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Önsöz
Bu kitapta, 8. yüzyıldan beri takip edebildiğimiz kendi yazılı kaynaklarından başlayarak
tarihsel bir süreç içinde Türklerin hukuk dilini ve adli yazışmalarını kısmen sergilemeye
çalıştık. Bu uzun dönem içinde hangi duraklardan geçerek bugünkü mevcut duruma geldik
sorusunun cevabı araştırıldı. Eski Türk devri ve bilhassa Uygur hukuk belgeleri,
Karahanlılardan başlayarak Osmanlıya İslam devri, Tanzimat ve Cumhuriyet devirleri ana
duraklar olarak ele alındı. Umarım, bu soru, kitabın yazarı gibi, okuyucusunu da
heyecanlandıracak ve onu ilgiyle okutacaktır. Zaman içinde bir çok şeylerin yitirildiği, bir çok
şeylerin kazanıldığı görülecektir. Elbette kitabın pek çok eksiği vardır. Bu bir deneme ve
başlangıç olmuştur. Okuyanların soruları, eleştirileri, katkıları onu geliştirecektir. Bunları
esirgemeyecek olanlara e-posta adresimi vermekten memnunum: fethigedikli@yandex.com
Bu metnin ortaya çıkmasında çalışma arkadaşlarım Ar. Gör. Mahmud Esad Kalıpçı, Ar.
Gör. Rıdvan Abdurrahman Demirtaş, Ar. Gör. İbrahim Enes Onat ve Ar. Gör. Esra
Çetinkaya’nın büyük katkıları oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim.
Beyazıt, 07/10/2019
Prof. Dr. Fethi Gedikli
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1. HUKUK DİLİ KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dil Kavramı
Konuşma ve Yazı Dili
Günlük Dil
Hukuk Dili Kavramı
Hukuk Dilinin Temel Özellikleri
Hukuk Dilinde Söz Varlığı
Hukuk Dilinde Terimler ve Terim Sorunu
Hukuk Dilinin Söz Dizimsel Özellikleri
Hukuk Dilinin Metin Dil Bilimsel Özellikleri
Hukuk Dilinde Yazım Kurallarıyla İlgili Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hukuk dili kavramı neyi ifade eder?
2. Hukuk dilinin meslekten olmayanlarca anlaşılması zor mudur?
3. Hukuk diline yabancı sözcük alımı doğru mudur?
4. Hukuk dili deyince aklınıza gelen ilk beş hukuk terimi nedir, bunlar ne anlama gelir?
5. Hukuk dilinin kullanımında tutarlılık neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Hukuk Dili

Hukuk
dili
kavramını Okuyarak
ayrıntılı
bir
biçimde izleyerek
öğrenmek. Bu bağlamda
hukuk
dilinin
temel
özellikleri,
söz
varlığı,
terimleri,
söz
dizimsel
özellikleri, metin dil bilimsel
özellikleri
ve
hukuk
metinlerinin
yazımı
hakkında,
eleştiri
yapabielcek düzeyde, bilgi
sahibi olmak.

ve

elde
veya

videoları
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Anahtar Kavramlar
 Dil
 Hukuk dili
 Hukuk terimleri
Hukuk Dili: Hukuk bilimine ait terimlerin kullanıldığı ifade biçimi.
Terim: Bilim dallarının kendilerine has, iyi tanımlanmış, neyi ifade ettiği o meslekten
olanlarca iyi bilinen ve anlamı konusunda üzerinde mutabakat olan kelimeler.
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1.1 Genel olarak
Dil, insanlar arasında bir iletişim aracıdır. Başlangıcı ilk insan topluluklarına kadar çıkar.
Nasıl doğduğu, geliştiği tartışmalıdır. Dünyada birçok diller vardır. Bunlar belli dil ailelerine
bağlıdırlar. Bir yandan yeni diller gelişirken, bir yandan da bazı diller, konuşurları kalmadığı
için ölü dil haline gelmektedir. Türkçe dünya dilleri içinde konuşurlarının çokluğuna göre
önde gelen dillerdendir. İki yüz milyondan fazla kimsece konuşulmaktadır. Gerçekten de, eski
Türkçe profesörü Hatice Şirin, Türkçenin yaygınlığı konusunda şunları söylüyor: “Türkçe çok
zengin ve yayılmış bir dil. Bunu birçok kişi söylüyor ama bu akademik bir gerçeklik. Türkçe
istatistiksel verilere göre dünya üzerinde en çok konuşulan 5'inci dil. Türkçe, 220 milyon kişi
tarafından konuşuluyor. Almanca, Fransızca gibi Avrupa dilleri ve Arapça gibi Arap
yarımadası ve Afrika'ya yayılmış diller bile Türkçe'nin altında kalıyor. Türkçe konuşanlar
dünyaya
coğrafi
olarak
yayılmış
durumda."
(www.turkcenindirilisi.comhttps://www.turkcenindirilisi.com/gundem/dunyada-220-milyonkisi-turkce-konusuyor-prof-dr-hatice-sirin-h76377.html, e.t. 21/09/2019)
Türkçe Ural-Altay dil ailesine mensuptur. Eklemeli dillerdendir. Bazı diller Arapça gibi
doğurmalı dildir. Türkçe ise son eklerle yeni kelimeler türetir. Bazı diller ise tek hecelidir.
Diller sürekli gelişme ve değişme halindedir. Dil bir mucizedir, insanlar bütün duygularını,
düşüncelerini dilleri vasıtasıyla anlatırlar. Dil muazzam bir dünyadır. Dil engin bir denizdir,
okyanustur. Kelimelerin gerçek anlamıyla, mecaz anlamlarıyla, deyimleriyle olağanüstü
anlatım olanakları yaratır.
Diller kendi köklerine dayandıkları gibi, zamanla komşu oldukları, şu veya bu şekilde ilişkiye
geçtikleri toplulukların dillerinden de birçok kelime, kalıp ve hatta ekler de alabilirler. Bazen
bu durum, olumsuz olabildiği gibi, bazen de olumlu olabilir ve dilin anlatım olanaklarını
genişletir. Dünyada saf bir ırk olmadığı gibi saf bir dilden ve kültürden de söz edilemez.
Diller de kültürler gibi alarak, başka dillerle alışverişe girerek zenginleşirler. Bu tek yanlı bir
ilişki değildir; diller alabildiği gibi, aldığı dillere veya başka dillere birçok kelime de verirler.
O bakımdan, bu durumu değerlendirirken aşırı bir hassaslık göstermek her zaman doğru
olmayabilir. Bununla birlikte, bir dilin kendi imkânlarıyla karşılayabileceği kavramları,
alınma kelimelerle karşılaması savunulacak bir tutum değildir. Başka şeylerde olduğu gibi
burada da ölçülülük ilkesi yardımcı ve açıklayıcı olabilir. Dilin genel ahengini, musikisini
bozmayacak, zedelemeyecek, bünyesine büsbütün ters düşmeyecek sözlerin alınması bir
sakınca yaratmaz.
Teknoloji ile gelen yabancı kelimeleri, Türkçeleriyle karşılamak titizliği gösterilmelidir. Aksi
takdirde dil ölçüsüz bir şekilde birçok yabancı söze boğulabilir. Bu sözlerin nasıl yazılacağı,
nasıl telaffuz edileceği sorun olabilir. Öbür yandan, böyle bir titizlik gösterilmediği takdirde
dilin kendi imkânlarının ortaya çıkması mümkün olamaz. O dilin yaratıcılığı zarar görebilir.
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Alınma kelimelerin çok olması halinde, bu kelimelerin yeniden üretilmesi çetin olabilir. Bu
dili konuşanlarda kendi dil ve kültürlerine karışı bir güvensizlik, bir inançsızlık duygusuna yol
açabilir. Oysa gayret gösterildiği takdirde, her dilin her kavramı karşılayabileceğini savunmak
yanlış değildir. Sadece bir süre, sabretmek ve yeni türetilmiş kelimelere kendilerini gösterme
ve ispatlama süresi, fırsatı tanımak gerekir. Göçmen bir insanın yeni yurduna yerleşmesi gibi,
yeni sözcüğün de dile yerleşebilmesi için adeta belli bir süreye ihtiyacı vardır. Nitekim, bunun
binlerce örneğini biz Türkçede görüyoruz. Bilgisayar gibi, cep telefonu gibi, yazılım, donanım
vb. gibi binlerce kelime böyledir. Bazı kişilerin biz icat etmedik ki adını biz koyalım, elbette
aynen kabul edeceğiz tavrı, hem bu örnekler sebebiyle doğru değildir, hem de kolaycılığa
kaçmaktır.
1.2 Konuşma ve Yazı Dili
Konuşma dili rahat bir dildir. Senli benlidir, ona sohbet üslubu hâkimdir. Maksat tonlamalarla
anlatılabilir, cümleler yarım bırakılabilir. Oysa yazı dilinin bazı kuralları vardır. Noktalama
işaretlerine uyulur. Büyük harf, küçük harf kullanılır. İmla kurallarına dikkat edilir. Konuşma
dilinde daha samimi, laubali bir dil kullanılabilir. Yazı dili daha ciddi bir tutum ister.
Yazarken daha özenli bir dil kullanılması tavsiye edilir. Kullanılan kelimeler dikkatlice
seçilir. Mesajın açık, belirli, kesin, başka anlamlara çekilmeyecek bir üslupla anlatılmasına
özen gösterilir.
1. 3 Günlük dil
Günlük dil, bir dili konuşanların gündelik yaşamlarında aralarında iletişimi sağladıkları dildir.
Daha çok günlük ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Bu dilde, hukuksal uyuşmazlıkları
tartışma ve bir karara bağlama, karmaşık felsefi meseleleri tartışma, derin fizik veya
matematik problemlerini çözme amaçlanmaz. İletişim esastır. Hal hatır sorma, hangi işle
meşgulsünüz, ne yapıyorsunuz, hava nasıl, kaç çocuğunuz var, gibi gündelik işlerle ilgili
sınırlı sayıda sözcüğün kullanıldığı basit bir anlaşma dilidir. Halkın konuştuğu, herkesin
anladığı dildir. Eğitimden geçmemiş kişilerin bile konuştuğu ve muhatabını anladığı dildir.
Çok fazla kelime gerektirmez. Az sayıda kelimeyle meram anlatılabilir.
1.4 Hukuk Dili
Her mesleğin kendine has bir dili olduğu gibi hukukun da kendine özgü bir dili vardır. Bu dil,
kendini kanunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde gösterir. Mahkeme kararları da hukuk dilinin
önemli kaynaklarındandır. Hukuk hocaları, avukatlar, yargıçlar da yazılarıyla, mahkemeye
sundukları uzman görüşü, dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve kararlarıyla bu dili oluştururlar.
Hukuk bir bilimdir ve her bilimin terimleri olduğu gibi hukuk biliminin de terimleri vardır.
Hukuk dili denildiği vakit, hukuk bilimine ait terimlerin kullanıldığı ifade biçimi
anlaşılmaktadır. Eski çağlardan günümüze gelene dek, hukuk dilinin birçok merhalelerden
geçtiği gözlemlenmektedir. Bu kitap boyunca hukuk dilimizin geçirmiş olduğu merhaleleri
belirtmeye çalışacağız. Hukuki bir metni anlamak için hukuk dilinin taşımış olduğu özellikleri
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tespit edip irdelemek, karşılaşılan bir hukuk metnini anlamak ve yorumlamak için olduğu
kadar, böyle bir metni kaleme alırken de işe yarabilecektir. Bu iş, gitgide birçok yeni alanda
gelişen ve karmaşıklaşan hukuki metinleri anlamak bakımından geçmiş dönemlere nazaran
daha fazla önem kazanmış bulunmaktadır.
Hukuk metinlerinin istenilen iletiyi vermek, mümkün olduğu kadar tartışmalardan uzak bir
anlam taşımak/vermek, herkesçe anlaşılır bir tarzda ifade edilmek gibi kaygılarla, öteden beri,
hangi ilkelere uyularak oluşturulacağı üzerinde düşünülmüştür. Bunu sağlamak üzere, erken
çağlardan itibaren çeşitli hukuki belgelerin belirli bir biçimde yazılması yolu aranmış ve sakk
kitapları ortaya çıkmıştır.
Hukuk dili kolaylık, istikrar, birlik, güven talep ettiği için erken dönemden itibaren
kalıplaşmaya başlamıştır. Makama nasıl hitap edileceği, hangi elkapların (lakaplar)
kullanılacağı belirlenmiştir. Anlatımın dizilişi nasıl olacaktır? Bir hukuksal metin nasıl başlar,
nasıl devam eder ve sona erer veya bağlanır? Bunlar erken dönemlerden itibaren belirlenmeye
başlamıştır. Tâ Uygur hukuk belgelerinde biz bir-örneklik, yeknesaklık görüyoruz.
İnsan toplumunun olduğu yerde hukuk vardır. Türklerin de toplu olarak yaşadığı devirden beri
hukuklarını ve hukuk dillerini geliştirmeye başladıkları tabiidir. Başlangıçta bu sözlü olmuştur
ve sonradan yazılı hale gelmiştir. Bilhassa aile ve miras hukuku, ilk önce örf ve adet kuralları
şeklinde sözlü olarak doğup gelişmiştir. İlk yazılı hukuk terimlerine 8. yüzyılda Orhun
Yazıtlarında denk geliriz. Sekizinci ve on üçüncü yüzyıllar arasında ise Uygurların yüksek bir
medeniyet kurdukları ve ilk hukuk belgelerini de ürettiklerini biliyoruz. Toplumlar
devingendirler, durmazlar, sürekli değişme halindedirler; din değiştirirler, yurt değiştirirler;
hukuk da böyledir; kurumlar ve kurallar da, terimler de toplumla birlikte sürekli bir devinme
ve değişme içindedirler. Hukuk tarihi disiplini, bu değişme ve gelişmeleri tespit etme ve
çözümleme amacına hizmet eder.
İbrahim Ahmet Aydemir, “Türk Hukuk Dili Üzerine Araştırmalar I” (Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı – Belleten, Yıl 2010, C. 58, S. 2, s. 19-36 ve “Türk Hukuk Dili Üzerine Araştırmalar II:
Söylem Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı, haz. N. Demir, F.
Yıldırım, Adana 2014, 47-60) adlı ilgi çekici çalışmalarının ilkinde (s. 20) “Hukuk dili, gerek
söz varlığı ve gerekse söz dizimsel örgüsü itibarıyla yazı dilinin en ağır, en seviyeli ve en
karmaşık türünü oluşturmaktadır. Bunun nedenleri arasında, bu dilin tarihsel geçmişi ve
gelişimi, sahip olduğu derin kültürel arka plan ve hukuk sistemimizin dayandığı karmaşık
hukuksal altyapı sayılabilir. Bu açıdan bakıldığında, Türk hukuk dilinin hem çok eski bir
geleneğe sahip olduğunu hem de çok az değişen bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür.
Ancak belli dönemlerde uygulanan dil planlamaları kapsamında belli değişiklikler (ör. söz
varlığı ve terimlerde) olsa da, genel olarak dilin değişimi dikkate alındığında, hukuk dili
birçok açıdan ‘tutucu’ bir dil olarak kabul edilebilir.” yargılarını vermektedir.
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Aydemir incelemesinde, yaşayan hukuk edebiyatının çeşitli tür ve içerikteki metinleri olan
anayasa, yasa metinleri, mahkeme kararları, iddianameler, kanun tasarıları, tutuklama
tezkereleri, bakanlık genelgeleri, idari yazışmalar (Aydemir 2010: 20), mahkeme ilanları, icra
ve iflas ilanları, celp pusulaları ve öğretiden oluşan bir malzemeyi kullanmıştır1. Biz de bu
bölümdeki açıklamalarımızı, Aydemir’in geliştirdiği yapıyı temel alarak yapacağız.
1.4.1 Hukuk dilinin kendine özgü özellikleri
Hukuk dilinin en başta gelen özelliği, meslekten olmayanlarca kolay anlaşılamamasıdır
(Aydemir 2010: 21). Ancak bu sadece hukuk dili için geçerliliği olan bir durum değildir. Öbür
meslek dilleri için de aynı şey söylenebilir. Tıp dili de hekim olmayanlara pek az şey
anlatacaktır. Dilbilgisi dili de böyledir. Onun gibi mühendislik dili de. Belki hukuk dilinin
anlaşılmaz olduğunun vurgulanması, genel dildeki kelimeleri kullanarak “farklı”, daha
doğrusu “hukuksal” bir durumu ifade etmesindendir. Genel dilde bilinen bir kelime hukuk
dilinde kullanıldığında ona farklı bir mana yüklenebilir; hukuk dilinin vatandaşlarca güç
anlaşılmasının bir sebebi de budur. Yani hukuk, o kelimeye başka bir anlam yüklemiş veya
farklı şekilde “hukuk terimi olarak” onu tanımlamıştır. Meselâ bağ, bahçe, bostan terimleri.
Aydemir’e göre, “söz varlığı, terimleri, cümle yapısı ve metinsel özellikleri açısından hukuk
metinleri genelde zor anlaşılır, uzman olmayanlarca çok kolay algılanamaz ve yorumlanamaz.
Bu anlamda, hukukçular ile sade vatandaşlar arasında bir çeşit ‘dil engeli’ vardır (Eckardt
2000:8’den aktaran Aydemir 2010: 21). Bu dil engeli, birçok çalışmada Türk hukuk dilindeki
terimlerin Arapça, Farsça kökenli olmasına bağlanır (Örnek olarak Aydemir 2010: 21).
Kanımca bu doğru değildir; en az bin yıldır kullanılan Arapça (ve pek az Farsça) kelime zaten
halkça bilinmektedir. Hukuk dilindeki çetinlik, çok uzun cümlelerin kullanılması, ağırlıklı
olarak fiillerin değil adların ve adlaştırmaların tercih edilmesi, bunun “soyut” bir ifade
oluşturması, bu soyut oluşun kolay anlamayı engellemesinden doğmaktadır (Daum 2008:
1’den aktaran Aydemir 2010: 21).
Hukuk dilinin kendine özgü özelliklerinden bir başkası kişisel-olmayan ifade biçiminin
yaygınlıkla kullanılmasıdır. Birinci, ikinci teklik ve birinci çokluk kişiler (ben, sen, biz) çok
az kullanılır. Bu kişisel-olmayan üslup dolayısıyla umumiyetle edilgen cümle yapısı yeğlenir.
Mesela, “gereği düşünüldü.”. kişisel-olmayan üslubun yanı sıra zarflar ve zarf işlevi olan yan
cümlelerin (zarf-fiil cümleleri) nispeten az kullanıldığı dikkati çeker (Eckardt 2000: 34’den
aktaran Aydemir 2010: 21).

Işıl Özyıldırım (örnek olarak “Bir Dil Kesiti Olarak Yasa Dili ve Temel Özellikleri”, Kanunların Dili
Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara 15-16 Aralık 2017, 157-168) da hukuk dili konusunda
incelemeler yapmaktadır.
1
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Hukuk dili çözümlenirken hukuk metninin tek tek cümlelerinin yanında bütününe de
bakılmak gerekir. Onun kendine özgü özellikleri, söz dizimsel bağlantı olanakları, anlatı
teknikleri irdelenmelidir (Aydemir 2010: 21).
1.4.2. Söz varlığı
Söz varlığından kasıt, hukuk terimlerinin kökeni, başka dillerden alınan sözler, alınan sözlerin
serüveni ve Türkçeye uyumu gibi konulardır. Terimlerin kökeni bahsinde tekrarlanan klişe bir
görüş, hukuk terimlerinin esasen Arapça ve Farsçaya dayanmış olmasıdır. Bu yargı Arapça
bakımından doğru Farsça bakımından hatalıdır. Mesela, Türkzâde M. Ziyaeddin Efendi’nin
sözlüğünü temel alarak yaptığımız bir sayımda sadece 30’a yakın kelimenin ya Farsça ya da
Arapça-Farsça veya Farsça-Türkçe birleşik olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız birçok Arapça
tamlamanın Farsça yapıldığını da ilave edelim. Belki bu sebeple Arapçanın ardından ikinci
sırada Farsça da zikredilmektedir (krş. Aydemir 2010: 21, 26). Oysa Türkzâde’nin sözlüğünde
Fransızca veya Avrupa kaynaklı terimlerin sayısı ise 47’dir. Bu terimlerin bir kısmı sonradan
yerlerini Arapça kökten gelen terimlere bırakmışlardır. Bunlardan biri “sekostro/sikostro”dur
ve karşılığı bugün de kullanılan “haciz” olmuştur. Bu terimin Türkçenin ses yapısına
“sekostro”ya göre çok daha uyumlu olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.
Bununla birlikte, Osmanlı 1876 Kanun-i Esasisi (Esas Kanun) gibi Cumhuriyetin ilk iki
anayasası da Teşkilat-ı Esasiye, Arapça kelimelerce doludur. 1945 yılında 1924 Teşkilat-ı
Esasiye Kanununun dili sadeleştirilmiş ve 1952 yılında eski haline döndürülene kadar böyle
kalmıştır.
Bugünkü hukuk dilimiz veya başka deyişle hukuk terimleri büyük ölçüde Türkçe kökten
türetilmiştir. Bunun hukuk metinlerini daha anlaşılır kıldığı doğrudur fakat kültürel
devamlılığın kırıldığı da o kadar doğrudur. Bazıları bunu bilerek isteyerek yapmak
istemişlerdir; eski hukuk düşüncesiyle, eski hukuk kültürüyle, eski medeniyet havzasıyla
köprüleri atmak için bunu gerekli görmüşlerdir. Yeni medeniyetimiz Avrupa değerlerine
dayalı olduğundan Avrupalı terimler Arapçalarına göre tercih sebebi olabilirdi. Bu sebeple,
“kontrol”, “transfer” gibi sözleri kanunlara koymaktan kaçınmayanlar, “murakebe”ye, “nakl”e
karşı çıkıyorlardı. Alfabe konusunda da benzer bir yola girilmişti; milli bir alfabe isteniyorsa
Türklerin milli alfabesi vardı ve bu Göktürk alfabesi idi. Bunun alınması ileri sürülen
gerekçeye daha uygundu ve milliyetçi bir devlete de bu yakışırdı. Yunanların, Ermenilerin,
Rusların, Gürcülerin alfabeleri milli idi. Biz de Orhun Yazıtlarının yazılı olduğu Göktürk
alfabesini milli alfabemiz yapabilirdik. Ama öyle olmadı Latin alfabesini alıp yeni Türk
alfabesi dedik, bin yıl kullandığımız elifba, Arabın olmuş, yeni aldığımız Latin, Türkün
olmuştu.
Hukuk terimleri Türkçeleştirilirken çok sayıda yaşamayan terimler de üretildi. Bunların bir
kısmı kurallı olmadığı için, bir kısmı az bilinen köklerden, az bilinen eklerle yapıldığı için
tutulmadı (Aydemir 2010: 22-23). Meclis yerine kamutay böyledir ancak Yargıtay, Danıştay,
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Sayıştay, kurultay tutunmuştur; bununla birlikte bugün yine de Yargıtay yerine Temyiz
Mahkemesi, az olmayan bir sıklıkta kullanımdadır. Kurultay da Cumhuriyet döneminde
yaygınlaştırılan sözler arasındadır. 14. asırda Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kıpçak
Kumanlardan derlenen Codex Cumanicus’da görülen bu kelime, Ahmed Vefik Paşa
tarafından (Lehce-i Osmânî, 1876) Türkler arasında divan, divan kurulan encümen, ayak
divanı olarak tanımlanmıştı (https://www.nisanyansozluk.com/?k=kurultay, e.t. 22.09.2019).
Yukarıda sözü geçen Türkçeleştirilen terimler içinde sorunlu sayılanlar tüzük, bağıt, yargıç,
görev, ödev, söylev, uyruk, yasama, egemenlik. Kurallı türetilenlere örnek ise zaman aşımı,
yüce divan, sıkıyönetim, dokunulmazlık, bilirkişi, seçme hakkı (Aydemir 2010: 23) gibi
terimlerdir.
Almanya’daki gelişim de hukuk dilinin Latinceye bağımlılıktan kurtarılması şeklinde olmuş
ama Almanlar bunu doğal yollarla, dilin kurallarını ve yapısını incitmeden yapmayı başarmış
ve bugün yüzde yüze yakın hukuk terimlerini Almanca köklerden oluşturmuşlardır (Aydemir
2010: 23).
Hukuk dilinde çok sayıda “kopyalanmış” kelime olduğu ileri sürülmüştür. Kopyalamadan
kastedilen çoğunluğun ödünçleme dediği şeydir. Ben her iki kavramın da doğru olmadığını
düşünüyorum. Ödünçleme sanki bir gün geri verilecekmiş anlamı verdiği için, kopyalama ise
istinsah etmeyi, taklit etmeyi, aynen yazmayı çağrıştırdığı için. Kopyalama kavramı Alman
dilci Johanson’a (1992a: 174) ait olup Aydemir’ce dilimize taşınmıştır. Buna göre,
kopyalama, dil etkileşiminde sosyal açıdan üstün olan bir dilin belli ögelerinin sosyal yönden
zayıf olan bir dile kodlanması esasına dayanır. Üç türlü kopyalama vardır: genel, seçilmiş,
karışık kopyalama (Johanson a: 178-183 aktaran Aydemir 23). Genel kopyalama bir terimin
öbür dile aynen aktarılmasıdır. Örnek olarak kredi, komandit, anonim, konkordato gibi.
Seçilmiş kopyalama ise mevcut terim dil içi çeviriye tabi tutulur. Örnek olarak zoralım
(müsadere), atılı suç (matuf cürüm), bakan (vekil, nazır) gibi (Aydemir 2010: 24).
Burada belirtelim ki, yazarca yapılan “oturum”, “ikametgâh” eşleştirmesi uygun değildir.
Yeni Medeni Kanunda “ikametgâh” için “yerleşim yeri” (MK, md. 19) denmiştir. Oturumun
var mı? Oturum belgen var mı bağlamında ikamet iznin var mı denir (Krş. Aydemir 2010:
24).
Karışık kopyalamaya Farsçadan gelen “ki” bağlacı örnek verilir. Bu hem aynen alınmıştır
(kopyalanmıştır) hem de asıl ögeden sonra, ki ile başlayan bağımlı cümle gelmektedir. Örnek
“Anladım ki bu iş olmaz”. Bugünkü hukuk dilindeki yabancı kökenli terimler hakkında şu
belirlenimler yapılmıştır: Yargıtay içtihadından da bir örnek aşağıdadır: “Kaldı ki içtihat
raporunda da belirtildiği gibi doktrin geçerli nedenin, haklı nedene göre daha hafif olduğunu,
hafifte aranan savunmanın daha ağır olan haklı nedende aranmamasını eleştiri konusu
yapmıştır (Yargıtay İçtihadı Birleştirme HGK, E 2017/9, K. 2018/10, 19.10.2018 t. kararı,
RG, 9.5.2019, S 30769).
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a) Genel kopyalamaların yanında bazı ekler de alınmıştır. Mesela Arapçadan –sız anlamı
veren “bilâ” ön takısı alınmıştır: Bilâ istisna (istisnasız), bilâ tebliğ (tebliğ edilmeden), bilâ
infaz (infaz gerçekleşmeden/yapılmadan). Bu ön takılar “bi’l, bâ/bi, bidun” örneklerle
çoğaltılabilir. Biletraf, birrıza, ba sened-i hakani, bidunistiğlal (istiğlal olunmaksızın) gibi. b)
Bazı ön takılar Türkçe kelimelere de eklenebilir: bilâ işlem: işlem yapılmaksızın gibi.
c) Bazı kelimeler Arapça “–ât” çokluk eki almışlardır. Mevzuât, ilamât, ihtarât. Kırık çoğul
denilen çokluk biçiminde de birçok kelime hukuk dilinde yer alır: Deavi, evlad, ahfad, evlad-ı
zükur/inas, emlak, füru, ecdad, feraiz, ahval,
a‘yân-ı vakfiye (vakıf ayınlar), emval-i
gayrimenkulenin intikalatı hakkında kanun-ı muvakkat gibi.
d) Aynı şekilde bazı Arapça kelimeler dişilik eki (-e) alırlar: mağdure, maktule, müdire.
Ayrıca Arapça ikilik eki de hukuki terimlerde kullanılabilir: ebeveyn (ana-baba), şeyheyn (iki
şeyh), ahaveyn (iki erkek kardeş), uhteyn (iki bacı) gibi.
e) Farsça “hem-“ ön takı edatı alan kelimeler vardır: Hem-fail, hem-cins gibi, hem-fiil.
f) Arapça “–an/-en” eki almış zarf anlamlı kelimeler çoktur: Şahsen, re’sen, tedbiren,
ihtiyaten…
g) Özellikle Tanzimattan beri Batı dillerinden gelen kopyalanan kelimeler de az değildir:
Avukat, noter, garanti, kontrol, komiser, komisyon, sigorta, gardiyan (“gardiyan tabir ettikleri
didebanlar”, Sami Efendi, Avrupa Risalesi, İstanbul 1256, 1268) vs.
h) Latince olumsuzluk eki “a-“ alan sayılı kelime vardır: Atipik: tipik olmayan
i) Başka dillerden gelen alıntılar bazen Türkçesiyle birlikte ikileme yapılmaktadırlar: nesnel
ve objektif gibi.
j) Avrupa dillerinden sıfat yapan “–k” eki de gelir: Tipik: tipe uygun gibi.
1.4.3. Terimler (Terminoloji)
Bilim dallarının kendilerine has, iyi tanımlanmış, neyi ifade ettiği o meslekten olanlarca iyi
bilinen ve anlamı konusunda üzerinde mutabakat olan kelimelerdir. Her mesleğin kendine ait
terimleri vardır; bunlar genel dilde de bulunabilir fakat bir mesleğin ya da bir bilim dalının
terimi olduğunda genel dildekinden biraz daha farklı bir anlam taşıyabilir. O bakımdan da
genel dildeki karşılığını bilen kimse, meslek terimi olduğunda tam olarak karşılığını
bilemeyebilir. Örnek olarak Medeni Kanunda yer alan “ergin” ve “erginlik” kelimeleri
böyledir. Kaza, kabahat, tasarruf da gündelik dildeki anlamları dışında hukukta başka
anlamlara gelir (I Özyıldırım, 2017: 160-161). Bunun için terim sözlükleri hazırlanmış ve
hazırlanmaktadır. Hukuk terimleri de öteden beri anlamı üzerinde anlaşma sağlanmış oturmuş
yerleşik terimlerdir.
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Alman hukuk sistemi Roma hukukundan, dil ve düşünce açısından ise Latinceden etkilenmiş
fakat sonradan bu terimleri neredeyse tamamıyla Almanca ifade etmiştir. Yine de bu Almanca
terimler, şu veya bu şekilde Roma hukuku ve Latincenin izlerini taşırlar. Macarlar da birçok
Latin kökenli kelimeyi Macarca türettikleri yeni kelimelerle karşılamışlardır. Benzer bir
durum Türk hukuk sistemi için de şu şekilde ifade edilebilir. Türkiye de bin yıl İslam
hukukunu uygulamış ve terimlerini Arapçadan oluşturmuştur. Bugünkü hukuk terimlerinin
birçoğu da Türkçe kökenden gelen terimlerle ifade edilse bile “bire bir” çeviri yoluyla Arapça
terimlerin Türkçeye aktarılmasıyla oluşmuştur. Mesela, İslam hukuku çağrışımları yapan
“vakıf” kelimesi, konuya, çok iyi bir örnektir. Vakıf terimi bugünkü hukukumuzda hem İslam
hukuku devri vakıflarını, hem de yeni hukuka göre kurulan vakıfları ifade eder. İkisini
birbirinden ayırmak için “eski vakıflar” ve “yeni vakıflar” terimleri kullanılır (“Yeni Vakıflar:
Türk Medeni Kanununun 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunla değişik hükümlerine tabi
olarak faaliyette bulunan vakıfları” ifade eder. bkz. VGM, Yeni Vakıflar Birim Yönetmeliği,
md. 2, RG t. 28/07/2001 S. 24476).
Dayandıkları hukuk sistemleri farklı olsa da, medeni hukuk vakıflarının da bin yıllık İslam
hukuku vakıf çağrışımlarından istifade ettiği şüphesizdir. Hatta 13.07.1967 gününe değin
Medeni Kanun bu kurum için ve İslam hukukundan gelenlerle ayırmak için “tesis” demişti.
Ancak, bu herhangi olumlu ve olumsuz yük taşımayan “tesis” kelimesi, uygulamada
vatandaşlardan pek rağbet görmemiş, sadece terim olarak “tesis”, “vakıf” ile değiştirildikten
sonra ise birçok Medeni Hukuk vakfı kurulmuştur2.
Osmanlı aydınları 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanından sonra, Batıdan –
Franjsızcadan- gelen kelimelere karşılık aramış ve bulmuşlardır. Bunu yaparken bizim
Latincemiz yerinde olan Arapçadan yararlanmışlardır. Cumhuriyet döneminde bunlar Türkçe
kökten gelen yenileriyle değiştirilmiştir. Oysa, ilk türetme Türkçe köklerden olsaydı buna
gerek duyulmayacaktı; bu sebeple, Osmanlı aydınların benimsedikleri tutumun uzak görüşlü
olmadığı ortaya çıkmıştır denebilir.
Cumhuriyet döneminde 442 s. 18/3/1924 tarihli (RG ile yayını 7/4/1924 Sayı: 68) Köy
Kanunu, memleketin büyük çoğunluğunu oluşturan köylülere yönelik çıkarıldığı için oldukça
arı bir dil ile çıkarılmıştır. Örnek olsun diye bir maddesi buraya alınacaktır: “Madde 7 – Köy
bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemiyen mallara sahip olan ve işbu kanun ile
kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Buna (şahsı manevi) denir.” Bu

“1926–1967 yılları arasında sadece 202 tesis kuruldu. Bunların 37’sinin kurucusu kadındı. Büyük çoğunluğu
dini amaçla kuruldu (109’u dini, 45’i sosyal, 21’i eğitim, 16’sı karma dini, 6’sı sağlık, ve 3’ü de eğitim ve sağlık
amaçlı). Vakıf kurucuları mallarını camilere, imamlara, müezzinlere, hatim okuyacaklara, Kızılay Derneği’ne,
fakirlere, hayrat olarak çeşmeye, köy ihtiyaçlarına, Çocuk Esirgeme Kurumu’na, Milli Eğitim Memurluğuna,
hastanelere, Dilsiz ve Körler Müessesesine ve Yetim Mektebi’ne vakfettiler.”, bkz. TÜSEV, Türkiyede
Vakıfların Gelişmesi, https://www.degisimicinbagis.org/usrfiles/turkiyedevakiflaringelisimi.pdf, e.t. 21.09.2019
2

23

Sayfa 24

maddedeki “götürülebilen [mal]”, “menkul/taşınmaz mal”, “götürülemiyen mal” ise
“gayrimenkul/taşınmaz mal” anlamındadır. Ayrıca bu kanunda, 13. ve. 14. maddelerde, “ortak
olarak, hep birlikte; ortak olan” anlamında beş kez “ortaklama” sözcüğü kullanılmıştır. Yine
bu kanunda kullanılan köy derneği terimi de ilgi çekicidir ve 26/10/1933 t. 2329/1 md. değişik
20. maddeye göre “Köyde 24 üncü maddeye göre köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını
seçmeğe hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına köy derneği derler.”
1934 yılında 160 adet hukuk teriminin Türkçeleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bunların
arasında bağlılık (tabiyet), bağsızlık (istiklal), dış toprak (müstemleke), kural (kaide), kurultay
(devlet), öz görüş (nazariye), iç savaş (dahili harp), zor alma (müsadere), yurtlulaştırma
(vatandaşlığa kabul), bağdaşma (misak) örnekleri vardır (Zülfikar 2006: 314’dan aktaran
Aydemir 25). Zülfikar’a göre, “Hukuk terimlerinin Türkçeleştirilmesi, daha çok eski adı
teşkilatı esasi (sic) olan anayasaların yenilenmesi, değişmesi sırasında gündeme gelmiştir.
1876, 1921, 1924 tarihli Anayasaların ardından çıkan 1945 Anayasası çok partili dönemi
düzenleyen bir anayasadır ve bu anayasada dil de değişmiştir.” (Zülfikar 2006: 315 aktaran
Aydemir 2010: 25). Görüleceği üzere, bunların kimisi benimsenmiş, kimisi ise teklif olarak
kalmıştır.
Arapçadan gelen hukuk terimleri yukarıdaki örneklerden izlenebildiği üzere bir yandan
Türkçeleştirilirken, öbür yandan fırka (parti), meclis (parlamento), müdür (direktör)
örneklerinde olduğu üzere fransızcalaştırılmıştır.
Aydemir (2010: 26) Johanson’ın terimiyle bugünkü hukuk dilinin Türkçeleştirilmesi yolunda
büyük mesafeler alınmış olmasına rağmen, bunun büyük ölçüde genel ve seçilmiş
“kopyalama” yoluyla olmasının eksiklik olduğunu ima eder. Genel alıntılar için böyle
denebilirse de “seçilmiş kopyalamalar” için eksiklik iması yapmak doğru görülemez. Çünkü
benim dil içi çeviri dediğim “seçilmiş kopyalama” dilin kendi imkânlarını devreye sokmasıyla
bulduğu yeni terimlerdir. Aydemir’in seçilmiş kopyalama olarak gösterdiği tanık, tanıma,
başvuru, yürürlüğe girmek, kamuoyu terimlerinden “tanık” eski metinlerde tanuk diye yaygın
surette geçmektedir. Şimdi yapılan onun “şahit” yerine yeniden yaygınlaştırılmasından başka
bir şey değildir. “Tanıma” ise var olan “tanımak” fiilinden, “başvuru” yine hazır “başvurmak”
fiilinden türetilmiştir. “Yürürlüğe girme”nin neyi var? “Anayasa” ve “kamuoyu”
bileşenlerinin bir bölüğünün başka dillerden alıntı olduğu düşüncesiyle tartışma konusu
yapılması anlaşılabilir.
a) Arapça alıntıların bir kısmı bugün de kullanılmaktadır. Bunların başında adalet, hukuk,
hak, mahkeme kelimeleri gelmektedir. Her ne kadar dil devrimi sırasında hukuk için “töre”,
“türe”, “tüze” teklif edilmişse de bunlardan yalnız “tüze+l” biçimindeki sıfat hali “kişi”
tamlananı ile (tüzel kişi) “hükmî şahıs” veya “şahs-ı manevi” yerine hukuk dilimize tamamen
yerleşmiştir. “Tüzel” için TDK.nın tanımı “1. Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal 2. Hükümle
ilgili, hükmi” biçimindedir.
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b) Bugün Arapçadan terim alma, pek seyrek gerçekleşmektedir, neredeyse durma raddesine
gelmiştir de denebilir. Türkçede öteden beri kullanılan bazı Arapça kelimeler yeni terimlerin
türetilmesinde veya bir birleşik oluşturmada kullanılabilmektedirler. Son yıllarda buna
“isnadiyet” örneği verilebilir. Sivil itaatsizlik terimi de böyledir. Pek az kullanılan “istinaf”
terimi de Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasıyla3 yeniden dirilmiştir. Yeni terimler
genellikle Türkçe köklerden yapılmakta, bu da anlaşılmayı artırmaktadır.
c) Son yıllarda gitgide güçlenen bir eğilim, Batı dillerinden, özellikle İngilizceden hukuk
diline giren terimlerin sayısının artmakta olmasıdır. Eğer kuvvetli bir direnç gösterilmezse,
önümüzdeki on yıllarda bunların daha da denetimsiz bir biçimde çoğalacağı öngörülebilir.
Gözlemimiz bunların sürekli biçimde arttığıdır. Arapça terimlerden kaçış, bir süre deyim
yerindeyse “yalancı Türkçe”ye dönme izlenimi vermekte, ardından İngilizce terim onun yerini
almaktadır. Son yıllardaki böyle terimlerden biri Arapça “muhtar” teriminin bir karşılığı
olarak Türkçe “özerk”, “muhtariyet” için “özerklik” kelimelerinin yerlerini “otonom”, ve
”otonomi”ye bırakmaya başladıklarının izlenmesidir. Pekala, özerk araç, özerk donanım,
özerk hava/kara araçları, özerk makine, özerk silah denebilecekken, bundan kaçınıldığı
belirlenebilmektedir. Bunun nedenleri irdelenmeyi beklemektedir. Bizim öğrenciliğimiz
zamanında hocalarımız hem yazılarında hem ders anlatmalarında suje/süje, hak sujesi/süjesi
tabirini kullanmayı severlerdi. Latinceden Fransızcaya geçen süje “1. Fail, özne; sahip 2.
Konu” anlamındadır. Hak süjesi demek hak sahibi demektir ki gerçek kişiler ile tüzel kişiler
hak sahibi olabilirler. Bu da muhtar örneğinde olduğu gibi Doğudan kaçıp Batıya sığınmanın
başka bir gereksiz örneğidir: “Bu nazariyelerden birine göre devlet, yargı veya yasama
yetkisinin şâmil bulunduğu bütün hususlarda yegâne hukuk kaynağıdır; fakat bizatihi Devlet
hak sujesi sıfatını haiz veya kanunî vecibelere tâbi olamaz.”, Herbert Whittaker Briggs,
Devletler hukukunun tedricî inkişâfi; İstanbul Hukuk Fakültesinde 1946-1947 ders yılında
verilmiş konferanslardır. İnglizceden çevirenler: Rabi Koral, Orhan Nasuhioǧlu, 1947, 34).
d) Bazı hukuk metinlerinde hem eski, hem yeni terimin yan yana verildiği
gözlemlenmektedir. Bu durum, eski terimin eskidiğini fakat yeninin de tam yerleşmediğini
düşündürmektedir (Aydemir 2010: 26). Bu durum, kanun koyucunun kanun yaparken titizlik
göstermediği, acele ettiği, uzmanlardan yararlanma yolunu seçmediği, hukukçuların bu
duruma etkili eleştiri ortaya koymamasıyla da yorumlanabilir. Polis Vazife ve Salȃhiyet
Kanunu (4/7/1934 t.li ve 2559 s.lı RG 14/7/1934 S. 2751) bu durumu iyi bir biçimde yansıtır.
Adında ve içinde vazife ve salahiyet terimlerini (keza vazifeli, salahiyetli) taşıdığı gibi görev,
görevli, yetki, yetkili terimlerini de sık sık taşımaktadır. 1934 tarihinde çıkan kanun, sonraki
değişikliklerinde hukuk dilindeki değişimi de yansıtmakta fakat aynı kavram için iki ayrı
terim kanunun ahengini bozmaktadır.

26/9/2004 t. ve 5235 s.lı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev
ve Yetkileri Hakkında Kanun, RG 7/10/2004, S. 25606.
3
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1.4.4. Söz dizimsel özellikler
Hukuk dilinin öbür “diller”e göre ayrılık gösterdiği yönlerden biri de kelime dizilişinin
özelliğidir. Nesnel ifade tarzı ve edilgen bir cümle yapısı tercih edilir. Kimi zaman oldukça
uzun da olabilmektedir. Bazı ifadelerin zaman içinde kalıplaştığı ve benzer hukuk
metinlerinde sıklıkla yeğlendiği görülmektedir.
a) Hukuk metinlerini, diğerlerinden ayıran önemli yönlerden birisi kişisel-olmayan bir üslup
kullanılmasıdır.
b) Genellikle edilgen çatı seçilir. Mahkeme kararlarında “Gereği düşünüldü, karar verildi,
reddedildi.” gibi edilgen biçimlerle karşılaşırız. Bunun nedeni davacı/davalı ve mahkeme
arasındaki yansızlığı ve nesnelliği korumaktır. Böylece resmi makamla ile ilgili kişi/ler
doğrudan doğruya karşı karşıya gelmekten kaçınırlar (Aydemir 2010: 27).
c) Karışık kopya olarak Farsçadan gelen ki bağlacı belli ölçüde kullanılmaktadır.
d) Arapça ön takılar halen kullanılmakta, “bilâ” işlem örneğinde olduğu gibi seyrek olarak
Türkçe sözlerin önüne de gelmektedir (işlematik kullanımı da dikkat çekicidir). Bu ön takılar
“ba, bi, bî, bilâ, bi’l, bidûne” vs.dir.
e) Türkçenin söz dizimine aykırı olan yapılar, hukuk metinlerinde görülür. Mesela, 1. madde
yerine madde 1. (Burada noktadan sonra bilgisayarlar kendiliğinden sonraki harfi büyük
yaptığı için “madde”nin ilk harfi hatalı olarak büyük yazılmaktadır: “1. Madde” gibi. Benzer
bir durum Romen rakamlarının küçük biçimlerinin yazılmasında da gözlenmektedir. ı yerine i,
ıı yerine ii, ııı yerine iii vs. gibi).
f) Arapça zarf yapan “-en/-an” eki hukuk metinlerinde kullanılmaktadır. İtirazen, istinafen,
temyizen, rızaen, re’sen, neticeten gibi.
g) Hukuk dili cümlesi devrik değildir, fiili daima sondadır. Bu durum, hukuk metinlerini öbür
metinlerden ayıran unsurlardandır.
1.4.5. Metin dil bilimsel özellikler
Dil biliminin bir alt alanı olan metin dil bilimi; dildeki paragraf, bölüm, metin gibi cümle üstü
birimlerinin nasıl kullanıldığı, metnin nasıl kurulduğu, cümlelerarası bağlantının nasıl
sağlandığı, dilbilgisel birimlerin metnin oluşumundaki işlevleri, metin tipolojisi gibi konuları
araştırır (Aydemir 2010: 29).
a) Hukuk metinlerinde –mış, miş, muş, müş eki dolaylı anlatım anlamı vermez; –di’li geçmiş
zaman anlamı taşır. Örnek olarak şu cümleye bakılabilir: “1961 Anayasası, Sayıştay’ı
‘Yürütme’ bölümünde ve 1924 Anayasası’na göre daha ayrıntılı şekilde düzenlemiş, 127.
maddesinde Sayıştay’a ‘...sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama’ görevi
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verilmiştir (A. Uz, Hesapları Kesin Hükme Bağlamakla Görevli Sayıştay’ın Yargısal Kimliği,
AÜHFD, Yıl 2005, 364).
b) Hukuk metinlerinde birbirine benzeyen cümle tipleri, cümle bağlantıları ve söz dizimi
yapıları belirlenir. Bazı kalıplar mesela mahkeme kararlarının hep aynı yerlerinde kullanılır.
Dosyadaki bütün kâğıtlar okundu, gereği düşünüldü, oybirliğiyle karar verildi, oybirliğiyle
reddedildi gibi. Bir bölümden öbür bölüme geçerken kullanılan bağlantılar da tekrarlanır: Ne
var ki, kaldı ki, o halde, bu bakımdan, bu açıdan, oysa, ayrıca, hal böyle olunca, bu itibarla…
c) Aydemir’e göre, hukuk dilinin çarpıcı özelliklerinden biri adlaştırma/isimleştirmelerin
yaygın oluşudur. –dık, -dik, -duk, -dük ve –me/-ma ad-fiil ekleriyle kurulan adlaştırmalar adfiil cümleleri (tümleç yan cümlecikleri), değişik söz dizimi işlevleri (özne-nesne) görürler.
“…bu şekilde suça konu telefonu hırsızlaDIĞı…” (Aydemir 2010: 30). Başka bir örnek
"Sanığın yakınana ait iş yerinden hırsızlaDIĞı suça konu teraziyi komşu apartmanın giriş
kapısı önüne koyduktan sonra, ihbar üzerine olay yerine gelen kolluk görevlilerince işyeri
giriş kapısı önünde yakalanDIĞının anlaşılması karşısında; eylem tamamlandığı halde tam
kalkışma kabulüyle yazılı şekilde uygulama yapılması bozmayı gerektirmiştir.” E Noyan,
Hırsızlık Suçları, 2007, 99-100, Y 6. CD 10.2.2005 gün ve 2003/14892-2005/1252 sayılı
kararı)
d) Başka bir özellik cümlelerin uzun oluşudur; hukuk metinlerinde uzun uzun cümleler vardır.
Çeşitli bağlaçlarla birbirine bağlanırlar; bu Osmanlı döneminden gelen fakat hayli yumuşamış
bir gelenektir. Bu durumun metnin takibini zorlaştırdığı söylenebilir.
e) Masal, küçük öykü, roman gibi edebi metinlerle karşılaştırıldığında hukuk dilinde zarflı
fiillerin ve zarf-fiil cümlelerinin az kullanıldığı tespit edilmiştir. –yınca kalıbı mahkeme
kararlarında hiç yoktur. Geldiğinde gibi yapılar vardır. “Olup” zarf-fiili az da olsa kullanılır.
1.4.6. Yazım kurallarıyla ilgili sorunlar
Türkçenin yazım kuralları büyük ölçüde yerleşmiş ve yeknesaklık kazanmasına rağmen, ara
ara sorunlar çıkmakta, kimi bireysel tercihler de durumu karmaşıklaştırmaktadır. Bunlar,
fonetik bir dil olan Türkçede bazı ünlemlerin ve Avrupa dillerinden gelen kelimelerin bir sesli
harfinin yazılmamasıdır. Grup, problem, program gibi kelimelerde görülen bu durum, zaman
zaman Türkçe kelimelerin yazımını da etkilemekte sıklıkla kılavuz kelimesinin “klavuz” ,
tıraş “traş”, pirincin “prinç” şeklinde yazılmasıyla karşılaşılmaktadır. Türkçenin fonetik
oluşuna katı bir bağlılık gösteren kimileri de söz konusu kelimeleri “gurup, puroblem,
puroğram, tiren, purofesör” biçiminde yazmaktadırlar.
Son yıllarda “hukukçular” da dahil birçok kimse “hukuku” “hukukun”, “hukuka” kelimelerini
“hukuğu”, “hukuğun”, “hukuğa” biçiminde telaffuz ettiği gibi öyle de yazmaktadır. Oysa
yakın zamanlarda kadar bir hukukçu için bundan daha büyük bir yanlış yoktu denebilir.
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Yetkiyi haiz olmak yerine yanlış olarak “yetkiye haiz olmak” da görülen yanlışlar arasındadır.
Bazı hukuk sistemlerinin nasıl yazılacağı da istikrar kazanmış değildir: Türk Hukuku, İsviçre
Hukuku; Roma Hukuku, İslam Hukuku; Anayasa Hukuku, Milletlerarası Hukuk (Uluslararası
Hukuk) bileşiklerinin ikinci kısmı büyük harfle başlayacak küçük harfle mi? Bu bileşik çekim
eki aldığında kesme işaretiyle ayrılacak mıdır?
Anayasa ve kanun adları nasıl kısaltılır? Bunların yazılmasında nasıl bir belirlilik sağlanır?
Keza kanun adlarının kısaltılmasında da.
Kanun resmi terim iken, onun yerine “yasa” terimini kullanmak doğru mudur?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) mi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) mi?
Keza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) mi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS)
mi?
Türkçe hukuk metni içinde İngilizce kısaltma kullanmak doğru mudur? Mesela Uluslararası
Çalışma Örgütü (UÇÖ) ILO mu İLO mu yazacağız? “UÇÖ'nün 1953 yılındaki bir
toplantısında Türkiye delegasyonu.”, (Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi: Sar-Zor, Kültür
Bakanlığı, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996, 423).
Anayasanın 1 nci maddesi, 1. maddesi mi, 1’nci maddesi mi? bu yazımlardan son ikisi doğru
kabul edilmiştir; buna rağmen birinci yazılış da hukuk metinlerinde görülmektedir (Aydemir
2010: 33). Aydemir yazım yanlışları arasında zarf-fiilden sonra virgül koymayı da saymasına
rağmen, fikrimce bu artık yaygınlaşmış ve yerleşmiş bir uygulamadır. Bunu düzeltmek
başarısız olmaya mahkumdur, o sebeple bunun kabulü uygun olur. Örnek Anayasanın 125.
maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesi şöyledir: “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka
uygunluğunun denetimi ile sınırlı OLUP, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde
kullanılamaz.”
Bir süreden beri kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerinin fıkraları tek olsa dahi parantezi
içinde sayıyla gösterilmektedir. Fıkra adetlerini gösteren rakamların parantez içine alınması
Aydemir tarafından gereksiz ve hatalı bulunarak eleştirilmiştir (Aydemir 2010, 34). Bizce de
bu uygulama gereksizdir. Bunun gibi, herhangi bir şekilde karışma, anlaşılmama ihtimali
olmayan hallerde de kesme işaretinin kullanılmasının gereksiz olduğunu düşünmekteyim.
Kanun kısaltmalarına getirilecek ekler konusunda da bir tek uygulama yoktur. TDK.nin
koyduğu kurallara göre TCK.nin, CMK.nin, TTK.nin şeklinde kısaltmalar ek almalıdır. Oysa
uygulamada bunlar açık görülüp “.nun” şeklinde ek almaktadır.
Yine kanun maddesinin kısaltılmasında bile tek tip bir uygulamada birleşilmemiş olması
kabul edilemez. Bugün m., md., mad. suretinde kısaltmalarla karşılaşılmaktadır. Keza kitaplar
için bası, basım, baskı kelimeleri kullanılmakta, kısaltılırken b., bs. şeklinde yazılmaktadır.
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Bu ve bunun gibi daha birçok sorun tartışılmayı ve bir sonuca bağlanmayı bekliyor. Çünkü
standart olma, kolaylık, çabukluk, belirlilik, anlaşılırlık ve kesinlik, sonuçta bunların tümü
hukuka güvenliği temin eder.

