına 
ragmen,. sistemin bu ülkede dahi uygulanmasındaki güçlüklere 
deginilerek; "katılma" rejimine yabancı olan Türkiye'de olumsuz 
tepkilerin dogabilecegine işaret edilmektedir. Eşierin dilerse, mal 
rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini benimseye
bilecekleri açıklandıktan sonra dogabilecek güçlüklerin aşılması 
için aşagıdaki düşüncelere yer verilmektedir. 

"c) Bu durumda yapılabilecek iki şey vardır: 

aa) Bunlardan birincisi, yukarıda işaret edilen birinci sistemin 
benimsenmesi. yani "katılma" rejiminden vazgeçilerek. eşierin bo
şanma ve ölüm hallerindeki haklarının genişletilip güçlendirilme
si ile yetinilmesidir. Bu yola gidildigi takdirde, toplumun kolaylık
la aniayıp benemseyebilecegi basit bir sisteme üstünlük tanınmış 
olacak ve herhangi bir olumsuz tepkiye yer kalmayacaktır. Boşan
ma halinde emegini eve tahsis etmiş eşe tanınan tazminat hakkı 
da davaların çogalmasına yol açacak degildir. Zira bu talep de, na
sıl olsa nafaka ve diger maddi manevi tazminat talepleri ile birlik
te aynı dava çerçevesinde incelenecektir. Bunun gibi eşe tanınan 
kanuni miras hakkının çogatılması da mahkemeler üzerindeki da
va yükü bakımından her hangi bir degişiklik yaratacaktır. 

bb) Bu yola gidildigi ve "katılma" rejimi üzerinde ısrar edildigi 
katdirde, Tasarıda yer alan hükümleri bir yana bırakarak. İsviçre 
Hukukuna nazaran daha basit olan Alman ve 

Avusturya sistemleri ve diger hukuk düzenleri incelenmek su
retiyle. Türk toplumu tarafından kabul edilebilir daha sade ve uy
gulanabilir yeni bir sistem oluşturmak gerekecektir. Bunun ise ay
rı ve özel bir çalışmayı gerektirecegi açıktır. 

d) Avusturya ve Alman sistemlerinin burada üzerinde durmak 
istedigirniz bir özelligi şudur: 

Avusturya Hukukuna göre. eşler arasında evlilik sırasında ka
nun geregi mal ayrılıgı esastır. Katılma sistemi. ancak evlenmenin 
boşanma veya bu tlan (iptal) kararı ile son bulması halinde uygu
lanabilir. Buna karşı. evlenme eşierden birinin ölümü ile son bul
muşsa, katılma sistemine yer yoktur. Eş sadece miras hakkını el
de eder. Avusturya Hukuku'nun ikinci bir özelligi, boşanma ve 
bu tlan hallerinde dahi. katılma sistemine göre bir taspiye yapılma
sını ancak eşierden her ikisinin ya da sadece birisinin bu yolda bir 

96 



Prof Dr. illıarı ULUSAN 

talepte bulunmasına baglamış olmasıdır. Böyle bir talep yoksa, 
mal ayrılıgı esasına göre her eş kendi malına muhafaza eder (KO
ZİOL/WELSER, Grundriss des bürgerlichen Rechts, II. 8.A. Wien 
1988, s. 199-223). 

Alman Hukuku da, evliligin eşierden birinin ölümü ile sön bul
ması halinde, "Mal Rejimi çözümünü" degil "Miras Hukuku çözü
münü" üstün tutmuş ve bu durumda katı.lı:Iıa rejimi çerçevesinde 
evli olan eşin kanuni miras hakkına otomatik olarak_ oranında 
bir pay eklemekle yetinmiştir (Bkz. BGB §1371 ve BEİTZKE, Fami
lienrecht, 25.A., München 1988, s.128-129). Çok büyük tartışma
lara yol açan bu çözümün derhal fark edilebilecek avantajı. karı
şık ve problemli bir mal rejimi tarfiyesine gerek olmaksızın, sırf 
Miras Hukuk çerçevesinde meseleyi halletmesidir. 

Bizde de, "katılma" sistemi esas alınarak yeni bir düzenlemeye 
gidilecekse, bu konunun esaslı biçimde incelenmesinde yarar var
dır (Bu takdirde Almanya'daki ek _pay oranını aynen benimse
mekte zaruret olmadıgını da belirtmek yerinde olur). Unutmamak 
gerekir ki, "katılma sistemi" evlenmenin ölüm ile son bulması hal
lerinde de uygulandıgı takdirde, mirasın paylaşılmasından önce, 
payiaşılacak terekeyi belli etmek üzere mal rejiminin tasfiye edil
mesini beklemek gerekecektir. Bu tasfiye ortaya çıkan problemler 
dolayısı ile uzarsa, mirasın paylaşılması aşamasına belki de yıllar
la geçilemeyecek ve bu da mirasçıları ciddi biçimde magdur ede
cektir. 

e) Tasarının olumlu buldugumuz bir hükmü, sağ kalan eşe. eş
lerin birlikte oturdukları daire ve evdeki eşyanın, katılmadan, da
gan alacagına mahsup edilmek üzere verilmesini öngörmektedir. 
Hiç kuşku yok ki, katılma sistemin uygulanmaması kabul edildigi 
takdirde, bu hükme gerek kalmayacaktır. 

İsviçre'de son yapılan degtşiklikle Medeni Kanuna eklenen 
m.612a hükmü, aynı nitelikte bir çözümü mirasın paylaştırılması 
halinde de öngörüldügü halde, Tasarı'da bu yönde bir hüküm bu
lunmaması bir eksitliktir. 

f) Nihayet "katılma" sistemi şu veya bu şekilde muhafaza edil
digi takdirde, "Geçici madde 2" ye açıklık getirilmesi yerinde ola
caktır." 

Güncelligini koruyan ve yasallaşması dogrultusunda çaba har
canan edinilmiş mallara katılma rejimini anahatlarıyla da olsa ta-
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nıtmak yararlı olacaktır. Parlamento çatısı altına getirilen bu rejim 
de yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldıgı gibi bir çözüm yolu 
olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle bu rejimi ana hatlarıyla da ol
sa, kaynagı üzerinden, tanıtmaya gayret edelim. 

IV- Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Anahatlan 

ı. Genel Olarak 

Edinilmiş Mallara Katılma düzeni İsviçre Medeni Kanunu'nda 
(İMK) yasal malvarlıgını rejimi olarak kabul edilmiş olup, malbirli
gi rejiminin yerine geçmiştir (8). 

İsviçre Medeni Kanunu'nun 196-220. maddeleri arasında yer 
alan sözkonusu malvarlıgı rejimi genellikle üç ana başlık altında 
degerlendirilebilir. Kanunun sistematigine uygun olarak b1,1 baş
lıkları şu şekilde saptamak mümkündür:(9) 

Başlıklardan birincisi eşler arasındaki mülkiyet ilişkileri (Die 
Eigentumsverha.J.tnisse) başligını taşır. İkincisi ise malvarlıgı reji
mmin uygulanması esnasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesi 
tarzında nitelenebilir. Üçüncü ise malvarlıgı rejimin çözülmesi ve 
tasfiyesi (Auflösung und Auseinandersetzung) olarak görülebilir. 
Özellikle çözülme safhasında ortaya çıkan güçlükler nedeniyle İs
viçre Yasakoyucusu 204-220 maddeler arasında özel hükümler 
öngörmüştür. 

2. Mülkiyet İlişkileri 
Edinilmiş mallara katılma düzeninde eşierin iki ayrı özel mal

varlıgı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda her bir eş için ayrı ayrı 
mütalaa ettigimizde dört özel malvarlıgının mevcudiyetini kabul 
etmek gerekir. İlk iki malvarlıgı olarak; edinilmiş (kazanılmış) mal
varlıgı ve kişisel malvarlıgı ayırım! yapılmaktadır. Her iki eş bakı
mından duruma bakıldıgında, 

- Kocanın kişisel mallarından oluşan kişisel malvarlıgı 

-Kocanın evlilik sırasında edinilmiş mallarından oluşan edinil-
miş malvarlıgı 

(8) İsviçre Hukukunda, edinilmiş mallara katılma rejimine geçış !le Ilgili genel bilgller için bkz. 
Peter TUOR! Bernhard SCHNYDER, Das Schwelzerlsche Zlvilgesetzbuch, zehnte Aı.iflage. Zü
rich, 1992. sh.l98 vd., özelllkle sh. 208 vd; Henrt DESCHENAUX 1 Gilles PETITPIERRE. Die 
güterrechtllche Ausetnandersetzung bel der 

(9) Errungenschajtsbeteiligung, SJZ Hejt:3, 1982. sh.38-46: Laurenz ZELL WEGER. Errun
genschajtsbetelllgung oder.Errungenschajtsgemeinschajt im neuen Ehegüterrecht.Basler Ju
ristische Mitte!lungen, 1980, sh.5 7 vd. TUOR! SCHNYDER, sh. 208-211. 
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- Karının kişisel mallanndan oluşan kişisel malvarlıgı 

- Karının evlilik sırasında edinilmiş mallarından oluşan edinil-
miş malvarlıgı 

ortaya çıkmaktadır. 

a) Edinilmiş Malvarlıgı (Mallar) Kavr~ (İMK. md. 197) 

Yasaya göre ediniliniş mal (Errungenschaft), her eşin bu mal 
rejiminin devamı sürecinde ivazlı olarak elde etti~i malvarlı~ı de
gerleridir. 

Eşin edinilmiş malları özellikle: 

aa) Çalışmasının karşılıgı (Arbeitserwerb) olan edinimieri 

bb) Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumlarının ya da Per
sonel Yardım Sandıklarının ve kuruluşların yaptıgı ödemeler 

cc) İşgöremezlik (çalışma gücünün kaybı) nedeniyle ödenen 
tazminatlar 

dd) Edinilmiş malların yerine kaim olan degerler olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

ögretide ifade olundugu gibi, eşler istisnai bir düzenleme ola
rak, mal rejimi sözleşmesiyle bir meslegin ifası veya işletmenin fa
aliyeti nedeniyle dogan ve edinilmiş mallara dahil olması gereken 
malvarlıgı degerierinin kişisel mal sayılabilecegini kararlaştırabi
lirler. Kezaeşler kişisel mallara ilişkin gelirlerin edinilmiş mallara 
dahil edilmeyecegını de kararlaştırabilirler (İMK. md. ı 99 f. ı ve 
f. 2) 

b) Kişisel Malvarlıgı (Mallar) Kavramı (İMK. md. ı98) . 

Yasakoyucu bu kavramı edinilmiş malların aksine tanımlama
mıştır. Sadece bu kişisel malların neden ibaret oldugunu saymak
la yetinmiştir. Buna göre: 

aa) Eşierden birinin münhasıran kişisel kullanımına hizmet 
eden eşyalar, 

bb) Mal rejiminin başlangıcında eşierden birine ait bulunan ve
ya bir eşin sonradan miras yoluyla veya diger bir şekilde ivazsız 
elde ettigi malvarlıgı degerleri, 

cc) Manevi tazminat talepleri (alacakları} 
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dd) Kişisel mallar yerine kaim olan kazanmalar (degerler), 

kişisel mallar olarak nitelendirilmiştir. 

Yukarıda da gördügümüz gibi iMK. md. ı 991 I uyarınca e şler 
kişisel mallarını genişletilebilirler. 

Bu mal rejimi içinde eşiere ait mallar ya kişisel mal ya da edi
nilmiş mal kategorisi içinde bulunur. Bu iki tür malvarlıgı eşler ta
rafından yapılacak hukuki işlemlerle birbirine karşı borçlu veya 
alacaklı konumunda bulunabilir. 

3. Malvarlığı Rejimi Süresince Hukuki İlişkiler 

Edinilmiş Mallara Katılma düzeninin tasfiyesine kadar mal ay
rılıgı rejimine çok yaklaşan bir hukuki durum sözkonusudur. Ge-

. rek malların yönetimi gerek mallardan istifade ve mallara ilişkin 
tasarruf açısından her iki tür malvarlıgı grubu açısından eşler İs
viçre Medeni Kanununda öngörülen sınırlamalar dahilinde gerek
li yetkiyi haiz bir konumdadır (iMK. md. 20 ı f. ı) (1 0). 

İsviçre Medeni Kanunu md. 20ı /f. 2 eşierin müşterek mülki
yetinde bulunan mallara ilişkin olarak pay üzerinde tasarruf bakı
mından, genel ilkeye aykırı olarak, diger eşin rızasını aramıştır. 
Maamafih bu hükmün aksine bir düzenleme yapılması mümkün
dür (İMK. md. 20ı/f.2) (1 1). 

Eşierin malvarlıkları dolayısıyla üçüncü kişilere karşı sorumlu
lugu iMK. 202'de düzenlenmiş ve basitçe "eşlerden herbiri kendi 
borÇları nedeniyle tüm malvarlıgıyla sorumludur" denmiştir. 

Eşierin birbirlerine olan borçları (eşler arasındaki borç ilişkile
ri) açısından özel bazı düzenlemeler öngörülmemiş sadece iMK. 
md. 203'de, malvarlıgına ilişkin rejimineşler arasındaki borçların 
muacceliyetine etkisi olmadıgı vurgulanmıştır. Bu durumda eşler 
arasındaki borçlar zamanaşımına ugramayacaktır. (İBK. Art. 134 
Ziff. 3; BK. md. 132 b. 3). 

Ayrıca İMK. md. 203/f. 2 geregince borçların ödenmesi evli ka
dını aşırı gü.Çlüge sokacak ve evlilik birligi böylece tehlikeye düşe
cekse. hakimden süre talebinde bulunabilir gereginde teminat da 
gösterilebilir (12). 

(10) TUOR!SCHNYDER. sh. 210 

(ll) TUOR!SCHNYDER. sh. 210 

(12) TUOR/SCHNYDER. sh. 210 
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Mal rejimi eşierden bitinin ölümü veya başka bir mal rejiminin 
kabulü ile sona erer (İMK. malı. 204/f. 1). 

Mahkemece boşanmaya, ayrılıga, evliligin hükümsüzlügüne · 
veya malayrılıgına karar verilmesi halinde sona erme dava tarihin
den itibaren (yani geçmişe yürürlü olarak) gerçekleşmiş olur (İMK. 
204/f.2). 

Sona erme sebepleri ortaya çıktıgında her eş diger eşin zilyed
liginde bulunan mallarını geri alır (İMK. md. 205/f. 1). 

Tasfiye sırasında müşterek mülkiyete tabi bir mal bulunuyor
sa, her bir eş kanundan dogan imkanlar yanında, agır basan çı
karını kanıtlamak ve diger eşin payını ödemek kaydıyla o malın 
bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir. O halde piyano ça
lan eş piyano'nun, pul biriktiren eş pul koleksiyonunun, fırıncilık
la ugraşan eş fırının kendisine uygun bir pay bedeli karşılıgı veril
mesini isteyebilir (13). 

Eşler sadece birbirlerinde bulunan mallarını almakla yetinmez
ler, ayrıca karşılıklı borçlarıyla ilgili düzenlemelerde de bulunabi
lirler (İMK.md. 205/f.3) 

İsviçre Medeni Kanunu md. 206 çok önemli bir konuya degin
mekte ve bir eşin deger artışındaki payını veya katkıdan dogan 
hakkını özel olarak düzenlemektedir. Buna göre, bir eş diger eşe 
ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya muhafazasına, hiç 
veya uygun bir bedel (ivaz-karşılık) almaksızın katkıda bulunmuş
sa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan deger artışına, katkısı 
oranında alacak hakkı sahibi olur ve bu alacak o malın tasfiye sı
rasındaki degerille göre hesaplanır; eger bir deger kaybı varsa bu 
kez katkının başlangıçtaki degeri hesaplamada esas alınır. Eger 
mal daha önce devredilmişse bu yolla alınan bedel hesabın (alaca
gm) konusunu teşkil eder ve muaccel hale gelir, Taraflar yazılı söz
leşmeyle katkı payını (deger art\şındaki payını) hertaraf edebilir 
veya degiştirebilirler (İMK. md. 206/f.3). Yapılan katkı birden faz
la mala ilişkinse, bir artık deger tespiti yönüne gidilebilir. 

(13) TUOR!SCHNYDER, sh. 210 

101 



Türk Medenl Kanununun Kabulü 

2. Eşierin Paylannm (Her Eşe Ait Payın) Hesaplanması (Be
rechnung des Vorschlages) (İMK. md. 207) 

Yukarıda açıklanan eşierin mallarını geri almaları ya da borç
larıyla ilgili düzenlemeler yapmaları, bu malların aidiyetleri yani 
kazanılmış veya kişisel mal olmaları hususu gözetilmeksizin böyle 
bir nitelemeden bagını s ız olarak yerine getirilir ( 14). 

Şimdi bir adım daha atarak üzerinde katılmanın veya bir fikre 
göre paylaşmanın cereyan edecegi (İMK. md. 215 vd.) her bir eşe 
ait payın daha dogrusu pay degerinin hesaplanması üzerinde du
ralım. İşin aslına bakıldıgında katılmanın her bir eşin digerinden 
mevcut edinilmiş malvarlıgına katılmak suretiyle onu yarıyarıya 
paylaşmak anlamına gelmedigi; hesaplamalar sonucu ortaya çıka
cak bir katılma degerinin paylaşılması oldugu açıktır. Ancak bu 
degere ulaşabilmek için önce fiziki olarak mallardan hareket et
mek gerekir. 

a) ~anılmış ve Kişisel Malların Ayrılması 

Bu cümleden olarak eşierin kazanılmış malları ile kişisel mal
ları birbiıin.den ayrılır. Bu ayırma, malların mal rejiminin sona er
mesi oranındaki durumlarına göre yapılır (İMK. md. 207 If. 1). 

b) Bazı Degerierin ilavesi (İMK. md. 208) 

Payların hesabında yapılması gereken ikinci bir uygulama da 
koruyucu tedbir nitelıginde olmak üzere belli bazı degerierin edi
nilmiş mallara eklenmesidir. Bununla eşlerin, edinilmiş malları di
ger eşin aleyhine olarak azaltına gayretlerine set çekilmiş olacak
tır. Medeni Kanunumuzda Miras Hukukunda tenkise ilişkin ola
rak 507. madde (İMK. 527 Abs. 3) hükmü çerçevesinde mevcut 
düzenlemeye paralel olarak, "eşlerden birinin mal rejiminin sona . . 
ermesinden önceki 5 yıl içinde diger eşin rızası olmadan, mutad 
( olagan) hediyeler dışında yaptıgı kazandırmalar ile bir eşin mal 
rejiminin devamı süresince diger eşin payını azaltmak amacıyla 
yapılan devirler edinilmiş mallara eklenir. Bu durumda edinilmiş 
malvarlıgı artar (15). 

c) Kişisel Mallarla Edinilmiş Mallar Arasındaki Tazminat Ala
cakları (Denkleştirme İşlemleri) (İMK. md. 209) 

(14} TUOR!SCHNYDER, sh. 211 

(15) TUOR!SCHNYDER. sh. 213 
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Burada kastedilen husus, iki tür malvarlıgına (mallara) ilişkin 
borçlardan birinin digerinden karşılanması halinde, iki grup mal
varlıgının birbirine karşı yöneltebilecegi denkleştirme istemleridir. 
Gerçekten iMK. md. 209'a göre bu durumda tasfiye sırasında 
denkleştirme istemleri ortaya çıkar. Her borç, ilişkin bulundugu 
mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait oldugu 
aniaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır. 

Bir mal kesiminden diger kesimdeki malın edinilmesine iyileş
tirilmesine veya korunmasına katkıda bulunmuşsa, deger artma
sı veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına ve ma
lın tasfiye zamanındaki degerine, mal temlik edilmişse temlik tari
hine göre yapılır. 

d) Edinilmiş Mallarda Artık Degerın (Aktivsaldo) Tespiti 

İşte yukarıdan beri yapılan ilaveler, denkleştirmeden saglanan 
miktarlar sonucu her eşin edinilmiş mallarının toplam degerine 
ulaşılır. Bu toplam degerden bu mallara ilişkin borç bölümü çıktı
gında kalan miktar artık degerdir bir başka deyişle olumlu hesap 
artıgıdır. Eksik degerler gözönünde tutulmaz.Her bir eş için pay
laştırmaya konu olandeger işte bu artık degerdir (İMK. md. 215). 

Gerçekten, her eş veya mirasçıları diger eşe ait artık degerin ya
rısında pay sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir. Toplam degerin 
ve dolayisiyle artık degerın tespitinde iMK. md. 214 geregince tas
fiye anı (der Zeitpunkt der Auseinanderstzung) esas alınır. Yoksa 
mal rejiminin sona erme anı belirleyici zaman noktası addolunmaz 
(16). 

Artık degerin yasada öngörülen paylaşımı esası yerine mal re·
jimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilir (İMK. md. 216). 
Ancak bu tür anlaşmalar müşterek olmayan çocukların ve bunla
rın altsoylarının saklı paylarını ihlal edemez. 

· 5. Tasfiye Hükümleri 

a) Ödemede Güçlük Halinde Eşin Süre Talebi 

İsviçre Medeni Kanunu'nun 218/f.l maddesi geregince, pay
laşmadan dogan alacagın derhal ödenmesi borçlu eşi ciddi zorluk
lar içine sokacaksa, bu eş kendisine ödeme süreleri tanınmasını 
talep edebilir. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca. taraflar aksi
ne bir anlaşma yapmadıkları takdirde. tasfiyenin sona ermesinden 

(161 TUOR!SCHNYDER, sh. 214·215 
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itibaren borca faiz yürütülür ve hal ve şartlar haklı gösteriyorsa 
borçludan teminat göstermesi istenebilir (İMK. md. 218/f.2) (17). 

b) Konut ve Konut Eşyası 

Sag kalan eşin, o zamana kadar sürdürdügü yaşam tarzını ko
ruyabilmesi amacıyla, ölen eşine ait olup, eşierin birlikte yaşadık
ları konut üzerinde kendisine katılmadan dogan alacagına mah
sup edilmek suretiyle intifa veya sükna hakkı tanınmasını talep 
etme hakkı, mevcut bulunmaktadır. İsviçre Medeni Kanununun 
219. maddesinin ilk fıkrasında yer alan bu düzenleme aynı mad
denin ikinci fıkrası geregince hakkın niteliginde degişiklik yapıla
rak, konut eşyasına da teşmil edilmiştir. Gerçekten iMK. md. 
219/f.2'ye göre "aynı koşullar altında sag kalan eş, konut eşyası 
üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını talep edebilir". 

Haklı sebeplerin varlıgı ve sag kalan eş ya da ölen eşin miras
çılarının talebiyle intifa hakkı veya sükna hakkı yerine, konut üze
rinde mülkiyet hakkının tanınması, bir imkan olarak ayrıca dü
zenlenmiştir. Gerçekten sag kalan eşi korumaya yönelik İMK. md. 
219/f.3 geregince, "haklı sebeplerio (hal ve şartların) bulunması 
halinde, sag kalan eşin veya ölen eşin kanuni mirasçılarının tale
biyle intifa veya sükna hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hak
kı tanınabilir". Belirtmek gerekir ki, getirilen bu son düzenleme 
mutlak bir nitelik taşımamaktadır. Gerçekten İMK. md. 219/f.4 
geregince, "miras bırakanın bir meslek veya sanatla ugraştıgı ve 
mirasçısının aynı meslek ve sanatı yürütmek için gerek duydugu 
yerlerde sag kalan eş bu hakları ileri süremez. Tarımsal taşınmaz
larla ilgili miras hukuku hükümleri saklıdır" (18). 

c) Üçüncü Kişilere Karşı Açılacak Davalar 

İsviçre Medeni Kanunu'nun 220. maddesi, borçlu eşin malvar-
, lıgı veya ter ek esinin katılmadan dogan alacagı karşılamam~sı ha

linde üçüncü kişilere karşı başvurabilecegi yargısal yolu düzenle
mektedir. Böyle bir durumda açılacak davanın belli koşullara bag
landıgı görülmektedir. Gerçekten İMK. md. 220/f. 1 hükmüne gö
re, "malvarlıgı hukukuna ilişkin tasfiye sırasında borçlu eşin mal
varlıgı veya terekesi, katılmadan kaynaklanan alacagı karşılama
dıgı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, noksan kalan miktara 

(17) TUOR!SCHNYDER, sh.216 

(18) TUOR!SCHNYDER. sh. 216 
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kadar, edinilmiş mallara ilave olunması gereken karşılıksız kazan
dırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden talep edebilir" 
(19). 

İMK. md. 220/f.2, ljçüncü kişilere açılacak davalarla ilgili ola
rak zamanaşıını süreleri öngörmüş bulunmaktadır. Buna göre, 
"dava hakkı, alacaklı eşin veya mirasçılarının haklarının ihlal 
olundugunu ögrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde mal 
rejiminin sona ermesinden itibar~n on yıl geçmekle sona erer". 

Nihayet İMK. md. 220/f.3, bunların dışında tenkis davasına 
ilişkin kuralların da uygulama alanı bulacagına işaret etmiş ancak 
yetkiye ilişkin kuralları bunun dışında bırakmıştır. Sözü edilen 
hükme göre, "bunlar dışında tenkis davasına ilişkin hükümler, 
uygun oldugu ölçüde, yetki kuralları dışta kalmak üzere örnekse
me yoluyla uygulanır". 

V -Genel Deierlendirme ve Konuya İlişkin Son Gell~meler 
Görüldügü gibi. evlenmeden daha dogru bir söylemle eşierin 

mal rejimi sözleşmesi aktetmelerinden sonra edindikleri malların 
paylaşılmasını konu alan edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ay
rılıgına oranla kadının korunması bakımındaıi birçok haksızlıkla
rı ve sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. 1984 tarihli Medeni Ka
nun Ön Tasarı sözkonusu mal usulünü akdi rejim olarak benim
semiş eşiere bu usulü evlenme mukavelesiyle kabul etme olanagı 
tanımıştır. 

Yukarıda açıklandıgı gibi, iki ancak her bir eş bakımından dört 
ayrı malvarlıgı arasındaki ilişkilerin varlıgı özellikle borçlandırıcı 
ve tasarruf işlemlerinin çogu kez tasfiye degerieri itibariyle denk
leştirilmesi, degerler ilavesi ve bir artık degere (fazlalıga) ulaşılma
sını hedefleyen bir sistemin uygulanmasındaki güçlükler, hukuk
çuların katıldıgı hemen her mahfilde ciddi olarak üzerinde duru
lan sorunları oluşturmaktadır. Genel olarak belirtmek gerekirse 
bu baglarnda İsviçre'de dahi kanuni rejim olarak kabul olunan, 
edinilmiş mallara katılma rejiminin karmaşık oldugu ve karşılıklı 
mal grupları arasındaki denkleştirmelerin ve geçmişten tasfiyeye 
değin süren hak ve borçların muhasebeleştirilmesinin çok zaman 
alacağı ileri sürülmektedir. Bunun yanısıra rayiç bedelin - malın 

çeşidinide gözetmek suretiyle- saptanmasındaki güçlükler, uygu-

(19) TUOR!SCHNYDER. sh. 217 
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lanacak faiz oranlan veya yıllık olarak eklenecek artış oranları ile 
bunda esas alınacak fiyat endeksierinin tayini bir hayli zaman ala
caktır(20). Yine, Sosyal Güvenlik alacaklarının beklenen hak ola
rak denkleş tirilmesinin saglanması ile ilgili olarak ayrı bir mevzu
atın Alnıanya'da oldugıt gibi düzenlenmesi ve bütün bu olanlarda 
deneyim sahibi ve uzmanlaşmış kiŞilerin e gitimi ayrı ama pek üze
rinde durolmayan bir sorun olarak belirmektedir. 

Söylenenlerde haklılık payı mevcuttur. Edinilmiş mallara katıl
ma usulünün uygulandıgı İsviçre'de dahi aşırı güçlüklere işaret 
edildigine, bundan yakınmalar olduguna göre, Türkiye'de bu usu
lü uygulamanın tartışmasız kabulü pek mümkün görülmernekte
dir (21). 

işaret edilmesi gerekli bir olgu da sözkonusu rejimin boşanma 
davalan ile mirasın paylaştırılması üzerindeki etkileri olacaktır. 
Öyle anlaşılıyor ki, mal rejimine ilişkin tasfiye yapılmadan boşan
ma davalan sonuçlanamayacak veya mirasın paylaştınlması yapı
lamayacaktır. Bu yolla davalar da, özellikle ülkemizdeki yargısal 
uygulamanın güçlükleri gözetildiginde bir hayli uzamış olacaktır. 

İşte bütün bu nedenlerle yine temelde paylaşma fikrinin bulun
dugu ancak birden fazla mal tefrikine gitmeden, ülke koşullarına 
daha uygun düşen bir mal rejiminin benimsenmesi ve yasalaştırıl
ması zorunludur. 

Bu konuda Alman Hukukunun kabul ettigi "Zugewinngeme
inschaft" denilen oluşan -ilave - gelirde (sonradan edinilen deger
lerde) ortaklık rejiminden esinlenilerek temelde mal ayrılıgının be
nimsemesi ve malların tasfiyesi sırasında, eşierden her birinin 
başlangıçta sahip oldugu malvarlıgı ile tasfiye esnasında sahip ol
dugu ve bunu aşan malvarlıgı arasındaki farkın edinilen fazlalıgı 
oluşturdugu, rejim üzerinde durulabilir. Bu rejimde eşierden her 
birinin sahip oldugu fazla deger dtgerininkiyle karşılaştırılmakta 
ve birininki daha fazla ise bu fazlalıgın yarısını digerinin talep et
me hakkı kabul edilmektedir. Boşaı:ıma halinde fazlalıgın hesabı, 

(20) İsviçre'de yeni mal rejiminin getirdiği güçlüklere yukanda işaret edilmiştir. Bu konuda 
aynca bkz. TUOR/SCHNYDER. sh. 204; ZELLWEGER. sh. 57 vd; Cyril HEGNAUER. Bemer
kungen zum Güterstand der Errungenschajtsbetetltgung. SJZ. 1981. sh. 162 vd: Peter WE
IMAR, Zur Kritik des neuen Eherechts. SJZ. 1985. sh.205vd;Peter FRÜH. Zur Revlston des 
Eherechts (unter besonderer Berüksichtlgung der Vorschlagszuwetsung) SJZ. 1985, sh.264 
vd: karş. DESCHENAUX/ PETITPIERRE, sh. 37 vd. 

(21) ZEVKLİLER. sh. 738: HATEMİ/SEROZAN. sh. 201-202. 
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boşanma davasının açıldıgı tarihte yapılmakta, böylelikle bir eşin, 
digeri aleyhine fazlalıgı azaltıcı davranışiarına engel olunmaktadır. 
Görüldügü gibi sonuç olarak fazlalıklar paylaşılarak, tüm malların 
erkegin mülkiyetinde kalması önlenmektedir (22). 

Ülkemiz açısından son bir çözüm yolu olarak paylaşma düşün
cesi üzerine bina edilen bir "paylaşmalı mal ayrılıgı" usulü öneri
lebilir. Bu rejimde; uygun bir paylaşmayı saglamak, gerçekçi ol
mak, karmaşıklıktan ayrılmak, davalarm uzamasım önlemek, pra
tik ve kolaylıkla uygulanabilir olmak ana fikri oluşturmalıdır. 

Takriben iki buçuk yıldır Medeni Kanun Ön Tasarısı ile ilgili 
çalışmalarını yürüten Medeni Kanun Komisyonu evli kadının ug
radıgı haksızlıkları giderecek çeşitli olasılıkları düzenleyen paylaş
malı mal ayrılıgı usulü ile ilgili çalışmalarını tamamlamış bulun
maktadır.Yukarıda verilen açıklamalara ve karşılaştırmalı hukuk
ta mevcut verilere uygun olarak, bu rejimde de çıkış noktası ola
rak mal ayrılıgı rejiminin ilkelert esas alınmaktadır. Özellikle; yö
netim, yararlanma ve tasarruf açısından eşierin malvarlıkları üze
rindeki yetkileri sürdügü gibi yine eşierden herbiri borçlardan da
hi bütün malvarlıgıyla sorumlu tutulmaktadır. 

Paylaşınalı mal ayrılıgı rejiminin özünü oluşturan malvarlıgı 
grubu, "aileye tahsis edilen mallar" olarak özel bir biçimde düzen
lenmiştir. Bu kavram Türk Aile Hukuku için bir yenilik oluştur
makta olup, paylaşınalı mal ayrılıgı rejiminin son bulması halinde 
eşierin eşit pay sahibi olacakları malvarlıgı degerierini konu al
maktadır. Bu düzenlemeye göre; eşler arasında yasal rejim niteli
gini haiz paylaşınalı mal ayrılıgı rejiminin kurulmasından sonra 
eşierin kazandıgı ye ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına öz
güledikleri mallar ile aynı amaca yönelikyatırımlar ya da bunların 
yerine geçen degerler (ikame degerler), mal rejiminin sona ermesi 
halinde eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Görüldügü gibi, mal
ların ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş bulun
ması paylaşınalı mal ayrılıgı rejiminin temelini teşkil etmektedir. 
Hangi tür malvarlıgı degerierinin eşler arasında eşit paytaşıma 
baglı kılınabilecegi sorusuna gelince; bu konuda genellikle ailenin 
oturmasına, tatil geçirmesine tahsis edilmiş taşınmazlar, ulaşım 

(22) ZEVKLİLER. sh. 738-739 da yer alan açıklamalar ve orada yer alan yazarlar. Ayrıca bkz. 
HATEMİ/ SEROZAN. sh. 201. 
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araçları veya ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgül en
miş ev eşyasının. bu kapsam içinde yer aldıgı söylenebilir. 

Diger paylaşmaya dayanan mal ayrılıgı rejimlerine paralel ola
rak eşierin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş bulunsa 
dahi, manevi tazminat alacakları ile karşılıksız kazandırma niteli
gini taşıyan sagıar arası ve ölüme baglı tasarruflar paylaşmanın 
dışında tutulması gereken degerieri oluştururlar. 

Payiaştırmanın gerçek ve hakkaniyete uygun bir şekilde yapı
labilmesi için, eşierden birinin diger eşin payını azaltmaya yönelik 
olarak, paylaşmadan önceki safhada bir malvarlıgı degerini ivazsız 
olarak elden çıkartması olasılıgına karşı önlem niteliginde olmak 
üzere, hakime geniş bir takdir yetkisi tanınarak, böyle bir durum
da magdur duruma düşen eşin alacagı denkleştirme bedelini tayin 
ve tespit olanagı saglanmıştır. Yapılan ivazsız kazandırmaların ya
nısıra ivazlı olarak gözükmekle birlikte muvazaalı nitelik taşıyan 
kazandırmaların da bu kapsam içinde mütaala edilmesi gerektigi 
açıktır. 

Burada ·paylaştırmanın istisnasız yani her halde yapılması zo-
. runlulugunun bulunup bulunmadıgı sorulabilir. Bu soruya verile
cek yanıt her zaman olumlu olmayabilir. Gerçekten, paylaştırma
nın somut olayın özelliklerine göre açıkça hakkaniyete aykırı bu
lundugu haller ile, talepte bulunan eşin mirastan ıskatını gerekti- ' 
ren hallerde, hakim talepte bulunan eşin payiaştırma talebini red
deder. Bu tür olaylarda gerekçede de belirtildigi gibi; hakimin ev
lilik süresini, eşierin mali durumlarını, çocuk sayısı v.s. gözönün
de tutacagı dogaldır. 

Eşierden birine ait olan ve payiaştırma dışında bırakılmış bu- · 
lunan mal ya da malların iktisabına, iyileştirilmesine veya korun
masına hiç ya da uygun bir karşılık olmaksızın katkıda bulunmuş 
eş, mal rejiminin son bulması halinde, katkısı gözetilrnek suretiy
le (katkısı nisbetinde) hakkaniyete uygun bir bedelin ödenmesini 
talep edebilir. Sözkonusu talep hakkı ikame degerler üzerinde da
hi caridir. 

Nihayet payiaştırma ya da katılma rejimlerinde çogukez ayrı bir 
düzenleme olarak karşımıza çıkan ve daha önce İsviçre'deki huku
ki durumu sergilerken belirttigirniz "Aile Konutu ve Eşyası" ile il
gili olarak Ön Tasarıdaki düzenlemeye kısaca deginmek istiyoruz. 
Ön Tasarı bu çerçevede evliligin boşanma veya iptali ile ölüm ha-
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linde sona ermesini ayrı ayrı ele almıştır. Buna göre evliligın bo
şanma veya evliligin iptali ile sona ermesi halinde eşierden birine 
ait bulunanveeşler tarafından birlikte kullanılan eşyanın üzerin
de hangi eşin kullanıma devam edecegi konusundaki uyuşmazlık, 
talep üzerine hakim tarafından çözüme baglanır. Hakim önüne ge
len olayda, bu olayın özelliklerini ve çocukların menfaatlerini gö
zeterek hakkaniyete uygun bir karar vermek durumundadır. Yine 
bu baglarnda özgün nitelikli bir düzenlemeyle; konutta eşierin ki
ra sözleşmesiyle oturdukları hallerde, hakimin kiracı sıfatını haiz 
olmayan eşin bu sıfatla konutta oturmasına karar verebilmesi im
kan dahilin~ sokulmuştur. Bu durumda hakim, kiralayanın söz
leşmeden dogan haklarının güvence altına alınmasına ve buna 
ilişkin düzenleme yapılmasına karar verebilir. Eşierden birinin 
ölümü halinde aile konutu ve eşyasının durumu Ön Tasarı ile de
gişik şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, terekede ev eşyası veya 
birlikte oturulan konut varsa, sag kalan eş bunlar ü~erinde miras 
hakkına mahsuben kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını talep 
edebilir. Görüldügü gibi, bu hükümle sag kalan eş açısından uy
gulamada sık sık rastlanan olumsuzluklara set çekilmek özellikle 
diger mirasçıların taksim istemleriyle sag kalan eşin konuttan 
tahliyesinin ve ev eşyasının kendisinden alınıp satılmasının önü
ne geçilmek istenmiştir. sag kalan eşin, diger mirasçıların konut 
ve konut eşyasına ilişkin miras paylarını ödeyememesi veya mül
kiyetın kendisi için elverişli bir nitelik arzetmemesi durumunda, 
Ön Tasarının ifadesiyle "haklı sebeplerin varlıgı halinde", sag ka
lan eşin ya da ölenin diger mirasçılarının istemi üzerine, kendisi
ne mülkiyet hakkı yerine intifa hakkı veya sükna hakkı tanınma
sı mümkündür. İsviçre Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeye para
lel olarak, Ön Tasarı bazı hallerde· sag kalan eşe tanınan hakların 
kullanılamayacagını hükme baglamıştır. Gerçekten, konut veya 
konut eşyası üzerinde miras bırakanın bir meslek veya sanat ic
ra ettigi ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı ifa etmesi ge
rekli olan bölümle ilgili olarak sag kalan eşin bu hakları kullanma 
imkanı bulunmamaktadır. Bu halde de tarımsal taşınmazlarla il
gili bölümler saklı tutulmuştur. 

Görülüyor ki, Ön Tasarı ile getirilen düzenlernelerin mal ayrılı
gı rejiminin, uygulamada yol açtıgı sorunları gidermeye yönelik İs
viçre Medeni Kanunu'nun aksine, uygulanması daha kolay hü
kümleri içerdigi görülmektedir. İsviçre Hukukuna oranla daha sı-
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nırlı olsa bile esaslı malvarlıgı degerierine ilişkin olarak eşit pay
laşma ilkesini benimsemiş bulunması özellikle evli kadınların ko
runması bakımından önemli bir gelişmedir. Aile Konutu ve Eşyası 
ile ilgili düzenlemeler ile sag kalan eşin hukuki ve sosyal durumu
nu güvence altına alınırken: payiaştırma dışında kalan ve eşierden 
birine ait mal veya malların iktisabına iyileştirilmesine ya da ko
runmasına hiç ya da uygun karşılık almadan diger eşin katkıda 
bulunması durumunda, bu katkının bir bedelle denkleştirilmesi, 
toplunıda ortaya çıkan ve Evli kadının magduriyeti sonucunu do
guran olumsuzlukların çözümüne yardımcı olacaktır. 

Sonuç olarak, önerilen çözüm yollarının mutlak olmadıgını so
runların toplumsal düzeyde tartışılmasında yarar bulundugunu 
belirtmek gerekir. Toplumu sarsmayacak, mevcut sorunları yeni 
sorunlar yaratmadan hertaraf edecek çözüm yollarına ancak bu 
suretle ulaşılabilecektir. 
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Ankara, Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öjretim Ü'yesi 
"Türk Medeni Kanunu'nun Kabulünün 70. Yılında 

Aile Hukuku" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkan Vekili, 
Seçkin Misafirler, 

Degerli meslektaşlarım, 
Sevgili ögrenciler 

I - GENEL OLARAK 

1926 yılında hukuk alanında yapılan bir reform ile, İsviçre Me·
deni Kanunu Türk Hukukuna dahil edilmiştir (1) 

İsviçre Medeni Kanunu'nun resepsiyon yoluyla kabulündeki en 
önemli etken -bu husus başka ana kanunlarla da hedeflenmiştir, 
Osmanlı toplumuna hakim olan feodal devlet.yapısından kurtul
mak istegidir. Cumhuriyet'in ilanından sonra, Devlet'çe, bu yapı
nın degiştirilmesi, liberal bir Devlet politikasının yürütülmesi ve 
buna baglı olarak da pazar ekonomisine geçilmesi uygulanması 
fikri benimsenmiştir. Böyle bir sistemin gerçekleştirilmesinin ise, 

( 1) Resepsiyon ile geniş açıklamatar için hk::.. : .1': HİRSCH. Em.~t. E. : Re:eptimı al.mdaler Pro:e.u. Erlautert 
am Beispiel der Türkei, Sc/ırijtenreihe ::.ur Recht.wdologie· und Reclıtxtat.mclıenforslıung, Bwıd 50, Berlin 
1981: HJRSCH, Ernsf. E. :Das schwei:erische Zivilgeset:.buclı iıı der Türkei. Sclıwei::.eri.w·/ıe Juristew;:eitımg, 
1954. nr. 22,: HIRSCH, Ernst, E. : Vom schwei::.erischen Geset::. :ımı türküdıen Rec/ıt. Zei!Jchrift für schwe
i:.erische.ı· Rech, Neue Folge, Band 95 /976, s. 223-248: JONAS Johamıes, G. : Ein ::.eitgenö.uicher Re:epti
ompro::.e.ı·s am Beispiel des türkisehen Rechts, Juristi.Khe Schulung /987, s. 266-270: PRİTSCH, Eridı : Dll.l· 
Schuei:.eri~·che Zivilgeset:buch in der Türkei, Seine Re:eptimıund die Frage .•einer Bewalırımg. Zeitsclırift fiir 
ı·ergleiclıende Rechtswi.~senschaft, Stuttgart /957, s. /23-180: NEUMAYER. H. Kar/IDOFFEL. P: Ein Jalır
lıundert tllrkischer Re::.eptionsgeschichte, Annates de la Faculte de droit D' J.ı-twıbul. 1956. s. 53-62: LIPSTE
i N. K. :The Reception ofWe.ı·tern Law in Turkey, Anna/e.\' de la Facu/te de droit D' J.ı-twrlml /956, s. 11-27: 
KRÜGER. Hi/mar: Fragen des Familienrecht.ı· : Osmanisclı-ülamisclıe Traditioır renıı.< Zirilge.l'et:.buclı. Ze
itsdırift für Khwei:eri.Khe.ı· Recht, Neue Folge, Band 95, s. 287-301: ZWAHLEN. Mary. : L 'applicatiimı eıı 
Turquie du Code civil recu de la Sui.l'!ii, Zeitschrift für sc/ıwei:eri.l'clılıe., Reclıt. Neue Fo/ge. Bam/95. ·'· 249 
264: ATAYSOY-GÖREN. Zafer : Die Fortbildung re:ipierten Reclı!J, Zeltsclır!ft fiir sclıwei:.erisdıen Rec/ıts, 
Neue Folge. Band 95, s. 265-286; DAVRAN, B. : Beric/ıl üher die Aııderımgeıı im Tiirki.ıdreıı ZGB. Aııııales de 
la Faculte de droit d'/stanhul/956, .ı·. /31-/43: tGÜRİZ, AIBENEDİCT. P. Tiirk Hukukuı·e Toplumu Ü:.erine 
İııcelemeler, Ankara /974. S.XVJJ I-XXII: VELİDEDEOGLU. Hrj:r. V. : l.ı'l'i1-re Alede11i Kıurımu Karşı.wıda 
Tiirk Medelli Kanunu, Medeni Kanununun XV. Yrldiinürnü İçin. !Jtaııbul 1944 . . ı·. 375. 40/-406: Tiirk El'lilik 
Hukukunun Bugünkü Me.l'eleleri Ü:erin-de Düşünceler, Medeııi Kammwr XV. Yıldiilriimii İçiıı. i.•tcmlml /944 . 
.1'. 625, 630, 662: GÖNENSAY, Samim: Medeni Kanunuıı Yeııideıı Tetkik ı·e Ta.ılıilriııe ihtiyar \'Cm/ır, İstaııbul 
Hukuk Fakülte.l'i Mecmua.\'1, Band VI, /.l'tanbul /940, .1'. 51-57: Dif!er arıklamalar irili, bk:.. OEHRING. Otlımar 
: BilıhJKraplıie :um türkisehen Recht und den internatimıaleıı.Beiclıungell der Tiir-küclre11 Repuhlik, Berlin,. /982 
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diger reformlar yanında, özellikle bir hukuk reformunun yapılma
sına baglı oldugu da aşikardır. Medeni Kanun'un liberal devlet po
litikası yürüten bir batı ülkesinden alınmasında bu hususun öne
mi büyüktür. 

Atatürk bir konuşmasında "Ülkeler çeşitlidir; ancak, uygarlık 
tektir. Bu sebeple, Türkiye bu uygarlıga katılmak zorundadır" de
mişt~ (2). Atatürk bir diger konuşmasında da "Medeni Hukukta, 
Aile Hukukunda izleyeceginıiz yol ancak uygarlık yolu olacaktır" 
demektedir. 

Türkiye, medeniyet alanında, gelişmiş medeni ülkeler seviyesi
ne ulaşabilmenin, ancak batıdan bir kanunun -özellikle, Medeni 
Kanun'un- bütün olatak alınmasına baglı oldugu şuuruna ulaş
mıştır. 

Avrupa hukuk sisteminin mahsulü olan bir Kanun'un bütü
nüyle, yani hemen hemen hiç degiştirilmeden tercüme yoluyla 
alınması, islami inançlara ilişkin dogmalardan kesinlikle ve hiç 
vakit geçirmeksizin tamamen kurtulmak ve özel hukuk alanında, 
tamamen yeni, esaslı bir sistem yaratmak düşüncesine dayanır. 

Kanunkoyucu, Batı'dan alınmış bir kanunun kabulünün ve 
uygulanmasının bir takım güçlüidere sebebiyet vereceginin tama
men farkında olarak, bu yola başvurmuştur; zira, kanunkoyucu, 
bir hukuk reformunun en iyi şekilde, ancak Batı hukuk sistemin
den bir kanunun alınması ile gerçekleşebileceginin şuurundaydı; 
başka bir yol izleyemezdi. Kanunkoyucu, Batı hukukunda yer 
alan bir kanun kabulü ile, aynı zamanda, belli bir toplum seviye
sine ulaşmayı ve çagdaş medeniyetin bütqn temel ilkeleriyle bü
tünleşmeyi de amaçlıyordu. 

Hasan Ali Yücel, bir konuşmasında (3), Türk Medeni Kanu
nu'nun, bir medeniyet alışı oldugunu; özellikle, Aile Hukuku'na 
ilişkin hükümlerin tam bir "gelecegi" ifade ettigini ve yeni bir me
deni hayat için düzenleyici rolü oynayacagını, gayet veciz bir şekil
de belirtmektedir. 

Kanunkoyucunun, diger batılı ülkeler medeni kanunları için
den İsviçre Medeni Kanunu'nun alınmasını tercih etmesinin se
bepleri çeşitlidir. Bunların başında, söz konusu Kanun'un basitli-

(2) BERND. Rili: Atatürk, Reinbek /985, .1'. 83 

(3) YÜCEL •. Ha.l'an Ali: Açı} Konu}ma1·ı, Medeni Kanun XV. Yıldönümü İçin. İ.l'tanbul IY44, s. lll. 
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gi, demokratikilgi ve pratikilgi gelmektedir. Aynı zamanda, İsviçre 
Medeni Kanunu, en son yürürlüge konulmuş, en yeni ilkeleri be
nimsemiş, modern bir kanundur (4). 

Ancak şurasını da belirtelim ki, İsviçre'den bu şekilde alınan, 
sadece "İsviçre Medeni Kanunu" olup, kesinlikle "İsviçre Hukuku" 
degildir; zira, bir ülkenin hukukunun, başka ülkece oldugu gibi ve 
bütünüyle alınması zaten imkansızdır. 

Medeni Kanun'un alınışından bu yana 70 yıllık bir süre geç
miştir. Bu süre zarfında, Türk toplumu içinde milli bir hukuk dog
muştur. Türk hakimi, artık günümüzde, Türk kanunlarına, içtiha
dı birleştirme kararlarına ve örf ve adetlerine göre karar vermek
tedir Türk hakimleri, kararlarında istikrar kazanmış mahkeme ka
rarlarından ve ögretiden yararlanmaktadırlar. Hakimler, kararla
rında, Medeni Kanun'un l'inci maddesinde düzenledigi üzere. 
Türk hukukunun sınırları içinde kalmak kaydıyla. yabancı ülke
ler mahkeme kararlanndan ve ilmi içtihatlarından da istifade ede
bilmektedirler (5). 

Aşagıda, önce, İsviçre Medeni Kanunu kabul edilirken, Aile Hu
kuku'na ilişkin bazı hükümlerinneden degiştirilerek alındıgı, ka
nunkoyucunun uygulanmasını amaçlayarak aldıgı bazı müessese
lerin niçin hiç bir uygulama alanı bulamadıgı, bazı hükümlerin 
kabul edildikten sonra hangi sebeplerle degiştirildigi, hangi dü
şüncenin kanunkoyucuyu özel kanunlar çıkarmak zorunda bırak
tıgı ve bu özel kanunların içeriginm ne olduğu gibi meseleler ele 
alınacak; daha sonra da, son yıllarda Medeni Karlun'da degişiklik 
yapılmasını gerekli kılan sebepler ve bu yüzden degiştirilen hü
kümler üzerinde durulacaktır. Nihayet, Anayasa'ya aykırılık nede
niyle, kaldırılan hükümlere ve hakimleri bir kanun gibi baglayan 

(4) Fran.ıı~ Medeni Kanunu (Code Napoleon) çok yaşlı ve ihtivaçlara cevap vermekte :or/anacak hir kanwı

dar. Alman Medeni Kanunu ise, çok soyut ve fi.lo~ofi.ktir. Ayrıntılı bil ı: i için hk:. : DA VRAN. B. : .L 1 J 1-132: 

BOZKURT, Mahmut Esat : Türk Medeni Kanunu Na.~ıl Ha~lt-ıandı? Medeni Kanun XV. Yıldiiniimii için. i.,tan

lıul 1944, -~- ll vd. 

(5) EDiS. Seyfulliılı: Medeni Hukuku Giriş ve Başlan~: ıç Hükümleri. 3. Bası Ankara /9fı7, .1. 53-55: E.~ki lıu

kukla ilişkisini ke.wnek isteyen kanunkoyucu, Kaynak Kanun 'un /'inci IIUJd(Je.~inin 2 'ncifikra.mıda dii:enlen

miş olan "yerleşmiş hukukianane ve yerleşmiş ka:ai içtilıat" ihare.1·inden bilinçli olarak kap nmış. hmıwı yeri

ne. "ilmi içtiluıtlardan ve ka:ai karar/ardan" ibaresine yer vermiştir. Ayrıntılı hilı:i için lık:. VELiDEDEOG

LU. H. V. : iwiçre Medeni Kanunu Karşiiında Türk Medeni Kanunu, Medeni Kanutı, XV. Yıldiiniimü i\·in, is

tmılıul. 1941 s. 370 
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ve daha ziyade boşluk doldurmaya yönelik olan, içtihadı birleştir
me kararlarına temas olunacaktır. 

A - Medeni Kanun Kabul Edllirken Yapılan Dejişiklikler : 
Kanunkoyucu, Medeni Kanun'un kabulü sırasında, bazı hü

küml~rin toplumda benimsenmeyecegini, toplumun ihtiyaçlarına 
cevap veremeyecegini farketmiştir. Bu hususa ilişkin olarak şu 
hükümler örnek verilebilir. 