Okuma Parçası
Yargıtay 1. HD 23.03.1978 T., 1978/3980-3172 sayılı içtihadında; "... kendisine yasa koymak
yetkisi bile verilmiş hâkim, mahkemeye başvuran kişinin derdine, günün koşullarına ve
olanaklarına uygun düşecek bir çare bulmak zorunluğundadır. Hâkim, olayları sınırlı ve sayılı
bazı kalıp ve kurallara göre değerlendiren bir bilgisayar değildir. Yasalar ve kurallar hâkim
için amaç olmayıp, adaleti gerçekleştirmek için gerekli ve zorunlu birer araçtır. Hâkim, hiç bir
gücün ve kuralın esiri değildir. Kendisini bile etkilemek gücüne sahip olmadığı vicdanının
temiz sesine uyarak ve gerekirse yasayı bile aşarak adaleti gerçekleştirmekle görevli ve yetkili
kişidir...", denilmektedir. (Mustafa Fatih Ulusoy, 22.08.2019 facebook, e.t. 24.08.2019)

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Her mesleğin kendine has bir dili olduğu gibi hukukun da kendine has bir dili vardır. Bu dil,
kendini kanunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde gösterir.
Hukuk dilinin en başta gelen özelliği, meslekten olmayanlarca kolay anlaşılamamasıdır.
Bundaki en önemli etken, çok uzun cümlelerin kullanılması, ağırlıklı olarak fiillerin değil
adların ve adlaştırmaların tercih edilmesi, bunun “soyut” bir ifade oluşturması, bu soyut
oluşun kolay anlamayı engellemesidir.
Hukuk dili, hukuk bilimine ait terimlerin kullanıldığı ifade biçimi demektir. Tarihsel
gelişimde, özellikle Arapça’dan birçok hukuk terimi hukuk dilimize girmiş ise de, bugün Türk
hukuk dili büyük ölçüde Türkçeleştirilmiştir. Atılan bu adım hukuk metinlerini daha anlaşılır
kılmakla birlikte, kültürel devamlılığın kırılmasına yol açmıştır.
Hukuk metinlerinde nesnel ifade tarzı ve edilgen cümle yapısı tercih edilir. Bu cümleler,
ekseriyetle, uzundur; çeşitli bağlaçlarla birbirine bağlanır. Hukuk dili kolaylık, istikrar, birlik,
güven talep ettiği için erken dönemden itibaren kalıplaşmaya başlamıştır. Bu nedenle hukuk
metinlerde kalıplaşmış birçok ifade görülür.
Türkçenin yazım kuralları büyük ölçüde yerleşmiş ve yeknesaklık kazanmış olsa da, yine de
ara ara bazı sorunlar çıkmakta, kimi bireysel tercihler de durumu karmaşıklaştırmaktadır.
Dilin genel kullanımında görülen sorunlar hukuk diline de yansımıştır. Bununla birlikte, dilde
standart olma, kolaylık, çabukluk, belirlilik, anlaşılırlık ve kesinlik hukuka güvenliği temin
edeceğinden, hukukî yazımda karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözüme kavuşturulması
gereklidir.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Dil modern dönemde ortaya çıkmış bir iletişim aracıdır
Konuşma dilinde noktalama işaretlerinin kullanımı şarttır
Günlük dil çok sayıda sözcük kullanımı gerektiren karmaşık bir dildir
Hukuk dili hukuk bilimine ait terimlerin kullanıldığı ifade biçimidir
Türkçe Çin-Tibet dil ailesine mensuptur

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Türklerin ilk yazılı hukuk terimlerine aşağıdakilerden hangisinde rastlanır?
Orhun Yazıtları
Manas Destanı
Divanü Lügati’t-Türk
Kutadgu Bilig
Hammurabi Kanunları

3) I. Tüzük
II. Mahkeme kararı
III. Öğreti
IV. Uzman görüşü
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hukuk dilinin yazılı kaynakları arasında yer
alır?
A) Yalnız I
B) I-II-II
C) Hepsi
D) I-II-IV
4) Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Meslekten olmayanların kolaylıkla anlayabileceği bir dil değildir
B) Kişisel bir üslup hâkimdir
C) Genel dilde kullanılan kelimelerin başka anlamlar yüklenerek kullanımı görülen
bir durumdur
D) Birçok açıdan “tutucu” bir dil olarak değerlendirilebilir
E) Adlaştırma/isimleştirme kullanımı yaygındır
5) Hukuk terimleri Türkçeleştirilirken çok sayıda
üretilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür terimlere örnektir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Kamutay

yaşamayan

terim
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D) Sayıştay
E) Sıkıyönetim
6) Genel kopyalama bir terimin öbür dile aynen aktarılmasıdır. Aşağıdaki
hukuk terimlerinden hangisi bir genel kopyalama örneğidir?
A) Zoralım
B) Atılı suç
C) Bakan
D) Yerleşim yeri
E) Anonim
7)
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi Batı dillerinden alınan hukuk terimlerinden biri
Şirket
Avukat
Sigorta
Noter
Gardiyan

8)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki kanunlardan hangisi arı bir Türkçe ile yazılmıştır?
1876 Tarihli Kanuni Esasi
1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye
1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu
1924 tarihli Köy Kanunu
1926 tarihli Türk Medeni Kanunu

9)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Yetkiyi haizdir
Hukuğu
Kanunun 1’nci maddesi
Kılavuz
Kanunun 1. maddesi

10) Aşağıdakilerden hangisi hukuk metinlerinde bulunması gereken özelliklerden
biri değildir?
A) Belirlilik
B) Anlaşılırlık
C) Kesinlik
D) Kolaylık
E) Dolaylı anlatım
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Cevaplar
1)D, 2)A, 3)C, 4)B, 5)C, 6)E, 7)A, 8)D, 9)B, 10)E
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2. İSLAM ÖNCESİ UYGUR HUKUK BELGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Eski Türk devletlerinin hukuk sistemleri
Uygur hukuk belgeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İslam öncesi Türk devletlerinin hukuk sistemi nasıldır?
2. Uygur hukuk belgelerinin şekil ve içerik özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İslam Öncesi Uygur Hukuk İslam
öncesi
Türk Okuyarak.
Belgeleri
devletlerinin hukuk sistemi,
Uygur
hukuk
belgeleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
• Eski Türk hukuku
• Göktürk yazıtları
• Uygur özel hukuk belgeleri
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2.1. İSLAM ÖNCESİ UYGUR HUKUK BELGELERİ
Türklerin hukuk tarihi İslamdan önceki devirlere gider. Bilim çevrelerinin kabulüne
göre, Türk adı tarihte ilk kez 1. yüzyılda Pomponius Mela ve Plinius adlı Romalı tarihçilerce
kaydedilmiştir. “Azak'ın doğusunda yaşayan insanlar Turcae/Tyrcae adı ile kayda geçmiştir.
"Türk" (veya Türük, Török, Törk) adı Türkçe belgelerde ilk defa Kültigin ve Bilge Kağan
yazıtlarında (Türk) veya (Kök Türük) şeklinde geçer. Türk adı, ilk dönemlerde belirli bir
toplumun kavmî adı değil siyasi mensubiyeti tanımlayan bir ad olarak yorumlanır. Bu
kelimenin "türe-" eyleminden, "töre" isminden türetildiği ve türeyen, töreli, tüzüklü (kanunlu)
anlamına geldiği düşünülmektedir. Kelime zamanla güçlü, kuvvetli ve güzel anlamlarına da
gelmiştir. Türkî-i çeşm (güzel göz), Türkî-i çin (güzel güneş) terkiplerinde de gördüğümüz
Türk kelimesi özellikle Fars ve Arap şiirlerinde ortaya çıkar. Bir görüşe göre de Türk kelimesi
hakanlar sülalesi olan Aşinaaoğulları'nın unvanıdır ve bu sülaleye mensubiyet Türklükle
anılır. Türk kelimesi ilk olarak Göktürk Devleti vasıtasıyla bir devletin adı olur ve bu devlete
mensubiyeti bildirir.” (https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkler, 18/09/2019)
Türklerin ilk ana yurdu Avrupa’nın bir güç olarak ortaya çıkmasından sonra Orta Asya
diye yeniden “adlandırılan” Türkistan denilen coğrafya idi. Türkistan’ın Altay dağlarında
başlayan toplumsal hayatıyla birlikte bir hukuk düzeni de oluşmaya başlamıştır. Çünkü nerede
toplum hayatı varsa orada hukuk kuralları da vardır. Türkler, örf ve adet yoluyla oluşan,
ayrıca kurultayın aldığı kararlar ve kağanın koyduğu yasalar ile tamamlanan hukuk sistemine
“töre” demekte idiler. Töre sürekliliğe sahip bir kurumdu, devletler kurulup yıkılır, yenileri
kurulur ama “töre” hepsinde varlığını devam ettirirdi. Bu devamlılık, törenin önemli ölçüde
halkın uzun yaşayışı ve tecrübesiyle oluşturduğu kuralları, nesilden nesile aktaragelmesiyle
izah edilmektedir. Gerçekten de “İl gider töre kalır” atasözü bu durumu tespit etmektedir. Bu
deyişteki “il” devlet demektir ve bugün de bizim hukuk dilimizde valinin başında bulunduğu
idari bir birimin adı olarak yaşamaya devam etmektedir.
Hunlar ile tarihi dönemi başlayan, Göktürkler ve Uygurlarla devam eden eski Türk
devletlerinin hukuk sisteminin birbirini izlediği ve benzer olduğu düşünülmektedir. Hunların
kendilerinden bize gelen yazılı kaynak olmasa da Çin kaynaklarının verdiği bilgilerden ordu
teşkilatı hakkında ve bazı devlet makamları, unvanlar hakkında bazı bilgiler edinmek
mümkündür. Göktürkler devrine ait ise runik yazı veya Göktürk alfabesiyle yazılan birçok taş
yazıtlar bulunmuştur. En önemlileri Orhun yazıtlarıdır. Bilge Kağan, Kültigin ve ünlü vezir
Tonyukuk adına dikilmiş bu anıt eserler Göktürklerin devlet teşkilatı hakkında bize bir hayli
bilgi verirler.
Uygurlar ise 9.-14. yüzyıllar arasında ciddi bir kültür üretmişler ve işlek bir hukuk dili
de geliştirmişlerdir. Uygurlardan bize kalan çok sayıda dinî kitaplar vardır. Ayrıca mutlu bir
tesadüf eseri bulunan hukuk belgeleri, tarihsel hukuk dilimiz hakkında bilgiler edinme ve
yorumlar yapma imkânını bize vermektedir.
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Uygurların dillerinin zenginliği için ünlü Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık'ın şöyle dediği
nakledilmiştir: “Milletimiz Uygurlar zamanında büyük bir dil yaptılar, Müslüman olunca onu
bıraktılar. Bu sefer Arapça ve Farsçadan da alarak Osmanlıca gibi muazzam bir dil yarattılar,
onu da Cumhuriyetle bıraktılar. Şimdi üçüncü kez yeni bir dil yapıyoruz.”.
Burada Hun, Göktürk ve Uygur devletleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur.
Hun tarihi Milattan önceye çıkmaktadır. En büyük kağanları Tuman (Teoman) ve Motun
(Mete)’dur. Hunlar orduyu onlu düzene göre kurmuşlardır. Devlet, merkezî yapıdadır. Sağ-sol
veya doğu-batı düzeninde teşkilatlanmıştır. MS 5. asra kadar süren Hun devleti, Kavimler
Göçüne sebep olarak dünya tarihini değiştirmiştir. Avrupa Hunları tâ Fransa’ya kadar giderek
Batı Avrupa’da bile derin izler bırakmıştır. Avrupa Hunlarının en büyük kağanı Attila’dır.
Hunların bıraktığı boşluğu Göktürkler (Köktürkler biçiminde de yazılır) doldurmuştur.
Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlet olması yönünden önemlidir. Birinci ve ikinci Göktürk
kağanlıkları şeklinde birbirini takip eden iki devlet kurmuşlardır. İlkinin kurucusu Bumin
Kağan ve başkenti Ötüken şehridir. Mukan, İstemi, Tapo ve Işbara Kağanlar bu devletin
önemli kağanları olmuştur.
İkinci Göktürk devletinin kurucusu Kutluk Kağandır. Dağılan ili yani devleti derleyip
toparlayan anlamında İlteriş Kağan unvanını almıştır. Kutluk, Çin’e karşı yürüttüğü özgürlük
savaşını kazanmış ve yine Ötüken’de, 682 yılında II. Göktürk Devletini kurmuştur. Bu ikinci
Göktürk Devletinin en güçlü çağı Bilge Kağan ve Kültigin zamanındadır. 743 yılında Bismil,
Karluk ve Uygur Türkleri bu devletin varlığına son vermişlerdir. Bu devlette vezir olarak
Tonyukuk çok önemli işler görmüş, bilgeliği ve devlet aklıyla önemli hizmet ve katkılarda
bulunmuştur.
Bütün Türklerin kültür tarihi bakımından son derece değerli olan Orhun Yazıtları
(veya Abideleri, Anıtları, Kitabeleri) bu devlet devrinde dikilmiştir. Bütün Türklerin demekle
kasdımız, kimilerinin “Türk” dediği, kimilerinin de “Türkî” dediği, tümü de Türkçenin türlü
lehçelerini (veya “dillerini”) konuşan Türk asıllı halkların tümüdür. Bunlar Azerbaycan,
Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Kırım vb.
yerlerde çeşitli adlar altında varlığını sürdüren halklar ve topluluklardır.
Rus Çarı 1. Petro tarafından Sibirya’nın bitki örtüsünün araştırılmasıyla görevli
bilimadamına rehberlik ve eşlik etmesi için gönderilen İsveçli tutsak asker Strahlenberg, 1721
yılında Yenisey vadisinde Kırgızlara ait mezar taşlarını içeren Yenisey yazıtlarından birine
rastlar. Bir yıl sonra İsveç’e döndüğünde Strahlenberg bu keşif hakkındaki düşüncelerini ve
incelemelerini kitaplaştırarak yayınlar. Bu şekilde Orhun yazısı bilim dünyasının merceğine
girer ve bu süreçte Orhun yazıtlarından iki yüzyıl daha yaşlı olan Yenisey yazıtlarının
neredeyse bütünü ortaya çıkarılır. 1889 senesinde ise Rus alimi Yadrintsev, sonradan Bilge
Kağan ve Kültigin anıtları olduğu anlaşılan Göktürk Yazıtlarını bulur, bu gelişmelerden sonra
1890 yılında Heikel’in başkanlık ettiği bir Fin heyeti, 1891 yılında da ünlü Türkolog
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Radloff'un başkanlığında bir Rus ekip bölgede incelemelerde bulunur. Bu incelemeler
esnasında her iki heyetin de yazıtların fotoğraflarını çekerek daha sonradan yayınlamaları
sayesinde yazıtların okunması kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Bunun sonucunda 1893 yılında
Danimarkalı dil bilimci Thomsen tarafından Göktürk yazısı çözülmüştür. Thomsen tarafından
çözülen ilk kelime de “Tanrı” sözüdür. Göktürk yazısının çözülmesinin ardından ise Thomsen
ve Radloff yazıtların okunması ve tercümesi hususunda yarışa tutuşmuşlardır
(https://www.turkcebilgi.com/gokturk-yazitlarini-kim-bulmustur, 18/09/2019).
Orhun Yazıtları Türklerin devlet teşkilatı ve hayatı hakkında bize bilgiler vermekte,
bazı hukuki kavram ve terimleri de bu anıtlarda bulmaktayız. Orhun Yazıtlarından başka irili
ufaklı yüzlerce başka yazıtlar daha vardır ve zaman zaman bunlara yenileri bulunarak
eklenmektedir. Bu yazıtlardaki söz varlığını Hatice Şirin konularına göre sınıflayarak
yayımlamıştır (H. Şirin, Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, TDK, Ankara 2016, 750
s.)
Uygurların kurduğu Turfan Uygur Kağanlığı 840-1209 yılları arasında hayatta kalmış
ve siyasi bakımdan olmasa da kültür bakımından dikkat çekmiştir. Moğol Yüan
hanedanlığınca varlığı sona erdirilmiştir. Kansu Uygurlarının kurduğu kağanlık ise 130 yıl
kadar yaşamını sürdürmüştür. Uygurların başka bir kolu bugün de yaşadıkları Kaşgar’a
gelmiş ve daha sonra burada kurulan Karahanlı devletine katılmışlardır. Budacı-Maniheci
mirası taşıyan Müslüman Uygurlar, Karahanlı devletinin kültür hayatına önemli katkılarda
bulunmuşlardır (A. Melek Özyetgin, Eski Türk Toprak Hukuku, Ötüken, İstanbul 2014, s. 1516). Uygurlar çok dinli bir topluluk olmuştur. Şaman olanları olduğu gibi Manihe dinini
benimseyen yönetici sınıfları ve Budacılığa inanan geniş nüfusu bulunmuştur. Şehirli bir halk
olarak yüksek bir kültür üretmiş, bölgede yaşayan bazı halkları da Uygurlaştırmışlardır
(Türkleştirmişlerdir). Bu sebeple, dilde arılaştırma çalışmaları sırasında medeniyet karşılığı
önce “Uygurluk”, bir süre sonra da “Uygarlık”, medeni karşılığı “uygar”, Uygurların ortaya
koyduğu bu kültüre işaretle benimsenmiştir. Uygurların Çin’deki Budacı kültürün ve yazılı
eserlerin oluşmasında çok büyük etkileri olduğunu Çinli Türklükbilimci Prof. Geng Shimin
belirtmiştir (Özyetgin, 16).
10. yüzyıldan sonra Turfan Uygurları arasında Manihe dini ortadan kalkmış, yerini
Budacılığa bırakmıştır. Ancak Turfan bölgesinde Nasturi Hıristiyanlığını kabul etmiş küçük
bir Uygur topluluğu da olmuştur. Bunlardan bize önemli bilgiler getiren mezar taşları
kalmıştır (Özyetgin, 16). 15. yüzyılın ortalarında ise buradaki Uygurlar artık tamamen İslam
dinine girmiştir. Uygurlar İslam döneminde de Arap yazısını kabul etmelerine rağmen, kendi
adlarıyla anılan Uygur yazısı birkaç asır daha yaşamını sürdürmüş, diplomatik yazışmalarda
da bir itibar yazısı olarak kullanılmıştır. Kültürlü bir halk olarak onlar, Türkistan’daki TürkMoğol devletlerinde önemli roller oynamışlardır (Özyetgin, 17).
Cengiz döneminden başlayarak Çindeki Yüan idaresini de içine alan 1200-1368
devirde Çin yıllıklarında adları geçen 945 Türkten 469’u Uygurdur. Bunların içinde
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bulunduğu devletlere kültür alanında da büyük katkıları olmuştur. Altın Orda devletinde bazı
vergiler, hizmet adları Uygurlardan gelmiştir. Hatta bu etkinin Osmanlı devletine ulaştığı M.
Özyetgin’ce belirtilmiştir (Özyetgin, 18-19).
Töre, yusun, yang gibi kelimeler de hukuku veya hukukun bazı bölümlerini ifade
etmek için İslamdan önceki devirde dilimizde kullanılan sözlerdir. Osmanlıların daha sonra
“kanunname” dediklerine, Kıpçak Türkçesinde “töre bitigi” denilmiştir.
Türkiye’de Uygur hukuk belgeleri üzerinde Sadri Maksudi Arsal, Reşit Rahmeti Arat,
Özkan İzgi, O. Fikri Sertkaya ve A. Melek Özyetgin çalışmışlardır. Ahmet Caferoğlu’nun
Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü ve bazı makaleleri de önemlidir. Yurt dışında ise Nobua
Yamada, Peter Zieme, Larry V. Clark ciddi emek harcamışlardır. Bazı Türk hukuk tarihi
kitapları da bu belgelerden örnekler vererek bahsetmişlerdir.
Uygur hukuk bilgileri sınıflandırılacak olursa 1. Arazi satış belgeleri 2. Takas (trampa)
sözleşmeleri 3. Kira sözleşmeleri, 4. Ariyet sözleşmeleri, 5. Kefalet sözleşmeleri, 6. Taşınmaz
rehni sözleşmeleri, 7. Manastır arazilerinin tahsisi ve temlikine dair sözleşmeler ayrımı
yapılabilir (Özyetgin, 2014). Aşağıda bunlardan ilk dördü hakkında bugünkü Türkçe ile birer
örnek vereceğiz. Son örneğimiz ariyet (kullanma ödüncü)e konu olan bir bağ hakkındadır ve
bu örneğin özgün dildeki metnini de verilmiştir. Böylece muhtemelen 14. asırda kullanılmış
Türkçe hukuk dili hakkında bize bir fikir versin.
2.1.1. Uygurlarda toprak satım sözleşmeleri
Sa02 Kara ve Yig Bürt adlı kişinin Kutluk Taş’a arazi satışı
Koyun yılı, birinci ay(ın) ilk gününde, ben Kara ve Yig Bürt’e kullanılmak için mal gerek
olup başka vereceğim olmadığı için batı tarafındaki tarlada, Kazı Kitrinde ağabeyim Kançuk
ile ortak 3 şıg yerimi, adı Kutluk Taş (olan kişiye) doğrudan sattım. Satış quanpusu için şöyle
konuştuk: 325 quanpuya anlaştık. Bu senedi yaptığımız günde, ben Kutluk Taş 325 quanpuyu
hiç eksiksiz tamamen sayıp verdim. Ben Yig de tamamen sayıp aldım. Bu yerin sınırını kuzey
tarafta su kanalı ayırır. Doğu tarafta Toyıçak’ın yeri ayırır, güney tarafta su kanalı Lusay
yerine giden su kanalı ayırır. Batı tarafta Yanyak Inal’ın yeri ayırır. Bu dört sınırlı yere bin yıl
on bin güne kadar Kutluk Taş sahip olsun. İsterse kendisi ekin eksin, istemezse başka kişiye
bırakıp satsın. Ben Yig Bürt’ün; küçük erkek kardeşim, ağabeyim, akrabalarım (bir şey)
söylemesinler, istemesinler (itiraz etmesinler)! Ve dahi güçlü bey ve eşinin nüfuzunu kullanıp
şaman (gücüyle) zor kullanıp geri almayı düşünürlerse bu su kanalındaki yer dengince yeri
Kutluk Taş’a hazırlayıp alsınlar. Bu senede sahip olarak Kutluk Taş zarar görmesin. Ben Yig
Bürt, küçük erkek kardeşim, ağabeyim ve akrabalarım zarar görsünler. Tanık Beg Er Sangun,
tanık Bönge, tanık Süngüş. Bu damga ben Yig Bürt’ündür. (Özyetgin, 163).
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2.1.2. Uygurlarda trampa/takas sözleşmeleri
Ex01 Bir Budacı manastır arazisinin özel şahsa ait bir bağ ile takas edilmesi
… … Virya Açari Karşa … … almış Pwzk’n … aydınlık yüselen manastıra … manastıra ait
… Yitmiş Kaya Açari’ye verip … aşağıdaki sebze bahçesinin ortasındaki kayalığı … Açari,
Virya Açari alıp değiş tokuş yapıp … -nın sınırı doğu taraf yol … taraf batı taraf aydınlık
yükselen manatır … kuzey taraf Kumluk Manastırına ait … -nin ortak bahçesi(?) ayırır. Bu
dört sınırlı yere Öküş Kaya, Açari, Yitmiş Kaya Açari sahip olsun. İsterse kendisi (elinde)
tutsun, istemezse başka kişiye bırakıp satsın. Karşa Açari’nin ve Virya Açari’nin ağabeyimiz,
erkek kardeşimiz, akrabamız hiç kimse itiraz etmesinler! İtiraz edip geri satın alayım derlerse
bu yer dengince iki yeri Öküş Kaya Açari, onlara hazırlayıp satın alıp versinler. Satın alan kişi
zararlı çıksın. Aşağıdaki büyük tarlaya su yolu biz Karşa Açari, Virya Açari onların almış
olduğu tarlanın ortasındaki kayalık içindedir. Tanık Kıtay Bürt, tanık Ozmış, tanık Öğrünç
Kaya, tanık Kotana. Bu damga biz Karşa Açari’nin, Virya Açari’nindir. Ben İneçük sorup
yazdım. (Özyetgin, 183).

2.1.3. Uygurlarda kira sözleşmeleri
RH04 Bay Temür’ün Arazi Kiralama Belgesi
Tavuk yılı, ikinci (ayın) onuncu gününde, bana; Bay Temür’e pamuk ekmek için yer gerek
olup Temiçi’nin bu suyun karşısındaki bağını on teng pamuk karşılığına kiraladım. Bu on
teng pamuğu güz gününde başıyla ucuyla (tamamiyle) vereceğim. Bu bağın her ne kalanı,
kavıtı olsa ben Temiçi sorumlu olacağım. Bay Temür sorumlu değil. Tanık Nom Kulı, tanık
Bulat. Bu nişan ben Temiçi’nindir. Ben Temiçi de yazdım. (Özyetgin, 187).

2.1.4. Uygurlarda ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmeleri
Mi22 Mısır’ın arazisini Kayımtu adlı kişinin kullanımına vermesi
At yılı, ikinci (ayın) yirmi sekiz(inde) bana; Kayımtu’ya işleyip geçinmek için bağ gerek olup
Mısır’ın Sökü’deki bağını aldım. Bu bağı anız (boş tarla) tutsam, berim alım gelse ben Mısır
sorumluyum, Kayımtu sorumlu değil. Tanık Bek Buka, tanık Elçi. Bu nişan, ben Mısır
Kaya(nın)dır. Ben Kayımtu Mısır’a sorup yazdım. (Özyetgin, 200-201).

Aslı:
1 Yunt yıl ikinti <ay> sekiz 2 otuz-<ka> manga qayımtu-qa 3 edleb yigü borrluq
kergek 4 bolup mısır-nıng sökü-teki 5 borluq-sın aldım bu borluq- 6 –qa engiz tutsa
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birim alım 7 kelse men mısır bilür-men qayımtu 8 bilmez tanuq beg buqa tanuq 9 ilçi
bu nişan men mısır qaya<nıng> 10 ol men qayımtu 11 mısır-qa ayıtıp 12 bitidim.

1911’de Yarkend dışındaki bahçelerde bazı Arapça ve Türkçe mahkeme kararları,
alışveriş senetleri keşfedilmiştir. Bir ara nerede olduğu bilinmeyen belgeler bir kısmının
fotoğraflarını E. Denison Ross alıp Londra’daki Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu
Kütüphanesine vermiştir. Ross, 15 parçadan ibaret olan bu toplamanın, yedisinin Arapça,
dördünün Arap harfleriyle Türkçe, üçünün de Uygur harfleriyle Türkçe olduğunu bildirmiştir.
Tekin, fotoğrafların 5 Arapça, 5 Uygur harfleriyle Türkçe ve 1 Arapça Uygur harfleriyle
karışık Türkçe metin çıkmış ve Arapça olanlardan biri yayımlanmıştır. Bunların birinde ve
Arap harfleriyle Türkçe olanında kimi imzalar Uygur harfleriyle atılmıştır (Şinasi Tekin,
“Karahanlılar Zamanında Uygur Harfleriyle Yazılmış Tarla Satış Senetleri”, Selçuklu
Araştırmaları Dergisi, Ankara 1975, IV, s. 158). Aynı bölgede P. Pelliot tarafından bulunan 3
Arapça satış senedinin altında birçok imzalar Türkçe açıklamalarla birlikte Uygur
harfleriyledir.
Bütün bu belgelerdeki işlemler Yarkend’in Rabul kasabasına h. 473-529 yılları arasında
geçmiştir. Tekin’e göre, bu sebeple, adları, farklı belgelerde yinelenen kişilerin aynı kişiler
olabileceği düşünülebilir. Karahanlılar döneminden kalan birkaç harap olmuş Türkçe hukuk
belgeleri, değerli dilci Şinasi Tekin tarafından yayımlamıştır. Müslüman olmuş Türklerin bu
belgeleri tarla satışları hakkındadır ve şekilce Uygur hukuk belgeleriyle büyük benzerlikleri
vardır.
Tekin, belgeleri özetle şöyle tanımlamıştır:
Belgelerin hiçbiri tam değildir. Çoğu tanık listesinden ibarettir. Buna rağmen bir kısmından
önemli sonuçlar çıkar.
Senetler tarla satıcıların ağzından yazılmıştır: ‘ben .. sattım’ vb. ‘Tarla’ için ‘yir’, bazen de
‘bük’ denmiştir. . 2. Satılan tarlanın dört sınırı, komşu tarlaların sahiplerinin adıyla
belirtilmiştir. 3. Yarmak ile hesaplanan tarla fiyatının sık sık yarısı yazıldığına göre ödemeler
taksitle yapılmıştır. Tanıklar (tanuk) ad ve unvanlarıyla senedin sonuna yazılmıştır. 5.
Satıcının alıcıya verdiği teminatın belirtilişi ilgi çekicidir: II, 10 ‘satış tarihini geciktirenin
sözü hükümsüzdür’ veya: IV, 14 vd. ‘bizden sonra oğlumuza, kızımıza, karımıza, akrabamıza
ve herhangi bir kimseye dışarıdan bu şahitleri hayal gibi gösterecek bir tesir bulunursa bu
hükümsüzdür; kendi şahitleri de yalandır’.
Şinasi Tekin, İslam hukukunun Hanefi yorumunda fethedilen toprak miri sayıldığı için tarla
satışının olamayacağını, ancak tasarruf hakkının devredilebileceğini fakat 11. Asırda burada
tarlanın satılmasının Türkistan’daki örf ve adetle açıklanabileceğini söyleyerek İran etkisine
işaret eder. Fakat burkancı (Budacı) Uygur etkisini de ekler ve belgelerin dış yapısının Uygur
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belgelerine çok benzediğini belirtir. Uygur belgelerinde tanıklar anılırken, kişi adları satır
içerisinden başlar; aynı usul İslami dönem Karahanlı tarla satışlarında da görülür. İki belgede
tarih vardır:
III, II -12: yıl tört yüz seksen üçte bu khat bitilti Qutluğ Receb ayınta 483 Receb= 30
Ağustos – 23 Eylül 1090
V, 5-7: yıl tört yüz yitmiş üçte sıçğan yılı rebiülahir ayınta bu khat qılıldı 473
rebiülahir = 19 eylül – 7 Ekim 1080
Şinasi Tekin, bu bilgilere göre 473 (1080) tarihli belgenin bu dönemden kalan Arapça
ve Türkçe yazılmış en eski belge olduğunu belirterek, Kutadgubilikin 1069’da yazıldığını,
elimizdeki nüshalarının XIII. yüzyıldan geri gidemediğini, buna göre bu tarla satış
belgelerinin yazısı bakımından bilinen en eski Türkçe İslami yazılı belge olduğunu söylüyor.
Tekin’e göre, belgelerin dili sade değildir. Bu vakitte Türkçede yabancı kelimeler
yayılmaya başlamış olmalıdır.
Bir örnek olması hasebiyle en eski tarihli V numaralı belgeyi buraya alıyorum:
1 19 boğra beg-ning satmış yir ikinç
2 20 (q)atı tegirmen özeki üçünç qatı
3 21 babek todun yiri törtünç qatı
4 22 …(*satır silik; ancak bazı harfler seçiliyor, fakat okunmuyor.)
5 23 sattımız yıl tört yüz yitmiş üçte
6 24 sıçğan yılı rebiülahir ayınta bu
7 25 khat qılıldı bu khat içinteki yâ(?)
8 26 men uzun hasan çalap tanuq men men
9 27 ala muhammed çor oğlı musa tanuq men men Yusuf
10 28 … leçi oğlı yaqub tanuq men ilek molla
11 30 … ami(?) hasan tanuq men men yaqud yalu oğlı
12 31 tanuq men seli çalap inişi muhammed tanuq men
14 32 men ahmed seli … seli tajik tanuq (men)
15 33 … inişi tanuq men …
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16 34 … t(anuq men) … oğlı … men Qutluğ
17 35 … tanuq men t… su(1) uman(?) çor oğlı …
18 36 … tanuq men …
(Şinasi Tekin, “Bilinen en eski İslami Türkçe metinler: Uygur Harfleriyle yazılmış
Karahanlılar devrine ait tarla satış senetleri (473, 483= 1080, 1090)”, Selçuklu Araştırmaları
Dergisi, IV, Ankara 1975, 157-183.

XVI. Kıpçak Töre-bitigi’nden
53. Madde. Meyveli ağaç satan için
Çok kişilere bahçedeki ağacın meyvesi yararlanmak için satılabilir. Kâr etse zenginliğidir,
ziyan çekse zararı kendisine. Bu satış üç tanığın önünde olmalı. Satıştan cayma 10 güne
değin, bu 10 günün içinde alıcı cayabilir, eğer on gün geçse anlaşma akdedilmiş olur. Alıcı on
güç geçtikten sonra akçasını ödemesi gerekir.

Aslı:
53 kapitula. Yemişli terək satkan üçün
Yoluxur köp (kez) köp kişilərgə satma terək üsnə yemişni baxçada aslam üçün. Aslam
etsə, dövlətidir (dövlətlidir), ziyan etsə, dövlətsizdir, da kendiniŋ dövlətsizlikinə yazsın.
Da anıŋki satıx 3 tanıxnıŋ alnına bolmax kerək, da anıŋki satıxnıŋ vaxtı 10 küngə
dirədir, xaysı 10 künnüŋ arasına bolur alıçı (aluçı) poşman (poşuman) bolmaga, a xaçan
çıxsa on kün, ol bazar tutulmax kerək da tükəlləngəy. a aluçı 10 kündən soŋra kerək
axçasın (sbsın) töləgəy. ((A. N. Garkavets, G. Sapargaliyev, Kıpçaksko-Polskaya versiya
Armyanskogo sudebnika i armyano-protsessualnıy kodeks, Lvov, Kamenets-Podolskiy 15191594, (Armen Töre bitiginin kıpşaq-polyak versiyası jene armen-kıpşaq Is Jürgizu Kodeksi,
Lvov, Kamenets-Podolskiy 1519-1594.), Almatı, Deşti Kıpşaq, Baur 2003, s. 118, 288, 680.))
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Bölüm Sonu Soruları
1. I. Bilge Kağan
II. Kültigin
III. Tonyukuk
Orhun yazıtları yukarıdaki devlet adamlarından hangisi/hangileri adına dikilmiştir?
A) I
B) II
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III

2. Göktürk yazısını çözen dil bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yadrintsev
B) Thomsen
C) Heikel
D) Radloff
E) Strahlenberg

3. Göktürk yazısında çözülen ilk kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurt
B) Töre
C) Tanrı
D) Yasa
E) Kanun
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4. I. Arazi satış belgeleri
II. Hapis cezasına ilişkin belgeler
III. Kira sözleşmeleri
IV. Taşınmaz rehni sözleşmeleri
V. Kefalet sözleşmeleri
Uygur hukuk belgeleri arasında yukarıda sayılanlardan hangileri hakkında örnekler
bulunmaktadır?
A) I-II-III-IV
B) I-III-IV-V
C) II-III-IV
D) II-IV-V
E) III-IV-V

5. İkinci Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bumin Kağan
B) Mukan Kağan
C) Kutluk Kağan
D) Bilge Kağan
E) İstemi Kağan

6. Aşağıdaki hangisi Uygurlar arasında geniş ölçüde yayılarak kabul gören dinlerden
değildir?
A) Nasturi Hıristiyanlığı
B) İslamiyet
C) Manihe dini
D) Budacılık
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E) Katoliklik

7. I. Uygurlar, İslam döneminde Arap yazısını kabul etmelerine rağmen, kimi zamanlarda
Uygur yazısını kullanmaya devam etmişlerdir.
II. Altın Orda devletinde bazı vergilerin adları Uygulardan gelmiştir.
III. Türkiye’de Uygur hukuk belgeleri üzerinde Sadri Maksudi Arsal, Reşit Rahmeti Arat,
Özkan İzgi çalışmışlardır.
IV. Uygurlar, Türkistan’daki Türk-Moğol devletlerinde önemli roller oynamışlardır.
Uygurlar hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II-III
B) I-III-IV
C) II-III
D) III-IV
E) I-II-III-IV

8. Karahanlılar döneminden
yayınlanmıştır?

kalan Türkçe hukuk

belgeleri

kim tarafından

A) Şinasi Tekin
B) Melek Özyetgin
C) E. Denison Ross
D) P. Pelliot
E) Reşit Rahmeti Arat

9. I. Türk adı tarihte ilk kez Yunan tarihçilerce kaydedilmiştir.
II. Türk adının “türe-“ eyleminden töreli, tüzüklü anlamına geldiği düşünülmektedir.
III. Türk kelimesi, hakanlar sülalesi olan Aşinaaoğulları’nın unvanıdır.
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IV. Türk kelimesi ilk olarak Göktürk Devleti vasıtasıyla bir devletin adı olmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II-III
B) I-II-III-IV
C) II-III-IV
D) II-IV
E) III-IV

10. I. Eski Türk devletleri Hunlar, Göktürkler ve Uygurların hukuk sistemlerinin birbirini
izlediği ve benzer olduğu düşünülmektedir.
II. Hunlar hakkındaki bilgiler, Çin kaynaklarından edinilmektedir.
III. Orta Asyada Göktürk devrine ait runik yazıyla yazılan birçok taş yazıt bulunmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) II-III
E) I-II-III

1. E / 2.B / 3. C / 4. B / 5. C / 6. E / 7. E / 8. A / 9. C / 10. E
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3. ESKİ HUKUK DİLİMİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Eski hukuk dilimizde Arapça ve Türkçenin yeri
Mahkeme defterleri (Şer‘iyye sicilleri)
Fetva
Kanunname
Arzuhal
Mahzar
Şikâyet defterleri
Türkçe Fıkıh Kitapları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlıda hukuk eğitiminin dili hakkında bilgi veriniz.
2. Osmanlı mahkemelerinde hangi dil kullanılırdı?
3. Osmanlı hukukunun kaynakları arasında manzum olarak yazılanları var mıdır?
4. Fıkıh kitaplarının Türkçe yazımında ve Türkçeye tercümesinde amaç nedir?
5. Türkçe yazılan fıkıh kitaplarından beş tanesini sayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Eski Hukuk Dilimiz

Tanzimat devrine kadar Okuyarak
gelen
hukuk
dilimizin izleyerek
geçirdiği serüven hakkında bu döneme ait hukuk
kaynaklarının
dil
özelliklerini öğrenerek- bilgi
sahibi olmak.

ve

elde
veya

videoları
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Anahtar Kavramlar
 Mahkeme defteri (Şer‘iyye sicili)
 Sakk mecmuaları
 Fetva
 Kanunname
 Arzuhal
 Türkçe fıkıh kitapları
Fetva: Dinî ve hukukî bir konuda kendisine sorulan soruya (mesele), müftünün veya
şeyhülislamın verdiği dinî, hukukî cevap.
Arzuhal: Bir istek ya da şikâyetin üst bir makama duyurulması için sunulan yazı, dilekçe.
Sakk mecmuaları: Sicillerin amaca uygun, kolaylıkla ve eksiksiz tutulabilmesi için her belge
türünün nasıl kaleme alınacağı tip formlar halinde gösterildiği, kâtipler için hazırlanmış
rehber kitaplar.
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3.1. Giriş
Cumhuriyet devrine kadarki hukuk dili esas itibariyle fıkıh dediğimiz ve modernleşme
devrinde İslam hukuku diye ifade edilen hukuka dayanıyordu. Bu ilmin dili temelde Arapça
idi. Medreselerde eğitim Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde Arapça yapılıyordu, fıkıh
kitapları Arapça yazılıyor ve öğretiliyordu. Bu sebeple, bunları ancak medrese eğitimi gören
kimseler anlıyor ve anlatıyordu. Türklerin kabaca 1000’li yıllarda Müslümanlığı kabul ettiğini
hatırladığımızda, 10 asırdır hukuk dilimizin ana kaynağının Arapça olduğunu söylemek yanlış
sayılmayacaktır.
Uygulamaya gelindiğinde ise durum farklılaşmaktadır. Osmanlı Devletinde mahkemelerin dili
başlangıçtan itibaren esas olarak Türkçedir. Mahkemelerin dilinin yanı sıra, Osmanlı
hukukunun önemli kaynaklarından fetva kitapları, çoğunlukla Türkçedir. Osmanlı
padişahlarının kanun koyma yetkisinin bir ürünü olan kanunnameler, devlet adamlarının
buyurulduları ve halkın arzuhal ve şikâyetnameleri hukuk dilimizin gelişimine katkısı olan
kaynaklardır. Ayrıca herkesin yararlanması amacıyla Türkçe yazılan veya Türkçeye tercüme
edilen fıkıh kitapları, sayılan tüm bu hukuk kaynaklarıyla birlikte, Türkçenin ve hukuk
dilimizin gelişimine katkı sağlamıştır. Aşağıda, günümüz hukuk dili bakımından önemi büyük
olan bu kaynaklar hakkında bilgi aktarılacaktır.

3.2. Mahkeme defterleri (Şer‘iyye Sicilleri)
Mahkemelerin dilinin Türkçe olduğu yukarıda söylenmişti. Belirtelim ki bu durum bir
mecburiyetin ürünüdür. Çünkü mahkemeye davacı veya davalı olarak gelen insanlar Arapça
bilmezlerdi, onlar Türkçe (veya ana dilleri ne ise onu) bilir konuşurlardı. Bu sebeple,
mahkeme zabıtları da Türkçe tutulmuştur. Yalnız bunlar içinde vakfiye gibi, nikâh kayıtları
gibi, tanıklık etmek gibi, vekâlet vermek gibi kayıtların ara ara Arapça yazıldığı
gözlemlenebilmektedir. Zaman geçtikçe bunların sayısında bir azalma olduğu, yerlerini
Türkçe örneklerine bıraktıkları takip edilebilmektedir.
Mahkeme defterlerinde kullanılan yazı çeşitleri ise rika kırması, talik kırması ve divanî gibi
yazılardır. Söz konusu yazıların okunması bugün bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Osmanlı
devrinde sicillerin amaca uygun, kolaylıkla ve eksiksiz tutulabilmesi için -ilam, hüccet,
nafaka, köle azadı vs. gibi- her belge türünün nasıl kaleme alınacağı tip formlar halinde sakk
mecmuaları denen rehber kitaplarda gösterilmiştir. Bu mecmualar kâtiplerin en önemli
yardımcılarından olmuştur. (Fethi Gedikli, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer‘iyye
Sicilleri, TALİD, c. III, sy. 5, s. 188-189).
Trabzon mahkeme defterinden, borç ikrarı kaydı içeren, bir örnek şöyledir:
“Kaziyye ikrâr-ı Dellâl Mehmed
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bâzârda dellâl olan Başcıoğlı Mehmed nâm kimesne meclis-i
şer‘a gelüp işbu bâ‘isü’t-tahrîr Mevlânâ Tayyiboğlı Musliheddîn’den Kâsım Beg vakf
akçasından iki sikke-yi filori alup kabzeyledüm diyü ikrârı mezkûr Musliheddîn talebi ile
kayd-ı sicill olındı..Tahrîren fî evâsıt-ı Muharremü’l-harâm sene 972.(18-28 Ağustos 1564)
Be-mahzar-ı Mehmed Çelebi bin İlyâs ve Abdülganî Nâyibü’ş-şer‘ ve Gazanfer bin Abdullâh
ve Kâtib Seyyid Mustafâ.” (TŞS 1819, v. 5a-2)

3.3. Fetvalar
Fetva, bilindiği gibi dinî ve hukukî bir konuda kendisine sorulan soruya (mesele), müftünün
veya şeyhülislamın verdiği dinî, hukukî karşılık “cevab”dır. Burada da halkın anlamasının ön
sırada tutulduğu açıktır. Fetva isteyen sıradan insanlara onların anladığı dilde cevap vermek
tabiidir. Fetvaların dili çoğunlukla Türkçe olmakla birlikte, fetvaların kaynakları (nukûl)
gösterildiği zaman, fıkıh kitaplarından çıkarılan cümle kümeciklerinin yani nakillerin yine
Arapça olduğu görülmektedir. İlk devirlere ait bazı fetva kitaplarının Arapça-Türkçe karışık
olduğu da vakidir. XV. asra ait Şeyhülislam Molla Arab’ın fetva mecmuası böyledir.
Feyzullah Efendi’ye ait bir fetva örneği şöyledir:
“Zeyd ‘Menzilim fevtimden sonra falan cihete vakfolsun’ deyu vasiyet ettikden sonra Zeyd
vasiyet-i merkûmeden rucû‘ edip menzil-i mezbûru bey‘a kâdir olur mu?
el-Cevab: Olur.” (Fetâvâ-yı Feyziye, Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Haz. Süleyman Kaya,
İstanbul, Klasik Yayınları, 2009, s.149).
Fetvaların birçoğu, nesir türünde kaleme alınmış olmakla birlikte, manzum fetvalar da
mevcuttur. Manzum fetvalar üzerinde ilgi çekici araştırmalar ve yayımlar yapan Muhittin
Eliaçık, manzum fetva geleneğinin Ebussuud Efendi ile başladığını ve sürdüğünü
belirtmektedir (M. Eliaçık: 2016, 109). Kanuni’nin, Şeyhülislam Ebussuud’a manzum bir soru
sorup fetva istediğini, şeyhülislamın da buna aynı şekille karşılık verdiği kaynaklarda
mevcuttur:
Kanuni Sultan Süleyman bir gün sarayın has bahçesinde gezerken taze ayva ağacını
karıncaların sardığını görüp karıncaların katli için fetvâ istemiş ve bunu Şeyhülislâm
Ebussuûd Efendi’ye:
“Dırahta ger ziyân etse karınca
Günâhı var mıdır anı kırınca” şeklinde nazmen sormuş, o da:
“Yarın Hakkun huzûrına varınca
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Süleymandan hakkın alır karınca” diye nazmen cevap vermiştir.
Ebussuud Efendi’ye ait başka bir manzum fetvayı, buraya eski hukuk dilimizin zaman
zaman şairâne olabildiğini ve biraz da mizah içerdiğini göstermek için alıyoruz:
Su’âl-i Rahmî
fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
“Ey yakîn ehli müfti-i İslâm
Müşkilim var disem hatâ ola mı?
Ücret ile imâmet eyleyene
Yevm-i dîn olıcak cezâ ola mı?
Ücreti bir imâmun olsa ribâ
Ana hîç iktidâ revâ ola mı?
Akça assısını halâl diyü
Yise beş vakte muktedâ ola mı?
Minbere çıksa nâsa va’z itse
Halkı hak yola pîşvâ ola mı?
Va’zı te’sîr ider mi yise harâm
Yoldan azmışa rehnümâ ola mı?
Bu kasâvetle kalbi tîre iken
Gönli âyînesi safâ ola mı?
‘Acebâ çalgulı dügün mi harâm
Yoksa bundan eşedd ribâ ola mı?”

Cevâb-ı Ebussuud Efendi
“El-cevâbu’s-sahîh ani’l-müftî
Biş nev ey sâ’il-i hatâ vü savâb
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Çün ribâ hâlini su’âl itdün
Hak kelâmıyla dinle ana cevâb
Didi Kur’ânda Hak ribâya harâm
Nass-ı kâtı’dur anla işbu hitâb
Ger ribâdan yise imâm ücret
Fâsid olur namâzı hâli harâb
Çalgulu da’vet ana göre dügün
Ki ribâ-hâradur eşedd-i ‘azâb
Va’zı itmez kulûb-ı nâsa eser
Kendüsi olmasa ulü’l-elbâb
‘İlmile ‘âmil olmayan ‘âlim
Har gibi bî-temîz ü yüki kitâb
‘Âkıbet menzili harâb olısar
Her kime rehber olsa yolda gurâb
Yoldan azmışa lâ-cerem uralar
Kütügi men-teşâ bi-gayri hisâb.”
Ketebehu’l-fakîr Ebussuud (M. Eliaçık, “Ebussuud Efendi'nin Manzum Fetvâları”, Turkish
Studies, C 11/15 Yaz 2016, s. 111-112).

3.4. Kanunnameler ve diğer bazı belgeler
Padişah fermanları ve devlet adamlarının buyurulduları da hukuk dilini geliştiren unsurlar
arasındadır. Osmanlı devleti devrinde tecrübe edilen kanunname geleneği de, dilimizin hukuki
kavramları ifade etmede imkânlarını genişleten bir kurum olmuştur. Gerçi bu daha Cengiz
Han’ın Ulu Yasasıyla başlayan, Timur’un Tüzükatıyla devam eden, İlhanlı, Akkoyunlu,
Altınorda ve Babürlü devletleriyle gelen bir geleneğin olgunlaşmış halidir. Bu gelenektir ki,
19. yüzyılın ikinci yarısında Mecelle gibi gelişmiş bir hukuk dilinin cisimleneceği bir kanun
ortaya çıkarabilmişti.
Aşağıda Osmanlı hukukunun klasik dönemine ait iki kanunnameden örnekler verilmiştir:
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3.4.1. Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi
“İrade-i mahsusam zat-ı şahanemle birlikte hiç kimsenin taam etmemesidir. Ecdat-ı izamım
mukaddema vezirlerini sofralarına kabul etmişler idi. Ben bu âdeti lağvettim. …
Mühr-i hümayunum vezir-i azamın muhafazasında bulunsun, hazine açılıp kapanmak iktiza
ederse daima onun ve defterdarımın huzurunda açılıp kapansın …
Her kimesneye ki, evlat ve ahfadından saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı âlem için
katletmek münasiptir. Ekser-i ulema tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. …
Subaşılarımın alacakları kan pahası katl için 3000 akça, göz çıkarmak için 1500 akça, baş
yarmak için 500 akçadır.”
3.4.2. 1091/1680-1681 Tarihli Esnaf Kanunnamesi
“Terziler sık dikeler. Vadelerinde yetiştireler. Ziyade iş alıp vadelerine hilaf etmeyeler. Ve illa
tazir oluna. Ve sair ehl-i hıref aldıkları işlerin vadelerini geçirmeyeler. Eğer bir kimsenin
libasını sakat edip ya iyi dikmeseler tazir olunalar. Bâzârî dikenlerin diktikleri çuka ve boğası
kaftanını bir boy ve iki etek ola. Ba‘de’t-tenbih [Uyarmadan sonra] adetçe dikmeyen terziler
tazir olunarak ağaç başına bir akça cerime alına ve kendisi dikmeyip alıp satana nesne yoktur.
Nihayet tenbih oluna ki ol makule kaftanı alıp satmasın. Uslanmazsa tazir olunup ağaç başına
bir akça alına. Abacılar dahi abanın sıkını ve iyisini işleyip satalar.” (Mehmet Demirtaş,
Osmanlı Esnafında Suç ve Ceza, Birleşik Yayınevi, s. Ankara 2010, s. 400)
Padişahın ve görevlilerin dışında, halkın kaleminden çıkan birtakım belgeler de hukuk
dilimizin gelişimine katkı sağlamıştır. Örneğin, halkın karşılaştığı türlü hukuksuzlukları,
haksızlıkları, sorunları, sıkıntıları padişahlara ve Divan-ı Hümayuna ve beylere arzuhal,
mahzar, şikâyetname olarak yazdığını biliyoruz. Zamanımıza kadar gelen birçok şikâyet
defteri olduğu gibi, mühimme defterleri ve başka yerlerde de birçok “dilekçe” örneklerine
tesadüf ederiz. Fuzuli’nin Sultan Süleyman’a hitaben yazdığı meşhur “Selam verdim rüşvet
değildir deyü almadılar” sözünün geçtiği “Şikâyetname”si hatırlanmalıdır (bkz.
http://osmanlicaceviriler.com/fuzulininsikayetnamesi/). Cuma namazına gidip gelirken
Osmanlı sultanının yolunun sağında, solunda ve etrafında dileği olan, şikâyeti olan, sözü olan
“hasır yakarak” dileğini padişaha iletme imkânı bulurdu. “Ateş istidası” diye meşhur olan bu
şekilde dilekçe verme ve şikâyette bulunma uygulaması, Osmanlılarda halkın sorunlarını,
sıkıntılarını dinleme ve çözmede devletin tavrını işaret eder. Hukuk dilinin gelişmesinde bu
binlerce arzuhalin de katkısı hesaba katılmalıdır.

3.5. Türkçe Fıkıh Kitapları
Türkçe hukuk dilinin oluşmasında Arapçadan çevrilen fıkıh eserlerinin de önemli bir rolü
vardır. Halk için yazılan az sayıda bazı fıkıh kitapları yine Türkçedir. Bu kitapların niçin
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Türkçeye çevrildiği baş tarafta belirtilmiştir. Bundaki maksat “nef‘-i âmm içün” yani halkın
anlaması için, herkesin yararlanması içindir. Çünkü çoğunluk Türkçeden başka dil
bilmemektedir. Kutbuddin İznikî (öl. 821/1418) Türkçe yazdığı Mukaddime-i Kutbuddîn adlı
fıkıh kitabının başında bunu şöyle ifade etmektedir:
“Ve dahi bu zayıf gördü ki, farz-ı ayn olan ilim için de kitablar düzmüşlerdir. Amma ol
kitabların kimisi Arabî, kimisi Fârisî. Her kişi onları okuyarak istifade edemez ve öğrenemez.
Hal böyle olunca bu miskin de ister ki, o farz-ı ayn olan ilimde bir Türkçe Mukaddime
düzeceğim. Mübtedi olan (yeni başlayan) oğlanlara baliğ oluncaya yakın olunca onlara bu
Mukaddime'yi tâlim edip öğreteler. Tâ ki onların itikadına ve gönlüne evvelemirde şerîat
emrini ve Müslümanlık kaydını gerek düze. Baliğ olduktan sonra bunun içindeki ilim ile amel
ede ve saadet ve devlet bula.”
Fıkıh üzerine Eski Anadolu Türkçesi döneminde mühim eserler verilmiştir. Arapça elMuhtasar adlı eserin Türkçeye tercümesi olan Kudûrî Tercümesi bu alanda ilk sayılacak
eserler arasındadır4. Bölümler halinde hazırlanmış bir ilmihal kitabı olan ve XIV. yüzyılın
ikinci yarında İmâm Kâzî tarafından yazılan ya da tercüme edilen Kitâb-ı Gunya (Akkuş,
1995: 13-14); Balıkesirli Devletoğlu Yusuf tarafından kaleme alınan Vikâye Tercümesi;
Kutbuddin İznikî’nin Mukaddime-i Kutbuddîn’i; XIV. yüzyılın ilk yarısında (1332)
Nesefî’nin aynı adlı eserinden İbrahim b. Mustafa b. Alişîr el-Melifdevî (el-Müleyfedevî)
tarafından tercüme edilen Nazmü’l-Hilâfiyyât Tercümesi (Bilgin, 1996: 5) imlâ, ses ve şekil
özellikleri bakımından Türk dili için oldukça önemli eserler arasındadır. (F. Erbay, 189).
Osmanlı hukukunda, mahkemelerde adeta birer kanun gibi kullanılmış olan Molla Hüsrev’in
(öl. 1480) Dürer ve Gürer ve Halebî’nin (öl. 1549) Mülteka adlı eserlerinin tercümeleri de
zikredilmelidir. Dürer ve Gürer III. Mehmet zamanında Süleyman b. Veli el-Ankaravî ve
sonra Şam kadısı Gelibolulu Osman (öl. 1136/1723) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. (Ahmet
Akgündüz, “Dürerü’l-Hükkâm”, DİA). Mültekâ üzerine de birçok tercüme yapılmış olup
bunlardan en meşhuru Midillili Mevkûfâtî Mehmet Efendi’ye (öl. 1695) ait olan Mevkûfât adlı
eserdir. (Şükrü Selim Has, “Mülteka’l-Ebhur”, DİA).
Önemli eserlerden biri de müellifi, müstensihi ve yazılış tarihi bilinmeyen bir fıkıh kitabı olan
Güzide-i Mekkiyye’dir. 18. yüzyılda istinsah edilmiş olup, tek nüshası Sırbistan Belgrad

Bu eserin “Kitabu’l-Edebü’l-Kadı” adlı bölümünden bir parçayı örnek olarak aktarıyoruz: “… Ve dahi kadı
mescidde hükmiçün cülus zahir ile oturur ve hediye kabul etmez meğer zi-rahm mahreminden ola yahud hediye
ol kimseden ola ki kablelkaza hediye vermekle âdeti cereyan etmiş idi. Bu misillü hediyeyi kabul etmekde zarar
yokdur. Ve kadı davete hazır olmaz meğer davet kadıya mahsus olmayıp ammeye ola. Ve dahi kadı cenazeye
hazır olur ve marizi iyâde eder ve iki hasmın birini diğer hasımsız müsafir etmez ve hasımlar hazır oldukları
vakitde cülus ve ikbalde beynleri beraber tutar. Kadı hasmın birine sırren kelam söylemez ve ondan yana işaret
etmez. Ve delil talim etmez…” (Kudûrî Tercümesi, 5. bs., İstanbul, Şirket-i Sahhafiy-i Osmaniye Matbaası,
1323, s. 296-297).
4
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Üniversitesi Svetozar Markoviç Kütüphanesindedir. Eserin dili oldukça sadedir. Özellikle
döneminin söz varlığını yansıtması bakımından zengin bir eserdir. Ali Osman Solmaz
tarafından yayımlamıştır (Fenomen Yayıncılık, 2016, 640 s). Yine Abdurrahman b. Yûsuf
Aksarâyî’nin (ö. 950/1543’ten sonra) İmâdü’l-İslâm, Hamza Efendi’nin (ö. 1694) Risale-i
Bey‘ u Şira adlı eseri de zikre değerdir (Darendeli âlim Hamza Efendi, Alış Veriş Kitabı, der.
V. A. Tok, Nasihat Y., Ankara 2008, 184 s.). Ayrıca, yüzlerce küçük risaleler mevcuttur.
Türkçe sadece Anadolu’da oluşmuş değildir; Türkçenin bütün şivelerinin konuşulup yazıldığı
yerlerde gelişmiştir. Dolayısıyla biz, Türkçenin her sahasında meydana getirilen hukuk
eserlerinin hukuk dilimizi geliştirip zenginlettiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, Berke Fakih’in
Arapça’dan Kıpçak Türkçesine çevrilen fıkıh konularını içeren İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn
adlı eseri (Recep Toparlı, İrşadü'l-Mülük ve's-Selatin, TDK,1. Bs., Ankara, 1992, 627 s.; 2.
Bs., 2017, 480 s.); yazarı ve tarihi bilinmeyen Kitâb fi’l-Fıkh; yazarı ve tarihi bilinmeyen
Kitâb fi’l-Fıkh bi’l-Lisâni’t-Türkî; Kansu Gavri için tercüme edilen ve Esenbay b. Sudun
tarafından istinsah edilen Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî önemli eserlerdir.
(F. Erbay, 189). Yine 15. yüzyılda Çağatay sahasında Miftâhu’l-adl başlıklı ahlâkî hikâyeler
içeren bir fıkıh kitabı vardır. Eseri J. Eckmann, Hârizm Türkçesiyle yazılan eserler arasında
göstermiştir5. (Nuri Yüce, "Türk", DİA, C 41, 499).
Muhammed b. Sıddîk b. Ali tarafından Eski Türkmen Türkçesinde yazılan ve Karahanlı,
Oğuz, Kıpçak lehçelerinden izler taşıyan Yakup Karasoy tarafından incelenen Satıraltı
Tercümeli Bir Fıkıh Kitabı (Karasoy, 2004 : 9-14); Mukbil b. Abdullah tarafından çevrilen
Şerhü’l-Menâr (Tulum, 1968:133-138); Fakih Yakut Arslan tarafından çevrilen Ferâiz Kitabı;
Nizâmü’l-Mülk tarafından hazırlanan Mesâil-i Melikşâhî öbür önemli Türkçe fıkıh
eserlerindendir.” (F. Erbay, 189).
Türkistan’da oranın Türkçesiyle yazılan bazı kitaplar göç eden insanlarca Anadolu’ya
taşınmıştır. Zamanla bu kitapların dili Anadolu’da gelişen Oğuz Türkçesine aktarılmayı
gerekli kılmıştır. Bunu daha anlaşılır bir dil ile ifade etmek için, daha “ruşen” (açık, aydın) bir
dile dönüştürmüşlerdir. Böyle eserlerin ilki A. F. Bilkan’a göre “12. yüzyılın sonu veya 13.
yüzyılın başlarında Harzem Türkçesiyle yazılmış olan Güzide adlı bir ilmihal kitabının 14.
yüzyılda Mehemmed bin Bali adlı bir Anadolu aydını tarafından eski Anadolu Türkçesine,
kendisinin deyimiyle ruşen Türkçeye aktarılması” hadisesinde karşımıza çıkmaktadır. Ebu
Nasr bin Tahir bin Muhammed Serahsi adlı bir din âliminin yazdığı bu ilmihal kitabı,
Türkçenin iki lehçesinin karşılaştırılması açısından değerlidir. Eser, 14. yüzyılda Türk
lehçeleri arasında ilk metin aktarma örneği olarak önemlidir. Harezm Türkçesinden Eski

Abdülbaki Çetin, Hacı oğlu Hüseyin’e ait saydığı Miftahü'l-Adl (İnceleme-Metin-Sözlük), ylt, Atatürk Ü SBE
Türk dili ve edebiyatı ANB, 1998, 173 s. tez hazırlamıştır. Bilal Yücel ise göre eserin müellifi Pâdişâh Hâce
(1480-1547 veya 1563)dir. Ahmet Altay ise Miftahü'l-Adli ilk siyasetname kitapları arasında saymaktadır.”,
“Klâsik dönem Osmanlı siyasetnâme geleneğine genel bir bakış”, Turkish Studies, C. 6/3, 2011, s. 1800.
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Anadolu Türkçesine aktarılan eser, ilk Türkçe fıkıh eseri sayılmaktadır. Günümüze salt 11
sayfası ulaşmıştır. (Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu: Kuruluş Döneminde Telif
ve Tercüme, İletişim Y.,1. Bs., Haziran 2018, 384 s.)
Kolayca öğretme ve ezberletme erekleriyle bazı fıkıh kitaplarının manzum olarak yazıldığını
biliyoruz. Anadolu sahasında Türkçe ilk manzum fıkıh kitabı Balıkesirli Devletoğlu Yusuf
tarafından 828’de (1424) tercüme edilerek Sultan II. Murad’a sunulan Vikāyenâme’dir. Bu
eser Vikāye, Vikāye Tercümesi, Hidâye ve Vikāye Tercümesi, Manzum Fıkıh, Kitâb-ı
Manzûme, Kitâbü’l-Beyân, Tuhfe-i Murâdî, Murâdnâme olarak da bilinir. Devletoğlu, halka
dinî bilgi vermek, özellikle kadılara yardımcı olmak maksadıyla eserini Türkçe ve hatırda
kalabilmesi için de manzum olarak kaleme aldığını belirtir. Eserin dili, o devrin dinî destanları
ve öğretici eserleri gibi Arapça, Farsça kelime ve terkiplerle ağırlaştırılmamıştır ve bazı dinî
terimlerin dışında kolaylıkla anlaşılabilecek sadeliktedir. Şairin süs ve sanattan uzak olan
ifadesi canlı, açık ve kuvvetlidir. Vikāyenâme bu özellikleriyle Türk dili için zengin bir
malzeme kaynağı teşkil eder (M. Özkan, “Devletoğlu Yusuf”, DİA ).
Son olarak, Osmanlı Devletinin son döneminde Mehmed Zihni Efendi tarafından yazılan
Nimet-i İslam; Cumhuriyet döneminde Ömer Nasuhi Bilmen tarafından yazılan Büyük İslam
İlmihali de Türkçe yazılmış önemli fıkıh kitaplarındandır.

Okuma Parçası
“Yarlığ” kelimesi
Mevlânâ’yı okurken, bazen hiç beklenmedik bir yerde güzel bir Türkçe kelime karşımıza
çıkar; ‘yarlığ’ kelimesi de bunlardan biridir. Bediüzzaman Füruzanfer’in hazırladığı baskının
2512 sayılı gazelinde; “Senin lütfunun yarlığı önünde, bizim suçumuzun ne hükmü olur”
mısraını görünce sandıktan çıkmış eski bir Türk işlemesiyle karşılaşmış gibi oldum. Yarlığ
kelimesinin verdiği zevki de siz okuyucularla paylaşmak isterim: Yarlığ, ferman ve buyruk
demektir. (H. Hüsrev Hâtemî, Çelebi Bizi Unutma, İşaret yayınları, 1990, s. 26).
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Medreselerde eğitim Arapça yapılmakta, fıkıh kitapları Arapça yazılmaktaydı. Bu sebeple
eski hukuk dilimizin ana kaynağı Arapça idi. Uygulamada ise Türkçe hâkimdi. Bu nedenle
mahkeme defterleri, fetvalar, kanunnameler çoğunlukla Türkçedir.
Halk Türkçe konuştuğu için mahkemelerde yargı dili Türkçeydi. Bu yüzden, mahkeme
sicilleri de Türkçe tutulmuştur. Bu sicillerin tutulmasında sakk mecmuaları katipler için bir
rehber hükmünde idi.
Dini ve hukukî bir soruya verilen cevap anlamına gelen fetvalar, çoğu zaman, Türkçe
yazılmıştır. Ancak, kaynakları (nukûlleri) gösterildiği zaman Arapça kullanılmıştır. Fetvalar,
genelde nesir türünde yazılsa da, manzum örneklere de rastlanır.
Padişah fermanları ve devlet adamlarının buyuruldularının yanı sıra halkın arzuhalleri vb.
belgeler de hukuk dilini geliştiren unsurlar arasındadır. Bu tür gelenekler, Türkçenin hukuki
kavramları ifade etmede imkânlarını genişletmiştir.
Türkçe hukuk dilinin oluşmasında Arapçadan çevrilen fıkıh eserlerinin de önemli bir rolü
vardır. Halk için yazılan az sayıda bazı fıkıh kitapları yine Türkçedir. Bu kitapların yazımında
“nef‘-i âmm” yani geniş halk kitlelerinin anlaması için, herkesin yararlanması için Türkçe
kullanılmıştır. Bunlardan önemli olanları hakkında metin kısmında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı Devletinin klasik döneminde hukuk öğrenimi gören bir öğrenci için
medresede asıl eğitim dili ne idi?
A) Kıpçak Türkçesi
B) Çağatay Türkçesi
C) Anadolu Türkçesi
D) Arapça
E) Farsça

2)

Eski hukukumuzda, dini ve hukukî konularda sorulan sorulara verilen

cevapları ifade eden müessese hangisidir?
A) Kanunname
B) Uzman mütalaası
C) Fetva
D) Mülteka
E) Dürer
3) I. Mülteka (Halebî)
II. Dürer ve Gürer (Molla Hüsrev)
III. el-Muhtasar (Kudûrî)
Yukarıda sayılan, Osmanlı hukuku kaynaklarından hangisi/hangileri Türkçeye
çevrilmiştir?
A) Yalnız III
B) I-II-II
C) Yalnız I
D) I-II
E) II-III
4) I. Miftâhu’l-adl
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II. İrşadü'l-Mülük ve's-Selatin
III. Vikâyenâme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri manzum fıkıh eserlerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II
D) I-II-III
E) Yalnız II

5) “Ve dahi bu zayıf gördü ki, farz-ı ayn olan ilim için de kitablar düzmüşlerdir.
Ama ol kitabların kimisi Arabî, kimisi Fârisî. Her kişi onları okuyarak istifade edemez ve
öğrenemez. Hal böyle olunca bu miskin de ister ki, o farz-ı ayn olan ilimde bir Türkçe
Mukaddime düzeceğim. Mübtedi olan (yeni başlayan) oğlanlara baliğ oluncaya yakın olunca
onlara bu Mukaddime'yi tâlim edip öğreteler. Tâ ki onların itikadına ve gönlüne evvelemirde
şerîat emrini ve Müslümanlık kaydını gerek düze. Baliğ olduktan sonra bunun içindeki ilim
ile amel ede ve saadet ve devlet bula.”
Yukarıda verilen metinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?
A) Türkçe fıkıh kitabı yazmanın önemi
B) Fıkıh kitaplarından halkın istifadesinin kullanılan dil ile ilişkisi olduğu
C) Fıkıh kitaplarının mukaddime (giriş) kısmını okumanın yeterli olduğu
D) Fıkıh ilmini öğrenmenin farz-ı ayn olduğu
E) Arapça ve Farsça dilinde fıkıh kitaplarının var olduğu
6) Arapçadan Kıpçak Türkçesine çevrilen fıkıh konularını içeren Berke Fakih’e
ait eser hangisidir?
A) İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn
B) Tuhfe-i Murâdî
C) Kitâb fi’l-Fıkh bi’l-Lisâni’t-Türkî
D) Kitâb fi’l-Fıkh
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E) Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leysi’s-Semerkandî
7) Osmanlı hukukunda, mahkemelerde adeta birer kanun gibi kullanılmış olan
Halebî’nin Mülteka adlı eserinin en meşhur tercümesi aşağıdaki şıklardan hangisinde
yer almaktadır?
A) Mülteka’l-Ebhur
B) Mevkûfât
C) Mukaddime-i Kutbuddîn
D) İmâdü’l-İslâm
E) Risale-i Bey‘ u Şira
8) “İrade-i mahsusam zat-ı şahanemle birlikte hiç kimsenin taam etmemesidir.
Ecdat-ı izamım mukaddema vezirlerini sofralarına kabul etmişler idi. Ben bu âdeti
lağvettim…”
Yukarıdaki alıntı aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisinden yapılmış
olmalıdır?
A) Türkçe fıkıh kitabı
B) Arapça fıkıh kitabı
C) Kanunname
D) Mahzar
E) Şikâyetname
9) “Türklerin kabaca 1000’li yıllarda Müslümanlığı kabul ettiğini hatırladığımızda,
10 asırdır hukuk dilimizin ana kaynağının _____ olduğunu söylemek yanlış sayılmayacaktır.”
Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıda yer alan boşluk için en uygundur?
A) Farsça
B) Kıpçak Türkçesi
C) Çağatay Türkçesi
D) Arapça
E) İbranice

67

Sayfa 68

10) “Türkçe sadece Anadolu’da oluşmuş değildir; Türkçenin bütün şivelerinin
konuşulup yazıldığı yerlerde gelişmiştir. Dolayısıyla biz, Türkçenin her sahasında meydana
getirilen hukuk eserlerinin hukuk dilimizi geliştirip zenginlettiğine inanıyoruz.”
Yukarıda verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Arapça hukuk kitaplarının hukuk eğitiminde ve hukuk dilinin gelişiminde önemi
olduğu söylenemez
B) Anadolu sahasındaki hukuk kitapları da hukuk dilimiz açısından önemlidir
C) Türkçenin her sahasında meydana getirilen hukuk kitapları hukuk dilimizin
gelişimine katkı sağlamıştır
D) Türkçenin Anadolu dışında da kullanıldığı yerler mevcuttur
E) Türkçenin kullanıldığı her yerde yazılan hukuk eserleri hakkında yapılan
çalışmalar, aynı zamanda hukuk dilimizin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır

1)D, 2)C, 3)B, 4)B, 5)C, 6)A, 7)B, 8)C, 9)D, 10)A

68

Sayfa 69

4. TANZİMAT DÖNEMİ HUKUK DİLİ VE MECELLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Tanzimat döneminin hukuk dili bakımından önemi
İslam Hukukundaki gelişme ve Mecelle
Mecellenin etkisi
Hukuk sözlükleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tanzimat dönemi hakkında bilgi veriniz.
2. Mecelle hakkında bilgi veriniz.
3. Mecelle’de yer alan temel ilkelerden beş tanesini açıklayınız.
4. Tanzimat döneminde yazılan hukuk sözlükleri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tanzimat dönemi hukuk dili

Tanzimat dönemi hukuk dili Okuyarak
hakkında temel bilgilere izleyerek
sahip olmak.

ve

videoları

Mecelle

Mecelle ve mecellenin dili Okuyarak
ve bunun sonraki hukuk izleyerek
mevzuatına etkisi konusunda
bilgi sahibi olmak.

ve

videoları

hukuk Tanzimat dönemi hukuk Okuyarak
sözlüklerinin dil özellikleri izleyerek
hakkında bilgi edinmek.

ve

videoları

Tanzimat
sözlükleri

dönemi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
 Tanzimat
 Yeni hukuk dili
 Mecelle
 Hukuk Sözlükleri

73

Sayfa 74

4.1. Giriş
Bu derste Tanzimat devrindeki hukuki gelişmelerden ve bu arada Mecelle-i Ahkam-ı
Adliyeden söz edecek, onun önemini belirtecek ve ilk 100 maddesinin hukuk dilimiz
bakımından taşıdığı öneme dikkat çekeceğiz. Yine bu derste Tanzimat devrinde görülen
hukuk sözlükleri aracılığıyla hukuk dili ve hukuk terimleri konusuna temas edeceğiz.
Türkçede terimler (ıstılahlar) meselesi Cumhuriyetten önce de gündemde olmuştu. Istılah
veya terim çalışmaları, Tanzimat devri ile birlikte önemli bir ivme kazanmıştır.
1789 Büyük Fransız İhtilalinden sonra Fransa ve Avrupa yeni bir evreye girmiş, milliyetçilik
ve vatanseverlik duyguları gelişmiş, devlet halkını eğitmiş, millet oluşturmada bir hayli
ilerleme sağlanmıştı. Sanayide de büyük ilerlemeler olmuştu. Eğitim ve bilim sahasında çok
yol alınmıştı. Bu gelişmelerin Osmanlı devletinde de belli bir etkisinin olması beklenebilirdi.
Bu etkinin derecesini çok büyültmemek gerekirse de, bir ölçüde olduğunun kabulü de gerekir.
1839 tarihli Tanzimat Fermanı bunun etkisinin göründüğü resmi bir belgedir ve tarihimizde
bir dönemin adıdır. Biraz geniş bir yorumlamayla Tanzimat dönemini Cumhuriyetin
kuruluşuna kadar uzatabiliriz. Daha önce ordunun modernleşmesi başlatılmıştı. Askeri ve sivil
mühendishaneler de evvelce kurulmuştu. Eğitim sahasında kıpırdanışlar vardı. Adli teşkilat ve
hukuk kuralları alma anlamında da Tanzimat bir dönemeçtir.
Her şeyden önce Tanzimat Fermanı her insanın can, mal ve kişilik haklarını teminat altına
alıyordu. Müslim-gayrimüslim ayrımını kaldırmıştı. Osmanlı devletinin bütün tebaasını
(“vatandaşlarını”) bir tek milletin “Osmanlı Milleti”nin mensubu olarak görüyordu.
“Tanzimat” kelime anlamıyla “tanzimler, düzenlemeler” demektir. Terim olarak ise “yeni
kanunlar” demektir. Yabancı dile çevirilerde bu kelime için “legislation” yani “teşri”,
“yasama” sözü tercih edilmektedir. Bu da bu dönemin hukuk alanında yeni ve büyük bir
değişimin öncüsü olduğu anlamına gelir.
Osmanlıların artık Avrupa karşısında konumlarını yeniden değerlendirdikleri, “geri
düştüklerini” gözlemledikleri ve itiraf ettikleri söylenebilir.
Şinasi’nin ve takipçisi sayabileceğimiz Namık Kemal’in halk diliyle yazması, gazeteciliğe
başlaması, hukuk dilinde de ister istemez görülecekti.
1850’de yürürlüğe giren Kanunname-i Ticaret anonim şirketleri “tesmiyesiz”, “bilâ-tesmiye”
vasıfları ile niteler. “Anonim” kelimesi de Fransızcada “adsız”, “isimsiz” anlamındadır;
gösterdiği şey ise şirketin ortaklarının adlarının şirketin unvanında belirtilmemesidir.
Modernleşme çabamızla birlikte Fransızcadan gelen kelimelere karşılık aranması da
başlamıştır. Mesela, anonim kelimesi için olduğu gibi, “civilisation” kelimesi için çok
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geçmeden “medeniyet” kelimesinin bulunması buna bir örnektir. Başka bazı çalışmalara, bu
konuda bir fikir vermesi gayesiyle aşağıda kısaca değinilecektir.
Tanzimat dönemi bir kanunlaştırmalar çağıdır. Tanzimat ile birlikte Osmanlı hukuk sistemi
büyük bir değişim geçirmiştir. Batıdan alınan hukuk kurumları ve kanunları yanında, “yerli”
büyük kanunlar da yapılmıştır. 1858 tarihli Kanunname-i Arazi, 1869-1876 yılları arasında
yapılan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (kısaca Mecelle) ve Osmanlı Devleti tarih sahnesinden
çekilirken yapılan Hukuk-ı Aile Kararnamesi bu yerli, milli kanunların en önemli üç tanesidir.
Mecelle ise 1926 tarihli Medenî Kanunumuzun evvelinde, Osmanlı Devletinin son döneminde
ortaya çıkan ve hukuk tarihimiz için çok önemli bir kanunlaştırma faaliyetidir. İslam
hukukunun (fıkh) kaidelerinin kanun hâline getirilme işini Mecelle Cemiyeti ve başında
bulunan Ahmet Cevdet Paşa başarıyla yerine getirmiştir. Mecelleyi esas itibariyle 19. yüzyılın
bu âlim, siyasetçi, basiretli, has devlet adamı Cevdet Paşa’ya borçluyuz.
Hukuk tarihimizin en mühim adımlarından biri, kanunlaştırma hareketlerinin en önemlisi
Mecelledir denebilir. Bu önemli olma, sadece Türkiye’de değil; İslam coğrafyası ve hatta
bütün dünya bakımından da geçerlidir. Malezya’dan Bosna’ya, Hint Yarımadası’ndan Arap
dünyasına, İran’a, Müslümanların yaşadığı her yerde Osmanlı Mecelle’si bilinen, tanınan,
öğrenilen ve uygulanan bir kanun olmuştur. Bu coğrafyalardaki üniversitelerde okutulan
hukuk tarihi derslerinde Mecelle’ye en azından bir-iki saat ayrılmaktadır.
“Mecelle bir şaheserdir!” Ülkemizde Mecelle, hukukçular arasında daima tartışmalı bir kanun
olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunu müteakiben hukuk sistemimizin külliyen değişmesiyle
Osmanlı’ya ait her ne varsa karalanma kampanyasına uğramış olduğundan, hukuk
müesseseleri de bundan payını almıştır. Mecelle bir dönem hukuk fakültelerinde çok geri ve
problem çözmekten mahrum, kanun tekniği bakımından zayıf ve meseleleri soyut olarak ele
almayışı itibariyle uygun olmayan bir kanun diye öğretilegelmişti. Yalnızca hukukçular
arasında değil aydınlar arasında da böyle bir basmakalıp görüş hâkimdi.
Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri adlı kitabında Osmanlıların Avrupalılardan geri
kalışı sebebini eski hukuk sistemimiz olup olmadığı sorusuna cevap ararken, başka alanlarda
geri kalmamızın doğurduğu sonuçların faturasını hukuk sisteminin omzuna yüklemenin
anlamsız olduğunu savunmuştur. Erol Güngör’e göre, iktisadi, kültürel ve siyasi alanda her
şey yolunda gitseydi, hukuk sistemimiz de “geçmiş dönemlerde olduğu gibi” bu gidişata ayak
uydurabilirdi. Dolayısıyla suç İslam hukukunun değildir. Kendi dışımızda büyük bir değişme
(sanayi inkılâbı) oldu; biz onu yakalayamayıp es geçtik. Güngör’ün bu müdafaasında,
Mecelle’ye yöneltilmiş eleştirileri cevaplama düşüncesi de vardır. Erol Güngör, Mecelleyi
eski hukukun çok başarılı bir örneği olarak gösterir.
Mecellenin önemi, Mecelle’yle birlikte ilk defa İslam hukukunun kanun hâline getirilmiş
olması ve bunu ilk başaran devletin de Osmanlı Devleti olmasıdır. Daha önce böyle bir
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kanunlaştırma başarısı yoktu. İstanbul’un tarihte iki büyük kanunlaştırmaya şahit olmuştur.
Birincisi, 6. yüzyılda Jüstinyanus zamanında Roma hukukunun Corpus İuris Civilis adıyla
kanunlaştırılması, ikincisi de Osmanlı Devletinde Mecelle Cemiyetinin Ahmet Cevdet Paşa
başkanlığında İslam hukukunda yaptığı kanunlaştırmadır.
Kanun yapmak demek, birkaç sene sonra onu değiştirmek anlamına da gelir. Aslında
Abbasîler zamanında bu minvalde bir girişim olmuş fakat netice alınamamıştır. Hint
Yarımadası’nda da bazı teşebbüsler oldu. Muteber bir İslam hukuku kaynağı olan Fetava-yı
Tatarhaniye adlı kitap Hindistan’da Tatarhan adlı bir şehzadenin başkanlığında hazırlanmış,
Hanefî mezhebini esas alan bir eserdir. Bu resmen hazırlanmış bir hukuk kitabı ama
mahkemelerde zorunlu olarak kullanılmamıştır.
Böyle bir kitabın yayınlanması ilk defa, 1868’de kuruluşu ilan edilen Mecelle Cemiyeti’ne,
tesisinden bir yıl sonra nasip olacaktır. Çünkü İslam hukuku, tarihi boyunca umumiyetle
devletin katkısı olmadan, çoğu devlette görevli de olmayan hukukçuların emek ve
yorumlarıyla, devlet dışında gelişmiştir. Yalnızca Dört Halife devrinde devletin bu gelişime
ciddi bir katkısı olmuştur.
1851 madde ve 16 kitaptan ibaret eser, takriben sekiz yılda hazırlanmış ve Hanefî mezhebi
esas alınmıştır. Devrin şartlarında diğer mezheplerden yararlanma düşünülemezdi. Osmanlılar
16. asırdan, Ebussuud Efendi’den itibaren Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak
uyguluyorlardı.
Bizim burada Mecelleye biraz uzunca yer ayırışımız, onun bugünkü hukuk dilimizin
oluşmasında önemli bir rolünün olduğuna inanmamızdan gelmektedir. Hukuk dilimizin
gelişmişliğini Mecelle’ye borçluyuz, diyebiliriz. Mecelle, bugünkü adlandırmayla bir medenî
kanun ancak hem bugünkü medenî kanunda olmayan bazı başlıkları içermesi hem de medenî
kanunun bugün içerdiği bazı bölümleri kapsamayışı itibariyle bu kalıba tam olarak oturmaz.
Sözgelimi, Mecelle’de aile hukuku ve miras hukuku düzenlemeleri yok ama usul hukuku
düzenlemeleri vardır. Zira Mecelle’nin yapılış amacı, yeni kurulmakta olan Nizamiye
Mahkemelerindeki açığı kapatmaya yönelikti. Bu mahkemelerde, Şer’iye Mahkemelerinden
farklı olarak medrese eğitimi almış eğitimli kimselerden gelen sadece başkandı; geri kalan
üyeler esnaf ve tüccardan seçililiyorlardı. Bunlar Arapça ve İslam hukuku bilmeyen kimseler
idi. Aile ve miras meselelerine Şer’iye Mahkemesinde işin erbabı kadılarca görülüyordu. Bu
sebeple, Mecelle ihtiyaçlar gözetilerek hazırladığından, aile ve miras konuları Mecelleye
girmemiştir.
Bugünkü hukuk dilimiz, gelişmiş bir hukuk dilidir. Türkçeyle anlatılamayacak herhangi bir
hukuki mesele yoktur ve Türkçe yetkin bir hukuk dilidir. Ancak o, bu yetkinliğini büyük
ölçüde Mecelle’ye borçludur. Kelime kadrosu yönüyle her ne kadar eskimiş olsa da Mecelle,
sağlam ve veciz bir üslup üzere bina edilmiştir. Hatta ilk 100 maddesi artık atasözü olacak
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derecede güçlüdür. Bu sebeple, hukuk dilini irdelediğimiz bu kitapta Mecelle’nin bu ilk 100
temel ilkesinin yer alması, amaca uygun düşmektedir:

4.2. Mecellenin İlk 100 Maddesi
Makale-i ûlâ: İlm-i fıkhın tarif ve taksimi beyanındadır.
MADDE 1. İlm-i fıkh mesail-i şer'iyye-i ameliyyeyi bilmektir.
(…)
Makale-i saniye: Kavaid-i Fıkhiyye Beyanındadır.
MADDE 2. Bir işden maksad ne ise hüküm ona göredir.
Yani bir iş üzerine terettüb edecek hüküm ol işten maksad ne ise ona göre olur.
MADDE 3. Ukûdda itibar makasıd ve meaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir.
Binaen ala zalik (bey' bi'l-vefa)da rehin hükmü cereyan eder.
MADDE 4. Şek ile yakîn zâil olmaz.
MADDE 5. Bir şeyin bulunduğu hal üzre kalması asıldır.
MADDE 6. Kadîm kıdemi üzre terkolunur.
MADDE 7. Zarar kadîm olmaz.
MADDE 8. Berâet-i zimmet asıldır.
Binaen alâ zalik bir kimse birinin malını telef edip de mikdarında ihtilaf etseler söz mütlifin
olup mal sahibi iddia ettiği ziyadeyi isbata muhtaç olur.
MADDE 9. Sıfat-ı ârızada asl olan ademdir.
Mesela (şirket-i mudarebe)de kâr olup olmadığında ihtilaf olunsa ademi asıl olduğuna binaen
söz mudaribin olup sahib-i sermaye kâr olduğunu isbata muhtac olur.
MADDE 1O. Bir zamanda sabit olan şeyin hilafına delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur.
Binaen ala zalik, bir zamanda bir şey bir kimsenin mülkü olduğu sabit olsa mülkiyeti izale
eden bir hal olmadıkça mülkiyetin bekasıyla hükmolunur.
MADDE 11. Bir emr-i hâdisin akreb-i evkatına izafeti asıldır.
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Yani hâdis olan bir işin sebeb ve zaman-ı vukuunda ihtilaf olunsa zaman-ı baîde nisbeti isbat
olunmadıkça hâle akreb olan zamana nisbat olunur.
MADDE 12. Kelâmda asıl olan mana-yı hakikidir.
MADDE 13. Tasrîh mukabelesinde delalete itibar yoktur.
MADDE 14. Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur.
MADDE 15. Ala-hilafi'l-kıyas sabit olan şey sâire makîsün- aleyh olmaz.
MADDE 16. İçtihad ile içtihad nakzolunmaz.
MADDE 17. Meşakkat teysiri celbeder.
Yani suûbet sebeb-i teysir olur ve darlık vaktinde vüs'at gösterilmek lazım gelir.
Karz ve havale ve hacir gibi pek çok ahkam-ı fıkhiyye bu asla müteferri'dir ve fukahanın
ahkam-ı şeriyyede gösterdikleri ruhas ve tahfifat hep bu kaidededen istihrac olunmuştur.
MADDE 18. Bir iş zîk oldukda müttesi' olur.
Yani bir işde meşakkat görülünce ruhsat ve vüs'at gösterilir.
MADDE 19. Zarar ve mukabele bi'z-zarar yoktur.
MADDE 20. Zarar izâle olunur.
MADDE 21. Zarûretler memnu' olan şeyleri mübah kılar.
MADDE 22. Zarûretler kendi miktarlarınca takdir olunur.
MADDE 23. Bir özür için caiz olan şey ol özrün zevaliyle batıl olur.
MADDE 24. Mâni zâil oldukda memnu' avdet eder.
MADDE 25. Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.
MADDE 26. Zarar-ı âmmı def' için zarar-ı hâs ihtiyar olunur.
Tabib-i cahili menetmek bu asıldan teferru' eder.
MADDE 27. Zarar-ı eşed zarar-ı ehaf ile izâle olunur.
MADDE 28. İki fesad teâruz ettikde ehaffi irtikâb ile a'zamının çaresine bakılır.
MADDE 29. Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur.
MADDE 30. Def'-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır.
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MADDE 31. Zarar bi-kaderi'l-imkan def'olunur.
MADDE 32. Hâcet umumi olsun hususi olsun zarûret menzilesine tenzil olunur.
Bey' bi'l-vefanın tecvizi bu kabildendir ki Buhara ahalisinde borç tekessür ettikde görülen
ihtiyaç üzerine bu muamele meriyyü'l-icra olmuştur.
MADDE 33. Iztırar gayrın hakkını ibtal etmez.
Binaen ala zalik bir adam aç kalıp da birinin ekmeğini yese ba'dehu kıymetini vermesi lazım
gelir.
MADDE 34. Alması memnu' olan şeyin vermesi dahi memnu' olur.
MADDE 35. İşlenmesi memnu' olan şeyin istenmesi dahi memnu' olur.
MADDE 36. Âdet muhakkemdir.
Yani hükm-i şeriyi isbat için örf ve adet hakem kılınır; gerek âm olsun ve gerek hâs olsun.
MADDE 37. Nâsın istimali bir hüccettir ki onunla amel vacib olur.
MADDE 38. Âdeten mümteni' olan şey hakikaten mümteni gibidir.
MADDE 39. Ezmânın tağayyürü ile ahkâmın tağayyürü inkar olunamaz.
MADDE 40. Âdetin delaletiyle mana-yı hakiki terk olunur.
MADDE 41. Âdet ancak muttarid yahut galip oldukta muteber olur.
MADDE 42. İtibar galib-i şâyiadır, nâdire değildir.
MADDE 43. Örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir.
MADDE 44. Beyne't-tüccar maruf olan şey beyinlerinde meşrut gibidir.
MADDE 45. Örf ile tayin nas ile tayin gibidir.
MADDE 46. Mâni' ve muktazi teâruz ettikde mâni' takdim olunur.
Binaen ala zalik bir adam borçlusu yedinde merhun olan malını âhara satamaz.
MADDE 47. Vücudda bir şeye tabi olan hükümde dahi ona tabi olur.
Binaen ala zalik bir gebe hayvan satıldıkda karnındaki yavrusu dahi tebe'an satılmış olur.
MADDE 48. Tâbi' olan şeye ayrıca hüküm verilemez.
Mesela bir hayvanın karnındaki yavrusu ayrıca satılamaz.
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MADDE 49. Bir şeye malik olan kimse ol şeyin zarûriyatından olan şeye dahi malik olur.
Mesela bir haneyi satın alan kimse ona mûsıl olan tarika dahi malik olur.
MADDE 50. Asıl sâkıt oldukda fer' dahi sâkıt olur.
MADDE 51. Sâkıt olan şey avdet etmez.
Yani giden geri gelmez.
MADDE 52. Bir şey bâtıl oldukda onun zımnındaki şey dahi bâtıl olur.
MADDE 53. Aslın îfası kabil olmadığı halde bedeli îfa olunur.
MADDE 54. Bizzat tecviz olunmayan şey bi't-tab' tecviz olunabilir.
Mesela müşteri, mebi'i kabz için bâyi'i tevkil etse caiz olmaz. Amma iştira eylediği zahireyi
ölçüp koymak için bâyi'a çuvalı verip o dahi zahireyi çuvala vaz' edecek zımnen ve teb'an
kabz bulunur.
MADDE 55. İbtidaen tecviz olunmayan şey bakâen tecviz olunabilir.
Mesela hisse-i şayiayı hibe etmek sahih değildir. Amma bir mal-ı mevhubun bir hısse-i
şayiasına bir müstehık çıkıp da zaptetse hibe batıl olmayıp hisse-i bakiye mevhubunlehin malı
olur.
MADDE 56. Beka ibtidadan esheldir.
MADDE 57. Teberru ancak kabz ile tamam olur.
Mesela bir adam birine bir şey hibe etse kable'l-kabz hibe tamam olmaz.
MADDE 58. Raiyye yani teba üzerine tasarruf maslahata menuttur.
MADDE 59. Velayet-i hâssa velayet-i âmmeden akvadır.
Mesela mütevelli-i vakfın velayeti kadının velayetinden akvadır.
MADDE 60. Kelamın imali ihmalinden evladır.
Yani bir kelamın bir manaya hamli mümkün oldukça ihmal yani manasız itibar
olunmamalıdır.
MADDE 61. Mana-yı hakiki müteazzir oldukda mecaza gidilir.
MADDE 62. Bir kelamın i'mali mümkün olmaz ise ihmal olunur.
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Yani bir kelamın hakiki ve mecazi bir manaya hamli mümkün olmaz ise o halde mühmel yani
manasız bırakılır.
MADDE 63. Mütecezzi olmayan bir şeyin bazını zikretmek küllünü zikir gibidir.
MADDE 64. Mutlak ıtlakı üzere câri olur. Eğer nassen yahut delaleten takyid delili bulunmaz
ise.
MADDE 65. Hâzırdaki vasıf lağv ve gaibdeki vasıf muteberdir.
Mesela bâyi' meclis-i bey'de hazır olan bir kır atı satacak olduğu halde şu yağız atı şu kadar
bin kuruşa sattım dese icabı muteber olup yağız tabiri lağv olur. Amma meydanda olmayan
bir kır atı yağız deyu satsa vasf muteber olmakla bey' münakid olmaz.
MADDE 66. Sual cevapta iade olunmuş addolunur.
Yani tasdik olunan bir sualde ne denilmiş ise mucîb onu söylemiş hükmündedir.
MADDE 67. Sâkite bir söz isnad olunmaz. Lakin maraz-ı hacette sükut beyandır.
Yani sükut eden kimseye şu sözü söylemiş oldu denilmez. Lakin söyleyecek yerde sükut
etmesi ikrar ve beyan addolunur.
MADDE 68. Bir şeyin umûr-ı bâtınada delili ol şeyin makamına kaim olur.
Yani hakikatina ıttıla müteassir olan umûr-ı bâtınada delil-i zahiresi ile hükmolunur.
MADDE 69. Mükatebe muhataba gibidir.
MADDE 70. Dilsizin işaret-i ma'hûdesi lisan ile beyan gibidir.
MADDE 71. Tercümanın kavli her hususta kabul olunur.
MADDE 72. Hatası zahir olan zanna itibar yoktur.
MADDE 73. Senede müstenid olan ihtimal ile hüccet yoktur.
Mesela bir kimse veresesinden birine şu kadar kuruş borcu olduğunu ikrar ettiği takdirde eğer
maraz-ı mevtinde ise diğer verese tasdik etmedikçe bu ikrarı hüccet değildir. Zira diğer
vereseden mal kaçırmak ihtimali maraz-ı mevte müstenittir. Amma hâl-i sıhhatde ise ikrarı
muteber olur ve ol halde olan ihtimal mücerred bir nevi tevehhüm olduğundan ikrarın
hücciyetine mani olmaz.
MADDE 74. Tevehhüme itibar yoktur.
MADDE 75. Bürhan ile sabit olan şey ıyanen sabit gibidir.
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MADDE 76. Beyyine müddei için ve yemin münkir üzerinedir.
MADDE 77. Beyyine hilaf-ı zahiri isbat için ve yemin aslı ibka içindir.
MADDE 78. Beyyine hüccet-i müteaddiye ve ikrar hücceti kâsıradır.
MADDE 79. Kişi ikrarıyla muaheze olunur.
MADDE 80. Tenakuz ile hüccet kalmaz lakin mütenakızın aleyhine olan hükme halel gelmez.
Mesela şahitler şehadetlerinden rucu ile tenakuz ettiklerinde şahadetleri hüccet olmaz. Lakin
evvelki şahadetleri üzerine kadı hükmetmiş ise bu hüküm dahi bozulmayıp mahkumunbihi
şahitlerin tazmin etmesi lazım gelir.
MADDE 81. Asıl sabit olmadığı halde fer'in sabit olduğu vardır.
Mesela bir kimse filanın filana şu kadar kuruş deyni vardır ben dahi ona kefilim dese ve asilin
inkarı üzerine dâyin iddia etse meblağ-ı mezburu kefilin vermesi lazım gelir.
MADDE 82. Şartın sübutu indinde ona muallak olan şeyin sübutu lazım olur.
MADDE 83. Bi-kaderi'l-imkan şarta müraât olunmak lazım gelir.
MADDE 84. Vaadler sûret-i ta'liki iktisa ile lazım olur.
Mesela sen bu malı filan adama sat eğer akçesini vermez ise ben veririm dese ve malı alan
akçeyi vermese bu vaadi eden kimsenin akçeyi vermesi lazım gelir.
MADDE 85. Bir şeyin nef'i zamânı mukabelesindedir.
Yani bir şey telef olduğu takdirde hasarı kime ait ise onun zamânında demek olup ol kimsenin
bu veçhile zamânı ol şey ile intifaa mukabil olur.
Mesela hıyar-ı ayb ile reddolunan bir hayvanı müşteri kullanmış olmasından dolayı bâyi' ücret
alamaz. Zira kable'r-red telef olaydı hasarı müşteriye ait olacaktı.
MADDE 86. Ücret ile zamân müctemi' olmaz.
MADDE 87. Mazarrat menfaat mukabelesindedir.
Yani bir şeyin menfaatına nâil olan onun mazarratına mütehammil olur.
MADDE 88. Külfet nimete ve nimet külfete göredir.
MADDE 89. Bir fiilin hükmü failine muzaf kılınır ve mücbir olmadıkça âmirine muzaf
kılınmaz.
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MADDE 90. Mübaşir yani bizzat fail ile mütesebbib müctemi oldukta hüküm ol faile muzaf
kılınır.
Mesela birinin tarik-ı âmda kazmış olduğu kuyuya diğeri birinin hayvanını ilka ile itlaf etse o
zâmin olup kuyuyu hafr eden kimseye zamân lazım gelmez.
MADDE 91. Cevaz-ı şer'î zamâna münafi olur.
Mesela bir adamın kendi mülkünde kazmış olduğu kuyuya birinin hayvanı düşüp telef olsa
zamân lazım gelmez.
MADDE 92. Mübaşir müteammid olmasa da zâmin olur.
MADDE 93. Mütesebbib müteammid olmadıkça zâmin olmaz.
MADDE 94. Hayvanatın kendiliğinden olarak cinayet ve mazarratı hederdir.
MADDE 95. Gayrın mülkünde tasarrufla emretmek bâtıldır.
MADDE 96. Bir kimsenin mülkünde onun izni olmaksızın âhar bir kimsenin tasarruf etmesi
caiz değildir.
MADDE 97. Bi-lâ-sebeb-i meşru birinin malını bir kimsenin ahz eylemesi caiz olmaz.
MADDE 98. Bir şeyde sebeb-i temellükün tebeddülü ol şeyin tebeddülü makamına kaimdir.
MADDE 99. Kim ki bir şeyi vaktinden evvel isti'cal eyler ise mahrumiyetle mu'âteb olur.
MADDE 100. Her kim ki kendi tarafından tamam olan şeyi nakzetmeye sa'y ederse sa'yi
merduttur.