- Medeni Kanun'un 88'inci maddesinin 2'nci fıkrasının 2'nci 
cümlesi ile, "fevkalade hallerde ve pek mühim bir sebebin varlıgı 
halinde. hakim katarı ile küçükterin evlenebilecegini ve karardan 
önce, anababa veya vasinin dinlenmesinin şart oldugunu" hükme 
bagıanmıştır. Halbuki, İsviçre Medeni Kanunu'nda bu hüküm, ka
rardan önce ana-babanın veya vasinin rızasının alınmasını şart 
kılmıştır. Bu hükmün degiştirtlerek kabulün temelinde, küçükle
rm menfaatlerinin hakim tarafından daha saglıklı korunacagı dü
şüncesi yatmaktadır. 

- Medeni Kanun'un 266'ncı maddesinin 2'nci fıkrası. "Reşit, 

dinini, intihapta hürdür" derken, İsviçre Medeni Kanunu, 277'nci 
maddesinde, din degişikligi için 16 yaşı yeterli görmüştür. Medeni 
Kanun'un zina nedeniyle boşanmayı düzenleyen, ı 29'uncu mad
desinin 3'üncü fıkrasına, İsviçre Medeni Kanunu'nun bu maddeye 
tekabül eden 137'nci maddesinin 3'üncü fıkrasındaki "eşinin zina
sına razı olanın ... dava hakkı yoktur" cümlesi kasıtlı olarak alın
mamıştır. Kanunkoyucu, bu yolda bir düzenlemenin toplumun 
ahlaki teıakkileriyle bagdaşmayacagı görüşünden hareket etmiş; 
böyle bir cümlenin kabulünün imam nikahı ile evlilikleri artıraca
gından sözetmiştir. 

- Medeni Kanun'un ı39'uncu maddesinde, "ayrılık ~üresi" en 
çok üç yılla sınırlandırılmıştır. Halbuki, İsviçı:e Medeni Kan u
nu'nun Medeni Kanun'un ı39'uncu maddesine tekabül eden 
ı 4 7'nci maddesinde, ayrılık kararının gayrimuayyen bir süre için 
öngörülebilecegi söylenmektedir. Türk Medeni Kanunu'ndaki bu 
farklı düzenlemenin nedeni, boşanmanın çok kolay olmasının ge
rektigi görüşünün toplumca benimsenmiş olması idi. 

- Aynı şekilde, terk nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi 
için Medeni Kanun'un ı32'nci maddesinin ı 'nci fıkrasına göre, ay
rılıgın diger unsurların yanında, üç ay sürmesi gerekirken, İsviçre 
Medeni Kanunu'nun ı40'ncı maddesinde süre iki yıldır. 
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- Medeni Kanun'un 170'nci maddesinde. kanuni mal rejimi, 
mal ayrılıgı olarak düzenlenmtştir. Halbuki, İsviçre Medeni Kanu
nu'na göre, kanuni mal rejimi, mal ortaklıgıdır (İsviçre MK. eski 
1 78' nci madde). Türk hukukunda, mal ayrılıgının kanuni mal re
jimi olarak kabulünün sebebi, bu sistemin vaktiyle eski Türk dev-
letlerinde ve İslam Hukuku'nda da öngörülmüş olması ve toplu
mun bu sisteme alışmış bulunmasıdır. 

- Nesebin reddi davasında süre, Türk Medeni Kanunu'nda bir 
ay ile sınırlanmışken (MK. md. 242), bu süre İsviçre Medeni Kanu
nu'nda daha uzun tutulmuş ve üç aylık bir süre içinde nesebin 
reddedilebilecegi hükme baglanmıştır (İsviçre MK md. 253) 

B - Medeni Kanun'un Yürürlüie Girmesinden Sonra Hiç 
veya Gereii Gibi Uygulama Alanı Bulamayan Müesseseler : 

- Bazı hallerde, yabancı bir Kanun'un alınışından sonra, bu 
kanunda düzenlenmiş olmasına ragmen, bazı müesseselerin hiç 
uygulama alanı bulamadıgı görülür. Yeni bir kanunun alınmasın
dan sonra ortaya çıkan güçlüklerden biri, hiç şüphesiz ki, budur. 
Nitekim, Medeni Kanun'da yer verilen Aile Vakfı (MK 322). Aile Şir
keti Emvali (MK 323 vd.), Aile Meclisi (MK 350) Evlenme Mukave
leleri (MK 171 vd.) gibi müesseseler, Türk Hukuku'nda hiç bir uy
gulama alanı bulamamıştır. 

- Medeni Kanun'da düzenlenen bazı müesseseler ise, belli bir 
ölçüde uygulanma alanı bulmakla birlikte, bu hiç bir zaman ka
nun koyucunun arzu ettigi şekil ve yogunlukta olmamaktadır. Me
sela, Medeni Kanun'da çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olma
sına ragmen, gerekli teşkilat bir türlü kurulamadıgı için vesayete 
ilişkin hükümler geregi gibi uygulanamamaktadır. 

C- Medeni Kanun'un Yürürlüie Girmesinden Kısa Bir Sü
re Sonra Deiiştirilen Maddeler : 

Medeni Kanun'un kabülünden bir süre sonra. bazı maddeleri
nin toplumun ihtiyaçlarını karşılamadıgı ve zaman zaman toplum
da sıkıntılar yarattıgı görülmüştür. Bunun üzerine, kanun koyucu 
bu gibi maddelerde gerekli degişiklikleri yapmak yoluna gitmiştir. 
Mesela, Medeni Kanun'un kabulü sırasında. öngörülen evlenme 
yaşının yüksek olması nedeniyle yaş büyütme davalarının sayısı-
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nın hızla arttıgının izlenmesi, kanun koyucu, Türk toplumunun 
bu hususla ilgili gerçeklerini daha realist bir şekilde degerlendire
rek, indirme yapmaya sevketmiştir (6). 

D - Uygulanması Güçlük Yaratan, Kanun koyucunun da 
Yürürlükte Kalmasını Mutlak Olarak İstediji Müesseseler ve 
Bu Nedenle Çıkardan Özel ~unlar (7): 

Medeni Kanun'un kabulünden sonra, kanun koyucu, eski hu
kukta mevcut olan, fakat mutlaka kaldırılmasını istedigi bazı mü
esseseler yerine yeni bazı hukuki müesseseler öngörmüştür. Bu 
müesseselerin uygulanmasında bazı büyük güçlüklerllı çıkacagını 
bilmesine ragmen, kanunkoyucu geri adım atmamış, uygulamada 
ısrarcı olmuştur. Kanunkoyucu, bu noktada, toplumun zaman 
içinde bu müessseleri mutlaka benimseyecegini hesaplamıştır ve 
böylece aynı zamanda resepsiyonun egiti.ci yönünden yararlan
mak yoluna da gitmiştir. Mesela, "monogami'', "evlenmenin resmi 
memur önünde yapılması mecburiyeti", "boşanmanın hclkim kara
rına baglanması", "imam nikahı ile evlenmelerin önünü alma", 
"mirasta kadın ve erkege eşit hisse tanıma" vs ... gibi. 

Ancak, Medeni Kanun'un emredici kurallarına ragmen, bazı 
eski alışkanlıkların toplumda devam etttgi görülmüştür. Mesel~. 
imam nikahı ile yapılan evlilikler, başlık parası gibi. Medeni Ka
nun'daki emredici kurallar, bu alışkanlıkların tamamen terkini 
saglayamamıştır. Bunun üzerine, kanunkoyucu, ortaya çıkan 
problemleri özel kanunlarla, geçici de olsa, gidermege çalışmıştır. 

Bütün bu söylenenlere ragmen, Medeni Kanun'un uygulanma
sının, esas itibariyle, toplumda büyük bir güçlük yaratmadıgı ra
hatlıkla söylenebilir. Ancak Aile Hukuku'na ilişkin normlar, büyük 
şehirlerde kolayca benimsenirken, kırsal alanlarda ve küçük şe
hirlerde tepki ile karşılanmıştır. Büyük şehirlerde görülen bu 
olumlu gelişmenin nedeni, buralarda yaşayanların hayat tarzları, 
sahip oldukları degeı: hükümleri ve kültür seviyeleri itibariyle, her-

(fı) 15.fı.l998 tari/ı ı·e 3453 sayılı Kanunla Medenf Kanun'un88'nci maddesi kısmen deği~tirilmiştir. Bu deği
şiklikle erlenme yaşı erkeklerde /X'den, 17'ye, kadmlarda 17'den /5'e ı·e.ferkaltide Irallerde ise./ı{/kimin ka
ran ile im yaş kadmlarda 15'den 14'e indirilmiştir. 

(7) imamniklilıı ile yapılan evliliklerden doiJwı çocuklarmnesep durumunu dii:eltmek için kammkoyucu ö:el 
kammlar çrkarmıştır. Çıkanlan Kanunlar yri ve .myı itibariyle şöyledir: /933 w/ında 2330 .wıyrlr Kamm: 1934 
n/mda 257fı .mn/ı Kamm: /945 yılmda4727 sayılı Kanun: /950 yılında 5524-.wıyrlı Kanun: /95(ı yılmda (ıfı52 
sayılı Kanun; 19fı5 yılmda 554 .myılı Kamm: 197fı yrimda 182fı sayrlr Kanun: /98/ yılmda 252fı .myrlı Kamm: 
/99/ yılmda37/fı sayılr Kamm. 
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hangi bir batılı ülke halkının yaşayışından farklı bir durumda ol
mamalarıdır. Buna karşılık, küçük şehirlerde (kasabalarda) ve kır
sal alanlarda yaşayan halk Aile Hukuku'nun yeni kurallarını he
men benimseyecek seviyede degildi. Buralarda yaşayanlar olduk
ça tutucu, dini, kültürel, sosyo-ekonomik alışkanlıklarına sıkı bir 
şekilde baglı ve üstelik bunlardan vazgeçmek de istemeyen grubu 
oluşturuyordu. Bunlar, mevcut yenilekleri faydasız ve gereksiz 
bulmaktaydı. 

Kanun koyucunun ana görevlerinden biri de, toplumun ihti
yaçlarına uygun düzenlemeler yapmaktadır. Bu amaçla getirilen 
kurallar uygulanabilir oldugu ölçüde yaşayan kurallar olur. 

E- Son Zamanlarda Ortaya Çıkan ve Medeni Kanun'da Bir 
~eform Yapılmasını Znrunlu Hale Getiren Nedenler : 

Toplumun ihtiyaçları, ekonomik ve sosyal gelişmelerden kay
naklanır. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, teknik ve bi
limdeki gelişmeler, toplumların sosyal ve ekonomik deger hüküm
lerini degiştirmiştir; mevcut deger yargıları süratle eskimiştir. Bü
tün bu gelişmelerin ise, ister istemez. Aile Hukuku'nu düzenleyen 
kurallara etkili olacagından hiç şüphe yoktur. Nitekim, bu alanda
ki normların da degiştirilmesi, yenilenmesi ve, güncelleştirilmesi 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, hemen belirtmek 
gerekir ki, Aile Hukuku ile ilgili normların gerçek hayatla uyumu
nun saglanması hiç de kolay bir iş degildir. Ama bu amaçla yapıl
ması gereken çalışmalardan geri kalmak da aynı şekilde imkansız
dır. Nitekim, uyurulaştırma çalışmaları çoktan başlamıştır ve de
vam etmektedir. 

Kanun koyucu önceleri Medeni Kanun'un bütünüyle degiştiril
mesi ilkesini benimsemiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için 1 95 1 
yılından bu yana çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Komisyonlarca 
çeşitli öntasarılar hazırlamışsa da. hiç biri kanunlaşmamıştır. Bu 
hususta son olarak kurulan komisyonun çalışmaları devam et
mektedir. Ancak, bir an önce degiştirilmesinde zorunluluk bulu
nan bazı maddeler özel kanunlarla degiştirilmiştir (8). 

Aile Hukuku ile ilgili hükümlerin tek tek veya toptan degiştiril
mesi ihtiyacı başlıca dört temel nedene dayandırılabilir. 

(li) 4.5./Wi8 tarih ı·e 3444 .1aw/ı Kanunla: /4.//./990 tari/ı ı·e 3fı7X sarılı Kı1111111la /fı.fı./Y/!3 tarih ı·e 284fı 

.lln'tlt Kanwt!a: /fı.fı./9X3 tariltı·e 2X4fı sayılı Kam111la yapdan de~işil.:lil.:ler gibi. 
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- İlk neden. 1982 tarihli Anayasa'dan dogmaktadır (9). Bu 
Anayasa. bir çok konuda Avrupa ülkelerinin sahip oldukları ana
yasalardakilere benzer hükümler ihtiva etmektedir. Mesela. temel 
hak ve özgürlüklerin korunması, kanun önünde eşitlik, ailenin ve 
özellikle de çocugun korunması ilkeleri gibi. 

- İkinci neden, 1982 tarihli Anayasa'nın temel ilkelerine baglı 
olarak çıkarılan özel kanunlar. tüzükler ve yönetmeliklerdir. Mede
ni Kanun'un Aile Hukuku'na ilişkin hükümleriyle, sonradan yü
rürlüge konan bu mevzuat arasında uyumsuzluklar meydana gel
miştir. Mesela, Nüfus Kanunu (1 0). Evlendirme Yönetmeligi (ll) 
gibi. 

- Üçüncü ve en önemli neden, Türkiye'deki toplumsal gerçek
lertir. Eskiden oldugu gibi, bugün de alışkanlıklar, an'aneler Aile 
Hukuku alanında hukuk şuurunu etkilemektedir. Medeni Kanun, 
Aile· Hukuku müessesesini, mesela evlenmeyi. boşanmayı. velayet 
ve vesayet hakkını İslam Hukuku'na oranla zorlaştırmış; bunları 
Devlet'in kontrolü altına koymuştur; hatta. bu durumun evlenme 
konusunda en üst seviyeye çıktıgını söylemekte hiç de aşırı bir yön 
yoktur. Mesela. Hıfzıssıhha Kanunu (12) ve bu Kanun'a dayanıla
rak çıkarılan Tüzük' e { 13) göre. evlenmeden önce taraflar evlenıne
ye engel bir hastalıklarının olmadıgını belgeleyen doktor raporu 
ibraz etmek zorundadırlar. İslam Hukuku'nda ise durum tama
men farklıdır. İslam Hukuku. evliligi. boşanmayı ana-baba ve ço
cuk arasındaki ilişkileri tamamen onların özel meselesi olarak mü
lahaza eder {14) ve Devlet bu ilişkilere hiç bir şekilde müdahele et
mez. 

(CJ) /CJX2 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasa.ı·ı, 7.1/.ICJX2 tarih ve 270CJ numara ile kabul edilmiş ı·e 

CJ.II.ICJX2 tarihli ve 17Xfı3 nr. lı Resmi Ga:.etede yayınlanarak yürürlüf!e ı:irmiştir. 

(lO) 5.5.1'172/arilı ve 15X7 nwnaralı Nüfus Kanunu (Resmi Ga:.ete lfı.5./CJ72 tari/ı ve 141XCJ .myı): Niijit.\ Ka
IIIIIIUnda de{! işiklik yapan 15.1/.ICJX4 tarih ve JxOXO sayılı Kanun (Re.ımi Ga:.ete 21.11./CJX4 tari/ı ı·e IXCJ21nr). 

( 1 /) 7.10.1985 tari/ı ve X5/CJ747 nr. lt Evlendirme Yöllelmelif!i. 

( 12) 24.4.1'130 tarih ve 159311umaralı Kanun 6.5.1'130 tarifıli ı•e 14XCJ Immaralı Resmi Ga:.ete'de VU\'111/aııa
rak yiirürlüife ı:irmiştir. 

( /3) 17.X./'131tarilı ve llfıX2 nwnaralı Evlendirme Muayenesi Hakkında Tii:.ük 2/.9_/931/arilı ı·e /904 ıavı
'' Re.ımi Ga:.ete 'de yaym/anarak yürürliif!e ı:irmiştir. 

( /4) SI~MiZ. A. : Eski Hukukta Nikfılı ve Ta/ak, Ankara 1948, s_ 7 ı·d. 
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Aile Hukuku'ndaki emredici kurallara rağmen. bugün evlen
ınelerin% 5'i hfıla imam nikahı ile vuku bulmaktadır (15). Kırsal 
alanlarda ve kasabalarda, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yaşa
yanlar arasında bu oran yükselmektedir ( 16). Görüldüğü gibi, ger
çek durum ile yürürlükteki kanun hükümleri arasında bir çatış
ma söz konusudur. Bu uyumsuzluğun ortadan kaldırılması için. 
Aile Hukuku'nda bazı hükümlerin revizyonu şarttır. 

- Aile Hukuku alanında bir reformun gerekliliğini ortaya çıka
ran dördüncü sebep ise. Tamamen Aile Hukuku alanına has yeni 
akımlardır. 

Bazı hukukçular. "İnsan Hakları" konusundaki yeni gelişmele
rin Aile Hukuku alanında bir reformu kaçınılmaz hale getirdiğini 
ileri sürmektedirler. Bu görüş taraftariarına nazaran, Aile Huku
ku, çocuğu ve kadının korunması. kadın ve erkek arasındaki, eşit
lik ( 17). boşanınada kusur prensibinin ter ki, Çocuk Hukuku'nda 
"çocuğun menfaati" (18) gibi prensipler gözönünde tutularak yeni
den düzenlenmelidir. 

Sosyolojik açıdan bakıldığında, evlenme müessesesi bir değiş
me süreci içindedir. Son elli yıl içinde insanlar önce, küçük şehir-

( J 5) Bu sayılar İçişleri Bal«ınlıifı'ndan alınmıştır. 

Y.ıJ. Resroj Evlilikler Af Kanunları ile tescil edilen evlilikler .%. 
1983 308256 97.687 31.69 
1984 336555 85.475 25.39 

1985 365109 65867 18 
1986 387017 47407 12 
1991 459907 11.681 2. 5 
1992 436121 27387 6.2 
1993 28006 
1994 25669 
1995 9.603 
19!i6-l99/ vılları ara.1ında Af Kanunları çıkarılmamıştır. 

( 16) Biill{elere giire imam niklilıı ile yapılan evlilik/erin oranı şiivledir: Balı Anadolu. % 1.5: ir Anadolu ·rk 

2.7: Karadeni:. c,ı., /.63: Güney Anadolu% 4.35: Doifu ve Güney Doifu Anadolu: l!i.f!4'dir. Geniş hilgi için 

lık:.. : VEUDEDEOGLU. Hıf~ı V. : Erfa!ırungen mil dem .1chwei:.eri.1chen Zivill{e.l·et:.- /ı/1(·/ı in der Tiirkei. 

ZSclıwR 1962, Teilhanlı, .1. 51-74: YILMAZ. Hamdi, Da.1 Problem der Unelıelidıkeil in der Sclıwei:. und in der 

Tiir/..ei /mhe.10nderejlirden Ge.1el:.l{eher, Bem, Frankfurt/M. La.\ Vel{a.l, /9/iO, .1./il; GÜRPINAR. Nifıal. Y.: 

Die Enlwicklunl{ des Türkisehen Elıerecht.1 mit der Re:.eplirm de.1 schewei:.erisclıen Zil'ilge.lel:.lmclıes, Giillin

genl%61. 129, FNI4 

1 17) YALÇINKAYA N.IKALELi. Ş. : Boşanma Hukuku, C. 1, C. ll, Ankara, l9!i7, /9/ili, C. 1 .. . 1. 447: ANSA Y. 

T. :Die neure t.lılwidlunl{ de.1 lürhchen Rec/ı/1, FS Murad Ferid, Frankflm Ml 19/i!i, .1. 2: KOÇHiSARUO(j. 

tU. C. :Aile Hukukunda E)lerin Eşitliği, A. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankarq 19/i'i, 1. 265jj: 26/i.ff: 

(Ili) AK YÜZ. E. : Çocuğun Güvenlif!i Ankara 19 
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lerden, kasabalardan ve kırsal alanlardan büyük şehirlere, sonra 
da oralardan özellikle Batı Avrupa ülkelerine göç etmekte; gittikle
ri yerlerde, ilk planda, medeniyetin gerekleriyle çatışır hale düş
mektedirler. Çagdaş medeniyetin yarattıgı hava içinde yaşayan, 
zengin endüstri toplumlarının farklı deger hükümleri ve yaşama 
şekilleri bu insanların hukuk şuurunu derinden etkilemektedir. 
Dolayısıyla da, bu kişilerin evlilige ilişkin deger hükümlerinden 
esaslı bir takım degişmelerin meydana gelmesi kaçınılmaz olmak
tadır. Günümüzün toplumunda, kişiler küçük aile içinde yaşamak 
istemektedirler (19). Kadınlar, bir meslek sahibi olmayı arzu et
mekte, sadece ev işleriyle ve çocukların yetiştirilmesiyle sınırlı kal
mayı düşünmemektedirler (20). 

Kadınların bu şekide bilinçlenmesi, evlilikteki kişisel ve marne
Ieki hakların yeniden ele alınması problemini beraberinde getir
miştir. 

Mukayeseli Hukuk açısından bakıldıgiDda, farklı ülkelerin 
farklı tarih, farklı kültür ve geleneklerine ragmen, özellikle Aile 
Hukuku alanında benzer prensiplerden hareket ettikleri görül
mektedir. 

Aşağıda, önce, yürürlüge girmesinden sonra, çeşitli tarihlerde, 
Medeni Kanun'da Aile Hukuku ile ilgili olarak yapılan degişiklikle
re, yine bu Kanun'daki sıra gözünde tutularak. kısaca değinilecek; 
daha sonra, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla kaldırılan hükümler 
üzerinde durulacak ve nihayet içtihadı bU:leştirme kararları ele alı~ 
nacaktır. 

ll - AİLE HUKUKU HÜKÜMLERİNİN KANUN KOYUCU TA-
RAFINDAN DEÖİŞTİRİLMESİ 

A - Nişanlılık 

ı. Genel Olarak : 
Nişanlılık, Medeni Kanun'un, Aile Hukuku başlıgını taşıyan 

ikinci kitabının, "Karı-Koca" başlıgını taşıyan birinci kısmının, 
"Evlenme" başlıklı üçüncü Bab'ının, birinci Fasl'ı içinde, 81 -86'ncı 
maddeleri arasında yer almıştır. Bu hükümler, hemen hemen İs-

1 /'i) Kadmlarm CJ. ()()', küçük aile içinde yaşamaVI ütemektedir. Türkiye Ni(fiH ı·e Sc1,~lik Araşllrll/l/.'1 /'i'i3. 
Hal'ellepl' Üniı·ersitesi Nüfus Etiidieri En.l'titü.l'ii 

1 211) Yiiksek ta/ıs il rapanlann WirHI/lU yaklllilli kadmlar oluşturmaktadir. Kadmlarm ortilli f'rkek/ere kn'tlslan

tli,~llllia. q 2. 35 dir: erkeklerde im oran % 5. 41J'dur. 
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viçre Medeni Kanunu'ndaki hükümlerin aynen tercümesidir; fa
kat, nişanlılık, hukukun yarattığ;ı bir müessese olmayıp, onun ta
rafından kabul edilen ve şekiilendirilen bir yaşam olgusu olduğ;un
dan, uygulamada, nişanın meydana gelmesinde, ahlak, adet, gör
gü kuralları önemli rol oynar. Hukuk kuralları, sadece, bir nişan
lanma aktinin meydana gelmesinde örf ve adetin yeterli olmadığ;ı 
durumlarda müdahele eder; buna karşılık, kanun koyucu, nişanı
nın sona ermesille ilişkin olarak, birtakım hüküm ve neticeler ön
görmeyi gerekli bulmuştur. Bu nedenle, nişanlanmanın kurulu
şunda özellikle, kırsal alanda ve küçük şehirlerde, köklerini İslam 
Hukuku'nda ve eski Türk devletlerinde bulan bazı adetler günü
müzde de yaşamaya devqm etmektedir. 

Kanun'da, nişanlanmanın tanımı yapılmamıştır. Öğ;retide ka
bul edilen görüşe nazaran, nişanlanma, evli olmayan, ayrı iki cin
se mensup kişinin karşılıklı irade beyanı ile meydana gelir. 

Nişanlanma, bir evlenme vaadidir. Sadece nişanlılar, böyle bir 
irade açıklamasında bulunabilirler. Bu açıklamaların yokluğ;u ha
linde, bir nişanlanma akdinin varlığ;ından söz edilemez. Esasında, 
uygulamada, nişanlanmada, nişanlıların ana ve babaları oldukça 
önemli rol oynuyorlarsa da, ana-baba, nişanlanacak kişiler adına 
bir irade açıklamasında bulunamazlar. Mesela, günümüzde Doğ;u 
Anadolu'da hrua yer yer uygulandıgı görülen, "yeni doğ;an çocuk
larının ileride evlenecekleri hususunda ana babalarınca yapılan 
irade açıklamaları" (beşik kertmesi usulü) ile, geçerli bir nişan ak
tinin doğ;ması kesinlikle mümkün değ;ildir. Aynı şekilde, toplumda 
yerleşmiş olan "söz kesme" de bir evleome vaadi degildir; çünkü, 
burada, nişanlanacak olanların ana, babaları karşılıklı olarak bir
birlerine ileride nişanlılığ;ın vuku bulacagına ilişkin olarak, bir ira
de açıkmasında bulunurlar. Nişan aktinin yapılmasında, temsil 
geçerli olmadıgı için, (21) (İslam Hukuku'ndakinden farklı olarak) 
bu irade açıklamalarının hukuki bir baglayıcılıgı yoktur. Kırsal 
alanlarda, çogu defa erkeğ;in, ana babası, ogullarının evlenecekle
ri kızı kendileri beğ;enirler; bunun nedeni, ana, babanın yaşlılıkla
rında oğ;ulları ile beraber oturmak istemeleridir. Erkek çocuk, bir 
anlamda, ana baba tarafından. yaşlılıklarında baş vurabilecekleri 
bir sosyal sigorta müessesesi olarak görülmektedir. 

r 2/ i HATEMi/SEROlAN: Aile Hukuku, İ.1·tanbul /993, .1. 34 
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Nişanlanmanın hukuki mahiyeti tartışmalıdır. ögretide, hakim 
olan görüşe nazaran, nişanlanma, kendine özgü (sui generis) bir 
Aile Hukuku aktidir (22). Bu aktin meydana gelmesine yönelik ola
rak irade beyanında bulunmak imkanı. kişiye sıkı sıkıya baglı bir 
haktır (23). Bu haliyle nişanlanma akti, Borçlar Hukuku'nda dü
zenlenen akit tiplerinden ayrılır. 

Nişanlanmanın nasıl meydana gelecegi, gelenekl~re bırakılmış
tır. Türkiye'de nişanın meydana gelmesi için, bir törenin yapılma
sı mutat ise de, nişan töreni, nişan aktinin meydana gelmesinde 
bir geçerlik şartı degildir. Tören, sadece, nişanlanmanın varlıgı ko
nusunda bir ispat vasıtası olarak degerlendirilebilir. 

B- Nişanlanma Ehliyeti: 

Kanunda, nişanlanma için belli bir yaş şartı öngörülmemiştir. 
Uygulamada benimsenen fikre nazaran, nişanlanacakların en 
azından cinsi olgunluga erişmiş olmaları gerekir (24). 

Kanun'da açıkca düzenlenmiş olmamasına ragmen, nişanlana
cak kişilerin temyiz kudretine sahip bulunmaları lüzumu, gerek 
ögretide, gerek uygulamada kabul edilmektedir; çünkü, evlenme 
vaadinde bulunabilmeleri, tarafların iradelerini açıklamalarıyla 
mümkün olabilir. İrade beyanının varlıgı için ise, kişilerin temyiz 
kudretine sahip olmaları şarttır. ögretide ve uygulamada, nişan
lanma aktini yapabilmek için, nişanlanacak kişilerin özel bir tem
yiz kudretine sahip olmaları gerekli görülmektedir. Bu da tarafla
rın, nişanlılıgın anlam ve amacını idrak edebilecek durumda olma
larıdır. Nişanlanacak kişilerin, böyle bir temyiz kudretine sahip 
olup olmadıgı hususunu ana-baba veya vasi belirler. Eger, küçük 
veya kısıtlı bu ehliyete sahip degilse, nişanlanma aktini yapabil
mek için yeterli derecede olgunlaşmamışlarsa ve bu nişanlılık on
lara zarar verecek ise. geçerli nişanlanma aktinin dogması için ge
rekli olan irade açıklamasında bulunmazlar. Nişanlanma aktini 
yapmak isteyenler, küçük veya kısıtlı iseler. bu aktin geçerliliği 
için, kanuni temsilcilerinin rızasının varlıgı mutlaka aranacaktır. 

. r 

(22) ÖZTAN. Bitı:e: Aile Hukuku. 2. Ba.~1 Ankara 19X6. 111.1. 14: ZEVKLi LER. Ard111. Medeni Hukuk. Bo)illll· 

gl(" Hiikiimleri. Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, i:mir /<)<)2, .1. 6()(): TEKiNAY. Selahatrin. S.: Tiirk Aill:' Hukuku. 

7. Bwı. j,twıbul. Jl.)\10, s. X 

!23) HATEMi!SEROZAN. s. 37 

(2-1! TEKiNAY. Selahallin. S .. . 1. 15: KÖPRÜLÜ. 8/KANETi. S.: Aile Hukuku. 2. Ba11. iltanl>ır//1.)8'1. -'· -18 
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Velayet altındaki küçük için ana ve babanın birlikte mi. yoksa sa
dece babasının rıza açıklamasının yeterli oldugu hususunda ögre
tide degişik görüşler ileri sürülmektedir (25). Kanuni temsilcinin 
rızasını açıklamasından sebepsiz yere kaçınması halinde, temyiz 
kudretine sahip küçük veya kısıtlı mahkemeye başvurabilir. 

Tam ehliyetli olanlar her türlü hukuki işl~mi tek başlarına ya
pabilecekleri için, nişanlanma aktini de ana babalarının iznine ge
rek olmaksızın, tek başlarına yapabilirler. Sınırlı ehliyetler de ka
nuni müşavirlerinin iznine gerek kalmaksızın nişanlanabilirler; 
çünkü, Medeni Kanun'un 379'uncu maddesinde hangi işlemler için 
kanuni müşavirin iznine ihtiyaç oldugu 7 bent ha4nde tek tek sa
yılarak belirtilmiştir._ Nişanlanma akti, tadat edilen işlemler ara
sında yer almamaktadır. Tam ehliyetsizlerin ise. nişanlanma akti 
yapmalarına imkan yoktur; çünkü, bunlar temyiz kudretine sahip 
olmadıkları için. bir irade açıklamasında bulunamazlar. Sınırlı eh
liyetlerin durumu. Medeni Kanun'un 82'nci maddesinin 2'nci fık
rasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre. kişiler. şahsa sıkı sıkı
ya baglı bir hakkı kullandıkları için. nişanlanma aktini tek başla
rına yapabilirler; fakat, bu akit dolayısıyla. yükümlülük altına gir
meleri kanuni temsilcilerinin nişanlanma akti için gerekli izni ver
mesine baglıdır. Rıza bildirilineeye kadar, nişanlanma akti topal 
bir muameledir ve sadece, tam ehliyetli taraf bu akitle baglıdır. 

C - Nişanlanmanın Hukuki Sonuçlan : 
Nişanlanma ile üç önemli hukuki sonuç ortaya çıkar. 

- Birinci sonuç : Nişanlanma. tarafları bir evlenme akti yap
maya zorlamaz. Bu husus, Medeni Kanun'un 83'üncü maddesinin 
2'nci fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Bu maddeye göre. nişan
lanma, kişileri, evlenıneye zorlamak için dava hakkı vermez. 

- İkinci sonuç : Nişanın bozulması halinde, maddi ve manevi 
tazminat davaları açmak hakkı dogabilir (MK md. 84, 85). 

- Üçüncü sonuç: Nişanın bozulması ile miltat olmayan bedi
yelerin iadesi yükümlülügü ortaya çıkar (MK md. 86). 

(25) Bir f!Örüşe f!Öre bu durumda babanın evlenıneye mü.made etme.ı·i yeterlillir. h/.::.. OC UZMAN. K .i DURAL. 
M.: Aile Hukuku, İstanbul 1994, s. 332: TEKİNAY. Sela1uıllin. S.: s. 15: Dil!.er bir giiriişe giire. llllll hal>a bir

likte n:.a açıklamasında bulunmalıdır/ar. hk:. : ZEVKLİLER. A. : 663: KÖKSAL M. : Da.ı Verliilmi.ı und .le

ine Aufliisung im deut.ı·chen und türkisehen Reclıt. unter Berüchiclıtigımg der Rt!dllsstellımg der Eltern. Fre
ihurg /995, .1. 71. 
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a - Evleome Akdi Yapma Hususunda Dava Açdmaması : 
Nişanlanma aktinin yapılması ile, nişanlılar ileride evlenme ak

tini yapacaklarını birbirlerine vaadederler; fakat, nişanlanma akti, 
tarafları, evlenme akti yapmaya zorlamaz. Nişanlılar, nişanlanma 
aktinin ifası hususunda bir talep hakkına sahip değildirler. Mede
ni Kanun'un 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, evliliğin yapıl
ması için tarafların herhangi bir dava. hakkına sahip olmadığı 
açıkça belirtilmiştir. 

Evlenmeden kaçınma hali için öngörülmüş olan bir cezai şar
hn veya cayma tazminahnın dava yolu ile istenemeyeceği hususu 
da yine Medeni Kanun'un 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında 
düzenlenmiştir. Bu fıkra 14. ı 1. ı 990 tarih ve 3678 sayılı Kanun'la 
değiştirilmiştir. Halbuki, kanunkoyucu Kanun'un yürürlüğe ko
nulması sırasında, sözkonusu maddeyi, kasıtlı olarak değiştirerek 
kabul etmiştir. Kanunkoyucu, maddeyi aynen almayarak, kişilerin 
evlenme hürriyetinin hiç bir· şekilde zedelenmemesini amaçlamış
tır (26). Cezai şartın veya cayma tazminatının ödenmesi halinde, 
bunların geri istenemeyişini, kanunkoyucu, evlenme aktinin hür 
iradelerle yapılması prensibi ile bağdaşır bulmamış; ve farklı bir 
düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenlemeyle, "başlık parası" uygula
masının engelenmesine çalışılmıştır; çünkü, İsviçre'deki düzenle
menin aynen kabulü halinde, kız babası bu maddeye dayanarak 
başlık parasını nişanlanma akti yapılırken isternek ve daha sonra 
niŞanın sona ermesi halinde ise, bu bedeli iade etmemek imkanı
na sahip olabilirdi. 

Medeni Kanun'un 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrasına ilişkin 
olarak 1990 yılında yapılan bu değişikliğin isabetli olduğu söyle
nemez. Yeni düzenlemede, cezai şart ve cayma tazminatı tabii borç 
olarak kabul edilmiştir. Böylece, önceden bu adlar altında verilmiş 
bir bedelin iadesi, nişanın bozulması halinde talep edilemeyecek
tir. Maddenin değişiklik gerekçesinde, "kendisini tazminat ödemek 
mecburiyetinde hisseden kimsenin (ve ödeyen) sonradan bunu 
(verdiği şeyi) geri almaya kalkışması ahlaki bakımdan uygun bu
lunmamıştır" denmiştir (27). Öğretide ileri sürülen bir görüşe na
zaran. kanunkoyucu yaptığı bu değişikle bir boşluğu doldurmuş-

(2t'J) ÖZTAN. B. : .1. 32 

(27) TBMM Tutanaj!ı S. Saym. 3Y8 .d 
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tur. Ancak, bu görüşü kabul etmek bize pek de isabetli görünme
mektedir; çünkü, böyle bir hükmün yoklugu halinde, sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre, verilen miktarın iadesinin sözko
nusu olabilecegi durumlar ortaya çıkabilirdi. Yeni düzenleme, bu 
imkanı tamamen ortadan kaldırmıştır. 

b - Tazminat Talebi : 
Nişanın sona ermesi halinde, maddi ve manevi tazminat olmak 

üzere iki çeşit tazminat talebi dogabilir. 

Tazminat talebinde bulunabilmek için. öncelikle geçerli bir ni
şanlanma aktinin varlıgı aranır. Bir diger ifade ile, taraflar, nişan 
aktini sonradan imam nikahı ile evlilik yapmak düşüncesiyle ak
tetmişlerse. geçerli bir nişanlanma aktinin varlıgından söz edile
meyecegi için böyle bir nişanın bozulması halinde, bir tazminat 
hakkı dogmaz (28). · 

aa - Maddi Tazminat : 
Nişanlanma akti, tarafların anlaşmasıyla veya nişanlılardan bi

ri tek taraflı bir irade beyanı ile bozulabilir. Eger, nişanlanma ak
ti. karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile bozulmuşsa, bir 
tazminat talebi söz konusu olmaz. Buna karşılık, eger nişanlanma 
akti, taraflardan sadece birinin iradesi ile bozulmuşsa, iki halde 
tazminat talebinde bulunulabilir. Bunlardan biri, nişanın muhik 
bir sebep olmaksızın bozulmuş olması; digeri ise, nişanın bozul
masına karşı tarafın kusurlu davranışının sebep olmasıdır. 

Kusursuz nişanlının, tazminat talebinde bulunulabilmesi için, 
diger nişanlının muhik bir sebep olmaksızın nişanı bozması; veya 
diger nişanlıya atfedilebilecek bir kusur nedeniyle, tazminat tale
binde bulunan nişanlının, nişanı bozması aranır. 

Kanun'da, "muhik sebep" kavramına nelerin girdigi açıkça be
lirtilmemiştir. Nişanın bozulmasına yol açan bir muhik sebebin 
varlıgı kesin olarak belirlenemiyorsa, hakim, takdir yetkisine da
yanarak, böyle bir sebebin bulunup bulunmadıgına karar verir. 

Hakim, takdir yetkisini kullanırken, her durumun kendine has 
özelliklerini, bilhassa nişanlıların içinde yaşadıkları sosyal çevre-

(28)0GUZMAN, K/DURAL, M : .1'. 46, 47: KÖPRÜLÜ, 8/KANETİ. S. : .1'. 53: KÖKSAL. M : .1. 75: KRÜGER. 
Hi/mar: Grund:üge de.l' türki.l"chen Verlöbrni.l"recht, StAZ /990, s. 317: Aksi giiriiş için /ıl.::..: ZEVKLi LER, 
A. : Niclıteheliche Lebemgemein.1·chajt nach deut.l'chem und türkiJchem Recht. Wiir:burg J9X<;, s. 12/.f[: 
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yi. nişanlıların egitim seviyelerini, sosyal statülerini gözönünde 
tutmak zorundadır. Muhik sebep için, bir sayma yoluna gidilemez 
(29). Örnek olarak şu sebepler sayılabilir. Sadakatsizlik, sevgisiz
lik, mesleki hayatta tembellik, içki ve kumar düşkünlügü, diger 
nişanlıya veya onun akrabalarına hakaret, tedavisi olmayan bir 
hastalık hali, aşırı kıskançlık veya devamlı kavga etnie arzusu 
vs .... 

Nişanlanma akdi yapılmadan önce, diger nişanlının bildigi se
bepler artık muhik sebep olarak degerlendirilemez. Mesela, nişan
lı, nişandan önce, nişanlının özel hayatını biliyorsa, bu durumu 
muhik sebep olarak ileri süremez. 

Bir tarafın, nişanı kendi kusurlu davranışı ile bozması halinde, 
muhik sebebin varlıgını ileri sürmesine imkan yoktur. "Nişanın 
kusurlu olarak bozulması", nişanın sebepsiz yere veya muhik bir 
sebep olmaksızın bozuldugu veya karşı tarafa muhik sebebe daya
narak nişanı bozabilme iınkanmı veren (mesela, nişanlının bir 
başkası ile yaşaması veya yakışıksız davranışlarda bulunması hal
lerinde oldugu gibi) olumsuz bir gelişmeye sebebiyet verilip de, 
karşı tarafın bundan yararlandıgı hallerde sözkonusu olur. 

Digerinin kusurlu davranışı üzerine nişanı bozan taraf, tazmi
nat talebine hak kazanır; çünkü, bu halde nişanlının, nişanı boz
masına, diger nişanlı sebebiyet vermiştir. Tazminat talebinde, ni
şanlının yanında, onun ana ve babası veya onlar gibi hareket eden 
üçüncü kişiler de bulunabilirler. 

Tazminat talebinde bulunabilmek için, nişanlının veya Ka
nun'da belirtilen diger kişilerin, masrafları, iyiniyetle ve evlenıne
nin tera olunacagı inancı içinde yaptıklarını ispat etmeleri gerekir. 
Kanunkoyucu, böyle bir düzenleme öngörerek, maddi tazminatın 
kapsamını sınırlamak istemiştir. 

Medeni Kanun'un 84'üncü maddesine göre, evlenmenin yapıl
mayacagını bilmesine ragmen, nişanlılardan biri veya Kanun'da 
belirtilen kişiler, bir takım masraflar yapinışlarsa, bu masraflar 
için tazminat talebinde bulunamazlar. Bir diger ifade ile, imam ni
kahı ile yapılacak bir evlenmenin masrafları için dava açılması 
mümkün degildir. 

(29) ÖZTAN, B. :s. 39 dipn. 25.: KR0GER, .1'. 318; KÖPR0L0. 8./KANETi, S.: s. 54, 55: TEKiNAY, Seüı
hattin, S. s. 39 
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Burada tartışmalı olan bir konulardan biri de, nişan töreni için 
yapılan masraflara ilişkin olarak, tazminat talep edilip edilemeye
cegidir. Mesele, ögretide (30) ve uygulamada (3 1) tartışmalıdır. 

Yargıtay, önceki kararlarında bu masraflarında, maddi tazminatın 
kapsamı içinde düşünülecegini kabul ederken ve dolayısıyla taz
minini öngörürken, 1981 tarihinden itibaren, 3'üncü Hukuk Da
iresi istikrar kazanmış kararlarında, nişan töreni için yapılan 
masrafları Medeni Kanun'un 84'üncü maddesindeki maddi tazmi
nat kavramına dahil etmemektedir. 3'üncü Hukuk Dairesi'nin gö
rüşüne nazaran, nişan merasimindeki harcamalar, evliligin yapı
lacagı amacına yönelik degildir. Hukuk Genel Kurulu 24. 1. 1990 
tarihinde verdigi bir kararda, nişanının duyurulması amacı ile ya
pılan harcamalar la, nişan töreni için yapılan harcamaları birbirin
den ayırmakta ve nişanın duyurulması amacı ile yapılan harcama
ların Medeni Kanun'un 84'üncü maddesindeki maddi tazminat 
kavramının kapsamına girecegini kabul etmektedir. Yargıtay'ın 

3'üncü Hukuk Dairesi, daha sonra verdigi bir kararda (32), nişan 
töreni için yapılan masrafların talep edilemeyecegini yeniden hük
me baglamış; gerekçe olarak da, yine, tören masraflarının evlen
menin yapılmasına yönelik masraflar olmadıgı görüşünü göster
miştir. 

Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi arasındaki içtihat 
uyumsuzlugunun, bir içtihadı birleştirme karan ile ortadan kaldı
rılması şüphesiz isabetli olacaktır; çünkü, bu konuda, her iki gö
rüşe de savunulabilir. Bir tarafta, nişan töreninin, evleomenin ya
pılacagı düşüncesi ile yapılan bir masraf olmadıgı ve bu nedenle 
Medeni Kanun'un 84'üncü maddesindeki masraflar kapsamına 
girmeyecegi ileri sürülebilir. Diger taraftan ise, Medeni Kanun'un 
84'üncü maddesini çok dar yorumlamamak gerekir. Nişan töreni 

( 30) Nişan töreni masraflarm m da Medeni Kanun 'un, 84 'üncü maddesine dalıil olma.n ~:erekli if i yolunda hk~. 
: TEKiNAY, Selalılıallin, S.: s. 42, Fn. 15: ÖZTAN B.: s. 49, Fn. 25: HATEMi 1 SEROZAN. s 53. Ni)wı röre· 

ni ma.1rq{larınm Medeni Kanun'un84. 'üncü madde.1·inin kap.mmma ~:imıemesi ~:erekli,~ i yolunda lık:. :OGUZ
MAN. K.(DURAL, M. : .1. 48. KÖPRÜLÜ, B.!KANETİ, S. : .1 56, dipn. 27. 

(31) Nişanliireni ma.1ra{ları maddi ta:ıninalm kapsamma ~:irme~. bk:.: 3. HD 16.3. 1981. 1149/1482. YAVUZ. 
Ni/wl: Uv~:ulamada Nişwı Dam/arı, Ankara /995, .1. 251: 3. HD 23. ll .1983. 437514674. YAVUZ. N. :s. 250: 
3. HD 22.6.l<Ni7, 1283916974, YAVUZ, N.: .1. 247:3. HD 24.5./990, 5M714790, YAVUZ. N.: s. 244:3. HD 
<J.5.1994. 615<J/7437, YAVUZ, N.: .1. 241: Nişanliireni masrafları maddi ta:minalm kap1wntna daltildir. lık:. 
: 6.HD 21.2.19fı4, 6390!775. :Güne/ N.!Erllln, H !Malatı;alw,~lu, K. : Yar~:llav fı. Hukuk Dairesi Karar/an, 
Aukara N69 . . 1. 447: HGK 24.l.l<J90. 31566-/0, DALAMANLI. UKAZANCl. F. :ilmi ı·e Ka~ai içtilwtlar/a 
Açtklamalt Türk Medeni Kanunu, istanbul l9<JI, ·'· 6 Bu konuda bir içtilutdt birleştirme karamlll ihtiyaç l'<lr<ltr. 

(32) 3.:HD 9.5./994, 615917437, YAVUZ. N.: s. 241 
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yerleşik adetlere göre yapılan bir törendir. Bu itibarla, iyiniyetle 
yapılan bir nişan töreninin masrafları da, Medeni Kanun'un 
84'üncü maddesi içinde degerlendirilmelidir. Böyle bir yorum, ka
naatimizce hakkaniyete daha uygun düşecektir. Hakim, duruma 
göre, takdir yetkisini kullanarak münasip bir tazminata karar ver
melidir. 

Hakim, tazminatın miktarını nişanlıların durumunu (33) da 
gözönünde tutarak ve takdir yetkisini kullanarak belirler. Medeni 
Kanun'un 84'üncü maddesine göre, "münasip tazminata" nişanın 
kusurla bozulması halinde hükmedilir (34). Nişanın bozulması ha
linde, istenecek tazminat. menfi zararla sınırlıdır (35). Mesela, ge
linlik için verilen bedel, evlenmenin yapılacagı inancı ile alınan eş
yalara ödenen paralar, iş ilişkisinin feshi, bir kira aktinin yapılma
sı (36) vs ... menfi zarara örnek olarak gösterilebilir. Masraflarla. 
evlenmenin yapılacagı düşüncesi arasında uygun bir illiyet bagı 
bulunmalıdır. Yargıtay'ın kararlarına göre, nişan törenine ilişkin 
olarak akrabaların ve arkadaşların yaptıgı seyahat masrafları 
menfizararın kapsamına dahil degildir. 

Bir tazminat davasında, kusursuz nişanlı, onun ana, babası 
veya ana baba yerine hareket üçüncü şahıslar davacı olabilirler. 
Davalı ise, sadece nişanı bozan veya bozulmasına sebep olan ni
şanlıdır. Onun ana babasına veya ana babası gibi hareket eden 
üçüncü şahıslara karşı dava açılamaz. Herne kadar nişanın bozul
masında nişanı bozanın ana babası bazen önemli rol oynuyorlar
sa da ve çogu zaman ödeme gücü onlarda ise de, Medeni Ka
nun'un 84'üncü maddesinin açık ifadesi karşısında, bunlar 
84'üncü maddenin kapsamına dahil edilmezler. 

bb - Minevi Tazminat : 
Medeni Kanun'da, maddi tazminat davası yanında, manevi taz

minat davasını da düzenlenmiştir. Manevi tazminat, maddi tazmi
nattan bagımsız olarak talep edilir. Manevi tazminatın talep edile
bilmesi için, nişanlının, kişilik haklarını ihlal edilmesi ve bu ihlal-

(33) 4. HD 13.3./985. 997312112; .HD 17.22.2986, 79131/0108, ŞENER, Esat: Türk Medeni Kmwıw. Anka-
ra /988. s. 69 vd 

(34) HGK //.3./959. 21110. YAVUZ, N.: 255; 6. HD 23./.1962, 8289/535, YAVUZ. N.: s. 254.255. 

(35) Maddi ta-;;niııat. sadece menfi :ararı karşılar. hk:. : 6. HD 8.5./964, 45812227. YAVUZ. N. : ·'· 253: 3. 
HD /0.7.199/, J(XJ62/830/, YAVUZ, N.: s. 243 

(3fi) 3. HD 20.3./989: 1004962897, YAVUZ, N.: s. 246 
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den kişinin aşırı şekilde mutazzarır olması gerekir (MK md. 85). 
Manevi tazminat talebi, sadece, kişilik hakları ihlal edilmiş nişan
lı tarafından ileri sürülebilir (37). Uygulamaya ve ögretiye göre bu 
hak devredilemez ve esas itibariyle mirasçılara intikal etmez. Sa
dece, Medeni Kanun'un 85'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre, 
miras açıldıgında iddia kabul edilmiş veya dava ikame edilmiş ise, 
manevi tazminat talebi mirasçılara intikal eder. ögretide, Medeni 
Kanun'a 1988 yılında ilave edilen 24/a-iii maddesi karşısında, bu 
kuralın uygulanabilirligi tartışma konusudur (38). 

Manevi tazminat davasını açabilmek için, diger nişanlının, ni
şanı kusurlu olarak bozması gerekir. Her ne kadar Medeni Ka
un'un 85'inci maddesi, nişanlının kusurundan sözetmemiş ise de, 
gerek ögretide, gerek uygulamada nişanın kusurlu olarak bozul
ması, manevi tazminat talebinde bulunabilmek için bir şart ala
rak aranmaktadır. Esasında, her nişanlı, nişanı bozmak hakkına 
sahiptir. Bu nedenle de, bir nişanın bozulması, her zaman bir ma
ne"_'i tazminat talebiıli beraberinde getirmez. Nişanın bozulmasın
da, diger nişanlının ruhen sarsılması. kendini kırılmış hissetmesi, 
eger bu üzüntüler bir nişanın bozulmasında miltat olarak ortaya 
çıkacak üzüntülerin sınırları içinde kalıyorsa, manevi tazminat ta
lebi, için yeterli olmaz. Kanunkoyuc;u, Medeni Kanun'un 85'inci 
maddesinde, nişanın bozulması sonucunda karşı tarafın kişilik 
haklarının aşırı derecede zarar görmüş olup olmadıgı noktası üze
rinde durmuştur. Mesela, kişiye hakaret edilmesi, şeref ve namu
sunun ihlal edilmiş olması (39}, mevcut itibarının lekelenmiş bu-

(37) ÖZTAN. B.: .1'. .57: TEKİNAY, Setahhattin, S.~ .1. 61; ZEVKLİLER. A . . 1'. 680; O(;UZMAN. K./DURAL. 
M.: 53; HATEMİISEROZAN .. 1. 54; HGK 10.7.199/, 4611172, YAVUZ. N.: .1. 262 

(38) MK md 24/a-1/1 karşmnda MK md. 85'in uygula/lmasının gerektif!i yolunda hk:.: ÖZTAN. 8./ÖZTAN. F. 
: İlga, Boşluk, Birlikte Yürürlükte Olma Kavramları Açısından Medeni Kanun 'un 24/a-11/'üncü Maddesi Kar
şısmda Medeni Kamm'un 8511/'nci Maddesinin Durumu. Akipek'e Armaf!an, Konya /991. s. 245 ı·d.: SER0-
7AN. Rona: Manevi Ta:minal İJteminin Mirasçtiara intikali: Po.l·tacw.~lu'na Armaiwı. istanhul /990, s. 287 
ı·d.; MK md. 24/a-11/'e raf!men, MK md. 85'in ö:et hilküm olması nedeniyle uygulanaca.~ı giiriişü için hk:. : 
O(;UZMAN, K.: i.wiçre ve Türkiye'de Medeni Kanun ve Borçlar Kanunun'nda Şahsiyelin Hukuka Aykm Te
cavii:e Karşı Korunması ı·e Ö:eltikle Manevi Ta:minat Dava.11 Bakımından Yapılan Def!işiklikler. Tando.~ww 
Amwj!an, Ankara /990, s. 45. dipn. 24: KÖPRÜLÜ. B. IKANETİ, S.: .1. 59, Fn. 39: ZEVKLiLER.A.: s. 464 .• 
fı77: HATEMİISEROZAN: .1. 64 

(.N) Ma11evi ta:minat davası açıcak taraf için, nişamn bo:ulması nedeniyle nıanevi mrltklarmda af! ır hir :a
rarın l>u/unma.\1 aramr. : HGK /0.7./991, 4661172 YAVUZ, N. :s. 262; Nişamn bo:ulnuısmda ortaya pkwı 
elem ı·e ii:ii11tü lter :ama11 af! ır bir :ararın varlıf!ına yol açma:. bk:. : 3. HD 3.1 2./990. 3466/99/0 YA V UZ. N. 
:.s. 265: 3. HD 29.11.1988, 48461J(XJ97. YAVUZ, N. :, s.275 

129 



Türk Medeni Kanununun Kabulü 

lunması (40) gibi. Aşagıda örnek olarak gösterilen hallerde, hep 
agır manevi bir zararın varlıgı kabul olunmaktadır : Nişanlıya ve
ya onun akrabalarına karşı bir cürüm teşebbüsünde bulunulma
sı, nişanlının üçüncü kişilerle çok yakın ilişki içine girmesi (41}, 
nişanlının kaçırılması, oturulacak evin tutulmasından, döşenme
sinden, dügüne katılacak kişilerin davet edilmesinden sonra nişa
nın bozulması (42) vs ... gibi. 