4.3. Hukuk Lügatlerinde Dönemin Hukuk Dili
Tanzimat sonrası dönemde görülen hukuk lügatleri hakkında kapsamlıca bir çalışma
yapılmıştır6. 1312/1894-5 yılında yayınlanan Mehmed Hamdi’nin Eser-i Cedid fi Asr-ı Said
adlı hukuk sözlüğü de Nihâl Nomer Karaman’ca daktilo metin haline getirilmiş, ancak,
bildiğimiz kadarıyla kitap olarak yayınlanmamıştır.

Ali Adem Yörük, “İlk Hukuk Lügatlerimiz (1870-1928)”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, S 2, 2006
(Güz), 99-128. Daha önce Yaşar Karayalçın ve Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Bibliyografyası Türk Harflerinin
Kabulüne Kadar Yayınlanmış Kitap ve Makaleler 1727-1928, Ankara 1972, s. 3-4 ve Nihâl Nomer Karaman’ın
yapmış olduğu tarihsiz çalışmasıdır: Cezair-i Bahr-i Sefid İstinaf Müddeiumûmisi Mehmed Hamdi, Eser-i Cedid
fi Asr-ı Said, İstanbul 1312 adlı eserini Latinleştirmesidir.
6

83

Sayfa 84

Bu dönemde hazırlanıp yayımlanan Türkzâde Hafız Ziyâeddin Efendi’nin sözlüğü ise
yakınlarda yeni yazıyla basılmıştır7. Yeni yayımlanan bu sözlük üzerinden Tanzimat sonrası
hukuk sözlükçülüğü ve dili üzerinde durmak istiyoruz. Hukuk sözlükçülüğünün görece
olgunlaşma çağı diyebileceğimiz bir evresinde H 1313 / M 1895 8 tarihinde, Tanzimat sonrası
hukuk lügatleri olan Fransızca-Türkçe, Türkçe-Türkçe ve Kanun fihristli hukuk lügatlerinin
tümü hesaba katıldığında, 12. sırada yayınlanmıştır. Daha evvel çıkan lügatlerin altısı
Fransızcadan Türkçeye, ikisi kanun fihristli ve üçü de Türkçe-Türkçe idi.
Kanun fihristli sözlükler, maddeleri kanuna yollama yaparak açıklaması ve kanunların ad ve
maddelerini göstermesi yönüyle ayrıca kullanışlıdır. Bu hal, kullanıcıya hangi kanuna
bakması gerektiğini bildirmekte, daha etraflı bilgi almak istediğinde ona kolaylık
sağlamaktadır.
Burada Tanzimat döneminin örnek bir sözlüğü olarak ele aldığımız Türkzâde’nin sözlüğün
adı “Mükemmel Istılâhât-ı Kavânin Yâhut Mâlûmât-ı Kanûniye Hülâsası”dır. Kanımca,
“yahut” yerine “ve” bağlacının kullanılması içeriği daha iyi ifade edebilirdi. Müellif burada
bazı kanuni terimleri (ıstılahat) ve aynı zamanda kanuni işlemleri, kanunlardaki ifâdeleriyle
bazen kısaca, bazen de nispeten uzunca açıklayıp tanıtmıştır. Açıklamalar çoğunlukla
kanunların verdiği tanımlardan alınmıştır. Mesela Boros (borsa) için Kanun-ı Ticâret-i
Berriye, m. 211’in dipnotunu kullanmıştır. Yine “mesâil-i müste’hire” maddesinde Usûl-i
Muhâkemât-ı Hukukiye Kanun-ı Muvakkatının bâb-ı râbi‘inin fasl-ı sâni ve sâlisine
yollamada bulunmuştur. Mecelle başta olmak üzere devrin kanun ve nizamnâmeleri, bazı
mahkeme kararları sık sık yollama yapılan bu kaynaklar arasındadır. Bazen dergilere de
yollama yapılmıştır. Cerîde-i Mehâkimin9 52., 244. ve 262. sayılarına “fıkdan-ı şikayet”,
“kürek” ve “gedik” ile ilgili adli yazılara (tahrirât-ı adliye) ve mahkeme kararına yollamalar
vardır. “Gedik”e dair yapılan yollama ise bir mahkeme kararınadır.
Sözlükte açıklamaların ve yollamaların nasıl yapıldığına bir örnek olması için, mevcut Ceza
Kanununun 58. maddesinin 6., 7., 8., 9. fıkralarında da kullanılan bir terim olan “mükerrir”
sözünün, Türkzâdenin sözlüğünde nasıl verildiğine bakalım:
“Mükerrir mevadd-ı cezâiyyede; bir cürmü işleyip mahkûm olduktan sonra diğer bir cürüm
daha îka edip işleyen kimsedir. Bu tekerrür-i cürm maddesi beyne’l-cezâiyyûn haylice bâ‘is-i

Türkzâde Hafız Mehmed Ziyâeddin Efendi, Osmanlı Hukuk Sözlüğü, Mükemmel Istılâhât-ı Kavânîn yâhut
Mâlûmât-ı Kanûniye Hülâsası, haz. F. Gedikli-İ. E. Onat, On İki Levha, İstanbul 2018, 267 s.
8
Özege Kataloğunda “1313 (hicri) 1896 (miladi)” gösterilmiştir. A. A. Yörük adı geçen yazısında (s. 124) 1895
olarak vermiştir. Kitabın başında bulunan 1313 tarihi rahmetli Seyfettin Özege’nin yazdığı gibi hicri ise sözlük
hicri yılın ilk günü olan 1 Muharrem 1313 gününün denk geldiği 24 Haziran 1895 ilâ son günü olan 29 Zilhicce
1313’ün denk geldiği 11 Haziran 1896 tarihleri arasında neşredilmiştir.
9
Adliye Nezaretince Mayıs(?) 1873 tarihinde haftalık olarak yayımlanmaya başlanmış 29 Cemaziyelahir 1319
(13 Ekim 1901) tarihine kadar devam etmiştir.bk. Hulusi Yavuz, “Ceride-i Mehakim”, DİA, C 07, s. 408-409.
7
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güftegû olmuş ve burada tafsîlen beyan hâric ez-saded bulunmuş olduğundan nâşî nazariyât-ı
Kanun-ı Cezâya dâir derdest-i tahrir olan risâle-i nâçizede îzâhât-ı kâmile verileceğinden
oraya mürâcaat buyrulması beyânıyla iktifâ edildi”.
Sözlükteki tüm madde başlarına bakıldığında, kahir ekseriyetinin Arapça kökenli oldukları
derhal göze batmaktadır. Pek seyrek olarak “yalan şahitlik” ve “yalan yere yemin”de olduğu
gibi “şahid-i zor”, “şehadet-i zor” yerine madde başı yapılmıştır. Bazı Türkçe kelimelerle
birlikte az sayıda Fransızca ve İtalyanca gibi Batı dillerinden gelen kelimeler de vardır.
Müellif nadiren bir kelimenin geldiği dili işaret etmiştir. “Tapu”yu açıklarken Türkçe,
“kambiyo mukavelesi”ni açıklarken İtalyanca olduğuna işaret eder. İki yerde de kelimenin
Fransızcalığına temas etmektedir. Biri şehbenderlerin ikincil görevlerinden (şehbenderlerin
vezâif-i fer‘iyeleri) söz ederken “komisyon”un ve öbürü “tahkimnâme”yi tanımlarken
“compromis”in Fransızca olduğunu belirtmiştir. Bunların yazılışında bazı hatalar yapmıştır,
örneğin “compromis” yerine “qompromeso” yazmıştır.
Madde başlarının ardından açıklamalarına umumiyetle “mevadd-ı hukukiyede, mevadd-ı
cezâiyede, ıstılâh-ı cezâda, ilm-i hukuk ıstılâhınca, lügaten/ lügatte, ıstılâh-ı fukahâda, ıstılâh-ı
etibbâda, mevadd-ı ticâriyede, ıstılâh-ı kanunda, ilm-i ferâiz ıstılâhınca, mevadd-ı bahriyede,
nazariyât-ı kanun-ı cezâ ıstılâhınca, kanun-ı arâzi ıstılâhınca, ıstılâh-ı ehlişer‘de; kavâid-i
fikhiyyede, hukuk-ı düvel ıstılâhınca, kavânîn-i bahriyece, ticâret-i bahriye ıstılâhınca;
mevadd-ı ticâret-i bahriyede; ticâret-i bahriye ıstılahınca, ıstılâh-ı kanun-ı cezâda; ıstılâh-ı
hukukta; kavânîn-i bahriye ıstılâhınca; mevadd-i nizâmiyede; ıstılâh-ı şer‘de; mevadd-ı
hukukiye ve nizâmiyede; lisan-ı şer‘de; nazariyât-ı cezâca” gibi giriş sözlerinden biriyle
başlamakta ve söz konusu ıstılahın/terimin fıkh sahasına mı örfî hukuk sahasına mı ait
olduğunu ve sahaların hangi alt bölümüne girdiğini belirterek ek bir bilgi vermektedir.
Bu sözlükten ve genel olarak sözlüklerden sözlük olarak yararlanılabileceği gibi devrin hukuk
anlayışını, suça ve cezaya nasıl bakıldığını ve cezalandırmanın maksadının ne olduğunu
anlamak için de müracaat edilebilir. Sadece ceza hukuku değil, sözleşmelere nasıl yaklaşıldığı
da öğrenilebilir. Mesela, “mücâzât-ı kanûniyenin gayeti” (gayesi) maddesi şu şekildedir:
“Nazariyât-ı cezâca, heyet-i içtimâiye-i beşeriyenin intizâm-ı kuvâ ve refâh-ı hâl ve istidâme-i
saâdâtın muhâfazasıdır.” yani ceza kuramına göre, cezalandırmanın gayesi; toplumdaki güçler
düzeninin, refah halinin ve mutluluğunun muhafazasıdır.” Bu anlayışta suçlunun topluma
kazandırılmasına dair ima yoktur, toplumun düzenini, refahını, mutluluğunu bozacak
davranışları önlemek amacı vardır.
Bu cümleden olarak “çek” maddesinde kelimenin bilindiğini ama henüz bir kanuni
düzenlemeye konu olmadığını öğreniyoruz. Sözlükte “kuvve-i idâre”, “kuvve-i tenfiziye”,
“kuvve-i siyâsiye” gibi terimler tanımlanmıştır. “Kuvve-i teşrîiye” (yasama erki) ve “kuvve-i
kazâiye” (yargı erki) olmamasına rağmen, bu kavramların kuvvetler ayrılığının bilindiği,
konuşulduğu ve tartışıldığının bir belirimi olarak da okunabileceğini sanıyoruz.
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Tiyatroculuğun bir sanattan ziyade oyun ve eğlence olarak muâmelât-ı ticariyeden / ticari
işlemlerden sayıldığı ve devrin kara ticareti kanunu içinde değerlendirildiği dikkati
çekmektedir.
Mehmed Hamdi’nin sözlüğünde 710 madde olduğu belirtilmiştir10. Türkzâde’nin
sözlüğündeki madde sayısı ise 1135’tir ki neredeyse bu, evvelkinden bir buçuk kat daha
çoktur. Fakat bunların bazısı, “ihtarnâme ve “vazife” örneklerinde olduğu gibi, farklı
anlamları yüzünden iki kez madde başı yapılmıştır: Ancak bu nitelikteki bütün kelimelerin
tamamı bu uygulamaya tabi tutulmamıştır; mesela, bu tercih aynı nitelikte olan “jurnal” için
yapılmamıştır. Bunların teknik kusurlar olduğu dikkati çekmektedir. Burada görüldüğü gibi,
sözlükler, dönemlerinde hangi hukuk kurumlarının bulunduğuna da tanıklık ederler.
Bazı kavramlar da birden ziyade terimle karşılanmıştır: “Mûcer”, “me’cûr”, “müste’cer”
terimlerinin her üçü kiraya verilen şey; “mucir” ve “âcir” kiraya veren demektir. Bu devrin
hukuk terimleri bakımından istikrarın belirli kelimeler bakımından oluşmadığını gösterir;
bugün de böyle bir dertten ızdırap çekmekte olduğumuzu belirtebiliriz. Oysa bir bilim
sahasının terimleri tek ve tanımlanmış olmalıdır.
Sözlükte devrin dilinin kullanılması tabiidir. Bununla birlikte, eserin bir sözlük olduğu akılda
tutularak daha sade bir dil yeğlenebilirdi denebilir. Mesela, “mecbûriyet-i gayrimûtebere”
maddesindeki “mücâzât-ı kanûniyeden tahlis-i girîban edilemez.” (“kanuni cezadan yaka
sıyırılamaz”), gibi ifadeler bir sözlük için ağdalı yahut fazla edebi sayılabilir. Bunun dışında
da, Türkçenin söz varlığının çok süratli surette ve hatta bu arada hukuk bilimi terimlerinin
ondan da süratli surette tasfiye edilmesi neticesi, sözlüğün bugün ancak uzmanlarınca
anlaşılabileceğini, ondan istifade etmek için başka sözlüklere müracaat edilmesi gerekli
olduğu açıktır.
Sözlüğü değerlendirirken, bugünkü yargılarımızı bir yana bırakıp dönemi içinde anlamağa
gayret etmeliyiz. Kelime bilgisi, köken bilgisi o devir sözlüklerinde yoktur.
Elimizdeki sözlüğü 1305’te çıkan Hüseyin Galib’in Kamus-ı Hukuku ile kıyasladığımızda
“kasâme”, “kasâmenin şeraiti” maddeleri gibi temel maddelerin Türkzâde’nin sözlüğünde
bulunmaması önemli eksikliklerdendir. Bununla beraber, Hüseyin Galib’de “Y” harfinde iki
madde (yemin-i istihzar, yevmiye defteri) olmasına rağmen Türkzâde’ninkinde bu harfte 5
madde vardır. Ancak ilgi çekicidir ki, sözlüğünü Türkzâde’den bir yıl evvel yayınlayan
Mehmed Hamdi’nin Eser-i Cedid fi Asr-ı Said adlı sözlüğünün “Z” harfinde, her iki sözlükte
de bulunmayan maddeler vardır. Eserini sekiz sene sonra kaleme alan Türkzâde’nin
sözlüğünün daha zengin olması, hem kendinden önceki sözlükleri gördüğü ve hem de aradan

10

Nihâl Somer Karaman, s. 1.
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geçen zaman içinde hukuk diline girmiş kelimeler arttığı için eserinin daha kapsamlı olması
anlaşılabilir bir şeydir.
Belki de devrin basın özgürlüğü bakımından sorunlu olması Türkzâde’nin sözlüğünde
“Hürriyet, intihab, meb‘us, meclis, meşru, meşrutiyet, meşveret, millet, istişâre, şûrâ, şûrâ-yı
devlet, serbesti/yet, tanzimat” terimleri gibi devrin siyasi tartışmalarında önemli yerleri olan
“siyasi nitelikli” terimlerin olmayışını izahta işe yarayabilir. “Hürriyet-i hareket”, “sayd” (av)
maddesinde; “serbestî-i hareket”, “icbar” maddesinde geçmektedir. Oysa daha önce çıkan
Hüseyin Galib’in eserinde “hukuk-ı esâsiye” (s. 105) ve “hürriyet”, “hürriyet-i ahlakıyye”,
“hürriyet-i şahsiyyeyi ihlal eden ahval” (s. 102) maddeleri vardır. Türkzâde’nin bunları eleme
gereği hissettiği ileri sürülebilir. Bu durum, iki sözlük yazarının gayelerinin, önceliklerinin ve
dikkatlerinin farklı oluşuyla izah edilebileceği gibi siyasi mülahazalarla da ilişkilendirilebilir.
İzahlarda yer aldığı ve kanuni bir terim olduğu halde madde başı yapılmayan “muhammil”
(yükleyici) (Kanun-ı Ticâret-i Bahriye md. 40) gibi kelimeler de vardır. Keza “nota”,
“cehâlet-i fahişe” (tam bilinmezlik) ve “cehâlet-i yesire” (eksik bilinirlik) de böyledir.
“Arzuhal” maddesinin izahında geçen “varaka-i sahîha” (senet, istida gibi şeyler yazmaya
mahsus resmî damgalı kıymetli kâğıt) da madde başı olmayan terimler arasındadır. Sözlüğün
kelime kadrosunun tümü dikkate alındığında, çok sayıda terimin madde başı yapılabileceği
görülür. Mesela “tebliğ” sözü sözlüğün açıklamalarında sıklıkla geçmesine rağmen madde
başı yapılmamıştır; “tebligat” ise sözlüğümüzde açıklamalarda da yer almamıştır. Oysa,
Fransızcadan Türkçeye Istılahat Lugatı11 “notification” karşılığı olarak “ihtar, tebliğ, ihbar,
işar”; “notifications officielles” için ise “tebligat-ı resmiye”ye daha önce yer vermişti.
Yakın zamanda hukuk sistemimize yeniden dahil olan “istinaf” kurumu ve ilgili kelimeler
sözlükte yer almıştır. Bunlar istinaf, istînâf-ı dâvâ (davanın istînafı), istînaf mahkemesi,
müste’nif (“istinafçı”: istinafa başvuran), müste’nefun aleyh (“istinaflı”: istinaf başvurusunun
davalısı) terimleridir.
Elimizdeki sözlükte “cerâim-i âniye”, “cerâim-i i‘tiyâdiye”, “cerâim-i meşhûde”, “cerâim-i
muhtelita”, “ceraim-i murtebita” tanımlanmıştır. Hüseyin Galib’in sözlüğünde ise sadece
“cerâim-i i‘tiyâdiye” vardır fakat Türkzâde’de olmayan “cerâim-i politikiyye”, “cerâim-i
siyasiyye”, “cerâim-i müştereke” (Türkzâde bu sonuncusuna “cerâim-i murtebita”nın izahında
yer verir), “cerâim-i mümtedde” vardır. “Cerâim-i siyasiyye” karşısına “cerâim-i politikiyye
demektir ki ânifen tarif edilmiştir.” açıklaması konulmuştur. Bu kıyaslama bile birbirinden 8
yıl ara ile basılmış olan iki sözlüğün söz varlığının ne kadar farklı olduğunu göstermektedir.
Aynı zamanda bu durum, sözlüklerin devrin hukuk terimlerinin tümünü değil ancak belirli bir

Andon b. Tinghir / K. Sinapyan, Fransızcadan Türkçeye Istılahat Lugatı, İstanbul, Bağdadlıyan Matbaası,
1891, s. 176. Bk. Şemseddin Sami, Kamus-ı Fransevi, İstanbul, Mihran Matbaası, 1905: s. 1542 notification:
işar-ı resmi, tebliğ, ihbar; notification officielle: tebligat-ı resmiye; acte de notification: tebliğname, ihbarname.
11
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bölümünü içerdiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu ve diğer sözlüklerde yer alan terimlerin o
devirde kullanıldıklarını gösteriyorsa da, yer almayan terimlerin o devir hukuk yazınında
olmadığını göstermez.
Yer yer sözlük bir kanun şerhini andırmaktadır. Bazı işlemleri uzunca izah etmesine rağmen,
bazılarını da pek kısa geçmiştir. Mesela “kısas” böyledir: “Kısas, mevadd-ı cezâiyede; katili
maktul mukabilinde usûl-i mevzuasına tevfîkan katletmek demektir ki; bunun şer‘an şerâiti ve
teferruâtı var ise de tafsilden ihtirâzen beyânından sarfınazar edilmiştir.” Neden kaçınıldığı
belirtilmemiştir. Keza “diyet-i gayrimukaddere” maddesi için “ıstılâh-ı şer‘de hükûmet-i adl
demektir ki; “hükûmet-i adl” ne demek olduğu ve diyet ne vakit îcap edeceği ve tefâsil-i
müteallikası kütüb-i fıkhiyyede münderiç olup beyan ve îzah da sadedimiz hâricinde
olduğundan bu kadarla iktifâ edildi.” denilerek yine başka yerlerde geniş geniş açıklama
tercihini burada tercih etmemiştir. Ayrıca hükûmet-i adl de madde başı yapılmamıştır.
Bu sözlüklerin söz varlığının ne kadarı acaba bugün hukuk dilimizde yaşamasını
sürdürmektedir? Bu yerinde sorunun cevabı “pek azı” biçiminde olumsuz olacaktır. Bununla
birlikte, bu ilk terimlerin dil içi çevirilerinden oluşturulan terimlerin –başkalaşmaya
uğrayarak- bugün de hukuk dilimizde ağırlığını sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Bir
örnek olarak disiplin hukukundaki “uyarı” cezası,“mücâzât-ı intibâhiye”nin çevirisinden
başka bir şey değildir. Kanunların birçoğunun Fransa’dan alınmasına rağmen, bu ilk
terimlerin o çağın Türkçesiyle başarılı bir biçimde karşılandığı teslim edilmelidir. Gerçekten,
şaşırtıcı şekilde az Fransızca kelime o dönemde hukuk dilimize girmiştir. Bugün de hukuk
dilimiz birçok bilim sahasına göre Avrupa menşeli kelimelerden pek azını almıştır. Bu
gelenek, bu ilk terimleştirmelere dayanıyor denilebilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
“Tanzimat” kelime anlamıyla “tanzimler, düzenlemeler” demektir. Terim olarak ise “yeni
kanunlar” demektir. Bu da bu dönemin hukuk alanında yeni ve büyük bir değişimin öncüsü
olduğu anlamına gelir. Tanzimat dönemi bir kanunlaştırmalar çağıdır. Tanzimat ile birlikte
Osmanlı hukuk sistemi büyük bir değişim geçirmiştir. Batıdan alınan hukuk kurumları ve
kanunları yanında, “yerli” büyük kanunlar da yapılmıştır.
Mecelle ise 1926 tarihli Medenî Kanunumuzun evvelinde, Osmanlı Devletinin son
döneminde ortaya çıkan ve hukuk tarihimiz için çok önemli bir kanunlaştırma faaliyetidir.
İslam hukukunun (fıkh) kaidelerinin kanun hâline getirilme işini Mecelle Cemiyeti ve başında
bulunan Ahmet Cevdet Paşa başarıyla yerine getirmiştir. Mecellenin önemi, Mecelle’yle
birlikte ilk defa İslam hukukunun kanun hâline getirilmiş olması ve bunu ilk başaran devletin
de Osmanlı Devleti olmasıdır. Bugünkü hukuk dilimiz, gelişmiş bir hukuk dilidir. Türkçeyle
anlatılamayacak herhangi bir hukuki mesele yoktur ve Türkçe yetkin bir hukuk dilidir. Ancak
o, bu yetkinliğini büyük ölçüde Mecelle’ye borçludur. Mecelle, sağlam ve veciz bir üslup
üzere bina edilmiştir. Hatta ilk 100 maddesi atasözü olacak derecede güçlüdür. Metinde bu ilk
yüz madde önemine binaen aktarılmıştır.
Tanzimat sonrası dönemde görülen hukuk lügatleri de hukuk dilimizin gelişimini etkileyen
kaynaklardır. Bu tür sözlüklerden sözlük olarak yararlanılabileceği gibi devrin hukuk
anlayışını, suça ve cezaya nasıl bakıldığını ve cezalandırmanın maksadının ne olduğunu
anlamak için de müracaat edilebilir. Sadece ceza hukuku değil, sözleşmelere nasıl yaklaşıldığı
da öğrenilebilir. Metinde bunlardan Türkzade’nin sözlüğü özel olarak ele alınmıştır.
Bölüm Soruları
1)

Tanzimat terim olarak ne anlama gelir?

A)

Yeni kelimeler

B)

Yeni fikirler

C)

Yeni oluşumlar

D)

Yeni kanunlar

E)

Yeni ıstılahlar
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2)
Tanzimat döneminde modernleşme çabamızla birlikte Fransızcadan gelen kelimelere
karşılık aranması da başlamıştır. Mesela, “civilisation” kelimesi için çok geçmeden _____
kelimesi bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en uygun şekilde tamamlar?
A)

Sivil itaatsizlik

B)

Sivil toplum

C)

Medeniyet

D)

Örf-adet

E)

Sivilleşme

3)

I. Kanunname-i Arazi
II. Hukuk-ı Aile Kararnamesi
III. Mecelle

Yukarıda sayılan kanunlardan hangisi/hangileri Tanzimat döneminde yapılan yerli
kanunlardan biri değildir?
A)

I-II-II

B)

I-II

C)

Yalnız II

D)

Yalnız I

E)

Her biri Tanzimat döneminde yapılan yerli kanunlardandır

4)
İslam hukukunun ilk defa kanun hâline getirilmesi, aşağıdakilerden hangisi ile
olmuştur?
A)

Mecelle

B)

1850 tarihli Ticaret Kanunnamesi

C)

1858 tarihli Ceza Kanunnamesi
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D)

1917 Tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi

E)

Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi

5)

“Berâet-i _____ asıldır.” (Mecelle md. 8)

Yukarıda boş bırakılan yeri doğru bir şekilde tamamlayan şıkkı seçiniz.
A)

Ticaret

B)

Zimmet

C)

Muamelat

D)

Mahkum

E)

Talak

6)

“Bir işden maksad ne ise hüküm _____ _____.” (Mecelle md. 2)

Yukarıda boş bırakılan yeri doğru bir şekilde tamamlayan şıkkı seçiniz.
A)

Kabul edilir

B)

İptal edilir

C)

Ona göredir

D)

Şer‘an caizdir

E)

Şekle tabidir

7) “Binaen ala zalik (bu yüzden), bir zamanda bir şey bir kimsenin mülkü olduğu sabit olsa
mülkiyeti izale eden (ortadan kaldıran) bir hal olmadıkça mülkiyetin bekasıyla
(devamıyla) hükmolunur.”
Yukarıdaki açıklama Mecelle’nin hangi temel ilkesi için yapılmış olmalıdır?
A)

İçtihad ile içtihad nakzolunmaz

B)

Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur
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C)

Meşakkat teysiri celbeder

D)

Bir zamanda sabit olan şeyin hilafına delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur

E)

Zarar izâle olunur

8)
Tanzimat döneminde Türkzâde Hafız Ziyâeddin Efendi tarafından yazılan hukuk
sözlüğü aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A)

Kamus-ı Türkî

B)

Eser-i Cedid fi Asr-ı Said

C)

Kamus-ı Fıkıh

D)

Mükemmel Istılâhât-ı Kavânin Yâhut Mâlûmât-ı Kanûniye Hülâsası

E)

Lügat-i Remzi

9)
“Mevadd-ı cezâiyyede; bir cürmü (suçu) işleyip mahkûm olduktan sonra diğer bir
cürüm daha îka edip (yapıp) işleyen kimsedir.”
Yukarıdaki tanım hangi hukuk terimine ait olmalıdır?
A)

Mücrim

B)

Mükerrir

C)

Müttehem

D)

Mükreh

E)

Müddeî

10) Tanzimat döneminde Hüseyin Galib tarafından yazılan hukuk sözlüğü aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kamus-ı Hukuk
Lügat-i Naci
Ahterî Lügati
Lügat-i Kanun
Lügat-i Hukuk-ı Amme
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1)D, 2)C, 3)E, 4)A, 5)B, 6)C, 7)D, 8)D, 9)B, 10)A
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5.CUMHURİYET DEVRİ HUKUK DİLİMİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Cumhuriyet dönemi hukuk dili çalışmaları
Terim Komisyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Cumhuriyet dönemi hukuk dili çalışmaları hakkında yapılan çalışmalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Cumhuriyet Devri Hukuk Cumhuriyet dönemi hukuk Okuyarak.
Dilimiz
dili çalışmaları hakkında
bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
• Öztürkçe
• Hukuk dili
• Hukuk Fakültesi Terim Heyeti
• Üniversite Terim Koordinasyon Heyeti
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5.1. Giriş
Cumhuriyet, Türk tarihinde gerçekten yepyeni bir dönemin başlangıcıdır. Büyük bir
yıkımdan sonraki dirilişi ve ayakta kalışı ifade ettiği için Cumhuriyeti kuranlar heyecanlı,
ülkücü, iddialı, tarihe ve halka dönme ve buralardan aldığı güçle “muasır medeniyet
seviyesinin üstüne çıkma” amacını gütmüştür.
Halk, Osmanlı Devletindekine göre daha türdeş idi, kahir ekseriyeti Müslüman idi.
Yabancıların Hıristiyan ahaliyi bahane ederek müdahale etme imkânları bitmişti. Yine
hükümetin işine bir karışma aracı olan kapitülasyonlar Lozan’da kaldırılmıştı. Türk
Cumhuriyeti Devleti bağımsız idi.
1926 yılında İsviçre Medeni Kanunun alınması ve bunu takip eden öbür kanunların
alınması, İslam medeniyetinden kopup Batı medeniyetine girmeye karar vermenin bir sonucu
idi. Böylece İslamlığı kabulden beri hayatımızın bütününü düzenleyen fıkıhtan (İslam
hukuku) ayrılıp, “rakibimiz olan” ülkelerin hukukunu kabul etmek durumu hasıl olmuştu. Bu
adımı, bu yolda başka adımlar izledi. Bunlar alfabemizin değişmesinden kılık kıyafetimizin
değişmesine kadar varan bir dizi büyük, temel ve dönüştürücü adımlardı. Bu adımların tabii
bir sonucu olarak elbette hukuk dili de değişecekti. Bu gerçeğe rağmen, Cumhuriyeti
kuranların tabii akışı beklemek istemedikleri de dile müdahale etmelerinden anlaşılmaktadır.
Atatürk’ün 12 Temmuz 1932’de kurduğu Türk Dili Tedkik Cemiyeti (bugün Türk Dil
Kurumu) dilin sadeleştirilmesi ve yabancı kelimelerden arındırılması için önemli çabalar
gösterilmiştir. Büyük bir heyecanla sürdürülen bu çalışmaların meyvelerinden biri 1935’de
Osmanlıcadan-Türkçeye Kılavuz adıyla çıkarılan kitaptı. Kurum öncülüğünde, aynı zamanda
Derleme Sözlüğü ve Tarama Sözlüğü hazırlama çalışmalarına da girişildi.
Derleme Sözlüğü, Türk Dil Kurumu'nun, ilkini 1963'te sonuncusunu da 1982 yılında
yayımladığı 12 ciltlik, yaklaşık 5000 sayfalık dev sözlüğüdür. Halk ağzından derlemelere
dayanmaktadır. Yine TDK yayımı olan 8 ciltlik Tarama Sözlüğü de yaklaşık 7000 sayfadır.
Bu sözlük ise yazılı tarihi eserler taranarak oluşturulmuştur. Anadolu'da konuşulan Türkçenin
eşsiz değeri taşıyan iki büyük kaynağıdır.
Son zamanlarda hukuk dilinin bir araştırma konusu olarak dilbilimcilerinin ilgisini
çektiği gözlenmektedir. Nitekim, Güler Acar Türk Hukuk Dili: Türk Medeni Kanununun
Toplumdilbilimsel Açıdan İncelenmesi (Hacettepe SBE, 1996, 259 s.) konulu Medeni Kanun
ile sınırlı olarak genel dil ile hukuk dili arasındaki farkı irdelemeye yönelik İngilizce olarak
bir doktora tezi hazırlamıştır. Hakan Özdemir, son zamanlarda yaptığı ve Cumhuriyet Tarihi
Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler (TDK Yayınları, Ankara 2014, 374 s.)
adıyla basılan bir doktora çalışmasında hukuk dilindeki değişme ve gelişmeleri ele almış fakat
bizim burada konu edindiğimiz Üniversitedeki terim çalışmalarına hiç değinmemiştir. Dr.
Günal Seyit ise 2018 yılında yayımlanan (Türkiye’de Hukuk Dilinin Dönüşümü, On İki
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Levha, İstanbul 2018, 282 s) kitabında Cumhuriyet devrinde hukuk dilinin dönüşümünü
kapsamlı bir şekilde ele almıştır.
Burada, bugüne değin üzerinde yeterince durulmadığını gözlemlediğimiz bir husus,
Hasan Âli Yücel’in Maarif Vekilliği yaptığı devirde, terimlerin Türkçeleştirilmesi ve imlası
konusunda harcadığı mesai ve aldığı sonuçlardır. On yıllarca ilim çevrelerinde ve basında,
aşağıda değinileceği üzere, tam bir düşünce özgürlüğü bulunmayan şartlarda 12 sert
tartışmalara ve yol açan bu konu, hacimli bir kitaba dönüşecek çalışmayı hak etmektedir.

5.2. Hukuk Fakültesi Terim Heyeti
Maarif Vekili H. Â. Yücel’in talebi üzerine, 14 Mayıs 1941 tarihli bir yazıya göre
Hukuk Fakültesinde hukuk ıstılahları hakkında incelemelerde bulunmak üzere Profesörler
Meclisince, Ebül’ulâ Mardin başkanlığında bir komisyon kurulmuştur. Istılah Komisyonu
Profesörler Meclisi kararıyla teşekkül etmiştir. Komisyon “muhtelif içtimalar” yaparak
öncelikle çalışma tarzı ve esasları hakkında müzakerelerde bulunup bir dizi kararlar almıştır.
Birinci esasta, kanunlarda yer alıp yerleşmiş bulunan terimlerin “mühim ilmî bir zaruret
olmadıkça” değiştirilmeyip muhafaza edilmesi, böylece “tatbikatta bir karışıklığa meydan
verilmemesi” gayesi güdülmüştür. Buradaki karışıklık sözü imla hatası olarak “karşılığa” diye
yazılmış ve düzeltilmemiştir.
İkinci esas da birinciyle aynı yolda belirlenmiştir: Halk arasında yerleşmiş kelimeler
tercih edilecek, bu suretle hukukî kurumların halka daha kolay tanıtılması temin edilecek veya
halkın tanıdığı bir müessese hakkında yanlış iltibas ve telakkilere meydan bırakılmayacaktır.
Bu tipik bir hukukçu refleksidir.
Üçüncü esas, kanunlara geçmemiş veya halk arasında yayılmamış ve dilimizde karşılığı
bulunmayan terimler hususunda aydınlarca en kolay anlaşılabilecek menşelerden gelen ve
dilimizin bünyesine en uygun olan yabancı kelimelerin tercihidir. Bu esasta hiç değilse
bunlara dilimizde bir karşılık arayalım, bulamazsak yabancı dilden geleni alalım denebilirdi.
Bu esas, komisyonun işe ne ölçüde muhafazakârca veya kolaycı bir anlayışla yaklaştığının bir
delilidir denebilir. Buradaki “münevverlerce en kolay anlaşılabilecek menşelerden gelen ve
lisanımızın bünyesine en uygun olan ecnebi kelimelerden” kastın ne olduğu belirsizdir. Acaba
vaktiyle Gökalp’ın Türkçülüğün Esaslarında öne sürdüğü gibi bu Müslümanların Latincesi,
Arapça mıdır yoksa Avrupa dillerinden biri mi yahut her ikisi midir? Münevverlerce en kolay

Mesela Ali Fuad Başgil, 1945 güzünde hükümetin dil siyasetini eleştiren ikisi Cumhuriyet, üçüncüsü Vatan
gazetesinde (“Türkçe Meselesi”, Vatan, 29 Kasım 1945, s. 1,2, 4) olmak üzere üç yazı yayınladı. Aşağıdaki 20.,
23., 32. notlara da bakınız.
12
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anlaşılabilecek menşe hangisidir, lisanımızın bünyesine en uygun derken ne göz önünde
tutulmaktadır?
Dördüncü esas ise milletler arası bir mahiyet iktisap etmiş olan ıstılahların aynen kabul
veya muhafazasıdır. Burada da herhangi bir örnek verilmediği için ne kastedildiği muğlak
kalmaktadır. Bu esasın da üçüncünün devamı niteliğinde olduğu söylenebilir. Buraya kadar
sayılan dört esasın, 1944 yılında Ankara’da Türk Hukuk Kurumunca yayınlanan TürkHukuk
Lûgatinde benimsendiği açıkça belirtilmiştir13.
Bu esaslardan sonra “Komisyonumuz hukuk ilminin kökleri halk arasında yaşayan
müesseselere istinad ettiğini göz önünde tutarak ıstılahlar hususunda bir tek esasla ve meselâ
Latince veya diğer bir lisanda bulunan kelimelerin kabulü [gibi] bir prensiple iktifa etmeği
mümkün ve muvafık görmediği için muhtelif esaslar kabul etmek ve tetkikatını bu esaslar
dâhilinde genişletmek lüzumunu hissetmiştir. Esasen evvelce hazırlanmış olup yukarıda
arzedilen projelerin tanziminde de bu esaslar dâhilinde hareket edildiği görülmektedir.”
denilerek “hukuk ilminin kökleri[nin] halk arasında yaşayan müesseselere istinad ettiği”
vurgulanmıştır. Bu sebeple, bir tek esasla yetinmeyip, birçok esas belirleyip çalışmalarını
genişletme yolunu tutmuş olmaktadır. Türk Dil Kurumu ve Hukuk İlmini Yayma Kurumunun
projelerinin aynı esasları benimsediğine gönderme yaparak, kendi görüşlerine destek
almaktadır. Bu yazı, komisyonun bu tarzda ve bu esaslarla çalışmasını sürdüreceğini
belirterek sona ermektedir.
Hukuk Fakültesi Terim Komisyonu reisi Ebül’ulâ Mardin’in 14 Mayıs 1941 tarihli
yazısında belirtildiğine göre ise komisyon daha önce belirlediği esaslar dâhilinde muntazaman
mesaisine devam ederek 665 terim hakkında düşüncelerini tespit etmiş, bunları muhtelif
fişlere ve listelere geçirmeğe başlamıştır. Çalışma yöntemi tespit edilen Türkçe bir hukuk
teriminin Fransızca, Almanca ve imkân nispetinde Latince karşılıklarının her profesöre
gönderilerek onlardan gelecek mütalaalar üzerine komisyon bunları değerlendirerek dekanlığa
sunacaktır. Hukuk Fakültesi Terim Komisyonunun hazırladığı bu liste elimizde mevcut
olmadığından, hangi terimler belirlenmiş ve Komisyon bunlar hakkında ne gibi mütalaalarda
bulunmuştur bilemiyoruz.

5.3. Üniversite Terim Koordinasyon Heyeti
Üniversite Terim Koordinasyon Heyeti birinci toplantısında, o vakte dek yapılan işleri
gözden geçirmiştir. Komisyon her Perşembe günü toplanıp çalışmalarını sürdürecektir.

13

Türk Hukuk Lûgati, Ankara 1994, s. X.
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Cumhuriyet gazetesi 1 Ağustos 1941 günü 2. sayfasında Üniversite Terim
Koordinasyon Heyeti çalışmasını haber konusu yapmıştır: “Üniversite Terim Koordinasyon
Heyeti dün sabah saat 10’da Üniversitede umumî bir toplantı yapmıştır. İçtimada Maarif
Vekili Hasan Âli Yücel de bulunmuştur. Uzun müddet devam eden toplantıda fakülte terim
heyetlerinin faaliyet raporları okunmuş, bunlar üzerinde amelî münakaşalar yapılmıştır. Hasan
Âli Yücel, profesörler tarafından ileri sürülen mütalaaları yerinde bulmuş ve bu suretle takib
edilecek umumi prensipler hakkında yeni kararlar verilmiştir. Bu kararlara göre, fakültelerde
ahenkli bir çalışma temin edilecek ve bu çalışmalarda Edebiyat Fakültesince hazırlanan
umumi esaslar göz önünde tutulacaktır. Peyderpey tespit edilen terimler profesörlere
dağıtılacaktır. Böylece, katiyet kesbeden terimler tedrisatta her profesör tarafından
kullanılacaktır.” Burada hangi yeni kararların alındığı ve Edebiyat Fakültesince hazırlanan
umumi esasların ne olduğuna dair elimizde herhangi bir veri yoktur.
Ali Fuat Başgil “Uydurma Dil Modası” adlı yazısında hukuk fakültesi ve üniversitedeki
terim çalışmaları hakkında bazı kıymetli bilgiler vermiştir. Onun verdiği bilgiye göre,
üniversitedeki Terim Koordinasyon Heyetinin ilk toplantılarına Ankara’dan Hasan Âli Yücel,
Türk Dil Kurumu başkanı İbrahim Necmi Dilmen ve Şemseddin Günaltay iştirak ettiler.
Otuzdan fazla üniversite profesörü toplandı. Bilsel’in, kısa konuşmasıyla toplantı başladı.
Maarif Vekili Hasan Âli Yücel uzun konuşmasında Türkçenin geriliğinden, fakirliğinden söz
ederek dilimizi Türk Milletine layık bir şekle koymaya karar verdiklerini söyledi14. Yazar,
sözünü ettiği bu toplantılar için açık ve kesin tarihler vermemiştir; bu sebeple, bu toplantıların
hangi yıl/yıllar, ay/aylar içinde gerçekleştiği belli değildir.
Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’in katıldığı bir Terim Komisyonu toplantısında, Hukuk
Fakültesi Dekanı Başgil, “… hukukta dil önce kanun dili, sonra milletin dilidir ve kanun ile
bağlıdır. Kanunun dili de milletin dilidir ve öyle olmalıdır. Kanun insanlara meram anlatmak
için yapılır. Hukuk hocası kanun dilini öğretmelidir, bu aynı zamanda kanunun talebidir,
öğrenciye karşı da vazifemiz kanun diliyle ders vermektir. Eğer bizden tıp ve fen
fakültelerinde olduğu gibi derslerimizi yeni terimlerle yapmamız isteniyorsa, öncelikle,
Anayasa ve temel kanunların dili değiştirilmelidir. Başkaca olmasına ne hukuken, ne de
yöntem olarak imkân yoktur. Bu gerekçelerle biz hiçbir hazırlık yapmadık.” diye mukabele
etmişti. Bunun üzerine, Hasan Âli Yücel, bu görüşleri uygun görür ve ilk fırsatta Teşkilat-ı
Esasiye başta olmak üzere ana kanunları öztürkçeye çevireceğiz der. Gerçekten de 15 Ocak
1945 günü Teşkilat-ı Esasiye Kanununun dili yeni terimlere uyarlanmıştır.
İstanbul Hukuk Fakültesindeki terim çalışmalarının başlamasından itibaren
Rektörlükteki terim çalışmalarına riyaset eden Cemil Bilsel’in rektörlük görevi 29 Temmuz
1943’te sona ermişti. 7 Birinciteşrin (Ekim) 1943 günü yeni Üniversite Rektörünce bir

14

Başgil, 144.
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toplantı düzenlendiğini görüyoruz. Yeni Rektör Ord. Prof. Tevfik Sağlam’ın idaresinde
gerçekleşen bu toplantıda, Dekan Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, ordinaryüs profesörler Tahir
Taner, Muammer Raşit Sevig, Ebül’ulâ Mardin, Mustafa Reşit Belgesay, Samim Gönensay,
Şevket Mehmetali Bilgişin, Andreas Schwarz, Charles Crozat, Ernst Hirş, Prof. Kemalettin
Birsen, Prof. Hıfzı Veldet, Doçent Ferit H. Saymen, Doçent Mehmet Ali Aybar hazır
bulunmuştur. Terimler hususunda Rektör Sağlam:
“Terim meselesi üzerinde bilhassa durmak isterim. Filhakika her fakültenin kendine
göre bir hususiyeti varsa da, bunu kestirmek ve duyulan zorluğu mutlaka yenmek lâzımdır.
Hukuk Fakültesi, kanunların değişmesini beklememelidir. Çünkü kanunlar, Fakültenin ilmî
bir tarzda tesbit edeceği terimlerle değişir. Fakülte, kanunların değişmesini, vazıı kanun
(kanun koyucu) da kanunları değiştirmek için terimleri beklerse, hiçbir zaman müsbet bir
neticeye ulaşmağa imkân kalmaz. Hukuk Fakültesi kendini terim davasının dışında
addetmemelidir. Gelecek ders yılına kadar bütün üniversite, terimlerinin tamamlanacağını
vaadetti. Bu tarihte her şeyin tamam olması için gereken tedbirlerin alınmasını keza rica
ediyorum. Terimleri hazırlayıp gönderdikten sonra tedrisatı kanunlar değişinceye kadar yine
kanun terimleri dairesinde yapmak zarureti esasen baki kalacaktır.”
demek suretiyle, Hukuk Fakültesinin öne sürdüğü ve yukarıda belirttiğimiz ağırdan alma
tavrını değiştirmesi gerektiğini oldukça kuvvetli kelimelerle vurgulamıştır.“Rektör Ord. Prof.
Tevfik Sağlam beyanatının sonunda, temas ettiği meseleler hakkında yazılacak raporların
mümkünse, 17 İkinciteşrin (Kasım) kadar hazırlanmasını teklif ettiğini söyledi. Meclis teklifi
kabul etti.”
Rektör Sağlam’ın bir ay sonra beklediği raporların yazılıp yazılmadığını, yazılmışsa
nerede bulunduğunu bilmiyoruz. Ama aşağıdaki bilgiden görüleceği üzere, terimler meselesi
4 ay sonra toplanan Hukuk Fakültesi Profesörler Meclisinde müzakere konusu olmuştur.
Maarif Vekaletinde, üniversitelerde ve bu arada İstanbul Hukuk Fakültesindeki
serencamını vermeye çalıştığımız terim çalışmalarının neticeleri, Türk Hukuk Kurumunun
Hukuk Lûgatinde ve 10 Ocak 1945 tarihinde öztürkçeye çevrilip kabul edilen Anayasa ve 11
Nisan 1945'te kabul edilen öztürkçe İçtüzükte izdüşümünü bulmuştur. Bu hükme varırken,
belirtmek gerekir ki, bu işte İstanbul Hukuk Fakültesi ve Türk Hukuk Kurumunun rolü,
Maarif Vekaletininkine kıyasla çok sönük kalmıştır, tespiti yapılabilir.
Başgil’in yazdığına göre, 1945 yılı sonlarında İÜ Rektörlüğü, muhtemelen Maarif
Vekaletinden aldığı işaretle fakültelere bir tebliğ göndererek fakültelerin üniversite
bütçesinden yayınlayacağı her eserde Vekaletçe benimsenen terimlerin kullanılmasını zorunlu
tutmuştu. Hatta, bir ara Rektörlükte bir “sansür heyeti” kurulmuştu. Bu sansür heyeti
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hocaların basılacak kitaplarını, basımdan önce terim bakımından inceler ve terimlerini düzeltir
ondan sonra bunlar yayına giderdi.15
Gerçekten de 20 Nisan 1924’te çıkarılan, 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 10 Ocak
1945 tarihli ve 4695 sayılı Kanunla dili arılaştırılmış ve bu haliyle 24.12.1952 tarihine kadar
yürürlükte kalmıştır. Bu tarihte 5997 sayılı Kanunla 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
değişiklikleriyle birlikte yeniden yürürlüğe sokulmuştur. Dolayısıyla, 1945-1952 arasında
yürürlükte kalan dili arılaştırılmış anayasa, içerik olarak 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile
aynı olmakla birlikte, hukuki açıdan (şekli olarak) farklı bir anayasadır16.

5.4. Terim Koordinasyon Heyeti Raporu
Rektörlükte teessüs etmiş Terim Koordinasyon Heyetince kaleme alınan 2 sayfalık
tarihsiz yazıda ise “Terim Koordinasyon Heyetimiz, fakülte terim komisyonları tarafından
hazırlanan raporları mukayese ve tetkik ettikten sonra, her maddeyi reye vazederek yabancı
terimlerdeki ilk ve son eklerin ve harflerin aşağıdaki şekillerde yazılmasını kabul etmiştir.17”
denilmektedir. Bundan sonra 16 adet harf, ön ek veya son ekin nasıl yazılacağı, bazen
örneklerle birlikte, gösterilmiştir. Ayrıca Batı dillerinden alınma kelimelerdeki u harfinin
u/ü’den hangi sesle telaffuz edileceği görüşülmüş, o ana kadar dile girmiş üniversite gibi
kelimeler hariç, karar fakülte terim komisyonlarının takdirine bırakılmıştır. Mandat ve
doktorat kelimelerinin manda ve doktora gibi yazılmalarına karar verilmiştir. Bunları Ek 4’te
aynen vereceğimiz için burada geniş olarak zikretmiyoruz.
Cumhuriyet gazetesi 20 Temmuz 1943 günü 2. sayfasında “Terim heyetinin kararları”
başlıklı haberinde “Üniversite Terim Koordinasyon Heyeti dün öğleden sonra Rektör Cemil
Bilsel’in reisliğinde bir toplantı yapmış; fakülte terim heyetlerinin tespit ettikleri terimlerin
tasnifiyle meşgul olmuştur. Koordinasyon heyeti kitab ayrımına aid terimleri (kitab, cild,

Başgil, 173, not. 57.
F. Y. Türinay, “Bir Kelime Olarak ‘Anayasa’nın Tarihsel Yolculuğu Üzerine Düşünceler”,
portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2011-95-726.pdf ve orada atıf yaptığı kaynaklar. Cem Eroğul, “Anayasa
ve Tüze Dilinin Türkçeleştirilmesi”, s. 134 vd., http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/465/5319.pdf, (E. t.
26.01.2019).
17
Bu komisyonun bir üyesi olan Ernst E. Hirsch, bazı ilgi çekici gözlemlere yer vererek hukuk fakültesi
hocalarını eleştirir: “Türk hukuk diline dokunmaya pek kimse yanaşmıyordu. Gösterdikleri sebep, kanun
yapıcının kanunlarını hâlâ geleneksel terminolojiyle yazdığı sürece, bilim dilinde değişiklik yapmanın anlamı
olmadığı idi. Aslında tam tersinin doğru olduğu, yani kanun yapıcının bilim alanından gelecek önerileri
beklediği gerçeği ise, bir türlü görülmedi.”(Ernst E.Hirsch, Anılarım, çev. Fatma Suphi, TÜBİTAK 11. b.,
Ankara, 2008, s. 236). Hirsch, Terim Koordinasyon Komisyonunda Avrupa dillerinden alınma terimlerin imlası
hususunda Rektörün belirleyiciliği olduğu, kendisinin Almanca telaffuzlarının esas alınması çabasının ilgi
görmediğini de anlatır. Age, s. 237. Genel olarak Türkçeleştirme ve terimler konusunda Hirsch’in tespitleri için
223-225 ve 236-238.
15
16
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kısım, ayrın, bölüm, başlık; madde; paragraf) olarak kabul etmiştir. ….” biçiminde bir hayli
bilgi vermiştir.

5.5. Sonuç
İstanbul Üniversitesinin Terim Koordinasyon Heyetinin terimlerin yazılma tarzının
belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı gözlemlenmektedir. Bu yazıda, daha çok değinilen tıp
ve hukuk dili terimleri konusunda ise ayrıca şu tespitler yapılabilir:
Osmanlı tıp adamlarının, kısa zamanda, İslam dünyasının Latincesi niteliğindeki
Arapçaya dayanarak kurdukları tıp terimlerine rağmen, Cumhuriyet terimbilimini kuranlar, tıp
dilinde Grek-Latin kökenli terimlere teslim olarak tam bir başarısızlığa18; hukuk dilinde de
bin yıllık oturmuş hukuk terimlerini Türkçeleştirerek kültürel devamlılığı koparmak pahasına
bedeli ağır bir başarıya imza atmış görünmektedirler. Hukuk dilindeki bedeli ağır başarı da
eskinin “meşru”, “hukuki” ve “kanuni”sini tek bir “yasal” kelimesine indiren bir “başarı”dır.
Hukuk dilindeki ve düşünüşündeki kültürel devamlılığın kırılması sonucunda, -örnek olsun
diye zikredelim-, Cemil Bilsel’in 1946 yılında öztürkçe yazdığı San Fransisko Çalışmaları
eseri bugün anlaşılabilir iken, Sıddık Sami Onar’ın 1966’da üçüncü baskısı yapılan o günün
diliyle yazılmış üç ciltlik İdare Hukukunun Umumi Esasları kitabı o kadar rahat anlaşılamaz.
O kadar ki, bir insan ömrü içinde, yeni gelen kuşaklarca anlaşılamayacağı endişesiyle hocalar
kendi kitaplarının dilini sadeleştirme mecburiyeti hissetmişlerdir. Terim çalışmaları esnasında
İstanbul Hukuk Fakültesi hocalarının çoğunlukla muhafazakâr bir tavır takındığı ve bu tavrın
bazı istisnalar olmakla birlikte bütün hukuk camiasınca benimsendiği, yukarıda da
bahsettiğimiz Türk Hukuk Lûgatinin hazırlanmasında İstanbul Hukuk hocalarının tespit ettiği
esaslara açıkça atıf yapılmasından da bellidir. Fakat otuzlu yıllarda Orhan Arsal ve Edip
Serdengeçti, ilerleyen yıllarda, Cemil Bilsel, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İsmet Sungurbey,
Aytekin Ataay, Tarık Özbilgen gibi bazı saygın hukukçular, hukuk talebesinin anlayamadığı
bir hukuk dili icat etmeye teşebbüs etmişler19; bu teşebbüste ara ara gelgitler yaşansa da
hukuk dilinin öztürkçeleştirilmesi günümüze kadar devam etmiştir20.

Zeki Zeren, “İlim Dilimiz Tıbbî Terimler”, 5 Temmuz 1941, Cumhuriyet, s.3 ve 10 Temmuz 1941, s.2. İki
makale ile çalışmalar hakkında bilgi vererek kendisinin ve arkadaşlarının görüşlerini özellikle tıp terimleri
bakımından izah etmiştir.
19
Tepki çeken bu tutum için bkz. Peyami Safa, “Bu Ne Biçim Hukuk Dili”, Tercüman, 28 Nisan 1959 ve
Günvar Otmanbölük, “Hukukta Uydurma Dil Merakı”, Yeni İstanbul, 5 Ocak 1963.
Hirsch, yeni terimlerle anlaşılmaz hale gelen Türk kooperatifler mevzuatının içeriğinin Hirsch’in
gerçekleştirdiği Almanca çevirisinden sonra anlaşıldığını yazan bir Türk meslektaşından söz eder. age., s. 224.
20
Hirsch, 1981’de kaleme aldığı hatıratında terimler meselesinin Türk hukuk dili için hâlâ çözümsüz olduğu
tespitini yapmaktadır, Hirsch, age, s. 236.
18
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Tıp dilindeki başarısızlığı, ilaç reçetelerinde ve herhangi bir tıp makalesinin daha
başlığında görmek mümkündür. Halbuki terimleri değiştirmek için davrananların önemli bir
bölüğü, terimler Türkçe köklerden olursa halk onları kolay anlar iddiasıyla ve maksadıyla
yola çıkmışlardı. Onlara göre, mevcut terimleri halk anlayamıyordu. Bir başka bölük ise
“Türkçeyi ümmet dili halinden çıkarıp Batı Avrupa medeniyetine bağlı bir millet dili haline
getirmeyi öngörmüştü. Bunların önemli bir temsilcisi olan ve ciddi, ilgi çekici dil yazıları
kaleme alan Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Ragıp Hulusi Özdem şöyle diyordu:
“Bunun zaruri neticesi de, prensip itibarıyla bu ümmet lisanının az çok eskimiş İslamî
milletlerarası tabirleri yerine Garbın klasik (Yunanca-Latince) milletlerarası terimlerini
koymaktır.21”
Etkili bir yazar, kültür adamı ve gazeteci olarak tanınan Peyami Safa da terimlerin
Greko-Latin kaynağından alınmasını savunarak bu yanlış yola girişte önemli bir rol oynamış
görünüyor22. Ünlü felsefeci Mustafa Namık Çankı, “Terimlerde Şarktan kaçarken Garba
mı?23” başlıklı yazısında bu duruma dikkat çekmiştir. Üniversite kelimesi yerine Osmanlı
âlimleri Arapçada da olmayan “darülfünun” kelimesini yapmışlardı. 1933’te, üniversite
reformu sırasında Darülfünundan Üniversiteye geçerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif
Encümeninin mazbatasında dile getirilen şu nokta pek dikkat çekicidir: “Yeniden açılacak
olan İstanbul Üniversitesinin adı üzerinde epeyce konuşuldu. Türk diline Darülfünun kelimesi
kadar Üniversite kelimesi de yabancı olduğundan dil heyetince kabul edilecek öz bir karşılık
bulununcaya kadar (Üniversite) kelimesi beynelmilel bir tabir olduğuna göre muvakkat olmak
kaydıyla ve önümüzdeki sene zarfında teklif edilecek teşkilat kanunlarında yerine Türkçesinin
ikamesi temennisi ile kabul edildi.24” Bu hususta, Terim Koordinasyon Heyetinin raporu
“üniversite” kelimesinin Türkçeleştiğidir25. Özellikle tıp terimleri yönünden kurul üyelerinin

Ragıp Hulusi Özdem, “Dil Onarımının Esasları Üzerinde Bir Anlaşma” başlıklı IV. Dil Kurultayında
okuduğu tebliğini, Türk Yurdu dergisinin 1942 yılının başında yeniden başlayan ikinci serisinin ilk üç (C XXVI,
S 1, 2, 3) Eylül, Ekim, Kasım) sayılarında yayınlamıştı. Yazarın kitap haline getirilmiş yazıları için bkz. Dil
Bilimi Yazıları, haz. R. Toparlı, TDK Yayınları, Ankara 2000, 901 s.
İslam medeniyetinden Batı medeniyetine geçme hakkında, Süleyman Hayri Bolay’ın hazırladığı abidevi bir eser
olan Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi (7 Cilt-8 Kitap, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2015)nde
çıkan benim “Hukuki Düşünce Yahut Cumhuriyetin Hukuk Devrimi: “Bedevîlikten Medenîliğe Geçiş”” başlıklı
yazıma da bakılabilir.
22
Peyami Safa, “Terim Rezaleti”, Cumhuriyet, 15 Aralık 1939; “Gene Terim Bahsi”, Cumhuriyet, 16 Aralık
1939, nakleden Yusuf Akçay, “Peyami Safa'ya Göre Türk Dili (Türkçenin Sorunları / Çözüm Önerileri),
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2005, S 13.
23
Mustafa Namık Çankı, “Terimlerde, Şarktan Kaçarken Garba mı?”, Cumhuriyet, 25 Temmuz 1942.
24
31 Mayıs 1933 tarih ve 2252 sayılı İstanbul Darülfünunun İlgasına ve Yerine İstanbul Üniversitesinin
Kurulmasına Dair Kanun, RG 6/vı/1933- S 2420. Maarif Encümeninin mazbatası için bkz. TBMM Zabıtları,
Dördüncü Devre, 15. C, sıra no 249, s. 2; Cumhuriyet, 2 Ağustos 1943, s.2. Ersoy Taşdemirci, “Atatürkün
Önderliğinde 1933 Üniversite Reformu”, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/219061 (E. t. 31.01.2019).
25
Ek. 4. Belirtelim ki, Arapça, Farsça, Hırvatça, Macarca gibi birçok dil, üniversite kavramını kendi
kelimeleriyle ifade etmişlerdir.
21
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bir bocalama yaşadıkları ve başlama amacına ters düştükleri söylenebilir26. Hukuktaki gibi
tıpta da bevliye, asabiye, cildiye gitmiş, yerine “üroloji”, “nöroloji”, “dermatoloji” gelmiştir.
Bugün hukuk dilimize baktığımızda bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığımız açıktır. Bir süre
evvel whatsapp guruplarında şöyle bir haber paylaşıldı: “Hakim karar verdi sanığa 1 yıl ile 3
yıl arası ceza. Böyle ceza olmaz dedik. Kanunda böyle yazıyor demez mi. Yargı gülmece
oldu...” gibi paylaşımlar dolaşıyordu. Bunlar eğer doğruysa ne dil ne de mantık bilmediğimize
hükmetmek gerekecektir. Demek ki acilen hem dil hem de mantık öğrenmek
mecburiyetindeyiz.
Hele mantık şimdilik şöyle dursun, dil üzerine birkaç söz söyleyelim. Nedense hukuk hocaları
hukuk terimlerini değiştirmede çok heveskâr davranmışlardır. Geçen yüzyılın başındaki
hukuk dilimiz ile bugünkü hukuk dilimizi mukayese ettiğimizde arada dağlar kadar fark
olduğunu hayretle göreceğiz. Bugünkü hukuk hocalarının kendi hocalarını yetiştiren hocaların
dilini anlamadıklarını söylersem abartmış olmam. Mesela, Dönmezer’in, Ebulula Mardin’in,
Sıddık Sami Onar’ın, Okandan’ın eserlerini bugünkü genç hocalar okuyup anlayamazlar. O
halde Nasreddin Hocamızla ilgili meseli hatırlamanın tam zamanıdır: Hani Hoca bindiği dalı
keser ya! Bizim hukuk hocalarının yaptığı tam da budur. Böylece vardığımız yer neresi midir?
Temyiz gücü ayırt etme gücü, buluğ ergenlik, rüşd erginlik olmuştur. Müşahedelerimize
göre talebelerimiz ergin, erginlik; ergen, ergenlik terimlerini karıştırarak birbiri yerine
kullanılıyorlar. Ayırt etme gücüne gelince o büsbütün bir fecaattir. Sonuç olarak isabetli
olmayan bu söz, temyiz kudreti veya temyiz gücü gibi asırlardır kullanılan bir terimi tahtından
etmiş, dilimizde de kekre bir tat bırakmıştır.
Gelişmiş toplumlar dilde kullanılan kelimelerin sıklık ölçüsünü tespit edip öğrenimde onları
kullanmaya üstünlük verirken biz, bin yılların yerleştirdiği kelimeleri atıp ya yeni kelimeler
icat ediyor yahut da hiç bilinmeyen kelimeleri bilinir kılmaya gayret ediyoruz. Böylece
nesiller arasındaki bağı koparıyoruz. Üstelik bu hususta muhafazakârı da muhafazakâr
olmayanı da aynı yolda yürümekte bir beis görmüyor! Neticede, kültür ve hukuk kültürü
aktarması gerçekleşmemektedir. Hukuk sistemi ve kültürümüz köksüz ve dayanaksız
olmaktadır. Önceki hukuk kültürü mirasından gereğince yararlanma imkanı bulamamaktadır.
Bir neslin hukukçularıyla önceki veya sonraki neslin hukukçuları bambaşka bir hukuk diliyle
konuşup yazıyor duruma düşmüşlerdir. Biz tarihimizde tabaka tabaka dil çevrelerine
rastlıyoruz.

Bkz. Zeki Zeren’in Cumhuriyetteki 5 Temmuz 1941 tarihli yazısının girişi: “Mühim noktalar, ilmi halka
değil, halkı ilme yaklaştırmak ve bugün dilde yaşayan terimleri muhafaza etmektir.”
Süreyya Ülker’in insan takatini zorlayan, övgüye değer çalışması Büyük Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü (LatinceTürkçe) (İstanbul 2004, 1544 s.) ve tavrı bundan ayrı tutulmalıdır.
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Oysa 1930’lara kadarki hukuk dilimiz bin yıllık bir birikimin sonucu olarak zengin, belirli,
açık, genellikle fıkıh (İslam hukuku) terimleriyle oluşmuş ve bu sebeple de din dili olan
Arapçadan kaynaklanmış bir dildi. Batı dilleri için Latince ne ise yani hangi işlevi görmüşse
Müslüman milletler için de Arapça o idi. Dolayısıyla bunu bir mesele olarak algılamamak
gerekiyordu. Sözünü ettiğimiz o bin yıllık dile Tanzimattan sonra çok az sayıda Fransızca
veya diğer Batı dillerinden pek az kelime girmişti. Birçok yeni hukuk kavramının, kanunlar
vekurumlar alınırken karşılığı bulunmuş ve öylece alınmıştı.
Hukuk kültürünün aktarılmasındaki eksiklik yahut kopukluk yanı sıra hukuk dilinin
sağlayacağı güvenlik, istikrar, açıklık, netlik de kaybolmaktadır. Böylece hukukçular
arasındaki iletişim zedelenmekte, adaletin tecellisi tehlikeye düşmektedir.
İstanbul Hukuk Fakültesi hocalarının çoğunlukla muhafazakâr bir tavır takındığı ve bu tavrın
bazı istisnalar olmakla birlikte bütün hukuk camiasınca benimsendiği, yukarıda da
bahsettiğimiz Türk Hukuk Lûgatinin hazırlanmasında İstanbul Hukuk hocalarının tespit ettiği
esaslara açıkça atıf yapılmasından da bellidir. Fakat otuzlu yıllarda Orhan Arsal ve Edip
Serdengeçti, ilerleyen yıllarda, Cemil Bilsel, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İsmet Sungurbey,
Tarık Özbilgen gibi bazı hukukçular, hukuk talebesinin anlamakta zorlandığı yeni hukuk
terimleri icat etmişlerdir.
Sonuç olarak, bazı sorunlarına rağmen, bugünkü hukuk dilimizin her türlü konuyu, hukuki
ilişkiyi, durumu, olayı ifade etme gücüne sahip yetkin bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Bu dille
en çetin hukuki sorunları bile tartışabiliriz. Yabancı dillerde yazılmış hukuk kitaplarını
dilimize rahatlıkla çeviriyoruz ve çevirebiliriz. Bütün tasfiyeye çalışmalarına rağmen, Türk
hukuk dilinin gelenekle bağını sürdürdüğünü de söyleyebiliriz: Adalet, mahkeme, hak, hukuk
gibi terimlerle bunun sürdüğünü görüyoruz.

Okuma Parçası
Muhtemelen 1940’lı yılların ortalarında İÜ Rektörlüğünde Oluşturulan Terim
Koordinasyon Komisyonunun raporu
Terim Koordinasyon Heyetimiz, fakülte terim komisyonları tarafından hazırlanan
raporları mukayese ve tetkik ettikten sonra, her maddeyi reye vazederek yabancı terimlerdeki
ilk ve son eklerin ve harflerin aşağıki şekillerde yazılmasını kabul etmiştir:
Auto = Avto olarak yazılacaktır (Türkçeleşmiş olanlar eskisi gibi oto olarak
yazılmakta devam edecektir: otomobil gibi),
c

=

a) kalın hecelerde k harfiyle yazılacaktır. (kapital gibi)
108

Sayfa 109

b) İnce hecelerde telaffuza hangi harf elverişli geliyorsa, yeni konacak
terimlerde Fakülte komisyonları ona göre C mukabilini tesbit edeceklerdir.
en

= (kelime başında ve ortasında) = en olarak yazılacaktır. ( Endogen gibi)

g
= a) başta: lisanımıza girmiş olanlardan maada yeni alınacaklarda g harfi esas
ittihaz edilmiştir. i
b) sonda: (logie son ekinde): j harfi kabul edilmiştir. (loji) olarak.
h

=

Yabancı terimlerin başında muhafaza edilecektir, (Hipotez, Hipotek gibi),

ia

=

Aynen ia olarak yazılacaktır.

ie

=

(terimlerin sonunda) yalnız i harfiyle yazılacaktır.

in

=

(terimlerin başında ve ortasında) = in harfleriyle yazılacaktır.

(Yalnız Türkçeleşmiş kelimeler bu kaideden istisna edilmiştir. Enternasional ve enstitü
gibi).
io

=

Aynen io harfleriyle yazılacaktır.

isme (terimlerin sonunda) = ism olarak yazılacaktır (eskidenberiisma şeklile
türkçeleşmişolanlar istisna edilmektedir: romatizma, mekanisma gibi)
ph

=

Yalnız f harfiyle lisanımıza nakledilecektir. (filozof kelimesinde olduğu

Rh

=

Yalnız r harfiyle yazılacaktır.

gibi).

sion (terimlerin sonunda) = telâffuza göre komisyonlar tarafından münferitkelimeler
üzerinde tetkik edilerek karar verilecektir.
th

=

yalnız t harfiyle yazılacaktır(teori kelimesinde olduğu gibi).

x

=

ks harfleriyle yazılacaktır. (eksogami kelimesinde olduğu gibi) .

y

=

Dilimize i harfiyle nakledilecektir.

Not: Terim Koordinasyon Heyetimizde yukarki listeye dâhil bulunmayan maddeler
arasında, u harfinin lisanımızda u veya ü harfleriyle yazılması meselesi mevzubahs edilmiş ve
bu cihet –şimdiye kadar türkçeleşmiş bulunan Üniversite gibi kelimeler istisna edilerekfakülte terim komisyonlarının takdirine bırakılmıştır. Mandat ve doktorat kelimeleri de reye
vazedilerek manda ve doktora şeklinde yazılmalarına ekseriyetle karar verilmiştir.
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Bölüm Sonu Soruları
1. I. Tarama Sözlüğü
II. Derleme Sözlüğü
III. Türk Hukuk Lûgatı
IV. Osmanlıcadan-Türkçeye Kılavuz
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır?
A) I-II-III
B) I-II-IV
C) II-III
D) II-IV
E) III-IV

2. Türkçenin sadeleştirilmesi ve yabancı kelimelerden arındırılması çalışmalarının
yapılması için kurulan Türk Dili Tedkik Cemiyeti hangi yılda kurulmuştur?
A) 1930
B) 1931
C) 1932
D) 1933
E) 1934

3. Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’in talebi üzerine hukuk ıstılahları hakkında
incelemelerde bulunmak üzere kurulan komisyonun başkanlığını aşağıdaki
hukukçulardan hangisi yapmıştır?
A) Sıddık Sami Onar
B) Ali Fuat Başgil
C) Tahir Taner
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D) Recai Galip Okandan
E) Ebül’ulâ Mardin

4. İstanbul Üniversitesi ve Hukuk Fakültesindeki dil çalışmalarını “Uydurma Dil
Modası” adlı yazısıyla eleştiren hukukçu kimdir?
A) Sadri Maksudi Arsal
B) Ali Fuat Başgil
C) Cemil Bilsel
D)Muammer Raşit Sevig
E)Samim Gönensay

5. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun dili hangi yılda yeni terimlere uyarlanmıştır?
A) 1941
B) 1942
C) 1943
D) 1944
E) 1945

6. İsviçre Medeni Kanunu Türkiye Cumhuriyeti tarafından hangi yılda alınmıştır?
A) 1925
B) 1926
C) 1927
D) 1928
E) 1929
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7. Temyiz gücü
kullanılmaktadır?

kavramının

karşılığı

olarak

bugün

aşağıdakilerden

hangisi

A) ergenlik
B) erginlik
C) ayırt etme gücü
D) rüşd
E) buluğ

8. Aşağıdaki terim karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) darülfünun-üniversite
B) buluğ-ergenlik
C) asabiye- nöroloji
D) rüşd-erginlik
E) bevliye-dermatoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin öztürkçeleştirilmesi çalışmalarını eleştirmiştir?
A) Peyani Safa
B) İsmet Sungurbey
C) Aytekin Ataay
D) Tarık Özbilgen
E) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu

10. Rüşd kavramının karşılığı olarak bugün aşağıdaki kavramlardan hangisi
kullanılmaktadır?
A) ergenlik
B) erginlik
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C) ayırt etme gücü
D) kısıtlı
E) buluğ

1.B / 2.C / 3.E / 4. B / 5. E / 6.B / 7.C / 8.E / 9.A / 10.B
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6. HUKUK DİLİ TARTIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hukuk Dilinin Türkçeleştirilmesindeki Tartışmalar
Osmanlı Klasik ve Tanzimat Döneminde Hukuk Dilinin Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Hukuk Dilindeki Değişimler
Günümüzde Hukuk Dilinin Türkçeleşmesindeki Yaklaşımlar ve Resmi Uygulamalar
Sadri Maksudi (Arsal)’nin konuyla ilgili görüşleri
Ali Fuad Başgil’in konuyla ilgili görüşleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hukuk dilinin Türkçeleşmesi yönündeki yaklaşımlar nelerdir?
2. Hukuki sahada kullanılan dilde yabancı kelimelere yer verilmeli midir?
3. Hukuk dilinin Türkçeleşmesi hususunda Tanzimat öncesi ve sonrası dönem bakımından
Osmanlı Devleti uygulaması ne şekildedir?
4. Cumhuriyet döneminde hukuk dili nasıl bir gelişme göstermiştir?
5. Hukuk dilinin Türkçeleşmesi bakımından günümüzde tercih edilen yaklaşımlar
nelerdir?
6. Günümüz hukuk mevzuatında hukuk dilinin seyri ne şekildedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Hukuk Dilinin
Türkçeleştirilmesindeki
Tartışmalar

Hukuk dilinin
Türkçeleştirilmesindeki
tartışmalar hususunda bilgi
edinmek
Hukuk diline yönelik
tartışmalarda başlıca
görüşlerin belirtilerek
dönemsel uygulamalara ışık
tutulması ve günümüzde
tercih edilen resmi yaklaşım
şeklinin gösterilmesi

Hukuk Diline Yönelik
Tartışmalarda Başlıca
Görüşler ve Resmi Yaklaşım
Şekli

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak
ve
videoları
izleyerek

Okuyarak
izleyerek

ve

videoları
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Anahtar Kavramlar
 Hukuk Dili
 Türkçeleşme-Türkçeleştirme-Arılaştırma
 Yasa-Kanun-Hukuk
 Nizamname-Tüzük-Statü-Ana Statü-Yönetmelik-Ana Yönetmelik
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6.1. Hukuk Dili Tartışmaları
Cumhuriyet döneminin her aşamasında dil ve hukuk dili tartışması yaşanmıştır. Şimdilerde
sönmüş görünse de ara sıra sağda solda fayrap ettiği, başka deyişle alevlendiği görülmektedir.
Burada bütün tartışmaları belirleyip özetlemeye imkân yoktur. Önemli gördüğümüz bazılarını
aktarıp bazı yorumlarda bulunmak istiyoruz.
Hukuk dilinin Türkçeleşmesi veya Türkçeleştirilmesi gibi bir gayenin takip edildiği
söylenebilir. Meseleye Türkçeleşme, Türkçeleştirme diye de bakılabilir. Çünkü hukuk dilimiz
bir yandan tabii akışla Türkçeleşmiş, bir yandan da devletin ve hukukçuların çabalarıyla
Türkçeleştirilmiştir.
Akla neye Türkçe denileceği de gelebilir. Bütün kelimelerin Türkçenin öz malı olmasını
arayanlar sadece bu öz Türkçe sözlere, Türkçe diyeceklerdir. Her dilin, başka dillerden alarak
geliştiğini gözlemleyenler ise başka köklerden de gelse yüzyıllardır kullanılan sözlerin artık
Türkçe sayılması gerektiğini savunacaklardır.
Orhun Yazıtlarında (Abidelerinde) töreden, kağanın töre koymasından söz edilmektedir. Bu
yazıtlarda, kamu hukuku kavramları dikkatimizi çekmektedir. Abidelerde geçen “töre”
kelimesi, kanun ve hukuku ifade etmektedir. Sonra büyük bir baht eseri olarak Uygurlardan
bize çok sayıda hukuk belgesi kaldığını belirtelim. Doğu Türkistan’da 20. asır başlarında
bulunan bu Türkçe hukuk belgeleri bugüne kadar birçok araştırmaya konu olmuş, ünlü Japon
bilim adamı Nobuo Yamada bunlar üzerine bir ömür hasretmiştir. Ölümünden sonra Peter
Zieme üç cilt halinde bu çalışmaları yayınlamıştır. Bu bize, 10. asırdan başlayarak Türkçe
gelişmiş bir hukuk diline sahip olduğumuzu göstermektedir. Bilindiği gibi bir “siyasetname”
olan İslam devri ürünü Kutadgubilikde de hukuki kurumlar ve kavramlar önemli bir yer tutar.
Buradan hızlıca Büyük Selçuklu devletini ve haleflerini, Hindistan’da, Mısır’da, bugünkü
Rusya coğrafyasında kurulan Türk devletlerini bir yana bırakıp Osmanlıya gelirsek çok
zengin bir hukuk mirasıyla ve tabii hukuk diliyle karşılaşırız.
Osmanlılar bazı fıkıh kitaplarının çevirisi ve bazı risalelerin yazımıyla, fetva kitapları ile,
kanunnameleri ve mahkemeleriyle Türkçeyi bir hukuk dili olarak geliştirmeyi
sürdürmüşlerdir. Tanzimat devrine gelindiğinde ise Fransadan yeni kanunların ve hukuki
müesseselerin alınmasıyla hukuk dilinde bir canlanış olduğu söylenebilir. Avrupadan gelen
kelimelere karşılıklar aranıp bulunmuştur. Bu devirde medeniyet, mukavelat muharriri
(daha sonra katibiadl), muhami, müddeiumumi (savcı), muvazene (muvazene kanunu),
gibi terimler sivilasyon, noter, avukat, procureur général, budget kelimelerine karşılık
bulunmuştur. Bunların tümü de isabetli ve doğru karşılıklardı ve çağrışımları da derindi.
Bunlar gibi o zamana kadar düzenli bir kanun yolu olmadığı için terimleri de doğmamış olan
Temyiz Mahkemesi Yargıtay, Devlet Şurası Danıştay, Muhasebat Divanı Sayıştay yapıldı.
İkincilerin birincilerden daha isabetli olduğu söylenemez sanırım. Bu arada kanun yasa, beraat
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aklanma, zabıt tutanak gibi eski kelimelerin yerine yenileri konulmuş ama dilde bir zenginlik
sağlanamadığı gibi yukarıda belirttiğimiz mahzurlar ortaya çıkmıştır.
Yeni kelime yapmanın bütünüyle yanlış olduğu söylenemez. Avrupa dillerinden yenice dile
giren kelimelerin yerleşmeden karşılıklarının bulunması birçok açıdan savunulabilir. Burada
bu soy kelimeler için birkaç örnek vermek isterim. Temyiz kudretine gelene kadar “leasing”i
Türkçeleştirebilirdik, “finansal kiralama” denildi ama gene “yabancı” kaldı; “mali kiralama”
daha doğru olabilirdi. Factoring, overbooking, akreditasyon, akredite legal, legalite,
illegal, illegalite, süje, pozitif hukuk, hukuk doğmatiği, doğmatik hukuk gibi terimleri
dilimizde daha güzel ifade etmeyi araştırmamız daha elzem bir iş değil mi? Factoring
faktörleme (veya etkenleme), overbooking artık satış olarak karşılanabilir. (İngilizcedeki –
ing takısı bankingde olduğu gibi dilimize –cılık gibi tercüme edilebileceği gibi swimmingde
olduğu gibi yüzme, yüzüş şeklinde de çevrilebilir). Dolayısıyla overbooking karşılığı artık
satış, factoring karşılığı faktörleme hem kolay söylenen, hem kolay yazılan ve aynı zamanda
manayı da taşıyan kelimelerdir. Overbooking karşılığı için teklif ettiğimiz artık satış
terimindeki artık, artık değer, artık emek, artık göl, artık gün, artık yıl birleşik kelimelerde de
benzer işlevi görmektedir ve terimin anlamını da tamamen karşılamaktadır.
Bu arada birçok sözlüğün hazırlandığı da bir olgudur. Bunlardan birini yakın zamanda
yeniden yayınladık. Türkzâde M. Ziyâeddin’in bu sözlüğündeki 1135 madde başının
tamamına yakını, başta Arapça olmak üzere başka dillerden gelmektedir. Av, damga, tapu, vb.
gibi Türkçe kökenden gelen kelimeler bir elin parmaklarını ancak bulur.
Dilde halk diline yaklaşma eğilimini modernleşme döneminde Şinasi başlatmıştı. 1860da
çıkarmaya başladığı Tercüman-ı Ahval, 1862de çıkardığı Tasvir-i Efkar gazeteleri ile
Türkiye’de gazeteciliğin gelişmesinde önemli katkıları olan Şinasi, halkın anlayacağı bir dille
yazma eğilimini benimsemiştir. Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yenilikler arasında şiire
akıl, medeniyet, hak, adalet, eşitlik ve kanun gibi yeni kavramlar getirmesi gösterilmiştir.
Reşid Paşa’ya da “reisicumhur” (“Eyâ ahali-i fazlın reis-i cumhûru”) demişti yani bugünkü
“cumhurbaşkanlığı” sözünün de ilk kullananı belki odur. Şinasi’den etkilenen Namık kemal
de bu kavramları işlemiş, yanına vatan ve hürriyet kavramlarını da koymuştur.
Şinasi uzun süre Paris’te yaşadığı için Fransız düşünürlerinden etkilenmiştir. Hukuk yerine
“kanun” kelimesini kullandığı Reşid Paşa’yı öven “Kaside”sinde “Kanunun özü hak ve
adalettir. Bu iki temel ilke sayesinde güçlü olanların, toplumun sağlayacağı yararları kendi
çıkarları doğrultusunda kullanmaları engellenir. Hak güçlünün değil, haklının olur. Böylece
hukukun temel ilkelerinden olan adalet gerçekleşir. Şair bu düşüncelerini şöyle dile getirir
(Abdülhalim Aydın):
Muğâlib oldu tabii tabây'î zi-rûh
Kavî zaîfi eder kahr ü cebr ile teshîr
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Bu cebri men' için akl-i beşer kodu kanun
Ki ettiler ana hükmünce adl ü hak ta'bîr
Bu adl ü hakka diyânet demiş kimi âkıl
Takıldı nefs ü hevanın boğazına zincir.”
1870’lerden sonra “Kanun” kelimesi yerini “hukuk”a bırakarak, daha dar bir manayla
yaşamaya devam edecektir. Ama günümüzde “yasa” kelimesinin “kanun”la rekabet içinde
olduğunu söyleyebiliriz.
Bununla birlikte, çok az hukukçunun farkında olduğu, “Yasa” adını taşıyan tek bir
“kanun”umuz var; o da şudur: 2108 s. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası. Kanun
Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 10.09.1977 Sayısı: 16053 Kabul Tarihi: 29.08.197727
“Hukuk” kelimesinin, bugünkü anlamıyla dilde kullanılması hakkında Kemal Gözler bir
makale yazmıştır (K. Gözler, “Hukuk kelimesi kaç yaşında? Etimoloji bize ne söyler?”,
www.anayasa.gen.tr/hukuk-kac-yasinda.htm, E. t. 6/8/2019) Yine “İslam hukuku terimi kaç
yaşında? Fıkıh yerine ne zamandan beri İslam hukuku terimi kullanılıyor?”,
www.anayasa.gen.tr/islam-hukuku-kac-yasinda.htm, E.t. 6/8/2019)
Uygulamada avukatlar, hâkimler, savcılar “kanun”u kullandıkları gibi eş anlamlı olarak
“yasa”yı da kullanmaktadırlar. Oysa, “yasa” kelimesi kanun koyucu tarafından Anayasadan
sonra gelen büyük (ana) kanunlar için kullanılabilir. Anayasadan sonra gelen Medeni
Kanun, Ceza Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu gibi
“büyük ve temel” kanunlara Fransızcadaki “code” kelimesi karşılığı “Yasa” diyelim;
daha az esaslı veya sıradan kanunlara da bugün olduğu gibi “kanun” demeyi
sürdürelim. Böylece Avrupalıların “kod” (code) dediği ana kanunlar dilimizde “yasa”
terimiyle karşılık bulsun; daha küçük sıradan yasama ürünlerine de “kanun” denilerek hem
terim zenginliği, hem de hukuk edebiyatında birlik sağlanmış olsun. Benim buradaki önerim,
kurallar mertebelenmesinde (normlar hiyerarşisinde) yeni bir adlandırmaya gidip her iki
terimi de hukuk sistemimize “resmen” dâhil etmektir. Sonra Tüzük, Yönetmelik gelsin.
Cumhuriyete gelince 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu, o dönemde nüfusun çoğunu
oluşturan vatandaşlar anlasınlar diye bayağı Türkçe olarak kaleme alınmıştır.
22.4.1926 t. ve 818 s. Borçlar Kanununun 543 maddesi “Tashihat” (düzeltmeler) başlığı
altında Borçlar Kanununda ve 643 s. Türk Kanunu Medenisinde yer alan bazı terimleri
düzelterek Türkçeleştirmiştir. Aslında yazım yanlışlarıyla bazı yeni terim veya kelime
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tercihleri bir arada ve “tashihat” denilerek gerçekleştirilmiştir. Bu tashihat cetvelinde
basılırken düzeltilen ifadeler şunlardır:
“P – Kanunu medenideki (vecibe) veya (vecibeler) ıstılahı yerine (borç) veya (borçlar)
T – Kanunu medenide mevcut (hudud) kelimesi yerine (sınır) kelimesi konulacaktır
S – Kanunu medenide ve Borçlar Kanununda mevcut (istimal) kelimeleri yerine (kullanmak)
kelimeleri konulacaktır
C – Kanunu medenideki (şahsı salis) yerine (üçüncü şahıs) ve (eşhası salise) yerine (üçüncü
şahıslar) ıstılahı konulacaktır.
Ç- Kanunu medenideki (ukûd) kelimesi yerine (akitler) kelimesi konulacaktır.
H- Kanunu medenideki (tarafeynin) ıstılahı yerine (iki taraf) ıstılahı konulacaktır.” (Aktaran
G. Seyit, Türkiyede Hukuk Dilinin Dönüşümü, İstanbul 2018, s. 60-61)
Yine, Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 10 Nisan 1928 günü
TBMM’de kabul edilerek milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı yemin metninden “vallahi”
kelimesi çıkarılıp “namusum üzerine söz veririm” haline getirilmiştir (Seyit, 61)
Ardından 1932’de Türk Dili Tedkik Cemiyetinin (bugünü TDK) kurulmasıyla hükümetçe
Türkçenin sadeleştirilmesi ve terimlerin Türkçeleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu işte
1940’lı yıllarda Maarif Vekili olarak Hasan Âli Yücel’in büyük bir çabası vardır. O, 1941
yılının başında üniversitelere gönderdiği bir genelgeyle bütün ilim dallarında terimlerin
Türkçeleştirilmesini istemiştir. 3 yıl kadar devam eden bu çalışmalara İÜ Hukuk Fakültesi
gönülsüz bir katkı sağlamış ve 1944’te Ankarada yayınlanan Türk Hukuk Lûgatine destek
vermişlerdir. Hukukçular biraz muhafazakârdırlar, onların tavrı mevcut yerleşik terimlerin
değişmesine engel olmak şeklinde gelişmiştir.
Bu arada alfabenin değiştirilmesiyle dildeki ve hukuk dilindeki değişim bambaşka bir yola
girmiştir.
Bununla birlikte, 1945 yılında CHP hükümetince 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun
Anayasa adıyla ve arı Türkçe terimlerle kaleme alınıp kabul edilmesi yeni bir devreyi işaret
etmektedir. Her ne kadar Anayasa, 1952 yılında dili bakımından tekrar eski haline döndürülse
de, bugün 1945 tarihinde arı dile dönüştürülmüş Anayasada kullanılan terimlerin genellikle
yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Hani zamanın bir ruhu vardır diyenler doğru söylüyorlar,
zamanın ruhu hukuk dilinin gitgide sadeleşmesi yolunda olmuştur.
Hukukçuların muhafazakâr olduğunu söyledim ama kimisi de bu konuda çok aşırı bir tutum
benimsemişlerdir. Bunlar arasında Orhan Arsal, Edip Serdengeçti. İsmet Sungurbey, H. V.
Velidedeoğlu, Cem Eroğul ve biraz daha farklı ve özel bir çizgide Tarık Özbilgen’i anabiliriz.
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Köklü bir hukuk kültürünün taşıyıcısı olmamız sebebiyle hukuk dilimiz bugün çok yetkin bir
hal almıştır. Son 90 yılda birçok Arapça terimin dil içi çevirisi veya yeni icat edilen terimlerle
birlikte değişen ve gelişen hukuk dilimize yapılacak en haklı eleştiri, kültürel devamlılığın
ciddi biçimde hasar görmüş olduğudur.
Bir dönem bocalama veya kafa karışıklığı yaşandığı söylenebilir. Bu duruma örnek olarak
Cevat Yücesay, Sosyeteler Sağışı, Ertik ve Teknik Öğretim Okulları Ders Kitapları No 3,
1937, İstanbul Devlet Basımevi, 176 s. verebiliriz. Kitabın adı bugünkü terimlerle “Şirketlerin
Muhasebesi”dir; kimisi buna “Ortaklıkların Muhasebesi” de diyebilir. Nedense, 1937 yılında
yazar, ikisi de bin yıllardır dilde kullanılan şirket veya ortaklık kelimesini tercih etmemiş,
Fransızca aynı anlama gelen “sosyete” kelimesini almıştır. Oysa bu kelime dernek (cemiyet)
anlamına da gelmekte, toplumun üst katmanını da ifade etmektedir. Çok anlamlı bu kelimeye
karşılık çağrışımları, yaygınlığı, herkesçe bilinirliği dikkate alınarak şirket veya ortaklık
kullanılabilecekken, yazarın Fransızca “sosyete” kelimesine sarılması veya sığınması
çözümlenmeye muhtaçtır…
Kitap “sosyetelerin taksimi –kuruluşları –kâr tevzii – dağılmalar –füzyonlar –kazanç vergisi”
konularını işlemektedir. “Ticaret liselerinin beşinci sınıf programına göre yapılmıştır”. Yazar,
“Ankara Ticaret Lisesinde Büro Kommersiyal öğretmeni”dir (s. ııı). “Kültür Bakanlığının
Yayın Direktörlüğünün 83 / 103193 sayılı ve 3/7/1936 tarihli emriyle 2 000 sayı olarak
basılmıştır” (s. IV). Görüldüğü gibi, buraya alıntıladığımız cümlelerde yazar Fransızcadan
gelen “füzyon, lise, program, büro, kommersiyal, kültür, direktörlük” kelimelerini rahatlıkla
kullanmış, buna karşılık bugün bile kullandığımız “dağılma”, “ticari”, “müdürlük”
kelimelerini terk etmiştir.
Kitap “kısım”lardan sonra “ayıt”lara (“bahis”lere) ayrılmıştır. Bazı “yeni” kelimelerin
karşılığı verilmiştir. Mesela erge: maksat, kurum: cemiyet, tecim: ticaret, üye: aza, önem:
ehemmiyet (s.5), finansal: malî, sözbağı: mukavele (s. 6), yükümlüdirler: mes’uldirler (s. 11),
ürem: faiz, yönetecek: idare edecek, çoğunluk: ekseriyet (s. 13), ödel: vade (s. 16), kalıntı:
bakiye (s. 18), alacak belgiti: alacak senedi, borç belgiti: borç senedi (s. 19), özellik: hususiyet
(s. 63), özel: hususî (s. 92), tecimel: ticarî, kofrfor: coffre-fort (s. 95), yönetim kurulu: le
conseil d’administration (s. 99), ayırt: fark, süre: müddet (s. 110).
Ayrıca içindekiler kısmında tecimer (tacir), paydaş (hissedar), kapital (sermaye), aksiyon
(fiil(?)), obligasyon (borç, deyn), emisyon, amortisman, suskripsiyon (hisse senedi(?)), “banka
obligasyonların satılmayan kısmınını kendisi almağı yükenlenir” (s. ıx), annüite (yıllık
ödenek, tahsisat, ücret(?)) kelimeleri yerleşik kelimelerin yerine kullanılmıştır.
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6.2. Sadri Maksudi (Arsal)’nin hukuk dilinin arılaştırılması hakkındaki görüşleri
“Dördüncü nokta: Osmanlı dilini olduğu gibi saklamak istediğimiz takdirde, hiç bir zaman
Türk dili serbest inkişaf edemez... Ecnebi ‘kelimeler’ pek çok Türkçe sözlerin yazı dilinde
istimaline ve istimali sayesinde yeni sözler doğurmasına mani idi. (…)
Bunu da bir misal ile izah edelim: Ad, adlamak, adlı, adsız, ad veren, adaş sözlerini alalım;
Türk dilinde isim, esma, tesmiye, müsemma, isimsiz, isim veren, isimdeş gibi kelimeleri
kullanmak devam ettiği takdirde bunların yukarıda zikredilmiş Türkçe mukabilleri yazı
dilinde metruk kalacaktı ve gelecekte ilim ve fenlerin inkişafı neticesinde, bu sözlerden yeni
sözler yaratmak da mümkün olamayacaktı.
Bir Türkçe sözü yazı dilinden çıkarmak, o sözün ve onun müştaklarının tedricen unutulmasına
yol açmak demektir.
Bir yabancı söz almak, bu sözün bütün müştaklarının da Türk diline girmesine müsaade
etmek, Türkçe sözlerin, medeniyet seviyesine uygun bir surette inkişaf ederek yeni manalar
ifade edebilmesine mani olmaktır (Sadri Maksudi, Türk Dili için, Ankara 1930, s. 302-3)
Sadri Maksudi Arsal gibi düşünenler olduğu gibi ona karşı çıkanlar da elbette olmuştur. Bu
yolda muhalefet edenlerin bir dönem en önemli temsilcisi aynı zamanda değerli bir hukukçu
olan Ali Fuad Başgil idi. Şimdi, bu konudaki küçük bir kitap da bastıran (Türkçe Meselesi, ilk
baskı 1948, 3. Bs., 2007, Yağmur Yayınları, İstanbul 2007, 91 s.) Ali Fuad Başgil’in konuyla
ilgili görüşlerinden birkaç paragrafı aktarıyorum:

6.3. Ali Fuad Başgil’in konuyla ilgili görüşleri
“Tekrar ediyor ve dünya bilginlerini şahit tutuyorum: Dil işi, hükümet ve politika işi ve bir
kanun mevzuu değildir. Memleket teşri heyetinin tek taraflı bir görüşle ve hedefi belli
olmayan bir politikanın sözcülüğünü yaparak, millet dilini değiştirmeğe hakkı yoktur.
Kabul ederim ki, bir teşri (yasama) heyeti, temsil ettiği milli camianın beyni ve ağzı
mesabesindedir. Ve millet manevi şahsı, müzakere eden ve karar veren parlamentonun beyni
ile düşünüyor ve ağzıyla konuşuyordur. Bu itibarla, memleket teşri heyetinin çok geniş
salahiyetleri vardır. İngilizlerin dediği gibi, ‘parlamento her şeyi yapabilir; yalnız kızı oğlan,
oğlanı kız yapamaz’ fakat muhakkak ki bir şey daha yapamaz: Millet dilini değiştiremez,
memlekette konuşulmayan ve kelimeleri ancak resmi bir ‘sözlük’ yardımıyla anlaşılabilen bir
dille kanun yazamaz. Memleket kanununu anlamak için, yalnız halkı değil, münevver okur
yazarları bile cepte bir ‘sözlük’ taşımaya mecbur edemez. Hocaları verecekleri dersin ve
hâkimleri yazacakları hüküm ilamının kelimelerini ‘sözlük’ten ezberlemeye zorlayamaz.
Parlamentonun camiadan aldığı umumi ve milli vekalet, böyle bir salahiyet tazammun etmez
(içermez). Parlamentolar böyle bir salahiyeti ancak açık ve neticesi müspet bir referandumla
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alabilir. Bunun aksini iddia etmek, günün birinde parlamentonun yabancı bir millet diliyle
kanun yazmasını ve resmen yabancı bir millet dilini kabul edip bunu memlekette mecburi
kılabilmesini de mümkün ve meşru görmek demek olur ki, böyle bir şeyi düşünmek bile
abestir. Kaldı ki, mekteplerde tatbik edilen kelime ve tabir yasağı ve sansür usulü ‘Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu’nun ‘Anayasa’ya çevrilmesinden ve bugün ileri sürülen kanunilik
mazeretinden çok evvel başlamıştır. (Ali Fuad Başgil, Türkçe Meselesi, Yağmur Yayınları,
İstanbul 2007, s. 35-36).
*
Dilin ve hukuk dilinin değişmesinde yukarıdan beri işaret edilen etkenlerin dışında kadın
hareketinin belirli bir etkisinin olduğunu teslim etmek gerekir. Mesela, iş adamı yerine iş
insanı, bilim adamı yerine bilim insanı bileşikleri kadınların toplumsal hayatta nüfuzlarının
artması ve feminist görüşlerin güçlenmesiyle olmuştur. Oysa buradaki “adam” zaten insana
gönderme yapıyordu, “erkeğe değil; buna rağmen değişiklik gerçekleşmiş görünüyor. Benzer
şekilde yeni Medeni Kanunda aynı etkiler yönünde “karı koca” birleşimi yanlış bulunup terk
edilmiştir. Oysa konuşmada ve anlatımda “karı-koca” büyük bir kolaylık sağlıyordu. Şimdi
bunun yerine “koca-kadın / kadın-koca” mı denilecek?
Hukuk dilindeki tasfiye ve arılaştırma çalışmaları sonucunda bazı eski ve yeni terimler yan
yana yaşamasını sürdürmekte ve terim birliği gerçekleşememektedir. Mesela bugünlerde
yayımlanan bir tez dikkat çekicidir: Muris Muvazaası (Esra Eviz, On iki levha, 2019). Oysa
hukuk öğretisi hayli zamandır “muris” için daha uzun bir terim kullanmakta ve Türkçe
dilbilgisi kurallarına aykırı bir şekilde onu bitişik yazmaktadır: “Mirasbırakan”. Yepyeni bir
tezde ise Yargıtay uygulamasından gelen bir terimle “Muris muvazaası” yeniden
dirilmektedir! Söz buraya gelmişken, 24 Ağustos tarihli ve 30868 sayılı RG’de, “Türkiye
Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü”nün
yayımlandığını görünce, buradaki “statü” veya “ana statü”nün, eski terimimizle “esas
nizamname”, yenisiyle “ana tüzük” olabileceğini düşündüm. Ana statü, bana 1961 yılında
çıkarılan “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Ana
Yönetmeliği”ni (Ankara 1961. 37 s.+(9)) hatırlattı. Ana Yönetmelik de denebilirdi. Nitekim, 6
Ekim 2019 günlü RG.de “İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği”,
yayımlanmıştır. Ana statü örneğinde olduğu gibi, hukuk dilimizde henüz etkisi bütün
boyutlarıyla görülmeyen, sınırlı da olsa bir İngilizce (veya Batı kaynaklı) terimlerin artması
eğilimi, dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. Bu konuya belli bir yönüyle değinen bir yazı için
“Hukuk Dilinin Kirlenmesi ve Garantör, Garantörsel, Garantörsellik Terimleri Üzerine”
(Türk Dili, Haziran 2019, s. 70-78) bakılabilir.
5271 s. 17/12/2004 t. ve 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu, “müdahil” terimini kullanmamış
onun yerine “katılan” terimini getirmiştir. Konuşma ve yazılarda “müdahil” yaşamasını etkin
biçimde sürdürmektedir. Son zamanlarda bir de “müdahillik” tabiri sıkça duyulmağa
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başlanmıştır; oysa “katılan” sözünü “-lık” eki eklenemez. “Katılanlık!” demek dilin mantığına
uymaz. Yeni terimler türetirken bu hususları da göz ardı etmemek uygun olur.
Bir yerde daha geçtiği gibi hukuk dili günlük dildeki kelimeleri tanımlayarak hukuk terimi
haline sokar ve bambaşka bir anlamda kullanır. Buna vakıf olmayan kimseler hataya
düşebilirler. Hatta bazen hukukçular ve yargı makamları da bu hatayı yapabilirler. Buna bildik
sözcüklerin bilinmeyen anlamlarla kullanılması (Işıl Özyıldırım, “Türk Yasa Dili”, Hacettepe
Üni. Edebiyat Fak. Dergisi, C 16, Sayı 1, s. 94) denilmiştir. “Arazi-i metruke” ve
“mütekavvim mal” terimlerinde böyle yanlışlara düşülmektedir (bkz. (F. Gedikli, “Bazı
Hukuk Terimleri ve Bu Münasebetle Hukuk Dilimiz Üzerine”, Türkay Dergisi, Yıl 2, Sayı
11, Temmuz 2018, s.1-4) Bu sebeple, genel Türkçe sözlüklere böyle kelimelerin hukuk
dilindeki karşılıklarının alınması, yanlışı önlemeye hizmet edebilir. Öbür yandan, sözlüğe
veya hukuk sözlüğüne bakma da ihmal edilmemelidir.