Manevi tazminat davasını açan nişanlının nişanın bozulmasın
daki kusurlu olmaması gerekir (43). 

Manevi tazminatın miktarını hakim, takdir yetkisini kullana
rak belirlerken, her özel durumun hususiyetini, nişanlıların eko
nomik ve sosyal durumlarını da gözönünde bulundurur (44). 

Manevi tazminat ile, kişinin ihlal edilen manevi degerierinin te
lruü amaçlanır. Manevi tazminata toptan hükmedilmeli; irat şek
linde hükmedilmemelidir ... Medeni Kanun'un 145'inci maddesinin 
2'nci fıkrasının, nişanlanmadaki manevi tazminatta kıyasen uygu
lanması gerekir. 

c- Nişan Hediyelerinin İadesi : 

Nişanın bozulmasının üçüncü önemli hukuki sonucu, hediye
lerin iadesidir. Hediyelerin iadesinde Medeni Kanun'un 86'ncı mad
desi uygulanır. Madde, 1990 yılında kısmen degişiklige ugramıştır. 
Medeni Kanun'un 86'ncı maddesinin yeni içerigi, uygulamada çe
şitli güçlüklere sebep olmaktadır. Maddenin yeni şekliyle, mfıtat 
olmayan hediyelerin istenebilecegi öngörülmüştür; fakat, madde
de "mfıtat olmayan hediye" kavramından ne anlaşılması gerektigi 
hususunda bir açıklık yoktur. Ayrıca, ülkenin bazı yörelerinde ha
la devam edilen "başlık parası" uygulamasının mfıtat dışı hediye 
sayılıp sayılmayacagı meselesi de, maddenin bu düzenieniş tarzı 
karşısında önem kazanmaktadır. 

Nişan hediyelerinin iadesi için, nişanın bozulmuş olması ve 
mfıtat dışı nişan hediyelerinin, diger nişanlının mal varlıgında bu
lunması şarttır. 

(40) 3. HD 15.9.1987, 4118315, YAVUZ, N.: I. 279 

(4/) 3. HD fı.l2.1993, 833011356 in: YKD 1994/Nr. 4, Ih. 5fı0. 5fıl 

!42) 3. HD 25.10.1990, 1786/8398, YAVUZ, N.: I. 2fıfı 

(43) 3. HD 2.3.1989. 912112374, YAVUZ. N.: s. 273 

(44) 3. HD 9.5.1994, fı/5917437, YAVUZ, N.: s. 259 
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Hediyeleriniadesi için, nişanın mutlaka sona ermiş olması ara
mr. Nişanın kusurlu veya kusursuz sona erdirilmiş olması, herli
yelerin iadesi talebinde önem taşımaz (45). Nişanın ölüm, gaiplik 
veya cinsiyet degişikligi ile sona ermiş bulunması, hediyelerin ia
desini talebe engel teşkil etmez. Hediyelerin iadesi, sadece, evlen
me akdinin yapılması halinde sözkonusu olmaz. 

86'ncı Madde, "mutat dışı" kavramı ilave edilmek suretiyle de
giştirilmiştir. Maddedeki bu degişiklige göre, nişan sona ermişse,. 
sadece "mutat dışı hediyeler" geri istenebilir (46). "Mutat dışı he
diye" kavramı Medeni Kanun'da tanımlanmadıgı için, bu hususun 
aÇıklanmas ögretiye ve uygulamaya kalmıştır. Maddenin degişiklik 
gerekçesinde, "Mutat hediyeler, nişanlıya örf ve adete göre veya 
kendiliginden verilen ve maddi degeri de günün koşullarına göre fa
hiş olmayan hediyelerdir. Degeri ,mutadı aşan hediyeleriniadesi söz 
konusu olacagı gibi, nişanlıya verilen ve onu yönünden haksız ka
zandırmaya sebebiyet verebilecek olan mücevherat, bono, çek gibi 
kıymetli evrak ve senedatın da iadesi söz konusu olacaktır" ( 4 7) 

Degişik 86'ncı maddeye göre, örf ve adete geregi verilen hediye
ler, mutat hediyelerdir ve nişanın bozulması halinde geri istene
mez. 

Hangi hediyelerin "mutat dışı" sayılacagı uygulamada güçlük 
yaratmaktadır. Her şeyden önce, hangi hediyelerin "mutat hediye" 
sayılacagı, yöreden yöreye degışecegi gibi, kişilerin sosyal seviyele
rine göre farklılık gösterir. 

Yargıtay kararlarına göre (48), hakim, bir hediyenin "mutat he
diye" olup olmadıgına karar verirken, aşağıdaki kıstasları gözö
nünde tutmalıdır : 

- Böyle bir hediyenin yöresel örf ve adete göre verilmesi mu tat 
olmalıdır. 

- Hediyenin değeri, o zamanki duruma göre, çok fazla olma
malıdır (49). Hediyenin degerinin olagan dışı sayılıp sayılmaması-

(<15) 3. HO tJ./2./WI8. 50/41/034fı. YAVUZ. N.: s. 231 

(4fı) 3. HO 2').9./'N4. ıJ3fı0!1.'301. YAVUZ. N.:·'· 215:3. H[) l).5./W4. M5W7437. YAVUZ. N.: s.2/fı: 3. 
HO\I.fı.N')l. 114771/18')4. YAVUZ N. :.1. 221 

(47) TB/\4111 Twwıuk Oagisi. O;inem 18. Yasama nlı. 3. S .Sart.lt .• N8. , .. 2 

(48) 3. HO 27.9./')93. 123371/4()27, YAVUZ. N.: s. 217:3. HD 15.2./<NJ. 1047512105. YAVUZ. N.:·'· 2N 

(49) 3. HO I.J./2./W2. 2853120fı29. YKD !l)')3. Nr. 5. ·'· M3~fı'}4 
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nın tespitinde, nişanlının sosyal ve mrui gücü de gözönünde tutul
malıdır (50). Bu hediyeler, nişanlı tarafından veya onun ana ve ba
bası. veya ana babanın yerine hareket eden kişiler tarafından da 
verilmiş olabilir. Eger bu hediyelerin verilmesi kişilerin mrui du
rumlarını aşırı şekilde etkileı:'nişse, mesela, hediyeyi verebilmek 
için, kişi mal varlıgının bir kısmını satmak zorunda kalmışsa, he
diye "mutat dışı hediye" kavramına girer (51). 

- Hediyelerin, evlenmenin yapılacagı inancı ile verilmiş olması 
gerekir. Hediyenin verilmesindeki saik, resmi bir evlenme aktinin 
yapılacagı hususu olmalıdır. Bu itibarla, evlilik dışı bir ilişkinin 
kurulması için verilen hediyeler, mutat dışı da olsalar, geçerli ol
mayan bir nişanlanma akdille dayandıgından, Medeni Kanun'un 
86'ncı maddesine göre, geri ıstenemez (52). 

- Hediyelerin nişanlılara verilmesi gerekir. Degişik 86'ncı mad
deye göre, hediyelerin iadesini isteyecek kişilerin kapsamı genişle
tilmiştir. Ancak, bunların hediyelerin iadesini isteyebilmeleri sade
ce bu hediyeleri, nişanWara vermiş olmaları halinde sözkonusu
dur. NişanWarın, onların ana babalarının veya ana baba yerine 
hareket eden üçüncü şahısların diger nişanlının ana babasına ve
ya ana baba yerine geçenlerine verdtgt hediyeler, nişanın sona er
mesi halinde Medeni Kanun'un 86'ncı maddesine dayanarak geri 
istenemezler. Bu durumda, ancak, şartları varsa, bagıştan rücua 
ilişkin hükümlerin uygulanması mümkündür (BK md. 244). 

- Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin iadesini talep edebi
lecek kişiler, nişanlılar, nişanlıların ana babaları veya onlar yerine 
hareket eden kimselerdir. 

- Geri verme yükümlülügü, degişik 86'ncı maddeye göre, sade
ce "mutat dışı hediyeleri" kapsar. Hediyeler diger nişanlının mal 
varligmda aynen mevcutsa, kural olarak aynen iade edilmelidir. 
Hediyenin aynen mevcut olmaması halinde, degeri tanzim edilir 
(53). Taraflar hediyenin degeri hususunda aplaşamazlarsa, bilirki
şinin görüşüne başvurulmalıdır. Altın ve gümüş gibi kıymetli ma
denlerden yapılan ve her gün degeri degişebilen hediyeler, aynen 

(50) 3. HO 14.12./992.2853120629, YAVUZ, N.: s. 76 

(51) 3. HO 15.2./993. 1045712105, YKD /993, Nr. 12, .ı-. 18(){)-/801 

(52) 3. HO 6.6./9'i4. 6004/8583, YAVUZ, N.: .ı-. /99; 3. HO 17.5./993, 1625216WXJ2. YAVUZ. N.:-~- /9'i 

(53) 3. HO 21.1/./988. 436719742, YAVUZ, N.: s. 233 
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iade edilmiyorsa, dava tarihindeki değerlerinin ödenmesi gerekir 
(54). 

Rediyelerin nişanlıların malvarlıklarında aynen bulunmaması 
halinde, çözüm için sebepsiz zenginleşme hükümlerinden yararla
lanılır. Buna göre, nişanlı. getirilen hediyeyi iyiniyetle tüketmişse 
veya hediye elinden çıkmışsa, nişanlının iade yükümlülüğü doğ
maz. Elden çıkan değerin yerine başka bir şey girmişse, bunun ia
desi sözkonusu olur. Ancak, nişanlı, hediyeyi kötüniyetle elinden 
çıkarmışsa, değerini tam olarak iade etmekle yükümlü olur. 

Hediyenin ahlaka ·aykırı bir amaçla verilmiş bulunması halin
de, iadesi sözkonusu olm~ (55) (BK 65). 

4 - Başlık parası : 

Nişanlanma aktınin yapılması sırasında. verilen başlık parası, 
Kanun'da düzenlenmemiş, fakat kırsal alanlarda ve küçük şehir
lerde giderek azalmasına rağmen, hrua yaşamaya devam eden bir 
müessesedir (56). Başlık, nişanlının veya onun ana ve babasının, 
diğer nişanlıya veya onun ana, babasına verdiği bir meblağdır. 
Başlık parasının hukuki mahiyeti belli değildir. Bu müessesenin 
kökleri, Orta Asya Türk Devletlerine kadar uzanmaktadır. Top
lumdaki sosyo-ekonomik gelişme ve Medeni Kanun'un temel ilke
leri, bu müesseseyi uygulamadan tamamen kaldırınada başarılı 
olamamıştır. Gayet tabiidir ki, kültür seviyesindeki yükselmeye 
paralel olarak, müessese gitgide anlamını kaybetmektedir (57). 

Başlık müessesenin kaldınlma~ı zannedildigi kadar kolay de
ğildir; çünkü, bu müessese sosyolojik, hukuki sebeplere dayan
maktadır (58). Başlık. İslam Hukuku'nda düzenlenmemiş. onun 
yerine başka bir müessese-mebir müessesesi-konulmuş olmasına 

(54) 3. HD 2.10.1982, 504011200, YAVUZ. N.: .1·. //7 
(55) 3. HD 4.9./992, 97/14627, YAVUZ, N.: s. 200; 4. HD 3.4./990, 854212920, YAVUZ, N.: .1. 201 
(56) Başlık hakkında geniş açıklama için hk:. : BENEDiCT. Peter: Hukuk Reformu Açı.l'llıdan Başlık Parası 
ve Mehr, Türk Hukuku ve Toplumu Ü:erine incelemeler, Ankara /974, s. 1-39 
(57) BuJ.:ün evlenenlerin sadece% 26.68'i başlık parası ile evlemnektedirler. Geriye kalan c;o 73. /5'i başlık 
parası alnuıdan evlenmektedir (Devlet Planlama istati.l'tikleri, 1992 Nisan, s. 103). Bölgelere J.:Öre başlık para
.\ ı ile el'ienenlerin oranları aşaf!ıdaki gibidir. Dof!u ve Güneydo,~u Anadolu BiilJ.:e.l'i : % 68.60; Karaden i: Biil
gesi : % 28.79; iç Anadolu Bölgesi:% 24.35: Güney Anadolu Biilgesi : % 23.56; Bat1 Anadolu Bölgesi : % 
//.99'dur. 
(58) Başlık müessesesi "Sad'k" ad1 altında Arap ülkelerinde de yaşamaktadır. Mehr müe.ı-se.~esi isüimlıuku
kunda iingiirülmüştür i.~lilm hukuku, başlık yerine mehri lingörerek kadın m sosyal statü.1·ünü yüheltmek iste
miştir. Çünkü. mehr, doğrudan dof!ruya evlenecek olan kadına verilir. Geniş açıklama için bk:. :ORT AYLI, it
her: Anadolu'da XVI Yü:yılda Evlilik ilişkileri Ü:erine Ba:ı Gii:lemler, Aile Ya:1ları, T.C. Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu, Ankara /990, s. 279-285, ö:ellikle, s. 280-281 
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ragmen uygulanmaya devam etmiştir. İslam Hukuku'nda, "başlık 
·müessesesi" yerine getirilen "mehir müessesesi" ile, kadının top
lumdaki sosyal seviyesi yükseltilrnek istenmiştir; çünkü, mehir, 
evleı:iirken, nişanlının sadece kadına verdigi bir meblagdır·; fakat, 
Türktoplumunun ekonomik ve sosyal bünyesi, İslam Hukuku'nda 
düzenlenen mehir müessesesini özümseyecek seviyede degildi. 
Kadılar da standart bir hukuku uygulamaktan çok, örf ve adetle
re uymayı tercih etmişlerdir (59). 

Başlık müessesesinin kalkması, patriarkal aile yapısının degiş
mesine ve ailelerin ekonomik seviyesinin yükselmesine baglıdır. 
Ailelere, başlık parasının kaldırılmasını isteyip istemedikleri sorul
dugunda, sadece% 10'u başlık parasının kaldırılmamasından ya
na olduklarını açıklamıştır (60). Başlık, günümüzde özellikle Dogu 
Anadolu bölgesinde oldukça yaygındır. 

Bu durumda, tabiatıyla şu sorular akla gelmektedir : Başlık 
parası verilecegine ilişkin bir taahhüt geçerli midir? Böyle bir ta
ahhüt dava yolu ile talep edilebilir mi? Başlık, Medeni Kanun'da 
düzenlenen "hediye" kavramının kapsamına dahil edilebilir mi? 
Evlenme akti yapıldıktan sonra veya yapılmadan önce verilen 
meblagın iadesi istenebilir mi? 

Medeni Kanun'da "başlık" ın yasak oldugunu belirten bir hü
küm mevcut degildir. "Başlık", 25.11.1936 tarih ve 55. no. lu "Dü
günlerde Men'i İsrafat Kanunu" ile yasaklanmış idi. Bu Kanun'un 
birinci maddesine göre, "Dügünlerde çeyizin sergilenmesi. erkegin 
ikiden çok elbise vermesi, bir günü aşkın süreli çalgı çaldırılması 
ve ziyafet verilmesi, agırlık (başlık) ve hediye verilmesi, köçek oy
natılması gibi aşırı harcamalar yasaktır" .. Bu Kanun, 1966 yılın-

(59) ORT AYLI, i. :S. 283 

(60) Yapılan bir araştırmada başlık parasının alınmamasını isteyenlerin oranı ek, <i2.78'dir. Başlık parasuwı 

alınmasından yana olanların ise oranı % 7./2 'dir. Kırsal alanda başlık parası alumıasim isteyenlerin oranı Cif_ 

J/.99'a kadar yükselmektedir. Şehirlerde başlık panmndan yana olanlar. c;~-, 3.45 civarındadır. Biilf.ielere gii

re ise bu oranlar aşağıdaki şekilde değişmektedir. 

Böl ~eler B as lık parasından yana olanlar-

İç Anadolu % 7.33 

Karadeniz 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

%6.62 

%34.30 

olmayanlar: 

%92.64 

%93.34 

%65.68 

(Tiirk Aile Yap11·ı Araştırma.\ I Devlet Planlama Teşkilatı, Sosval Planlanuı Genel Müdürliiğii, Ankara /992. s. /03 

134 



Prof Dr. Bilge ÖZTAN 

da Anayasa'ya aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir (61). Adı geçen 
Kanun yürürlükte iken, Yargıtay, bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak alındıgı gerekçesiyle, ödenen "başlık"; paralarının sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre geri istenebileceğini hükme bağlı
yordu (62) (BK md. 61 vd.). Bu Kanun'un iptalinden sonra ise, ge
rek öğretide,gerek uygulamada meseleye ilişkin olarak bir uyum 
sağlanamamıştır. 6'ncı Hukuk Dairesi, son kararlarında, başlık 
parasını nişan hediyesi olarak kabul etmeye başlamıştır; dolayı
sıyla, başlık olarak verilen paranın, nişanın bozulması halinde, 
hediye kavramına sokularak, Medeni Kanun'un 86'ncı maddesine 
göre, iadesinin istenebileceği görüşündedir (63). Bir süre. Yargıtay. 
başlık parasının verilmesinin, ahlaka aykırı olduğunu ileri sür
müştü (64) (Bize göre, başlık parasının verilmesi. ahlaka aykırı bir 
davranış olarak değerlendirilmez. Her ne kadar başlık, Medeni 
Kanun'un hükümleri ile bagdaşmıyorsa da ve günümüzdeki deger 
hükümleri karşısında, kabulü mümkün değilse de, bu müessese 
halen halk şuurunda yaşamaktadır ve bu nedenle de müessesenin 
ahlaka aykırılığının ileri sürülmesi isabetli değildir. Başlık, bize 
göre, Medeni Kanun'un 86'ncı maddesi anlamında bir hediyede de 
(65) değildir; çünkü, Medeni Kanun'un 86'ncı maddesine göre, ia
desi talep olunacak hediye, nişanlıya verilen. hediyedir. Halbuki 
başlık, nişanlı erkek veya onun babası tarafından, kız babasına 
verilen bir paradır. Nişanın bozulması halinde bu paranın geri alı
nabilmesi Medeni Kanun'un 86'ncı maddesine göre mümkün ol
mamalıdır. Çünkü, 86'ncı madde sadece nişanlıya verilen hediye
leri kapsar. Ancak, diger taraftan, ödenen başlık parasının iadesi
nin, Kanun'da düzenlenınemiş olması, ortada hakkaniyete aykırı 
bir durumun var oldugu gerçegini ortadan kaldırmaz. İyiniyetle ve 

(fı/) Anawı.1a Mahkemesi bu kanuna 20.9./9M tarih ve /5fı/34 nr. lı karart ile iptal etmiştir. lık:. : Anawr.1a 

Mahkemesi Kararlar Der~:i.1i. /9fı7, Nr. 4, .1. /92-204 

(fı2) HGK /8.5./955, 3-25, GÜRSEL, N.: Nişanm Bo:ulma.11 Halinde Maddi re Manevi Ta:minal ı·e Nişwr He

diye/erinin -Aifırlilfr -Geri Verilmesi, Adalet Der~:i.1·i /964, .1. 30 

(fı3) 3. HD fı.2./989, 7388fı/353, YAVUZ, N.: S. 230 

(M) 2. HD 7.7.1949, 277111858, OLGAÇ, Senai : Ka:ai ve ilmi içtiluıtlarlq Tiirk Kanuni Medeni.l"i ı·e ilgili 

HU.\1/Si Kanun/ar,/. Band, Ankara !95fı, s. 151 

(fı5) 
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evlenebilmek için, verilmesinin gerekli olduğuna inandığı için, 
başlık parası veren nişanlının, nişan bozulduktan sonra, bir an
lamda cezalandırılması, hakkaniyet kuralıyla bağdaşmaz. İşte, 

Yargıtay'ın başlık parasını, Medeni Kanun'un 86'ncı maddesinde
ki hediye kavramına dahil etmesi herhalde bu hakkaniyet düşün
cesiyledir. Başlık, nişanlıya! cihaz olarak verilmişse, başlığın hedi
ye kavramına . dahil edilmesi isabetlidir. Burada başlığın, kızının 
temsilcisi olarak, babaya verildi~ veya kızına vermek üzere teslim 
edildiği isbat olunmalıdır. Aksi halde, başlık parası, sebepsiz zen
ginleşme hükümlerine göre geri istenebilir. 

Burad~ tartışılması gereken ikinci husus, başlık parasının, 
mutad hediye kavramına dahil edilip edilemeyeceğidir; çünkü Me
deni Kanun'un 86'ncı ~addesine göre, sadece, mutad dışı hediye
leriniadesi sözkonusu olabilir. Bize göre, başlık, çoğu zaman, ve
renin mali durumunu, aşırı derecede zorladığından, mutad dışı 
hediye olarak kabul edilmesi isabetli olacaktır . 

. Başlık parası, reşit olmayan bir küçü~ün bir erkekle birlikte 
evlilik dışı yaşamasıiçin verilmişse, burada ahhika aykırı bir ama
cın gerçekleştirilmesi için bir bedel ödemesi sözkonusu olduğun
dan verilen paranın, ne nişan hediyesi olarak, ne de sebepsiz zen
ginleşme hükümlerine göre geri istenmesi mümkün değildir (66). 
Mesela, taraflar, başlık parasının alınmasından sonra, imam nika
hı ile bir arada yaşıyorlarsa, imam nikabı, kanunkoyucunun gözö
nünde evlilik dışı birarada yaşama sayıldı~ından, bu amacın ger
çekleşmesi için verilen para da ahlaka aykırı bir amaç için verilmiş 
sayılacağından iadesi sözkonusu olmayacaktır (67). 

Medeni Kanun'un 86'ncı maddesinin kapsamı. 1990 yılında ya
pılan değişiklikle genişletilmiştir. Değişik 86'ncı maddeye göre, ni
şanlıdan başka, nişanlının ana babası veya onların yerine hare
ket eden kişiler de verdikleri hediyeleri, bunların mutad olmayan 
hediye kavramına dahil olması halinde, geri isteyebileceklerdir 
(68). 

(M) 6. HD 9.6./986, 3944//11387. YKD 1987. ·'· 688:3. HD 17.5./993. /652/69002. YAVUZ. N.. s. /'N 

(fı7) 4. HDfı.fı./989, /fı9/15141. YAVUZ. N.:.\·. 201 

(fı8) fı./986. 3944/10387 YKD 1987, J. fıHH: 3. HD /7.5./993, 16252/69002. YAVUZ. N.:·'· /99 
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B - Evleome Ak.ti ve Evleome Ak.tiode Şekll Şartlan ; 
1 - Evleome Ak.ti : 

Kanun'da, evlenme kavramının tanımı yapılınaniıştır. ögretiye 
ve uygulamaya göre, evlenme, kadın ve erkegi en sıkı bir şekildt 
birbirine baglayan bagdır (69). Her ne kadar Kanun'da düzenlen
memiş ise de, evlenme akti, ayrı cinse mensup kişiler arasında ak
tedilir. Evlilik, hukuki bir müessesedir. Bu nedenle, kanunkoyu
cu, kişilerin bir arada yaşamalarını, evlilik olarak, ancak, bu bir
likte yaşama belli şartlar altında gerçekleştirilmişse ve bu birlikte 
yaşamaya Aile Hukuku hükümleri uygulanabiliyorsa, kabul eder. 

Evlilikle "monogami prensibi" caridir (tek kişilik). Monogami 
prensibi, evliligtn mahiyetinden dogar (70). Medeni Kanun, sade
ce, resmi evlilikleri, evlilik olarak kabul etmiş, ona hüküm ve ne
tice baglamıştır. İmam nikabı ile yapılan evliliklere ve birden fazla 
kişiyle yapılan evlilik çeşitlerine ise, Medeni Kanun'da hiç bir şe
kilde yer verilmemiştir. 

Evlenme aktiflin geçerli olabilmesi için kanuni düzenlemeye 
uygun olarak yapılması gerekir. İmam önünde yapılan bir evlenme 
akti, Kanun'da aranan kurucu unsurları taşımadıgından. "yok ev
lilik" hükmündedir. İlgililer istedikleri takdirde, ancak resmi bir 
evlenme akti yapıldıktan sonra imam nikabı da yaptırabilirler (MK 
md. 1 10). 

Bir diger ifade ile, imam nikabı ile evlilik, sadece resmi olarak 
meydana gelen bir evlenme aktinden sonra yapılabilir. İmam nika
hı ile evleneceklerin, resmi nikabın yapıldıgına ilişkin belgeyi ibraz 
etmeleri gerekir. Yetkili resmi evlendirme memuru önünde yapılan 
bir evlenme aktine dayanmayan her türlü bir arada yaşama, ka
nunkoyucu tarafından evlilik olarak kabul edilmemiştir. 

Anayasa hükümleri ile korunması garanti altında alınan aile, 
resmi evlenme akti ile kurulan ailedir. 

(M) ÖZTAN. B.: .1. fı2; VELiDEDEOGLU, H. V.:, .L 51: içtihadt birleştirme karan, 14.fı.Nfı5. 313. Resmi 
Ga;.ete. 15.7.19fı5, Nr. 12049: 2. HD 9.7./98fı, 658817038. ŞENER. E.: Apklamalt-içtihatft Türk Medeni Ka-
11111111. Ankara /989 . . 1. 22/ 

(70) Kiiçiik aile tipi aile tipi olarak giderek yaygmlaşmaktculır. Yıllara giire im aile tipinin arTlŞ oranr şiiriedir 
/'Jfı8 <,f 59.7: /973 <if 59.7: /978%57.4: 1983 c;~, M:fı (Bu oranlar Türk Aile Yaprsr. VI. Beş Yriirk Kalk11urw 

P/am-Del'iet Planlama Teşkilatı cullı kitaplan alurmıştır) 
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Evlenme akti, tarafların serbest irade açıklamaları ile yapılmış 
olmalıdır. Evlenme akti yapılırken, tarafların evlenme ehliyetine 
sahip olmaları ve taraflar yönünden, bir evlenme engelenin bulun
maması aranır. 

Evlenme ehliyeti, fiil ehliyetine paralel olarak mevcuttur; fakat, 
evlenme ehliyetinin şartları, her zaman fiil ehliyetinin şartları ile 
çakışmayabilir. Bir kimsenin evlenme ehliyetine sahip olması için, 
temyiz kudretine sahip bulunması. akıl hastası olmaması, evlen
me yaşına ulaşmış olması. reşit olmayanlar ve kısıtlılar için ise. 
kanuni temsilcilerinin rızalarının varlıgı gerekir. 

Temyiz kudreti, kişinin sadece, evlenme aktinin yapılmasını.u 
anlamını değil, aynı zamanda, evlenme ile dogacak sonuçları man
tıklı bir şekilde idrak edebilecek durumda olmasını da kapsar. 

Evlenme aktini yapabilmeleri için, nişanlıların evlenme yaşı
na gelmiş olmaları lazımdır. Evlenecek olan kişiler reşit degilse
ler veya haklarında kısıtlılık kararı alınmış ise. kanuni temsilci
lerinin, bu evlenıneye ilişkin olarak rızalarını beyan etmiş olma
ları icap eder. Ev1enmenin yapılmasına ilişkin olarak açıklanan 
rıza, sınırlı ehliyetsizin sadece belli bir kimse ile evlenmesine iliş
kindir. 

Evlenme aktinin yapılması için bir evlenme engelinin bulunma-.. 
ması gerekir. Medeni Kanun'nun 92, 93. 94 ve 95'inci maddelerin-
de evlenme engelleri tek tek sayılmıştır. Medeni Kanun'un 92'nci 
maddesine göre, nesebi sahih olsun veya olmasın, düz hat hısım
ları ve üçüncü dereceye kadar olan civar hısımları arasında; sıhri 
hısımlarda; eşierden biri ile diger eşin düz hat hısımları arasında; 
evlatlık ile evlat edinen ve bunlardan biriyle digerinin koca veya 
karısı arasında evlenme engeli mevcuttur. Medeni Kanun'un 
93'üncü maddesiyle. mevcut bir evlilik; 95'inci maddesiyle ise, ka
dın için, boşandıktan sonraki üçyüz günlük süre evlenme engeli 
olarak kabul edilmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu da, 1 23'üncü 
maddesinde, bazı bulaşıcı hastalıkları evlenme engeli olarak say
mıştır. 

Evlenme akfinin, düz hat hısımlar ile. üçüncü dereceye kadar 
olan civar hısımları arasında yapılması kesin olarak yasaklanmış
tır. Medeni Kanun'un 92'nci maddesinde, yarım kan amca, dayı, 
hala ve teyzeden bahsedilmemişse de. örf ve adetten yararlanıla-
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rak (71), madde geniş yorumlanmış ve evlenme engelinin, yarım 
kan amca. hala, teyze ve-amcayı da içine aldıgıkabul edilmiştir. 
Böylece, maddenin yorum ve uygulamasında İsviçre'dekinden 
farklı bir yola gidilmiştir. 

Sıhri hısımlar arasındaki evlenme yasağı ile de, kanunkoyucu 
ailede birlikte yaşamanın devamının sağlanmasıiu arzu etmiştir. 
Sıhri hısımlarda mutlak evlenme yasagı, eşierden b:\ri ile diger eşin 
düz hat hısımları arasındadır. 

Evlat edinme ile evlat edinen veya bunlardan biriyle digerinin 
karı veya kocası arasında evlenme engelinin kabulündeki amaç, 
kurulmuş olan ilişkinin bozulmamasının istenmiş olmasındandır. 
Ancak, evlat edinen ile evlatlık arasında bir evlenme akti yine de 
yapılmışsa, bu akit geçerlidir: ancak, evlatlık ilişkisi böyle bir ev
lenme ile sona erer. 

·Mevcut evlilik de bir evlenme engelidir. Medeni Kanun'un 
ı ı2'nci maddesine göre, birden fazla evlilik mutlak butlanla sa
kattır. 

Medeni Karıun'da, kadın için boşanmadan sonra öngörülen 
bekleme süresi. sadece ikinci bir evlilik içinde dogacak bir çocu
ğun nesebinin tespitinde-bir karışıklığa sebebiyet vermemek içindir. 

Evliligin sona ermesinden sonraki cezai bekleme süresini dü
zenleyen ı42'nci madde; 3444 sayılı Kanun'la kaldırılmıştır. Bu 
maddeye göre. hakim, evlilik birliginin kendisine yükledigi görev
leri yerine getirmeyerek karşı tarafın boşanma talebinde bulun
masına imkan yaratan kusurlu eşin, boşanmadan sonraki ı ila 2 
senelik bir süre içinde yeniden evlenememesini karara baglayabi
liyordu. Dolayısıyla, mahkeme kararı da, duruma göre bir evlenme 
engeli teşkil edebiliyordu. Ancak, genel olarak kabul edildiği üze
re, bu cezai şart istenen eğitici amacı hiç bir zaman gerçekleştire
memiştir. 

Medeni Kanun'un kabulünde evlenme rüştü, halen mevcut 
olarıdan daha farklı düzenlenmişti. Evlenme rüştü, erkekler içiri 
ı8. kadınlar için ı 7 ve fevkalade haller için erkekler ve kadınlar 
için ıs yaş olarak öngörülmüştü. Medeni Kanun'un 88'nci madde
sinde düzenlenen bu hüküm, ı 938 yılında çıkarılan 3453 sayılı 

171) ÖZTAN, B. :s. 78: TEKiNAY. Selahattin. S. :s. 82: HATEMiiSEROZAN: ·'· 1/f.J: OGUZMAN. K. !DU
RAL. M. :s. 73 
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Kanun'la kısmen degiştiTilmiş ve evleome rüştü, örf ve ad etin bas
kısı ile indirilmiştir. 

Medeni Kanun'un l'nci maddesine göre. bir hukuki meselenin 
çözümünde, ilk sırada yazılı hukuk kuralları uygulanır. Ancak, 
konuya uygulanabilecek bir yazılı hukuk kurallarının bulunma
ması halinde. örf ve adet hukuk\,1 kuralları tatbik edilir. Örf ve 
adet hukuku. hernekadar bir meselenin çözümünde ikinci sırada 
uygulanıyor ve yazılı hukuk kurallarına aykırı bir örf ve adet ku
ralı sözkonusu olamıyorsa da, bazı hallerde, yazılı hukuk kuralla
rına aykırı örf ve adet kurallarının. yazılı hukuk kurallarının de
giştirilınesi için kanunkoyucuyu zorlayabildigi görülmektedir (72} . 

. İslam Hukuku'nda, belli bir evleome yaşı öngörülmedigi için, Me
deni Kanun'un yürürlüge girmesinden sonra. yaş büyütme dava
ları mahkemeleri pek fazla meşgul eder olmuştur. Gerçek durum 
ile, olması gereken durum arasındaki bu uyumsuzluk, Medeni Ka
nun'daki hükmün degiştirilmesi zorunlulugunu yaratıiııştır. Bu 
nedenle, ı938 yılında yapılan degişiklikle erkek ı 7 yaşını. kadın 
ı 5 yaşını tamamladıkları takdirde, ana ve babalarının izniyle evle
nebilirler. Ana ve babanın rızalarını bildirmemeleri halinde. bu du
rum, Medeni Kanun'un 2'nci ve 272'nci maddelerine ters düşüyor
sa, hakim, talep üzerine olaya müdahele edebilir (73). Fevkalade 
hallerde. erkek ı5. kadın ı4 yaşını tamamlamışlarsa .. hakimin ka
rarı üzerine, evlenme akti yapabilirler. 

Aile Hukuku'nda, 1998 ve ı 990 yıllarında yapılan degişiklikler 
arasında evleome yaşına ilişkin bir yenilik yoktur. Halbuki, gerçek 
durumda evlenme yaşı yükselmektedir (74}. 

(72) EDİS. S. :s. 107 
(73) 2. HD 22./I.NX2. X624/X679 (yayınlanmamış karar). 
(74) İ.l"tatistik verilere ~iire, kadınların % 32'si, 15-20 yaş a'ra.mıda.% 43 'ü, 20-24 yaş arasında. % /6 'It: 25-
29 yaş arasında evlenmek/edir. Erkeklerin ise,% 5.X'i 15-/9 yaş arasında.% 3X'i: 20-24:% 36\t i.1e 25-29 
yaş arasmda evlenmektedirler, Evlemne İ.1·tatistikleri. /992. Daluı ayrıntılı olarak : 

~ Resroj evlilikler: imam njkahı j!e evlilikler 
Kru!ı.n ~ Kru!ın Erkek 

!.:'i 6.34 1.05 15.23 6.04 
16 9.40 1.80 13.72 4.83 
17 9.85 2.03 11.47 7.49 

18 15.66 5.37 ,,, 14.93 13.86 

19 8.89 4.43 6.50 . 8.89 
20 12.57 8.47 10.64 16.19 

21 5.84 4.78 2.49 4,95 

22 6.33 10.28 3.33 7.94 
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2 - Evleome Aktinin Yapılmasında Şekll Şartlan : 

Evlenme, yetkili evlendirme memuru önünde yapılan bir akit 
ile meydana gelir. Bu akte çok önemli sonuçlar baglandıgı içi, ka
nunkoyucu, bu aktin yapılmasını belli şekil şartlarına ve belli 
usullere baglamıştır. Evlenme akti yapılırken. belli şekil şartlarına 
uyulmasının istenmesinin sebebi, şeklin, aktln varlıgına açıklık 
getirmesi, nişanlıların bu akti serbesçe yapmaları imkanını, de
vamlılıgı, alenillgi ve isbat kolayligını saglamasıdır. Gayet tabiidir 
ki. bu çeşit şekil şartları. evlenme aktınin yapılmasında bir takım 
güçlükleri de beraberinde getirmiştir. Mesela, evlenme aktınin ya
pılmasına ilişkin başvuruda, aktin yapılması talbini ihtiva eden 
bir dilekçe vermek, ayrıca, bu dilekçeye ikametgaıı ilmühaberi, 
nüfus cüzdanı örnegini, evlenmek isteyenler küçük veya kısıtlı ise
ler kanuni temsilcilerinin evlenıneye müsaade ettiklerine ilişkin 
belgeyt de eklemek gerekir. Bu belgelere ilaveten. ayrıca. yapılacak 
evliligin ikinci evlilik oldugu hallerde, ilk evliligin sona erdigini 
gösteren bir belgenin de ilave edilmiş olması şartı aranır. Mesela, 
eşin "ölüm belgesi", evlilik boşanma ile sona eremişse "boşanma 
belgesi", evlilik gaiplik ile son bulmuşsa ya evliligin feshine ilişkin 
olarak mahkemeden alınan "karar" veya "nüfus memurlugundar.ı 
alınacak "belge" de digerlerine eklenmelidir. Boşanan kadın açı
sından, bekleme süresi sona ermemişse. doktordan alınacak bir 
raporun da diger belgeler arasında bulunması aranır. Bu belgele
rin hepsi mevcut ise, tarafların evlenme talepleri hem ikametgah
larının bulundugu, hem de nüfusta kayıtlı oldukları yerlerde ilan 
edilir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra, evlenecek kişiler 
15 günlük bir ilan süresini beklemek zorundadır. Ancak, bütün 
bu şekil şartları tamamlandıktan sonradır ki, nişanlıların yetkili 
evlendirme memuru önünde ve evlendirme dairesinde evlenme ak
tini yapmalan mümkündür. Evlenme aleni yapılır. 

Medeni Kanun'un yürürlüge girmesinden bu yana, imam nika
hı ile yapılan evlilikleri önlemek için büyük gayret sarfedilmekte
dir. Bütün bu gayretiere ragmen, resmi evlilikler yanında, imam 
nikahı ile yapılan evlilikler hala devam etmektedir. Hatta, bir za
manlar, Medeni Kanun'un kabülünden uzunca bir süre geçmiş ol
masına ragmen, yapılan evliliklerin 1 1 4'üne yakın bir kısmını 
imam nika.Jıı ile yapılan evlilikler meydana getirmekteydi. Kanun
koyucu, bu evlilikleri geçerli evlilik saymamış. bu evliliklerden da
gan çocuklar ile tabii babası arasında bir nesep bagı kurmamışsa 
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da, toplum bu birleşmeleri evlilik olarak ve bu birleşmelerden do
gan çocukları da evlilik içi dogan çocuklar olarak kabul etmiştir. 
Dolayısıyla da, topluii?-daki hukuk şuuru ile yazılı hukuk kuralla
rı arasında uzunca bir süre devam eden bir uyumsuzluk meyda
na gelmiştir. 1942 Yılında, İçişleri Bakanlıgı tarafından, imam ni
kahı ile yapılan evliliklerin toplumda hala, neden benimsendigi ko
nusunda yaptırılan bir araştırmada (75), aşagıdaki sonuçlara va
rılmıştır: 

- Bazı kişilerin imam nikahı ile evliliklere öncelik vermekte ol
malarını, bunların resmi evlilik müessesesini reddetmek istedikle
ri veya evlilik dışı yaşamayı arzu ettikleri sonucuna baglamak isa-
betli degildir. -

- Kişilerin resmi evlilik yapmamalarının asıl sebebi, yukarıda 
açıklandıgı üzere, resmi evliliklerio çok sıkı şekil şartlarına bag
lanmış olmasıdır. 

- İslam Hukuku'nda evleomenin çok kolay olmasına karşılık, 
Medeni Kanun ile getirilen sistemin formaliteleri, resmi evliliklerio 
benimsenmesini zorlaştırmaktadır. İslam Hukuku'na göre. nişan
lıların veya onların temsilcilerinin karşılıklı irade beyanları ile ev
lenme akti meydana gelir. Evlenme akti, tıpkı diger Borçlar Huku
ku akitleri gibi, icap ve kabul ile dogar; sadece, bu aktin iki şahit 
önünde yapılması gerekir. Aktin yapılmasında başkaca bir şekil 
şartı aranmaz. Hatta. evlemnenin meydana gelmesi için, din ada
mının işleme katılması da gerekli degildir. Kısacası; İslam Huku
ku'nda evlenme aktinin en kolay şekilde yapılması öngörülmüştür. 

- Toplumun resmi evlilikleri tercih etmemesinin bir diger sebe
bi de bu şekil şartlarının karmaşık olması. masraflı olması ve za
man kaybına yol açmasıdır. 

- Yapılan inceleme sonucunda varılan sonuç, Medeni Ka
nun'un evlenıneye ilişkin olarak öngördügü şekil şartlarının resmi 
evlilikleri güçleştirdigi ve bu nedenle bu şekil şartlarının kaldırıl
masının veya azaltılmasının resmi evliliklerin benimsenmesi yö
nünden yararlı olacagıdır. 

Gerçekten, imam nikahı ile evliliklerin "yok evlilik" olarak ka
bul edilmesine ve ayrıca bu tip birleşmelere cezai yaptırmalar uy
gulanmasına ragmen, bu tip evlenmelerin hala tamamen önlene-

(75) Kanun dışı birleşmeler ve ne.w!büahih olmayan çocuklar hakkında, Adiiye Der!ii.l'i, Ankara 1942. ur. 12. 

'· /357 vd. 
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memesinin sebepleri arasında, bu hususlar çok büyük rol oyna
maktadır. 

Öte yandan, kanunkoyucu da, haklı olarak, resmi evlilik mü
essesesinden taviz vermek istememekte; evlenme aktinin geçerli 
olması için, mutlaka yetkili evlendirme memuru önünde yapılma
sım istemektedir. Bununla beraber,kanunkoyucu, toplumun ev
lenme aktine ilişkin düzenlemeyi görmezlige geldigi gerçegini de 
gözardı edememiş ve resminikaha dayanmayan evliliklerio yarat
tıgı problemleri çözmeye yönelik özel kanunlar çıkarma yoluna git
miştir. "M Kanunu" olarak nitelenen ve belli aralarla çıkarılan bu 
geçici kanunlarla, ilk sırada, evlilik dışı dogan çocukların hukuki 
durumu düzeltilmek istenmiştir. Buna göre, evlilik dışı çocukların 
varlıgı ve tarafların karı koca gibi birlikte yaşamaları halinde, res
mi evlenme aktinin yapılması talebinde bulunuldugu takdirde, 
durum evlenme kütügüne tescil edilmektedir. Kanunkoyucunun 
M Kanuniarım geçici süre ile çıkarmasının nedeni, bu tip evlilik
lerin zaman içinde kendiliginden azalacagı ve kalkacagı düşünce
sidir. Kanunkoyucu, bu görüşünde haklı çıkmıştır. Nitekim,imam 
nikahı ile yapılan evlilikler % 25'ten % 5'e düşmüştür (76) .. 

Kanunkoyu cu, M Kanunları ile meseleye geçici bir çözüm arar
ken, diger yandan da kalıcı çözümlere yönelmiş; bu amaçla. yuka
rıdaki. mülahazalar altında, 1972 tarihli Nüfus Kanunu ile (77), 

(ll'ıJ i.lfafisTik verilere ı:iire: /91:13 yilında.% 31 (Resmi evliliklerin.1aym 301:1256-Te.I'Ciledilen ev/ilikleriu.m
.'.'"· IJ7Mi7): 1984 _w/mda, % 25 (Resmi evlilikler, 336.555 -te.vci/edilen evlilikler, 85.475): !CJXS ytlmda% IX 

1 resmi evlilikler, 365./09 -resciledileu evlilikler 65876): /991 yılmda c,t, 2, 5 (resmi evlilikler 459624 -tescile
dilen eı·/ilikler 1161:11 ): 1992 _l'llında % 6.2 resmi evlilikler 436121 -tesciledilen evlilikler 27 3X7). (resmi eı·li
liklerin 1aviları Evlenme i.ltatistikleri 1992 'den alınmıştır. Tescil edilen evlilikleri n .1ayıları i.1e, i1·işleri Bakan
lı.!fı'ndan temin edilmiştir). Diğer bir çalışmaya ı:öre i.\e, resmi evlilikler c,t 9.6; imam evlilikleri i.\e; c,t 4.8'dir. 
Yapılan eı•liliklerin% 84.92 ise hem resmi nikfih, hem de imam nikii/u ile ikisi birarada yapılmaktadır. Biilı:e
lere giire yapılan remıi ı·e imam nikiihı ile veya lıer ikisi birlikte olan eı-liliklerin oranları şiiyledir :Batı Ana
dolu Bii/gesi; resmi evlilikler;% 14.52: imam nikiihı ile olan evlilikler: cı~. 1.50; Her iki evlilik şekli bir ara
da olan edilikler ek. 83.30; Güney Anadolu Bölge.ı·i: resmi evlilikler ek 5.28, imam nik{ifıı ile yapılan edilikler 
C;( 4.35: lıer iki.ü bir arada yapılan evlilikler% 89.59; iç Anadolu Bii/gesi: resmi evlilikler% 8.51, inuımni
kl1/u ile wıpılan evlilikler% 2.70, Her ikisi birarada yapılan evlilikler c,t 88.40: Karadeni: Biilge.1i: resmi eı·
lilikler, ek. 4.95, imam nikiihı ile olan evlilikler% 1.63: ikisi bir arada olan evlilikler% 92. Wl; Doğu ve Güney
doğu Anadolu BiilgeJi : resmi evlilikler % 7.11, immn nikiihı ile olan evlilikler, c,t I ~1.04; Her iki.\ i bir arada 
olan el'lilikler% 74.(16: şehirlere kıyasla kirsal alanıla imamnikahı ile yapılan evlilikler. resmi edi/ikiere gii
re dalıa remçtadır. K ınal alanda i ı nam nikiihı ile yapılan eı•lilikler ek 6.89, resmi evlilikler, ek 5.11, Her ikisi 
bir arada yapılan evlilikler ek 87.33: Buna karşılık, şehirlerde imam1ıikii/ıı ile yapılan eı·lilikler Cl( 3.09: res
mi edilikler ek 13.59, Her i~i.l'i birarada yapılan evlilikler% 82.70 (Türk Aile Yapm Araşlırma.1ı. -Dedet Plan
lama Teşkiltitı, Sosyal Planlama Genel Müdürliifiü, Ankara Nisan Jıi92 : .\. 98 

(77) 5.5./972 tari/ı ve 1587 sayılı Nüju.1· Kanunu (Bu Kanun Resmi Ga:ete'nin /6.5./972tw;ilı ı·e 14189 .lan
\/ ile wıwnlanmıştır) 
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Nüfus Kanunu'nda degişiklik yapan 1984 tarihli Kanun'la (78) ve 
1985 yılında çıkarılan Evlendirme Yönetmeligi (79) ile Medeni Ka
nun'un şekil şartlarını içeren maddelerinin bir kısmını kaldırmış 
veya degiştirmiştir. Böylece, evlenıneye ilişkin şekil şartları basit
leştirilmiştir. 

- Her şeyden önce, yeni düzenlemelere göre, nişanlıların resmi 
bir formu doldurmaları ve imzalamaları ve bu formun evlendirme 
memuru tarafından onaylanması. evlenme işleminin başlaması 
için yeterlidir. Bu işlemi müteakip, taraflar evlenme aktini yapabi
lirler 15.11.1984 tarih ve 3080 sayılı Kanunla, Nüfus Kanunu'nun 
15'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında öngörülen bir degişiklikle 15 
günlük ilan süresi de yeni düzenlemeye göre. nişanlıların yaptık
ları evlenme beyanlarının ilanı gerekmez. Bu Kanunla evlenme ak
tinin yapılması için mutlaka gerekli olmayan şekil şartları kaldırıl
mıştır; çünkü, eskiyen, gereksizleşen birtakım şekil şartları, özel
likle kırsal alanlarda yaşayanların resmi evlenme akti yapmak hu
susunda çekingen davranınalarma neden olmaktaydı. Mesela, 
kaldırılan ilan süresi, gerçekten anlamını çoktan yitirmişti. Ayrı
ca, hiç kimse bir başkasının özel hayatı ile ilgilenmemektedir. 
Maddenin yürürlüge girmesinden bugüne kadar, bu ilanlarla il
gilenip, okuyan ve itirazda bulunan bir kimse çıkmamıştır. Dola
yısıyla. ilan süresine ilişkin hükmün kaldırılması isabetli olmuş
tur. 

-İkinci kolaylık, evlenme beyanının yapılacagı yere ilişkin ola
rak getirilmiştir. Nişanhlar, artık altı degişik yerdeki evlendirme 
memurluguna evlenmek istediklerini bildirebilirler. (Evlendirme 
Yönetmeligi'nin 16 ncı maddesi) 

-Üçüncü kolaylık, Evlendirme Yönetmeligi ile getirilmiştir. Yö
netmelik'e göre, taraflar özel olarak istemedikleri takdirde, evlen
mek için, saglık raporu ibraz etmek zorunda degildirler. (Evlendir
me Yönetmeligi. md. 60, b.3). Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 123 
üncü maddesine göre, evlenme aktinin yapılması için saglık rapo
runun ibrazı şarttır. Bu durumda Yönetmeligin 20 nci maddesi ile 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 123 üncü maddesi çatışmaktadır. 
Saglık raporunun istenmesindeki amaç, evlenecek kişilerin ve bu 
evlilikten dogacak çocukların saglıgını korumaktadır; fakat, sag-

(71'11 IY72 tarihli Nüfın Kanımunun ba~ı maddeleri 15.1 1.191'14 tarih ı·e 301'10 sawlı"Kwıunla de.~i}tirilmi}tir. 

( 79) 7.11.191'15 tarilı/i ve 1'1519747 nr.lı Evlendirme Yiinetmeliği, Resmi Ga:ete 'nin 1 1'1921 .my1.11 ile vaymlanmıştır. 
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lık raporunun alınması. masrafyapılmasına ve zaman kaybına se
bep olmaktadır ve ayrıca bir raporun alınması zahmetlidir. Özel
likle, bu yükümlülük, resmi evlilikler yönünden büyük engel oluş
turmaktadır. saglık raporunun alınmak istenmemesinin hem psi
kolojik. hem de fiili nedenleri vardır. Pek çok genç kız psikolojik se
beplerle bir doktor tarafından muayene edilmeyi istememektedir. 
Fiili sebep olarak da, özellikle köylerin, doktorların bulundugu 
merkezlerden uzak olması gösterilebilir. Özellikle kış aylarında, 
köy yollarının kapalı olması veya şehirlere ulaşmanın güçlügü, 
saglık raporu alıİlayı zorlaştırmaktadır. Toplum. ayrıca, böyle bir 
raporla çocukların ve evlenecek kişilerin saglıgının korunabilecegi 
görüşünü de benimsememiştir. Onlara göre, böyle bir raporun 
alınmasılüzumsuz ve gereksizdir. Bu nedenle, kanun koyucu, so
nuçta saglık raporunun aranmasından da vazgeçilmiştir. 

-Dördüncü kolaylık: Medeni Kanunun 108 inci maddesine gö
re. evlenmenin belediyede veya köy ihtiyar heyeti önünde yapılma
sı gerekir. Ancak, evleneceklerden birinin belediye veya ihtiyar he
yetine gelemeyecek derecede bir hastalıgı varsa ve bu husus dok
tor raporu ile sabitse. evlenme başka bir yerde de yapılabilir. Bu
nunla beraber, Evlendirme Yönetmeligi'nin 26 ncı maddesine gö
re, tarafların istegi üzerine, evleomenin "a) ikametgahlarda. özel 
bina veya salonlarda. b) Tutuklu veyahükümlüleriçin Cumhuri
yet Savcılıgınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde, c) 
Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine has
tahanelerde" yapılması (Evl. Yön. md. 26) da mümkündür. 

Evlendirme, "yetkili evlendirme memuru" tarafından yapılmalı
dır. Evlenme iradesi, yetkili olmayan bir kimse önünde açıklan
mışsa, geçerli bir evlenme akti yapılamaz. Ancak, Yargıtay'ın 1988 
tarahli bir içtihadı birleştirme kararına (80) göre, kanundaki hü
kümlere uygun hareket edildigi inancı içinde, köy muhtarı huzu
runda yapılan bir evlendirme akti, muhtarın kendi idari görev ala
nı dışında yapılmış olsa bile geçerlidir. 