Okuma Parçası
Bugünün büyük meselelerinden
İMLÂ LÛGATİ HAKKINDA TETKİKLER
Yazan: Hasan Âli
Herkes gibi ben de zannediyordum ki, Dil Encümeni İmlâ Lûgatiyle lûgatlerde mevcut
kelimeleri teşkil ile iştigal ediyor. Halbuki Yakup Kadri beyin son günlerde çıkan bir
mekalesi bunda yanılmış olduğumuzu gösterdi. Muhterem edip diyor ki “Dil Encümeni yalnız
Arapça harflerle yazılı kelimelerin karşılarına yeni Türk harfleriyle imlâ şekillerini tespit
etmekle kalmıyor, ufak mıkyasta bir nevi Akademi vazifesini de ifaya başlamış bulunuyor”.
Şu halde Dil Encümeninden aşağdaki noktaları sormak hakkımızdır sanırım:
1 - Y. K. beyin, istimalden düşmüş veya tam mukabilleri Türkçede bulunmuş olan (Arabî ve
Farisî kelimeleri attık demelerine nazaran lûgatte tesadüf ettiğimiz:
“İstitradî, istimâl, istinabe, istiman, istifta, istifraş, ücurat, ecnas, iclâs, ihtikan, it’ap, ihlil*,
eracif, istihmam, erzan, eneiyet, inficar, âsar, ikan, bürkan, behişt…” gibi kelimeler halen
müstamel veya mukabilleri Türkçede bulunmayan nevidenmidir?
2 – Lûgatin birinci cüzünde 140 kadar Frenkçe kelime var. Bir nevi Akademi olduğu
söylenilen muhterem D. E. bunları almakla dilimizin malı olduklarını kabul etmiş olmayor
mu? Bunların içinde “ataşe, atom, aktör, akteris, ajan, ajans, emoraji, orşit, aristokrasi,
ispiritism, bono, barometre …” kelimeleri nev’inden mukabillerini aramağa ihtiyaç
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hissettirmeyen lûgatler olduğu gibi “adaptasyon, angajman, anestezi, estetik, entrigan,
enspektör, obje, evolüsyon, ekselans, avantüriye, ankesman, inisiyativ, inisiye, irrigatör,
paragraf, paradi, bonboniyer…” gibi Türkçemizde mukabilleri olan ve bugün kullanılan
kelimelere de tesadüf ediliyor. Bunları lûgate alan E., dilimizin öz malı olduklarını da tasdik
etmiş bulunuyor mu? Hele “bonjurla bonsuvar” gibi kendi dilimizde sabah ve akşamımızı
tes’ide mâni olan tabirleri, aynı zamanda bir kamus vücude getirdiği Y. K. Bey tarafından
zımnen söylenilmiş bulunan D. E hangi esasa göre lûgate dercetmiştir?
Bazı kelimelere lûgatte tesadüf edilemedi. Ezcümle “Ermeni, epey, epeyce, bil’akis,
bervechiatî, bervechibâlâ, bilhassa, istihdaf, istismar, üzre, üzere, üzerine, behemehal” gibi
kelime ve tabirler istimalden düşmüş olduğu veya mukabilleri asıl Türkçede bulunduğu için
mi lûgate alınmamıştır?
İmlâ Lûgati hakkında yapılmış olan tenkitleri “her kafadan bir ses”le tavsif eden muhterem
edibimizin bu ve bundan evelki istifsarlarımızı, bizim gösterdiğimiz hüsnüniyetin hiç olmazsa
onda biriyle karşılamalarını ümit etmekte kendimi yanılmamış sayarım. Nihayet mevzuu bahs
olan şey, D. Encümeninin muhterem azaları kadar benim de sahibi olduğum “Ana” dilimize
aittir.
Hasan Âli, Hayat, Sayı 104, s. 2
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Hukuk dilinin Türkçeleşmesi ya da Türkçeleştirilmesi yönündeki tartışmalar, buna
ilişkin başlıca görüşler, Tanzimat öncesi ve sonrası Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
itibarıyla günümüze kadar gelen resmi yaklaşımlar ele alınmış, günümüzde hukuk dilinde
kullanılan bazı yabancı kelimeler için de Türkçeleştirme yönünde somut önerilerde
bulunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Orhun Yazıtları üzerine yapılan çalışmalara göre, kaçıncı asır itibarıyla Türkçe
gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptir?
A.
B.
C.
D.
E.

8
9
10
11
12

2. Osmanlı Tanzimat öncesi dönemde kullanılan hukuk dili için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A.
B.
C.
D.
E.

Türkçe bir hukuk dili olarak kullanılmış ve geliştirilmiştir.
Fıkıh kitaplarının çevirilerinden yararlanılmıştır.
Kanunnameler Türkçe kaleme alınmıştır.
Fetva kitaplarında tamamen Arap dilinden yararlanıldığı görülmüştür.
Türkçe kaleme alınan risaleler mevcuttur.

3. Tanzimat döneminde hukuk dilindeki canlanma üzerinde hangi Avrupa devletinin
etkileri yoğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Almanya
İngiltere
Fransa
İsviçre
İtalya

4. “Artık satış” terimi, aşağıdaki yabancı terimlerden hangisi için önerilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Overbooking,
Factoring
Akreditasyon
Leasing
Akredite legal

5. “Mali kiralama” terimi, aşağıdaki hukuki terimlerden hangisi için önerilmiştir?
A. Factoring
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B.
C.
D.
E.

Leasing
Overbooking
Legalite
Akreditasyon

6. Dilde halk diline yaklaşma eğilimini başlatan kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Namık Kemal
Ahmed Cevdet Paşa
Sadri Maksudi Arsal
Şinasi
Ali Fuad Başgil

7. Anayasadan sonra gelen büyük ana kanunlar için hangi hukuk terimi
önerilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kanun
Kod (code)
Norm
Hukuk
Yasa

8. Aşağıdakilerden hangisi 22.4.1926 t. ve 818 s. Borçlar Kanununun 543 maddesi
“Tashihat” (düzeltmeler) başlığı altında belirtilen tashihat cetvelinde düzeltilen
ifadelerdendir?
A.
B.
C.
D.
E.

Vecibe
İstimal
Ukud
Şahsı Salis
Hepsi

9. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerini Muadil Kanununda milletvekilliği
ve cumhurbaşkanlığı yemin metninde “vallahi” kelimesinin yerine
aşağıdakilerden hangisi ikame edilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Namusum üzerine söz veririm
And içerim
İnanırım ki
Temin ederim
Teyit ederim
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10. 1940’lı yıllarda, Türkçenin sadeleştirilmesi ve terimlerin Türkçeleştirilmesi
çalışmalarında büyük çaba sarf eden Maarif Vekili kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hasan Ali Yücel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Şükrü Saraçoğlu
Refik Saydam
Hasan Tahsin Banguoğlu

1)C, 2)D, 3)C, 4)A, 5)B, 6)D, 7)E, 8)E, 9)A, 10)A
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7. HUKUK SÖZLÜKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkçe hukuk sözlükleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hukuk sözlüklerinin genel özellikleri nelerdir?
2. Cumhuriyet döneminde hazırlanan hukuk sözlükleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Hukuk Sözlükleri

Osmanlı
Devleti
ve Okuyarak.
Cumhuriyet dönemlerinde
hazırlanan hukuk sözlükleri
hakkında bilgi sahibi olmak.

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
• Sözlük
• Lügat
• Hukuk sözlüğü
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7.1. Hukuk Sözlükleri
Sözlük bir dilin bütün söz varlığını toplayıp izah eden bir kitaptır. Lügat, kamus, leksikon
kelimeleri de bu anlamda kullanılır. Türkçenin ilk sözlüğü, başka pek çok dile nasip olmadığı
kadar eskiye dayanır. Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk adlı ansiklopedik nitelikteki
sözlüğü 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır. Daha sonra bunu genellikle Arapçadan
Türkçeye, Farsçadan Türkçeye sözlükler vb sözlükler izlemiştir. Ancak 19. yüzyıla değin
Türkçeden Türkçeye açıklamalı sözlükler yazılmaması büyük bir eksikliktir. Bu arada önemli
sözlük çalışmaları Ahterî’nin sözlüğü, Türkiye’de ilk basılı sözlük olan Vankulu Lûgati ve
Mütercim Asım Efendi’nin Firuzabadi’den çevirdiği Okyanus adlı sözlüktür. Tarihimizde
modernleşme veya batılılaşma devri olarak bir başlangıcı işaret eden Tanzimat döneminden
sonra ise İngiliz Sir James Redhouse Türkçenin ilk büyük sözlüğünü yapmıştır. Kendisinden
sonrakilere örnek olan bu büyük yapıt İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce olarak
hazırlanmıştır ve bugün de yeni şartlara uyum sağlayarak yayımını sürdürmektedir.
Klasik dönemde yanlış kullanımlara odaklanan “Galatat” ve ayrıca çocuklara din dili ve
kültür dili olarak Arapçayı, Farsçayı öğretmek için yazılan manzum sözlükler vardır.

7.2. Hukuk Sözlüğü Kavramı
Hukuk bir bilimdir ve her bilimin terimleri olduğu gibi hukuk biliminin de terimleri vardır.
Hukuk dilinin terimlerini toplayıp izah eden sözlüklere Hukuk Sözlüğü diyoruz. Ancak
aşağıda göreceğimiz gibi hukuk yerine, “yasa” kullanıldığı gibi “sözlük” yerine de “Kamus”,
“lügat”, “ansiklopedi” gibi farklı sözler de kullanılmaktadır.
Meslek sözlükleri ise modern döneme kadar gözükmezler. Bu tür ilk sözlükler tıp ve hukuk
sözlüğüdür. İlk hukuk sözlüğü de Tanzimattan sonra ortaya çıkmıştır. Bu dönemde müstakil
bir hukuk sözlüğünün olmaması, devrin hukuki terimlerinin olmadığı veya varsa bile bunlara
erişilemeyeceği anlamına gelmez. Genel sözlükler hukukçu gözüyle tarandığında kısmi hukuk
terimleri sözvarlığına ulaşmak mümkündür ve böyle çalışmalar mevcuttur. Öbür yandan, artık
yayımlanmış veya taranmış el yazmalarından toplanacak malzemeyle tarihi hukuk sözlükleri
ortaya konabilir. Ahmet Caferoğlu’nun makalesi bu alanda önemlidir (“Uygurlarda hukuk ve
maliye ıstılahları”, Türkiyat Mecmuası, C 4, 1934, s. 1-43. Ayrıca Melek Özyetgin, Eski Türk
Vergi Terimleri, Köksav, Ankara 2004.
Tanzimat sonrası hukuk sözlüklerinin görülmesi, Fransızcadan etkilenme dışında bir
ihtiyaçtan da kaynaklanmıştır. Fransa’dan alınan yeni hukuki müesseseler ve kanunlar, yeni
hukuk terimlerini de yaratmıştır. Ayrıca medrese dışında modern anlamda bir hukuk
eğitiminin başlamış olması, hukuk sözlüğüne ihtiyacı artırmıştır. Bunun sonucunda kısa
sayılabilecek bir sürede birbiri ardından hukuk sözlükleri yayımlanmıştır.
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Eski yazı dönemi olan 1928 yılına değin yayımlanan hukuk sözlükleri onlarcadır.
Bunlardan 12. sırada olanı, Fethi Gedikli ve İbrahim Enes Onat tarafından yeni harflerle
yayınlanmıştır (On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2017)
Tanzimat dönemi hukuk sözlükleri olarak anılabilecek bu sözlükler, Fransızcadan
Türkçeye, kanun fihristli, Türkçeden Türkçeye hazırlanmışlardır.
Cumhuriyet devrinde de birçok hukuk sözlüğü (lûgati / lügati, kamusu, ansiklopedisi,
ansiklopedik sözlüğü) yayımlanmıştır. Buna rağmen, akademisyen hukukçuların hukuk
terimleri sözlüğü hazırlama konusuna, son vakitlerde rağbetinin artmakta olduğu söylenebilir.
Bu yolun ilk ve devamlı teşebbüsçülerinden olan Ejder Yılmaz, böyle bir sözlüğü hazırlamaya
nasıl karar verdiğini belirtirken şunları yazmıştır:
“Hukuk öğrenimine yeni başlayan ve hukuka ilgi duyan herkes, hukuk metinlerini
anlayabilmek için, hukuk terminolojisini içeren kitaplara büyük ihtiyaç duyar. Ülkemizde bu
gereksinimin yeterince karşılandığı söylenemez. Bilim adamları bugüne değin, 1944 yılında
Türk Hukuk Kurumu tarafından yayımlanmış, daha sonra tıpkıbasımı yapılmış olan çok
değerli ve ancak bugün için oldukça ‘eskimiş’ bulunan, Türk Hukuk Lûgati dışında, bu
konuya pek ilgi göstermemişlerdir. Bilim adamları dışındaki bazı hukukçuların ve hatta
(ilginçtir ki) hukukçu olmayan (?) bazı kişilerin yayımlamış bulundukları hukuk sözlüklerinin
de amaca hizmet edebildiğini söylemek oldukça zordur.” (E. Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, s. 7).
Sözlükler öbeklendirilecek olursa çok dilli (iki, üç) hukuk sözlükleri (FransızcaTürkçe, İngilizce-Türkçe, İngilizce-Fransızca-Türkçe), Türkçeden Türkçeye hukuk sözlükleri,
öztürkçe hukuk sözlükleri, İslam hukuku sözlükleri olarak sayılabilir. Bazı Latince hukuk
terimlerinin Türkçe karşılıklarını gösteren sözlükler de yayımlanmıştır. (Bkz. Belgin
Erdoğmuş, Hukukta Latince / Teknik Terimler Özlü Sözler, İstanbul Bilgi Üni., İstanbul, 2011,
3. bs., 165 s.) 1990’lı yıllarda Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte bu
dillerden Türkçeye hazırlanmış sözlükleri de özel olarak anmak gerekir. Latince Hukuk
Terimleri Sözlüğü, Emel Bal Kurpiers, Prof. Dr. Klaus Adomeit Ağustos 2011, 2. Bs., 111 s.
Uzun yıllar İÜ Hukuk Fakültesinde Roma hukuku dersleri okutan Ziya Umur’un, Roma
Hukuku Lügati (İstanbul 1983, 225 s.) önemli bir çalışmadır. İngilizcede ise Adolf Berger’in
Roma Hukuku Sözlüğü sahasında tanınmış bir sözlüktür.
İleride gelecek olan Tüymebayev ve İspayeva’nın sözlüğü de üç dillidir.
Sercan Gürler bazı sözlükleri çeviri hukuk sözlüğü olarak nitelemiş ve bunu Pars
Tuğlacı’nın İktisadî ve Hukukî Terimler Sözlüğü (İngilizce-Fransızca-Türkçe) isimli üç dilli
sözlüğü (Pars Yayınları 1965, xvı, 639 s.; Üniversite Kitabevi, 1979) ile başlatmıştır. Ona
göre, Tuğlacı’nın bu sözlüğü yabancı dillerden yapılan çeviri hukuk sözlüklerine kaynak
teşkil etmesi açısından önemlidir. Bu gruba giren sözlüklere Mustafa Ovacık’ın 1964 tarihli
İngilizce Türkçe Hukuk Sözlüğü ile 1986 tarihli Türkçe-İngilizce Hukuk Sözlüğü de örnek
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gösterilebilir. Nihayet bu gruba, tamamen yabancı bir dilden çeviri niteliğindeki İnsancıl
Hukuk Sözlüğü (2003) isimli François Bouchet-Saulnier’nin insancıl hukuk terimlerini içeren
sözlüğü de sokulabilir.” (Sercan Gürler, “Cumhuriyet Dönemi Hukuk Tarihini Sözlüklerden
Okumak (Cumhuriyet Döneminde Yazılan Latin Harfli Hukuk Sözlüklerinde Yer Alan Temel
Hukuk Terimleri Hakkında Bir İnceleme)”, I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, 554)
İngilizce-Türkçe İdari İlimler Lûgatçesi, ODTÜ, Ankara 1964, İdari İlimler Fakültesi 352
s. Aslında salt bir hukuk sözlüğü değildir. Muhasebe, işletme iktisadı, genel iktisat ve maliye,
pazarlama, istatistik terimleri yanı sıra hukuk terimlerine de yer vermektedir. İngilizceden
Türkçeye bir sözlüktür. Bir kurulca hazırlanmıştır. Öğrenci ihtiyaçları gözetilmiştir.
İngilizce Hukuk Sözlüğü: Esat Tüze, İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Dış Ticaret
Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1992, İnkılap Kitabevi
Av. Emre Marlalı, İngilizce Türkçe Hukuk Sözlüğü, Marmaris 1997, 378 s. (Kapakta
yalnız İngilizce Türkçe, iç kapakta ise ilave olarak İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce Hukuk
Sözlüğü denmiştir. Birinci kısım 9-307, ikinci kısım 309-378 sayfaları arasındadır. 3000den
fazla kelime içeren sözlük “sadece hukukçuları ilgilendiren teknik terimlerle dolu bir sözlük
değil de, Türklerin Batı dünyasıyla ilişkili her kesimine yardımcı olacak bir sözlük” (Marlalı,
5) diye sunulmuştur.
Prof. Dr. Orhan Şener, Hukuk Sözlüğü, İngilizce–Türkçe / Türkçe-İngilizce, Beta, 1.
Bs, İstanbul 2013 , (2. Bs., 2015, 3. Bs., 2017, 4. Bs., 2018), 748 s. Önsözsüz, açıklamasız bir
sözlüktür.
Av. Yasemin Yaşa, İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Hukuk Terimleri Sözlüğü, 1. Bs.,
beta, İstanbul 2011 (2. Bs. Eylül 2012, 3. Bs. Kasım 2012, 4. Bs, Kasım 2014, 5. Bs. Ekim
2016) 328 s. İngilizce-Türkçe 7-185 // Türkçe-İngilizce 187-328 açıklamasız kelime/terimin
ikinci dildeki karşılığı göstermiştir.
Latin harflerinin kabulünden sonraki hukuk sözlüklerinin ilk örneği, İstanbul Üniversitesi
profesörlerinden, aynı zamanda Düyunu Umumiye İdaresi ve Osmanlı Bankası Tercüme
Kalemleri müdürlüğü de yapmış Hüseyin Daniş’in hazırladığı 1933 tarihli Fransızca-Türkçe
Hukukî ve Medenî Lûgatidir, (Kanaat K., İst. 1933, 880 s.; Fransızca-Türkçe Hukuki ve
Medeni Lügat, Kanaat K. İst. 1934, 824 s.)
Tuğlacı. Pars, (1979), İktisadı ve Hukukî Terimler Sözlüğü (İngilizce-FransızcaTürkçe), İst. xvi+639 s.
Yürüten, M. Naim-İsmail O. Kesmen (1983), Almanca-Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü,
İst. Yendik, 224 s.
Yrd. Doç. Dr. Erol Ulusoy, Hukuk Sözlüğü Kısmen Açıklamalı Türkçe-Almanca /
Almanca-Türkçe, Beta, 1 bs., İstanbul, Mayıs 1999, Türkçe-Almanca 3-310 // Almanca139
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Türkçe 311-659 s. hazırlayan Almanca önsözü daha uzundur; Türkçe-Almanca bölümünün
başındaki kısa Türkçe açıklamada ezber bilinenler dışında kısaltma kullanılmadığı, hukuki
terimlerin bir üst kavramla ilişkili olduğu durumlarda üst kavram altında değil, bundan
bağımsız olarak sözlüğe alındığı, her iki tutumun da kullanıcıya kolaylık sağlama amacı
taşıdığı belirtilmiştir. Aynı açıklama Almanca-Türkçe bölümün başında Almanca da
tekrarlanmıştır. Ulusoy, sözlüğünde terim mahiyetinde kelimeleri almayı yeğlemiştir. Kısmen
açıklamalı denilmesine rağmen, genellikle terimlerin Almancadaki veya Türkçedeki
karşılıkları verilmiştir.
Mustafa Ovacık, İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü (English-Turkish Law Dictionary),
Ankara, 1964, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Viii+355s.
Erhan Adal, Türkçe-İngilizce Yeni Hukuk - Ticaret - İşletme Terimleri ve Kısaltmalar
Sözlüğü, Ank. 1978, 102 S.
Emekli Yargıtay Ceza Dairesi hâkimi Cengiz Yelbaşı, Fransızca-İngilizce-Almanca
Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü (İlgili yasalara gönderme / atıflarıyla), Ankara 2014, 1-764 s.
sözlük kısmıdır. 765-806 sayfalar arasında ise maddelere yapılan kanun atıfları verilmiştir. İlk
sayfada aba, abacı, abalı kelimelerine yer verilmiştir ki bunlar genel sözlüklerde yer alan
sözcüklerdir. İlginç bir şekilde sadece Derleme Sözlüğünde bulunan ve “yasaklamak,
yapmamak, imtina etmek, menetmek, muhalefet etmek” anlamları verilen “abamak” fiili,
TDK.nın Derleme Sözlüğünde 3 ayrı fiil olarak yer almıştır. Birincisinin anlamı 1. Çirkin bir
kızı veya kötü bir malı kandırma yoluyla birine yamamak. 2. Bir şeyi birisine zorla vermek. 3.
Yüklemek: Suçu benim üzerime abadılar. 4. İftira etmek”tir. İkinci fiil (abamak (II)) “1.
Menetmek, alıkoymak: Bu adamı işinden abadım. 2. Muhalefet etmek, dayatmak”tır. Üçüncü
abamak (III) ise “Giyilecek bir şeyi omuza atmak”tır.28 (f. 1. Menetmek “Bu adamı işinden
abadın (Bursa) - 2. Muhalefet etmek (Bornova “İzmir”) – 3. Ret ve inkar etmek (Kasaba
“İzmir”), TDK, Derleme Dergisi, İstanbul 1939, C 1, s. 62.
Ergin Ergül, Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü, Ankara 2002, Turhan Kitabevi,
313 s.
Av. Kemal Dayınlarlı, Fransızca-Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ankara 1981, Xvı+568
s. ayrıca 4 sayfa yanlış doğru cetveli vardır. Turgut Kalpsüz çalışmaya bir önsöz yazmıştır.
Dayınlarlı’nın eseri, 2013’te genişletilerek 4. Kez basılmıştır (LIV+1418 s.)
Kemal Dayınlarlı, Türkçe-Fransızca Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ankara 1984, xvı+624
s. Turgut Kalpsüz esere yazdığı önsözde sözlüğün özelliklerine dokunmuştur. Ona göre,

Bu metinde, atın kuyruğunun atın eğitimi için bağlandığı izlenimi verilir. At veya kuş kuyruğunun (Kaşgarî’de
uş) bir başka ifadesi Talas yazıtlarında ortaya çıkar: Taşına, uşına olıtı abadım "Taşına oturup, atının kuyruğunu
bağladım" (H. N. Orkun, c. II, s. 135). Emine Gürsoy-Naskali, Türk kültüründe at ve çağdaş atçılık, 1995, 68
28

140

Sayfa 141

sadece hukuk terimlerine değil hukuk dilinde günlük dildeki manalarından az veya çok farklı
olarak kullanılan zarf, sıfat ve fiillere de yer verilmiştir. Ayrıca Fransızca terimlerin hangi
hukuk sahasında kullanıldığına, dili Fransızca olan memleketlerde hangi Fransızca terimlerin
kullanıldığına da yer vermiştir. (Kalpsüz, ııı-ıv)
Kemal Gözler, Türkçeden Yabancı Dillere Anayasa Hukuku
Sözlüğü,http://www.anayasa.gen.tr/ahgt-sozluk-tr-ing-fr.pdf, 16/08/2019

Terimleri

Kemal
Gözler,
Türkçe-Fransızca
İdare
Hukuku
Terimleri
Sözlüğü,
http://www.idare.gen.tr/sozluk-turkce-fransizca.htm. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa,
Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt II, s.1421-1444'ten alınmıştır. (E. t. 16/08/2019).
Hasan Hilmi Yılmazer, Fransızca-Türkçe Hukuk Sözlüğü, Sonçağ Yayınları, Mayıs 2019,
584 s. kitap “Fransız hukuk diline ait 12.000’e yakın kavramın karşılıklarının yanı sıra 1.000
kadar Lâtince terim ve deyimin sözlüksel karşılıkları ve bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler de
sözlükte yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde hukuk dili terminolojisinde yaşanan büyük
değişim sonucunda, Osmanlı dönemi hukuk sisteminden günümüze ulaşan pek çok kavramın
yerine yenileri önerilmiş olsa da, eski kavramların ve terimlerin önemli bir bölümü
günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Bu nedenle Fransızca madde başlıklarının
Türkçe karşılıkları verilirken çoğu Arapça kökenli olan bu kavramlara da yer verilerek
kullanıcıların, madde başlığını daha net ve ayrıntılı biçimde anlamaları ve kavramaları
amaçlanmıştır.” Diye takdim edilmiştir.
[www.hukukbook.com hukuk ansiklopedisi]
T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğü, http://www.sozluk.adalet.gov.tr/
Yasemin Yaşa, Hukuk Terimleri Sözlüğü İtalyanca - Türkçe/Türkçe - İtalyanca, Beta,
İstanbul 2013, 278 s. Tanıtım bilgisine göre “Sözlük, öğrencilere, akademisyenlere ve böyle
bir sözlüğe ihtiyacı olabilecek herkes için hazırlanmış (sic), 14.000 kelimeyi aşan notlarla tüm
okurlara fayda sağlıyacağı inanılmaktadır.”
Türkçe-Farsça Hukuk Sözlüğü Mayıs 2019’da Seyhan / Adanada yayımlanmıştır.
Hazırlayanları İran İslam Azad Üniversitesinden Dr. Amirreza Mahmoudi ve Navid Golshan
Shargh’dır. 197 sayfadır. 12x16 cm. Kitapta herhangi bir önsöz veya açıklama yoktur. Türkçe
hukuk terimlerinin Farsça karşılığı verilmiştir. Tahminimize göre 5000 kadar
terimin/kelimenin karşılıkları verilmiştir.
Emine Karo, Türkçe-Boşnakça Hukuk Sözlüğü (Latince Terimler), Travnik, 2014, 190
s. 14,5x20,4 cm. Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesince neşredilmiştir. Bu
sözlüğün ilginçliği, Türkiye’de değil Bosna Hersek’te yayımlanmış olmasıdır. Yazarı
İstanbul’da mastırını tamamlamış, doktorasını yapmakta iken sözlüğünü hazırlamıştır.
Üçüncü sayfaya biyografisini koymuştur (s. 3). Türkiye bursuyla lisans sonrası eğitimini
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sürdürdüğü İstanbul’da gördüğü yakınlığa bir şükran ifadesi olarak hazırladığını belirttiği
sözlüğünün Travnik Üniversitesinde okuyan Türkiyeli öğrenciler başta olmak üzere, tüm
Balkandaki ülkelerin öğrencilerine ve hukukçularına faydalı olmasını, ilişkileri
güçlendirmesini ve birliği sağlamasını temenni etmektedir (s. 4). Üç yüz adet basılan eserin
bir nüshası, yazarınca İstanbul Hukuk Fakültesi Kütüphanesine bağışlanmıştır. Emine Karo,
sözlüğünü sadece Latince terimlerin Türkçe karşılığını ve sonra Boşnakça karşılığını
vermekle kalmamış, yarıya yakın, belki biraz daha fazla Türkçe hukuk terimini de hem
Türkçe hem de Boşnakça ayrıca izah etmiştir. Böylece sözlük, Türkçeden Türkçeye bir izahlı
sözlük mahiyeti de kazanmış, buna bir de Boşnakça hukuk terimleri ve izahları eklenmiştir.
Av. Hüseyin Özdemir, Türkçe-Kürtçe Hukuk Sözlüğü, Belge Yayınları, birinci baskı
Şubat 2014, 176 s., 10,5x14 cm. Özdemir, önsözünde amatörce bir çalışma yaptıklarını,
kendisine Keremo’nun ve Miraz Ronî’nin de yardımda bulunduğunu belirterek, bir ilk
çalışma olan sözlüğün gelecek çalışmalara kaynaklık edeceğini ve Türkçe bilmeyen Kürtçe
konuşurların savunmalarına yardımcı olmak amacını güttüğünü belirtir (s. 5-7). Sözlüğün
sonunda Kürtçe alfabe, sayılar, günler, aylar, mevsimler de gösterilmiştir. Yine sonda
anadilde savunmaya yapmaya imkan tanıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6411 s. ve
24/1/2013 günlü) da ilave edilmiştir. Sayfalarda bulunan terimlerin ortalamasını olarak 4000
kadar terime yer verildiği söylenebilir.
Hukuk sözlükleri kapsamlarına göre genel hukuk sözlükleri ve hukuk dalı sözlükleri
olarak da ikiye ayrılabilir. Genel hukuk sözlükleri, hukuk biliminin tüm alanlarındaki
terimlerini içine alan bütüncül hukuk sözlükleridir. Hukuk dalı sözlükleri ise belirli bir hukuk
dalındaki terimleri toplayan ve izah eden hukuk sözlükleridir. Bunlardan tespit
edebildiklerimizi aşağıda sıralıyoruz:
TDK’ca yayımlanan iki adet Anayasa Sözlüğü ve Ceza Yargılaması Hukuku Sözlüğü
hakkında aşağıda öztürkçe sözlükler kısmında yeniden söz edilecektir.
Bunların dışında şunlar sayılabilir: Meftun Baykal, (1969), İş Hukuku Sözlüğü, Ankara
192 S.; İsmet Sungurbey, Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü, Osmanlıcadan Türkçeye,
Türkçeden Osmanlıcaya, TDK, 1966, VIII+86s.; Akif Şadan Dinçer, Türk Petrol Hukuku ve
Petrol Sözlüğü, İst. 1977, IX+244 s. İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Topluluğu Temel Hukuk
Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1987, 393 s.; A. Nevzad Odyakmaz, Çalışma Hukuku Sözlüğü,
Beta, Nisan 2007, İstanbul, 281 s. Okan Balcı, Osman Yücesan, İngilizce-Türkçe Türkçeİngilizce Sigorta Sözlüğü, İstanbul, 1968, 146 s. Hazırlayanlar, yazdığı önsözde sözlüğün
gayesini daha çok İngilizceye ve sigortacılığa yeni başlayan kimselere yardımcı olmak ve el
altında sigorta terimlerinin İngilizce ve Türkçe karşılıklarının bulunmasına yardımcı olmak
olarak belirtmiştir. Sigortacılıkta İngilizcenin önemini ve İngilizce terimlerin Türkçedeki
farklı karşılıklarının teke indirilmesi amacını da hissettirmektedir. Sözlük her iki dilden
kelimelerin karşılıklarını göstermektedir.
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Hatta bunlar bazen belli bir hukuk dalının daha da alt bir şubesini, başka bir deyişle
dalcığını da ele alıp işleyebilirler. Dalcık sözlüklerine örnek olarak Ali Himmet Berki’nin
vakıf terimleri hakkındaki Vakfa dair yazılan eserlerle vakfiye benzeri vesikalarda geçen
ıstılah ve tâbirler adlı eserini (Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1966, 61 s.) örnek
verebiliriz. Suat Ballar da Vakıflar Sözlüğü, (Der Yayınları, İstanbul 2018) yayımlamıştır.
a) Türkçeden-Türkçeye b) Öztürkçe hukuk sözlükleri c) İslam hukuku hukuk
sözlükleri d) iki dilli sözlükler: 1) Fransızca- Türkçe hukuk 2) İngilizce Türkçe 3) LatinceTürkçe 4) öbür Türkçelerden Türkiye Türkçesine sözlükler.

7.3. Türkçeden Türkçeye Tek Dilli Hukuk Sözlükleri
Türkçeden Türkçeye tek dilli hukuk sözlüklerin başında Av. Celal Feyyaz ve Av. Feyzi
Gürsel’in (iç kapakta Feyzettin Gürsel) 1943’de basılan “Hukuk Istılahları Lügati” Türkçeden
Türkçeye bir hukuk sözlüğüdür. 1943 baskısı kapağında “ikinci basılış” olarak belirtildiğine
göre, 1943 yılında veya daha evvel bir kere daha basılmıştır29. Arkasına “Belli Başlı Adli Tıp
Istılahları” (s. 365-400) ilave edilmiştir. 1962’de üçüncü basımı yapılan sözlüğün
hazırlayanlarından biri olan Av. Celal Feyyaz adı çıkarılmış, Feyzi (Feyzettin) Gürsel de
“Mehmet Feyzi Gürsel” olmuştur. Bu baskı 45 sayfa ilavesiyle 445 sayfaya erişmiştir.
Tek dilli hukuk sözlüklerinin zamanca ikincisi30, fakat niteliği itibarıyla en başta geleni
1944’de yayımlanan Türk Hukuk Lûgatidir31. Hukuk İlmini Yayma Cemiyeti tarafından
birkaç yıl çalışılarak, üniversitelerin hukuk fakültelerine, hâkimlere, avukatlara danışılarak ve
onların katkıları toplanarak hazırlanan bu sözlük, bugün de Türkçenin en iyi hukuk sözlüğü
olma niteliğini korumaktadır. Devletin desteği ile hazırlanmış bir sözlük olma imtiyazına
sahiptir. Hukuk terimlerini Latince, Almanca, Fransızca, İngilizce vermek suretiyle de önemli

Feyyaz, Celâl - Feyzi Gürsel (1941a), Hr. Ak. Lügat Makamı.Terimleri, İstanbul, Maarif Matb. 282 s. (bkz.
http://dad.boun.edu.tr/tr/download/article-file/273991, 06/09/2019). Eserin adındaki kısaltmaları anlayamadık.
Feyyaz, Celâl - Feyzi Gürsel (1941b), Hukuk Istılahları, Rıza Koşkun Matbaası, İstanbul, 1941, 220 s.
30
“Hukuk Kamusu Müsveddesi”, Hukuk İlmini Yayma Kurumu Neşriyatından 1940 Yılında İstanbul’da
Cumhuriyet Matbaasında basılmıştır. Büyük Boy (34 cm) 116 sayfa olarak basılan bu eserde her bir terime sıra
numarası verilmiştir. Türkçe hukuk terimi sırasıyla Latince, Fransızca ve Almanca karşılıklarıyla yan yana dört
sütun halinde verilmiştir. 1549 maddeye yer veren Kamusta açıklama yoktur. Bunların tümünün Kamusa alınıp
alınmayacağı da tartışılabilir. Mesela, Ziraat Bankası madde başıdır. Bazı kavramlar sonradan doğduğu için veya
karşılığı olmadığı için Latincesi tabii olarak boş bırakılmıştır. Bu “sözlük” hakkında alan yazınında hiçbir bilgi
yoktur.
31
Hukuk İlmini Yayma Kurumu, daha önce bir Hukuk Kamusu Müsveddesi bastırdığı gibi bir de Hukuk Lugatı
Müsveddesi (İstanbul : Hukuk İlmini Yayma Kurumu, 1940.317 s. : tablo ; 34 cm.) bastırmıştır. Daha sonra Türk
Hukuk Lûgatini yayımlamayı başarmışsa da Hukuk Kamusunu yayımlamayı başaramamıştır. Hukuk Lugatı
Müsveddesi
de
pek
bilinmemekte,
salt
bir-iki
kaynakçada
geçmektedir.
(bkz.
http://dad.boun.edu.tr/tr/download/article-file/273991 ve Terimbilim Kaynakçası, Haz. Emine Yılmaz, Nurettin
Demir, Ankara 2006 (file:///C:/Users/Pc/Downloads/caridokumen.com_termblm-kaynakasi-.pdf).
29
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bir hizmet yapmıştır. Bugün için aradan üç çeyrek asır geçtiği için, hem açıklamalarda
kullanılan dil eskimiştir, hem de bu süre içinde hukuk dilimize giren yüzlerce terimi bu
yapıtta bulma olanağı yoktur. Bu değerli eser 1991’de Ankara’da (Başbakanlık Basımevi,
1991, 3. bs., xvııı, 582 s.) yeniden yayımlanmış ve kullanımı bir derece yaygınlaştırılmıştır.
İşaret edilen eksikliklerine rağmen, bir başyapıt olarak sağlam yerini korumaktadır32. 4900
kadar hukuk kavramını içermektedir33.
Türk Hukuk Lûgati’nin kendisinden sonra yazılan hukuk sözlüklerine kaynaklık ettiği,
neredeyse tüm öbür hukuk sözlüklerinin Türk Hukuk Lûgati’ndeki terimleri ve karşılıklarını
birebir kullandığı belirtilmiştir (S. Gürler, 554).
1962 yılında Şakir Altay da bir Hukuk Terimleri Sözlüğü, (Ankara 1962) neşretmiştir. Bu
sözlük daha sonra Veli Keskin imzasının etlenmesiyle “Hukuki ve Sosyal Terimler Sözlüğü”
olarak 1969’da genişletilerek basılmıştır. Kasım 1983’de Şakir Altay bu kez tek başına
“Hukuk ve Sosyal Bilimler Sözlüğü” (Bilgi Yayınevi, 501+3 s.) adıyla çalışmasını bir kez
daha yayımlamıştır.
Şükrü Bodur, Hukuk Sözlüğü, İst. 1963, Santral Y., 120 s. Henüz göremediğimiz Bodur’un
sözlüğünden sonra T. Azmi Uslu, Yeni Hukuk Lûgati ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (Site
Kitabevi, İstanbul 1964, 349 s.)nü hazırlamıştır. Bu sözlüğün adı tuhaftır; hem lügat hem de
terimler sözlüğü denilmiştir. Bunun farkında olan yazar önsözünde bunu eski ve yeni hukuk
terimlerini bu sözlükte topladığı için böyle bir adlandırmayı tercih ettiğini belirtiyor.
Yetmişli yıllarda Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Başkatipliğinden emekli Hilmi Ergüney,
Ali Himmet Berki’nin de desteğiyle ve yardımlarını görmüş olarak Türk Hukukunda Lügat ve
Istılahlar (İstanbul 1973, 504+2 s.) adlı sözlüğünü neşretmiştir. Ali Himmet Berki, bu kitaba
“Hukuk Istılahları Rehberi” başlıklı bir de takriz yazmıştır. Uygulamada buna ihtyaç
olduğunu, Ergüney’in de bu işi yapabilecek donanımda olduğunu belirterek eski ve yeni
hukukun ıstılahlarına yer verildiğini, ayırca önemli olarkak “mefhumların taalluk ettiği Kanun
maddeleri üzerinde gereği gibi tahilller yapılmış ve mübtedîlerin ve eski ıstılah ve mefhumları
bilmeyen genç hukukçuların istifadelerini temin için ele alınan mevzulara misallerle vuzuh
verilmiştir” demektedir. Böylece, Ergüney’in sözlüğü Tanzimat sonrası hukuk
sözlükçülüğünde gördüğümüz fihristli kanun sözlüklerinin geleneğini devam ettirmeye
çalışmıştır diyebiliriz.
Ergüney’e göre, “…bu gün dahi ihticac edilmekte bulunan tasarruf vesikaları, vakfiye,
ilam ve benzeri kayıt ve vesikalarda yer alan ıstılah ve tabirler, hukuk ilminin dili demek
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olmakla bunların mana ve medlullerini her hukuk müntesibinin bilmesi gerektiğinde şüphe
yoktur”. (Ön söz) O, “…hukukun, ilmi kadar dilinin de ciltlere sığdırılmasındaki güçlük ve
imkasızlık”tan söz ederek, kendi eserinin de mevcut çalışmaların eksikliklerini tamamlamada
bir yeri olabileceğini belirtmektedir. “…yeni ve eski mevzuatımızdaki hükümleri, Kanun
maddeleri ile birlikte ve kısmen mukayeseli olarak meselâ, gaiplik, miras, evlat edinme, ikrar,
hibe, şuf’a vesaire gibi müstakil hukuki bahislere mevzu olan mefhumları, o mevzua dair yeni
ve eski hukukumuzun tatbiki bakımından bir fikir ve bilgi verebilecek surette izah ederek
tertibine çalıştığım kitabımla mevcut olanlara bir nebze katkıda” bulunmayı arzu etmiştir. Bir
kez basılan kelimelerin hem sözlük hem de terim anlamlarını veren eser, bilhassa eski
hukukumuzun terimleri bakımından faydalıdır.
Ejder Yılmaz’ın Hukuk Sözlüğü (ilk baskı Ankara 1976, sonraki baskılar 1982, 1986, 1992,
1996, 2001, 2002, 2004, 2005, 2011), en çok basılanlardan biridir. Hazırlayanın hukukçu
öğretim üyesi olması ve bu sahada pek az sayıda sözlüğün bulunması onu adeta rakipsiz
kılmıştır.
Selahattin Bağdatlı, Temel Hukuk Kavramları, Kitabevi, 1995, 255s. S B Der yayınları,
1997, VIII, 488 s. S. Bağdatlı daha sonra sözlüğüne AB hukuk terimlerini de ilave ederek
yeniden iki kez daha bastırmıştır: Hukuk sözlüğü: AB Hukuk Terimleri Sözlüğü İlaveli, Derin
Yayınları, 2010, VIII, 690 s.; 2015. XIII+639 s. (Genel sözlük özelliklerini taşıyan bir
sözlüktür. 613-632 arası “Avrupa Birliği Hukuku Terimleri (Türkçe, İngilizce, Fransızca) )
Türk Hukuk Lûgati istisna edilirse, sayıları onlarca olan genel hukuk sözlüklerinin en
büyük eksikliği kelimenin tam anlamında hukuk sözlüğü olmamalarıdır. Bu hükümden
kasdımız şudur. Dilimiz Cumhuriyet devrinde çok süratli değiştiği için birçok “terimolmayan” sıradan kelime “eskimiş” duruma düşmektedir. Hukuk sözlükleri, kanunlarda,
mahkeme kararlarında ve öğretide geçen bu terim-olmayan eskimiş kelimeleri de sözlüklerine
almaktadırlar. Oysa, bunlar, genel Türkçe sözlüklerde veya “Osmanlıca Sözlükler”de
kendilerine yer bulmalılar; hukuk sözlükleri ise hukuk terimlerini madde başı yapıp izahlarını
yapmalı; gerçekten uzman terim sözlüğü olmalıdır.
Ejder Yılmaz’ın bugüne kadar en çok baskı yapmış, yaygınlık kazanmış ve büyük ve
küçük değişkeleri olan Hukuk Sözlüğü de bu eleştirilerden kurtulamaz. Yazar bu eleştiriye
karşı önceden verilmiş bir cevap olabilecek şu görüşü ileri sürmektedir:
“Yararlı olabilmek ve yararlananların sayısını artırabilmek amacıyla Sözlüğe, hukuk
terimlerinin yanısıra, hukuka komşu ve hukukla ilgili özellikle (felsefe, sosyoloji, ekonomi,
işletme, maliye muhasebe, vb) bilim dallarının, hukukçunun işine yaracağını düşündüğüm
terimleri ile hukukçunun bilmesi gerekli Osmanlıca, Latince ve diğer bazı yabancı dillere ait
günlük yaşamda karşılaştığımız sözcükleri de koydum. Bunu yapmamın bir nedeni, ‘Hukuk
Sözlüğü’mün, aynı zamanda ‘Hukukçunun sözlüğü’ işlevini de yerine getirmesidir.” (Sunuş,
9)
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden emekli Av. Hüseyin Özcan, Ansiklopedik Hukuk ve
Kanun Deyimleri Sözlüğü, Ankara 1973, VIII+353 s.; Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Ankara
1975, XV+740 s. ve Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Ankara 1985, xxx+904 s., Türk ve İslam
Hukuku, adli tıp ekonomi, ticaret, maliye terimleri, genişletilmiş 6. Baskı; 7. bs., Alfa, 1993,
VIII+904 s.. Sözlüğün bu baskısı görülmüştür. Buna yazılan kısacık “Sunuş”ta, “Eski ve yeni
nesli birbirine yaklaştırıcı bir hüviyet taşıması için, bundan önce basılan sözlük üzerinde
tekrar uzun ve yorucu bir çalışma yapılmış, bu arada pek çok yeni terime yer verilmiştir.
Istılah niteliğinde olmadığı halde sözlükte yer alan bazı sözcükler; yasalarda geçen sözcükler
olduğu gibi kazaî kararlarda yer almış sözcükler ya da açıklamalarda geçen ve bugünkü dilde
yenilik ve sadelik akımına göre açıklanması gerekli olan sözcüklerdir. Eser, yaklaşık 14.000
kelimelik kapasitesiyle okurlara hizmette bulunursa kendimizi mutlu sayacağız.” (s. [VII])
denilmiştir. Bu çalışmada, yer verilen kelimeler diğer sözlüktekilere göre daha geniş bir
biçimde izah edilmiştir.
Erbay Taylan ise hazırladığı sözlüğe, hukuk sözlüğü yerine daha dar bir ad vermiş ve Yasa
Sözlüğü demiştir. (bkz. Yasa Yayınları, İstanbul 1982, 206 s.)
Esat Şener, Açıklamalı-Madde Atıflı Hukuk Sözlüğü, Seçkin Ankara 2001, 894 s.
Seçkin Yayınevi (s. 5-6) sözlüğün yayımıyla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bundan
anlaşıldığına göre, sözlüğün basımının düzeltilmesi safhasında Esat Şener vefat etmiştir.
Sözlüğün mükemmel olması için redaksiyondan geçirilmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
başkanı, onursal başkanı olan Esat Şener ise Önsözünde (s. 7-8) sözlüklerin önemi ve
yetersizliği üzerinde durmuş, kitabının sadece hukukçulara değil, hukuka yabancı kimselere
de sıkıntılarını kendi başlarına çözmede yardımcı olmasını gözettiğini belirtmiştir. İslam
hukuku terimlerine de yer verilmiştir. Herkesin anlaması için gazete dili gibi duru bir
Türkçeyle yazmaya çalıştığını, onu okurken herhangi bir başka sözlüğe bakma ihtiyacı
duyulmaması için gayret ettiğini, böylece sözlüğün yaygın şekilde kullanılmasını
hedeflediğini açıklanmıştır. Sözlükte maddelerin sadece karşılıkları gösterilmemiş aynı
zamanda kısaca açıklanmıştır.
Latif Mutlu, Hukuk Sözlüğü, Nisan 2004 İstanbul, 347 s.: Uğur Alacakaptan, sözlüğe
yazdığı kısa bir teşvik edici sunuşta sözlüğün zaman içinde yararlanıcıların katkılarıyla
zenginleşeceğini (s.3) belirtmiştir. Bil Eğitim Vakfının başkanı olan Latif Mutlu, basmakalıp
ve bazı yanlış bilgilerle, bir yandan Osmanlı Devleti sultanı Kanuni’yi dünya çapında bir
kanun yapıcı olarak överken, bir yandan da o devirde hukukun “şeriatın kıskacı altında”
olmasından söz etmektedir (s. 5). Osmanlı hukukunu tanımlamaya kalkışmakta, onun dört
yönlü olduğunu söylemektedir. Hukuk fakültesi mezunu olmadığı anlaşılan hazırlayan,
sözlüğü hazırlama amacını, eskiyen ve öğrencilerce anlaşılamayan Osmanlıca hukuk
terimlerini izah ederek öğrencilere yardımcı olmak diye izah ediyor. Açıklamalı bir sözlük
olan bu çalışmada, Türkçe terimlerin çoğunun –hepsinin değil-, İngilizce karşılıkları da
parantez içinde verilmiştir. Osmanlı hukukuna ait bazı terimler bakımından benzerlerine göre
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daha zengin olduğu söylenebilir. Mesela, bkz. ganaim ve bundan türeyen diğer terimler (s.
111).
Ayhan Yalçın, Hukuk Öğrenci Sözlüğü, Türkmen Kitabevi, terimlerin/sözlerin geldiği dili
ve türünü belirtmekle benzerlerinden farklılık kazanmıştır. Hukuk, fıkıh, iktisat, siyaset, yapı,
şehircilik, adli tıp, emniyet, balistik, narkotik, radyoloji, toksikoloji konularında 20500 (2873
Latince-Türkçe) madde vardır. (Arka kapak tanıtımından). Ocak 2014, 1. Bs., // 550 Kısaltma,
50 Motto. Bu kitapta kelimelerin; hangi dilden geldiği, dilbilgisi bakımından çeşidi, tanımları
arasındaki küçük farklar, kelimelerin doğru telaffuzu belirtilmiştir.
Av. Gazi Çakmak, Üniversite Öğrencileri İçin Hukuk Sözlüğü, güncellenmiş 2. Bs,
Umut Kitap, 1stanbul, 2015, 648 s.
Prof. Dr. Abdullah Demir de Hukuki Terimler Sözlüğü adını verdiği bir sözlük
yayınlamıştır. Astana Yayınlarınca Ankara’da basılan fakat basım tarihi belirtilmeyen çalışma
(2017 veya 2018?), 1243 sayfadır. Demir’in sözlüğü de E. Yılmaz’ınki gibi aynı zamanda
“Osmanlıca” sözlük niteliğindedir. ÜÇÜRDÜM: Üçer tümden bozmadır. Deniz ticaretinde
masraf çıktıktan sonra kârın üçe bölünerek paylaşılmasıdır (s. 1163).
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Osmanlı Tarih ve Hukuk Istılahları Kamusu, (İstanbul 2018,
1. Bs., 1535 s.) yayımlamıştır. Tanıtım bültenine bakıldığında, müellif bu kamusu, kendisinin
hazırladığı Osmanlı Kanunnameleri külliyatında geçen kelimeleri izah için ve Arapça, fıkıh
ve İslami bilimleri bilmeyen araştırmacılara bir rehber olmak üzere hazırlanmıştır.
Sonuç olarak İngilizcede olan Black’s Law Dictionary gibi Türkçenin de saf bir hukuk
terimlerini sözlüğünü hazırlamanın vakti gelip geçmektedir. Bu yolda öncü bir çalışma olarak
Türk Hukuk Lûgatinden yararlanılabilir.
7.4. Öztürkçe Hukuk Sözlükleri
Bu öbekte ele alacağımız hukuk sözlükleri tek dilli hukuk sözlükleri içine
sokulabilirdi. Fakat bunların düzenleniş gayeleri mevcut terimleri arı Türkçe veya öz Türkçe
olarak ortaya koyabilmek olduğu için ayrıca değerlendirilmesinin anlamlı olacağı
düşünüldüğünden ayrı bir başlık açılmıştır.
Bunlar Orhan Arsal, TDK, İsmet Sungurbey’in sözlükleridir.
Bu alanda ilk sözlük denemesi İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr.
Orhan Arsal’a aittir. Orhan Arsal, İÜ Hukuk Fakültesinde Devletler Umumi Hukuku doçenti
iken “Atatürk’e 1935 Armağanı” diye ithaf ettiği Kurul Sözlüğü Denemesi “Hukuk Istılah
Lügatı Tecrübesi” (Hukuk Talebesi Cemiyeti Neşriyatından, İstanbul 1935) ve bir yıl sonra
“Türe Sözlüğü için Bir Önerge” adıyla (İstanbul Bozkurt Basımevi 1936, 79 s.) iki “deneme”
mahiyetinde sözlükçük bastırmıştır. İkinci sözlüğünü Suphi Nuri İleri’ye adayan ve onun
kendisini “işe koşturduğunu” duygulu bir dille belirten Arsal, “Bu Sözlük Profesör Suphi Nuri
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İleri’nin çok değerli “Yasaların çatışması” adlı kitabından çıkarılmıştır” diye açık ve belirgin
bir şekilde sözlüğünün kaynağını açıklamıştır.
İlgi çekici bir önsöz kaleme alan Orhan Arsal, Cumhuriyetten beri milliyetçiliği*
Türklüğün yürüdüğünü söylüyor. Türk çocuklarının yabancı sözlerle konuşmak istemediğini,
Suphi Nuri İleri ile Türkçe terimlerin yapılmasında görüş birliği içinde olmalarına rağmen,
yöntem olarak ayrı düştüklerini, o zaman işe başlamadan yöntem sorununu halletmeyi,
TDK’nın yayındığı Tarama Dergisi ve Kılavuza bakıldığında Türkçenin çok zengin olduğunu
ve eski Türkçeden yararlanılırsa meselenin çözüleceğini belirtiyor (s. 6). Arsal, “Bizim
aradığımız, varmak istediğimiz bu değildi. Erişilmesi lazım gelen ülkü Türk jenisini ortaya
vurmaktı. Türk dilinde bir Lozan istiyorduk.” (aynı yer) diye ilave ediyor.
Orhan Arsal, terimlerin hangi yolla yapılması gerektiği hakkında da bir yöntem
belirlemiştir. Sözlüğün kaynağı TDK Tarama Dergisi, Kılavuz ve yapılacak türetmeleridir;
bunların bazısı İleri’ye aittir.
Sözlük maddeleri Fransızca dizilmiş, ortada “Osmanlıca”sı, sonda da yeni önerilen
terimler verilmiştir. Arsal, önünde + işareti bulunan sözlerin son günlerde çıkan Kılavuzdan
alındığını, ayraç artının (*) Kılavuzdan gelmekle birlikte asılları bakımından kullanılmalarını
ülküsüne uygun bulmadığı terimleri gösterdiğini, “” içindeki terimlerin ise S. N. İleri’ye ait
olduğunu bildirmiştir (s. 11). Böylece biz, S. N. İleri’nin de önerileri ile Orhan Arsal’ınkileri
görmek ve karşılaştırmak imkânı buluyoruz.
Birkaç örnekle bu sözlükte yer alan terimler hakkında bir fikir edinebiliriz: Sigorta:
sağındırma, vazife: düşerge, avukat: savbakan, savgüden, mal: büyüm, ehliyet: erkinlik
cinayet: kıya, kanunu medeni: soysal kod, istimlak: kamusallaştırma, karar: bilik, kollektif
şirket: kubaşık ortaklık, kommandit şirket: üneşik ortaklık, rey, fikir ses “oy”. Bugün
kullandığımız “oy” terimi, belki de ilk kez bu sözlükte kullanılmıştır ve Orhan Arsal’ın değil
S. N. İleri’nin teklifidir. Orhan Arsal’ınki “ses” idi. (Belirtelim ki, bugün Azerbaycan
Türkçesinde oy yerine Arsal’ın teklifine uygun olarak “ses”, oy verme yerine “sesverme”
terimleri kullanılmaktadır.) Kanun, mecelle: kod (T. kö), droit: 1 – Hukuk 1- Kurul (Büyük
K ile) veya türe, 2 – hak 2- yön” önerilmişti. Orhan Arsal’ın heyecanlı, ateşli, coşkulu bu
sözlük denemeleri fazla bir akis bırakmadan tarihteki yerini almışa benzemektedir. Bununla
birlikte, bunlar ayrı bir yazı konusu yapılmayı hak etmektedir.
Türk Türe Terimleri (TDK. B. II. 12 Türe Terimleri İstanbul İbrahim Horoz Basımevi
1948, 18 s.) adıyla bir yayına da konu olmuştur. Bu küçücük sözlüğün kapağında “Yüksek
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Öğretim Kurulunca hazırlanıp yine bu Kurullar Temsilcilerinin iştirâkiyle Türk Dil Kurumu
tarafından incelenerek son şeklini almıştır.” açıklaması vardır34.
Ali Rıza Önder, TDK yayınları arasında çıkan Yasa Dili Sözlüğünü (Ankara 1966,
VII+255 s.) hazırlamıştır. “Kitabın adına yasa dili sözlüğü denilmesi, taranan metinlerin
başında yasaların bulunuşundan ileri gelmiştir. Ancak, yasaların yanında, hukuk
uygulamamızda önemli yerleri bulunan çeşitli yüksek mahkeme kararları ile tüzük ve
yönetmeliklerin de taranmasında fayda düşünülmüştür.” (s. IV).
TDK Yayınları arasında Ahmet Erdoğdu’nun hazırladığı Ceza Yargılama Yöntemi
Yasası Terimleri Sözlüğü (Ankara: TDK, 1972, 102 s.) dikkati çekmektedir. A. Erdoğdu’nun
Memurların yargılanmasına ilişkin yasa: Türkçeleştirilmiş metniyle birlikte memurun
muhakematı hakkında kanun, (Ankara: TDK, 1970, 31 s.) adlı başka bir çalışması da
yayımlamıştır.
TDK iki kez de Anayasa Sözlüğü yayımlamıştır. İlkini hazırlayan Ömer Asım Aksoy
(Anayasa Sözlüğü, Ankara: TDK, 1961, 93 s.)dur; ikincisi ise Hasan Eren ve Hamza
Zülfikar’ca (Anayasa Sözlüğü, Ankara: TDK, 1985, x+246 s.) hazırlanmıştır. Ayrıca
“Anayasa Dili”, Ömer Asım Aksoy, Macit Gökberk ve İsmail Karaahmetoğlu’nca ayrı ayrı
yazılmış makalelerde de irdelenmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere, Orhan Arsal tamamen öz Türkçe köklerden türetilmiş
terimler yapmak peşinde idi. Bu amaçla iki sözlük denemesi yapmıştı. Edip Serdengeçti’nin
de bu yolda bazı çalışmalarını anmak yerinde olur. Fuad Hulusi Demirelli de “müellif
(Öketker) (Ökter) hakkı kanun taslağı”, (Adalet Ceridesi, 1942, s. 667-672) bir not kaleme
almıştı. Sonradan bu yola İsmet Sungurbey de girmiştir. Sungurbey, Medeni Hukuk Terimleri
adlı sözlüğüyle ve yazı ve derslerinde kullandığı yeni terimlerle tanınmıştır. Hıfzı Veldet
Velidedeoğlu da hukuk dilinin arılaştırılması yolunda çaba sarfedenlerin başında
gelenlerdendir. Burada öztürkçeleştirme, sadeleştirme, arılaştırma, tasfiye etme kavramlarını
da tanımlamak uygun olur. İstanbul odaklı olan bu adlar yanına Ankara’da yazan ve dersler
veren AÜ SBF hocası Cem Eroğul’a eklemek doğru olur. Bu arada hukuk dilinde önemli
değişiklikler yapan ve fakat arılaştırmacı ve öztürkçecilerden ayrılan bir hukukçu da Tarık
Özbilgen’dir.
Hukuk dilinde de zaman içinde değişiklikler olmaktadır: Mesela, alım kelimesi eski
Türkçede almak işi anlamını değil, “henüz tahsil olunmamış borçlar” yani alacak anlamını
taşımaktadır. Aynı kelime Osmanlıcada “satın alma” anlamına gelir. Alım-satım birleşik