3 - Evlendirme Akdinin Butlanla Sakat Olması ve Evlilik 
Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi : 

a) Evleome Aktinin Butlanla Sakat Olması : 
Evlenme akti prensip itibariyle hayat boyu devam etmesi için 

yapılır. Gaiplik kararının alınmış olması evlilik birligini sona erdir-

(XO) içtilıadt Birleştirme Karan, 13.12.1985, 419, Resmi Ga:ete nr. /8983 
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mez. Evlilik birliginin sona ermesi, ancak hakim kararı ile müm
kündür. Medeni Kanunu'nun degişik 94 üncü maddesinde düzen
lenen gatplik kararının alınması ve bu karar üzerine nüfusa tescil 
işleminin yapılmış olması durumunda, sag kalan eş nüfus idare
sine müracaat ederek, evllllgin feshini talep edebilir. Kanun'da, 
böyle bir düzenlemenin yer alması, evlilik birliginin ancak hakim 
hükmü ile sona erdirilebilecegi kuralına ters düşmektedir ve isa
betli olmamıştır. Hangi hallerde hakimin evlilik birligini sona erdi
rebilecegt ise, Kanun'da tek tek belirtilmiştir. Evlilik birligının so
na ermesi, açılan butlan davası sonucunda verilen butlan kararı 
ile veya boşanma sebeplerinden biri varsa boşanma kararı ile 
mümkün olur. 

b - Evlllijin Dutlan Karan lle Geçersiz Olması : 

Evlenme akti yapılırken taraflardan biri evli ise, evlenme aktı
nin yapıldıgı sırada taraflardan biri akıl hastası ise, temyiz kudre
tinden devamlı olarak yoksun ise veya evlenenler ·arasında kanun
koyucunun yasakladıgı derecede kan hısımlıgı veya sıhri hısımlık 
sözkonusu ise, evlenme butlan ile sakattır (MK md. 1 12). 

Evlenme, Kanun'da belirtilen nisbi butlan sebeplerinden biri ile 
sakatsa, ilgililer, süresi içinde evlenme aktinin fesh edilmesini ta
lep edebilirler (MK md. 115 vd); 

Bu sebeplere ilave olarak, 1988 yılında, 3444 sayılı Kanun'la 
evlilik birliginin sona erdirilmesi için yeni bir sebep daha öngörül
müştür. Bu Kanun'la,transeksüeller için bir düzenleme yapılmış~ 
tır. Medeni Kanun'un 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına göre 
"cinsiyet degtşikligt kararının kesinleştigi tarihte, evlilik kendili
gmden son bulur". 

C - Boşanma ve Boşanmanın Sonuçlan : 

1- Boşanma: 

Evlilik, hayat boyu devam etmesi amacı ile kurulan bir kader 
birligidir; fakat, bazı hallerde, evUUgin sona erdirilmesi zorunlulu
gu ortaya çıkar. Evllllk, ancak Kanun'da öngörülen sebeplerden 
birinin varlıgı halinde sona erdirilebilir. Kanun'da hükme bagla
nan boşanma sebepleri, zina, cana kast, pek fena muamele, cü
rüm ve haysiyetsizlik, terk, akıl hastalıgı, evlilik birligının sarsıl-

. ması veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması halleridir. 

Medeni Kanun, boşanmayı da, tıpkı evlenmedeki gibi, çok kar
maşık ve sıkı birtakım şekil şartlarına baglanmıştır. · 
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İçişleri Bakanlıgı'nın 1942 yılında yaptırdıgı bir araştırmanın 
sonuçları, boşanmanın zor olmasının da imam nikahı ile yapılan 
evlilikleri artırdıgını göstermektedir. Bu çalışmada, İslam Huku
ku'nda boşanmanın son derece kolay oluşunun, buna karşılık Me
deni Kanun'un boşanma ile ilgili hükümlerinin boşanmayı çok 
zorlaştırmış bulunmasının, resmi evlilikten kaçmaktaki başlıca 
neden olarak işaret edilmektedir. Medeni Kanun'un 134'üncü 
maddesinin 2'nci fıkrasının degiştirilmesin<Len önce, boşanınada 
"kusur prensibi" ne yer verilmişti. Taraflardan biri evliligin teme
linden sarsılmasında kusurlu ise, o kişi boşanma davası açamaz
dı. Yargıtay kararları, kusurun hakim tarafından re'sen gözönün
de tutulması gerektigi yolundadır. Bir diger ifade ile, Yargıtay ku
suru bir "itiraz" sebebi olarak kabul etmiştir. Bu yolla Yargıtay, ka
dının ve çocugun menfaatini daha iyi korumak istemiştir; çünkü, 
çalışmayan kadın ve çocuk, boşanma ile çogu zaman ekonomik 
açıdan zor duruma düşmektedir. Kadının iş bulması, hele biraz 
yaşlı ise hiç de kolay degildir. Boşanmanın kadını bakıma muhtaç 
hale düşürdügü çok sık görülmektedir. 

Ancak, böyle bir çözüm tarzı, toplumun sosyal ve kültürel ya
pısı nedeniyle benimsenememiş ve erkege yüklenen agır bir yük 
olarak degerlendirilmiştir. Toplumun büyük bir kısmının deger
lendirilmesine göre, temelinden sarsılan bir evliligi kocanın kusur
lu da olsa sona erdirememesi, erkek için agır bir cezadır. Böylece, 
toplumda yerleşik an'aneler boşanmanın kolaylaştırılması görüşü
nü giderek kuvvetlendirmiştir. 

Boşanmanın kolaylaştırılması veya kolaylaştırılmaması gerek
tigine ilişkin iki görüş de ögretide savunulmuştur. Sonuçta, bo
şanmanın kolaylaştırılmasını savunanlar kendi görüşlerini ka
nunkoyucuya benimsetmişlerdir. Medeni Kanun'un boşanmalar
da en çok dayanıldıgı görülen 134'üncü maddesinin, bir taraftan 
birinci fıkrası degiştirilirken, öte taraftan maddeye de üç yeni fık
ra ilave edilmiştir. Yapılan bu degişiklige göre, diger eşe nazaran 
daha agır kusurlu eş de, belli şartlar altıda, boşanma davası aça
bilir. Halbuki, 134'üncü maddenin eski şekline göre, boşanma da
vasını sadece kusursuz eş açabiliyordu. 

Kanunkoyucu, 134'üncü maddenin birinci fıkrasında esaslı bir 
degişiklik yapmış ve maddeye iki fıkra ilave etmiştir. Bu fıkralarda 
"rızai boşanma" ve "eşlerden birinin istegi ile boşanma" imkanları 
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düzenlenmiştir. Kanunkoyucu, böylec, maddede yaptıgı degişiklik
le 134'üncü maddenin uygulanmasında "kusur prensibinden" 
vazgeçmiş ve "evlilik birliginin sarsılması prensibini'' benimsemiş
tir. Yeni düzenlemeye göre, her iki eş de, evlilik birligi, müşterek 
hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede te
melinden sarsılmış olursa, boşanma davası açabilirler. 

Hakim, davada, kusur unsurunu, karşı taraf bunu ileri sürme
digi takdirde, kendiliginden gözönünde tutamayacaktır. Ancak, 
davalı, diger eşin kusurlu oldugunu defi olarak ileri sürebilir; fa
kat, bu defa, hakkın kötüye kullanımı niteliginde ise, mesela, ev
lilik birliginin devamında davalı veya çocuklar açısından korun
maya de ger bir yarar kalmamışsa, hakim ileri sürülen kusur un
surunu nazarı itibara almayacaktır. 

Medeni Kanun'un 134'ün maddesine ilave edilen 3'üncü fıkra
ya göre, evlilik e·n az bir yıl sürmüşse, eşierin birlikte boşanma da
vası açmaları veya açılan davayı daha sonra diger eşin kabul et
mesi hallerinde, evlilik birligi temelinden sarsılmış sayılır. Her iki 
halde de evlilik birliginin temelinden sarsılmış oldugu kesin kari
ne olarak, yani aksi ispat edilemeyen bir karine olarak kabul edi
lir. Kanunkoyucu ana prensipten burada da ayrılmamış; evlilik 
birliginin sona erdirilmesinde, bu birligin temelinden sarsılmış ol
ması hususunu yine aramıştır. 

Evliligin taraf ifadelerine dayanarak saha erdirmesinde, ka
nunkoyucu hakime bir görev vermiştir. 

Hakim, evliligi sona erdirmekararını vermeden önce, bizzat ta
rafları dinleyerek, onların boşanmaya yönelik iradelerini serbestçe 
açıklayıp açıklamadıklarını araştırmalı ve boşanmanın mali so
nuçları ve çocukların durumu hususlarında taraflarcakabul edi
lecek düzenlemeleri uygun bulmalıdır. Hakim, tarafların getirdigi 
anlaşmayı uygun bulmazsa, kendisi, gerekli gördügü degişiklikle
ri yapabilir ve bu degişiklikler taraflarcakabul edilirse de boşan
maya karar verir .. Tarafların ileri sürülen bu degişiklikleri kabul 
etmemeleri halinde, hakim, boşanmaya karar veremez. Boşanma
nın; Medeni Kanun'un 134'üncü maddesinin 3 numaralı bendin
de yer alan ve ögretide "rızai boşanma" olarak nitelenen bu şeklin
de, 150'nci maddenin 3 numaralı bendi hükmünün uygulanmaya
cagı açıkça ifade edilmiştir. 
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Medeni Kanun'un 134'üncü maddesinin 4'üncü bendinde ise. 
şartiann gerçekleşmesi halinde, "taraflardan birinin istegi üzerine 
boşanma" imkfmını öngörülmektedir. Böylece, kanunkoyucu 
4'üncü fıkra ile, boşaninayı kolaylaştıncı yeni bir hüküm daha ön
görmüş olmaktadır. 134'üncü Maddenin 4'üncü fıkrasına göre, 
hakim, boşanma hangi sebeple açılmış olursa olsun, davanın red
dine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştigi tarihten itibaren üç 
yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat 
yeniden kurulamamışsa, eşierden birinin talebi üzerine boşanma
ya karar verir. 

Medeni Kanun'un 134'üncü maddesindeki degişiklikten,özel
likle de 4'üncü fıkranın ilavesinden sonra, boşanmaların sayısın
da belli bir artış görülmüştür (81 ). Ancak. buna karşılık. resmi ev
liliklerin sayısında da bir artış gözlenmektedir. 

2 - Boşanmanın Sonuçlan : 

Boşanma kararının kesinleşmesi ile evlilik sona erer. Evliliğin 
sona ermesi. karının ismi. vatandaşlıgı. miras hakkı, yoksulluk 
nafakası, maddi ve manevi tazminat talebi, müşterek çocuklar 
varsa, bunların velayetlerinin kime verilecegi gibi önemli meselele
ri beraberinde getirir. 

a - Kadının İsmi : 

Medeni Kanun'un eski 14l'inci maddesine göre. kadın. boşan
madan sonra. evlenmeden önce taşıdığı aile ismini (soyadını) tek
rar alıyordu; eğer evlenmeden önce dul idiyse, kendi aile ismini ta
şımasına boşanma hükmü ile birlikte müsaade edilebilmekteydi. 
Bu m~ddenin, sosyal hayatın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak ol
dugu açıktır; çünkü, toplumda kocasının soyadıyla tanınan kadın. 
boşanmadan sonra bu adı taşıyamadıgı için, kendi aleyhine orta
ya çıkan bir takım durumlarla karşılaşmakta, bazı kazandığı de
gerleri kaybetmek tehlikesiyle yüz yüze gelmekteydi; bu nedenle 
de. çogu kez, boşanma ile kaybettigi ismi, Kanun'daki bir başka 

(8/) ~ 6o~a!]ma (%) Smt Bosanma (%! 

1950 0.37 )988 0.41 

1960 0.40 1989 0.46 

1970 0.26 1990 0.46 

1980 0.38 1991 0.47 

1985 0.37 1993 0.46 
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hükümden yararlanarak, dalaylı şekilde yani kanuna karşı hile 
ile, elde etmege çalışmakta idi. Bunun için de, Medeni Kanun'un 
26'ncı maddesinde düzenlenen. "muhik bir sebebin varlıgı halinde 
kişilerin adlarını degiştirebilmesi" imkanından yararlanılıyordu. 

Bu nedenle, 1990 yılında, kanunkoyucu Medeni Kanun'un 
14l'inci maddesini kısmen degiştirmiştir. Maddenin yeni şekline 
göre, kadın boşanmadan sonra "bekarlık soyadını" alır. Ancak, bo
şandıgı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulundugunu 
ve bu soyadını taşımasının kocasına zarar vermeyecegini isbatlar
sa. talebi üzerine hakim, kadına kocasının soyadını taşımasına 
izin verir. 

Kadının kocasının soyadını taşımaya devam etmek hususun
daki menfaati, mesleki açıdan olabilecegi gibi, sosyal açıdan da, 
mesela velayet hakkının kendisinde kalması gibi, olabilir. 

Hakimin, kadının kocasının soyadını taşımasına müsaade 
ederken. bu durumun kocaya bir zarar verip vermeyecegini gözö
nünde bulundurması gerekir. Koca, karının soyadını taşımasını, 
menfaatlerine zarar vermeye başladıgını isbat ederek. her zaman 
engelleyebilir. 

Karı, kocanın soyadını taşımak iznini almışsa, bu izinden sade
ce kendisi yararlanır. Mesela, boşanmadan üçyüz gün sonra do
gan çocuklar, bu soyadından yararlanamazlar. Onlar, analarının 
bekarlık soyadını taşırlar. 

b-- Mimeleki Haklar : 
Evlilik birliginin boşanma ile sona ermesi üzerine, kusursuz 

eşin, diger eşten maddi ve manevi tazminat ile, yoksulluk nafaka
sı isternek hakkı vardır. Kanunkoyucu tazminatlara ilişkin olarak 
hüküm öngörmesinin sebebi, kusursuz eşin ekonomik ve kişisel 
durumunu kısmen de olsa düzenieyebilmesi imkanını kendisine 
vermek düşüncesidir. Yoksulluk nafakasının öngörülme sebebi 
ise; daha çok, eşierin evlilikteki yardım yükümlülügünün bir 
uzantısı olarak, boşanma nedeniyle birinin yoksulluga düşmesi 
durumunda diger eşin zor durumda kalana yardım etmesinin ar
zu edilmesidir. 

Maddi ve manevi tazminat davasını açacak eşin, boşanınada 
kusursuz olması aranır. Hakim, maddi ve manevi tazminat dava
ları açıldıgında, duruma uygun olarak ve takdir yetkisini kullana
rak, münasip bir tazminata hükmeder. Hakimin maddi veya manevi 
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tazminata hükmedebilmesi için. tazminat ödemekle yükümlü tu
tulacak eşin boşanınada mutlaka kusurlu olması aranır. 

Medeni Kanun'un 144'üncü roadesine göre. yoksulluk nafaka
sının istenebilmesi için. kusursuz boşanmış eşin. boşanma nede
niyle yoksulluga düşmüş olması şarttır. Yoksulluk nafakası ödeye
cek eşin ise. boşanınada kusurunun olup olmamasının önemi 
yoktur. Yoksu_lluk nafakası eskiden bir yıllık bir süre ile sınırlı 

iken, 1 44'üncü maddede yapılan degişiklikle, bu nafakaya süresi 
olarak da hükmedebilecegı esası getirilmiştir. Bu degişikligin sebe
bi. kanunkoyucunun. Medeni Kanun'un 134'üncü maddesinin ye
ni şekliyle kolaylaştırılan boşanmanın yaratabilecegi sakıncaları. 
yoksulluk nafakası vasıtasıyla önlerneyi amaçlamasıdır. 

Medeni Kanun'un 144'üncü maddesinin yeni şekline göre, bo
şanma yüzünden yoksulluga düşecek eş. kendi kusuru karşı tara
fın kusurundan daha agır olmamak şartıyla. onun mali gücü ora
nında ve süresiz olarak nafaka isteyebilir. Madde. boşanma yü
zünden yoksulluga düşmesi halinde erkegin de karıdan nafaka is
teyebilecegini hükme baglamıştır. Ancak. kocanın. karıdan nafaka 
isteyebilmesi için. karının "hcilirefahta olması" şartı aranır. Mad
denin bu düzenleme tarzının Anayasa'ya aykırılıgı tartışmaya 

açıktır. 

Hakim, yoksulluk nafakasının ve maddi tazminatın toptan ve
ya irat şeklinde ödenmesine hükmedebilir. Buna karşılık. manevi 
tazminatın ise. mutlaka toptan ödenmesine karar verilmek gere
kir. Medeni Kanun'un de~işik 145'inci maddesinin 2'nci fıkrasm
da bu husus açıkça hükme baglanmıştır. 

Medeni Kanun'un degişik 145'inci maddesinde. maddi tazmi
nata veya yoksulluk nafakasına irat şeklinde hükmedilmişse. ak
si öngörülmedigi takdirde. bu iradın yoksullugun zail olması veya 
eşin haysiyetsizce hayat sürmesi, bir evlenme akti olmadan fiilen 
karı koca gibi yaşaması. yeniden evlenmesi yahut eşierden her
hangi birinin ölümü ile kesilecegi belirtilmiştir. Hakim, maddi taz
minata veya yoksulluk nafakasına irat şeklinde hükmetmiş ise. 
iradı gerektirecek durumun önemli ölçüde azalması veya borçlu
nun ma.Ii gücünde önemli ölçüde azalma olması durumunda. ira
dm indirilmesille veya kaldırılmasına karar verebileceği gibi, deği
şen durumlara göre ve hakkaniyet gerektiyorsa. iradın artırılması 
yoluna da gidebilir. 
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D - Evleomenin Umumi Hükümleri ve EviDikte Kan, Koca 
Mallannın İdaresi : 

Kanunkoyucu evlili~e bir tüzelkişilik bahşetmemekle beraber, 
onu "hukuki bir birlik" olarak kabul etmiştir. Evlenmenin umumi 
hükümleri, toplumda herhangi bir güçlüge sebep olmaksızın ko
laylıkla uygulama alanı bulmuştur. Bu hükümler, 1907 tarihli İs
viçre Medeni Kanundaki hükümlerle hemen hemen tamamen ay
nıdır. Sadece İsviçre Medeni Kanunu alınırken, İsviçre'deki "kanu
ni mal rejimi" sisteminden bilinçli olarak vazgeçilmiş ve "mal ayrı
ııgı rejimi". kanuni mal rejimi olarak benimsenmiştir. Eski Türk 
Devletlerinde ve İslam Hukuku'nda da uygulanması (82) ve toplu
mun daha kolay benimseyecegi düşüncesi, İsviçre'de uygulanan 
sistemden ayrılınarak, mal ayrılıgı rejiminin alınmasında önemli 
rol oynamıştır. Kanun'da mal ayrılıgı rejiminin yanında, di~er mal 
rejimleri de düzenlenmişse de. bu rejimler hemen hemen hiç uy
gulama alanı bulmamıştır. 

E - Ana Baba ve Çocuk İlişkileri : 

Medeni Kanun'daki hükümler, çocuk evlilik birligi içinde dog
muşsa. hiçbir güçlük yaratmadan uygulanmaktadır: fakat. aynı 
hususu çocugun evlilik dışmda dogiDası halinde de söyleyebilmek 
mümkün değ;ildir. İmam nikahı lle yapılan evlilikler ha.J.a mevcut 
oldugu için. bu birleşmelerden dogan çocuklar hukuki problemle
ri de beraberlerinde getirmektedirler. Bu çocuklar, imam nikfıhı ile 
evliliklerden dogdukları için. babaya karşı nesepsizdirler. Bunların 
neseplerinin düzeltilmesi için idari tedbirler almak yoluna başvu
rulmuştur. 

Bugüne kadar birincisi ı 933 yılında ve sonuncusu ı 99 ı yılmda 
olmak üzere 7 özel Kanun çıkarılmıştır (83). M Kanunları ile ka-

(82) ORT AYLI. i. :s. 2113 (naklen JENNiGS, R.: Women in the Early 17 tlı. Centur.ı;. JESHO Vol. XVII/. Part. 
1 . . \. 10/. 
(83) 8.5./'N/, nr. 37/6 yiiriirliij!e giren Af Yasa.H 16.5.1996 'da yürürlükten kalkacaktır. 
Kanun nr. Cocuk sayısı 
2330 und 2576 (1933, 1934) 3.227.138 
4727 (ı945) 1.183.707 
5524 ( 1950) 1.443.374 
6652 (ı 956) 1.870.250 
554 ( 1965) 2.275.533 
ı826 (1974) 613.520 
2526 ( ı 981) 1.689.422 
:l716 ( 1991) 321.776 (Bu sayı 1.7.1995 tarihine kadardır) 
istatistik verilere göre. imam nikahı ile yaşamalardan doğan çocukların. resmi evliliklerden doğanlam orıını 
başlangıçta% 25 iken. daha sonra hu oran% IS' e gerilemiştir. 199ı-ı993 yıllarında ise istatistik verilere göre 
bu orıın % ll'dir. 
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nunkoyucu, toplumda sosyal hakkaniyeti gerçekleştirmek iste
miştir; çünkü doğan çocukların babasız kalmasında ne çocukla
rın, ne de toplumun bir yararı vardır. 

Af Kanunları olarak nitelenen bu özel kanunlar, sadece, imam 
nikahı ile yapılan evliliklerden doğan çocukları değil, aynı zaman
da imam nikahı olmaksızın sürekli olarak devam eden. evlilik dışı 
birleşmelerden doğan çocukları da kapsamaktadır. Evlilik dışı do
ğan çocukların Af Kanuniarına göre, babaya sahih nesep bağı ile 
bağlanması sağlanır ve bu çocuklar sahih nesepli çocuk olarak ba
banın nüfus hanesine kaydedilir. Nüfusa kaydedilen çocuklar doğ
dukları günden itibaren sahih nesepli olarak kabul edilir. Geçici 
evlilik dışı birleşmelerden doğan çocuklar ise, bu Kanun'un kap
samına girmezler. 

Erkek evli değilse, eğer bu ilişkiden hayatta olan evlilik dışı 
doğmuş çocuk varsa, evlilik dışı ilişki de, talep üzerine evlilik ola~ 
rak kütüğe kaydedilir. 

Gayet tabiidir ki, Af Kanunları. evlilik dışı çocukların neseple
rinin düzeltilmesi açısından, büyük kolaylıklar sağlar; bir haksız
lığı ortadan kaldırarak, toplumda huzuru sağlar. Ancak, diğer 
yandan. Af Kanunları. imam nikahı ile evliliklerio devamını kolay
laştırır; çünkü imam nikahı ile evlenenler bu evliliğin beraberinde 
getirdiği sıkıntıları hissetmemektedirler; kanunkoyucunun mese
leye nasıl olsa günün birinde çözüm getireceği hususunda güven 
içindedirler. 

F- Vesayet: 
Vesayet, çocuklar üzerinde velayetin tesisinin mümkün olma

ması halin?e. onun yerini alan bir müessesedir. Bu konuya ilişkin 
hükümler, Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesinden bu yana hiç 
biri değişikliğe uğramamıştır. Öte yandan, gerekli müesseselerin 
kurulmaması nedeniyle, bu hükümler arzulanan uygulanma ala
nı da bulamamıştır. 

G- Evlat Edinme: 

1983 (84) ve 1990 (85) Tarihlerinde yürürlüğe giren Kanunlar
la, Medeni Kanun'un evlat edinmeye ilişkin hükümlerinin bir kıs-

(X4) Evlat edinmeyle ilf.lili hükümlerde ilk def!işiklik 16.6.1983 tarih ve 2846 .wıyılı Kanunla yapılmıştır. Bu Ka
nun Resmi Ga:etenin /X.fı./983 tarihli ve /8081 sayısı ile yayınlanmıştır. 
(85) Evilif edinme ile ilf.:ili olarak ikinci def!işiklik 14.1/.1990 tarihli ve 3678 sayılı Kanunla ijnf.:iiriilmiiştiir. 
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ınında degişiklik yapılmıştır. Bu degişikliklerden en önemlisi, evlat 
edinme yaşınınindirilmiş olmasıdır. Evlat edinme yaşı. 2846 sayı
lı Kanun'la evlat edinecek açısından otuzbeşe indirilmiştir. Yine bu 
Kanunla, evlat edinilenin küçük olması ve kan kocanın küçügü 
birlikte evlat edinmeleri halinde, küçügün nüfus kaydında ana, 
baba adı olarak, evlat edinen kan kocanın adlarının yazılabilecegi 
öngörülmüştür (MK d. 257 f.2). Çocugun, reşitolduktan sonra, ta
bii ana babasının ismini kullanması hakkı saklı tutulmuştur (MK 
md. 257, f.4). Kanunkoyucu, isabetli olarak, evlat edinme ile ilgili 
kayıtların gizli oldugunu da hükme baglamıştır. 

3678 sayılı Kanun'la da yine evlat edinmeye ilişkin hükümlerin 
bir kısmında degişiklik yapılmış, Medeni Kanun'a bazı maddeler, 
fıkralar ilave edilmiştir. Bu Kanun'la evlat edinme hükümlerine 
eklenen 2541 a maddesine göre. ana babanın kim oldugunun veya 
nerede bulundugunun uzun süreden beri bilinmemesi, ya da qu 
kişilerin sürekli olarak temyiz kudretinden mahrum olması halin
de, bunların rızası aranmaz. Aynı kural, velayetin kaldırılmasını 
gerektirecek ölçüde çocugu ile ilgisiz olan ana veya baba içinde ge
çerlidir. 

Yine 3678 sayılı Kanun'la, Medeni Kanun'un 255'inci madde
sinde yapılan degişiklikten sonra, eşierden birinin evlat edinmek 
istemesi ve diger eşin devamlı olarak temyiz kudretinden mahrum 
olması halinde, onun rızasının aranmayacagı hükme baglanmıştır. 
Bu durumda, hakim, temyiz kudretinden mahrum eşin kanuni 
mümessüini dinler, haklı sebeplerin varlıgı halinde talebin kabu-
lüne karar verir. · 

III - Anayasa'ya Aykın Bulunduju İçin Anayasa Mahkeme
si Tarafından İptal Edilen Hükümler: 

ı 982 Tarihli Anayasa' da, bir müessese olarak aile özel bir şe
kilde korunmuş (Anayasa md.4 ı); ananın ve çocugun korunması 
prensibi açıkça vurgulanmıştır. Bir taraftan bu Anayasa'da yepye
ni bazı prensipler yer aldıgından, öte yandan da bunların Medeni 
Kanun maddeleri içinde yer almasına imkan olmadıgından, Aile 
Hukuku'ndaki bazı hükümler, Anayasaya aykırı hale düşmüştür. 
Bunların bir kısmı hakkında Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla iptal 
davası açılmış ve iptallerine karar verilmiştir. Mesela, Medeni Ka
nun'un 3 ı O'uncu maddesinin 2'nci fıkrası. 290'ıncı ve 443'üncü 
maddeler gibi. 
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Anayasa Mahkemesi, Medeni Kanun'un 31 O'uncu maddesinin 
2'nci fıkrasındaki "Münasebet-i cinsiye zamanında, müddeialeyh 
evli ise, hakim, babalıga hükmedemez" hükmü iptal olunmuştur 
(86). Anayasa Mahkemesi, kararının gerekçesinde. bu hükmün. 
Anayasa'da düzenlenen eşitlik, ailenin korunması prensiplerine ve 
Anayasa'nın "başlangıç" kısmında öngörülen ilkelere aykırı oldu
gunu belirtmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, daha sonra, Medeni Kanun'un 292'nci 
maddesini de, yukanda belirtilen prensipiere aykırılık taşıdıgı ge
rekçesiyle kısmen iptal yönüne gitmiştir (87). Böylece, babanın ev
li de olsa, evlilik dışı çocugunu tanıyabilmesi imkan dahiline gir
miştir. Yeter ki, çocuk fücur mahsulü olmasın veya ana yönünden 
zina ürünü bulunmasın; çünkü, fücur mahsulü çocuklar için ba
balık davası açılmasının veya bu çocuklarının baba tarafından ta
nınmasının yasak oldugunu belirten hükümler, Anayasa'ya aykırı 
olmalarına ragmen, hala yürürlüktedir. Bunların hukuki durum-

. larını düzeltmek de oldukça zor görünmektedir; zira, toplum naza
nnda bu çocuklar aşagılanmaktadırlar. Dolayısıyla, babasız kal
maları bu gibi çocukların kendi menfaatlarına daha uygundur. 

Anayasa Mahkemesi, 1990 yılında verdigi bir kararla (88), Me
deni Kanun'un 159'uncu maddesini de Anayasa'ya aykırı buldu
gunu belirtmiş ve iptal etmiştir. Medeni Kanun'un bu maddesine 
göre, "karı koca mallarını idare için hangi usulü kabul etmiş olur
larsa olsunlar. Karı kocasının sarahaten veya zımmen müsaadesi 
ile bir iş veya sanat ile iştigal edebilir" di. Mahkeme, iptal kararı
nın gerekçesinde, bu hükmün, "eşitlik ilkesine" aykırı oldugunu, 
"kişinin maddi ve manevi varligını geliştirme hakkına sahip olma
sı prensibi" ile de bagdaşmadıgını belirtmiştir. 

IV - İçtihadı Birleştirme Kararlan : 
Yargıtay, içtihadı birleştirme kararlarıyla, kanundaki boşlukla

n doldurmayı toplumun ihtiyaçlarına hakkaniyeti uygun çözümler 
getirmeyi amaçlamaktadır. Aile Hukuku alanıyla ilgili bazı içtiha
dı birleştirme kararlarına aşagıda yer verilmiştir. 

( 86) 21.5. /C)/i/. 2Y/21 (Karar, Resmi Ga:ete'nin IN. N. N/il tari/ı ı·e 17432 .1aı·ısı ile yarmlwunlştır), 

( 87) 2././'N 1. 1)()/ 15-5 (Karar Resmi Ga:ete'nin 27.3./1)1)2 tari lı ve 21 Jli4 sarm ile rayınlannu~llr). 

(88) 2'i.l/./990, 30131 (Karar Re."nl Ga:ete 'nin 2.7./992 tari/ı ve 21272 .wyı.H ile ym·uılmımıştır). 
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A - Büyükana ve Büyükbabanın Tonınla ilişki Kurmak 
Haklan: 

Büyük ana ve babanın çocuklarının ölümünden sonra, torun
larıyla şahsi ilişkiler kurmak haklarının bulunup bulunmadıgı 
hususu Aile Hukuku ile ilgili hükümlerce düzenlenmemiştir. Bu 
durumdan kaynaklanan boşluk, Yargıtay'ca bir içtihadı birleştir
me kararı verilerek doldurulmuştur. Söz konusu kararda, büyük
babanın, oglunun ölümünden sonratorunu ile şahsi ilişki kurma
ga hakkının oldugu görüşü benimsenmiştir (89). 

Kararın gerekçesine göre, çocugun büyükbaba ile şahsi ilişki 
kurması bir taraftan çocugun ruhi gelişmesi bakımından gerekli
dir; oglunun ölümünden sonra dedenin torunu ile ilişki kurmak 
istegine saygı gösterilmelidir; çünkü, bir ilişkinin kurulmasının 
arzulanması, bir bakıma, eşyanın tabiatı icabıdır. 

B - Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat Talebi : 

Yargıtay, 1988 tarihli bir içtihadı birleştirme kararı ile (90). bo
şanma hükmünün kesinleşmesinden sonra da manevi tazminat 
davası açılabilecegi fikrini benimsemiştir. Kararda, gerekçe olarak, 
Anayasa'daki hak arama özgürlügünün zaman itibariyle de sınır
lanamayacagı. kişinin haklarını istedigi zaman arayabileceği gö
rüşlerine yer verilmiştir. 

C - Yetkisiz Bir Evlendirme Memuru Tarafından Yapılan 
Evlendirme : 

1985 tarihli bir içtihadı birleştirme kararı ile (91), Yargıtay, Ka
nun'daki hükümlere uygun hareket ettigi inancı ile köy muhtan 
huzurunda yapılan evleome akitlerinin, muhtarıtı kendi idari gö
rev alanı dışında yapılmış bulunsa, bile. geçerli olacağına hükmet
miştir. 

SONUÇ: 

Objektif bir degerlendirmeyle, Cumhuriyet'in ilanını müteakip, 
İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulüyle başlatılan resepsiyonun, 
amaçlarına ulaşmış oldugu günümüzde rahatlıkla söylenebilir. Bu 
yeni Kanun'un iktibasıyla başlayan Medeni Hukuk, özellikle de Ai
le ve Miras Hukuklan tutunmuş, yerleşmiş ve hatta kendi kendi
ni geliştirmege dahi başlamıştır. Aradan geçen 70 yıl, milli huku-

18'1) /X.I/./Y5Y. /2/2'1. Resmi Ga:ete nr. 10482 
(YI!) içtilıadılıirleştirme kararı 22.1.1988, 511 Re.1ml Ga:ete /S.fı./Yi:ii:i. ıır. /Y/:!43 
(i.J/) i\'tilıadı birleştirme kartın, 13.12.19i:i8. 419. ŞENER.:.\. 21\1 
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kun gelişmesi için yeterli olmuş; halkın hukuk şuurunu etkileyen 
islami an'aneler yavaş yavaş terkedilmiştir. İmam nikahıyla yapı
lan evlenıneler ve evlilik dışı çocuklarla ilgili ·istatistik rakamları 
bunu açıkça göstermektedir. İmam nikahıyla yapılan evlenmelerin 
toplam evlenıneler içindeki oranı, Medeni Kanun'un kabulünün 
ilk yıllarında takriben% 25 iken, bu oran 1990 yılında% 5'e geri
lemiştir. Keza, buna baglı olarak, 1933 yılında % 25 civarında olan 
evlilik dışı çocuk oranı. 1990 yılında % ll'e inmiştir. 

Aynı şekilde, halkın hukuk şuurunda uzun yıllar yer etmiş bu
lunan "başlık" müessesesi de, eski uygulanırligını hızla kaybet
mektedir. Nitekim. bir araşbrmaya göre, 1968 yılında, kırsal alan
da% 63.3'e ulaşan "başlık" oranı, istatistik rakamlarına göre 1988 
yılında % 26.68'e düşmüştür. 

Bu arada, evlilik içi ve evlilik dışı çocuklar arasında fark yara
tan kanun hükümleri kaldırılmıştır. 

Aile Hukuku alanında, yeni eyilimler gözönünde tutularak ya
pılması gereken degişiklikler, adım adım gerçekleştirilmektedir; 

bu amaçla, kurulan bir Komisyon devamlı çalışma halindedir. Bu 
şekilde, yeni eyilimierin takip ve tespit edilerek kanuna yansıtıl
ması, gerekli kanuni degşikliklerin gerçekleştirilmesi, sadece ve 
sadece toplumun Medeni Kanun'u benimseyip. kabul etmesinin 
mümkün kıldıgı bir gelişmedir; zira, şeriat düzeninin hakim oldu
gu bir sistemde, bu husus asla mümkün olamazdı. 

Bununla beraber, itiraf etmek gerekir ki, bazı müesseseler bir re
forrna muhtaçtır. Mesela, "kanuni mal rejimi", "mal ayrılıgı" sistern
lerinin günümüz toplumunun ihtiyaçlarını çözüm getiremedigi açık
ça görülmektedir. Boşanma Hukuku yeni baştan düzenlenmelidir; 
zira, Boşanma Hukuku alanında "kusur prensibi" ve "evliliğ;in teme
linden sarsılması esası" birlikte uygulanırken, boşanmanın mali so
nuçları konusunda sadece "kusur prensibi" ne yer verilmiştir. 

Ana-baba ve çocuk arasındaki ilişkiler, tamamen yeni bir pren
sip olan "çocugun menfaati" esası gözönünde tutalarak yeniden 
düzenlenmelidir. Mesela, "ana-babanın velayet hakkını müştere
ken kullanması prensibi". üvey çocuklara karşı he iki eşin birlik
te velayet hakkına sahip olmaları prensibi" gibi. 

Aynı şekilde, karı ve kocanın hak ve yükümlülükleri konusu
nun da "eşitlik prensibi" gözönünde tutularak yeni baştan düzen
lenmesine ihtiyaç vardır. 

Sabrınız için teşekkür ederim. 
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İstanbul Üniversitesi Rektörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, degerli konuk
lar, degerli ögretim üyeleri, sevgili ögrenciler, sayın basın mensup
ları; her ülkenin bir siyasal rejimi ve bu siyasal rejimin de tarih 
içerisinde bir gelişme seyri vardır. 

İnsanlık, bugün~ü demokratik aşamada, ulaşılabilen en iyi re
jim olarak kabul edilen demokratik cumhuriyete çok çabuk ve ko
lay ulaşamamıştır. Demokrasiye kavuşmada, gerek zamanlama 
bakımından gerekse verilen mücadele bakımından her ülkenin 
kendine özgü özellikleri vardır; ama, cumhuriyet yönetimine geçil
mezden önce, mutlak monarşi ve meşruti monarşiyle yönetim, he
mefı tüm ülkelerin yaşadıgı evrelerdir. Başka bir ifadeyle, meşru
tiyetle yönetim, hemen tüm ülkelerin siyasal rejim tarihlerinde de
mokratik cumhuriyete ulaşmak için yaşadıkları bir aşamadır. 

· Ülkemiz tarihine baktıgımızda, birçok sorunları ve eks_ikleri ol
makla birlikte bugün içinde yaşadıgımız demokratik cumhuriyeti
mizin, sadece yarım yüzyıllık bir tarihi vardır. Buna tek partili dö
nemi de katarak, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar 
uzanırsak, cumhuriyet yönetimimizin toplam 73 yıllık bir tarihi 
geçmişi vardır ve devletin adına Türkiye Cumhuriyeti denmesi de 
bu tarihte başlamaktadır. Daha ewel Türk adını alarak, Türk adı
nı zikrederek, bir devlet şekli yoktur. 

Ancak, tarih boyunca hep bagımsız yaşamış ve birçok devletler 
kurmuş Türk Ulusunun, bütün dünyanın takdir ve saygıyla kar
şıladıgı bir Kurtuluş Savaşı sonrası kurdugu Türkiye Cumhuriye
timiz, kökleri tarihin en derinliklerine kadar uzanan zengin bir mi
rasa sahiptir. Bu tarihi miras içinde bize en yakın olanı, Kurtuluş 
Savaşıyla, adeta ·külleri üzerinde yeniden dirildigirniz Osmanlı 
Devletidir. Ulusumuz, cumhuriyete kavuşmazdan önceki meşruti
yetle yönetim aşamasını Osmanlı Devleti döneminde yaşamıştır. 

Bugün, burada, ilanının 120 nci yıldönümü münasebetiyle dü
zenlemiş oldugumuz sempozyumun konusu olan ilk anayasamız 
Kanun-i Esasi, Osmanlı Devletinde meşrutiyetle yönetime geçişi 
saglayan tarihimizin en önemli belgelerinden biridir. 

163 



İlk Anayasamızın ilanı 

Türk tarihinin ve Osmanlı Devletinin ilk yazılı anayasası Ahmet 
Mithat Paşa'nın çabalarıyla, Padişah II. Abdülhamit'in oluşturdu
gu bir komisyonca hazırlanıp, 23 Aralık 1876 günü Padişah II. Ab
dülhamit tarafından kabul edilip, fermanla ilan edilen Kanun-i 
Esasi'dir. Yani bir meclis tarafından degil 1850 Prnsya ve 1831 
Belçika Anayasalarından ilham alınarak, bir komisyona hazırlattı
rılan bir yasadır. 

Kanun-i Esasi ile birlikte Osmanlı Devletinde temel hak ve öz
gürlüklerin sınırları belirlenilmeye çalışılmış. böyle bir anayasaya 
kavuşulmuştur. Meşrutiyet yönetimine geçmek suretiyle, bir ülke
nin siyasal tarihi bakımından son derece önemli bir atılım yapıla
rak, yeni bir dönem başlatılmıştır. Meclisi Mebusan adında, seçim
le oluşan bir meclis kurularak, ilk defa halkın yönetiriıde söz sa
hibi olması saglanmıştır. Adeta, bugünkü temsili demokrasimizin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin temeli atılmıştır. 

Kanun-i Esasi kabul edilirken, o günlere kısaca bir göz atmak 
istiyorum. ingiltere ve Rusya, tam o sırada İstanbul'da, Sırhistan 
ile ilgili olarak bir konferans topluyorlardı. Padişah, acele Mithat 
Paşayı sadrazam yaptı ve Kanun-i Esasi ilan edildi. İlan tarihi, bi
raz evvel söyledigim gibi, 23 Aralık 1876'dır. 19 Mart 1877'de 120 
milletvekili olan Meclis açıldı. Ayrıca, atanmış 25 senatör vardı. 

Mecliste, Hükümeti eleştiriler başladı. Bir gelenegi olmamasına 
ragmen, milletvekilleri, konuşmaya. eleştiriler yapmaya başladılar 
ve eleştiriler o zaman kabul edilebilecek hudutları aşınca, Padişah 
28 Haziran 1877'de Meclisi kapattı; yani, bu tarihleri de bilmek la
zım; çünkü, 23 Aralık'ta Kanun-i Esasi ilan ediliyor, 19 Mart'ta 
Meclis açılıyor, 28 Haziran'da -3 ay sonra- Meclis kapatılıyor. 

13 Aralık'ta bir seçimle yeni Meclis açılıyor. 14 Şubat 1878'de 
bu Meclis de kapatılıyor. Sonra, 30 sene Meclis açılmadı. Kanun-i 
Esasi kuruldu; ama. Meclis 3 ay arayla bir açıldı, ondan sonra kı
sa bir süre daha açıld1., ondan sonra tekrar kapatıldı ve 30 sene; 
yani, 1908'e, İkinci Meşrutiy~te, Abdülhamit'in halline kadar tek
rar Büyük Millet Meclisi açılmadı ve 5 Şubat 1877'de; yani Meclis 
açılmadan önce Kanun-i Esasi kabul edildi, daha Meclis açılma
dan Mithat Paşa sürgüne gitti ve Taifte acı sonunu biliyorsunuz. 

Demek ki, Kanun-i Esasi o tarihte kabul edildi; ama, uygulama 
bakımından çok zayıf kalmıştı. Padişahın yaptıgı bu uygulamalar, 
yani, Meclisi 2-3 ayda kapatmak, ondan sonra bir daha 30 sene 
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açmamak ve burada aslında, esas unsur olan Mithat Paşa gibi bi
risini sürüp, sonra da yok etmek, Padişahın bu işlernde ne derce 
samimi oldugunu gösteren birkaç belirtidir ki, Alıdülaziz biraz ka
rışık bir şekilde öldükten sonra tahta Murat çıktı. Murat akli den
gesi pek yerinde olmadığından yeni bir padişah arandı. Onun üze
rine, Mithat Paşa bazı vekillerle ve ulemayla karar verdikten son
ra, Padişahın küçük kardeşi Abdülhamit'i padişah yapalım diye 
gittiler, Abdülhamit, anayasa taslağını kabul etme sözü verdikten 
sonra padişah olmuştur. Sözü verdikten 3-5 ay sonra da evvela 
Mithat Paşa'yı halletmiştir. 

Demek ki, ilk anayasamız Kanun-i Esasi'nin bir Kanun-ı Esasi 
olarak önemli bir yeri var; ama, birçok eksiklikleri var, birçok uy
gulama özellikleri de, zafiyetleri de var. Ancak bu zafiyeti, her ilk 
deneyimde karşılaşılan zorlanmalar ve tecrübe eksiklikleri olarak 
kabul etmek ve Kanun-i Esasi'ye, ileriye giderek, günümüze yöne
lik olumlu yönleri ve katkılarıyla bakmaya çalışmak gerekir. 

Aynı şekilde Kanun-i Esasi, Tanzimalla başlayan hukukta çag
daşlaşma ve Batılılaşmanın yeni ve zorunlu bir aşaması. hukuka 
bağlı devlet fikrinin ciddi ve açık bir ifadesi olarak kabul edilebilir. 

Sonuç olarak, ilk anayasamız olan, bugün ilanının 120 nci yıl
dönümünü kutladıgımız Kanun-i Esasi, önemli eksiklikleri olsa 
da, insan hakları, sınırlı da olsa halkın yönetime katılması. parla
mento ve parlamento denetiminin kurulması ve padişahıp yetkile
rinin sınırlandırılması bakımından, siyasi rejim tarihimizde huku
ki ve siyasi bir inkılap olarak değerlendirilmelidir. 

Şimdi, esas anayasa kavramına büyük sadakat gösteren Bü
yük Atatürk'tür. Atatürk diyor ki: "Mücahidatımızın matuf oldugu 
istiklali tam mefhumunda, istiklali adiimizin de mündemiç bulun
duğu tabiidir. Binaenaleyh, her müstakil devletin hakkı layen fak
ki olan tevzii adalet vazifesine kimseyi karıştıramayız." Burada, 
yargının bağımsızlığına değiniyor ve yetkilerimizin kaynağı anaya
samızdır diyor. 

Ben, bu vesileyle, böyle değerli bir hazirun önünde, bugünler
de YÖK'e yönelik bazı girişimleredeğinmek istiyorum; çünkü, bu 
da bir anayasa konusudur. 

Duyduğunuz, bildiğiniz gibi yahut bizimle beraber duyduğunuz 
gibi, basından öğrendiğimize göre, bir kanun teklifi. Büyük Millet 
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Meclisinde birkaç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. 
Buna göre, Yüksek ögretim Kurulunun oluşum tarzı eski tabirle 
tarzı terekkübü yapısı değ;iştiriliyor. 

Bildiğ;iniz gibi, anayasa kurumu olan Yüksek ögretim Kurulu, 
Sayın Cumhurbaşkanının ağ;ırlığ;ı olan bir kurumdur; başkanını 
Cumhurbaşkanı atar, üyelerinin bir kısmını Cumhurbaşkanı atar 
ve dolayısıyla, bir zincir olarak da üniversiteden, Yüksek ögretim 
Kuruluna, Yüksek ögretim Kurulu da Cumhurbaşkanına baglı 
olarak çalışırlar. 

Verilen kanun teklifınde, bunun degiştirilmesi düşünülüyor, 
teklif ediliyor. hükümetin önerdigi üyelerin çogunlukta oldugu bir 
Yüksek ögretim Kurulu düşünülüyor, bunun gerçekleştirilmesine 
çalışılıyor ve bu şekilde tam taslagı görmediğ;im için kati de konu
şamıyorum; ama Başkanın atanması Cumhurbaşkanının elinden 
alınıyor ve Başbakana veriliyor. Tabii, bu, bizce Anayasaya da ay
kırı; ama, daha önemlisi, bu, Yüksek ögretim Kurulunun politize 
edilmesi anlamına gelir. 

Dolayısıyla, Hükümetin çok etkin rol oynayabileceğ;i, Milli Egi
tim Bakanının çok etkin rol oynayabilecegi bir Yüksek ögretim 
Kurulu oluşturulması düşünülüyor. 

Bizler, üniversitelerin hiç görüşü alınmadan ve çok aceleye ge
tirilerek böyle bir teklifin yapılmasını, hem gelenekiere hem bun
dan sonra uzlaşmayla yaşamamız gereken bir toplumda uzlaşma 
ilkelerine aykırı görüyoruz. 

Birkaç gün evvel, Yüksek ögretim Kurulunda rektörlerin tü
müyle bir toplantı yaptık ve orada, bu görüşlerimizi kamuoyuna 
duyurduk. 

Rektörlerin kamuoyuna yaptıkları bu bildiri, herhangi bir zor
lamayla olmadı; çünkü, bazı zevat nedense "rektörler bunu zorla 
imzaladılar" gibi beyanlarda bulundular. Rektörler bunu zorla im
zalamadılar, rektörler bu bildiriyi kendileri hazırladılar ve kamu
oyuna sundular. 

Arzım şu ki; TÜBİTAK gibi, YÖK gibi, üniversiteler gibi, bilim 
odaklarının özgür, özerk, müdahaleden uzak, masun olmaları ve 
evrensel kurallarla çalışmaları esastır. Buna tecavüz edenler, bun
dan hiçbir zaman yarar görmemişlerdir ve ülke de zarar görmüş
tür. Bu bakımdan, Anayasaınızia ilgili bu toplantıda bur:ıa da kısa
ca deginmek istedim. 
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Üniversiteler olarak, anayasal düzenin devamını candan diliyo
ruz. Anayasal düzen demek "milli hakimiyet milletindir" demektir. 
Buna, candan baglı oldugumuzu, İstanbul Üniversitesinin, bu
gün, bu toplantıya yarı evsahipligt yapmak suretiyle, çok onurlan
dıgını arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

İbrahim BİRLER - Sunuş konuşmaları bölümünde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Genel Koordi
natörü, Konya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı Üyesi Sayın Ali Günaydın hitap edeceklerdir. 

Buyurun Sayın Milletvekilim. 

167 



İlk Anayasamızın ilanı 

Ali GÜNAYDIN 

Konya Milletvekili, 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın .Kurulu Genel Koordinatörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanını, Sayın Baş-
kanvekilimizi, değ;erli milletvekili arkadaşlarımı, Sayın Rektörü
müzü, değ;erli bilimadamlarımızı, sevgili gençlerimizi, basınımızın 
değ;erli mensuplarını saygıyla selamıayarak sözlerime başlıyorum. 

Mensubu bulunduğ;um ve bundan dolayı da gurur duyduğ;um, 
zaman zaman da ayrıcalığ;ını yaşadığ;ım İstanbul Üniversitesi Hu
kuk Fakültesinden mezun olalı 25 yıl oldu. Bu süreç içerisinde, bu 
gün, bu çatı altında fevkalade önemli bulduğ;um bir konuda konu
şuyor olmanın mutlulugunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu vesiley
le, engin memleket sevgisi ve hukuk bilgisiyle bizleri donatan say
gıdeger hocalarıma, buradan, hürmetlerimi ifade etmek istiyorum; 
ölenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, sag olanlara da sağ;lık, mutlu
luk ve başarı diliyorum. 

İlk yazılı anayasamızın kabulünün 120 nci yıldönümü müna
sebetiyle yapmakta oldugumuz bu sempozyumda, biraz sonra 
Meclis Başkanımız Doçent Doktor Sayın Mustafa Kalemli, Sayın 
Başkanvekilimiz ve değ;erli bilimadamlarımız, mufassal bilgiler ve
receklerdir. 

Onun için, ben, konunun uzmanı degerli bilimadamlarımızın 
sahalarına girmernek düşüncesiyle, Kültur Sanat Yayın Kurulu
muz hakkında ve onun işlevleri hakkında Yüce Heyete bilgiler arz 
etmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğ;ünün 14 üncü maddesi
nin dokuzuncu fıkrası gereğ;ince 25 Ekim 1 984 tarihinde Başkan
lık Divanımızın 34 sayılı Kararıyla kurulan, bu Yüce Kurul, milli 
egemenlik ilkesini geniş halk kitlelerine yaygınlaştırarak, benim
setmek amacını taşımaktadır. Bugüne kadar bilimsel, kültürel, 
sanatsal, sportif faaliyetler ve aktiviteler gerçekleştirmiştiL 

Parlamentomuzun üstlenmiş oldugu özel misyon çerçevesinde, 
toplumumuzda var olan demokrasiye inanç ve bağ;lılık, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin önemi, gerek yurtiçinde gerekse yurtdı
şında sempozyumlar, ilişkiler gerçekleştirerek, faaliyetlerde bulu-
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narak, hem iç kamuoyumuza hem de dış kamuoyuna mesajlar ve
rilmesini amaçlamaktadır. 

Bu amaçla da, Sayın Başkanımızın da direktilleri dogrultusun
da Sovyetler Birliginin dagılmasından sonra Orta Asya'da meyda
na gelen Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz devam etmekte, ora
daki kültür varlıklarımızı araştırarak ve milletlerimiz arasında ve 
de parlamentolarımız arasındaki ilişkileri geliştirecek girişimleri
miz başlamıştır. Kazakistan'a ve Kırgızistan'a ziyaretlerimiz oldu, 
digerlerini de devam ettirecegiz. 

Kurulumuz, 23 Nisanlan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
hüviyetinin yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldö
nümleri olarak kapsamlı, törensel programlarla da kutlamakta, 
ulusal egemenlige dayalı ve temsili esaslan öngören demokratik 
yapımız v~ işleyişiyle ilgili yapılan bilimsel toplantıların tamamı da 
kitap haline getirilerek, kütüphanelerimize, üniversitelerimize ve 
halkımıza ulaştırılmaktadır. Bu maksatlada 78 adet kitabımız ha
zırlanmış, bunların önemli bir bölümü basılmış, birkaç tanesi de 
baskı aşamasında bulunmaktadır. 

Bu nitelikteki toplantıları, gerek Ankara'da, gerekse yurt gene
linde üniversitelerimiz, valilerimiz ve belediye başkaniarımızla iş
birligi yaparak düzenlemekteyiz. Tüm siyasi parti temsilcilerinin 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına onların katıldıgı, iştirak et
tigi bu toplantıların, halk ve parlamenter kaynaşmasının en yük
sek örneklerini oluşturdugunu görüp izlemekteyiz. 