Burada adı geçen “Yüksek Öğretim Kurulu”, YÖK’ten önce de böyle bir kurulun varlığını göstermektedir. Ne
zaman kurulmuş, hangi faaliyetlerde bulunmuş ve ne zaman kapatılmıştır soruları araştırılmayı gerekli
kılmaktadır. Ramazan Kılıç, “Türkiyede Yükseköğretimin Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi”, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 3, Kasım 1999’, s. 289-310da bu hususta bilgi yoktur.
34

149

Sayfa 150

kelimesinde olduğu gibi. Alımcı eski Türkçede “dâyin” yani birinden alacağı olan, alacaklı
demektir (Prof. Dr. Klaus Röhrborn, s. 66). Alımcı sözü, 1933’te Osmanlıca dâyin kelimesi
yerine önerilmişti ama tutmadı, çünkü sözün yapısal anlamı “müşteri” sözüne uygundu
(Röhrborn, s. 67). Nitekim dâyin yerine alımcı değil, alacaklı yaygınlaşmıştır.
Yine 1933’te katil (katl: öldürme) kelimesi yerine eski Türkçe ölüt kelimesi getirilmiş,
kâtil için de ölütçü denmişti. Sözlüğe de alınan bu kelimeler tutmadı, çünkü bu ölüt
kelimesinin kökü eski Türkçe ölürden geliyordu ama zamanla –r kaybolduğu için bu fiil
unutulmuştu. Dolayısıyla var olan ölmek fiiline bağlanmıştı ama tutmadı (Röhrborn, s. 67).
Yumuş sözcüğü de eski Türkçede ve bugün Anadolu ağızlarında ve bazı çağdaş Türk
dillerinde “verilen ödev, teklif, iş, vazife” anlamındadır. 1933’te memuriyet, misyon için
yumuş önerilmiş ama göz yummak ile özdeşleştirildiği için tutulmamıştır. Türkçe Sözlüğün
son baskısında mevcut olmasına rağmen tutunma olasılığı yoktur (Röhrborn, s. 67).
-men ekiyle de birçok kelime türetilmiştir. Bu ekle nesneli/geçişli bir fiilden faaliyet
adları türetilmişti. Gözetmen, öğretmen, seçmen, yazman gibi. Osmanlıcada işlevi tam belli
olmayan –man/-men eki ölü bir ek olarak kocamanda olduğu gibi ya ad gövdesine
getirilmekte veya azman örneğinde olduğu gibi geçişsiz/nesnesiz fiil gövdesine geliyordu
(Röhrborn, s. 67). Son öbeğe değirmen, kirmen örnekleri de eklenebilir. Sungurbey zilyed
karşılığı “elmen”, zilyetlik için elmenlik terimlerini önermiş ama yaygınlaşmamıştır. (bkz.
ayrıca köse-men, eke-men, tora-man.)

7.5. İslam hukuku sözlükleri
Sonradan basılmış olmasına rağmen, Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın, Alfabetik İslam
Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu, (İstanbul 1997, c.1-5.) bu sahada yazılan ilk sözlük
olmalıdır.
Bu sahada hazırlanış bakımından ikinci, fakat basılış bakımından birinci sırada olan
Ömer Nasuhi Bilmen’in ansiklopedi niteliğindeki Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye
Kamusunun apayrı bir yeri vardır. O aynı zamanda Türkçe yazılmış büyük bir İslam Hukuku
(fıkhı) kitabıdır. Bilmen’in kitabından Abdullah Kahraman sırf ıstılahları alarak Fıkıh İlmi ve
İslam Hukuku Terimleri Sözlüğü, (İstanbul 2016, 223 s.) hazırlamıştır. A. Kahraman, bu
sahada geçmişte yapılan çalışmaları ve müelliflerini kısaca tanıtmıştır. Yeni neslin Bilmen’in
özgün metnini anlamakta karşılaşacağı güçlükleri ortadan kaldırmayı amaçladığını (s. 11)
belirtmiştir.
Prof. Dr. Mehmet Erdoğan da Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (3. Bs., İstanbul
2010) adıyla (ilk basımı 1998; 2. bs. 2005) yayımlamıştır. Her ne kadar bu çalışmaya “hukuk
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terimleri” tabiri ulanmış olsa da baskın özelliğiyle bir fıkıh terimleri sözlüğüdür. Açıklamalı
bir sözlüktür. Kelime kökenleri ve türleri işaret edilmemiştir.
Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı imzasıyla Miras Hukuku Terimleri Sözlüğü çıkmıştır.
Sözlüğün adı yanıltıcıdır; yeni miras hukukuyla ilgili terimlerin toplandığı bir sözlük
düşüncesi uyandırmasına rağmen tanıtım bülteni onun “feraiz” ıstılahları sözlüğü olduğunu
bildirmektedir: “Her ilmin kendisine mahsus terimleri bulunmaktadır. O ilmin daha iyi
anlaşılması ve sistemli bir şekilde ortaya konulabilmesi için bunların bilinmesine ihtiyaç
vardır. Normal sözlükler, bir ilme ait terimleri içinde barındırmazlar. İslami ilimler içerisinde
en fazla özel terime sahip ilimlerden birisi hiç şüphesiz "ferâiz" adıyla meşhur İslam Miras
Hukuku ilmidir. Günümüzde ferâiz ilmine yönelik çalışmaların azlığı matematik ve hesap
bilgisi gerektirmesi yanında ayrıca kendine has çok sayıda terimi barındırmasından
kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede Türkçede böyle bir müstakil çalışma ihtiyacı da
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. "Miras Hukuku Terimleri Sözlüğü" adı verilen bu
çalışmada İslam Miras Hukukuyla ilgili temel terimlerin kısaca tanıtılması amaçlanmış. Miras
hukukuna ait terimleri bir bütün olarak ele alan Türkçe bir eserin bulunmayışı böyle bir
çalışmayı gerekli kılmış.” Yazardan hiç değilse parantez veya iki kısa çizgi içinde “feraiz”
notunun düşülmesi yahut başına “İslam” sıfatının konulması beklenirdi!
Hukuk İçtihatları Lugati
Muzaffer Şamiloğlu, Hukuk İçtihatlar Lugati: Alfabetik Ve Sistematik Hukuk İçtihatlar
Külliyatı: Anayasa Mahkemesi-Uyuşmazlık Mahkemesi-Yargıtay-Danıştay Maliye İtiraz
Temyiz Komisyonu-Federal Kararları-Adalet Bakanlığı tamim ve mütalaaları, Ankara: Mars
Matbaası, 1970, 847 s. Henüz inceleme fırsatı bulamadığımız bu eser, belirleyebildiğimiz
kadarıyla sahasında tektir. İlginç bir örnek olarak hukuk edebiyatımızda yerini almıştır.

7.6. Hukuk Ansiklopedileri
1. Prof. Dr. Mustafa Reşit Belgesay, 1933 yılında 71 kavramı içeren büyük bir fasikül
halinde bir Hukuk Ansiklopedisi neşretmiştir35.
2. Emin Ali Durusoy adlı bir avukat da 1950-1954 yılları arasında Türk Deniz Hukuku
Ansiklopedisi (fasikül I, İstanbul 1950, ııı+480 s.) adı altında yalnız 6 fasikül basılan bir
ansiklopedi çıkarmaya girişmiştir. Abidin Daver, Cumhuriyet gazetesinde girişimi övmüş ve

35

Türk hukuk Ansiklopedisi, 1962, C I, 21.
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devamlı olmasını arzulamıştır. Fasikül II, İstanbul 1951, 81-160; fasikül III, İstanbul 1952,
161-240 s; fasikül IV, İstanbul 1952, 241-320 s; fasikül V, III+480 s. ; 23 cm. Yarım kalan bu
önemli uzmanlık ansiklopedisinin yayınını gerçekleştiren Emin Ali Durusoy deniz hukuku
konusundaki ihtisası ile tanınıyordu36.
3. Türk Hukuk Ansiklopedisi, C I, 1-799; C II, Ankara 1962, 811+1600 s. Sadi Kazancı
yönetiminde devrin önde gelen akademisyen, hakim, savcı, avukatlarınca muhtelif maddeler
geniş bir şekilde işlenmiştir. Ansiklopedi yalnız iki cilt olarak çıkabilmiştir. Bugüne kadar
herhangi bir atıf yapıldığını görmediğimiz bu ansiklopedi döneminin hukuki birikimini,
anlayışını, dilini ve hukukçularını bize tanıtması bakımından önemlidir. İlk cilde Ankara
Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Akif Erginay sevinç ve heyecanla karşıladığı bu özel kesim
girişimini övmekte,”Türk hukuku ile ilgili bulunan ve ansiklopediye girmesi gereken otuz
bine yakın mefhumu tespit ve bunları aden zeye kadar fişlerine yazıp ayrıca her mefhumun
yabancı dillerdeki karşılıklarının tespit ve önceden kararlaştırılan yazı yönetmeliğindeki
esaslar dairesinde ilk defa bir lügat ve ansiklopediyi meydana getirmek hakikaten büyük bir
iştir. Çünkü yapılan, daha evvel hazırlanan bir eseri tekamül ettirmek değil, ilk defa yaratmak
ve ortaya koymaktır. Bu bakımdan işin güçlüğünü ve önemini bilhassa tebarüz ettirmek
isterim.” (S.11) demiştir.
Bu ansiklopedi, “Önsöz” (13-24)de dünyadaki ve Türkiyedeki genel ve hukuk
ansiklopedileri hakkında oldukça geniş bilgi vermiştir. Ansiklopediyi yayımlamadaki amaç ve
yazı yönetmeliği hakkında da bilgi verilmiş (21-22), onun hukuk talebelerine ve bütün
hukukçulara, aydınlara ve halka hizmeti olması nazarda tutulmuştur.
Türk Hukuk Ansiklopedisi nasıl hazırlandı? (25-26=) ve Türk Hukuk Ansiklopedisinden
nasıl faydalanılır? (27-28) açıklanmıştır. Uzun bir kısaltmalar cetveli (s. 29-32)den sonra
maddeler başlamaktadır. Eski ve yeni hukukumuzla ilgili kavramlara yer vermiştir.
Kelimelerin sözlük manaları da verilmiş, -bazı yerel ve yeni kavramlar hariç- Latince,
Almanca, Fransızca ve İtalyanca karşılıkları da gösterilmiştir. Maddelerin bazıları çok geniş
ve hukuk dalları bakımından ayrı ayrı izah edilmiştir. Büyük bir teşkilatlanma ile 12 kişilik
idare heyeti, 15 kişilik istişare heyeti, 20 kişilik redaksiyon heyeti ve 300 kişilik ilim heyeti
yani yazı ailesi ile yola çıkan bu girişim (s. 26) iki cilt çıkardıktan sonra devam edememiştir.
Eğer başarıyla tamamlanabilmiş olsaydı, dünyadaki ölçüleriyle yarışan ve gurur duyacağımız
çok ciddi bir hukuk ansiklopedisine sahip bulunacaktık.

Aşağıdaki kitap ve makaleler onun kaleminden çıkmadır: Deniz nakliyatında mes'uliyeti ref veya tahdit
şartları, İstanbul, 1937.142 s.; Emin Âli Durusoy, “Deniz Ticareti Kanunumuzda bazı tercüme ve İrca
yanlışlıkları” (Huk. Gaz, Sayı 53-54, s. 8-9); Emin Âli Durusoy, “Deniz Ticareti hukukunda müruru zaman ve
sükutu hak müddetleri ve hukuki neticeleri”, (İst. Bar. Mec, 1942, sah. 7-14); Emin Âli Durusoy, “Denizde mal
taşıma mukavelelerinde kazanılmış navlun (fret acquis) şartı ve neticeleri”, (İst. Bar. Mec. 1942, sah. 625-637.
36
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7.7. Öbür Türkçelerden Türkçeye Hukuk Sözlükleri
Bu sözlüklerin ilki Gülnar İspayeva-Canseit Tüymebayev’in hazırladığı Türkçe-KazakçaRusça kısa hukuk sözlüğü: bir deneme, (Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü, 40 s.; 16 cm.) başlığını taşımaktadır.
Türkiye Adalet Akademisinin öncülüğünde, hazırlayıcıları E. Yılmaz, F. Mehdiyev,
M. Yolçuyev, S. Süleymanlı, E. Helefov, İ. İsmayıllı olan, ilmi redaktörlüğünü E. Aliyev’in
yaptığı Türkçe-Azerice Hukuk Sözlüğü-Türk-Azerbaycan Hüquq Lüğeti (Türkiye Adalet
Akademisi Yayınları Yayın no 17, Nisan 2013, 570 s.) yayımlamıştır.
Türkiye ve Azerbaycan kastedilerek “Kardeşliğimizin pekişmesi bakımından hukuk
alanında yakınlaşma (benzeşme) sağlanması önemli bir ihtiyaçtır.” denilen önsözde, iki
ülkenin kanunlarını Avrupa müktesebatına uyumlandırma çalışmalarının da bu ihtiyaca
hizmet ettiği belirtilir ve “… bir millet iki devlet temelindeki doğrudan bağ ve özellikle dil
birliği sebebiyle, iki ülkenin hukuk sistemlerinin yakınlaştırılmasının çok daha kolay olduğu
ortadadır, denilmiştir (s. III).
İki ülke hukukçularının hukuk dili temelinde birbirini anlayabilmesi açısından hukuki
terimler üzerinde mutabakata varma ihtiyacı tespit edilmiş fakat Türkiye hukuk sisteminin
Kara Avrupası’ndan, Azerbaycan’ınkinin Sovyet Rusya’dan alındığı için terimlerde çok
önemli farklar olduğu vurgulanmıştır. Sözlük Ejder Yılmaz’ın sözlüğü esas alınarak
hazırlandığı belirtilmiş, Azerbaycan Türkçesi karşılıklarının Emir Aliyev tarafından gözden
geçirildiği, ileride Azerbaycan hukuk terminolojisinin baştan sona incelenerek Türkiye
Türkçesi karşılıklarının yer alacağı başka bir sözlükle tamamlanma arzusu dile getirilmiştir.
Bu iddialı yakınlık ve birlik iddiasına rağmen, sözlüğün adının “Türkiye-Azerbaycan Hukuk
Sözlüğü” olması daha uygun olurdu kanaatındayız. Zira Azerbaycan’da ve Türkiye’de
birçoklarının Azeri ve Azerice adının uygun olmadığına dair geniş bir kanaat vardır. Bu
sebeple, her zaman bu iki kardeş halkın işlerine dair adlandırmalarda Türkiye –Azerbaycan,
Türkiyeli, Azerbaycanlı, Türkiye tarafı, Azerbaycan tarafı gibi incelikli ifadelerin kullanılması
uygun olacaktır. Sözlüğün, araştırıcılar, avukatlar, hâkim ve adliye çalışanları için yararlı
olacağı inancı ile gelecekte ihtiyaç duyulacak olan Türkiye-Azerbaycan ortak hukuk
terminolojisine katkı verebilmesi umut ve temenni edilmiştir (s. IV) Sözlüğün bir yıl içinde
nasıl hazırlandığı ve hazırlayanların katkılarını belirten akademi başkanı Hüseyin Yıldırım
eserde 17.740 maddeden oluştuğunu belirtmiştir.
Sanırım ilk defa, burada Türkiye’deki hukuk sözlükleri toplu olarak tespit edilmeye ve
tanıtılmaya çalışılmıştır. Elbette bu konuda birçok eksik yönler vardır. Yine de bu sözlüklerin
içerikleri hakkında bazı belirlemelerde bulunmak doğru olur. Hukuk sözlükleri bir terimi
tanımlamak yerine genellikle eş anlamlısını vermektedir. Bu da bunların tam anlamıyla bir
hukuk terimleri sözlüğü olmadığını, genel sözlük niteliği taşıdığının başka bir kanıtıdır.
Ayrıca birbirlerini tekrarladıkları da söylenebilir. Hukuk diline giren son terimleri her zaman
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ihtiva etmezler. Ayrıca birçok kez belirttiğimiz gibi, bir kere daha burada da yineleyelim;
genel sözlüklerde yer alması gereken “terim-olmayan” birçok sözcüğe de yer vermeleri
eleştiriye açık yanlarıdır.
Hukuk sözlükleri hakkında ender makalelerden birini kaleme alan Gürler
“…1960’lardan itibaren hukuk sözlüklerinde belirli bir artışın olduğu, 1980’lerden sonra
yabancı dillerden Türkçeye çeviri şeklindeki hukuk sözlüklerinin, 1990’lardan itibaren de
özellikle Avrupa Birliği ve İnsan Hakları alanlarıyla ilgili sözlüklerin hazırlanmaya başlandığı
görülmektedir (Gürler, 554) hükmünü dile getirmiştir. Buna, son yıllarda yakın ilişkide
bulunduğumuz, komşu ülke dilleriyle hazırlanmış hukuk sözlüklerinin de dikkati çekmekte
olduğunu ekleyelim.

OKUMA PARÇASI
“Müellif” Kelimesinin TDK’daki Anlamının Yeniden Düzenlenmesi
7.10.2015
TSMD üyesi Ali Cem Aslantaş’ın girişimleri ile “Müellif” kelimesinin mimarlar için
önemli olan anlamı TDK sözlüğünde yer buldu.
Türk Serbest Mimarlar Derneği üyesi Mimar Ali Cem Aslantaş, mimarlık ve mimarlar adına
önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesini sağlamıştır.
Ali Cem Aslantaş’ın, mevcuttaki sözlük anlamı “yazar” olan “müellif” kelimesinin Türk Dil
Kurumu (TDK) sözlüğündeki tanımına yönelik TDK’ya başvurması sonucu, sözlük anlamı
mimarların lehine yeniden düzenlenmiştir. Aslantaş, TDK’ya yazdığı dilekçede, “Eser Sahibi”
tanımının “Müellif” kelimesi ile eş anlam taşıyıp taşımadığı, taşıyorsa sözlüklere eklenip,
eklenemeyeceği konusunu kurumun görüşlerine sunmuştur.
TDK’dan gelen cevap doğrultusunda, “Müellif” kelimesiyle ilgili bir düzenleme yapılacağı,
bu düzenlemenin 2016 yılında çıkarılması tasarlanan Türkçe Sözlük’ün 12. baskısına dahil
edileceği kararı bildirilmiştir. Kelimenin düzenlemesi yapılmış yeni hali aşağıda yer almakta
olup, ikinci maddede verilen anlamın daha açık verilebilmesi için “proje müellifi” şeklinde
yeni oluşturulacak bir madde başlığına gönderme yapılması da düşünülmüştür. Konuya
yönelik TDK’dan gelen cevap yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.
müellif: 1) Kitap, makale vb. yazan kimse, yazar. 2) mim. Mimari proje tasarımı yapan kimse
-> proje müellifi

154

Sayfa 155

Üyemizin sebep olduğu bu değişikliğin, mimarların özellikle telif hakları konusu başta olmak
üzere karşılaştıkları hukuki sorunları ve mimari proje süreçlerindeki çelişkileri ortadan
kaldıracağına inanıyoruz.
Ali Cem Aslantaş’ı mimarlık adına göstermiş olduğu çabadan ötürü tebrik ediyor, bu ve
benzeri olumlu düzenlemelerin örnek teşkil etmesini umuyoruz.
Saygılarımızla,
TSMD Yönetim Kurulu (E. T. 04.09.2019)

Mahfuz hisse, saklı pay, korunmuş düşerge
“Giderek ünlü Lex Falcidia (MÖ 40) ile kişinin mamelekinin ancak dörtte üçünü vasiyet
edebileceğini ve kanunî mirasçının korunmuş düşergesinin (mahfuz hisse) en az ¼ olacağı
kabul edildi ki, bu yasa birçok Avrupa miras sistemine uzun zaman örneklik etmiştir.”, C.
Üçok, A. Mumcu, G. Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, 20. Bs., s. 119-120.
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Bölüm Sonu Soruları
1.

I. Lügat
II. Kamus
III. Leksikon

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sözlük anlamında kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) II-III
E) I-II-III

2. Türkçenin ilk sözlüğü hangisidir?
A) Vankulu Lûgatı
B) Okyanus
C) Divan-ı Lügati’t-Türk
D) Ahter-i Kebir
E) Kamus-ı Türki

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukuku sözlükleri arasında sayılmaz?
A) Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
B) Alfabetik İslam Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu
C) Türk Hukuk Lügatı
D) Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü
E) Miras Hukuku Terimleri Sözlüğü
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4. Osmanlı Devleti klasik döneminde kelimelerin yanlış kullanımına odaklanarak
hazırlanan sözlüklere ne ad verilmektedir?
A) Galatat
B) Kamus
C) Lügat
D) Leksikon
E) Divan

5.

I. Yeni hukuk mekteplerinin kurulması hukuk sözlüklerine olan ihtiyacı artırmıştır.
II. Bu dönemde hukuk sözlüklerinin bir kısmı kanun fihristli olarak hazırlanmıştır.

III. Türkçe hukuk sözlüklerinin yanında Türkçe-Fransızca karşılaştırmalı hukuk
sözlükleri de vardır.
IV. Amerika’dan etkilenilerek alınan yeni hukuki kurumlar, kanunlar ve terimler hukuk
sözlüklerinin hazırlanmasında etkili olmuştur.
Tanzimat dönemi hukuk sözlükleri hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) I-II-III
B) I-II-IV
C) II-III
D) II-IV
E) III-IV

6. Aşağıdakilerden hangisi öz Türkçe hukuk sözlüğü hazırlamıştır?
A) Ahmet Akgündüz
B) Orhan Arsal
C) Latif Mutlu
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D) Esat Şener
E) Kemal Gözler

7. Aşağıdaki sözlüklerden hangisi Türk Hukuk Kurumu tarafından hazırlanmıştır?
A) İktisadî ve Hukukî Terimler Sözlüğü
B) Derleme Sözlüğü
C) Çalışma Hukuku Sözlüğü
D) İş Hukuku Sözlüğü
E) Türk Hukuk Lügatı

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sözlük yazarlarından değildir?
A) Kaşgarlı Mahmut
B) Ahterî
C) Mütercim Asım Efendi
D) Sir James Redhouse
E) İbrahim Müteferrika

9. İsmet Sungurbey tarafından hazırlanan öz Türkçe hukuk sözlüğü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anayasa Sözlüğü
B) Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü
C) Açıklamalı-Madde Atıflı Hukuk Sözlüğü
D) Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü
E) Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri Sözlüğü
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10. 1940 yılında Hukuk İlmini Yayma Kurumu Neşriyatından çıkan hukuk sözlüğü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Hukuk Lügatı
B) Hukuk ve Sosyal Bilimler Sözlüğü
C) Yasa Sözlüğü
D) Hukuk Kamusu Müsveddesi
E) Türk Hukukunda Lügat ve Istılahlar

1. E / 2.C / 3. C / 4. A / 5. A / 6. B / 7. E / 8. D / 9. B / 10. D
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8. ADLİ YAZIŞMANIN GENEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Dava dilekçesi
- Dava dilekçesinin unsurları
- Dava dilekçesinin unsurlarındaki eksiklik halleri
- Cevap dilekçesi
- Cevap dilekçesinin unsurları
- Cevap dilekçesinin unsurlarındaki eksiklik halleri
- Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri
- Dilekçe örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir davanın açılma süreci nasıldır?
2. Bu süreçte taraflar nelere dikkat etmelidir?
3. Tarafların uyması gereken süreler nelerdir?
4. Taraflar ilgili süre ve usullere uymazsa ne ile karşılaşacaklardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Adli Yazışmanın
İlkeleri

Dilekçe süreci

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Genel Bir davanın dilekçeler teatisi Okuyarak,
dilekçeleri
aşamasının nasıl olduğu inceleyerek, video izleyerek
anlaşılacaktır
Dilekçeler teatisi sürecinde Okuyarak,
dilekçeleri
tarafların hangi usulü takip inceleyerek, video izleyerek
ettiği öğrenilecektir
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Anahtar Kavramlar
 Dava dilekçesi
 Cevap dilekçesi
 Cevaba cevap
 İkinci cevap
Dava dilekçesi: Menfaatinin ihlale uğradığını düşünen kişi tarafından görevli ve yetkili
mahkemeye hitaben yazılan dava sürecini başlatan dilekçedir.
Cevap dilekçesi: Davacının iddialarına karşı davalı tarafın kendini savunmak ve iddalarını ve
delillerini sunduğu dilekçedir.
Cevaba cevap: Diğer ismi replik de olan davacının davalının cevap dilekçesine karşın verdiği
dilekçedir.
İkinci cevap: Diğer ismi düplik de olan davacının vermiş olduğu cevap dilekçesine karşın
davalı tarafından verilen cevap dilekçesidir.

164

Sayfa 165

8.1. Adli Yazışmanın Genel İlkeleri
Uyuşmazlıkların yargıya taşınabilmesinin ön koşulu davacının dava açmasıdır. Açık
bir kanun hükmü olmadıkça, hiç kimse, kendi lehine dava açmaya zorlanamaz (HMK37 md
24/f. 2). Ancak kişinin hakkını aramak, hukuki bir durumun tespitini istemek gibi amaçlarla
yargıya başvurmak istemesi halinde, bunu yazılı bir şekilde yapması yahut yaptırması
gerekmekte38, başvurunun nedenlerini ve amaçlarını, başvurucunun kimliğini ve adresini
içeren ve mahkemeden alınmak istenen karar her ne ise bunun gerektirdiği özel şartların
sağlandığı yazılı talebe “dilekçe” denir.
Yazılı yargılama usulünün işlemeye başlaması açısından davacının dava dilekçesini
vermesi birinci koşuldur. Zira 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu39 118. maddesinde
davanın açılma zamanını, dava dilekçesinin kaydedildiği tarih olarak belirlemiştir. Dava
dilekçesinde bazı hususların bulunması zorunludur. Bu zorunlu hususların bir kısmı kamu
düzenine ilişkin olduğundan eksik veya yanlış düzenlenmeleri halinde mahkemece re’sen
(kendiliğinden) gözetilirler. Ancak zorunlu hususların hepsi kamu düzeninden olmadığından,
kalanlar hakkında mahkeme kendiliğinden değerlendirme yapamayacak, davalının ilk
itirazları üzerine bu eksikleri veya hataları inceleyebilecektir. Öte yandan, dava dilekçesinde
yer alması zorunlu olmayan hususlar da vardır. Bunların yokluğu halinde ne mahkeme
inceleme yapabilir, ne de davalı taraf ilk itiraz öne sürebilir.
Anılan kanunun 119. maddesi dava dilekçesinde bulunması gereken hususları
saymaktadır. Buna göre mahkemenin adı, davacı ve davalının adı, soyadı ve adresleri;
davacının kimlik numarası; tarafların kanuni temsilcilerinin bulunması halinde bu kişilerin
adı, soyadı ve adresleri ile davacının varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi; davanın konusunun
ne olduğu; dava konusunun malvarlığı değeri teşkil etmesi halinde bu değerin ne olduğu;
davacının iddiasının dayanağı olan tüm vakıaların sıra numaraları ile birlikte açık özetleri; yer
verilen vakıaların ispatında dayanılacak deliller; dayanılan hukuki sebepler ile açık bir şekilde
talep sonucu; son olarak davacının, varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin imzası dava
dilekçesinin içeriğini oluşturmaktadır.
Aynı maddenin ikinci fıkrası, yukarıda sayılan hususlardan bazılarının eksik olması
halinde mahkemece davacıya bu eksikleri gidermesi için bir haftalık bir kesin sürenin
verileceğini ve bu durumda da tamamlanmayan hususlar bulunması halinde davanın

37

RG., 4.2.2011, S. 27836.

Yazılı yargılama usulünde (md. 118/f. 1) ve basit yargılama usulünde (md. 317/ f. 1) dava dilekçe ile
açılmaktadır.
38

39

RG., 4.2.2011, S. 27836.

165

Sayfa 166

açılmamış sayılacağını düzenlemektedir (md. 119/f.2). O halde, kanunun mahkemenin
eksikliğini re’sen gözetmesini istediği bu hususlar, kamu düzenine ilişkin olduğu için dava
dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlardır. Nitekim, kamu düzenini ilgilendiren bu zorunlu
hususlar, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri ile davacının kimlik numarası; kanuni
temsilcilerin varlığı halinde bunların adı, soyadı ve adresleri ve varsa davacı vekilinin adı,
soyadı ve adresi; açık bir şekilde talep sonucu ve davacının, mevcudiyeti halinde kanuni
temsilcisinin ve vekilinin imzaları dilekçede yer alması zorunlu ve mahkemece kendiliğinden
gözetilmesi gerekli unsurlardandır.
Davacı, hangi mahkemeden talepte bulunuyorsa dava dilekçesinin başına bu
mahkemenin adını yazmalıdır (md. 119/f. 1-a). Zira dava ancak mahkemeye hitaben
yazılabilir, başka bir makama hitaben yazılan dilekçe dava dilekçesi mahiyetini taşıyamaz.
Ancak davacının kendince yetkili ve görevli sandığı mahkemenin aslında görevli veya yetkili
olmaması halinde, dava açılmamış sayılmayacak, başvurduğu mahkemenin görevsizlik veya
yetkisizlik kararının kesinleşmesinin üzerinden iki hafta geçmemek şartıyla, gerçek görevli ve
yetkili mahkemeye başvurduğu takdirde süreç devam edecektir (md. 20/f. 1). Davacının
dilekçesinde mahkeme adını belirtmesi yeterlidir; bundan başka, örneğin birden fazla görevli
mahkemenin olması halinde, davacının hangi mahkemenin davaya bakacağını bilmesi
mümkün olmadığından, bir de kaçıncı mahkeme olduğunu yazması kendisinden beklenmez40.
Dava dilekçesinde yer alması gerekli bir başka husus, davayı ikame edenin adı, soyadı
ve adresidir (md. 119/f. 1-b). Davacının adı, soyadı ve adresi gerçeği yansıtır ve doğru bir
şekilde dava dilekçesinde yer almalı olsa da, davacının adı ve soyadındaki açık yazım
hatalarının kanunun 183. maddesi kapsamında giderilmesi mümkündür. Ancak bu hükme
dayanarak davacının kimliğini değiştirmek mümkün değildir. Ayrıca davada dava arkadaşlığı
söz konusu ise davacılardan yalnızca birinin adının yazılıp gerisi hakkında vs., vd., gibi
kavramların kullanılması yeterli değildir. Her bir davacının adı, soyadı ve adresinin açıkça
yazılması gerekmektedir. Davacı adresinin dava dilekçesinde yer almaması halinde davalı
tarafından kanuni noksanlığa dayanılarak mahkemeye ilk itirazda bulunulabilir. Bu takdirde
dava dilekçesinin iptaline karar verilir. Bununla birlikte, dava dilekçesi dışında bir belge
sunularak davacının adresini bildirmesi halinde, kanuni noksanlık giderilmiş olacağından
davaya devam edilir. Hatta davacı ek bir belge ile adresini bildirmediği halde davacı vekilinin
sunmuş olduğu vekaletnamede davacının adresinin yer alması halinde de bu eksiklik
tamamlanmış sayılır41.

Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 25. Bs., Yetkin Yayınları,
Ankara 2014, s. 276.
40

Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, 6. Bs., Demir Demir Müşavirlik ve Yayıncılık, İstanbul
2001, s. 1575.
41
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Davacının dava dilekçesinde yer vermesi gereken bir başka husus kendisine ait
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıdır (md. 119/f. 1-c).
Davacı davasını bir vekil vasıtasıyla takip ediyorsa, dava dilekçesinde vekilinin adı,
soyadı ve adresine yer vermesi gerekir (md. 119/f. 1-ç). Öte yandan, vekilin vekâletnamesinin
aslı veya onaylı örneği de dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır42.
Davayı, dava ehliyeti bulunmadığı için davacı adına ve lehine kanuni temsilcisi açtığı
takdirde, dava dilekçesinde hem ehliyetsiz davacının hem de kanuni temsilcinin adı, soyadı ve
adresi yer almalıdır (md. 119/f. 1-ç). Kanuni temsilci, davacı yararına açtığı bu davayı vekil
aracılığı ile takip ediyorsa, yukarıdakilere vekilin adı, soyadı ve adresi de eklenecektir.
Çekişmeli yargıda davanın iki tarafı bulunduğundan, hasımsız dava açılması mümkün
değildir. Dolayısıyla davacının açtığı davada davasını kime karşı açtığını da belirtmesi
gerekir. Bu sebeple, davalının adı, soyadı ve adresi de dava dilekçesinde yer alması zorunlu
unsurlardandır (md. 119/f.1-b). Davacının adındaki açık yazım hatalarında olabileceği gibi,
davalının adı veya soyadındaki açık yazım hatalarının anılan maddeye dayanılarak
düzeltilmesi mümkündür. Ancak davalının kimliğinin dava açıldıktan sonra değiştirilmesi
mümkün değildir. Öte yandan, birden çok davacı olması haline benzer bir şekilde aynı
davanın birden çok davalıya karşı açılması halinde de dava dilekçesinde her birinin adı,
soyadı ve adresinin açık ve ayrı bir şekilde yazılması gereklidir. Yukarıda da sayılan genel
ifadelerle bu husus giderilemez. Davalının adresi olarak yerleşim yeri (ikametgah), konut
veya iş yeri adresinden bilinen herhangi biri yazılabilir. Ancak burada istisnai bir halden söz
etmek gerekebilir, o da davacının her zaman davalının adresini bilemeyebileceği hususudur.
Bu sebeple, davalının adresinin davacı tarafından bilinmediği hallerde, buna dava
dilekçesinde yer verilemeyecek ve tebligat ilan yoluyla yapılacaktır43.
Davacı davasını dava ehliyeti olmayan bir küçüğe ya da kısıtlıya karşı açmışsa,
ehliyetsiz davalının yanında onun kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve adresini de dava
dilekçesinde göstermek zorundadır. Dava dilekçesinde yalnızca dava ehliyeti olmayan küçük
veya kısıtlının adının yer alıp kanuni temsilcinin bilgilerine yer verilmemesi halinde, davanın
reddi söz konusu olmayacak; davalının kanuni temsilcisine tebligat yapılarak davaya ona karşı
devam edilecektir.

42

Kuru, a.g.e., s. 1576.

43

Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 277.

167

Sayfa 168

Öte yandan, davalının vekilinin kim olacağı bilinemeyeceğinden, dava dilekçesinde
vekilin adı, soyadı ve adresine yer vermek mümkün değildir. Nitekim davalının genel bir
vekili olsa bile, o davada da onunla temsil olunup olunmayacağı önceden bilinemez44.
Dava dilekçesinde bulunması gereken bir diğer husus davanın konusudur (md. 119/f.
1-d). Örneğin “alacak davası”. Davanın konusunun ne olduğu ve bunun bir mal varlığı değeri
teşkil etmesi halinde, bu değerin tutarı açık bir şekilde dava dilekçesinde yer almalıdır (md.
119/f. 1-d). Bu dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlardandır. Kimi zaman davanın
konusunun ne olduğuna dava dilekçesinin başında kısaca yer verilse de bu bir gereklilik
olmayıp yalnızca harç işlemleri ve mahkemenin görev tespiti yapabilmesi bakımından
hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilir. Ancak dava konusunun talep sonucu kısmında da yer
almaması halinde mahkeme tarafından re’sen gözetilmesi gereken bir eksikliğin söz konusu
olduğu açıktır.
Dava konusunun değerinin tespit edilmemiş olması halinde mahkeme, davacıya bu
eksikliği gidermesi için kesin süre verecektir. Davacının verilen bu kesin süre içerisinde değer
tespitinden kaçınması halinde ise dava dilekçesi işleme konmayacaktır. Dava esnasında
değerin eksik tespit edildiği fark edildiğinde, yalnızca başlanmış olan o duruşmaya devam
edilir, davacı veya davalıca harç tamamlanmadıkça yargılamaya devam edilemez ve bu halde
dosya işlemden kaldırılır45.
Davacının davasını dayandırdığı tüm iddialarını, olayların oluş sıralarını göz önünde
bulundurarak açık ve numaralandırılmış bir biçimde dava dilekçesine koyması gerekmektedir
(md. 119/f. 1-e). Bunlar talep sonucunu haklı göstermeye yarayan hukuki işlemler
olabilecekleri gibi maddi olaylar da olabilirler. Hâkim, taraflarca getirilme ilkesi gereğince
davacının dava dilekçesinde yer vermediği herhangi bir vaka hakkında soru yöneltemez, bunu
hatırlatamaz veya imada bulunamaz (md. 31). Ancak hâkim, dava dilekçesinde muğlak olarak
yer alan vakaların netleştirilmesini, aydınlatılmasını isteyebilir. Ayrıca iddia ileri süren kimse,
ispat yükünü de taşıyacağından, bu iddialarını delilleriyle birlikte ve somut bir biçimde
sunmak zorundadır.
Yargılama sürecinde hâkim davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakalarla bağlıdır,
davacının bildirmediği vakaları soruşturamaz ve kendiliğinden araştıramaz. Hukukumuzda
dava sebebi dendiğinde de vakıalar kastedilmektedir46.

44

Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 278.

45

Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 278.