Dün, Türk dilinin kullanımına ilişkin yasa teklifiyle ilgili hazır
ladıgımız bir toplantıda, Kurul üyesi, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde grubu bulunan tüm siyasi partilerimizin temsilcileriyle. Türk 
Dil Kurumu üyeleri, Başkanı ve çeşitli üniversitelerimize mensup 
uzman bilim adamlanmızın da katkılarıyla bir çalışma grubu oluş
turduk. 22 Aralıkta Dolmabahçe Sarayında, Yüce Atatürk'ün Türk 
Dil Kurultayını ilk topladıgı salon da. fevkalade güzel ve bir kon
sensüs içerisinde toplantı icra ederek, bu gün buraya geldik. 

Meclisimiz kurulalı 75 yıl oldu; geçen yıl üçüncü çeyrek asrı 
kutladık. Bu süreç içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açı
lışının 75 inci yıldönümü yogun etkinlikleri arasında, ayrıca "Ta
rih İçinde Türk Musikisi" albümünü de hazırlatmak suretiyle, 
dünya ülkeleri ulusal klasik müzikleri koleksiyonunada iştirak et
me imkanını bulduk. 
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Ayrıca Kurulumuz, KİT'lerde, kamu kurum ve kuruluşlarında 
bulunan, sanatsal degeri olan eserleri, özellikle KİT'lerin özelleşti
rilmesi gündeme geldikten sonra belirlemek, onları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında toplayıp, bir envanterini çıkardıktan 
sonra, yine ilgili kurumlarda kullanılmasını saglamak için çalış
malar da başlatmıştır. 

Bu yıl, Ekim ayı içerisinde fevkalade önemli buldugumuz iki 
ayrı toplantıyı düzenleme imkanımız oldu. ı 946'da çok partili si
yasi hayata geçtik, kesin olarak geçişimiz oldu ve onun 50 nci yılı 
sempozyumu ile Medeni Kanunumuzun kabulünün 70 inci yıldö
nümü münasebetiyle. çeşitli üniversitelerimiz, sivil toplum örgüt
lerimiz ve Türk Parlamenterler Birligtyle işbirligi yaparak geniş ka
tılımlı bilimsel toplantıları ve sempozyumları yaptık. 

Bugün de işte buradayız. İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ile işbirligi yaparak, ilk Anayasamızın ilanının 
ı2o. nci yıldönümü .münasebetiyle bu ilmi sempozyumu icra edi
yoruz. 

Bu toplantıya ev sahipligi yapan, İstanbul Üniversitesi Sayın 
Rektörüne, Hukuk Fakültesi Sayın Dekanına ve bilim adamlarımı
za, katkısı bulunan herkese ben de teşekkürlerimi ifade etmek is
tiyorum. Bu ve benzeri bilimsel toplantılarda, siyasetçi, bilim ada
mı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve toplumumuzun önem
li bir kesimini oluşturan yüksekögrenim ögrencileri bir araya gele
bilme imkanını yakalamaktadır. 

Yukarıda arz ettigim gibi, yıl içerisinde gerçekleştirdigirniz bu 
toplantı ve etkinliklerintamamı kitap haline getirilecek, bu toplan
tımızda da oldugu gibi stenograflarımız tespitlerini yapmaktadır, 
bantlara kayıtlar yapılmaktadır. Yine, kitap halinde üniversiteleri
mize ve tüm halkımıza ulaştırılacaktır. 

Geçen ay içerisinde, Kurulumuzun almış oldugu fevkalade 
önemli bir kararla, Türkçenin resmi dil olarak ilanının 720 nci yıl
dönümü etkinliklerine maddi ve manevi destek verilmesi hususu 
kararlaştırılmıştır. ı 3 ve ı 4 Mayıs ı 997 tarihlerinde Karaman İli
ınizde gerçekleştirilecek olan, Tarih İçerisinde Türk Dili Bilgi Şöle
ni münasebetiyle, Türk Cumhuriyetlerinden parlamenterlerimiz, 
bilim adamlarımız, halk ozanlarımız ve ayrıca Türkçenin konuşul
dugu ülkelerden gözlemci sıfatıyla temsilciler ve dünyaca ünlü 
türkologlar ülkemize davet edilecek, konuk edilecek ve Türk dili-
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nin dünya dilleri içerisinde önemli konumu bir kez daha tespit ve 
tescil edilecektir. 

Özet açıklamalarımızdan anlaşılacagı üzere, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, gerek ulusal gerekse 
uluslararası düzeyde demokrasi ve insan hakları konusunda son 
derece degerli ve örnek çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalış
maların, Türk bilim hayatı başta olmak üzere. siyaset ve sanat 
çevrelerimizde demokrasi kültürünün oluşması ve yerleşmesi açı
sından çok yararlı hizmetler oldugu kanaatini taşımaktayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan her siyasi par
tinin Kurulumuzda üyesi vardır ve Kurulumuz üyesi degerli mil
letvekili arkadaşlarım günlük siyasi kaygıları bir tarafa bırakarak, 
el birligt içerisinde ulusal egemenlik, demokrasi ve insan hakları 
kavramlarının daha iyi tanıtılması, araştırılması yolunda yogun 
destek vermektedirler. 

inanır mısınız, Kurulumuz 1 984 yılından bu yana var; ama, 
ben 5 yıldır içerisindeyim, daha hiçbir kararını çoklukla almamış
tır, hep ittifak halinde, memleket meselesi, demokrasinin oldugu 
yerde, kültürün oldugu yerde hep ittifak halinde, bütün siyasi 
partilerin temsilcileriyle elele olayı götürmekteyiz. Bundan dolayı, 
bu Kurul içerisinde bulunan degerli milletvekili arkadaşlarıma ve 
yogun çalışmalarından ve ürünlerinden dolayı Kurulumuz sekre
taryası degerli bürokratlarımıza huzurlarınızda yürekten teşekkür 
etmek istiyorum. 

Bu toplantının düzenlenmesinde himayelerinden dolayı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Doçent Doktor Sayın Mustafa Ka
lemli Beyefendiye, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanvekili 
ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuzun Degerli Başkanı, aynı za
manda bu toplantıların da fikir babası olan degerli büyügümüz 
Sayın Hasan Korkmazcan~a. ÜniversitemiZ Rektörüne, Dekanımı
za, bilim adamlarımıza ve emegi geçen herkese, buradan tekrar 
tekrar teşekkürlerimi ifade ediyor, toplantının hayırlı olması. dile
giyle hepinize saygılar sunuyorum. 

İbrahim BİRLER- Bu bölümün son konuşmasını yapmak üze
re, Denizli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sayın Hasan Korkmaz
can'ı kürsüye davet ediyorum. 
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Hasan KORKMAZCAN 

Denlzli Milletvekili 
TBMM Başkanvekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, Sayın Vali, 

degerli ögretim üyeleri, sevgili gençler, basınımızın degerli temsil
cileri; benden önce konuşan degerli arkadaşım Ali Günaydın'ın 
ifade ettigi gibi, bu gün, 1996 yılında düzenledigirniz ve hepsi bir
birinden önemli bilimsel sempozyumlarımızın sonuncusunu açı
yoruz. 

Bu sempozyum dolayısıyla, akıllara gelecek bir soruyu hemen 
cevaplandırmak isterim. Kanun-ı Esasi, halkın oyu, halkUJ: katkı
sı ve destegi ile yayımlanmış bir anayasa degildir; kökenı.nde ulu
sal egemenlik kavramı yoktur. Bu bakımdan, ulusal egenıenlik il
kesinden dogan Türkiye Büyük Millet Meclisinin böyle b\r anaya
sanın ilanını neden sempozyum konusu ettigi haklı olarak sorula
bilir. Bu soruya verilecek cevap ise bizce basittir. 

Biz, Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak, 
sadece bugün ile ilgili degiliz; bugünkü her olayın kökünün geç
mişte bulundugunu bilerek, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ka~ 
nun-ı Esasi, bütün eksikliklerine ve aksaklıklarına ragmen, tari
himizdeki ilk anayasadır. Bugünkü, anayasal gelenegirniz tam 120 
yıl önce başladı. 

Birinci Büyük Millet Meclisinin üyeleri arasında, bu Anayasa
ya göre meşrutiyet kazanmış milletvekillerimiz de bulunuyordu. 
Ulusal egemenligin tartışılmaz kurucusu, eşsiz devlet adamı Ata
türk de son Meclisi Mebusanın üyeleri arasındaydı. O Meclisi Me
busanın İçtüzügü, son zamanlara kadar ufak tefek bazı degişiklik
lerle, ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde, sonra 1960 sonra
sı Millet Meclisi ve ardından, bir süre daha 1982 Anayasas~ göre olu-

. şan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanıldı. 

Meclisi Mebusan ise; 1876 Anayasasının bir kurumuydu. Bun
dan dolayı da, o Anayasanın ilanı bizim için çok önemlidir. Böyle
sine anlamlı bir olayı gözardı etmek, Kurulumuzun çalışma ilkele
rine ters düşerdi. Zira biz, bugünkü pek çok eleştiri konusunun 
dünden kaynaklandıgının bilinci içerisindeyiz. Bugünü ve yarını 
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istenilen biçimde düzenieyebilmek için dünden dersler çıkarma
mız gereklidir. Önemini belirttigim bu olayın, Türkiye Büyük Mil:
let Meclisinin kurulmasından önce cereyan etmiş bulunması, 

onun Kurulumuzca incelenmesine engel degildir. 

Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı tarafından Meclis 
içerisinde çalışan bir bilim kuruluna Türk Parlamento Tarihi yazdı
rılmaktadır. Başkanlık DivanımıZile Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu
muzun yakından izledigi ve bugüne kadar 9 cildi yayımianmış bu 
dev araştırmanın başlangıcı Osmanlı dönemine ayrılmıştır. İlk cilt, 
bugün ilanını andıgımız Kanun-ı Esasi'ye göre oluşan parlamento
muzu ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Eger bir Türk parlamento tarihi 
yazılacaksa, bunun elbette Osmanlı döneminden başlatılması ge
rekmektedir. Bu bakımdan, bu gün, 120 nci yılını kutladıgımız Ka
nun-ı Esasi, Türk parlamentosunun kökenini oluşturan çok önem
li bir hukukal metindir. Kurulumuz, bu düşüncelerle Kanun-ı Esa
si'nin bir bilimsel toplantı konusu yapılması kararına varmıştır. 

Bu anlamlı sempozyumun bilimsel hazırlıgı İstanbul Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi Dekanlıgınca gerçekleştirildi. Bunun sebep
lerinişöylece açıklayabiliriz: Kanun-ı Esasi İstanbul'da ilan edildi 
ve ilk parlamentomuz da, yine bu kentimizde toplandı. 

İlk anayasamızın ilanından iki yıl önce İstanbul Hukuk Fakül
tesinin temeli atılmıştır. 1880 yılında da o küçük ögretim kurumu 
tam bir yüksekokul durumuna getirildi. O zamanki adıyla "Mekte
bi Hukuki Şahane" olan fakültemiz, 1900 yılında ilk üniversitemi
zin; yani "Darülfünun"un faaliyete geçmesiyle tam bir bilimsel 
kimlik kazandı. · 

Özellikle, İstanbul Hukuk Fakültesi Darülfünun'un bir şubesi 
olduktan sonra. ilk kuşak Cumhuriyet hukukçularının da yetişti
gi büyük bir bilim ocagı haline geldi. Bu bilim ocagında, daha Da
rülfünun kurulmadan önce Mecelle'nin mimarı Ahmet Cevdet Pa
şa gibi dev hukukçular ders vermişler ve modern hukuk ögreti
miyle ilgili kitaplar yazmışlardır. Darülfünun içine girdikten son-

• 
ra. Fakültemizin hem ögretim hem de araştırma düzeyinde daha 
büyük bir yükselme görülür. 

Konumuz açısından şunu özellikle belirtmek isterim: Anayasa 
hukukuna ilişkin ilk modern araştırmalar da İstanbul Hukuk Fa
kültesi ögretim üyelerince başlatılmıştır. İsmail Hakkı ve Ahmet 
Beylerin yazdıkları "Hukuk-i Esasiye" kitapları son derece önemli-
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dir. Yine, Menemencizade, Ethem Beyin çevirileri anayasa hukuku 
alanındaki pek çok boşluğ;u doldurmuştur. 

Bir başka önemli tesadüften de söz etmeden geçemeyeceğ;im. 
Son Osmanlı Meclisi Mebusanın Başkanı Celalettin Arif Bey, İs
tanbul Hukuk Fakültesinin anayasa hukuku profesörü idi. Hu
kuk-i Esasiye adlı eseri (İstanbul 1325) çok ünlüdür. Celalettin 
Arif Bey de Türkiye Büyük Millet Meclisine katılmış ve İkinci Baş
kan seçilmiştir. 

Çok anlamlı bir başka tesadüf ise, ilk Meclisi Mebusanın şu 
anda bulunduğ;umuz yerde yapılmış; ancak, artık mevcut olmayan 
bir binada toplanmış olmasıdır. Böylece, görüldüğ;ü gibi, pek çok 
olay Kanun-ı Esasi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ara
sında bir ilişki kuruyor. 

Bu açıdan, sempozyumun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesince hazırlanması bu günün önemine denk düşmektedir. Ama, 
hemen şu noktayı belirtıneden de geçemeyeceğ;im: Kanun-ı Esasi 
Sempozyumunun İstanbul'da yapılması gerekliydi. Zira, yukarıda 
açikladığ;ım gibi bu Anayasa İstanbul'da ilan edilmiş, ilk anayasal 
kurumlar burada oluşturulmuştu. 

Sempozyumun hazırlama görevi sadece bu neden1e İstanbul 
Hukuk Fakültesine verilmiştir; çünkü, İstanbul'da bu konuda ha
zırlık yapabilecek en yetkili kuruluş fakültemizdi. Sonradan yuka
rıda belirttiğ;im tesadüfler de ortaya çıktı. İstanbul Hukuk Fakül
tesinin sempozyumumuzu hazırlaması böylece güzel bir anlama 
büründü. 

Sempozyuma sunulacak bildirilerde Kanun-ı Esasi çeşitli yön
lertyle değ;erlendirilecektir. 

Biraz sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, 
ilk anayasamızın tarihsel ve siyasal anlamı üzerinde duracaktır. 

Ben, bu sunuş konuşmasında konunun önemi üzerinde sizle
re genel bir bilgi vermeye çalıştım. 

Ayrıca, Meclisimizin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun ne ka
dar verimli bir biçimde çalıştığ;ı bu sempozyum dolayısıyla bir ke
re daha ortaya çıkmıştır. Sözlerimi bitirirken, sempozyuma katkı
sı geçen bütün bilim adamlarımızı ve yöneticilerimizi kutluyorum. 

Bilimsel toplantımızın açış konuşmasını yapmak üzere, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Doçent Doktor Sayın Mustafa Ka~ 
lemli'yi kürsüye davet ediyorum. 

Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. 
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Türkiye Büyük MUiet Meclisi Başkanı 

Degerli konuklar. biraz önce arkadaşlarım da degindiler. Bu 
gün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yarı ev sahipligi ve İstanbul 
Üniversitesinin yarı ev sahipligiyle. burada güzel bir toplantı dü
zenlendi. Bu toplantı, mutlaka bilimsel yönleriyle biraz sonra baş
layacak olan sempozyumda degerlendirilecektir. Ama, ben, bir 
başka noktasına iki cümleyle deginmek istiyorum. 

Bu gün, biz, burada önemli bir iş yapıyoruz. Bir tarih düşüyo
ruz; ama. geçmişimize de sahip çıktıgımızı bir başka şekliyle gös
teriyoruz. İki nokta da önemlidir; hem 120 yıl öncesine tarih düş
mek. geldigirniz noktayı belirtmek bakımından hem de geçmişimi
ze sahip çıktıgımızı göstermek bakımından önemlidir .. O bakım
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, bu toplantıyı 
fevkalade önemsiyorum. 

Bir başka önemli iş daha yapıyoruz. Bütün kurumları bir ara
ya getiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ki, orada, bütün siya
si partilerin temsilcileri var. bütün arkadaşlarım burada. seçilmiş 
insanlar İstanbul Üniversitesinin idarecileri, üniversitemizin bilim 
adamları. ögrencilerimiz. vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili. 
kurumlardan gelen veya şahsen gelen degerli konuklar. sevgili 
gençler ve basın, hepsi bu salonda; kimse. zorla çagırmadı, kimse 
zorla getirmedi; herkes isteyerek, arzu ederek geldi. Demek ki. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Baş
kanlıgı bugün önemli bir işlevi gerçekleştirdi. 

Ayrıca, bir şey daha yapıyoruz. Millet Meclis yakınlaşmasının 
bir örnegini veriyoruz. Bizde nedense. son günlerde, son aylarda. 
son yıllarda kurumları, hep birbirinden kopuk gösterme gayretle
ri var. Biz, devlet olarak bir külüz, bir bütünüz; millet olarak bir 
külüz. bir bütünüz; birbirimizden ayrılıgımız. birbirimizden farklı
lıgımız yok. Bu kurumlar, bu devletin kurumları; bu insanlar bu 
milletin fertleri. İşte. biz. bu gün. Millet Meclis yakınlaşmasıyla 
kastettigim olayı. bir arada bulunmayı gerçekleştiriyoruz. 

Saydıgım bütün bu hususları dikkate alırsak. önemli bir işlevi 
gerçekleştiriyoruz. Onun için, herkese ayrı ayrı teşekkür ettim. Bir 
kere de iştirak edenlere teşekkür etmek istiyorum. Türk bilim ve 
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siyaset yaşamına büyük katkılar getirmesi dileklerimle, sempoz
yumu açıyorum. 

Hayırlı ve ugurlu olsun. 

Teşekkür ederim. 

İbrahim BİRLER-Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Degerli konuklarımız, sempozyumumuzun birinci oturumuna 
geçmeden önce küçük bir arzım olacak. Bu toplantımıza davetli 
olan; ancak, çeşitli mazeretleri sebebiyle katılamayan Sayın Baş
bakan, siyasi parti genel başkanları, sayın bakanlarımız, grup 
başkanvekillerimizden toplantının verimli, başarılı geçmesini dile
yen ve Yüce Heyete iyi dileklerini, saygılarını sunan mesajlar aldık; 
.biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, degerli milletve
killerimiz, degerli bilim adamları, degerli konuklarımız; sempozyu
mumuzun birinci oturumuna geçiyoruz. 

Birinci oturumumuzun Başkanı İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aysel Çelikel ve konuşmacılar 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ögretim Üyesi Profesör Dok
tor Gülnihai Bozkurt ve Bogaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Zafer Toprak; üç 
degerli hocaını buraya davet ediyorum. 

176 



BİRİNCİ OTURUM 

OTURUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Degerli konuklar, ulusal egemenligimizin temsilcisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyle, ülkemizin ilk ve en köklü bilim kurumu 
olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte düzenledi
gi bu toplantıdan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu, üniversitele
rimiz ile kamu kurumlarımız arasında çok güzel bir işbirliginin ifa
desi olarak yerini almıştır. Bunun devamını diliyorum ve ilk ana
yasamızın 120 nci yılı nedeniyle yapılan bu toplantıyı açarken, bu 
anayasaya emek vermiş olanları rahmeile ve saygıyla. minnetle 
anmak istiyorum. 

Bu oturumda iki konuşmacımız var. Sayın Profesör Doktor 
Gülnihai Bozkurt. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
Tarihi ögretim Üyesi ve Ankara'dan lutfettiler, bizi onurlandırdı
lar, ·kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci konuşmacımız. Profesör 
Doktor Zafer Toprak, Bogaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkı
lap Tarihi Enstitüsü Müdürü, kendilerine de bu toplantımıza ka
tıldıkları için teşekkürler ediyorum. 

Sanıyorum, ilk konuşma sırasını Gülnihai Hanıma vermek da
ha doğ;ru olacak. Hukuk tarihimiz açısından Kanun-i Esasinin du
rumu. 

Buyurun efendim. 
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Prof. Dr. Gülnihil BOZKURT 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öiretim Üyesi 

"Hukuk Tarihimiz Açısından Kanun-i Esasi'nin Durumu" 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın ko
nuklar, degerli ögretim üyeleri, sevgili ögrenciler; 1876 Anayasası
nın, hem tarihçüerin hem de hukukçuların en fazla işledikleri ko
nulardan birisi olması bir tesadüf degildir. Bugünkü demokratik 
ve laik hukuk sistemimize geçiş için en büyük adımlardan birisini 
bu Anayasa teşkil etmiştir. 

Teokratik Osmanlı Devletini, kaynagı, felsefesi ve kuralları tama
men farklı olan bir sistemin ürünü olan bu Anayasayı kabule zorla
yan pek çok iç ve dış neden vardır. Hepimizin bildigi gibi, 18 inci 
Yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahları, ülkeyi sürüklendigi çöküş
ten kurtarmak için çareler aramaya başladılar. Bu çalışmaları sıra
sında da Avrupa'yı ük dinleyen kulaklar oldular. Reformıst Osman
lı padişahlarının idare ve orduda Avrupa'yı örnek alarak modernleş
me çabaları kısa bir süre sonra hukuk alanına da yansıdı. 

3 üncü Selim, kanunların yenilenmesi konusunu ilk ele alan 
padişahtır. 3 üncü Selım, önce "uzun zamandan beri Devlet-i Aliy
ye'nin önemli nizarn ve kanunları terk edilerek nezaretsiz kaldıgm
dan birçok işler karışmış ve yüzüstü kalmıştır" saptamasım yap
mış; sonra da terk edilen bu kanunları tekrar uygulamaya koymak 
yerine, yeni esaslara dayanan kanunlar düşünülmesi gerektigini 
vurgulamıştır. 

Aynı vurgulamayı Tanzimat Fermanında da görüyoruz. "Ka
nunları uygulamadıgımız için ülke bu duruma gitti" diyorlar; ama, 
kanunları tekrar uygulamaya koymak yerine yeni kanunlara yö
neliyorlar. 2 nci Mahmut öncesi bu durumda siyasi gelişmeler, 3 
üqcü Selim'in isteklerini gerçekleştirmesine imkan vermiyor. 2 nci 

_Mahmut ise, Osmanlı Devletini hukuk devleti olmaya götüren ilk 
adımları atıyor. Ancak, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek ve ya
pılan yeniliklerin güvencesi olacak bir hukuk sistemini oluştura
madan ölüyor. 

Bu iki padişahın attıkları cesur adımlar, Tanzimat Dönemine 
giriş kapısını açmıştır. Tanzimat yeniliklerini gerçekleştirecek in-
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sanların yetiştiğ;i sosyal ve kültürel şart ve ortamı da. yine bu iki 
padişahın reformları yaratıyor. 

Hepimizin bildiğ;i gibi, Tanzimat hukuki açıdan bir resepsiyon 
ve kanuniaştırma dönemidir. Kamu hukuku alanında gerçekleşti
rilen en Önemli resepsiyon hareketiyse 1876 Anayasasının hazır
lanmasıdır. Biz, bu anayasayla ilgili çeşitli gelişmelere hukuk tari
hi penceresinden bakacağ;ız. 

Bilindiğ;i gibi, hukuk tarihi, bir hukuki kurumun ya da kavra
mın hangi ihtiyaçları karşılamak üzere. hangi şartlar altında orta
ya çıktığ;ını ve bu jhtiyaçlan karşılayıp karşılayamadığ;ını, karşıla
yamadıysa hangi nedenlerle karşılayamadığ;ını tespit ederek, bu
günkü hukukçulara o kurumların tekrar düzenlenmesi konusun
da önemli dersler veren bir bilim· dalıdır. 

Teokratik Osmanlı Devletinde bir anayasanın kabulü konu
sunda filizlenen ilk düşünceler, bu anayasanın hazırlanma süreci, 
yürürlüğ;e girmesi ve uygulamadan kaldırılmasına yol açan siyasi 
olaylar dizisi -yani, her aşaması bugün bile dikkate almamız gere
ken çok önemli derslerle doludur. Bu anay<;ısayı önemli kılan ilk 
husus. anayasal düzene geçiş için bir savaş verilmiş olmasıdır. Bu 
savaşı başta. Mithat Paşa olmak üzere bir avuç aydın. inan.çla, 
umutla ve çok özverili bir çalışmayla başlattılar. Ama savaş. ana
yasanın mimarı için ölümle, diğ;er yandaşları içinse, sürgün, hü
zün ve hayal kırıklığ;ıyla sonuçlandı. 

Anayasayı önemli kılan ikinci husus ise, bu savaşın bir süre 
sonra her türlü olumsuz koşula ragmen. daha da güçlenmiş, tec
rübelenmiş aydınlarla tekrar başlatılmış olmasıdır; çünkü, 1876 
Anayasası kısacık ömrüne rağ;men, anayasal hayat için yeterli alt
yapı ve en önemlisi özlemi yaratabilmiştir. 

Konumuzu. bu savaşın bazı önemli olayların altını çizerek işle~ 
yeceğ;iz. Öncelikle vurgulanması gereken, kuşkusuz Osmanlı Dev
letinde bir anayasanın kabulü konusunda ortaya atılan ilk düşün
celerdir. Bu düşünceleri 1860'lı yıllarda devrin gazetelerinde görü
yoruz. 

Şinasi, 1860'da Tercüman-ı Ahval'de "bir toplumda yaşayan 
halkın bu kadar kanuni vazifelerle mükellef olmasına karşılık, el
bette kendi vatanının menfaatına dair düşüncelerini beyan etme 
hakkı vardır" der. Bu yazıdaki en önemli nokta, artı, halkın mü
kellefiyetlerle yükümlü tebaa olmaktan çıkıp. ülkenin geleceğ;i 
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üzerine fikir beyan etme hakkına sahip vatandaş olması gerektigi
ne işaret edilmesidir. 

Şinasi "girmek istenilen Avrupa medeniyetinin esası akıl ve ka
nundur. Devlet ve hükümet fikri, sorumluluk fikrine baglıdır. Bir 
hükümet, halkı memleket idaresine ne derece ortak ederse. bu so
rumlulugu o derece hafifler. Despot idareler, bütün işleri ellerinde 
tuttukları için sorumlulukları en agır idarelerdir" diyor. Tabii, hal
kın yönetime katılması nasıl olacak; ancak parlamentoyla ... 

Şinasi hürriyet kavramından hiç bahsetmez. Yalnız, dikkatini 
üzerine çevirdigi Batılı fıkirlerle dini inançları arasında ahenk gör
mekle yetinir ki, bunu devrin bütün düşünürlerinde bunu görmek 
mümkündür. 

Namık Kemal ise, 1863 yılında Montesquieu'nun "Kanunların 
Ruhu" adlı eserini tercüme etmeye başlar. Onun fikirlerinin, özel
likle anayasa ve parlamenter yönetim biçiminin dini hukukla uy
gunlugunu belirterek, şeriatla bu ilkeleri bagdaştırmaya çalışıyor. 

Namık Kemal'e göre şeriatın adil kuralları, Montesquieu'nun 
belirttigi tabii hukuktur. Tabii hukukun temel kuralları, şahsi 
hürriyet, eşitlik, toplanma hürriyeti, memurların sorumlulugu gi
bi unsurlardan oluşur. Halkın hakimiyeti ise, hükümetin halktan 
kaynaklanmasıdır ki, bu her ferdin doguştan sahip oldugu bir 
haktır. Hükümeti, adalet içerisinde tutmanın yolu ise, hükümetin 
işleyişinde uyacagı kuralların açıkça belirtilmesidir; bu da bir ana
yasayla mümkündür. 

Namık Kemal'e göre egitim, uygarlık kapısını açacaktır. Egitim
le bireyler aydınlanacak, anayasa ise, devlet çarkının halk yararı
na bozulmadan dönmesini ve tüm işlerin düzelmesini saglaya
caktır. 

Namık Kemal, özellikle İngiliz Parlamentosundan övünçle bah
seder. "Mademki Avrupa bu hale topu topu iki asır içerisinde gel
miş ve mademki ilerleme araçlarını onlar bulmuş, biz o vesaiti ha
zır bulacagız ... Bizim hiç olmazsa iki asır içerisinde en medeni 
memleketlerden olacagımıza bir şüphe var mıdır" diyerek Avrupa 
taklitçiligine karşı; ama, onları ilerlemeye götüren araçlardan ya
rarlanmak ve ilerlemek yanlısıdır. 

Ziya Paşa, anayasa ve millet meclislerinden, yetkileri sınırlı bir 
parlamentodan bahseder ve "anayasa fikrini tartışalım" der. 
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Mithat Paşa ise. 1870'li yıllardan itibaren bir parlamento ku
rulması, bakanların sorumluluğu, hakimlerin bağımsızlığı konula
rındaki fikirlerini açıklamaya başlamıştır. Mithat Paşa. ülkeyi kur
tarmak için mutlaka sultanı kontrol altına almak gerektiğini, bu 
nedenle de her dinden insanın yer alacağı bir milli meclis kurula
rak, bakanları bu meclise karşı sorumlu tutmanın zorunlu oldu
ğunu savunur. 

Ali Suavi ise, bu saydığımız düşünürlerden farklı olarak. dün
yanın şeriat yerine dini olmayan kanunlarla idare edilmesini, din 
ve devlet işlerinin ayrılmasını isteyerek, laiklik fikrini çok açık bi
çimde ortaya koyan ilk düşünür olmuştur. Ali Suavi, mutlakiyet
ten meşrutiyete geçilerek cumhuriyete doğru ilk adımın atılmış 
olacağını da dile getirmiştir. 

Konumuz bakımından altı çizilmesi gereken bir diğer nokta. bu 
anayasayı istemeyen bir padişah ve sadrazama zorla kabul ettiril
miş olmasıdır. Gerçekten de, uzun bir süredir bir anayasa hazır
lanmasının gerekliliğini savunan ve mutlakiyetçi Abdülaziz'in 
tahttan indirilmesinde önemli rol oynayan Mithat Paşa. 5 inci Mu
rat tahta çıkarıldıktan sonra hazırladığı bit anayasa taslağının he
men görüşülmesini ister. Hemen kaydı var; çünkü, 5 inci Murat 
rahatsız. yerine mutlakiyetçi eğilimleriyle bilinen veliaht Abdülha
mit'in gelme ihtimali kesin. 

Dönemin Alman Elçisi Werther'in bu konuda çok ilginç bir göz
Iemi var. Bir raporunda Berlin'e bildiriyor; diyor ki "her geçen gün 
Sadrazam Rüştü Paşanın bir anayasanın alınmasına razı olmadı
ğını ve bunu devlet için tehlikeli gördüğünü daha iyi anlıyorum. 
Buna karşılık, Mithat Paşa, bu fikrin temsilcisi olarak, eşitlik için 
çok ileriye uzanan planlar yapıyor, bu konuda itirazlarla karşılaşı
yor ve Sadrazarula ilişkilerini. muvakkaten iyi tutmaya çalışıyor. 
Eşitlik, Mithat Paşanın çevresindeki hiç kimse tarafından gerçek
ten istenmiyor ve sadece görünüşte konuşuluyor." 

Alman Elçisi, Mithat Paşayla yaptığı bir görüşmede. Paşanın 
kendisine "Sadrazamın anayasaya karşı olmasına rağmen, onun 
yavaş yavaş bunun gerekliliğine inandırmayı umduğunu" söyledi
ğini de belirtiyor. Büyükelçinin raporlarında velialıtın da bir ana
yasa fikrine karşı olduğu yazılıyor. 

Mithat Paşa, tüm arzusunarağmen 5 inci Murat döneminde bir 
anayasa çıkarmayı başaramıyor. Bir anayasa ilanı sözü vererek 
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tahta çıkan 2 nci Abdülhamit, tahta geçişi nedeniyle çıkaracagı 
fermanda bulunan -ki, metni Mithat Paşa hazırlamıştır- ıslahat ve 
meşrutiyet sözcüklerini metinden çıkarıyor. Bu düzeltmeler, parli
şahın ileride anayasanın uygulanması konusunda alacagı tutu
mun ilk habercisidir. 

Anayasayı hazırlamak üzere kurulan komisyon, Fransız Ana
yasasını Türkçeye çevirmiş olan Küçük Sait Paşanın Meclis-i Vü
kelanın ve Mithat Paşanın -Belçika Anayasasını öngörmektedir
sunduklan üç tasarıyı görüşüyor. Bu tasarılar görüşülürken, Mit
hat Paşayla Sadrazam arasında sürekli tartışmalar çıkıyor. Sadra
zamın ısrarlarıyla Hıristiyanların şeri mahkemelerde şahitlik etme
leri ve orduya kabulleri hakkındaki maddeler tasarıdan çıkarıldı. 

Hepimiz biliyoruz ki, İslam hukuku. gayrimüslimlerin kadı 
mahkemeleri önünde şahitlik etmesini ve devlet hizmetine alınma
sını yasaklıyor, yüzlerce yıldır gelen bu uygulama anayasa komis-
yonunu da etkiliyor. · 

Öte yandan, anayasanın kafir işi oldugu, Meclise girecek Hıris
tiyanların şeriata aykın kanunlar koyacagı gibi söylentiler kamu
oyuna yayılıyor. Bu çalışmalar sırasında, deginmeden geçemeyece
gim ilginç bir olay da bir başka komisyonda geçiyor. Bu komisyo
nun başkanı Mithat Paşa, komisyonun görevi milletvekillerinin se
çim ve toplantı şekli hakkında bir talimatname hazırlamak. Bu ko
misyondaki ulema temsilcileri, gayrimüslimlerin Meclise alınmala
rını kabul etmez ve bu yönde oy kullanırken, Şeyhülislam olumlu 
oy vererek bu direnişi kınyor. 

Ünlü 113 üncü madde ise, Mithat Paşa~ Ziya Paşa ve Namık 
Kemal Beyin tüm itirazlarına ragmen anayasaya giriyor. Kabine 
6 Aralıkta tasarıyı onaylıyor. Bu arada, Rüştü Paşa Sadrazamlık
tan çekiliyor, yerine 19 Aralık 1876'da Mithat Paşa atanıyor. 

İngiliz Elçisi Elliot. bu konuda kendi Dışişlerine bir rapor yazı
yor. Diyor ki "Mithat Paşanın Saclarete atanması büyük önem ta
şıyor. O. liberal bir devlet ve aksiyon adamı. Eşitlik ilkesini ve sul
tan üzerinde anayasal bir denetim kurulması gerektigini savunu
yor." 

Alman Elçisi Werther ise "Sadrazamın iki ay süren tartışmalar 
sonunda degiştigini, Sadrazaının aslında daha önce çekilmek iste
mesine ragmen, Sultanın ve çevresinin baskılarıyl~ yerinde kaldı
gını. 6 zamandan beri anayasayı mutlaka çıkarmak isteyen Mithat 

182 



Prof Dr. Gülnihai BOZKURT 

Paşa ve onun çevresiyle sürekli çekişme halinde oldugunu. Rüştü 
Paşanın reformların gereklilige inandıgını; ama, ülkenin kurtulu
şunun sultanıngücünü artırınakla mümkün olabilecegini düşün
dügünü, politik gelişmelerin onu istifa zorladıgını" yazmaktadır. 

Rüştü Paşanın ülkenin bir anayasal sistemi taşıyamayacagı 
endişesiyle sorumlulugu almak istemeyip görevden ayrılmasına 
karşın, büyük devletlerin müdahalesini önlemenin ve ülkenin kur
tuluşunun tek yolunun bir anayasanın kabulü olduguna yürekten 
inanan Mithat Paşanın, her şeye ragmen bu konudaki kararlılıgı 
da raporda uzun uzun vurgulanıyor. 

Sadrazamlıga atanan Mithat Paşa. anayasanın ilan edilmesin
den önce son bir kez komisyonun toplanmasını istiyor. Adliye Na
zırı Cevdet Paşa diyor ki "mademki makam-ı muallayı saltanata 
bir padişah-ı akıl cülus etmiştir -yani, mademki akıllı bir padişah 
geldi başımıza- o halde, Kanun-i Esasinin ilanma lüzum yoktur." 

Bunun üzerine Mithat Paşa. Sultan Abdülaziz'in hallinin Ka
nun-i Esasiyi ilan gibi kutsal bir maksada dayandıgını, diger na
zırlar da Cevdet Paşanın fikirlerini kabul ve Kanun-i Esasinin ila
nırtı onaylamakta tereddüt ediyariarsa Saclaretten hemen istifa 
edecegini söyledi. Bakınız, kabine tasarıyı onaylamıştır, hrua bazı 
bakanlar "bu anayasaya gerek yoktur" demektedirler. 

Nihayet, 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı Anayasası ilan edildi. 

Bu konuda ilginç bir belge de, dönemin Dışişleri Bakanı Saffet 
Beyin bir raporudur. Saffet Bey diyor ki "Sadrazam -yani Mithat 
Paşa- Hatt'ı okuduktan sonra yaptıgı konuşmada minnet hislerini 
ifade etti. Anayasanın özgürlük, eşitlik ve medeniyetin bir zaferi ol
dugunu belirtti. Tüm ifadeler açık ve kesindir. Ülkenin ihtiyaçlan 
ve modern hukuk prensipleri için gerekli yeni kurumlar anayasa
da var ve bunlar teokratik karakterden uzak tutularak, hiçbir di
ni kayıt konmadan, idari düzen içinde reformların tatbikini sagla
yacaktıı:. Bu yeni kurumlar şeriata uymuyor. Anayasayla verilen 
eŞitlik ve özgürlük prensiplerinde Avrupa kamu hukuku örnek 
alındı ve bunlar bizim en büyük reformumuzu oluşturuyor." 

1876 Anayasası. esas itibariyle, biliyoruz ki 1831 Belçika ve 
1851 Prusya Anayasalarından yararlanılarak hazırlanıyor. Ancak 
bu anayasa, Belçika Anayasası gibi liberal bir anayasadan çok, bi
raz önce de deginildigi gibi, halka bagışianan meşruiyetçi bir sene-
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de benziyor. Bu nedenle, Prusya Anayasasına içerik itibariyle de, 
düzenlenme itibariyle de çok yakındır. 

1851 Prusya Anayasası 119 maddedir. Bölüm başlıkları, mad
de konuları, madde numaraları bile degişmeksizin 1876 Anayasa
sıyla tıpatıp aynıdır. O halde, Belçika Anayasası fikri var; ama, et
ki yok, tamamen 1851 Prusya Anayasasından etkilenmiş. Bu ne
denle de liberal nitelikli degil. 

1851 Prusya Anayasasına bakıyoruz; bu anayasa bir haneda
nın meşruiyetine dayandırılınış ve tüm iktidarı Alla4'ın yardımıyla 
hüküm süren meşru bir krala vermiştir. Yürütmenin üstünlügü
nü devamlı kılmak egilimi ve hürriyetleri kısıtlama pahasına istik
rar arama özelligi vardır. Bu anayasada halk egemenligi sözkonu
su degildir; üstelik. halkın hürriyet ve hakları iç ve dış tehlike söz
-konusuysa geçici olarak kaldırılabilir. Aynı özellikleri 1876 Anaya
samızda da görüyoruz. 

Gerçekten sultanın kendi rızasıyla bagışladıkları hariç. tüm 
yetkileri elinde tuttugunq görüyoruz ve monarşik rejimden pek 
çok açıdan bir ayrılma söz konusu degildir. Bu anayasanın. padi
şahın kutsal ve sorumsuz oldugunu belirten ilk maddelerinden 
başlayarak tümü gözden geçirildiginde, padişaha büyük yetkiler 
verilçligi görülmektedir; yani, padişah parlamenter sistemdeki 
sembolik devlet başkanı degildir. 

Anayasaya göre yürütmenin başı padişah. Sadrazam ve bakan
ları o seçiyor, hükümeti kurma, bozma yetkisi padişahta. Güveno
yu sistemi yok, bakanlar padişaha karşı kolektif olarak degil tek 
tek sorumlu. Her konudaki kanun tasarılarını hükümet hazırlıyor. 
Meclisi mebusanın kanun tasarısı teklif etme yetkisi son derece 
kısıtlı ve bunu, ancak padişahın izniyle yapabiliyor. Bakanların 
parlamentoyakarşı sorumlu oldukları yazılı ise de, Yüce Divanda 
yargılanabilmeleri yine padişahın izniyle mümkün. 

O halde, bakanlar, padişah izin vermezse, parlamenter deneti
me tabi degiller Padişahın kanun gücünde kararname çıkarma 
yetkisi. yürütme yanmda yasama gücünün de bulundugunu bize 
gösteriyor. 

Toplantı ve dernek kurma dışında tüm özgürlükler Osmanlı va
tandaşlarına bu Anayasayla tanınmış. Can, mal, ırz. konut doku
nulmazlıkları da güvence altında; ama, padişah, hepimizin bildigi 
gibi. devlete zararı dokunan kimseleri polis soruşturmasına daya-
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narak yurtdışına sürebilir ki, bu -ünlü hüküm -yani 113 üncü 
madde- Anayasanın kişi özgürlükleri bakımından degerini sıfıra 
indiriyor. Bu hüküm "kanunsuz suç ve ceza olmaz, yargılamasız 
kimse cezalandıralamaz" ilkelerine aykırı ve Anayasa, bu bakım
dan Tanzimat Fermanının bile gerisindedir. 

113 üncü madde için Ziya Paşa "bu maddeyle Kanun-i Esa
si'nin Kanun-i Esasi denilecek yeri kalmamıştır. Bundan böyle, 
hükümet istedigi tahkikab istedigi gibi yaptırıp, istedigini memle
ket haricille çıkarmak için Kanun-i Esasi'ye dayanacak. Böyle 
meşrutiyet kanunu nerede görülmüş" derken, Namık Kemal de, 
bu maddenin, evvela Kanun-i Esasi'yi tamamc;:n lagvedecegini. 
sonra da memurlara her şüphe ettikleri kişi hakkında padişahı ce
za vasıtası etme yetkisi verilmiş olacagını haklı olarak yazmıştır. 

Padişahın tüm bu sınırsız yetkilerine karşın, sorumsuzlugu
nun kabul edilmesi ve 113 üncü madde, temel hakların güvence
siz kalmasını ve dogal olarak demokrasiye geçişi de engellemiştir. 

Anayasanın ll inci maddesinde, devletin resmi dininin İslam 
oldugunun belirtilmesi de Tanzimat ve Isiahat Fermanlarından iti
baren, din ayrımının kaldırılması için sarf edilen çabalara karşın. 
devletin teokratik niteliginin altını çizmektedir. Mithat Paşanın 
kendi tasarısında "devletin devlet olmak itibariyle, dini yoktuı:" 
maddesi anayasaya girememiştir. 

Anayasaya büyük ümitler baglamış olan Mithat Paşa, 5 Şubat 
1877'de; yani, Anayasanın ilanından sadece 45 gün sonra. daha 
Anayasanın hazırlanma sürecinde tartışmaya düştügü 2 nci Ab
dülhamit tarafından, 113 üncü madde ilk kez kullanılarak İtal
ya'ya sürgüne gönderiliyor. 

Mithat Paşanın, İtalya'da Neue Freie Presse gazetesine verdigi 
demeç mutlaka bilinmeli. Diyor ki "sürgüne gönderilmem, sadece 
anayasal rejime karşı despotizmin reaksiyonu degildir. Montesqu
ieu, bize anayasanın yaratılmasının çok güç ve zaman alıcı oldu
gunu ögretmiştir. Kesin yetkili. egemen bir kral. ancak yavaş ya
vaş yetkilerinin azaltılmasına razı edilebilir. Sultanın ve bakanla
rının kişiliklerini Anayasa için tehlikeli görmüyorum. Ancak. sul
tanın danışmanları cesaret ve karakter gerektiren durumlarda 
kendi çıkarlarını gözetiyorlar. Ben. hiçbir zaman sultana. onun fi
kirlerine aykırı olabilecek düşüncelerimi saygıyla açıklamadan çe
kinmedim. -Ve vurucu cümleyi söylüyor- Yöneticilerin önünde 
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tüm gerçegi söyleme kapasitesine sahip insanların olmayışı en bü
yük şanssızlıgımızdır. 

Böylece, anayasal sisteme ilk darbe vuruluyor. Anayasanın ila
nı için çalışan aydınlar hayal kırıklıgına ugruyor. 

Mithat Paşanın aziine ragmen, Anayasanın uygulanma çalış
maları sürdürülüyor. Meclisler çalışmaya başlıyor, Meclisi Umumi 
29 toplantı yapıyor; çok kısıtlı yetkilerine ragmen, hükümete agır 
eleştiriler yöneltiyor. Öyle ki, dönemin ünlü Times gazetesi diyor ki 
"Osmanlı Devletinde Mebuslar Meclisi kurmanın istenildigi gibi 
olamayacagı sanılıyordu. Halbuki, bunun tam aksi görüldü. Me
buslar, görüşülen konularda tam bilgiye sahip gözükmekte ve çok 
eski zamandan beri mevcut bir meclis için bile iftihar vesilesi ola
cak surette iş görmektedirler. Medeni cesarete gelince, böyle bir 
genÇ mecliste az degil, belki de çoktur." Gerçekten, Meclis, sadece 
hükümeti degil, üstü kapalı da olsa padişahı da çok eleştirmiştir. 

Sonunda, giderek agırlaşan savaş koşulları bahane edilerek 
Meclis, padişah tarafından feshediliyor -bunu biliyoruz- bir daha 
da toplantıya çagrılmıyor. 

Anayasayı kabule zorlanan bir padişahla, devletin kurtuluşu 
için son çare olarak anayasayı gören, hürriyete inanmış bir avuç 
reformist devlet adamı tarafından gerçekleştirilen Birinci Meşruti
yet hareketi, böylece yarıda kalıyor. Daha hazırlanırken, büyük 
tartışmalara yol -açan ve epeyce yara alan bu Anayasada, halkı. 
hükümeti ve Meclisi Padişahın keyfi hareketlerine karşı koruya
cak önlemlere yer verilemedi. 

Demokratik geleneklerin olmadıgı toplumda, Anayasanın getir
digiyeni kurumlara sahip çıkma bilinci yerleşmemişti. Yetkilerini 
kısıtlayan bu kurumları dogal sayan düşünce sistemi de egemen 
ailede yerleşmemişti. Bu ortamda, 1876 Anayasası. döneminin 
sosyal bünyesine uymadı, kendisinden beklenen sihirli degnek gö
revini, dogal olarak yerine getiremedi. 

1876 Anayasasının en önemli özelligi Fransız ihtilaliyle Batı'da 
yayılan hürriyet, eşitlik gibi kavramlardan ve anayasal hareketler
den, kuşkusuz çok etkilenmiş olması ve hazırlanmasından uygu
lanmasına kadar her aşamasında medeni milletler seviyesine gel
me özleminin vurguianmış olmasıdır. 

Bu Anayasanın ilk Türk anayasası olarak hukuk tarihimizdeki 
yeri ve Türk anayasa hukukunun gelişmesine olan katkıları da ay-

186 



Prof Dr. Gülnihat BOZKURT 

nı derecede önemlidir. Bu Anayasanın toplumda yarattığı olumlu
olumsuz tepkiler artık sınırlı sayıda aydının değil, giderek artan 
sayıda insanın anayasa kavramını tanımasına yol açmış. bu geli
şim, ikinci Meşrutiyetin çok daha geniş bir tabandan gelen bir ha
reketin sonucu olarak doğmasına yol açmıştır. Bu Anayasayla de
mokrasi getirilememiş; ancak, yarattığı özgür hava içerisinde olu
şan fikir akımları halkı bilinçlendirerek, Türk devrimi ve getirece
ği demokratik düzen için önemli bir hazırlık dönemi ve basamak 
oluşturmuştur. 

Parlamento, hürriyet, eşitlik, devletin hukuka uyması gibi mo
dern hukuk kurum ve kuralları hukuk sistemimize bu Anayasay
la girmiştir. Ancak, ne anayasa ne de resepsiyonla alınan diğer ka
nunlar, ülkede mevcut hukukla uyum sağlayabilmiştir. Eski. ve ye
ni yasalar. bunların yandaşları ve uygulayıcıları arasında bir bağ 
kurulamamış, dini ve dünyevi hukuk arasındaki kaçınılmaz ikilik 
hep sürmüştür. 

Osmanlılar, lafzen aldıkları Batı kanunlarını, teokratik devlet 
yapısı içinde Avrupai ruhla uygulayamamışlardır. Yeni kanunları 
uygulamak üzere kurulan mahkemeler. mevcut kadı. cemaat ve 
konsolosluk mahkemelerinin yanı sıra yargı alanına girerek, yargı 
örgütünü daha da karışık bir hale getirmiştir. Eski hukukun yanı 
sıra kapitülasyon ve azınlık imtiyazlarının devamı da hukuk birli
ğin~ tamamen parçalamıştır. 

İşte, bu çokbaşlılık, yeni hukuk sistemimizin daha kolay ve ha
tasız düzenlenmesi için tekrarlanmaması gereken bir tecrübe ol
muştur. 

1921 Anayasasıyla Osmanoğulları ailesinin egemenliği, ·yerini 
"kayıtsız şartsız" sözcükleri de önüne eklenerek mUlete bıraktı. 
Çağdaş medeniyete yaklaşmak değil. içinde yer almak isteyen Ata
türk'ün gerçekleştirdiği hukuk devrimiyle eski hukuktan radikal 
biçimde kopuldu. Toptan resepsiyon ve siyasal devrimler, yeniden 
hukuk çokluğuna düşülmesini ·engelledi. Hukuk devriminin başa
rısı ve toplumda, özellikle kamu hukuku açısından hiçbir sorun 
çıkarmaması, biraz önce değindiğimiz uygun ortamın Tanzimat 
kanunları ve 1876 Anayasa,sıyla çoktan yaratılmış olmasıdır. 1876 
Anayasasını önemli kılan da bu sonuçtur. 

1876 Anayasasından alınabilecek en büyük derse gelince, salt 
bir anayasanın ve bir parlamentonun varlığı. bir ülkeyi demokra-
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tik yapmaya yetmemiştir. Demokrasi, onu yürekten isteyen, ona 
yürekten inanan insanlarla sürdürülebilir. Büyük Atatürk de bu 
yüzden, demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşebilecegı halk ege
menligine dayalı tek siyasal sistem olan cumhuriyeti kurmuş "en 
büyük eserim" diye nitelemiş ve onu Türk gençligine emanet et
miştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum. 

Degerli konuklar, bu toplantının sonunda birkaç tane sorunun 
cevaplandırılması mümkün olacaktır; ama, bu soruların yazılı bi
çimde buraya ulaştırılması gerekiyor. Bunu daha evvelden bir ha
zırlık olsun diye söylüyorum. 

Şimdi, Profesör Zafer Toprak, Sivil Toplum, Temel Hak ve Öz
gürlükler ve Kanun-i Esasi üzerine konuşacak. 

Buyurun efendim. 
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Bojaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılip Taribi Enstitüsü Müdürü 

"Sivil Toplum. Temel Hak ve Özgürlükler ve Kanun-i Esasi" 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, seçkin 
konuklar, degerli meslektaşlarım, sevgüt ögrencüer; ben bir tarih
çiyim ve tarihi gtincel bir perspektifte degerlendirme geregine ina
nan bir tarihçiyim. Güncel sorunsallar baglamında tarihe bakmak 
gerektiginin bUincinde olan bir tarihçiyim. 

O nedenle de, bu tür bir sempozyumun örgütlendigini duydu
gumda ve bana öneri geldiginde, güncel bir perspektifle olaya bak
mak ve sivil toplum gibi, temel hak ve özgürlükler gibi günümüzün 
temel sorunsalları baglamında düne egümek geregini duyuyorum. 

Türkiye'de tarihimize bakarken, degişik donemlendirmeler ya
pılmaktadır. Kimi kez, bir kırılma noktası olarak Cumhuriyet alın
makta, cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak bir degerlendirmeye 
gidümekte, kimi kez, daha süreklüi~i vurgulayan bir perspektifle 
sorunlara egüinmektedir. 

Hukuk baglamında, hukuk devleti baglamında, hukuksal dü
zenlemeler baglamında, süreklüikler daha ön plana çıkartılıyor. 
Nitekim, 120 nci yıldönümü dendi~i vakit, ük Kanun-i Esasi'ye. 
daha dogrusu 93 Kanun-i Esasi'sine sahip çıkılıyor ve bunun ar
dından gelen diger ana kanunlar, bir şekilde bir digerine gönder
me yapılarak ele alınıyor. Aslında. bir bakıma tarihin temel sorun
sallarından birisi budur; süreklüikle, devamlıiılda kesintileri de
gerlendirmek. irdelemek. 

Ben konuşmamda, bu sorunsala, bu nedenle de salt Kanun-i 
Esasi dönemindeki birikimler baglamında olaya bakmayacagım, 
daha geniş bir perspektif içerisinde degerlendirme çabası içerisin
de olacagım. 

Demokrasi dedigirniz vakit, her şeyden evvel parlamenter bir 
düzeni hedefliyoruz. Bunun ötesinde, kuşkusuz katılımcı bir top
lum düzeninden söz ediyoruz. Tabii ki, çoguıcu bir toplum anlayı
şı ön plana çıkıyor. Türkiye'de çogulcu, katılımcı, parlamenter bir 
düzen. belirtüdigi gibi, benden önceki konuşmacıların da vurgula-
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dıgı gibi geniş bir zaman eksenine oturuyor. Bu baglamda, sivil 
toplum örgütlerinin de gelişimi, keza bu tür düzenlemeler ışıgm
da bir yörünge izlemektedir. 

Konuşmama başlarken, bir gizli belgeden söz edecegim. Aslın
da, belgenin üzerinde "gizlidir, işe özgü ve özeldir, parti büroların
da kullanılacaktır" diye bir niteleme oluşu nedeniyle gizli oldugu
nu vurguluyorum. Aslında, bu, 1930'lu, 1940'lı yıllarda Cumhuri
yet Halk Partisinin parti örgütlerine gönderdigi .bir dizi tamimi içe
ren bir kitaptan alınmış bir belgedir. Daha dogrusu, o dönem par
ti örgütü, merkezle alt örgütler arasındaki yazışmalarda bu tür bir 
kitapçık belirli aralıklarla çıkıyor, hemen hemen her yıl bir ya da 
iki kitapçık çıkıyor ve bu belge, o yılki tamimleri, parti örgütü içe
risindeki tamimieri içeriyor. 

Belgeyi gönderen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kü
tahya Saylavı Recep Peker. Şöyle deniyor bu belgede: "Bazı yerler
de gençler birligi, musiki cemiyeti, kültürevi vesaire gibi adlarla 
cemiyetler yapılmaktadır. Halkevi bulunmayan yerlerde kurulmuş 
bu türlü kurumların birçogu, ilk fırsatta halkevi örgütleri içerisine 
katılmakta iseler de bazı yerlerde halkevi bulunmasına ragmen, 
bu türlü kurumların yaşamakta ve çalışmakta oldukları görül
mektedir. Halkevleri, bu çeşit kültür kurumlarının bütün ergeleri
ni -yani, amaçlarını-çalışma programı içerisine daha geniş ölçüde 

almıştır. 

Bu yönden, parça parça kurumların ayrı ayrı çalışmalarına ha
kiki bir lüzum olmadıgından başka,· bunların varlıgı, degerli ve 
inanlı unsurların bir arada bulunup, toplu ve verimli çalışmaları 
imkanlarına da engel olmaktadır. Devrimiz ayrıl;ık ve dagınıklık de
gil. bütün milli vasıfları bir maksatla birleştirme devridir. Halkev
leri açılahilmesi için gereken şartların saglanmadıgı yerlerde, bu 
cemiyetl~rin parti örgütlerimizin sıkı ilgileri içinde çalışmalarına 
müsait davranabilmesine de, yurdun bilgili ve aydın bütün evlat
larını halkevi ülkesi etrafında toplamak amacımız olduguna göre, 
halkevi açmak imkanı elde edilince, bu kurumları uygun tedbirler
le ve birlik sevgisini aşilayacak telkin yolları ile dagıttırıp, bütün 
gençligi halkevi çatısı altında toplamak gerekir. Bu önemli işi de
geriyle uygun bir hassaslıkla kovalamanızı dilerim." 

Bir başka deyişle, 1936 yılında, Türkiye'de halkevi tek bir ör
güt olarak algılanmakta, diger örgütlerin bir biçimde halkevi bün-
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yesi içerisinde toplanması, daha dogrusu halkevi çatısı altında fa
aliyet göstermeleri ya da kendilerini feshedip bu tür bir yapı içeri
sinde yer almaları beklenmekte. 

Tek parti döneminde, aslında birçok alanda bu tür bir birleştir
me -tevhid- girişimi olmuştur. Bildigirniz gibi Türk Ocakları kapa
tılmış, daha sonraMason Locaları kapatılmış, Kadın Birligi kapa
tılmış; bu tür birçok girişimlerle karşı karşıya gelmişizdir. Aslında 
bunların nedeni nedir? Diger bir deyişle, bu tür geniş bir dernek 
seçkisinden tek e indirmeye yönelik çabalar nereden kaynaklan
mıştır? Ben, bunu açıklayacagım ve buradan meşrutiyet yıllarına 
gidecegim ve bu dönemdeki gelişmelerle UgUi bazı gözlemlerimi di
le getirecegim. 

Bugün, nasıl demokrasi sözcügü kilit sözcük ise, tek parti dö
neminde de tevhit dedigirniz sözcük ana sözcük işlevi görmektedir. 
Bir diger deyişle, birlik, birliktelik, üniter yapı. O nedenle, Cum
huriyet Türkiyesi, aslında üniter bir yapıyı hedeflemiş ve bu bir 
tepkinin sonucu olarak gündeme gelmiş. Neye tepki? Bunu irdele
yebUmek için, cumhuriyet öncesine şöyle bir bakmak gerekir. Tev
hit dendigi vakit ne amaçlanmıştır? Hepimiz çok iyi biliyoruz, Tev
hid-i Tedrisat (egitimin birleştirUmesi kanunu) diye bir kanun var
dır. Tevhid-i Adalet diye bir olay vardır, adalet örgütünün birleşti
rUmesi vardır, birçok benzer tevhidler bulabUiriz. 

Mesela, Tevhid-i Meskukat, her ne kadar meşrutiyet yıllarında 
gündeme gelmişse de paranın birleştirUmesi mevzuatıdır, parayı 
tek bir birim haline getirmeye yönelik gtrişimdir. Aslında, buna bir 
anlamda tırnak içerisinde, Osmanlının çogulculuguna bir tepki di
yebiliriz. Tabii, bu çogulculuk ne anlama geliyor, onu birazdan 
açıklayacagım. 

Osmanlı, bUdiginiz gibi çok hukuklu bir düzene sahip. Son dö
neme kadar gelindiginde, mesela bir mahkeme sistemine baktıgı
mızda, şeri mahkemeler var, bunların yayında nizarniye mahke
meleri var, ayrıca cemaat mahkemeleri var, konsoloshane mahke
meleri var. Hakikaten, toplum kendi içerisinde hemen hemen be
lirli kampartmanlara bölünmüş ve kendi alanları ayrı bir alana sa
hip. 

Keza egitime baktıgımızda, bu tür bir farklılıgı egitimde de gö
rebiliriz. daha çok mahalle mektepleri gibi dini egitim veren ku
rumlardan söz etmek mümkün. Daha sonra kurulmuş olan rnek-
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tepler ve daha seküler bir çizgiye girmiş olan mektepler var. Cema
at mektepleri var. Yabancı mektepler var. Gerçekten, böyle çogul
cu bir yapıyı görmek mümkün. 

Ancak, hemen şunu belirtelim ki, aslında bu çogulcu yapı, Os
manlının son dönemlerinden itibaren sorgulanmaya başlanıyor ve 
Türkiye'de uluscu hareket, bir tür ulus-devlet kaygısı bu çogulcu
lugu sorgulama gereğ;i duyuyor. Bunun da nedeni, aslında İmpa
ratorlugun bir biçimde.çözülmekte oluşu, parçalanmakta oluşu ve 
bunun faturasının da bir şekilde bu tür çok etnikli yapıya çıkarıl
ması veya bunların sakıncalarının bu çok unsurlu yapıda görül
mesidir. 

Nitekim, bu tevhid hareketi, daha cumhuriyet başlamadan ön
ce, meşrutiyet yıllarında gündeme geliyor. Mesela, Tevhid-i Tedri
sat dediğ;imiz olay, her ne kadar 3 Mart 1924 Mevzuatı ile kabul 
edilmişse de, daha 1916. İttihat ve Terakki Kongresinde tevhid-i 
tedrisat kararı alınıyor. Nitekim, Maarif Nazırı Şükrü Bey zama
nında, bütün vakıf mekteplertnin Maarif Nezareti ·bünyesinde tek
rar örgütlenmesi gündeme geliyor. Bir diger deyişle, aslında daha 
önce gelişmelere, daha önceki dagınıklıga oranla, ulus devletin 
gündeme getirdigi bir tepki olarak nitelendirebiliriz. 

Kanun-i Esasi, aslında, bu çok unsurlu, çok teknik unsurları 
içeren bir devlet modeli bünyesinde bir dizi düzenlemelere gitmiş
tir. O nedenle de, aslında meşrutiyetin ilk yıllarına baktıgımızda, 
bu yapıyi, bu çogulcu yapıyı, mevzuatta da çok net bir şekilde gör
memiz mümkün. 

1908'le birlikte Kanun-i Esasi'de temel bazı dönüşümlere, bazı 
degişikliklere gidilmiş ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili önemli 
sayılabilecek bazı hususlar yasal çerçeve içerisine sokulmuştur. 
Aslında bu mevzuata baktıgımızda, bunların bir çogunun daha 
sonraki mevzuata oranla epey ileri olduklarını da söyleyebiliriz. 
Mesela, İctimaat-ı Umumiye ve Tecemmüat hakkında Kanun-u 
Muvaffakata baktıgımız vakit, 1909-1912 kanuniarına baktığ;ımız 
vakit; bunun, bırakın tek parti dönemi, demokratikleşme sürecin
de önemli bir yolun katedildigi. 1956 Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanununa göre de ileri bir kanun oldugunu rahatlıkla söyle
yebiliriz. Hakikaten, bu 1909 İctimaat-ı Umumiye Kanununa bak
tıgımız vakit, bu mevzuatta önceden izin alınmaksızın toplantı ya
pılabilme özgürlügünün oldugunu görüyoruz. 
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Keza, ı909 Cemiyetler Kanununa baktıgımız vakit, büyük öl
çüde meşrutiyet yıllarındaki sivil toplum dokusunun oluşmasında 
bu kanunun son derece önemli bir yeri vardır. Aslında kanun da
ha çıkmadan, yasalaşmadan önce cemiyetler kurulmaya başlan
mıştı ve bu cemiyetler, Osmanlıda çok geniş spektrumu oluşturur. 
ı909 Cemiyetler Kanununa.baktıgrmız vakit, ı938 Cemiyetler Ka
nununun da ötesinde oldugunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Yine, ı9ıO'da hazırlanan bir İş Kanunu, Mesai Kanunu teklifi 
vardır. Bu kanun, Trablusgarp Savaşı, ardından Balkan Savaşları 
ve benzeri savaşlar nedeniyle bu teklif yasalaşamadı: ama, bu ka
nun teklifine baktıgımız vakit, bu teklifın ı936 İş Kanununun çok 
ötesinde oldugunu: hatta, ı 963 kanununun temel normlarını, 
ı 9 ı O kanununun içerdigini söyleyebiliriZ. 

Bu çelişki nereden kaynaklanıyor? Hakikaten, Türkiye'de Ka
nun-i Esasi ile birlikte gündeme gelen ve ı908 ile önemli açılımlar 
saglayan bir özgürleşme süreci yaşanmaktaydı. 

2 nci Meşrutiyet yıllarındaki ders kitaplarına baktıgımız vakit. 
aslında son derece ilginç bir görünüm elde ederiz. 

Mesela, hukuk kitaplarına baktıgımız vakit, özellikle benim çok 
ilgimi çeken Selanik Hukuk Mektebinin kitaplarına baktıgımız va
kit, şunu görüyoruz : 1908 yılında Selanik'teki hukuk mektebinde 
okutulan kitaplarda, anayasa kitaplarının ilk bölümü temel hak 
ve özgürlüklere ayrılmış durumda: yani, oradan hareket ediliyor. 
Bir kurumsal yapıyı çizmeden önce temel hak ve özgürlükler vur
guıanmakta. 

Ders kitaplarına baktıgımız vakit, bu konuda da son derece ra
dikal birtakım gelişmeler oldugunu görüyoruz. Diyebilirim ki, 2 
nci Meşrutiyet yıllarında okutulan tarih kitapları, içerik açısından 
ve dünya tarihi açısından baktıgımızda, bugün okutulan tarih ki
taplarının çok daha ilerisindedir. Daha dogrusu, orantı olarak 
baktıgınız vakit, bugün Türkiye'de tarih kitaplarında dünya tarihi
ne ne kadar bölüm ayırıyoruz, bir buna bakalım: bir de ı 9 ı O'lu 
yıllarda Ali Reşat'ın yazdıgı tarih kitaplarına bakalım, dünya tari
hine ne kadar bölüm ayrılıyor. 

İlginçtir, bu tarih kitaplarında Fransız Devrimi çok geniş bir yer 
alır ve Fransız Devriminin ötesinde, ı 789 İnsan Hakları Beyanna
mesi şerhlenerek anlatılmakta: yani, ögrenciler, insan hakların
dan bir noktada sorumlu tutuluyor bu kitaplarda. 
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Çok ilginçtir, Ali Reşat'ın bu ders kitapları Cumhuriyetin ilk yıl
larında da devam eder. Mesela, en son yeni harflerle -çünkü, Ali 
Reşat çok kısa bir süre sonra vefat etti- lise 3 için yazdığ;ı genel ta
rih kitabına baktığ;ımız vakit, benim kendi lise yıllarında okudu
ğ;um tarih kitaplarından ve bugünkülerden hayli hayli ileride bir 
tarih kitabı olduğ;unu rahatlıkla söyleyebilirim; bu, 1929'da ya
yımlanmış bir tarih kitabıydı. Yani, dünyayı kapsayıcılığ;ı. açısın
dan dünyayı algılayışı açısından, bu gerçeğ;i, karşılaştırdığ;ımız va
kit, net bir şekilde görüyoruz. Bunu rahatlıkla söylüyorum; çün
kü, hakikaten, bugün Türkiye'de tarih eğ;itiminin son derece çağ;
dışı bir nitelik taşıdığ;ını açıkça beyan etmek gerekir. Bugün, Fran
sa'da lise 3 üncü sınıf öğ;rencisi, 1946 sonrası dünya tarihini okur. 
Bizde lise 3 üncü sınıf öğ;rencisi daha cumhuriyete varamaz. İnkı
lap Tarihi diye bir dersirniz vardır, bu ders de 1938 ile birlikte so
na erer. Hatta, bir ara, biz bunu 1950-1960'lara çekmiştik, 12 Ey
lül sonrası tekrar geriye aldık; yani, günümüze bir türlü gelmiyo
ruz. günümüz tarihine bir türlü bakamıyoruz. 

Sivil toplum bağ;lamında olaya baktığ;ımız vakit, şunu açıkça 
söylemek gerekir: Türkiye'deki örgütsel yayıirma baktığ;ımız vakit, 
toplumda, bugünkü bağ;lamda siyaseti çok geniş bir tabana oturt
mak durumundayız, yani, parlamento, siyasetin, belki doruk nok
tasını oluşturur; ama, parlamentonun ötesinde her türlü çıkar 
grubu, baskı grubu, NGO dediğ;imiz sivil toplum örgütleri, bütün 
bunlar politikanın bir parçasını oluşturmaktadır ve bunlarla bir
likte temel hak ve özgürlükler, bugün artık, Türkiye sınırlarının 
ötesinde, çok daha genel bir kavramsal bütünün bir parçası ola
rak ele alınmakta. Türkiye'nin, bir şekilde, bu, kendi içine dönük 
parokyal bakışından kurtulması gerekiyor ve dışa açılan, dışı algı
layan bir perspektifle gününe bakması gerekiyor. İşte, sivil toplum 
örgütleri bu bakımdan son derece önem arz ediyor. 

Nitekim, 2 nci Meşrutiyet yıllarındaki sivil toplum örgütlerine 
baktığ;llİlız vakit, bu sivil toplum örgütlerinin kendi yayın organla
rına baktığ;ımız vakit, bunları, sürekli dışarı ile bir şekilde bir di
yaloğ;unun olduğ;unu; yani, dünyada neler oluyor, bütün bunlarla 
ilgili çok yakından bir iz sürdüğ;ünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu, 
sırf o günkü milliyetçilik anlayışımn son derece dışa açık bir şekil
de bir perspektif olmasından kaynaklanmıyor; aynızamanda o gü
nün yasal düzenlemelerinin, mevzuatının getirdiğ;i pülüralist bir 
yapıdan da kaynaklanıyor. 
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Kısaca, şunu vurgulaınakta yarar oldugu kanısındayım :Sivil 
toplum örgütleri, aslında, çogulcu bir ortaının ürünü ve bu çogul
cu ortam, aslında, anayasal düzenlemelerle önplana çıkıyor, ana
yasal düzenlemelerle bir ölçüde anlam kazanıyor. Bu baglarnda 
olaya baktıgımızda, Türkiye tarihini, anayasal gelişimini, genel bir 
perspektif içerisinde gördügümüzde, aslında, her bir anayasanın 
bir öncekine tepkisel unsurlar içerdigini ve aynı zamanda siyasal 
yapılanmaların da bu tepkilerin bir uzantısı olarak gündeme gel
diğini görüyoruz. 

Her ne kadar, anayasalar son sözü söyleyen belgeler değilse de 
siyasal yapılanmaların anayasalarla tam uyum içerisinde olmadı
gını rahatlıkla söyleyebileceksek de bu tür bir süreci, aslında, 93 
Kanun-i Esasi'sinden itibaren çok net bir şekilde görmek müm
kün. 93 Kanun-i Esasi'si ve 1908 sonrası yapılan düzenlemeler, 
aslında, belirli bir liberal anlayışı, belirli bir çoğulculugu hedefle
yen. ancak, kendi içerisindeki sorunsalları da beraberinde getiren, 
yani Osmanlının kendi yapısından kaynaklanan sorunsalları da 
beraberinde getiren bir anayasal düzenleme. 

1921 Anayasası -75 inci yıldönümünü idrak ettik, böyle bir 
toplantı 1921 Anayasası için de bir anlam taşıyabilirdi- 1924 Ana
yasasıyla birlikte, aslında, her ne kadar anayasanın bünyesinde 
bu tür unsurlar olmasa da daha üniter bir toplum anlayışının bir 
ulus-devlet anlayışının gündeme geldiği ve temel kriterin çogulcu
luk. katılımcılıktan çok, giderek kriz dönemine giren bir dünyada 
Türkiye'yi savunma güdüsüyle önplana çıkarılan bir dizi mevzuat 
olarak algılamak gerektiği kanısındayım. Bunun. bir noktada ka
lıntılarıyla 1950'li yıllarda da sürdügünü açıkça ifade edebilirim. 
1956 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa baktıgımiz vakit, 
bunu net bir şekilde görmemiz mümkün. 1961 Anayasası -ki, 35 
inci yılını idrak ettik bu yıl- bu tür bir birikime tepki olarak, bu tür 
bir yapılanmaya tepki olarak, bizim de olsa bu tür bir tepki olarak 
gündeme gelmiş bir anayasa. 1982 Anayasası da yine. 1961 Ana
yasasına benzer bir işievle degerlendirip, farklı bir noktaya geliş
meleri çekmiş bir anayasa; diğer bir deyişle, bir sarkaç işlevi gören 
bir yapı ile karşı karşıyayız. 

Bu açıdan, 196 ı Anayasasının getirdlgi bir dizi özgürlükleri 
Kanun-i Esasi'de ve Kanun-i Esasi vesilesiyle gündeme gelen bir 
dizi düzenlernede çok net bir şekilde görebiliriz. ı 96 ı Anayasanın 
getirdlgi bir dizi özgürlükleri. Kanun-i Esasi'de çok net bir şekilde 
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ve Kanun-i Esasi vesilesiyle gündeme gelen bir dizi düzenlernede 
çok net bir şekilde görebiliriz. 

Bir başka deyişle, çogulcu bir yapılanınayla ilgili, sivil topluma 
açılım saglayan bir yapılanınayla ilgili ı96ı sonrası birtakım dü
zenlemeler, ı 9 ı O'lu yıllarda da bir şekilde gündeme geldi; ama, 
bunların uygulanma alanının bir ölçüde sınırlı kaldıgını da söyle- · 
rnek gerekir; çünkü, 1910'lu yıllardan itibaren Türkiye, bir kriz 
dönemine girdi ve bu kriz dönemi, 2 nci Dünya Savaşı ertesine ka
dar bir şekilde sürdü. Bu kriz döneminde, biz bir ulus-devlet ku
ruculugu sürecine girdik ve bir ulus-devlet kurguladık ve bunu 
gündeme getirdik. Şunu hemen belirtmek gerekir : Cumhuriyet 
Türkiyesinin en önemli işlevlerinden biri, bütün bu sınırlamaları
na karşın, hukuk alanındaki tevhid unsurunu önplana çıkarması 
olmuştur. 

Hakikaten, Türkiye'de ı920'lerdeki resepsiyon olayı -ki. bir açı
dan Tanzimat dönemindeki resepsiyonun bir devamı niteliginde
dir- hukuk devletinin çok daha saglıklı temeller üzerine oturması
nı saglayan bir düzenlemeye yol açmıştır. Ama, aynı yapı, çoguıcu 
bir demokratikleşme sürecini de önplanda olmaktan, gündemin 
önplanında yer almaktan geri bırakmıştır; ama, bu, Türkiye'ye öz
gü bir olay degildir, hemen onu hatırlatayım; çünkü, 19 ı 9- ı 939 
dönemi tüm dünya tarihinde bir kriz dönemidir, demokrasiler pa
tır patır dökülmektedir, dünyada çok az ülkede demokrasi, bir öl
çüde kalabilmiştir. 

Bu nedenle, cumhuriyetin temel dönüşümleri, demokrasi için 
nesnel bir dizi birikimi gündeme getirmişse de -ki, bunu kaçınıl
maz bir şekilde vurgulamak gerekiyor- kadınlara saglanan hak ve 
özgürlükler, medeni hukuk alanında yapılan gelişmeler, bütün 
bunlar bu baglamda, aslında, önemli bir birikimi gündeme getir
miştir, 46'ya açılım açısından son derece önemlidir; ama, aynı şe
kilde, aynı dönemde temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum ör
gütleri açısından da önemli bir darbagazın yaşandıgını söyleme
den edemeyecegim. 

Benim konuşmam bu kadar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın TOPRAK 

Şimdi sorulara geçiyoruz. 
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Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL 
Galiba, bir arkadaşımız tarafından bana bir soru soruldu. Ben 

konuşmacı degilim; ama, soru bana soruldu. 

Soruyu okuyorum : 

- 1982 Anayasası askeri kökenli kişiler tarafından hazırlandı. 
1982 Anayasası halkın sorunlarını çözüyor mu? 

Bu konuda, herhalde, çok uzun konuşacak uzmanlarımiZ var; 
ama, kamuoyunda biliniyorki, 1982 Anayasası, özgürlükleri bir öl
çüde sınırlayan, kontrol altına alan bir anayasadır ve halkın so
runlarını çözme konusunda da yetersiz oldugu veya olacagı uzun 
süre söylendi, Anayasa kabul edildiginden beri söylendi. 

Şu anda, ortaya çıkan yeni bazı konular var; o konuları çözmek 
için de Anayasanın belirli maddelerinin yeniden ele alınması iste
niyor. Biliyorsunuz ki, anayasalarımız, sivil halkın hazırladıgı ana
yasalar olmamıştır hiçbir zaman; ama, bana öyle geliyor ki, bu 
toplumda halkın bütün egilimlerinin ittifakla oy verecegi bir ana
yasanın kabul edilmesi de son derece zor. Son zamandaki siyasi ve 
ideolojik gelişmeler bütün görüşlerin ittifak edecegi bir anayasaya 
imkan vermeyecek diye düşünüyorum. Ne yazık ki, böyle; çünkü, 
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri konusunda bir fikir birligi 
yok. Aslında, her toplumda, temel ilkelerde bir fikir birligi vardır; 
ama, bizim toplumumuzda bir ikilik yaratıldı. Onun için, bunun 
zor olacagını, esefle, söylemek istiyorum. 

Nedense, gazeteci arkadaşımız hep bana soruyor. 

Başka bir soru da şöyle : 

- Son YÖK yasa tasarısı, YÖK Başkanı ve rektörlerin Cumhur
başkanı tarafından atanmasını sona erdiriyor. Bu teklif kanunla
şırsa, YÖK Başkanını atayan işleme karşı yargı yolu açılıyor. YÖK 
Başkanının atanması ortak kararnameye baglanıyor. Rektörler 
Milli Egitim Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzasıyla 
atanacak. Rektörlerin tepkisini nasıl blıluyorsunuz? Rektörlerin 
ve YÖK Başkanının atanmasına karşı yargı yolunun açılmasını 
dogru buluyor musunuz? 

Böyle bir dizi soru ... 

Konumuzia ilgili bir soru degil; ama, Sayın Rektör konuşma
sında biraz degindigi için bu soruyu belki bana soruyorlar. Bu sa-
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İlk Anayasamızm ilanı 

balı oturumunun konusu bu değ;il; ama, burada öğ;retim üyeleri
miz, ögreiıcilerimiz var. Ben, özetle bir iki şey söyleyeyim : Rektör
lerio atanmasına yargı yolunun açılacagı biçiminde bir savunma 
içerisindesiniz, bu üç maddelik yasa tasarısını savunmak için. 
Ben, tasarıyı görmedim; çünkü, bu üç maddelik tasarı üniversite
lerimize gönderilmedi; yani, ne oluyor ne bitiyor, biz de basından 
izliyoruz; bir de sizin yazdıgınız şu yazılardan; demek ki, siz ben
den daha iyi biliyorsunuz. 

Bir kere, üniversitenin haberi olmadan, alelacele bir gün için
de üç maddelik bir taslak getiriyorsunuz ve onu hemen Plan ve 
Bütçe Komisyonuna gönderiyorsunuz. Bu. bir kere üniversiter ge
leneklere, demokratik gelenekiere kesinlikle uymayan bir olaydır; 
buna karşıyım. 

Rektörün atanmasında yargı yolunun açılması; böyle bir sorun 
şimdiye kadar hiç olmadı. Anayasa, Yüksek Ögretim Kurulunu bir 
ölçüde yarı özerk biçimde düzenlemiştir. Yüksek Ögretim Kurulu
nun 24 kişisinin öyle bir konumu vardır ki, çeşitli kurumlardan 
gelen, belirli oranlarda temsilciler vardın dört kişi oradan, üç kişi 
buradan diyerek 24 kişi oluşturulmuştur. Bu Kurulda atama yet
kisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Neden siyasi organa verilme
miş; neden Bakanlar Kuruluna verilmemiş; çünkü, hükümetler 
değ;iştr, bugün şu hükümet vardır ve onun düşüncesi böyledir; ya
rın başka hükümet vardır. Hükümetlerin. ideolojik düşüncelerine 
göre, her dakika YÖK üyelerini değ;iştirmek durumunda mı kala
caksınız? Bugün YÖK Başkanından hoşlanmadınız, yarın belki de 
başka iktidar çok hoşlanacak; yani, demek istiyorum ki, Anayasa. 
bu yetkileri, Yüksek Ögretim Kurulunun üyelerinin ve Başkanının 
atanma yetkilerini Cumhurbaşkanına verirken, bir şeyi düşünül
müştür, bir hesap yapılmıştır. Zaten. Anayasa, Yüksek Ögretim 
Kurumunu ve Kurulunu hükümete bagımlı olan bir kurum olarak 
da öngörmemiştir. 

Üniversite, hükümetin dogrudan dogruya hükmedeceğ;i bir ku
rum degildir. Üniversite, bilim özgürlüğ;üne sahip olan ve demok
ratik, özerk bir model içerisinde çalışacak bir kurumdur. Nitekim, 
burada, Osmanlı dönemindeki yasalar övüldü, iyi olan şeyler çok 
dogru olarak ortaya kondu; cumhuriyet dönemi zaman zaman 
eleştirildi; ama, onun iyi tarafları da bilimsel olarak ortaya kondu. 
Üniversitelere bu kadar çok hücum ederseniz, üniversitelerle bu 
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kadar çok oynarsanız. sonra bu. toplum için de ülke için de hiç iyi 
olmaz. 

Ben, ne yazık ki, YÖK Yasasının içerisindeki antidemokratik 
hükümlere karşı çıkarken -Yüksek ögretim Kurulu beni ilgilen
dirmiyor- yasanın içerisindeki fakültelerin kişiligini ortadan kal
dıran hükümlere karşı çıkarken, bugün belirli şeyleri savunmak 
dun.ımunda bırakıldıgım için. buna sebep olanlara teessüf ediyo
rum. 

Sayın Gülnihai BOZKURT'a bir soru var. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı ögretim Üyesi 
Doç. Dr. Burhan KUZU'nun sorusunu okuyorum : 

- Meclis-i Mebusanın feshedildigini söylediginiz. Aslında, tatil 
edilmiştir. 2 nci Abdülhamit'in Meclisi tatil etmesinde. o günkü 
Meclisin etnik yapısının rolü olmamış mıdır? 93 Harbi (Osmanlı
Rus savaşı) devam ederken, Meclisin yüzde 60 ını oluşturan gay
rimüslim ve gayri Türk olan mebusların savaşı konuşmak yerine· 
bölücülük, etnik ayrımcılık yapmalarının Meclisin kapatılmasında 

·hiç mi tesiri olmamıştır? Savaşa karar verilmesinde Mithat Pa
şa'nın gayret ve istegi düşünüldügünde Meclisteki konuşmaların 
anlamı daha iyi anlaşılacaktır. 

2 nci Abdülhamit için despot denildigini anlıyorum da Jöntürk
lerin, İttihat ve Terakki'nin iktidarı ellerine geçirdiklerinde uygula
dıkları despotizmi nasıl açıklıyorsunuz? 

Prof. Dr. Gülnihai BOZKURT 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öiretim Üyesi 
Birinci sorudaki tespitierinize ne yazık ki katılamayacagım 

Burhan Bey. 

Meclis-i Mebusan feshedildi. 2 nci Abdülhamit Meclisi feshe
derken içerisindeki etnik yapı nedeniyle feshetmedi. O, dogrudan 
dogruya demokratik gelişimden rahatsız olan. bunu istemeyen, bu 
nedenle de buldugu ilk fırsatta pratige döken bir yöneticiydi. Mec
lisin etnik yapıs~. hiçbir zaman Osmanlı Devletinin varlıgı, gelecegi 
konusunda bir tehlike teşkil etmemiştir. Meclisin kurulma neden
lerinden birisi de budur. Bütün unsurlan devlette mevcut Meclise 
alarak, onları vatandaş hissetUrrnek ve böylece devletin bir süre 
daha yaşamasını saglamak istemişlerdir ve Meclisteki milletvekil-
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İlk Anayasamızın İliine 

leri -eger, tutanakları okursak görecegtz ki- devlet için -sizin söy
lediginiz anlamda, bazı istisnai konuşanlar var; ama- özellikle 93 
Harbi için, çogunıugu, kesinlikle Rusya'nın isteklerinin kabul edil
memesi gerektigini, savaşa hazır olduklarını b<:!lirtmişlerdir. 

Bu anlamda, 2 nci Abdülhamit'in Meclisi feshini, onun demok
ratik bir gelişimi istememesine degil de gayrimüslimlerin üzerine 
atmak gibi bir tespite katıimam mümkün degil. Osmanlı Devletin
de gayrimüslimlerin bölücülük yapması -sizin deyiminizle-
182l'den itibaren -Yunan ayaklanmasıyla- Fransız ihtilalinin etki
lerinin Osmanlı Devletine yayılmasından sonra başlıyor, hepiniiz 
biliyoruz; ama, Osmanlı fikir adamlan ve devlet adamları da zaten 
buna karşı tedbir olarak Anayasayı getiriyorlar. Bence, Anayasa
nın geregi kurulan bir parlamentonun, karşı tedbir olarak kuru
lan bir parlamentonun sırf bu nedenle ortadan kaldırıldıgını söy
lemek, tabii ki mümkün degil. 

2 nci Abdülhamit için despot deniliyor, haklısınız, bunu anlıyo
rum diyorsunuz. Jöntürklerin, İttihat ve Terakki'nin iktidarı elle
rine geçirdiklerinde uyguladıkları despotizmi nasıl açıklıyorsunuz 
diye sormuşsunuz. İkisinin de birbirinden farkı olmadıgını düşü
nüyorum. Yani, siz öyle bir ifade kullanmışsınız ki, sanki, 2 nci 
Abdülhamit despottu, İttihat ve Terakki'nin yönetimi degildi şek
linde: böyle bir saptama yapılmadı; hiçbir objektif tarihçi ve hu
kuk tarihçisi, bir hukukçu da bunu zaten yapmaz, yapamaz. Bu 
vicdana aykırıdır, akla aykındır, tarihi gerçekiere aykırıdır. 
- 2 nci Abdülhamit, 30 yıl Anayasayı uygulamamıştır, Meclisi ka

palı tutmuştur ve İttihat ve Terakki yönetimi buna bir tepki olarak 
gelmiştir; ama, çok kısa bir süre sonra, onlar da işi, tek parti dik
tatoryasına dönüştürmüşlerdir. 1876 Anayasasında yapılan degi
şiklikler 1909 yılında her geçen gün geriye götürülerek, sonunda 
1909 Anayasası ilk kabul edildigt haliyle olan Anayasa, tamamen 
geriye götürülmüş, anlamını yitirmiş bir hale gelmiştir. 

Bu nedenledir ki, zaten, konuşmamda "ne Birinci ne de İkinci 
Meşrutiyet demokrasiyi getiremedi" dedim. Eger, İttihat ve Terak
ki yöneticileri Jön türkler, zaten despotik olmasalardı diyecektim ki 
"ikinci Meşrutiyet döneminde demokrasi gelmiştir." 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Toprak'a Doç. Dr. Burhan KUZU'nun bir sorusu var. 
Soruyu okuyorum : 

1876 Kanun-i Esasi'si için Celalettin Arif Bey\"Halk için Avcılık 
Nizamnamesinden farkı yoktur" diyor. Bu tespitin Anayasanın ya
şayabilirligi üzerindeki etkisi, sizce ne ölçüde olmuştur? 

Prof. Dr. Zafer TOPRAK 

Boiaziçi Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve 

ink.ılap Taribi Enstitüsü Müdürü 

Bir kere, hemen şunu belirtmek gerekir :Genellikle, birçok 
kaynakta 1876 Kanun-i Esasi'si dış baskılar sonucu kabul edilen 
bir belge olarak gündeme gelir. Bu tür gelişmelerde neresi iç bas
kı, neresi dış baskı, bu tür bir ayrıma gitmek son derece güçtür. 
Bu, bütünsellik arz eden bir husustur. 

Aslında, 1876 öncesi bu dogrultuda gelişmeleri degerlendirdi
gimiz takdirde, Türkiye'de anayasal düzene dogru önemli birtakım 
adımların atıldıgını gözlemleyebiliriz. Daha önce, birtakım belgele
ri de yine, anayasal belge olarak degerlendirmemiz mümkün. Bu 
bir süreç; demokratikleşme sürecinin bir parçası. Bunun ne kada
rı halk tarafından benimseniyor, ne kadarı halkın diretmesiyle 
gündeme geliyor; bu da pek fazla anlamlı gelmiyor bana; çünkü, 

· hakikaten, bu tür süreçte bir faktör olarak halkın, toplumdaki et
kinligi, aslında, bir ölçüde kamuoyu diyebilecegimiz -o günler için 
efkar-i umumiyediye nitelendirdigimiz- faktörle baglantılı. 

Türkiye'de veya Osmanlının son döneminde kamuoyu oluştu 
mu, bu dogrultuda belirli gelişmeler oldu mu; bence oluştu. Tür
kiye'de basınla birlikte bir kamuoyunun oluştugunu söyleyebiliriz. 
Yani, 19 uncu Yüzyıldan itibaren bir entelektüel yaşam var. Bir 
kamuoyu sürecinin oluştugunu söylememiz mümkün; ama, bu
nun ne denli kapsayıcı oldugu ayrı bir soru. Türkiye'de o nedenle 
"Halk için Avcılık Nizamnamesinden farkı yoktur" türü bir benzet
me, bence talihsiz bir benzetmedir; çünkü, bugün, nasıl ki 120 nci 
yılını bir şekilde, burada degerlendirme çabası içerisindeysek, 
Türkiye'de anayasal gelişmelerin de bir dünü vardır, bir geçmişi 
vardır; bugünkü anayasal gelişmeler bir tür birikimin sonucudur. 
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İlk Anayasamızın İ/anı 

Bu birikim, eksisiyle, artısıyla bizimdir, bu toplumun malıdır ve 
bir şekilde buna sahip çıkmak gerektigine inanıyorum. 

Bir başka soru da İstanbul Üniversitesi Ticaret Hukuku 
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ayşe OTMAN'dan: 

Ali Reşat Bey'in yazarı oldugu lise tarih kitabının içerigi konu
sunda aktardıklarınız son derece ilginç ve günümüze ışık tutacak 
niteliktedir. 

Yürürlükteki Anayasamızın egitime ilişkin hükümlerini, bah
settiginiz egitim politikamız ışıgında degerlendirerek, toplumumu
zun gerçek ihtiyaçlarını gidermeye uygun olup olmadıgını belirte
bilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Zafer TOPRAK 

Hemen şunu belirteyim: Bugün tarih kitapları belirli bir onay
dan geçmek durumunda, daha dogrusu Cumhuriyetle birlikte Ta
lim ve Terbiyenin süzgecinden geçmek durumunda. Talim ve Ter
biyenin kuruluş amacına baktıgınız vakit. son derece tutarlı bir 
çizgide bir kuruluş olarak görürsünüz. Hakikaten, Türkiye'deki 
mozaigi olumlu açıdan da degerlendirebilirsiniz, olumsuz açıdan 
da degerlendirebilirsiniz. Türkiye'de -demin söyledigim türde- son 
derece farklı egitim kurumlarının varlıgı. Osmanlının son dönem
lerinde, Osmanlının bir imparatorluk olarak, bir devlet olarak bü
tünlügünü bir ölçüde tehdit eder nitelikte bir egitim süreci. 

Diger bir deyişle, hemen şunu belirteyim: Benim hacası bulun
dugum üniversitenin geçmişine baktıgınız vakit, bu kurumun bir
çok mezunu -19 uncu Yüzyılda, 20 nci Yüzyılda- Balkanlarda ve 
Anadolunun birtakım yörelerindeki bir dizi milliyetçilik hareketle
rinde de etkin olmuş kişiler; diger bir deyişle bir Bulgar Başbaka
nı, bir Bulgar Egitim Bakanı bu tür bir kurumda egitim görmüş ve 
mezun olmuş. Aslında, bu kurum, seküler bir kurum olarak gün
deme gelmiş ve bir şekilde vernaküler kültürleri ön plana çıkar
mış; yani, Rum ögrenci Rumca egitim yapmış, Ermeni ögrenci Er~ 
menice egitim yapmış, Bulgar ögrenci Bulgarca egitim yapmış. 

Hemen şunu belirteyim: 19 uncu Yüzyılın son on yılına kadar 
ögrencilerin büyük çogunlugu Bulgar, Ermeni ve Rum ... Bu tür bir 
yapı, İmparatorlugun giderek parçalanmasıyla baglantılı bir şekil-
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Prof Dr. Zafer TOPRAK 

de degerlendirilıniş ve bu nedenle, bu tür bir mevzuat, Tevhid-i 
Tedrisat gündeme gelmiş ve Talim Terbiye bu amaçla, egitimi bir
leştirme amacıyla, bu tür bir yörünge oluşturmuş. Ama, o günden 
bugüne Türk egitiminin önemli ölçüde bir degişim geçirmesi ge
rektigine inanıyorum. Bugün, Türk egitim sisteminin tek bir mer
kezden, tek bir yörünge içerisinde yönlendirilmesinin sakıncaları 
oldugu kanısındayım. Türkiye'nin çogulcu yapısına uygun bir bi
çimde egitim sisteminde de bir tür çogulculuk gerekli. 

Nitekim, bu dogrultuda önemli adımlar atıldı, ortaögrenimdeki 
çogulculuk, daha dogrusu farklı devlet okulları yanı sıra özel okul
lar, üniversiteler yapıda da vakıf üniversiteler şeklinde bir şekilde 
yansımakta, farklı bir yapı ortaya çıkmaktadır. Gönül isterki, Ta
lim ve Terbiye daha geniş perspektifkazangın ve son derece ayrın
tılı bir şekilde ders kitaplarını biçimiernesine bir ölçüde son veril
sin ve yazarlar kendi dilediklerince tarih kitaplarını oluşturabil
sinler, ki, bu böyleydi. Bir diger deyişle, Ali Reşat'ın bu tarih kitap
larını yazdıgı dönemde, aslında, yapı, bu dogrultuda bir yapıydı. 
Ali Reşat'ın kitapları, belirttigim gibi, kitapları dönem için son de
rece anlam taşıyan kitaplardı. 

BAŞKAN - Efendim, sabah oturumu burada bitiyor. 

Katıldıkları için. hem sayın milletvekilierine hem öğretim üye
lerimize hem diger konuklarımıza ve ögrencilerimize çok teşekkür 
ediyorum. 
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İlk Anayasamızın iıanı 

İKİNCİ OTURUM 

OTURUM BAŞKANl 
Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
Anadolu Üniversitesi ÖiJ'etlm Üyesi 
TBMM Başkanı Danışmanı 
Sayın Başkanvekilim, değerli milletvekilleri, sevgili meslektaş

larım, aziz öğrencilerim; sempozyumumuzun ikinci ve son oturJI
munu açıyoruz. 

Birbirinden değerli üç konuşmacım.ız, bize, bir anayasa şöleni 
çekecekler. 

İlk olarak, Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu. Kanun-i Esasi'nin dev
let yönetiminde getirdiği yenilikler konusunda konuşacak. 

Yalnız, bu konuyu taktim ettikten sonra, iki ufak hatırlatınada 
bulunmak istiyorum. 

Birincisi, bir hafta önce Necmi Bey, Hukuk Fakültemizin davet
lisi olarak Anadolu Üniversitesine geldi. Seçim sistemleri konu
sunda nefis bir konferans verdi, istifade ettik ve arada bir bizim 
Hukuk Fakültemizi desteklemesi yolunda kendisinden biz söz de 
aldık. O sırada henüz unvanı boçentti; fakat. bu arada profesör
lüğünün geldiğini öğrendik. Kendilerini candan tebrik ediyorum. 
Profesörlüğü hayırlı olsun. Bizim hayatımızda ulaşabileceğimiz en 
yüksek makam bu; fazlası yok. Kendisi, bu sıfatın gereklerini bi
hakkın yerine getirecek çok değerli bir arkadaşımız. 

İkincisi, sayın arkadaşlarıma ve değerli büyüğüme ufak bir ha
tırlatma. tebliğierin süresi 25 dakika ile 30 dakika arasında sınırlı
dır; arkadaşlarımdan bu noktayı dikkate almalarını rica ediyorum. 

Üçüncü hatırlatınarn sayın dinleyicilere olacak. Sabahki otu
rumda Değerli Dekanımızın da belirttiği gibi, istediğiniz konuda 
soru sormanız mümkün, yalnız, tek istirhamımız, bu sorular mut
laka yazılı olacak. İki sebepten dolayı yazılı olması lazım, tutanak
lara doğru bir şekilde geçmesi için ve elimizde bu sempozyumun 
anısının daha canlı olarak kalması için ve işlerin daha çabuk ak
ması için. Sempozyum sırasında soruları buraya yollayabilirsiniz. 

Yalnız. bir istirhamım var. Sabahleyin, Sayın Dekanımıza yapı
lanı bana yapmayın, Oturum Başkanına soru yöneltmeyin; ben 
konuşmacı- değilim. sadece yöneticiyim. Sayın konuşmacıların 
hangisinin soruyu cevaplandırmasını istiyorsanız. onun adını ya
zıp. bana verin. ben kendilerine iletirim. Ben soru dışıyım. 

Buyurun Sayın Yüzbaşıoğlu. 
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Doç. Dr. Necmi YÜZBAŞIOGLU 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalı Öjretim Üyesi 

"Kanun-i Esasi'nin Devlet Yönetiminde Getirdiği Yenilikler" 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin De~erli Baş
kanvekili, de~erli milletvekilleri, sayın hocalarım, degerli basın 
me:qsupları ve burada kalabalık halde bulunan çok degerli ögren
ci arkadaşlarım; bir kere, şunu söyleyeyim: Dogrusu, zamanlama
nın böyle bir güne denk gelmesinden dolayı biraz heyecanlandım; 
hocalarım da burada olunca, sanki, kendimi bir kollokyumda gibi 
hissediyorum. O nedenle, biraz heyecanım var. Sanıyorum. za
manla geçecek. 

İlk Anayasamızın 120 nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bu 
sempozyumda, benim konuşma konum, Kanun-i Esasi'nin devlet 
yönetiminde getirdlgi yeniliklerdir. 

Ö~leden önceki konuşmalar. konuyu daha çok tarihsel açıdan. 
genel çerçevesiyle ve soyut olarak ele aldılar, konuları öyleydi. 
Ama. ben, bildirimi, konum itibariyle. daha somut, daha özel. bi
raz Kanun-i Esası'nin içeri~ine girerek vermek durumundayım. 

Hemen bir sınırlama yapmak istedi~imi söyleyeyim. Devlet yö
netimi denildi~i zaman, sadece merkezi yönetim degil, yerinden 
yönetimler de anlaşılır. Ben, burada konuşmanın konusunu bun
lardan merkezi yönetim ile sınırlamarn durumundayım; nedeni de 
şu: Kanun-i Esasi'nin karakteristik özelligi, daha çok merkezi yö
netimde getirdi~i yenilikler bakımından vardır. Bu bakımdan. Ka
nun-i Esasi'de meşrutiyete geçiş daha çok merkezi yönetimi ilgi

lendirir. Mahalli idareler bakımından halkın katılımı. daha tanzi
mat döneminde. l864'ten bu yana saglanmıştır. Başka bir ifadey
le. Osmanlıda demokrasiye ilk adımlar ve halkın yönetime katılı

mı, önce mahalli idarelerle başlamıştır. Merkezi idarede, merkezi 
yönetimde, demokratikleşme, halkın katılımı Kanun-i Esası'yle 

saglanmaya çalışılmıştır. 
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ilk Anayasamızın ilanı 

Bu, ne kadar saglanmıştır, ne ölçüde başarılı olunmuştur, Ana
yasadaki somut hükümler bu konuda ne demektedir; bunlar.ı de
gerlendirelim. 

Öncelikle, şunu söyleyelim: Kanun-i Esasi, Anayasa, Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu -deyim sorununa deginmek isterim- bunlardan 
bana göre Anayasanın içerigine en uygun olanı, Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunudur; nedeni de şudur: Dilimiz alıştıgı için, Türkçeye böyle 
çevrildigi için, hep anayasa kullanıyoruz, bu yerleşmiş bir tabir, 
bu konuda bir sorun yok. Ben, sadece, ilk Anayasamızın yıldönü
mü olması dolayısıyla bir açıklık getirmek istedim. 

Anayasa denildigi zaman, anakanun hukuku, anayasa huku
ku gibi garip bir tanımlama _ç>luyor. Kaldı ki, anayasa hukuku sa
dece anayasanın hukuku da degildir; çok daha geniş bir yelpa
zedir. Bu bakımdan, anayasa hukuku deyimi, esasen, dogru 
düşmemektedir. Dogru olan, daha uygun olan 1921 ve 1924 
Anayasalarımızdaki Teşkilat-ı Esasiye Kanunudur; yani, devletin 
esas teşkilatını kuran kanun ifadesidir. Ondan sonra da Kanun
i Esasi deyimi belki, ikinci derecede uygun düşen bir deyimdir; 
çünkü, anayasa devlet organlarının kuruluşunu, işleyişini, görev 
ve yetkileri -yani devletin kuran- belirleyen bir belge olduguna 
göre, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu deyimi, bu tanıma uygun düş
mektedir. 

Anayasacılar, bir anayasayı nasıl bir belgedir diye incelerken, 
özellikle devletin organları bakımından degerlendirirken, önce
likle, bu anayasa nasıl bir devlet şekli öngörmüştür, nasıl bir yö
netim şeklİ öngörmüştür, devletin yapısı nasıldır, bu açıdan bakar
lar. 

1982 Anayasamızın da daha ilk maddesinden itibaren bakar
sak, bu tür, devletin niteligini, yönetim şeklini belirleyen hüküm
leri görürüz. Bu bakımdan sistematik olarak Kanun-i Esasi de 
1982 Anayasamızla, yürürlükteki Anayasaınızia bu yönden uyum
ludur. Daha ilk maddelerinde devletin niteligini, hükümet şeklini, 
devletin şeklini içeren hükümler taşımaktadır. Bunlardan Kanun
i Esasi'nin 1 inci maddesine göre "Devlet-i Osmaniye ülkesiyle bö
lünmez. bir bütündür." Bundan neyi çıkarmak gerekir; şimdiki 
anayasaya göre eksik olan "milletiyle bölünmez bir bütündür." Bu, 
Osman\ı Devletinin çokuluslu bir imparatorluk oldugunun açık 
bir ifadesidir; ama "bölünmez bir bütündür" diyerek milliyederin 
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ayrılması, çokuluslulugun korunması istenmiştir, daha sonra ba
şarılı olamadı; bu, ayrı bir konu; ama, çokuluslu imparatorluk 
olarak ülkesinin bölünmezligini vurgulamıştır. 

Hükümet şekli ya da devlet şekli nedir; bunlar aslında ayrı kav
ramlardır; devlet şekli dendtginde egemenligin kaynagı, kime ait 
oldugu anlaşılır; hükümet şekli dendiginde de bu egemenligi kim, 
nasıl kullanır konusu gündeme gelir. 1876 Kanun-i Esasi'si, dev
let şekli olarak, hükümet şekli olarak. esasen ikisini ayırmış degil
dir. Getirdtgi düzenlemeler de, zaten daha sonraki anayasalarımiZ
da da bunlar ayrılmış degildir, içiçe girmiştir. 

3 üncü maddede saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmano
guııarı soyuna ve bunun en büyük eviadına aittir. 

6 ncı maddede de güvenligt umumun kefaletine emanet edil
miştir. 

Devletin niteligi bakımından, hükümet şekli bakımından bun
dan çıkarılması gereken bazı hususlar var. Bir kere, saltanat ve hi
lafet makamı neyi ifade etmektedir; devletin daha önceden var 
olan teokratik monarşik yapısını ifade etmektedir. Yani, hem dün
yevi hem ruhani -ya da cismani, uhrevi- iktidar tek kişide, padi
şahta toplanmaktadır. Dünyevi iktidar saltanatta, ruhani iktidar 
ise hilafet makamının sahibi ve kullanıcısı olarak padişahta top
lanmaktadır. Bu monarşiırsi bir monarşidir. Taht. Osmanogulla
rının en büyük eviadına geçiyor. 

Şunu hemen vurgulamak isterim: Osmanlı Devleti Kanun-i 
Esasi için teokrasidir, monarşidir falan denir. Bana göre, teokratik 
monarşidir; yani, monarşik yönü agır basar; ama teokratik mo
narşidir. Kanun-i Esasi, devletin teokratik özelligi, daha öneeye 
göre biraz daha güçlenmiştir bile denebilir. Bunu nereden çıkarı
yoruz; Anayasadaki bazı hükümleri okumak isterim: Bir kere ı ı 

inci maddeye göre devletin dini İslamdır. Bu, teokratik yapıyı ifa
de eden en önemli ifadelerden birisidir. Halife sıfatı, padişahta de
vam ediyor. Padişah, Alıkam-ı Şeriye'yi uygulatıyor, Şeyhülislam 
devlet örgütü içerisinde ve hükümette yer alıyor, kabinede var. Ay
rıca, ülkede var olan şeriye mahkemelerini Kanun-iEsaside tanı
yor. Nihayet, Anayasada, padişahın şahsı. mukaddes olarak kabul 
edilmiştir. Bütün bunlar, devletin teokratik yapısını. teokratik mo
narşik yapısını, başka bir ifadeyle, monarşinin teokratik niteligini 
vurgulayan, güçlendiren Anayasadaki hükümlerdir. 
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Dünyevi iktidar bakımından, egemenlik bakımından, egemen
lik kime aittir sorusunu da cevaplandırmak gerekiyor. Tabii, meş
rutiyet iddiası varsa,_ -Kanun-i Esasi'yle amaç budur- egemenilgin 
en azından mtilete ait oldugunu ifade eden hükümlerde Anayasa
da arıyor insan, ister istemez. Madem, bir Meclis kuruldu, o hal
de, bu Meclisin yetkilerini bütün olarak ifade eden egemenligin hiç 
degilse, belli ölçüde mtilete ait oldugunu ifade eden bir hükmü, 
Anayasada bulmak mümkün degil; böyle bir hüküm yok. Bunun 
tersine, egemenligin hem kaynagı bakımından hem de kullanılma
sı bakımından padişaha ait hak oldugunu ifade eden hükümler 
var. Demin söyledigim, "saltanat ve hilafet hakkı ve makamı" ifa
desi egemenligin gerek sahipilgi bakımından gerek kullanıını bakı
mından padişaha verildigtni ifade eden. Kanun-i Esasi'den bu an
lam çıkarılması gereken önemli bulgulardan birisidir. 

Bir diger önemli bulgu da yine. biraz sonra açıklayacagıın, Ka
nun-i Esasi'nin devletin asli organı olmaya devam ettigini, yürüt
menin kendisi, yasamanın da padişaha çok sıkı baglı oldugunu 
görmemiz de egemenligin aidiyeti ve kullanıını bakımından padi
şahın tekelinde oldugunu gösteren bir diger bulgudur. 

Hatta. şu da söylenebilir: Kanun-i. Esasi'den önce. padişah, 
egemenlik hakkını ve bunu kullanma yetkisini dinsel birtakım ge
leneklerden ve dinsel olarak alıyordu; Kanun-i Esasi'yle ve Anaya
sadaki, Kanun-i Esasi'deki bu hükümle artık, geleneklerden, din
sel esaslardan degil, dogrudan Anayasadan almış olmaktadır, bu 
gücünü. 

Ana hatları bu şekilde açıkladıktan sonra. acaba, bu nionaişi. 
egemenligin kullanılması bakımından ne ölçüde meşruti olmuş
tur; çünkü, Kanun-i Esasfnin iddiası budur. Monarşiyi meşruti 
yapan esaslardan bir bölümü özgürlüklerle ilgilidir. Bu, benim ko
num degildi, sabahki oturumda üzerinde biraz duruldu. Benim 
konumla ilgili olan, bir meşrutiyet parlamentosu kurulmuştur; 
bu, ne ölçüde egemenligin kullanılmasını, padişahla paylaşmakta
dır; bunun üzerinde durmak gerekiyor. Bunun için de devletin bu 
yasama, yürütme ve yargı organlarının kuruluş ve işleyişine kısa
ca bir göz atmamız gerekiyor. 

Her ne kadar padişah üstüuse de biz, günün anlamına uygun
olarak yasamadan başlayalım. isterseniz. Kanun-i Esasi, iki he
yetli bir Heyet-i Umumi. -bakın Meclis demiyorum, özellikle demi-

208 



Doç. Dr. Necmi YÜZBAŞIOGLU 

yorum, nedeni söyleyecegım- bir parlamento kuruyor. Bu parla
mento, iki meclisten oluşuyor. Biri, Heyet-i Ayan digeri de Heyet-i 
Mebusan. 

Bunlardan, Heyet-i Ayan üyeleri dogrudan dogruya padişah ta
rafından, ömür boyu üyelikte kalmak üzere atanıyorlar. Yani, de
mokratik olmayan, halkın katılımını sagıamayan, tamamen padi
şaha baglı bir kurum, Parlamentonun heyetlerinden birisidir. He
yet-i Mebusan ise, 30 yaşını dolduran her 50 bin erkege bir tem
silci hesabıyla, gizli oylamayla yapılan genel seçimlerle dört yıl için 
oluşuyor. 

Bir kere Heyet~i Mebusan'ın oluşumunda, Anayasadan yapılan 
ilk tespit, sadece, erkeklere seçme hakkının verildigidir. Yalnız bu 
noktada, Heyet-i Mebusan'ın oluşumuyla ilgili Anayasa dışında, 
Talimat-ı Muvaffakate'ye de bakmak gerekiyor. Anayasada, Heyet
iMebusan seçimlerinin yapılmasına ilişkin, başkaca hüküm yok. 
Talimat-ı Muvaffakate'de seçmen yaşı 25'e indiriliyor. Bu, Anaya
saya göre olumlu bir adımdır. Seçimin iki dereceli, basit çoğ;unluk
la yapılacagını öngörüyor ve seçmenierin biraz gayrimenkul sahi
bi olmalarını öngörüyor ki bu İstanbul'daki seçmenler içindir, 
Anadolu'daki seçmenler için vilayet, kaza, liva Meclisierindeki üye
ler ikinci seçmen olarak kabul ediliyor, bunları seçenler için de bi
raz vergi vermek şartı aranıyordu. Bundan şu çıkarılabilir: Kanun
i Esasi, sınırlı oy ilkesine göre oluşan bir seçimle Heyet-i Mebusa
nın kurulmasını öngörmüştür, genel oya henüz gelinememiştir. 

Talimat-ı Muvaffakate de mebus sayısı da belirlenmiştir. Buna 
göre, 80 üyenin Müslüman, 50 üyenin gayrimüslim olması öngö
rülmüştür. Dolayısıyla, bu hukuki düzenlemeye göre Parlamento
da gayrimüslimlerin yüzde 60 gibi çogunluk olmaları hukuken 
mümkün degildir. Bilemiyorum, nasıl olabildi; çünkü, Anayasa. 
açıkça "80 Müslim, 50 gayrimüslim" dedigine göre, bu, yaklaşık 
yüzde 35'e tekabül eder. Eger, Parlamentoda yüzde 60 gayrimüs
lim oluşmuşsa -bilmiyorum, bir inceleme yapmadım- bu, herşey
den önce Talimat-ı Muvaffakate'ye aykırı düşer. Mebusların seçi
mi sınırlı oy ilkesine göre oluyor. 

Bu noktada üzerinde durulması gereken bir diğer husus, orga
nik olarak, işlevleri bakımından Heyet-i Ayan ve Heyet-iMebusan 
Başkanlarını kendisi seçemiyor. Heyet-i Ayanın Başkanını, padi
şah doğrudan kendisi atıyor. Heyet-i Mebusanın Başkanını da 
adaylar arasından, yine padişah atıyor. 
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Yine, bu baglamda, bunların çalışmalarıyla ilgili her iki heyet 
de, kasım ayı başında, padişahın idare-i seniyesiyle açılıyor ve 
mart ayı başında yine onun iradesiyle kapanıyor. Meclisin toplan
ma süresini uzatmak, kısaltmak, Meclisi tatil etmek padişahın 
yetkileri arasında ve hatta Meclisin feshi padişahın kutsal yetkisi, 
hakkı olarak kabul ediliyor. 

Demin "bunlara meclis demek dogru degildir" dedim. Gerçek
ten, bu yapılarıyla bunlar tipik heyettir. Çünkü, meclis dedigirniz 
kurumların en azından kendi başkanlarını, kendi oturumlarını, 
kendi gündemlerini belirleme yetkisi vardır. İki medisli Osmanlı 
Parlamentosu, kendi başkanlarını, kendi oturumlannı, kendi top
lanmalarını bile düzenleyemeyen yapılarıyla -çünkü, meclis tabiri
nin bir özelligi vardır, buna u yınamaktadır- daha çok tipik bir he
yet niteligindedir. 

Bu noktada, bu şekilde oluşan parlamentonun yasama süreci 
çok daha enteresandır. Kısaca özetleyeyim: Bir kere, yasa teklif et
meye, her konuda Heyet-i Vükela yetkilidir. Heyet-i Vükela ki, pa
dişaha -şimdiki anlamıyla Bak~lar Kurulu karşılıgı degildir- He
yet-i Mebusan, seçimle oluşan. halkı temsil eden Meclis, sadece 
kendi görev alanını ilgilendiren konularda -bunun ne oldugu da 
anlaşılmış degildir- sınırlı olarak teklif etme yetkisi var. Teklif gel
di, bu teklifin görüşülebilmesi için, önce, padişahın oluru gereki
yor, oluru aldı. padişahın atadıgı Şura-ı Devlet -bugünkü Danışta
yın benzeri- kaleme alıyor, Şura-ı Devletten geçti, Mebusana geli
yor, Mebusanın kabul ettigi metin, padişahın atadıgı Ayana geçi
yor- Ayan, Mebusanın üstünde bir denetim yetkisine sahip -bun
lar eşit, iki paralel meclis degil, onun üstünde- Kanun-i Esasi'ye 
ve padişahın hukukuna uygunlugunu denetliyor. Yasama sürecin
de bir organ alınaktan ziyade, bir siyasi denetim organı işlevi gö
rüyor, veto yetkisi var, Ayandan geçmeyenin kanuniaşması müm
kün degil buradan da geçti, bu kez padişaha geliyor, padişahın 
mutlak veto yetkisi var. Bütün bu aşamalardan geçen kanuna 
karşı, padişahın mutlak vetosu vardır "teşekkür ederim, ama, bu 
kanunu istemiyorum" deme hakkı var. Bu işleviyle de bu kurum
lara meclis degil, heyet demek, sanıyorum, daha uygun düşmek
tedir. Ayanın ve Mebusanın durumu; Parlamentonun durumu bu. 

Bir de ikinci önemli organı yürütmeye bakmak istiyorum. Ana
yasaya göre, devletin ve yürütme kuvvetinin başında padişah var-
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dır. Padişah. devlet başkanı sıfatıyla, bütün Osmanlıların ve hali
fe sıfatıyla bütün dünya Müslümanlarının lideri ve koruyucusu; 
yani devlet başkanı yetkilerine sahiptir. Demin söyledigim gibi, ır
siyet yoluyla geçiyor. Padişahın yetkileri, Anayasada şöyle sayıl
mış: Başta, sadrazamı, şeyhülislamı, vekilieri atamak, görevden 
almak, para bastırmak, antlaşma yapmak, savaş ve barışa karar 
vermek, silahlı kuvvetiere komutanlık etmek, dini kuralları ve ka
nunları yürütmek, kanunların uygulanmasını göstermek ve devlet 
dairelerinin işleyişine ilişkin tüzükleri düzenlemek, cezaların ha
fifletilmesini ya da affına karar vermek, Meçlis-i Umuminin top
lanmasına ya da tatile girmesine karar vermek, gerektiginde yeni
den seçimlere gitmek üzere Heyet-i Mebusanın feshine karar ver
mek. 

Bizim Anayasaya da baksak benzer yetkileri görürüz. Peki, ara
daki fark ne; aradaki fark şu: Parlamenter rejimlerde devlet baş
kanının yetkileri arasında bunların hepsi sayılır; ama, devlet baş
kanına ait bu yetkileri fıilen Meclise karşı sorumlu Bakanlar Ku
rulu kullanır. Bu: uygulamada neyle olur; padişahın işlemlerinin 
bir başbakan ya da bakan. tarafından imzalanmasıyla olur ve bun
ların sorumlulugu o bakan ya da başbakana ya da bütünüyle Ba
kanlar Kuruluna ait olur. Kanun-i Esasi'nin öngördügü sistem ba
kımından buradaki Çok önemli eksiklik; bu eksiklik dolayısıyla yü
rütme, Bakanlar Kurulu çok sıkı şekilde padişaha baglı olmakta
dır. 

Sadrazaını atamak, görevden almak, Heyet-i Vükela üyelerini 
atamak, görevden almak tamamen padişahın tasarruflarında; 

bunların Meclislerle hiçbir irtibatı yok, Meclise karşı siyasi sorum
lulukları yok. Şunu da söyleyeyim: Heyet-i Vükela, neyin vekilidir; 
bu da gariptir. Vekiller tabiri, 1924 Anayasamızda vardır; ama, 
orada vekili er, başvekil, Meclisin vekilidir, statüleri de öyledir. Bu
rada, Heyet-i Vükela padişahın vekili gibi görünüyor; ama, bu He
yet-i Vükela aslında padişahın vekili de degildir; çünkü, vekil, az
ledilinceye kadar biraz serbestiye sahiptir, kendi iradesini koyma 
imkanı vardır, vekalet veren begenmiyorsa azleder; ama, Kanun-i 
Esasi'nin öngördügü Vükela üyeleri, aslında padişahın işlerine ne
zaret eden tipik birer nazırdır. Öteden beri oldugu gibi, padişah 
adına o işlemleri gözeten tipik bir nazırdır. Kanun-i Esasi'nin ön
gördügü yürütme budur. 
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Sorumluluk bakımından, ilişkiler bakımından baktığımızda, 

kısmen bahsettim, yasama ile yürütme arasında karşılıklı silahlar 
yok; daha doğrusu var da, yürütmenin, padişahın elinde var, pa
dişah istediği zaman feshetme yetkisine sahip, Anayasanın 7 nci 
maddesine göre. Eğer, Mebusanla Heyet-i Vükela arasında uyuş
mazlık çıkarsa, padişah önce, Vükelayı değiştiriyor, bir kanun ta
sarısı hakkında uyuşmazlık devam ederse, padişah Mebusanı fes
hedebiliyor. 

Nitekim, uygulamada, Heyet-i Mebusanın beş aylık bir ömrü 
olmuştur. İki kez fesih mekanizması işlemiştir. Buna karşılık, ya
samanın yürütme üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Padişahın şahsı 
mukaddestir, sorumsuzdur, hem şahsı hem hümayunları -yani, 
yaptığı işlerden dolayı- mutlak biçimde sorumsuzdur. Ona bağlı, 
onun nazıriarı da Vükela üyeleri de sadece padişaha karşı sorum
ludur, bunların Meclise karşı siyasi sorumlulukları yoktur. Dene
tim araçları olarak, Meclis soruşturmasıyla sadece soru öngörül
müştür. Soru sorulan Vükela üyesi, soruya cevap verip vermemek 
hakkına sahiptir, soruya verilen cevabı, isterse erteleyebilir. Asıl 
denetim aracı olan Meclis soruşturması, güya Anayasada düzen
lenmiştir; ama, bir Heyet-i Vükela üyesinin göreviyle ilgili suçlar
dan dolayı -Divan-ı Ali kurulmuştur bu konuda- Divan-ı Aliye sev
ki için. yine padişahın onayı gerekmektedir. Dolayısıyla. Vükela 
heyeti her bakımdan tümüyle padişahın kontrolü ve denetimi al
tındadır. 

Düzenleme alanında, kanunlardan kısmen bahsettim. 

Bir de Kanun-i Esasi'nin öngördüğü çok önemli bir düzenleme
ye değinmek durumundayım. Kanun-i Esasi, muvakkat kanunlar 
öngörmüştür; buna göre, Meclisin toplanık olmadığı zamanlarda, 
olağanüstü hallerde -şimdiki sıkıyönetim dediğimiz hallerde- He
yet-i Vükela, Meclis toplanıncayakadar muvakkat kanunlar çıka
rabiliyordu, Meclisin onayına sunulmak üzere. Bu tür kanunlar 
çok yapılmıştır; çok yapılmıştır değil, zaten iki sene sonra Abdül
hamit. Anayasayı rafa kaldırınca sistem böyle işlemiştir. Bunlar. 
bugünkü kanun hükmünde kararnarnelere benzetiliyor, bu yan
lıştır; çünkü. hiçbir yetki kanununa dayanmaz. Benzese benzese 
olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine benzeyebilir; 
çünkü, onların da bir yetki kanunu yok; ama, olağan kanun hük
münde kararnamelerle, hukuki olarak, pek benzeşmeler diyebilirim. 
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Tüzükler, eskiden biraz kanunlarla karışıyordu. Kanun-~ Esasi 
ile tüzükler, yürütmenin işlemi olarak, bugünkü tüzükler gibi aşa
gı yukarı düzenlenmiştir denilebilir. 

Son olarak, yargı üzerinde durmak istiyorum. Kanun-i Esasi'yi 
yasama ve yürütme bakımından çok eleştirdim; çünkü, Anayasa 
böyle yazıyor. Ama, yargı bakımından, Kanun-i Esasi çok olumlu 
şeyler içermektedir. Bugünkü hakim bagımsızlıgı, yargı bagımsız
lıgı dedigirniz Anayasadaki temel ilkelerin birçogunun, 1876 Ka
nun-i Esasi'sinde oldugunu görüyoruz. 

Kısaca, bunlara deginmem gerekirse, bir kere, Kanun-i Esasi, 
dil olarak yargıdan degil, mahkemelerden söz ediyor. Yargı yetkisi
nin bagımsız şekilde kullanılmasının asgari güvencesi olan yargıç
ların özlük işlerinin yasayla düzenlenmesi, bir cürümle mahkum 
olmadıkça azledilememeleri, malıkernelerin her türlü müdahale
den korunması, bagımsızlıgının saglanması yolunda, Anayasada 
hükümler var. Yargı mercilerini, şeriye ve nizarniye mahkemeleri 
olarak iki dalda toplayan Kanun-i Esasi, malıkernelerin sınıf, gö
rev ve yetki derecelerine göre bölünmesini ve yargıçların atanma
sını da yürütmenin takdirinden çıkararak, yine, yasaya bırakmış
tır. Savcılık kurumu, yine anayasallaştırılmıştır. Gördügümüz gi
bi, bugün aşagı yukarı Anayasamızda yargı bagımsızlıgını sagla
yan temel kuralların, Kanun-i Esasi'de oldugunu görmekteyiz. 

Bütün bunların sonucunu degerlendirmek gerekirse, nasıl bir 
sonuca varılabilir; bir kere, Kanun-i Esasi'yle, Osmanlı Devietinde 
gerçekten, mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçildigini söy
lemek, bu anlattıklarım çerçevesinde zordur; çünkü, Kanun-i Esa
si, egemenligin -baştan beri açıkladıgım gibi- sahibi olarak hiçbir 
farklılık öngörmemektedir, padişah yine egemenligin sahibidir; 
kullanılışı bakımından da gerçekte, esaslı bir farklılık getirmemiş
tir; devletin teokratik yapısında degişiklik olmamış, hatta güçlen
miştir denebilir. Yasama organları ve yasama faaliyetleri -yürütme 
organı adeta, padişahın kendisidir- sonuç olarak padişaha bag
lanmıştır. Sistemde tek demokratik kuruluş olan Heyet-i Mebu
san, padişah, Heyet-i Vükela, Heyet-i Ayan ve Şura-i Devlet dört
geni arasında göstermelik olarak sıkışıp kalmış durumdaqır. 

Bu nitelikleriyle, 1876 Kanun-i Esasi'yi temsili rejimiere ben
zetrnek hatta, temsili rejim olarak kabul etmek zordur. Bunu da 
şu bakımdan söylüyorum: Türkiye'de Başkanlık siste:q.üni savu-
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nanlar "Başkanlık sistemi tarihimizde hiç yoktur" dendiginde 
1876'yı gösteriyorlar. Hiç alakası yoktur. Başkanlık sistemi, de
mokratik bir sistemdir, Başkanın seçimle geldigi bir sistemdir. Ka
nun-i Esası'deki padişahın, Başkanlik sistemindeki Başkanla 
uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Özellikle, 113 üncü mad
deyle, olaganüstü durum ilan ederek, padişahın, özel düzenleme
lerle ülkeyi yönetme olanagına sahip olması karşısında, Kanun-i 
Esasiiçin sınırsız monarşinin ya dapadişahın müstebit yönetimi
nin hukukileştirilmesi demek daha uygun olacaktır. Zaten, Ka
nun-i Esasi askıya alındıktan sonra; uygulama padişahın tek ta
raflı iradesiyle olmuştur, Anayasa rafa kalkmıştır; çünkü, sistem
de sorumlu tutulmayan kişiye yetki de verilemez şeklindeki, hu
kukun genel ilkesi çignenmiş, padişahın, egemenligi bütünüyle te
kelinde bulundurma ve kullanma yetkisinin yanında mutlak so
rumsuzlugu ilkesi kabul edilerek, Anayasayla, sınırsız egemenligi 
meşrulaştırılmıştır. 

Bunlar olumsuz yönleridir. Peki, bugüne yönelik olumlu ne çı
karabiliriz bundan; kısaca bunu da söyleyerek tamamlıyorum. Ka
nun-i Esasi'nin bu olumsuz yönlerinin yanında, ileriye dönük 
olumlu katkılarını da gözardı etmemek gerekir. Bir kere, ilk defa 
bir anayasaya, ilk defa bir parlamentoya kavuşmuş olmak önemli 
bir adımdır: her şeyin bir ilki vardır. Bu açıdan baktığımızda da 
Kanun-i Esasi ve meşrutiyete geçişin, özellikle, daha sonraki geliş
meler için siyasal deney, canlı bir labaratuvar, hazırlık ve tecrübe, 
daha ileri adımlar için siyasi uyanış, bilinçlenme, cesaret, olgun
laşma aşaması oldugunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde, Tanzimatla 
beraber başlayan çagdaşlaşma, batılılaşma ve demokrasiye baglı 
devlet, hukuk devletinin önemli bir ifadesi olarak kabul edebiliriz. 

Sonuç olarak, ilk Anayasamız olan Kanun-i Esasi, önemli ek
siklikler; hatta, zafiyetler taşısa da, mahalli idarelerden sonra, sı
nırlı da olsa merkezi idarede de halkın yönetime katılması, Parla
mento ve Parlamento denetiminin kurulması ve temsili rejime baş
langıç için ilk ve önemli bir atılımdır diyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Ben teşekkür ederim efendim. 

Degerli meslektaşımız. 1876 Anayasasının kurdugu üst meka
nizm.ayı çok güzel bir şekilde degerlendirdi. 

Şimdi, söz sırası Sayın Tanör"de. 

Sayın Tanör, biliyorsunuz hepimizin çok yakından tanıdıgı fev
kalade degerli bir meslektaşımız. Yapıp yayımladıgı her araştırma, 
Türkiye'de bir tabuyu yıkmaktadır. Pek çok bilinmeyen ya da o gü
ne kadar tartışmasız, kesin kabul edilen üstü örtülü gerçekleri or
taya çıkarmakta kendisinin hizmeti hiçbir şekilde inkar edilemez. 
Bu kadar degerli bir arkadaşımızı dinlemekten onur duyacagız. 

Şimdi, kendisi "Kanun-i Esasi Çevresinde Oluşan Enternasyo
neller" adı altında, benim de çok merakla bekledigim bir konuyu 
açıklayacaklar. 

Efendim, söz kendilerinde. 
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Prof. Dr. Bülent TANÖR 
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı_ Öjretim 

Üyesi 

"Kanun-i Esasi Çevresinde Oluşan Enternasyoneller" 

Teşekkür ederim; özellikle, bu iltifatkar sözlerinize teşekkür 
ederim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Efendim, başlıkta, itiraf edeyim ki provakatif bir sözcük var; 
enternasyoneller. Şu bakımdan yadırgatıcı. Biz. enternasyoneller 
deyince, daha çok işçi enternasyonelleri, sosyalist enternasyonel
ler, komünist enternasyoneller, bunlara alışmışızdır. Benim bura
da kastettigim, tabii ki böyle bir şey olmayacak. 

İkincisi, enternasyoneller deyince, iyi-kötü örgütsel bir yapı bi
liriz. İşte, birinci enternasyonel. Troçkistleri de katarsak dördün
cüsünekadar gelmiştir. sosyalist enternasyonel, gevşek de olsa bir 
enternasyonalist yapıdır. Ben, burada, örgütsel yapılardan da 
bahsetmeyecegim. 

Ben, Osmanlının 1840-1845'lerinden itibaren 1905'lere, 
1 908'lere kadarki çalkalanmalarına baktıgımda, örgütsel anlamda 
degil. işçi sınıfı veya sosyalist anlamda degil; ama. degişik bir an
lamda, biraz da mecazi bir anlamda enternasyoneller kavramm
dan bahsedilebilecegini sanıyorum. Bunlar, daha çok anayasa 
çevresinde oluşan, anayasa yanlısı ya da anayasa karşıtı liberal ve 
muhafazakar enternasyoneller; fakat, örgütsel birlikleri kastediyor 
degilim; düşünsel. ideolojik akrabalıkları kastetmekteyim. 

Enternasyonellerin bir özelligi, degişik müliyetlere mensup in
sanları, işçileri. sosyalistleri, komünistleri bir araya getirmektir. 
Bu noktaya önem veriyorum; çünkü, zaten, başka türlü enternas
yonel olunmaz; ama, bir örgütsel birlik arayacak degilim. Acaba 
Kanun-i Esasi çevresinde, ona karşı ya da ondan yana, ne gibi fik
ri, ideolojik, politik akrabalıklar dogmuştur, biraz mecazi anlamda 
en ternasyonel kelimesinin kullanılabilecegi şekilde. 

Bu kelimeyi mecazi anlamda kullanmakta çok da haksız oldu
gumu sanmıyorum; çünkü, şu anda bile aklıma gelen bir iki ör
nek; mesela, Türkiye'de Kemalist devrim oldu: ama, beklenen Ke
malist enternasyonel gerçekleşmedi diye bir cümle söyleyebilirim. 
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İşte, bu ınceazi anlamda bir kullanımdır. Humeyni Devriminden 
sonra İran'da İslam devrimi oldu "İslam enternasyoneli bekleniyor" 
sözü de bu baglarnda ınceazi anlamda kullanılmış sözcüklerdir. 

Ben, Osmanlı baglamında liberal ve muhafazakar enternasyo
nellere toplam 5 örnek verecegim: Bunların 3'ü liberal, 2'si muha
fazakar olacak. Şuna dikkat etmekten yanayım. Osmanlı gibi çok 
uluslu bir toplumda, sadece hakim ıılusun, hakim milliyetın ana
yasacılık hareketlerindeki dinamik rolüne işaret etmek yetmez; 
çok uluslu imparatorlukta degişik milliyetlerin rolünü de hesaba 
katmak gerekecektir. 

Yine Osmanlı baglamında, Anayasa yapıcılıgının dinamikleri 
arasında sadece Osmanlı seçkinleri ya da Batının etkisi, baskısı 
degil; bir de Osmanlı pernerisini hesaba katmak lazım. Biz hep 
alışmışızdır; Batı etkisi, İngiltere, Fransa. Rusya'dan ilham almak, 
Belçika Anayasasını şöyle bir karıştırmak; ama, Osmanlının peri
ferisinde, yakın çevres.inde Balkanlarda olan bitenlere baktıgımız
da, acaba Balkanlı ulusların Anayasacılık aranışiarı ile genç Os
manlıların ya da Tanzimat aydınlarının idealizmi arasında bir dü
şünsel ittifak anlamında enternasyonel var mı yok mu; bu mese
lelere ve milliyetlere girmek imkfuu dogar. 

Şimdi, birinci enternasyonel diye biraz abartarak verecegim ör
nek şudur. Bence, Balkan Anayasacılıgı Osmanlıyı etkilemiştir. 
Balkan Anayasacılıgının tipik örnekleri, bizi yakından ilgilendiren 
örneklerini özerk bir prenslik olan Eflak-Bogdan'ın (1831-1834) 
ilk anayasal belgelerinde görmekteyiz. İlginçtir ki bu belgeler, bu 
özerk prensligin bagımsızlıgını uluslararası planda tescil eden bel
gelerdi ve Babıali bunları onayladı; yani, Babıali'nin ilk eline gelen 
anayasa metni Eflak-Bogdan ya da benzeri Balkan periferik ülke
lerin anayasaları olmuştur. 

İkinci örnek Sırbistan'dır. O da özerk bir prensliktir. 1838'den 
itibaren l869'a kadar çeşitli anayasal belgelerle, ugrak noktalarıy
la bagımsızlıga geçtikten sonra, 1869 tarihli ilk ciddi anayasal bel
gesinde, anayasasında yine Babıali-Osmanlı onaylı. Osmanlı ikin
ci defa eline bir anayasa almış oldu; yani, Belçika anayasasından 
çok daha önce. 

Üçüncü örnek, bu ilk ikisine pek benzemez; ama, Osmanlı ana
yasacılıgını bir komşu ülke olması bakımından etkilemiş olması 
ihtimali çok fazladır. Yunanistan'da 1821'den itibaren 1864'e ka-
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dar 3 ana aşamada anayasacılık hareketlerine rastlamaktayız ve 
bunların da Osmanlının dikkatinden kaçmış olacagını düşünemi
yorum. 

O bakımdan büyük ihtimalle gerçek şudur ki, Osmanlı Tanzi
mat aydınları ilk anayasa alıştırmalarını, uzak ülkelerden ziyade, 
kendi eski tebalarıyla ya da komşularıyla yapar duruma geldiler. 
Bir örnekle bunu tamamlamış olayım. Mithat Paşa'nın kariyerini 
nerede yaptıgını biliyoruz, esas Tuna Valiliginde. Ee, Tuna anaya
sa kaynayan bir bölge. Mithat Paşa'nın Tuna Valiligi sırasında sırf 
bayındırlık işleri yapmadıgını, anayasacılık ve Meşrutiyet kültürü
nü de oradan aldıgını tahmin etmek için birçok sebep vardır. 

İkinci enternasyonel; Balkan periferik bir enternasyonel degil
dir, dogrudan dogruya Osmanlı içindedir. Osmanlı, 1856 Isiahat 
Fermanıyla birlikte bazı vaatlerde bulundu. Bir de milletlerin; ya
ni, Musevi milleti, Hıristiyan milleti, Rumlar, Ermeniler vesaire, 
bunların iç işlerinin düzenlenmesi konusunda onlara bir serbesti 
vermeyi taahhüt etmişti. 

Bu açıdan, 1862'den itibaren, sırasıyla Rum Patrikhanesi, Er~ 
meni Patrikhanesi ve Hahamat, kendilerini ilgilendiren iç kuruluş
larla ilgili nizamnameler neşrettiler. Bunları da Osmanlı kabul et
ti, onayladı. Bu nizamnameler cemaatlerin iç işlerini düzenliyor
lardı; ama, cemaatlerin iç işlerinde temsili sistem getiriyorlardı ve 
çok ilginçtir, cemaatlerin iç işlerinde dini olmayan, laik unsurlar 
genel meclis tabir edilen meclislerde temsil görmeye başlamışlardı. 

Dolayısıyla, Osmanlı baglamında, Osmanlı merkezi parlamen
tosu dogmazdan çok önce, Osmanlının bilgisi dahilinde cemaatle
rin meclisleri oluşmuştu ve yine çok ilginçtir ki. bu "nizamat'' adı
nı taşıyan belgeler, Batı dillerine çevrildiginde, gerek Ermeniler, 
gerek Yahudiler, gerekse Rumlar, Osmanlı nizarnatını kendi belge
lerine, Batı dillerine "constitution" olarak çevirdiler; yani, anayasa. 

Dolayısıyla, kendi cemaatleri, milletler sisteminin kendisi, Mec
lis, bir anlamda anayasa üretir durumdaydı. Bence, Osmanlının 
bilgisi büyük çapta bunlardan da kaynaklanmaktaydı. Osmanlı 
milliyetler baglamında, sırf genç Osmanlılar, sırf Tanzimatın Türk 
aydınları degil, degişik milliyetlerden gelen insanlarm bu ikinci en
ternasyoneli, liberal enternasyoneli dogmuş bulunmaktaydı. Genç 
Osmanlıların bu liberal enternasyonelin Türk tarafını oluşturduk
larını söyleyebiliriz. 
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Üçüncü enternasyonel; biraz muhafazakar, anti anayasacı, an
U meşrutiyetçi bir enternasyonel olacak. 1848'den itibaren Tuna 
boyları, burjuva demokratik hareketlerin beşigi durumuna gelmiş
ti ve Tuna monarşilerinde burjuva demokratik devrimler bagımsız
lık ve Cumhuriyet yolunda mesafe katetmeye başlamıştı. Bu, hu
zursuzluk yarattı, tepkiler yarattı. Tepkilerin iki kanalı vardı. Bir, 
Osmanlı; iki, özellikle Çarlık Rusyası. 

İlginçtir ki, 1848'den sonraki yıllarda anti monarşik, demokra
tik devrimierin cumhuriyetçi bir yön almalarından itibaren, Os
manlı-Rus ezeli düşmanlıgı yerini geçici de olsa bir ittifaka bırak
tı ve Osmanlı-Rus ortak müdahalesiyle Tuna boyundaki bu cum
huriyetçi hareketler ezildi, liberal reformist aydınlar safdışı bıra
kıldılar. Var olan meclisler kaldırıldı, bunların yerine, temsili mec
lisierin yerine, -aynen okuyorum, aynı deyimle- "athok" yani, bir 
defaya mahsus divanlar oluşturuldu. Demek ki, ezeli düşmanlık
lar. Osmanlı-Rus ya da Moskof söylemi, bazı noktalarda çıkarlar 
gerektirdigi zaman bir yana bırakılabiliyor ve bir anlamda muha
fazakar bir enternasyonel anlayışta buluşulabiliyor. 

Muhafazakar enternasyonelin bu dönemde yine bir başka ör
negi, 1821 'de Yunanistan bagımsızlıgını elde ettikten sonraki par
kurunda, genç Yunan burjuvazisi sınıf önderligini ele almıştır. 
Bunlar tüccarlardan ve arınatörlerden oluşmaktaydılar. Genç Yu
nan burjuvazisi radikal adımlar peşindeydi. Bu, bir süre devam 
edecektir; fakat, çok geçmeden karşısında bir kutsal ittifak, bir 
muhafazakar ittifak, -benim burada kullandıgım deyimle- koalis
yon ya da enternasyonelle karşılaştı. Bunun partönerleri çok il
ginçtir. Yunanistan'daki genç burjuvazinin, burjuva, liberal, de
mokratik ve cumhuriyet korkuları çagrıştıran girişimleri hangi 
çevrelerde tepkiler uyandırdı? Çok ilginçtir. 

1. Yerli feodaller. Bunlara o zamanlar "Kocabaşılar" denilmek
teydi; yani, burjuvaziye karşı olarak Yunanistan'daki yerli feodal
ler. 

2. Osmanlı yönetimindeki ayrıcalıklı, imtiyazlı konumuyla ruh
han ve patrikhane. Irk birligi var, din birligi var; fakat, patrikhane 
ve İstanbul ruhbanı, patrikhane ruhbam Yunanistan'daki hareke
tin anayasallaşmasına karşı bir tepki gösteriyor . 

. 3. İstanbul aristokrasisinin Galatalı bankerler kesimi. 

219 



İlk Anayasamızın İliinı 

4. Despotik Rus Çarlıgı. 

5. Fransız Devriminden rahatsız olan bazı Avrupa monarşileri. 

Nasıl ki, liberal enternasyonel. demin verdigim iki örnekte de-
gişik milliyetleri, degişik dinleri bir araya getirebildiyse, buradaki 
tutucu enternasyonel de, gördügümüz gibi Osmanlı içinde yaşa
yan, Rusya'da yaşayan, bagımsız Yunanistan'da yaşayan, Avru
pa'daki monarşilerde yaşayan bir mutaassıp, muhafazakar koalis
yonu bir araya getirmiştir. Demek ki, bir kere daha şunu söyle
mekte yarar vardır ki, nasıl reformıst bir birleşme, enternasyonel 
kelimesini çagrıştırabilecekse ve milliyet esaslarına göre olabile
cekse, milliyet esasları ayrılıkların da bir unsuru olabilir, başka 
türlü koalisyonların, enternasyonellerin de birleştiticisi olabilir. 

Dördüncü enternasyonel; bu da bir muhafazakar enternasyo
nel. Bu, 1905'lere dogru oluşmakta. 1905 Rus Devrimi, meşruti
yet devrimi Osmanlı ülkesinde degişik tepkiler yarattı. Osmanlı 
hakim sınıflarını ve yönetici tabakalarını fazlasıyla tedirgin etti. 
Buna karşılık, az sonra deginecegim gibi son enternasyonelde, Os
manlı liberallerini, devrimcilerini heyecana getirdi ve onları müca
dele konusunda daha da biledi. Bu dördüncü ve muhafazakar en
ternasyonel ne şekilde oluşmuştur? 

Rusya' da, 1905 Devrimi donanınada bazı ayaklanmalarla baş
ladı. Bu ayaklan~alar, Rusya'nın hakim sınıfını ve çarlıgını rahat
sız ettigi kadar, Osmanlıyı da, Abdülhamit'i de rahatsız etmişe 
benzer. Rus donanmasının ayaklanması, meşhur Potemkin Ola
yından sonra, Rusların Osmanlıdan bir talebi oldu. Osmanlıdan 
kendilerine polis yardımında bulunması istendi. Polis kelimesi bu
rada öbür anlamında; yani, inzibati, koruyucu önlemler alması is
tendi; çünkü, Karadeniz'deki Rus donanmasını oraya mahpus tu
tulmasını istiyorlardı, bogazlardan geçmemesini istiyorlardı. Bu 
yolda, Türkiye'ye bir nota verdiler. Bu notayı, Abdülhamit ve yöne
timi kabullendi ve bu anlamda Çarlıgın isteklerini yerine getirme
yi taahhüt etti. Bu şekilde, Bogazlar asi denizcilerin geçişine kar
şı takviye edildi. 

Şimdi, bu konuda size ilginç bir tanıklık okuyacagım. Bugün
kü deyimiyle, Abdülhamit'in özel sekreteri Tahsin Paşa'nın Hatıra
tından. Paşa şöyle der: "Bir sefine-i harbiye mürettebatının -bir 
savaş gemisi mürettebatının- isyanı Sultan Hamid'in bilhassa en
dişe ettigi mesaildendi -iylerdendi-. Asi bir geminin kendi tayfala-
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rı marifetile kaldırılıp hodbehot yola çıkarılması İstanbul'da şüyu 
bulursa, bunun bize de sirayet etmesi ve İstanbul askerlerinde de 
isyan hislerini uyandırması ihtimali velev pek cüz'i dahi olsa Sul
tan Hamid'in uykusunu kaçırınaya kafi idi." 

Tahsin Paşa şöyle devam ediyor: "Rusya Hükümeti, bu asi Po
temkin zırhlısı üzerinde bir tesir icra edemiyordu. Zırhlı Bogaz'a 
yaklaşmak üzere idi. Ya girmeye teşebbüs ederse ne olacaktı? Sul
tan Harnit derhal fiiliyata geçti ve Karadeniz planının hemen tatbi
ki ve büyük topların vaz'ı-konulması için- Tophaneye emredildi." 

İşte muhafazakar enternasyonelin askeri safbasma burada işa
ret etmiş oluyoruz. Osmanlıyı ı905 Meşrutiyet ihtilruinden gocun
duran nokta neydi? Bir nokta da şuydu: Kendisine bulaşma tehli
kesine paralel olarak, Rusya'dan kaçan Müslümanlar içerisinde 
reformist liberal unsurlar ve Tatar Müslüman ögrenciler çoktu. 
Abdülhamit bunlardan da korkmaktaydı ve bunlardan kaçanların, 
buradaki yüksekögrenim haklarını da engellemiştir. 

Beşinci ve sonuncu enternasyonel; bu da bir liberal enternas
yonel. ı 905 Devriminin muhafazakar serpin tilerine ve enternasyo
nel ittifakiarına işaret etmiştim. Şimdi, ikinci yüzüne liberal ser
pintilerine ve ittifaklarına, uzantılarına işaret edecegim. 

Osmanlı aydınları, seçkinleri, liberal, reformist, devrimci ay
dınları ı 905 Devriminden çok etkilendiler. Aynı yıl İran'da da bir 
meşrutiyet devrimi olmuştu, ondan da etkilendiler, aynı yıl Japon
ya'dan da etkilendiler. Üç önemli Asya ülkesinde meşrutiyet devri
mi olmuştu. Bu hareketlerin iki kenti son derece ilginçtir. Rume
li'ndeki kent, esas merkez Selanik'tir, biliyoruz, anlıyoruz, makul
dur; ama, Anadolu'daki liberal, meşrutiyetçi ve devrimci hareket
lerin örgütlenme odagı Erzurum kentidir; .çünkü, Rusya'ya ve 
İran'a çok yakındır. Orada çok ilginç halk hareketleri ve örgütlen
meler görülmüştür. 

Bu aydınlar, liberaller Erzurum'da qlsun, Anadolu'nun degişik 
yerlerinde olsun, -Kastamonu'da çok önemlidir- Rumeli'de olsun, 
Rus Meşrutiyet Devrimi başta olmak üzere, bütün meşrutiyetçi 
hareketleri, Asya'daki hareketleri yakından izlemekteydiler. 

Bunlardan biri, -şimdi, ondan size bir belge okuyacagım- Meş

rutiyet Devriminin Rusya'da başanya ulaşmasından sonra, ilk 
Rus Dumasına, Parlamentosuna Başkanlıgına çektigi bir kutlama, 
tel yazısında şöyle diyor: 
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"Duma Başkanı Hazretlerine, 

ı3 Mayıs ı906, Sen Petersburg, 

Babam Mithat Paşa'ya -tevarüs ediyor, oglu Ali Haydar Bey 
telgrafı çeken- sadık kalanların duygularını dile getiriyor ve soylu 
Rus halkını bütünüyle hak ettikleri özgürlükleri nedeniyle kutlu
yorum ... Biz, özgürlüge kavuştugu zaman Türkiye'nin, büyük ve 
özgür Rusya ile dostluk ve karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kur
masını istiyoruz. 

Ali Haydar Mithat." 

Metin, Haydar Beyin telgrafnamesi o zamanlar bir Baku gaze
tesinde, "Hayat" adlı bir gazetede Fransızca olarak yayımlanmıştır. 

Şimdi, biraz daha dokunaklı, biraz daha patetik bir örnege ge
lecegim. Önce biraz bilgi vereyim. Okuyacagım bir mektuptur, giz
li bir mektuptur. ı905 ayaklanmasında bir tegmen Smidt vardır. 
Çarlık Rusyası'nda ayaklanmada idama mahkum edilmiştir ve ce
zası infaz edilmiştir. Bu olay Osmanlı aydınlarından ögrenilmiştir 
ve büyük tepkiye yol açmıştır ve Smidt'in ailesine, kızkardeşine bir 
mektup gönderilecektir. 

Mektubu yazan, imzalayan 28 kişidir. Bunların büyük çogun
lugu Kafkas asıllıdır; ama, hepsi Osmanlı ordusunda, donanma
sında ya da sivil üst bürokrasisinde görevlidirler. İçlerinde kruva
zör komutanları, amiraller, zırhlı kruvazör komutanları, albaylar, 
askeri ögretmenler, matematik hocaları vardır. 28 kişiden milliyet 
mensubu bilinenler galiba 24 kişi. Sayıyorum ı3 Çerse. -o yüzden 
çogunluk Kt;ıfkasyalı dedim- 3 Türk. 2 Ermeni, 2 Kürt, 2 Laz. ı 

Arap, ı Arnavut. Tam bir Osmanlı milliyetler enternasyoneli. Şim
di, Tegmen Smidt'in kızkardeşine gönderilen mektup metnini oku
yalım. 

"Büyük Rus halkı son sözünü söylemelidir. Bu söz, bütün dün
yaya tehdit edici bir yankı halinde yayılacaktır. İşitilmemiş bir ci
nayet işlenmiştir. 

Yigit tegmen Pe tr Petroviç Smidt idam edildi... Tegmen Smidt'in 
Sivastopol'da savaşçıların ölüleri üzerinde söyledigi söz, onun her 
sözü gibi, imparatorlugumuzun her köşesine yayılmıştır. 

Büyük Rus yurttaşı Smidt'i, onun bizim için degerli ölüsünü, 
Rus halkıyla birlikte biz de selamlıyoruz. ugn.J,na en seçkin vatan
daşlarımızın öldügü kutsal halk özgürlügü için kanımızın son 
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damlasına kadar savaşacagımıza yemin ediyoruz. Hep birlikte in
sanca yaşama hakkını elde etmek için, Rusya'da olup bitenleri, 
bütün gayretimizle Türk halkına anlatacagımıza yemin ediyoruz ... 
Tegmen Smidt kalplerimizde hiç bir zaman ölmeyecek, vatanı ug
runa nasıl canını verdigi kuşaktan kuşaga anlatılacak. 

Biz de Rus halkının haykırışına katılıyoruz: 'Kahrolsun ölüm 
cezası', 'Yaşasın halkın özgürlügü.' 

Bu mektuba ek bir notta şu yazılı -kızkardeşe hitaben- isiınie

rin gizli tutulması isteniyor; çünkü, devir, hafiye devri. devir, jur
nal devri, devir, Abdülhamit devri, despotizm devri. Bu mektup bir 
hektografla basılmış. o zamanın teknigi; fakat. mektup kızkardeşe 
ulaşmadan. Çarlık postasına takılıyor, yakalanıyor ve el konulu
yor. 

Bu mektup, daha sonra 1 923'te Kızıl Arşivde bulunuyor ve bu 
çok degerli kitabın yazan Zafer Kars tarafından Rusçadan Türkçe
ye aktarılmış bulunuyor; fakat, kızkardeş aynı aylarda. aynı meal
de, aşagı yukarı aynı içerikte, bu defa bir başka yerden, Osmanlı 
donanınası ve ord4su mensupları adına bir mektup daha alıyor. 
aşagı yukarı şurada okudugum mektupla tamamıyla örtüşüyor di
yebiliriz, yine yazarımızın deyimiyle. Orada bir ifade çok dikkatimi 
çekti. Bu mektubu gönderenler şunu da ekliyorlar; Smidt'in anısı
nın kendileri için Kabekadar kutsal oldugunu belirtiyorlar. Kutsi
yet kavramının anlam ve içerik degişikligi konusunda son derece 
de önemli bir örnek olarak karşılıyorum. 

Liberal enternasyonelin bu safhasını da bir muhafazakar en-. 
ternasyonel girişimiyle kapatmış olayım. Çarlık polisi bu mektu
bun aslını ele geçirdikten sonra. bir kopyasını Osmanlı Hüküme
~inin bilgisine gönderilmek üzere Çarlık Dışişleri Bakanlıgına gön
deriyor. Daha sonrası bilinmiyor. 28 kişinin akıbeti de bilinmiyor. 

Sonuçlarımı şöyle toparlıyorum. Bu kısa konuşmadan ve telı
ligden Kanun-i Esasi vesilesiyle çıkardıgım kısa, mütevazi dersler 
şu şekilde özetlenebilir. Görüldügü gibi, tarih sadece dinler çatış
ması. sadece milletler çatışması. sadece milliyetler çatışmasından 
ibaret degil. Aynı ülkeler, aynı dinler. aynı milliyetler içerisinde 
farklı çıkar gruplaşmaları, farklı ideolojik, politik saflaşmalar ken
disini göstermekte, farklı milliyetlerden. farklı dinlerden insanla
rın da din, dil ve milliyet farklılaşmalarma ragmen. başka idealler 
ugruna saf tuttukları da görülmekte. 
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Aynı şekilde tarihe baktıgımızda, tarihin basit bir dogu-batı ça
tışması; yani "batı hep kötüdür, zalimdir; dogu hep iyidir ve ma
sumdur"dan ibaretolmadıgıda görülmektedir. 

Tarih, şu kısa verilerin de bana göstermiş oldugu gibi, bunla
rın yanısıra; ama, özellikle de bir ileri-geri kavgasıdır; bunun da 
temelinde ideolojik, politik ve sınıfsal gerçeklikler ve menfaatler 
yatmaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 

Efendim, talıminim dogru çıktı. Sayın Tanör yine hiç bilinme
yen bir konuyu, hiç umulmayan bir yaklaşım biçimiyle, bize öyle
sine sundu ki, şahsen, bilimsel olarak olumlu bir şekilde çarpıl
dım. Kendisine teşekkür ediyorum. 

Efendim, son konuşmacımız Emekli Tümamiral Sayın Fahri 
Çok er. 

İzin verirseniz, Sayın Çoker hakkında kısa bir bilgi arz etmek 
istiyorum; çünkü, genç arkadaşlarımız, Türk hukukçularıtim du
ayeni olan; yani, bugünkü en yaşlı; ama, aynı zamanda en genç 
Türk hukukçusu olan de ger li amiralimizin kimligi · hakkında pek 
bir şey bilmezler. Kısaca, kendisini tanıtmak istiyorum. 

Emekli tümaıniral sıfatının yanına, emekli hakim tümaıniral 
sıfatının konulması lazım; çünkü, kendileri sadece Cumhuriyet 
Senatosu eski üyesi ve rahmetli Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Ko
rutürk'ün başdanışmanlıgmı yapmakla kalmamış; biz hukukçular 
için çok kutsal bir yer sayılacak Askeri Yargıtay Başkanlıgını, ilk 
önce başsavcılıgını, sonra Başkanlıgını yapmıştır ve bu Başkanlı
gı sırasında, 1973 yılında, Askeri Yargıtayın ardarda verdigi büyük 
Türk hukuk tarihine geçecek kararlarla, pekçok ilk derece mahke
mesi kararının Askeri Yargıtay tarafından düzeltilerek büyük bir 
içtihat dogmasına ve bu yolla pekçok masum aydının malıkumiye
tinin engellenmesine yolaçan bir çıgırın açıcısı olmuştur. Sadece 
bu hizmeti, Türk hukuku açısından kendisinin büyüklügünü gös
termeye yetişir. 

Kaldı ki, biraz sonra duyacaksınız "ben amatör bir tarihçiyim" 
diyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. Kendisi Türk Tarih Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu oldugu sıralarda oranın üyesiydi; Türk Tarih 
Kurumu, hiçbir zaman amatör tarihçileri üyeligine kabul etme-
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miştir, gerçek tarihçileri kabul etmiştir. Sözün özü, degerli ve bü
yük hukukçu Sayın Çoker, aynı zamanda çok mükemmel bir ta
rihçidir. 

Nitekim, Parlamentomuzda, Sayın Başkanlık Divanımızın baş
kan ve üyelerinin de tasvibiyle kurulan Tü~:"k Parlamento Tarihi 
Yazım Kurulunun Başkanı olup, kendisinin bizzat kaleme aldıgı 3 
ciltlik Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dizisiyle geçenlerde Met 
İnan ödülünü kazandı. Bu, bir amatör tarihçinin kazanabilecegi 
bir ödül degildir. Ayrıca, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bilinmeyen pekçok noktasını, ilk döneminin bilinmeyen saf
hasını gün ışıgina çıkardı. 

Şimdi, kendisi bu engin ve büyük deneyimlerinden istifade ede
rek hazırladıgı"1876 Kanun-i Esasi'sine göre kurulanAyan ve Me
busan Meclislerinde Kişiler ve Olaylar" üzerinde duracak. Çok öz
gün bir bildiri. 

Bu bildiri, aynı zamanda sabahleyin Sayın Bozkurt arkadaşı
mıza soru yöneiten degerli bir akademisyen arkadaşımızın sordu
gu soruların, Sayın Bozkurt tarafından tamamlanamayan bölüm
lerine gayet metamatiksel denilebilecek derecede açık bir cevap 
oluşturmaktadır. Bu açıdan da, bu bildirinin sabahki bölüme bir 
katkısı vardır. 

Efendim, Sayın Amiralimizi daha fazla bekletınemek için sözü 
kendisine veriyorum efendim. 
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E. Tümamiral Fahri ÇOKER 

C. Senatosu E. Üyesi 

Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu Başkanı 

.. 1876 Kanun-i Esasi'sine Göre Kurulan Ayan ve Mebusan 

Meclislerinde Kişiler ve Olaylar" 

Sayın Başkan, T.B.M.M.'nin Sayin Başkanvekili, Degerli ögre
tim Üyeleri, Seçkin Dinleyiciler. 

Konuşmaına başlarken 61 yıl önce Fakülte Dekanı Profesör 
Sıddık Sami Onar hocaının elinden diploma aldıgım bu mekanda, 
bana konuşma fırsatı veren tertip heyetine şükranlarımı sunmak 
istiyorum. Bu vesile ile hepsi rabmete kavuşmuş bulunan hocala
rımı minnetle anıyorum. 

Oturum Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Hukuk ve Ta
rih alanındaki çalışmalarım için asla layık bulunmadıgım övücü 
sözlerle beni onurlandırdılar. Belki dikkatli bir araştırmacı olma
mın ötesinde bir kimligim bulunmadıgını tekrarlayarak gönül ok
şayıcı degerlendirmelerine teşekkür ediyorum. 

GİRİŞ 

Benden önce konuşan degerli ögretim üyeleri, Kanun-i Esa
si'nin kabulünün 120 nci yılı vesilesiyle sundukları bildirilerle, bu 
olayın Türk siyasi hayatındaki büyük önemi, yurt içinde ve dün
yadaki yankıları üzerinde geniş ve çok yararlı açıklamalar yaptılar 
ve ilgi çekici görüşler öne sürdüler. Ben amatör bir tarih araştır
macısı olarak sadece bu Kanun-i Esasi ile ilk kez kurulmuş bulu
nan Ayan ve Mebusan Meclislerine, atanan ve seçilen üyeler ve ay
rıca bu meclisierin görevde kaldıkları kısa süre içinde meşgul ol
dukları konulardan söz edecegim. 

Bilindigi gibi Kanun-i Esasi, 42 nci maddesinde Meclisi Umu
mi olarak tanımlandıgı Yasama Meclisinin Heyeti Ayan ve Heyeti 
Mebusan adlarıyla başka başka iki heyetten ibaret oldugunu be
lirtmekte, sonraki maddelerinde de heyetierin açılış ve kapanış bi
çimleri, açılış ve üyelerin yemin törenleri, dokunulmazlıkları ve 
haklarında ne sebeple nasıl koguşturma açılabilecegi, . görüşme 
koşulları, yasama görevleri hakkında hükümler yer almaktadır. 
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I. BÖLÜM 

al Heyeti Ayan 
Kanunun 60-64 üncü maddelerinde yer alan Heyeti Ayan'ın 

başkan ve üyeleri, nihayet miktarı Heyet Mebusan üyelerinin üçte 
birini geçmemek üzere dogrudan Padişah tarafından atanacak 
olup üyelerin tutum ve davranışları ile herkesin güvenini kazan
mış, devlet işlerinde başarılı hizmeti geçmiş, tanınan kişilerden ol
ması ve kırk yaşından aşagı bulunmaması gerekmektedir. 

Ömür boyu sürecek olan üyelige Bakanlık, Valilik·, Ordu Mare
şallıgı, Kazaskerllk, Elçilik, Patriklik ve Hahambaşılık yapmış 
olanlarla Korgeneral ve Arniraller ve gerekli nitelikleri bulunan sa
ir kişiler atanabilecektir. 

Heyeti Ayan'ın görevi ise, Heyeti Mebusan'dan gelen kanun ve 
bütçe tasarılarını inceleyerek, bunlarda dinsel kurallara, Padişah 
haklarına, bağımsızlıga, Anayasa hükümlerine ve Devletin bölün
mez bütünlüğü ve memleketin iç güvenliğine. vatanın savunma ve 
korunmasına ve _genel ahlaka aykırı bir şey görürse ve bu düşün
cesini belirterek ya kesin olarak red veya değiştirilmek, düzeltil
mek üzere Heyeti Mebusan'a geri çevirmektir. Kabul ettiği tasarı
ları ise Padişaha arz ve yürürlüge konulması için Sadaret maka-
mına gönderecektir. · 

İşte bu görevi yerine getirmek üzere seçilen biri başkan (27) ki
şi 17 Mart ı877'de (5) kişi, ertesi gün Padişah Il. Abdülhamit ta
rafından atanmış. sonraki tarihlerde (8) kişi daha atanmak sure
tiyle, Heyeti Mebusan'ın üçte biri olarak (40) kişi tamamlanmıştır. 
Hemen hepsi Tanzimat'tan sonra oluşturulan yeni kurumlarda ye
tişmiş, atanma öncesi ve sonrası sadrazamlık dahil bu üst düzey 
görevlerde bulunmuş olan üyelerden (ı ı )i bakan veya bakanlık 
yapmış vezir, (4)ü Mareşal. (2) si Büyükamiral, (l)i Korgeiıeral, (3) 
ü ilmiyeden (Şeyhülislfun Kazasker), (7) si Ştırayı Devlet. (3)ü Tem
yiz Mahkemesi Başkan ve Üyesi, (9)u önemli görevlerde bulunmuş 
kişilerdir. Üyelerden (3 ı )i Müslüman Türk, (9)u Hıristiyandır. En 
yaşiısı Sc;ımi Abdurrahman Paşa (82), en genç Ahmet Arifi Paşa 
( 4 7) yaşındadır. 

Vaktinizi almamak için bu kadroda yer alanlardan sadece bir 
kaçının yaşam hikayesi üzerinde kısaca durmak istiyorum: 

Eri yaşlı üye olarak tanımladıgımız Sami Abdurrahman Paşa. 
köklü bir eğitimden sonra mutasarrıflık, Valilik, Tanzimat Meclisi 
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Üyeligi yapmış, 1857-1861 arası MaarifNazıriıgında Rüştiye Mek
tepleri (ortaokullar), Ticaret Okulları ve Mülkiye Mektebi açıldıgı 
gibi ilk kez Maarif N ezaretinin görevlerini saptayan bir tüzük ha
zırlanarak yürürlüge konulmuştur. 

Bu bakanlıkta kendisini izleyen ve altıncı kez Maarif Nazırı iken 
Ayan Üyesi olan Ahmet Kemal Paşa da Türk milli egitimine büyük 
hizmetleri geçen bir kişidir. 

Askerlerden Mareşal Mehmet Namık Paşa, Fransa'da egitim 
görmüş, Harbiye Mektebinin kurulmasına öncülük etmiştir. Os
manlı-Rus Savaşı kararının alınmasında, savaş sonrası görüşme

lerde etkUi olmuş. 1883'de yaşayan en eski vezir olarak (Şeyhülvü
zera) sanını almıştır. Bir digeri Mareşal Hasan Rıza Paşa Mabeyn 
ve Hassa Müşirliklerinin yanı sıra bakanlıklarda bulunmuş, sekiz 
kez seraskerlik yapmıştır. 

İki Büyükamiral; Kayserili Ahmet Paşa ve Moralı ihrahim Paşa, 
alanlarında devlete büyük hizmetleri dokunmuş, katıldıkları sa
vaŞlarda başarıları görülmüştür. 

Bu arada iki üye, devlete hizmetlerinin yanında kişilik ve dav
ranışları ile dikkati çekmektedir. Bu üyelerden biri Ahmet Vefik 
Efendi, digeri ise Marko Paşa'dır. 

Paris Sefirligine atanan Mustafa Reşit Paşa maiyetinde Paris'e 
giden ve Senlüi Lisesi'nde okuyan Ahmet Vefik Efendi; Elçilik, Va
lilik, Nazırlık gibi üst düzeydeki devlet memurlukları yanında bü
yük bir bilgin, Telemak ve Molier'in hemen bütün komedi yapıtla
rını Türkçeye kazandıran kişi olarak ün yapmakla beraber kimse 
ile kıyaslanmayacak hareketleri ve karakter yapısı ile dikkatleri 
üzerinde toplamıştır. İbnülemin Mahmut Kemal, "Son Sadrazam
lar" eserinde kendisinden, "Ne kendi kimseye benzer, ne kimse 
kendisine" 9.iye söz etmekte, Sadrazam Fuat Paşa'nın "Ahmet Ve
fik Efendi binek taşı büyüklügünde bir pırlantadır, ne ziynete, ne · 
kaldırıma yarar" sözünü nakletmektedir. 

Bu konuda kendisinden söz etmek istedigirniz diger üye Marko 
Paşa'dır. Rum bir aileden gelen ve Tıbbiye Mektebini bitirdikten 
sonra Okulun Cerrahi hocalıgına ve Nazırlıga yükselen Marko Pa
şa. Kızılay'ın kurucularından olup kendisine başvuran herkesin 
derdi ile ilgilendigi, sorunlarını çöımeye çaba gösterdigi için halk 
arasında "derdini Marko Paşa'ya anlat" özdeyişi hala geçerliligini 
sürdürmektedir. 

228 



Fahri ÇOKER 

Azınlıklardan Ayan Üyeligine atanan dokuz kişiden (4)ü Rum 
Ortodoks, (2) si Ermeni Gregoryen, (2) si Yahudi, ( 1) i Bulgar olup, 
meslek itibariyle üçü tıp doktoru, digerleri kamu yönetiminde yük
seliniş kişilerdir. En ünlüsü uzun süre Londra Büyükelçiligi yapan 
ve meslekteki kıdemi ile "Şeyhülsüfera" sanını alan Musurus Pa
şa'dır. 

Heyeti Ayan hakkındaki bu açıklamalarımızdan sonra ·şimdi 
Meclisi Umumi'nin diger kanadı "Heyeti Mebusan"a geliyoruz. 

b) Heyeti Mebusan 

Kanun-i Esasi'nin 65-80 inci maddelerinde tanımlanan Heyeti 
Mebusan'ın üye sayısı Osmanlı uyruklu her 50 000 erkek nüfus'ta 
( 1) olmak üzere düzenlenmiş olup, seçim gizli oyla yapılacak. Os
manlı uyrugundan olmayanlar, özel hükmüne göre geçici olarak 
yabancı hizmeti ayrıcalıgını haiz olanlar, Türkçe bilmeyenler, otuz 
yaşını doldurmayanlar, seçim sırasında bir kimsenin hizmetçili
ginde bulunanlar, iflas ile hükümlü olanlar, kötü halli olarak tanı
nanlar, hacir altında bulunanlar, medeni haklardan düşürülenler 
ve yabancı uyruklu oldugunu iddia edenler, mebus (milletvekili) 
seçilemeyeceklerdir. Dört yıl sonra yapılacak seçimlerde olmak 
için Türkçe okumak ve mümkün mertebe yazmak dahi şart ola
caktır. 

Genel seçimler dört yılda bir yapılacak, her me bu sun görev sü
resi dört yıldan ibaret olmakla beraber tekrar seçilebilecektir. Seç
menler, seçecekleri mebusları, mensup olduklan seçim çevresi 
halkından seçmek zorundadırlar. Herhangi bir suretle boşalan 
mebusluklara seçilecek üyenin süresi, gelecek genel seçim zama
nına kadardır. Mebuslara her toplantı yılı için hazineden 20 000 
kuruş verilecek ve ayrıca 5 000 kuruş maaş itibariyle devlet me
murlan için mevcut nizama göre gidiş-dönüş yolluk ödenecektir. 

Heyeti Mebusan'ın toplantı süresince üyelerden hiç biri heyet 
tarafından ithama yeter kanıtlar bulunduguna çogunlukla karar 
verilmedikçe veya agır cezayı gerektiren bir suçu işlerken veya iş
lemesini müteakip yakalanmadıkça tutuhlanamaz ve yargılana
maz. 

Bu genel hükümlerin dışında Heyeti Mebusan, kendisine gön
derilecek kanun tasarılarını görüşerek bunlardan mali işlere ve 
Kanun-i Esasiye'ye ilişkin maddeleri red, kabul, yahut degiştirir ve 
genel giderler Muvazene Kanununda gösterildigi üzere ayrıntıları 
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ile incelendikten sonra tutarına bakanlar ile birlikte karar verilir 
ve buna karşılık olacak gelirlerin nitelik ve niceligi, dagıtım şekli 
ve terlariki aynı şekilde bakanlar ile birlikte saptanır. 

c) Heyeti Mebusan Seçimleri 

Kanun-i Esasi, görüldügü gibi bir "Meclis-i Umumi" oluşturul
masını hüküm altına almasına ragmen bir seçim kanunu mevcut 
olmadıgından ilanından sonra ilk iş olarak bir komisyon teşkil 
edilmiş ve "Meclisi Umumi"nin Sureti İntihabına ve Tayinine Dair 
Talimatı Muvakkate" adıyla geçici bir yönetmelik hazırlanmıştır. 

Komisyon, seçim yöntemini İstanbul ve taşra olarak iki ayrı bi
çimde saptamış, taşradan seçilecek mebusların mevcut İl İdare 
Heyeti üyeleri arasından seçilmesini, seçilecek üye sayısının "her 
mahallin mevcut nüfusu ve ehemmiyeti mevkii nisbetinde" olma
sını kararlaştırarak hazırladıgı yönetmelige seçim çevrelerini ve se
çilecek müslim ve gayrimüslim üye sayısını gösteren bir çizelge ek
lemiştir. Buna göre taşra sayılan 28 il ile İstanbul'dan seçilecek 
üye sayısı (120) dir ve bunun (70)i müslim, (50) si ~ayrimüslim 
olacaktır. 

Seçim geçici yönetmeligi bir genelge ile valilere gönderilmiş, ay
:rıca mutasarrıf ve kaymakamlara tebligi istenilmiştir. Bu genelge
ye göre; vilayet, liva ve kaza İdare Heyeti Üyeleri, vilayetleri içinde 
yaşayan ve seçilme yeterliligine sahip üyelerin adlarını bir kagıda 
'yazıp altını imza ve mühürleyerek, bu kagıt kapalı, üstü mühürlü 
bir zarf içinde vilayette Valiye, sancakta Mutasarrıfa, kazada Kay
makama teslim edilecek, bu zarflar mühürleri açılmadan Valiye 
gönderilecektir. Valinin, vilayet ileri gelenleri, ulema, çeşitli dinle
rin başkanlarından oluşturdugu ve sayıları onbeşi geçmeyen bir 
Mecliste zarflar açılarak kimlerin ne kadar oy aldıklan saptana
cak, bu şekilde vilayetin belli sayıdaki müslim ve gayrimüslim me
busları çogunlukla belirlenecektir. Oyların eşit olması halinde 
kur'aya başvurulacak, durumdan seçilen kişi hemen haberdar 
edilmekle kendisine seçimdekullanılan tutar oyla aldıgı oy mikta
rını gösterir bir belge verilecek, seçim evrakı incelenmek üzere Ştı
rayı Deviefe gönderilecektir. Genelgede ayrıca Heyeti Mebusan'ın 
açılışı, yönetmelikte Mart/1877 ayı içinde yapılacagı belirtilmesi 
itibariyle seçilen mebusların bu tarihte İstanbul'da bulundurul
maları istenilmiştir. · 
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İstanbul seçimlerine gelince; 

Burada uygulanacak yontem Geçici Yönetmeligin 6 ncı madde
sinde belirlendigi üzere tamamen degişik olup. İstanbul, sonraki 
seçimlerde bütün ülkede uygulanacak seçim sistemi için adeta bir 
pilot bölge olarak düşünülmüş. bu nedenle. "Heyeti Mebusanın 
Birinci Seneyi İçtimaiyesi İçin Dersaadet ve Mülhakatından inti
hap Olunacak Mebusların Sureti İntihabına Dair Beyanname" ay
rı bir metin olarak yürürlüge konulmuştur. 

Bu amaçla öncelikle seçim kütükleri hazırlanmış. Mahalle 
M~htarları ve İmamlar. kendi mahallelerinde bir yıldan beri otu
ran Osmanlı uyruklu emlak sahibi yirmibeş yaşını aşmış kişileri 
bir deftere geçirmiş. bu defterler muhtarlar tarafından her came
aatın ileri gelenlerine incelettirildikten ve noksanı kalmadıgı görül
dükten sonra Şehremanetince her bölge için atanmış olan seçim 
memurlarına teslim edilmiştir. 

Beyanname hükümlerine göre seçimlerin düzenli bir şekilde 
yapılması ile görevlendirilen İstanbul Şehremanetince oluşturulan 
sekiz kişilik seçim komisyonunca. seçim memurlarından alınan 
defterler mahalle halkının kolayca görüp inceleyebilecegi cami. ki
lise gibi yerlerin duvarlarına asılarak beş gün bu yerlerde asılı ka
lacak ve bu suretle seçmenierin komisyona başvurarak eksiklik ve 
yanlışlıkları düzeltmesi saglanacaktır. 

Ayrıca her seçim bölgesinde beş gün olarak saptanan oy verme 
günlerinde seçmenler oy pusulasına kendilerince uygun görülen 
iki üyenin adını yazıp sandıga atacaktır. 

Seçimin ikinci aşamasında, bu yöntemle seçilmiş olan (40) kişi 
toplanarak seçtikleri başkanın yönetim ve gözetiminde. şehrema
netince saptanan mebus aday listesinden seçmek istedigi beş 
müslim, beş gayrimüslim kişinin adını bir kagıda yazacak, bu ka
gıdı zarfa koyarak sandıga atacaktır. Sonraki işlem seçilen mebus
ların adlarını bir tutanakla Devlet Şurasına gönderilmesinden. 
oraca da mebusların adlarının gazetelerle halka du:yurulmasından 
ibarettir. 

Geçici Seçim Yönetmeliginin yürü.rlüge konuldugu 28 Ekim 
1876'dan itibaren başlayan seçim _hazırlıklarına göre seçimin so
nucu taşrada ve İstanbul'da Şubat/ 1877 sonunda alınmış. Mecli
si Umumi'nin 19 Mart 1877'de Dalınabahçe Sarayında törenle 
açılması kararlaştırılmıştır. 
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Düzenlenen programa göre, Sarayın "Divanı Hümayftn" denilen 
büyük salonunun denize bakan bölümüne İran Şahı'nın Sultan 
Süleyman·a armagan ettigi altından yapılmış, zümrüt ve yakut 
taşlarla süslü bir taht konulmuş, tahtın sag tarafında Sadrazam, 
Serasker, Vüke1a Heyeti, Müşirler, Vezirler ve onların hemen arka
sında Ruhani Reisler ve daha arkada Şurayı Devlet üyeleri, tahtın 
sol tarafında ise Şeyhülislam, Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, İs
tanbul Kadısı, Temyiz Mahkemesi Üyeleri, Şarki Rumeli Valisi, As
keri Erkan, sol başta da yabancı devlet temsilcileri yer almışlardır. 
Ayan ve mebusan üyelerine iki taraf arasındaki aralıkta yer veril
mişti. 

d) Meclisi Umumi'nin Açılıtı 
Padişah II. Abdülhamit, yanında kardeşleri Veliaht Mehmet Re

şat ve Şehzade Kemalettin efendilerle salona girmiş, açış nutkunu 
Sadrazama, o da Mabeyn Başkatibi Sait Paşa'ya vermiştir. Nutkun 
okunınası sona erince Padişah odasına çekilmiş, Meclisin açılışı 
şehrin çeşitli yerlerinden ve savaş gemilerinden atılan toplarla hal
ka duyurulmuştur. 

Bu suretle açılmış bulunan Türk tarihinin ilk meşruti meclisin
de görev alan Ayan üyeleri hakkında gerekli açıklamaları yaptıgı
mız için şimdi Mebusan üyelerinden söz etmek istiyorum: 

Daha önce ıçerıginı belirttigirniz Geçici Seçim Yönetmeligine gö
re bütün ülke için (28) seçim çevresinde (70)i müslim, (50) si gay
rimüslim olmak üzere (120) mebusun seçilmesi öngörülmesi itiba
riyle bu şekilde işlem yapılmış, seçilen (119) mebus Mebusan Mec
lisi'ne katılmıştır. Bu tutar zabıt ceridesinde yazılı isimleri kapsa
makta olup, bazı yayınlarda bu tutar (115) ve ( 116) olarak da gös
terilmektedir. 

e) Mebuslann Etnik ve Dinsel Yapılan ve Özellikleri 
Bu (119) kişinin (5l)i Türk, (14) ü Arap, (2) si Arnavut, (2) si 

Bulgar ve (l) i Boşnak olmak üzere (70)i Müslim, (18) i Rum, (12) 
si Ermeni, (4) ü Yahudi, (6) sı Bulgar, (4) ü Sırp, (2) si Arap, (2) si 
Arnavut, (1) i Boşnak olarak (49) gayrtmüslimdir. Taşradan seçil
miş olanların çogunlugu, seçildikleri ilin vilayet, liva ve kaza idare 
heyetleri üyesi olarak şehrin ileri gelenlerinden meslekleri tüccar, 
esnaf, memur, cami hocası, müftü, hakim olan kişilerdir. İçlerin
de Selanik-Drama'dan seçilmiş bir asker vardır. 
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İstanbul'dan seçilen (10) mebus, kişilik olarak özellik arzet
mektedir. Bunların başında Başkanlık Divanı seçiminde Başkan
Iıga getirilecek olan Ahmet Vefik Efendi, Başkanvekili seçilen 
Ohannes Efendi, II. Dönemde Başkan olan Hasan Fehmi Efendi, 
Ahmet Hilmi Efendi ve digerleri konuşmaları ve Meclisteki faaliyet
leri ile dikkati çekmişlerdir. 

19 Mart l877'deki açılış töreninin ertesi günü başta Ahmet Ve
fik Efendi olmak üzere Ayan ve Mebusan üyeleri "Zatı Hazreti Pa
dişahi'ye ve vatanıma sadık kalacagıma. Kanunu Esasi alıkamma 
ve uhdeme tevdi olunan vazifeye riayetle hilafından mücanebet 
(sakınacagıma) kasem ederim." diyerek yemin etmişlerdir. 21 
Mart'ta Başkanlık Divanının Başkan dışındaki seçimleri yapılmış. 
Başkanvekilliklerine Bursa Mebusu Şeyh Bahattin Efendi. İstan
bul Mebusu Hüdaverdi Zade Ohannes Efendi seçilmişlerdir. 

Mebusan Meclisi'nin I. Dönem görev süresi üç ay olması itiba
riyle çalışmaların 18 Haziran l877'de sona ermesi kararlaştırıl
mış. ancak eldeki işlerin bitirilebilmesi için bu sürenin on gün 
uzatılınasına dair istek Padişah tarafından uygun görülmekle ça
lışmalara 28 Haziran l877'de son verilmiştir. 

f) II. Dönem Seçimleri 

Meclis. I. Dönem'de Şurayı Devletçe hazırlanmış olan seçim ka
nunu tasarısının görüşülmesini 19 Haziran l877'de tamamlamış
sa da tasarı Ayan Meclisi'nde görüşülmeden çalışma süresi sona 
ermesi itibariyle tasarı halinde kalan bu Kanunun uygulanmasına 
imkan görülmemiş. II. Dönem seçimlerinin eski hükümlere göre 
yapılması hakkındaki Vükela Heyeti kararı Padişah tarafından 25 
Agustos l877'de onaylanmıştır. 

Bu yöntemle yapılan seçimler sonucu Kasım sonunda yeter sa
yının İstanbul'a gelmesiyle Meclisi Umumi 13 Aralık 1877'de Padi
şah'ın söylevi ile açılmış ve çalışmalarına başlanmıştır. Başkanlık 
Divanı için yapılan seçimlerde en çok oy alanların kendisine su
nulmasında Padişah, Hasan Fehmi Efendi (İstanbul)yi Başkanlıga. 
Şeyh Bahattin Efendi (Bursa) yi I.. Hüdaverdi Ohannes (İstanbul) 
i II. Başkanvekilligine atamıştır. 

II. Dönemde seçilmiş olan mebus sayısı (26) seçim çevresinde 
(1 13) kişi olup. I. Dönemden (52) mebus Meclis'teki yerlerini koru
muş. (61) mebus yeni seçilmiştir. Bunlardan (45)i Türk. (12) si 
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Arap (2) si Boşnak, (2) si Arnavut olmak üzere (61) i Müslim. (16) 
sı Rum, ( 15) i Ermeni, (6) sı Yahudi, (4) ü Bulgar, (4) ü Sırp, (2) si 
Boşnak, (2) si Arnavut, (2) si Arap olarak (5 1) i gayrimüslimdir. 

14 Şubat 1878 tarihli bir irade ile güya geçici olarak Meclis'in 
kapatılmasına kadar geçen süre içinde Ayan Meclisine Padişah ta
rafından sadece iki üye (Mavrayani ve Konstantin Kara Todori Pa
şalar) atanmış. ancak Mebusan Meclisi kapalı ve dolayısıyle Ayan 
Meclisi'nin görev yapmasına imkan bulunmamasına ragmen 22 
Nisan 1880 tarihine kadar Padişah tarafından Ayan Üyesi atama
ları sürdürülmüş ve bu süre içinde dokuz üye atanmıştır. Sonra
ki ilk atama (39) kişilik bir liste ile 27 Aralık 1908'deyapılıştır. Bu 
listeye 1880 öncesinden hayatta kalan üç üye (Logafet Bey, Sait 
Paşa ve Alırabarn Paşa) da alınmış olup. 15 Eylül 1919'da yapılan 
son atamalar ile ayan üyesi sayısİ (95)i bulmaktadır. 23 Temmuz 
1908'de Meşrutiyetinilanından sonra yeniden oluşturulan 1908-
1920 arası dört dönem faaliyet gösteren Mebusan Meclisi'ne seçi
len üye sayısı (757) olup. 1877 ve 1878'de seçtimiş olan üyelerle 
(119+61=180) Kanuni Esasi'nin bir ara dönem geçirmesine rag
men yürürlükte oldugu süre içinde mebus seçilenler (937) yi bul
maktadır. 

ll. Bölüm 

a) Heyeti Mebusanın Çalışmalan 
Kişiler konusundaki bu arzımdan 2. paragraf olarak 1876 Mec

lisi'nin toplantı halinde oldugu kısa dönemde neler yaptıgını anlat
maga çalışacagım: 

Konuya girmezden önce bu tarihte memleketin içinde bulun
dugu durum hakkında kısa bir açıklama yapınama izninizi rica 
ediyorum. 

Mehmet Rüştü Paşa'nın Sadrazamlıktan çektimesinden sonra 
13 Aralık 1876'da bu makama getirilen Mithat Paşa'nın, Devletin 
içinde bulundugu bunalımı çözecegi ümit edilmekte. Devletin var
Iıgı için tek kurtuluş yolu olarak Meşrutiyet yönetimi görülmekte
dir. 

Öte yandan devam eden Bosna Hersek Ayaklanmasında, Rus
ya ve Avusturya-Macaristan'ın olayı körüklemeleri, bir sonuca 
ulaşınaya engel oldugu gibi Sırhistan ve Karadag ile başlayan sa-
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vaş, Sırpların yenilgilerine ragmen Rusya'nın müdahalesi ileyönü
nü aleyhe degiştirmiş, bu arada Rusya-ingiltere arasında l;>aşgös
teren gerginlik Rusya'nın Osmanlı Devletine karşı takındıgı davra
nışı sertleştİrmiştir. 

Bu aşamada Balkanlardaki soruna bir çözüm getirmek üzere 
altı büyük devletin katılımı ile toplanan istanbul Konferansı, 23 
Aralık 1876'da ilan edilen Kanunu Esasi'nin Balkan halkları için 
de bir güvence teşkil ettigi konferansa bildirilmesine ragmen cid
diye alınmamış, konferans kararları, Osmanlı Devletinin bagımsız
lıgına ters düştügüve Kanunu Esası hükümlerine aykırı oldugu 
gerekçesiyle red edilmiştir. Bunun üzerine elçilerini İstanbul'dan 
çekmiş bulunan büyük devletlere bazı ödünler verilerek anlaşma
ya varılması taraftarı olan Padişah ile ödüne razı olmayan Sadra
zam arasındaki anlaşmazlık, Mithat Paşa'nın aziedilerek sürgüne 
gönderilmesi ile sonuçlanmış, Sadarete getirilen Ethem Paşa'nın 
çabaları da Rusya'nın, özellikle Avusturya-Macaristan ve Almanya 
ile anlaşmasınd~ sonra barışa etkili olamamıştır. 

Altı büyük devletin, Osmanlı Hükümetini Balkanlarda vadetti
gl ıslahatı uygulamaya zorlamak için 31 Mart 1877'de Londra'da 
imza ettikleri protokolün 12 Nisan'da red edilmesi Rusya'nın sa
vaş açması için sömürülecek bir bahane olmuş, 19 Nisan'da Rus
ya bu kararını diger devletlere bildirmiştir. 23 Nisan'da da İstan
bul'daki Rusya Elçiligi İşgüderi, Rusya'nın Osmanlı Devleti ile dip
lomatik ilişkilerini kestigini haber vermiştir. 

. Meclisi Umumi, 19 Mart 1877'de açıldıgında Devletin içinde 
bulundugu durum bundan ibarettir. Padişah, açış söylevinde bu 
duruma kısaca deginmiş, mali bakımdan zorluklar içinde bulu
nulması nedeninin, Devletin daha da güçlendirilmesi için yeni si
lah ve savaş donatımının tedarik ve yapımı, bununla beraber gelir 
ve giderlerin denkleştirilmesi zorunlugu, mali yönetimin gittikçe 
bozularak borçların çogalması sonucunu dogurdugunu, özellikle 
Hersek olayları, bir takım tahrikler ve karışmalarla ortaya çıkıp 
birdenbire Sırhistan ve Karadag savaşları açıldıgını, bu olayların 
Devleti bir bunalım içine sürükledigini, haklarımızın korunması 
için 600 000 askerin silah altına alındıgından söz ederek, iki yıla 
yakın bir süredir ugradıgımız iç ve dış sorunlar ve özellikle Sırhis
tan ve Karadag ile savaş sırasında bütün halk tarafından gösteri
len yakın ilgi ve askerimizin gayret ve kahramanlıgının her türiii 
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takdirin üstünde oldugunu, bu olaylarda sadece haklarımızın ko
runmasından ibaret girişimlerimiz sonucu olarak Sırhistan ile 
olan sorunlar çözüme bağ;landığ;ı gibi Karadağ; ile yapılan görüş
melerde alınacak kararlar Meclisin ilk toplantısında görüşlerine 
havale olunacağ;ını ifade etmiştir. 

Gerçekten, Meclisin gerek ilk ve gerek ikinci toplantı yılında 
meşgul oldugu en önemli konuyu Karadağ; sorunu. Osmanlı-Rus 
Savaşı ve savaşın doğ;urduğ;u mali bunalım, göçmen sorunları gi
bi işler teşkil etmiş, bu arada İl İdaresi İstanbul Belediye Teşkila
tı, mebus seçimi, basın ve sıkıyönetim konularında yasal düzenle
meler yapıldığ;ı gibi, Meclis'e intikal eden bazı sorunlara da değ;inil
miştir. 

Karadağ; sorunu, padişahın açış söylevine verilecek yanıtın gö
rüşülmesi sırcısında gündeme gelmiş, söz alan mebuslar, özellikle 
bölgeye komşu illerin temsilcileri Yusuf Efendi ve Sami Bey (İşkod
ra), İbrahim Bey ve Fehmi Efendi (Bosna), Mustafa Bey (Yanya).ko
nu üzerinde geniş açıklamalar yaparak sorunun çözümü hakkın
da düşüncelerini belirtmişlerdir. Ancak bu sırada henüz konu ile 
ilgili olarak Hükümetten bir karar veya öneri gelmediğ;i için konuş
malar, sonuç olarak sadece Padişahın söylevine verilecek yanıta 
ilişkindir. 

Osmanlı-Rus Savaşı ise, Rusya'nın savaş kararını bildiren no
tada "Rusya'da kalmak isteyen Osmanlı uyrukluların Kanunun 
korumasına nail olacakları" belirtilmesi vesilesiyle 25 Nisan 
l877'de Genel Kurul'da söz alan Hasan Fehmi Efendi (İstanbul) 
nin konuşması ile gündeme gelmiştir. Osmanlı topraklarında ya
şayan Hıristiyanların sanki kendi sınırları içindekilerden daha ra
hatsız oldukları bahanesiyle sorunlar yaratan Rusya'nın asıl ama
cı toprak koparmak oldugunu, Rusya'nın çok eskilerden beri Os
manlı Devletinin ve hatta bütüri medeni alemin düşmanı oldugu
nu vurgulayan Hasan Fehmi Efendi,. savaş değ;il, barış istediğ;imi
zi. ancak haklarımızı ve bağ;ımsızlığ;ımızı korumaya kararlı olduğ;u
muzu ifade etmiş, sonraki konuşmacı Manuk Efendi (Halep) uzun 
yıllardan· beri savaşa hazırlanan ve bunun için ve sileler arayan 
Rusya'nın önceleri sadece bölgesinde yaşayan Slavların himayesi 
görevini üstlenmiş iken bu kez bütün Hıristiyanların korumacılı
ğ;ını üzerine aldığ;ını, Ermeni milletinden bir Hıristiyan olarak. Os
manlı Devletinde bütün haklara sahip bulundukları, Rusya'nın 
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korumasına muhtaç olmadıklarını ve himayeyi kesin olarak red 
ettiklerini söylemiştir. 

Genel Kurulda bu iki konuşmadan sonra aynı duyguları dile 
getiren Bulgaristan mebuslan altı kişi -Karamihaloglu Yorgi (Edir
ne), Dimitri (Selanik), Mişa Todari ve Samakovlu Zahari (Sofya), 
Tulcalı İsfenaki ve Tulcalı Dimitraki imzalı ve ayrıca Sırp mebus
lar Petraki (Trabzon), Agop (Sivas), Nufel (Suriye)in imzalarını ta
şıyan iki bildiri okunmuştur. Nufel Bey ayrıca söz alarak bu konu
daki düşüncelerini anlatmış, bildirilerde oldugu gibi Rusya'nın 
davranışları kınanmıştır. Bu oturumda dikkati çeken olay, Hıristi
yan, özellikle Ermeni mebusların Rusya aleyhinde konuşmakta 
adeta birbirieriyle yarış halinde bulunmalarıdır. 

Meclis'te hazır bulunan Dahiliye Nazırı Cevdet Paşa, mebusla
rın vatansever tepkilerini Vekiller Heyetinin şükranla karşıladıgını 
ifade etmiş, sonra da Başkan, Padişahın çeşitli cephelerdeki ordu 
komutanları Abdi, Ahmet Eyüp, Ahmet Muhtar, Hasan ve Donan
ma Komutanları Paşa'lara gönderdigi başarı dileyen telgrafları 

oku tm uştur. 

Son olarak söz alan Nakkaş Efendi (Suriye), savaşın I. Napol
yon'un dedigi gibi para ile yürütülecegini, halen para sıkıntısı için
de bulunan Devlete vatansever halkımızın elini uzatması gerekti
gini ifade ile bazı önlemler alını:lıasını istemiş ve bunları şu şekil
de sıralamıştır. 

1. Bagış kampanyası: Önce mebuslann açacagı bu kapıya bü
tün vatandaşlar haline göre katılmalıdır. 

2. Ordu mensupları dışında bin kuruş aylık alanlara kadar, ay
rıcasız bütün devlet memurlarının yarım aylıkları, savaş giderleri

. ne karşılık Hazinede tutulmalıdır. 
3. Emlak Vergisi bu yıl için kat olarak alınmalı, bir katı bu yıl, 

ikinci katı gelecek yıl giderlerine harcanmak üzere Hazine'de tu
tulmalıdır. Ya da kaime ile lira arasındaki farka karşılık yarı vergi 
verilmesi şekli. hangisi maliyece uygun görülüyorsa uygulanmalı~ 
dır. 

Osmanlı-Rus Savaşı 2. Dönem toplantılarında Meclis gündemi
ni daha çok meşgul etmiş, cephelerden alınan yenilgi haberleri, bu 
arada gerek Rumeli ve gerek Anadolu'da önemli yerlerin Rus işga
line ugraması, Mecliste, bu gidişattan sorumlu görülen Hüküme
tin eleştirilmesine neden olmuştur. Bu konuda ilk öneriler. Padi-
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şahın 2. Dönem açış söylevine verilecek cevap üzerine gelmiş, "bu 
başarısızlıgın nedenleri ayrıntılarıyla araştırılması ve alınacak so
nuca göre gerekli önlemlerin alınması" istemi, cevabın sadece te
şekkür niteliginde olmasına dair içtüzük hükmü karşısında tartış
malara yol açmıştır. 

Yenilgilerde Hükümetin sorumlulugu bulundugunu savunan
ların, bazı mebuslarca Hükümete düşmanca bir davranış içinde 
bulunduklarının beyanı, genel bir kaygı yaratmış, bu tartışmanın 
ya Hükümetin istifasını, ya da Meclisin kapatılması sonucunu do
guracagı düşünülmüştür. Bu durumda arayol olarak Hükümetin 
yanında alt kadrodakilerin yenilgiden sorumlu oldukları belirtile
rek sorumluluk tabanı genişletilmiştir. 

Meclisin 23 Ocak 1878 tarihli birleşiminde Tevfik Efendi (An
kara) nin, felakete neden olan veya bundan payları bulunan bazı 
komutan ve subayların Divanı Harp'te yargılanmaları ve milletin 
güvenini saglamak üzere bu mahkemede aralı olarak beş me bu
sun bttlundurulması önergesi, Meclisin kaderini belirleyecek bir 
ortamın gelişmesine yol açmış, söz alan mebuslar, çogunlukta 
önerge lehinde konuşmuşlardır. Uzun tartışmalardan sonra öner
ge görüşülmek üzere Encümene verilmiştir. 

30 Ocak 1878'deki birleşimde Mustafa Bey (Selanik) in, Seras
ker Rauf Paşa'nın, savaşın yönetiminden sorumlu olarak Divanı 
Harp'e verilmesi ve öncelikle, açıklanan olaylar hakkında bilgi ver
mek üzere Meclise gelmesine dair önergesi Meclis-Hükümet ilişki
lerinde bunalımı tırmandırmış önergenin Mecliste görüşülmesinin 
yankıları, Meclisin kapatılması ve Meşruti sistemin sona erdiril
mesinde etkili olmuştur. 

Savaş nedeniyle Rumeli'den göç edenlerin perişan durumu da 
2 Ocak 1878'de gündeme gelmiş, yapılacak yardımların organizas
yonu için (20) mebustan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Başta 
mebuslar olmak üzere kişi ve kuruluşların yaptıkları yardım 25 
Ocak 1878'de 1 763 763.50 Kuruşa ulaşmıştır. 

Meclis I. Döneminde görüşütüp kabul edilen yasal düzenleme
ler, Vilayet Nizamnamesi, İstanbul Belediye Nizamnamesi, Matbu
at Nizamnamesi, İntihabı Mebusan Nizamnamesi, İdarei Örfiye 
Kanunu ve Bütçe Kanunu'ndan ibaret olup başkaca Osmanlılık, 
Dil, Müslüman olmayanların askere alınması, askerin iaşesi, me
mur sorunu. dilekçe hakkı, okul ve ögrenci sorunları, yöresel so-
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runlar ve nezaretlerin birleştirilmesi konuları Mebusların önerge
leri ile gündeme gelmiş, görüşülüp tartışılmıştır. 

2. Dönemde Meclis, yasama görevinden çok günlük sorunlarla 
meşgul olmuş, açılışı izleyen günlerde Yenişehirlizade Hacı Ahmet 
Efendi' (Aydın) nin "Mecliste, Zaptiye Dairesinden hafiye var" de
mesi Mecliste heyecan yaratmış, konu üzerinde söz alan mebus
lar, bu durumun kendilerine bir güvensizlik oldugunu belirterek, 
güvenleri yoksa bizi buraya neden getirdiler diyerek bu davranışı 
kınamışlardır. Başkaca kişi sorunları, yolsuzluklar, vatandaşların 
eşitligi, maden imtiyazlan konularında da görüşmeler yapılmıştır. 

b) Meclisin Kapatılması 
Meclisin, Hükümeti denetlemesi, ülkenin çeşitli sorunlarını 

tartışması, Osmanlı-Rus Savaşını yakından izleyerek yenilgiden 
Hükümeti sorumlu tutması, Padişah başta olmak üzere eski döne
min yöneticilerini tedirgin etmiş, Padişah, Meclisi gözardı ederek 
sarayında yeni ve eski Hükümet üyelerinden, Ayan ve Mebusan 
Başkanı ve bu Meclislerden seçtigi ikişer üye. ulema ve komutan
lardan oluşan (43) kişilik bir heyet kurmuştur. 

Savaşın kaderini beliryecek bazı kararlan 13 Şubat 1878'de bu 
heyete sunan Sadrazaını çogunluk onaylarken, Mebusan Mecli
sinden bu Heyete katılan Astarcılar Kahyası Ahmet Efendi (İstan
bul) ayaga kalkarak "Siz bizim fikrimizipek geç soruyorsunuz. Fe
laketin önünü almak mümkün iken bize müracaat etmeliydiniz. 
Mebusan Meclisi, kendi bilgisi dışında olarak husulüne sebebiyet 
verilen birhalden dolayı sorumlulugu asla ,kabul etmez." demiş, 
buna karşı Abdülhamit, "Benim başıma gelen vukuat hiç bir Parli
şahın zamanında vaki olmamıştır. Bu adamın sözlerini hiç bir su
retle kabul etmem. Ben şu meselede vazifemi tam olarak yerine ge
tirmemden dolayı milletimden mükafat beklerdim." diye cevap ver
miş. toplantıyı terketmiştir. 

14 Şubat 1878'de Hükümet, içinde bulunulan ortamda Mecli
sin faaliyeti, sonuç alınmasına engel oldugundan ve esasen çalış
ma süresini doldurmasına az bir zaman kalciıgından Meclisi Umu
mi'nin geçici olarak kapatılmasını Padişaha arz etmiş aynı gün ira
desi alınmıştır. 

c) Son Söz 

19 Mart- 28 Haziran 1877. 13 Aralık 1877-14 Şubat 1878 ara
sı toplam (5) ay (10) gün faaliyette bulunan bu Mecliste üyeler, 
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halkın özgür oyları ile seçilmemiş olmalarına ragmen dokunul
mazlık haklarına, milli iradenin üstünlügüne sahip çıkmaya özen 
göstermişler, Hükümetin eski alışkanlıklardan ileri gelen bazı uy
gulamalarına gerektigınde sert tepki göstermişlerdir. Bu Meclisi 
demokratik aşamada bir kilometre taşı olarak kabul etmek yerin
de olacaktır. 

Beni sabırla dinlediginiz için hepinize teşekkür eder, saygılar 
sun arım. 

YARARLANILAN EŞERLU 
1. 1. Tertip Düstur, 1-4 Ciltler 

2. TBMM Arşivi No. 104, Osmanlı Ayan Meclisi Üye Müteferrik Dosyası 

3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DUİT, 49/11-3(3-1) No.4-14 Belgeler 

4. Mebusan Meclisi I ve Il. Dönem (1877-1878) Zabıt Cerideleri, TBMM Kütüphanesi 

5. Robert DEVEREUX: First Ottoman Constitutlonal Period. The John Hopkins Press. 
1963 

6. Devlet Salnameleri, 1294, 1295 Defa 32 ve 33, TBMM Kütüphanesi 

7. VAKiT Gazetesi Mart 1877 sayıları 

8. Enver Ziya KARAL. Osmanlı Tarihi C. 8, TIK Yayını 1983 

9. İbnülemin Mahmut Kemal: Son Sadrazamlar (Ahmet Vefik Paşa) İstanbul 1941, s. 
1823-1891 

BAŞKAN- Sayın Çoker'e çok teşekkür ediyorum. Meclisi Me
busan'ın kurulmasından itibaren olan gelişmeleri çok plastik bir 
şekilde anlattı ve iki efsaneyi de yıktı attı. Bunlardan birincisi, 
azınlıklara mensup milletvekili sayısının daha fazla olması nede
niyle, milli menfaatlara aykırı görüşmeler yapıldıgı için Abdülha
mit'in Meclisi fesh ettigi iddiası külliyen aykırı. 

İkincisi de, Meclisin gerçek olarak kapatılmasında rol oynayan 
asıl sebebin, Meclisin çok haklı olarak savaşın yönetimini eleştir
ınesine padişahın tahammül edememesi, Meclisi bir tarafa atıp 
özel bir komisyon kurması, o özel komisyona da haysiyet sahibi 
olan milletvekillerinin, mebusların tahammül edernemeleri sonun
da padişahla mebuslar arasında çıkan gerginlik sonucu Meclisi 
Mebusan'ın, Heyeti Mebusan'ın kapatılması oldugunu çok açık. 
hiçbiritiraza mahal vermeyecek şekilde ve dogrudan dogruya bel
gelere dayanarak tam bir profesyonel tarihçi olgunlugu ve meto
duyla ispat ettiler. Kendilerine teşekkürümüz sonsuz. 

Efendim, tam 20 dakika süremiz var. Hazırladıgınız sorular 
varsa yollayın efendim. Soruların gelmesi için sadece 3 dakika 
bekleyebilirim. 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

BAŞKAN - Doç. Dr. Burhan KUZU: "Sayın Başkan, böyle 
önemli bir konunun yazılı soru usulüyle geçiştirilmesi kanaatimiz
ce pek uygun olmasa gerektir. Bu yönden sempozyumu adeta bri
finge dönüştürmektedir. Takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla." 
buyurmuşlar. 

Elbette, burada, mümkün olsa da bütün katılınıcılar saatlerce 
özgür fikirlerini söyleseler, sabahki toplantıya katılan arkadaşları
~ızın da iştirakiyle bir panel şeklinde bunlara cevap verilebilse. 
Ancak, zamanın darlıgı, Türkiye Büyük Millet Meclisi sempozyum
larının belli kurallara uyması lazım, nasıl Meclis müzakerelerinde, 
İçtüzük kurallarına uyuluyorsa, burada da belli kurallara uyul
ması lazım; çünkü, tıpkı Meclis Tutanak Dergileri gibi. hepsi tuta
naklara geçiyor ve yayımlanıyor. Bu açıdan, belli bir düzgünlük 
getirilmesi amacıyla bu yönteme başvurulmasına karar verilmiştir. 
Ben, bu kararın dışına çıkma takdir yetkisine sahip degilim. 

~aldı ki, yazılı olarak her soruyu sorabilirsiniz; sayın konuş
macılar bu sorulara diledikleri şekilde serbestçe cevap verebilirler, 
maalesefbaşka bir yöntem uygulayamıyoruz; ama, ben, Sayın Ku
zu'ya hak veriyorum. Zaman elverseydi, karşılıklı olarak mükem
mel bir şekilde müzakere yapardık; ama, burası, maalesef zaman 
açısından buna elvermiyor. Zaten gördünüz, salon dörtte üç nis
petinde boşaldı, yani, saat 14.00'teki dinleyici sayısı dörtte üç nis
petinde azaldı ve bizim de saat 16.30'da sempozyumu bitirmemiz 
programlanmıştır. 

O yüzden, Sayın Kuzu kusura bakmasın, özel olarak Sayın 
Amiralimle, Sayın Bozkurt'la -ki, sanıyorum esas sorular iki mes
lektaşıma tevcih edilecek- imkan ve zaman bulursa rahatça tartı
şabilirler. 

Başka soru yok mu efendim? .. Evet, soru alma faslını bi tirmiş 
olduk. 

Buyurun Sayın Yüzbaşıoglu. 
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Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOÖLU 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku 

Anabilim Dalı Öjretim Üyesi 

Efendim, şimdi Sayın Burhan Kuzu'nun birkaç sorusu var. 

Öncelikle, sabahki oturumda Heyeti Mebusanın yüzde 60'ının 
din ve etnik ayrımcılık esası alınarak; yani, gayrimüslim oldugu 
konusundaki beyanını Arapları da içine katarak ifade ettigini söy
lüyor, sanıyorum düzeltici bir şey. 

Şimdi, Araplar Müslüman degil mi? Yani, Anayasadaki ayrım 
gayrimüslim, gayrimüslim olmayan ayırımı, Araplar da Müslüman 
olduguna göre, o yüzde ... 

Emekli Tümamiral Fahri ÇOKER- Benim verdigiın listede, 
Arabın içinde Hıristiyan var efendim. 

Pı:of. Dr. Necmi YÜZBAŞIOÖLU - Hayır, bildigim kadarıyla 
Anayasadaki ayrım, etnik köken ayrımı degil; müslim, gayrimüs
lim ayrımı. Muvakkat Talimatnamede; yani, geçici yönetmelikle, 
Müslüman 80 olarak biliyordum, Sayın Çoker 70 olarak ifade et
tiler, 50 gayrimüslüman olarak belirlenmiştir. Ben, sadece bu açı
dan degtndim ve gayriınüslimlerin sayısının yüzde 60 olmasının 
mümkün olmadıgını, olamayacagını, geçici yönetmelikteki bu açık 
hüküm karşısında hukuken mümkün blmadıgın1 söyledim, Sayın 
Paşamda bunun uygulamada böyle olmadıgını söylediler. 

Şimdi, diger bir konu da, başkanlık sistemi ile ilgili. Türkiye'de 
parlamenter rejimi savunanlar, parlamenter rejim geleneklerimiz 
var, bunu devam ettirelim, eksiklerini giderelim, bir tecrübemiz 
var derler. Buna karşılık, başkanlık sistemini savunanlar, başkan
lık sistemi de bizde o kadar eski degil, Kanun-i Esasi döneminde
ki uygulamayı başkanlık sistemine benzetirler. Ben, bunun dogru 
olmadıgını söyledim ve söylemeye devam ediyorum; çünkü, baş
kanlık sistemindeki başkanın prosedürüyle, seçimiyle, buraya ge
lişiyle Kanun-i Esasideki sistem apayrıdır. 

Başkanlık sisteminde sert kuwetler ayrılıgı vardır, burada ne
redeyse kuwetler birligi var; neredeyse degil, Kanun-i Esasinin iş
leyişinden o çıkıyor. Sayın Kuzu, buna açıklık getiriyor. Bunu, yü
rü tm e organının iç çalışmaları bakımından ifade etmek isterligini 
söylüyor; yani, diyor ki, başkan ve sekreterleri bu bakımdan ben
zerlik kurulabilir. Burada. padişah ve nazıriarı benzetmesi bakı-
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ınından paralel düşündüğ;ünü söylüyor ve burada, bunu tartışa
madığ;ından da yakınıyor. 

Şimdi, bir de Sayın Kabaoğ;lu'nun sorusu var. Ben, kavram ola
rak Anayasa, Kanun-i Esasi, Esas Teşkilat ya da Teşkilat-ı Esasi
ye kavramları içerisinden; bu 3 kavram içerisinden, Teşkilat-ı Esa
siye ya da Esas Teşkilatın daha uygun oldugunu söyledim. Şimdi, 
Sayın Kabaoğ;lu haklı olarak diyor ki, Esas Teşkilat, devletin or
ganları, kuruluşu, işleyişini ifade eden bir kavramdır; ama, anaya
sa hukukunun bir de özgürlükler boyutu var. Bu boyutunu Esas 
Teşkilat kapsamıyor diyerek, sanıyorum Esas Teşkilat ifadesinin 
ya da Teşkilat-ı Esasiye ifadesinin bu yönden tam kucaklamadığ;ı
nı ifade ed,iyor. Ben de bunu söyledim zaten. 

Anayasanın iki konuyu içerdiğ;ini, devletin organlarının kuru
luşu, işleyişi ve bireylerin hak ve özgürlüklerini içerdiğ;ini söyle
dim. Bunlardan, hiç değilse Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ifadesi bir 
yönünü, bir boyutunu Anayasanın hukuki niteliğini, hukuki bo
yutunu ifade ediyor, siyasi boyutunu -özgürlükler anayasanın si
yasi boyutudur- ifade etmiyor; ama, anayasa tabiri, ana kanun 
hukuku olarak çok tutarlı, isabetli olmadığını söylemek isterim. 
Bunun yanında, Esas Teşkilat kavramının özgürlükleri kapsama
dıgıkonusunda fikirlerine katılıyorum, bunu kabul ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, ben de teşekkür ediyorum. 

İzninizle, bütün bu konuşmalara bir iki cümle ekleyerek sem
pozyumu sona erdirmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu ile 
İstanbul Hukuk Fakültesinin ortaklaşa düzenlediğ;i "Kanun-i Esa
sinin 120 nci Yılı Sempozyumu" büyük bir başarıyla başladı ve çok 
güzel sonuçlara varılarak bitti. 

23 Aralık 1876 günü, şu kentte top sesleri içinde ilan edilen Ka
nun-i Esasmin tam 120 yıl önceki İstanbul'un ve Türkiye'nin koşul
ları içinde değerlendirildiği bu sempozyum bize çok önemil noktalar
da ışık tuttu ve bir anayasal geleneğimizin başlangıcının bütün eksik
lerine, yanlışianna ve uygulamadaki boşluklara rağmen bir önemli 
esas oluşturduğunu gösterdi. Konuşmalar arasındaki paralellik -ki, 
daha önceden hiçbiri bir ön çalışmayla elden geçmiş, koordinasyonu 
yapılmış konuşmalar değil- başlangıçta, Sayın Başkanvekilimizi.rı, ve 
Sayın Başkanımızın konuşmalarıyla bilim adamı ve meslektaşları
mızın konuşmaları tam bir paralellik arz etti. 
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Bu arada, örnegin Sayın Tan ör' ün çok çarpıcı bir biçimde sun
dugu konuşmasına, bir satırlık bir başlangıcı Sayın Başkanın açış 
konuşmasında gördügümüzü söyleyebiliriz. Orada, Osmanlı Dev
letinden ayrılan Balkan uluslarının kurdukları devletlerde hemen 
başlattıkları anayasal gelişmelerin de Osmanlı aydınları üzerinde 
önemli etkileri oldugu ibaresi yer almıştı. Bu minik ibareyi, Sayın 
Tanör'iin elinde bir bilim adamı ustalıgıyla nasıl geniş bir şekilde 
yorumlanıp, nasıl büyük bir sonuca dönüştürüldügünü görmüş 
olduk. Elbette, Sayın Tanör'ün diger enternasyonel örnekleri bizi 
bambaşka ufuklara sürüklüyor. 

Ben, bütün konuşmacıların tek tek konuşmaları üzerinde, bil
dirileri üzerinde durmayacagım. Çıkan sonuç, hepsinin mükem
mel bir şekilde birbirini tamamladıgı ve tam bir ekip çalışmasının 
çok verimli sonuçlarıyla bu sempozyumun sonuna geldigirniz mer
kezindedir. Zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin duzenledigi 
sempozyumlarda çok derin, çok detaylı, son derece akademik çu
kurlara, derinliklere inen sonuçlara varılması beklenemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul Üniversitesi, Hukuk 
Fakültesinin katılımıyla, bu Anayasanın önemini, Türk parlamen
ter geleneginin kurulmasında oynadıgı büyük rolü bütün çar
pıcılıgıyla göstermiştir. Şunu umuyoruz; bundan sonra bu 
Anayasanın gerçekten çok daha fazla, çok daha ayrıntılı bir şekil
de incelenmesi için, en başta hukukçu gençlerimize bazı esintiler. 
bazı ilhamlar getirmiştir. Eger bu konuda bilim alemine ve genç
lere hizmet edebildiyse, bu sempozyum görevini yeterince yerine 
getirmiştir. 

1996 yılının. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu tarafından düzenlenen konferanslarının ve sempoz
yumlarının sonuncusunu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 

Ben, Sayın Başkanvekilimiz ve Kültür. Sanat ve Yayın Kurulu 
Başkanı, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'a teşekkür
lerimi arz ederken, toplantıya katılan bütün bildiri sahibi meslek
taşlarıma ve büyük bir sabırla dinleyen arkadaşlarıma tekrar can
dan teşekkürlerimi bildirir; yeni yılın, başta bu büyük müessese
nin yürütücüsü olan degerli meslektaşiarım ve onun içindeki kıy
metli gençler olmak üzere hepimize ugur ve iyilikler getirmesini 
dileyerek sözlerimi bitiririm efendim. 

Teşekkür ederim. 
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