46

Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 280.
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Dava dilekçesinde gösterilecek hususlardan biri de hukuki sebeplerdir (md. 119/f.
1/g). Hukuki sebepler davacının talep sonucunu temellendirirken dayandığı vakıaların
mevzuatımızdaki izdüşümleridir. Yani kısaca davacının davasını dayandırdığı kanun
hükümleridir. Her ne kadar davacı tarafından dava dilekçesinde hukuki sebeplere yer
verilebilse de bu bir zorunluluk teşkil etmemektedir, keza davacının bu nitelemeleri hâkimi de
bağlamamaktadır. Türk kanunlarını re’sen uygulamakla görevli olan hâkim (md. 33),
davacının iddialarını dayandırdığı hukuki sebeplerle bağlı olmayacak, bu hususta kendisi
araştırma yapacaktır. Dolayısıyla dava dilekçesinde hukuki sebeplerin yer almadığı
gerekçesiyle dava dilekçesinin iptaline karar verilemeyecektir.
Dava dilekçesinde davacının yer vermesi gereken bir diğer unsur, iddialarını
ispatlarken sunacağı delillerdir (md. 119/f. 1-f). Burada davacının genel kavramlarla
delillerini ifade etmesi yeterli olmayıp hangi iddia için hangi delile dayanacağını özel olarak
ve açıkça belirtmelidir. Yalnızca tanık deliline dayanılacak hallerde bunun yazılması kâfi olup
tanıkların adı bildirilmeyecek47, geri kalan tüm deliller bakımından davacı elinde bulunan
belgelerin asıllarını ve davalı sayısından bir fazla sayıda örneğini ya da sadece örneklerini
dava dilekçesine ekleyecektir.
Talep sonucu açık bir şekilde dava dilekçesinde yer almak zorundadır (md. 119/f. 1ğ).. Burada davacı hâkimden davalı aleyhine neye hükmetmesini istiyorsa ona yer verir.
Ayrıca yalnızca kendi lehine hüküm verilmesini isteyebilir48.
Talep sonucunun önemi hâkimin davacının talebi ile bağlı olmasından da
kaynaklanmaktadır (md. 26/f. 1). Hukukumuzda bu ilke taleple bağlılık ilkesi olarak
adlandırılır ve hâkim tarafın istediğinden fazlasına hükmedemez.
Davacının talep sonucu, açmış olduğu davanın türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin
eda davası açan bir davacının talep sonucu, bir şeyin davalı tarafından yapılması, yapılmaması
veya verilmesine ilişkin olacaktır. Tespit davası açan davacının talep sonucu, bir hukuki
ilişkinin varlığının ya da yokluğunun mahkemece tespitine ilişkin olacaktır. İnşai bir dava
açmış olan davacı, mahkemece ya var olan bir hukuki durumun değiştirilmesini ya da
kaldırılmasını veyahut yeni bir hukuki durumun var edilmesini isteyecektir49.
Dava dilekçesinin son unsuru ise davacının imzasıdır (md. 119/f. 1-h). Dava, eğer
dava ehliyeti olmayan küçük veya kısıtlı adına kanuni temsilcisince açılmışsa, o halde kanuni
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Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 281.
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Kuru, a.g.e., s. 1603.
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Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 284.
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temsilcinin ve davacının, varsa, vekilinin de imzası dava dilekçesinde bulunmak zorundadır.
İmza unsurunda eksiklik bulunması halinde, mahkemece bu eksikliğin tamamlanması için
davacıya kesin süre verilir ve bu bir haftalık kesin süre içerisinde tamamlanmayan imza
eksikliği sebebiyle dava işlemden kaldırılır.
Özetle, davacı ve davalının adı, soyadı, adresi, davacının kimlik numarası, varsa, her
iki tarafın kanuni temsilcilerinin ve davacının vekilinin adı, soyadı, adresi, talep sonucu,
davacının ve bulunması halinde kanuni temsilcisi ile vekilinin imzaları dava dilekçesinde
bulunması gereken ancak tamamlamaya tabi zorunlu unsurlardır. Bu hususlardaki eksiklik
halinde mahkeme, davacıya bir haftalık kesin süre verir ve eksikliğin giderilmesini ister. Bu
süre içerisinde eksiklik giderilmediği takdirde dosya işlemden kaldırılır yani dava açılmamış
sayılır.
8.2. Cevap Dilekçesi ve İçeriği
Davacının dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı, davaya cevap vermek istediği
takdirde, iki hafta içinde, yazılı olarak bir cevap dilekçesi sunmalıdır. Gerçi davalının hiç
veya süresinde cevap dilekçesini vermemesi de davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm
iddiaları inkâr ettiği anlamını taşımaktaysa da cevap dilekçesi vermek suretiyle davacı tarafın
iddialarının inkârı hali ile, cevap dilekçesi hiç veya süresinde verilmeksizin inkâr haline
tartışmalı da olsa farklı sonuçlar bağlanabilmektedir50.
Davalının davaya iki haftalık süresi içerisinde cevap vermek istemesi halinde bu
dilekçenin de barındırması gereken bazı hususlar vardır ki bunlar da HMK md. 129’da
sayılmaktadır. Buna göre, davalı kendisine tebliğ edilen dava dilekçesinden davanın hangi
mahkemede görüldüğünü anlayabileceğinden, davalının cevap dilekçesini de bu mahkemeye
hitaben yazması gerekmektedir (md. 129/f. 1-a).
Davalı cevap dilekçesinde öncelikle kendi adına, soyadına ve adresine; yurt dışında
ikamet etmesi halinde ise açılan dava ile ilgili işlemlerin görülebilmesi için Türkiye sınırları
içerisinde bir adrese yer verecek; ardından davacının adı, soyadı ve adresini yazacaktır (md.
129/f. 1-b).

Bu hususta tartışmalı olan konu, cevap dilekçesinin “ıslah”ıdır. Buna göre, öğretide bir görüş, süresi içerisinde
cevap dilekçesi vermeyen davalının cevap dilekçesinin ıslahı yöntemine başvurarak zamanaşımı def’ini öne
süremeyeceğini savunurken, (Mehmet Akif Tutumlu, Zamanaşımı Def’i, Seçkin Yayıncılık, s. 79-80.), bir
başka görüş, davalının süresinde cevap dilekçesi verip vermemesinin herhangi bir önem arz etmediği
gerekçesiyle iki halde de dilekçenin ıslahı yoluyla zamanaşımı def’inde bulunulabileceği görüşündedir (Hakan
Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, Vedat Kitapçılık, 5. Bs., İstanbul 2017, s.
299.). Nitekim Yargıtay da ilk görüşü benimsemektedir. Bkz. Yargıtay HGK, 7.6.2017 T., 2017/1093 E. ve
2017/1090 K. sayılı kararı (www.lexpera.com.tr). E. t. 19.11.2018.
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Davalı cevap dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verecektir (md.
129/f. 1-c). Bu cevap dilekçesinin zorunlu unsurlarındandır.
Ayrıca davalı eğer dava ehliyetine sahip değilse, bu durumda, kanuni temsilcisinin adı,
soyadı ve adresini belirtecek; davayı vekil aracılığıyla takip etmesi halinde ise bu vekilin adı,
soyadı ve adresini de dilekçesinde gösterecektir. Aynı şartlarla, davacının, varsa kanuni
temsilcisinin ve/veya vekilinin de ad, soyad ve adres bilgilerine yer verecektir (md. 129/f. 1ç).
Dava dilekçesinde davacının uyması gereken usule paralel olarak davalı da cevap
dilekçesinde savunmasının dayandığı tüm iddiaları ve vakıaları açık bir biçimde ve
numaralandırarak yazmalıdır (md. 129/f. 1-d). İlk olarak usule ilişkin savunmalarını
belirtecek, daha sonra maddi hukuka dayanan savunmalarını öne sürecektir51.
Yine dava dilekçesinde olduğu gibi davalının da dayandığı vakıa ve iddialarını hangi
delillerle ispatlayacağını belirtmesi, savunmasını somutlaştırması gerekir (md. 129/f. 1-e). Bu
bakımdan genel ifadelerle yetinmesi yeterli olmayıp her bir vakıa için dayandığı delili açıkça
ortaya koyması gerekmektedir. Yazılı deliller bakımından bunlardan elinde olanların
örneklerini dilekçesine eklemesi, geri kalanların elde edilmesi için yapılması gerekenleri
açıklaması gerekmektedir.
Hukuki sebeplerin gösterilmesi (md. 129/f. 1-f) cevap dilekçesi bakımından da zorunlu
bir unsur değildir. Ancak hukuki sebeplerin gösterilmiş olması, hâkime yardımcı olacak ve
yargılamayı hızlandıracaktır.
Davalı savunmasına açıkça talep sonucu kısmında yer vermelidir (md. 123/f. 1-g).
Dava dilekçesinde talep sonucu bakımından yapılan açıklamalar bu bölüm için de geçerli
olacaktır. Talep sonucunda kısmen veya tamamen davasının reddini, hakkında karar
verilmesini istediği hususları, varsa karşılık davasının hüküm altına alınmasını da isteyebilir.
Cevap dilekçesinde bulunması gerekli son husus da davalının imzasıdır. Davalının
dava ehliyetinin bulunmadığı hallerde, ayrıca kanuni temsilcisinin ve kendisini vekille temsil
ettirdiği durumlarda da, vekilinin imzası cevap dilekçesinde yer almalıdır (md. 129/f. 1-ğ).
Cevap dilekçesinde davalının vakıalarına, hukuki sebeplerine ve delillerine yer
vermemesi cevap dilekçesinin iptalini veyahut davalıya kesin süre verilerek tamamlanmasını
gerektirmez; ancak bu hususların bulunmaması, davalının savunması açısından zarar teşkil
edecektir. Oysa, cevap dilekçesinde, mahkemenin adına; tarafların ad, soyad ve adreslerine;

Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler, Vedat
Kitapçılık, 12. Bs., İstanbul 2018 (bundan sonra Temel Bilgiler), s. 204.
51
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davalının kimlik numarasına; bulunması halinde her iki tarafın kanuni temsilcileri ile
vekillerinin ad, soyad ve adreslerine ve son olarak davalının ve varsa kanuni temsilcisi ile
vekilinin imzalarına yer verilmemesi halinde bu bahsedilenler cevap dilekçesinde bulunması
zorunlu unsurlar olduklarından mahkemece davalıya bir haftalık kesin süre tanınacak ve bu
süre içerisinde giderilmeyen eksikliklerin varlığı halinde de davalı tarafından cevap
dilekçesinin süresinde verilmediği kabul edilecektir52.

8.3. Cevaba Cevap (Replik) ve İkinci Cevap (Düplik) Dilekçeleri
Yazılı yargılama usulüne tabi işlerde davacının dava dilekçesinin davalıya tebliği
tarihinden itibaren iki hafta içinde davalıca cevap dilekçesi hazırlanarak mahkemeye
sunulacağını yukarıda belirtmiştik. Cevap dilekçesinin davacıya tebliği tarihinden itibaren iki
hafta içerisinde de davacı tarafından cevaba cevap veya replik dilekçesi olarak da adlandırılan
dilekçe verilebilir. Dilekçeler teatisi aşamasının son basamağı olan ve davalıca, davacının
cevaba cevap dilekçesine karşılık olarak verilebilecek ikinci cevap (düplik) dilekçesi için de
öngörülen süre cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebliği tarihinden itibaren başlar ve yine
iki haftadır (md. 136/f. 1). Dava dilekçesi ve cevap dilekçesi bakımından yukarıda
belirtilenler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri
bakımından da uygulanır (md. 136/f. 2).

8.3. Dilekçe Örnekleri
8.3.1. Dava Dilekçesi

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE53

52

Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Temel Bilgiler, s. 206.

53

Alacak davası dilekçe örneği, (http://www.neohukuk.net/hukuk.php) E. t.: 23.9.2019.
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TEDBİR TALEPLİDİR

.......
DAVACI

:.......

VEKİLİ

:.......

DAVALI

:.......

DAVA

: Alacak davası

KONU

: Müvekkilimizin .......alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........tarihinde
binek otomobilini satmıştır.
Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan ....... için ise
vadeli ödeme konusunda anlaşmışlardır.Taksitlerden biri ödenmediği takdirde diğerinin de
vadesi gelmiş sayılacaktır. Ayrıca davalı sözleşme gereği müvekkilimizin, ödememe halinde
teminatsız olarak tedbir ve ihtiyati haciz almasına da muvafakat etmiştir.

2-Müvekkilimiz davalıya, aracı söz verdiği günde teslim etmiş ve noterden satışını da
vermiştir. Aracın vergi ve pul borcu olmadığına ilişkin her türlü makbuzu da davalıya teslim
etmiştir.

3-Davalı ......., müvekkilimize vermesi gereken ....... tutarındaki taksiti ödememiş,
müvekkilimizin sayısız aramalarına da cevap vermemiştir.

4-Müvekkilimiz davalının aracı, satmak üzere oto pazarına çıkardığını duymuş sonradan
davalının bu şekilde birkaç kişiyi daha kandırdığını ve paralarını ödemediğini öğrenmiştir.
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5-Müvekkilimiz sözleşme gereği davalının ödemesi gereken .......tutarındaki alacağının taksit
tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte ödenmesini istemektedir. Zira sözleşme gereği ilk
taksit ödenmediğinden ikincisinin de vadesi gelmiş sayılmaktadır. Ayrıca müvekkilimizin
sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği aracın plakasına da üçüncü
şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat
istenmeden-tedbir konmasını istemektedir.

YASAL NEDENLER: BK.nun ilgili hükümleri

KANITLAR : Tarihli satış sözleşmesi, tanık ve diğer yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ: 10 gündür.

İSTEM SONUCU: Açıklanan nedenlerle , müvekkilimizin davalıdan olan .......lık alacağın
taksit tarihlerinden itibaren hesaplanacak olan yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsiline,
müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği ........ plaka sayılı
aracın plakasına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği
müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasına, yargılama giderlerinin
davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
.......
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8.3.2. Cevap Dilekçesi
….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE54

Dosya No: 2009/339
Cevap veren
Davalı : Paratoner Güvenlik Ltd.Şti.
Adres:…………………………………..
Vekili : Av. Serap Badur
Adres:…………………………………..
Davacı : Metin Kaya
Adres:…………………………………..
Vekili : Av…………………….
Konu : Davaya karşılıklarımızın sunulmasıdır.
KARŞILIKLARIMIZ
1- Davacı, Sözleşme gereği, yeni görev yerine gitmeyi kabul etmediğinden, iş akdi sona ermiş
olup,
bu
durumda
kıdem
ve
ihbar
tazminatı
isteme
hakkı
yoktur.
İşyerine “güvenlik görevlisi” olarak alınan davacı, 25.08.2009 başlangıç tarihli İş
Sözleşmesi’nin 1.6 maddesi hükmüne uymadığı için iş sözleşmesinin sona ermesine kendisi
sebep olmuştur. Şöyle ki:
a) İşyeri bir “Özel Güvenlik Şirketi” olup, işyerleriyle yapılan anlaşmalar uyarınca gösterilen
yer ve binalara “güvenlik görevlisi” verilmekte; anlaşma sona erdiğinde de doğal olarak
güvenlik görevlisinin görev yeri değişmektedir. Bu, yapılan işin zorunlu bir sonucudur.
b) Bu nedenlerle “güvenlik görevlisi” olarak işe alınan personelle yapılan sözleşmelere
“gösterilen yerlerde” çalışmayı kabul edeceklerine ilişkin hüküm konulmaktadır. Nitekim
davacı ile yapılan 25.08.2009 tarihli sözleşmenin 1.6 maddesine “Personel, T.C. sınırları
içindeki il ve ilçelerde herhangi bir işyerine nakledilebilir.” hükmü konulmuş; davacı
sözleşmeyi imzalamakla, baştan bu koşulu kabul etmiştir. (Sözleşme örneği ektedir.

Cevap dilekçesi örneği, (http://www.tazminathukuku.com/dilekce-ornekleri/6100-sayili-hukuk-yargilamayasa-na-gore-duzenlenmis-cevap-dilekceleri.htm). E. t.: 23.9.2019.
54
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c) Ancak ne var ki, davalı şirket ile Güvenlik Sözleşmesi yapan Tüpraş Atakent Sitesi
projesinde fazla personele ihtiyaç kalmadığından, davacının oradaki görevi sona ermiş ve
(alınan iş ve anlaşma gereği) İzmit Outlet Center işyerine “güvenlik görevlisi" olarak
atanmıştır. (İşyeri ile yapılan güvenlik sözleşmesi ektedir.)
d) Davacıya, 24.04.2011 tarihli “Görevlendirme Yazısı” tebliğ edilmiş ise de, tebliğatın altına
kendi el yazısı ile “Söz konusu adreste görev almayı kabul etmiyorum” açıklamasını koyarak
imzalamış; böylece kendisi işten ayrılmıştır. (Belge eklidir.)
2- Davacının yeni görev yerini kabul etmeme gerekçesi haklı değildir.
a) Yukarda açıklandığı gibi, davacı, 25.08.2009 tarihli sözleşmenin 1.6 maddesiyle “T.C.
sınırları içindeki il ve ilçelerde herhangi bir işyerinde görev yapmayı” baştan kabul etmiştir.
b) Aynı Sözleşmenin 3.1 maddesine göre de “Taraflar, yukardaki maddelerde yazılı
sorumluluklarını yerine getirmez ise, karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden
feshetme hakkı doğduğunu kabul taahhüt etmişlerdir.” Bu madde, tek yanlı olmadığı, her iki
tarafa da aynı hak ve sorumluluğu yüklediği için geçerli ve bağlayıcıdır.
c) Davacı, önceki görev yerine davalı işveren tarafından sağlanan olanaklarla götürülüp
getirilmekte idi. Yeni görev yeri olan İzmit ile davacının oturduğu Körfez arası kent içi
ulaşımı gibidir. Üstelik yol giderleri işveren tarafından sağlanmakta olup, görevi kabul
etmemesinin haklı bir nedeni yoktur.
3- Davacı ihtarnameye rağmen, görev yerine gitmemiş; iş akdi sona ermiştir. Davacının yeni
görev yerine gitmeyi reddetmesi üzerine, kendisine Kadıköy 4. Noterliği kanalıyla 27.04.2011
gün ve 29845 no.lu ihtarname gönderilerek “Firmamızla imzalamış olduğunuz İş
Sözleşmesinin 1.6 maddesi gereği 24.04.2009 tarihinde yazılı olarak bildirilen görevlendirme
emrini kabul etmediğinizi beyan etmiş bulunuyorsunuz. İhtarnamemizin elinize ulaştığı günün
ertesi günü (sözleşme gereği) derhal yeni görev yerinizde bulunmanızı. Aksi takdirde
firmamız ile olan iş akdinizin 4758 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi II/g ve h maddelerine
dayanılarak fesh edileceğini tarafınıza ihtaren bildiririz.” denilmesine karşın davacı, görev
yerine gitmeyip işbu davayı açmıştır. (İhtarname eklidir.)
4- Davacının görevi kabul etmeme gerekçesi haklı bulunmuş olsa dahi, kendi isteğiyle işten
ayrıldığından ihbar tazminatı isteyemez.
Davacının yeni görevi ve görev yerini kabul etmeme gerekçesi (Sözleşmeye rağmen) haklı
bulunması durumunda, kıdem tazminatı isteyebilir ise de, ihbar tazminatı isteyemez. (4857
SK m.17, 24)
5- Fazla çalışma ücreti hakkında: Davacı hiçbir zaman fazla mesai yapmamıştır. Şöyle ki:
a) Güvenlik Görevlisi olarak haftada (4) gün çalışıp (2) gün istirahat etmiştir.
b)
Mesai
saatleri
(vardiyalı
olarak)
08-20
ve
20-08
şeklindedir.
c) Böylece 12x4=48 saatten yemek molaları ve ara dinlenmeleri düşüldüğünde, haftalık
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çalışma
süresi
hiçbir
zaman
yasal
(45)
saatlik
d) Yargıtay’ın buna ilişkin kararlarına göre fazla mesai
(Örnek olarak iki karar örneği ilişikte sunulmuştur.)

süreyi
aşmamıştır.
söz konusu değildir.

6- Ücret alacağı hakkında: Davacı, verilen yeni görevi kabul etmediğini bildirip işyerinden
ayrıldıktan sonra, 415,80 TL. ücret alacağı ING BANK Kızıltoprak Şubesi kanalıyla
15.05.2011 gün 191965 no.lu dekontla gönderilmiştir. (Ekli ödeme belgesi)
SONUÇ:
Yukarda ayrıntılı olarak sunulan nedenlerle: 1) Davacı, İş Sözleşmenin 1.6 maddesine aykırı
olarak verilen yeni görevi kabul etmeyip kendisi işi bıraktığından, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
25/II maddesine ve Sözleşmenin 3.1 maddesine göre kıdem ve ihbar tazminatı isteme hakkı
bulunmadığına;
2) Çalışma süreleri, hiçbir zaman yasal süreleri aşmadığından, fazla mesai ücret alacağı
bulunmadığına;
3) Son ücreti Banka kanalıyla gönderildiğinden, bu yönden dahi bir hakkı kalmadığına ilişkin
savunmamız, davanın reddine karar verilmesi dileğiyle, saygı ile sunulur.
../../….
Davalı Vekili
Av. Serap Badur
Ekli belgeler:
1) Davacı ile yapılan 25.08.2009 tarihli iş sözleşmesi,
2) Güvenlik hizmeti verilen site ile yapılan sözleşme,
3) Davacıya imzalatılan 24.04.2011 tarihli “Görevlendirme Yazısı”,
4) Davacıya gönderilen 27.04.2011 gün ve 29845 no.lu ihtarname,
5) Ücretinin ödendiğine ilişkin 15.05.2011 gün 191965 no.lu banka dekontu.
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8.3.3. Cevaba Cevap Dilekçesi
.......SAYIN HAKİMLİĞİNE55

DOSYA NO

:.......

CEVABA CEVAP VEREN
DAVACI (KARŞI DAVALI) :.......
VEKİLİ

:.......

DAVALI (KARŞI DAVACI):.......
VEKİLİ

KONU

:.......

: Davalının cevabına cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR
:1-Davalı aleyhine açmış bulunduğumuz dava nedeni ile davalı
dava dilekçemize karşı cevaplarını sunmuştur. Usul ve esasa aykırı hususlar ile dolu bu
dilekçedeki beyanları kabul etmiyoruz.
2-Öncelikle dava dilekçemizde 10 günlük cevap süresi belirtilmiş

Cevaba cevap dilekçesi örneği, (http://www.neohukuk.net/dosya/replik-dilekcesi-cevaba-cevap.doc) E. t.:
23.9.2019.
55
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olmasına rağmen, davalı tebliğ tarihinden itibaren yaklaşık 25 gün geçtikten sonra bu
dilekçeyi yüce mahkemenize sunmuş bulunmaktadır. Bu nedenle itiraz etmekteyiz.
3-Yine davalının dilekçede belirtmiş olduğu derdestlik itirazı da
süresinde yapılmadığından geçersizdir.
4-Davalı dilekçesinde asla müvekkilimize karşı ile sürülemeyecek
olayımızla ilgisiz açıklamalarda bulunmaktadır. Bu hususlara aşağıda sırası ile cevap
vermekteyiz.
a)Davalının dilekçesindeki yetkisizlik itirazı yerinde değildir.
HUMK m.9'a göre Mahkemeniz yetkilidir.

b)Yine davalı tarafından yapılan zamanaşımı itirazı da olayımızda 5
yıldır. Davalının itiraz ettiği gibi 2 yıl değildir.
İSTEM SONUCU
: Açıklanan nedenler ile davalının usul ve esas bakımından yersiz
itirazlarının reddine, davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Av. ....... …….
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8.3.4. İkinci Cevap Dilekçesi
.......SAYIN HAKİMLİĞİNE56
DOSYA NO

:.......

CEVABA CEVAP
VEREN DAVALI :.......
VEKİLİ

:.......

DAVACI

:.......

KONU

: Düplik Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Davacı tarafından açılan dava ile ilgili olarak evvelce mahkemenize
sunmuş olduğumuz ilk itirazlarımızı ve cevaplarımızı tekrar ediyoruz.
2-Bu arada davacı tarafından Cevaba Cevap dilekçesinde belirtilen aşağıda
maddeler halinde belirtilmiş bulunan hususlar dava dilekçesinde hiçbir şekilde bahsedilmeyen
yeni hususlardır. Bunlar davanın genişletilmesi kapsamında ele alınmalıdır. Davacının bu
beyanlarını kabul etmiyoruz. Mahkemece de davanın genişletilmesi kapsamında
değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu hususlar şunlardır;
a)
b)
c)
d)
3-Davacı tarafından zamanaşımı itirazımız konusunda verilen cevaplar da
tatmin edici değildir. Yasa açıktır. BK ... maddesi gereği dava zamanaşımı dolmuştur.
İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile davanın zamanaşımı nedeni ile reddine, mahkeme
aksi kanaatte ise davaya cevap ve davacının cevaplarına cevap dilekçelerimizde belirtilen
diğer itirazlarımızın kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep
ederiz.

İkinci cevap dilekçesi örneği, (https://dilekcelerim.blogspot.com/2016/05/duplik-cevaba-cevaba-cevapdilekcesi.html), E. t.: 23.9.2019.
56
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DAVALI VEKİLİ
Av. ..... …..

8.3.5. Savunma Dilekçesi

... CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE57,
DOSYA NO:
SAVUNMA SUNAN (SANIK):
VEKİLİ:…….
ŞAHSİ DAVACI:…….
VEKİLİ:…….
SUÇ:…….
KONU: Savunma Beyanlarımızdır.
AÇIKLAMALAR :1-Davacı müvekkilimiz hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile
dava açmıştır. Müvekkilimiz davacıyı hayatında olay günü haricinde hiç görmemiştir. Olay
günü benzinlikten aracına benzin doldurtan müvekkilimiz, ödemeyi kart ile yapmak üzere
yöneticinin ofisine girmiştir.
2-Davacıyı ilk ve son defa da orada görmüştür. Davacı marketten aldığı sigara ve bira ücretini
ödemeye çalışmaktadır. Ayakta duramayacak kadar da sarhoştur. Müvekkilimiz ödemesini
yapıp ofisten ayrıldığında, davacı müvekkilimizin üzerine yıkılmış ve bir miktar da
kusmuştur. Kız arkadaşı ile buluşmaya giden ve en sevdiği takım elbisesi kirlenen
müvekkilimiz, biraz da kaderine sinirlenerek “Allah kahretsin” demiştir. Bu söz asla davacıya
karşı söylenmiş bir söz olmayıp, müvekkilimizin şahsi yakınmasıdır.

57

Ceza savunma dilekçesi, (https://metinpolat.av.tr/ceza-davasi-savunma-dilekcesi.html). E. t.: 23.9.2019.
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3-İçkili davacı bunun üzerine müvekkilime sinkaflı küfürler ederek üzerine yürümüştür.
Müvekkilimiz profesyonel boksör olmasına ve ayık iken dahi davacıyı rahatlıkla saf dışı
bırakabilecek olmasına karşın, alttan almış ve sadece davacıyı terbiyeli konuşmaya davet
etmiştir. Davacı küfürlerini sürdürürken araya benzinliğin yöneticisi girmiş ve müvekkilimizi
yatıştırarak arabasına kadar da eşlik etmiştir.
4-Olay yerinden ayrılan müvekkilimiz sonradan bu dava ile karşılaşmıştır. Haksız olan
davacının bizzat kendisidir. Tüm benzinlik personeli de bu konuda tanıklık edecektir. Ayrıca
kirlenen elbisesini temizleyen temizleyiciye ait fiş de ektedir. Müvekkilimizin suçu yoktur.
Ayrıca uğradığı hakaretler ve mahvolan elbisesi ile ilgili olarak da dava açma hakkını saklı
tutmaktadır.
İSTEM SONUCU: Açıklanan nedenler ile müvekkilimiz hakkında haksız açılan davanın
reddedilmesini talep ederiz.
SANIK VEKİLİ
Av. … …

8.4. Çekişmesiz Yargıya İlişkin Dilekçeler
Çekişmesiz yargıda hasım bulunmadığı için davadan değil, talepten bahsedilir.
Dolayısıyla davaya cevap dilekçesine benzer bir şeyin çekişmesiz yargıda karşılığı yoktur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesinde
bulunması gereken unsurlar ve bunların eksikliği ne olacağı, bu dilekçelerin genel dava
sürecinde ne gibi bir işlevi olduğu, dilekçe örnekleriyle birlikte ele alınmıştır.
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Bölüm Sonu Soruları
1) Yazılı yargılama usulünde dava ne zaman açılmış sayılır?
A) Dava dilekçesinin davalıya gönderim tarihinde
B) Dava dilekçesinin davalıya teslim tarihinde
C) Davacının zararının oluştuğu tarihte
D) Davalının davacının zararından haberi tarihte
E) Dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte

2)Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan değildir?
A) Davacının adresi
B) Varsa kanuni temsilcinin kimlik numarası
C) Davanın konusu
D) Varsa vekilin imzası
E) Vakıaların ispatında dayanılacak deliller

3) Aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan değildir?
A) Davalının kimlik numarası
B) Davalı yurtdışında ikamet ediyorsa dava ile ilgili işlemlerin görülebilmesi için bulunduğu
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu adresi
C) Varsa davalının kanuni temsilcisinin adresi
D) Savunmaların ispatında dayanılacak deliller
E) Varsa vekilin adı ve soyadı

4)Cevap dilekçesinin verilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) 7 gün

B) 1 hafta C) 2 hafta D) 15 gün E) 1 ay
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5) I. Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan bazıları kamu düzeninden kabul edilir
ve bunların eksik olup olmadığı hâkim tarafından re’sen incelenir.
II. Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri, çekişmesiz yargıda görülmektedir.
III. Süresinde cevap dilekçesi vermemekle davalı, davacının iddialarını inkar etmiş
sayılır.
IV. Davacının hangi iddiasını hangi delille ispatlayacağını dava dilekçesinde açıkça
göstermesi gerekir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II

B) II-IV

C) I-II-III D) I-III-IV

E) II-III-IV

6)Cevap dilekçesinin verilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) 7 gün

B) 1 hafta C) 2 hafta D) 15 gün E) 1 ay

7) Aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan değildir?
A) Davalının kimlik numarası
B) Davalı yurtdışında ikamet ediyorsa dava ile ilgili işlemlerin görülebilmesi için bulunduğu
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu adresi
C) Varsa davalının kanuni temsilcisinin adresi
D) Savunmaların ispatında dayanılacak deliller
E) Varsa vekilin adı ve soyadı

8) HMK. 119. maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar sayılmıştır.
Aşağıdaki unsurlardan hangisinin eksikliği halinde hâkim, davacıya eksikliğin
giderilmesi için kesin süre verir?
A) Açık bir şekilde talep sonucu
B) Davanın konusu
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C) Dayanılan hukuki sebepler
D) Mahkemenin adı
E) Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri

9) Davacının davalının adresini bilemeyeceği durumlarda davanın seyri nasıl olur?
A) Dava açılmamış sayılır
B)Davacıya davalının adresini tespit edebilmesi için iki haftalık süre verilir
C)Davacıya davalının adresini tespit edebileceği makul bir süre verilir
D)Davacıdan davalının adresini bulması beklenir
E) İlan yoluyla tebligat yapılır

10) I. Davacının cevaba cevap dilekçesine replik ve buna davalı tarafından verilen ikinci
cevap dilekçesine de düplik denir.
II. Talep sonucunun önemi hâkimin davacının talebi ile bağlı olmasından da
kaynaklanmaktadır. Hukukumuzda bu ilke taleple bağlılık ilkesi olarak adlandırılır.
III. Hâkim, taraflarca getirilme ilkesi gereğince davacının dava dilekçesinde yer vermediği
herhangi bir vaka hakkında soru yöneltemez, bunu hatırlatamaz veya imada bulunamaz.
IV. Hâkim, dava dilekçesinde muğlak olarak yer alan vakaların netleştirilmesini,
aydınlatılmasını isteyebilir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II

B) I-III C) II-III D) I-II-III-IV

E) Hepsi

Cevaplar: 1) E 2) B 3) B 4) C 5) D 6) C 7) B 8) D 9) E 10) E
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9. RESMİ YAZILAR VE DİLEKÇELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Adli yazışma
Resmi yazışma
Adli yazışma türleri
Tutanaklar
Belgeler ve makbuzlar
Raporlar
Müzekkereler ve talimatlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Adli yazışmanın genel ilkeleri nelerdir?
2. Resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar nelerdir?
3. Adli yazışma türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Adli Yazışmanın
İlkeleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Genel Adli
yazışmanın
genel Okuyarak
ilkelerini ve adli yazışma izleyerek
kurallarını öğrenmek. Resmi
yazışma
örneklerini
incelemek.

ve

elde
veya

videoları
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Anahtar Kavramlar
• Adli yazışma
• Resmi yazışma
• Tutanaklar
 Belgeler ve makbuzlar
 Raporlar
 Müzekkereler ve talimatlar
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9.1. Resmi Yazılar ve Dilekçeler
Adli yazı, yazışma nedir önce buna bakalım: Adaletle ilgili her türlü dilekçeler, yargı
organlarının birbiriyle ve resmi veya özel kişilerle ilgili yazışmaları, yargı organlarının
yargılama ile ilgili her türlü yazısı bu kavram içine girer.
Adli dilekçeden kasıt, adli makamlara verilen ve çoğunlukla içerikleri yasalarca belirlenmiş
bulunan dilekçelerdir. Bunlar dava dilekçeleri, şikâyet dilekçeleri, itiraz dilekçeleri, davaya
cevap dilekçeleri, ihtiyati tedbir dilekçeleri, duruşmadan vareste tutulma dilekçesi gibi
dilekçelerdir.
Adli yazışmalarda izlenen genel ilkeler, 10.10.1984 tarihli 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü hk. Kanunun 2. ve 33.
maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanan 02.02.2015 tarihli 29255 nolu "Resmi
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri
çerçevesinde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi
aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle aralarında yapılacak olan resmi yazışma kurallarını
belirlemek, bilgi ve belge alışverişini sağlıklı bir şekilde yapmak, bir düzeni sağlamaktır. Bu
yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

9.2. Resmi Yazışma Kuralları
Resmi yazışma kuralları, Yönetmelikte açık ve özlü biçimde düzenlendiği için herhangi bir
özetleme yapmadan ilgili maddeleri nakletmeyi yeterli buluyorum:
9.2.1. Belgenin nüsha sayısı
Oluşturulacak belgenin kaç nüsha olacağı 4. maddede belirtilmiştir: “Muhataba gönderilmek
üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde
en az iki nüsha düzenlenir.”
9.2.2. Belgenin şeklî özellikleri
Belgenin şeklî özellikleri 5. maddede “(1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda
çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
(2) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir.
(3) Üst yazılarda kâğıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekleri için kâğıdın her iki yüzü
de kullanılabilir.” suretindedir.
Yazı tipi ve harf büyüklüğü ise 6. maddede yer almıştır: “(1) Elektronik ortamda hazırlanan
belgelerde “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf
büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır. Ancak
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gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8
puntoya kadar düşürülebilir. Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan rapor, analiz ve
benzeri metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir.
(2) Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve eğik (italik) olarak yazılabilir.
Belgenin yazı alanı üst, altsol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. Yazı
alanı dışına sayfa numarası ve varsa ek numarası hariç hiçbir ifade veya ibare yazılmaz.
Başlık (antet) belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür.
Başlık belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra ‘’T.C.’’ kısaltması,
ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri
küçük harflerle ortalanarak yazılır.
(4) Bölge müdürlüklerinde hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.
(5) Doğrudan merkezî teşkilata bağlı taşra birimlerinde başlıkta merkezî teşkilat ve taşra
teşkilatı adlarına yer verilir.
(6) Başlığın yazımında DETSİS’te yer alan başlık kayıtları esas alınır.”
9.2.3. Belgelere sayı vermek
Her belgenin bir sayısı olmalıdır. Bununla ilgili Yönetmeliğin düzenlemesi 9. maddedir: “(1)
Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; DETSİS’te belirtilen Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart dosya planı kodu ile belge kayıt
numarasından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi işareti (-) konulur.
(2) “Sayı:” yan başlığı, başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı
alanının solundan başlanarak yazılır. Belgede hem birim evrak bölümü hem de genel evrak
bölümü tarafından verilen kayıt numarası bulunması hâlinde araya eğik çizgi işareti (/)
konulur. Bu belgeler için belge kayıt numarası olarak genel evrak bölümü tarafından verilen
kayıt numarası dikkate alınır.
(3) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerin kayıt numarası,
başına “E.” ibaresi konularak yazılır (Örnek: 69471265-902-E.4752). Bu belgelerde sayı
bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir.
9.2.4. Belgelere tarih vermek
Yönetmeliğin 10. maddesi bu hususu düzenlemiştir: “(1) Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili
birimden sayı verildiği zamanı belirtir.
(2) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı
alanının en sağında yer alır. Tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde ise
tarih, metnin bitiminde yer alabilir.
(3) Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. Ay ve gün iki haneli, yıl ise dört haneli olarak
düzenlenir (Örnek: 01.09.2014, 04/09/2014). Ay adları, harfle de yazılabilir. Bu durumda gün,
ay ve yıl arasına herhangi bir işaret konulmaz (Örnek: 10 Ekim 2014, 09 OCAK 2014).
(4) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerde tarih bilgisine belge
üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir. Belge üzerinde bulunan güvenli elektronik
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imzaların uzun vadeli doğrulamaya imkân verecek nitelikte olması ve bu imzalarda zaman
damgası bulunması zorunludur. Belgenin en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalandığı zamanı gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi belge tarihi olarak esas alınır.
9.2.5. Konu
MADDE 11- (1) “Konu:” yan başlığı, “Sayı:” yan başlığının bir alt satırına yazılır. Belgenin
konusu, yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde kelimelerin baş harfleri büyük
olarak ve sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmaksızın yazılır. Konu bir satırı geçerse
ikinci satır “Konu:” yan başlığının altı boş bırakılarak yazılır.
9.2.6. Muhatap
MADDE 12- (1) Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölüm
konunun son satırından itibaren, belgenin uzunluğuna göre iki ila dört satır boşluk bırakılarak
ve sayfa ortalanarak yazılır.
(2) Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle
yazılır. Muhatap idarenin adının yazımında DETSİS’te yer alan kayıtlar esas alınır. İhtiyaç
duyulması hâlinde muhataba ilişkin birim adı bilgileri parantez içinde ilk harfleri büyük
diğerleri küçük harflerle bir alt satıra yazılır. Başbakan yardımcısını muhatap belgelerde önce
“BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA” ibaresi yazılır, bir alt satırda ise parantez içinde “Sayın”
ibaresinden sonra başbakan yardımcısının adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise
büyük harflerle yazılır.
(3) İdare dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, muhatap
satırının altına satır ortalanarak, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Adres
bilgisi, uzun olması hâlinde birden fazla satıra yazılabilir. Muhatap gerçek kişi ise muhatap
bölümüne “Sayın” kelimesinden sonra muhatabın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle,
soyadı ise büyük harflerle yazılır.
(4) Bağlı, ilgili veya ilişkili idarelere gönderilecek belgeler doğrudan o idareye gönderilebilir.
Ancak, ilgili başbakan yardımcısının ya da bakanlığın bilgi sahibi olmasının gerekli
görüldüğü durumlarda belge, söz konusu başbakan yardımcısı ya da bakanlık aracılığıyla
gönderilir.
(5) İdare tarafından gerekli görüldüğü hâllerde dağıtımlı belgelerin muhatap bölümüne
“DAĞITIM YERLERİNE” ibaresi yazılabilir.
9.2.7. İlgi
MADDE 13- (1) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği
bölümdür.
(2) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak
ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.
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(3) “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta “:” işareti aynı
hizada yazılır.
(4) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, devamı “İlgi” yan başlığının ve sıralamayı
gösteren harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır.
(5) İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler önceki tarihli olandan başlanarak tarih
sırasına göre sıralanır. Sıralamada, Türk alfabesinde yer alan bütün küçük harfler,
kendilerinden sonra kapama parantez işareti “)” konularak kullanılır.
(6) İlgide, ilgi tutulan belgeyi gönderen idarenin adı ile belgenin tarihi ve sayısı belirtilir.
Ancak ilgi tutulan belge, muhatap idarenin daha önce gönderdiği bir belge veya muhatap
idareye daha önce gönderilen bir belge olması durumunda idare adı belirtilmez.
(7) İlgide, “… tarihli ve …sayılı …” ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur.
(8) İlgide belirtilen belge gerçek kişiden geliyorsa ilgi bölümü “......’ın …….tarihli
başvurusu.” biçiminde yazılır.
9.2.8. Metin
MADDE 14- (1) Metin, “İlgi” ile “İmza” arasındaki kısımdır.
(2) İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi yoksa belgenin muhatabı ile metin
başlangıcı arasında iki satır boşluk bulunur.
(3) Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk
bırakılır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.
(4) Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki yana hizalanır. Paragraflar arasında satır
boşluğu bırakılmaz. İhtiyaç duyulması hâlinde paragraflar harf veya rakam ile sıralanabilir.
(5) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece
ilk sayfada; imza, ek, dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir.
(6) Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir. Gerekli görülmesi hâlinde
sayılar rakamla yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de gösterilebilir.
(7) Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve
araya nokta işareti konulur (Örnek: 1.452; 25.126; 326.197). Sayılarda kesirler virgül ile
ayrılır (Örnek: 45,72).
(8) Belge, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlük esas
alınarak dil bilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır. Belge içinde zorunlu
olmadıkça yabancı kelimeye yer verilmez, verildiği durumda ise parantez içinde anlamı
belirtilir. Ancak muhatabı yabancı ülke veya uluslararası kuruluş olan resmî yazışmalarda
yabancı dil kullanılabilir. Bu durumda belge varsa uluslararası yazışma usullerine göre
oluşturulabilir. Ayrıca yabancı dille yazılan belgenin el yazısıyla atılan imzalı ya da güvenli
elektronik imzalı Türkçe karşılığı da oluşturulur ve idarede kalan nüshasına eklenerek
saklanır.
(9) Metin içinde kısaltma kullanılacak ise ifadenin ilk kullanıldığı yerde açık biçimi, sonra
parantez içinde kısaltma yazılır [Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)].
(10) Metnin son bölümü:
a) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden, alt makamlara “Rica ederim.”,
üst ve aynı düzeydeki makamlara “Arz ederim.” ibaresiyle bitirilir.
b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda “Arz ve
rica ederim.” ibaresiyle bitirilir.
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c) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya
“Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.
9.2.9. İmza
MADDE 15- (1) Metnin bitiminden itibaren iki ila dört satır boşluk bırakılarak belgeyi
imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve bunların altına unvanı yazı alanının en
sağına ortalanarak yazılır. İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. El yazısıyla
atılan imza, kaybolmayacak ve kâğıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır. Elektronik
ortamda yapılacak resmî yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli elektronik
imzası ile imzalar.
(2) Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır.
Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Akademik
unvanlar veya rütbeler adın ön tarafına ya da bir satır altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük
harflerle açık ya da kısaltılarak yazılabilir.
(3) Belgeyi imzalayacak olan makam, belgeyi hazırlayan idarenin imza yetkileri yönergesine
veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir.
(4) Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci
satıra, yetki devreden makamı gösteren “Başbakan a.”, “Bakan a.”, “Müsteşar a.”, “Vali a.”,
“Belediye Başkanı a.” veya “Rektör a.” biçimindeki ibare ikinci satıra, imzalayan makamın
unvanı ise üçüncü satıra yazılır.İdare birimleri arasındaki iç yazışmalarda yetki devredenin
unvanı kullanılmaz.
(5) Belge vekâleten imzalandığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, vekâlet olunan
makam “Müsteşar V.”, “Vali V.”, “Belediye Başkanı V.” veya “Rektör V.” biçiminde ikinci
satıra yazılır.
(6) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibinin adı, soyadı,
unvanı ve imzası sağda yer alır. Belgenin ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması
durumunda en üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası en solda olmak üzere
yetkililer unvan sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır.
(7) Fiziksel ortamda rapor ya da benzeri bir belgenin hazırlanması hâlinde belgenin son
sayfası imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır. Son sayfadan önceki sayfalar ise
imza sahibi ya da imza sahipleri tarafından imzalanır ya da paraflanır. Gerekli görülmesi
hâlinde sayfalar ayrıca en az bir kişisel mühürle veya idare mührüyle mühürlenir. İmza, paraf
veya mühür metin bölümünün okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır.
(8) Üst yazıya ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan ve yedinci fıkrada belirtilenler
haricindeki ekler, imza sahibi ya da imza sahiplerinden en az biri tarafından imzalanır ya da
paraflanır veyahut paraf zincirinde yer alanların en az biri tarafından paraflanır. Gerekli
görülmesi hâlinde ekler ayrıca idare mührüyle mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin
bölümünün okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır.
(9) Fiziksel ortamda hazırlanan dağıtımlı belgelerde nüshaların her biri ilgili makam
tarafından imzalanabileceği gibi, imzalanan bir nüsha 26 ncı maddedeki usule göre
çoğaltılarak da muhataplara gönderilebilir.
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9.2.10. Ek
MADDE 16- (1) Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza bölümünden sonra uygun satır
boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Belgenin sadece bir eki
olması durumunda “Ek:” başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden
fazla ek varsa “Ek:” başlığının altında ekler numaralandırılır ve ekleri belirtecek ibarelere yer
verilir. Eklerin sayfa sayısı parantez içinde belirtilir. Birden fazla ek olması durumunda
eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ üst köşesinde belirtilir (Örnek: EK-1, EK-2).
(2) Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “EK LİSTESİ” başlığı
altında gösterilir ve üst yazıya eklenir.
(3) Belge eklerinin muhataba gönderilmediği durumlarda “Ek konulmadı” ya da “Ek-....
konulmadı” ifadesi yazılır.
(4) Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilemeyen
veya alınamayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek suretiyle üst yazıdan ayrı olarak
gönderilebilir veya alınabilir. Söz konusu nedenlerle alınan belge ekleri üst yazıyla
ilişkilendirilmek şartıyla üst yazıdan ayrı olarak muhafaza edilebilir.
9.2.11. Dağıtım
MADDE 17- (1) Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda dağıtım bölümüne
yer verilir. “Dağıtım:” başlığı, ek varsa “Ek:” bölümünden sonra, ek yoksa imza bölümünden
sonra uygun satır boşluğu bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 13).
(2) Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği:” kısmına, belgenin içeriği
hakkında bilgi sahibi olması istenenler ise “Bilgi:” kısmına yazılır. “Gereği:” kısmı
“Dağıtım:” başlığının altına, “Bilgi:” kısmı ise “Gereği:” kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının
ortasına doğru yazılır. “Bilgi:” kısmı yoksa muhatap adları doğrudan “Dağıtım:” başlığının
altına yazılır.
(3) Dağıtımlı belgeler dağıtım bölümünde belirtilen muhataplara gönderilir. Dağıtım bölümü
yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “DAĞITIM LİSTESİ” başlığı altında
gösterilir ve üst yazıya eklenir.
9.2.12. Olur
MADDE 18- (1) Makam oluru alınan belgeler ilgili birim tarafından teklif edilir ve oluru
alınan makam tarafından el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanır.
(2) Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun boş satır bırakılarak
yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR” ibaresinden sonra tarih ve
imza için uygun boş satır bırakılarak imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı
büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır
(3) Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka makamlar varsa bunlar
“Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle olura katılabilir. Bu ifade, teklif eden birim
yetkilisinin imza bölümü ile “OLUR” ibaresinin bulunduğu bölüm arasına uygun boşluk
bırakılarak yazı alanının solunda yer alacak şekilde yazılır.
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9.2.13. Paraf
MADDE 19- (1) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kaybolmayacak ve kâğıda işlemesini
sağlayacak kalemle atılır. Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer alır. Fiziksel
ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve sol kenarında yer alır.
(2) Belgenin paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyadı belirtilir.
(3) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenli elektronik imza ile atılır. Ancak
parafı alınacak personelin güvenli elektronik imzasının bulunmaması ya da ilgili idare
tarafından güvenli elektronik imza ile paraf atılmasına gerek görülmemesi hâlinde ilgilinin
parafı yerine elektronik onayı alınır. Bu onaylar EBYS’nin günlük raporlarında (log) kayıt
altına alınır. Günlük raporlar, günlük olarak zaman damgasıyla damgalanır ve ilgili mevzuatta
belirtilen saklama planları çerçevesinde imha edilebilir. Ancak günlük raporların saklama
süresi ilişkili olduğu belgelerin saklama süresinden daha kısa olamaz.
9.2.14. Koordinasyon
MADDE 20- (1) İdare içinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve üst makama
sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır boşluk
bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve iş birliğine dâhil olan ilgililerin unvanları, adları ve
soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir.
9.2.15. İletişim bilgileri
MADDE 21- (1) İletişim bilgileri; belgeyi gönderen idarenin adresi, posta kodu, telefon ve
faks numarası, e-posta adresi, internet adresi ile bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı ve
telefon numarasını içerecek şekilde sayfa sonuna yazılır ve çizgi ile ayrılır.
9.2.16. Gizlilik dereceli belgeler
MADDE 22- (1) Gizlilik dereceli belgelerin hazırlanması, kaydedilmesi, saklanması,
gönderilmesi, alınması ve diğer işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen hükümler
uygulanır.
9.2.17. Süreli yazışmalar
MADDE 23- (1) Süreli resmî yazışmalarda “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine yer
verilir. “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgelere cevap verilmesi gereken süre ya da tarih
metin içinde belirtilir.
(2) “ACELE” ibaresi taşıyan belgeye derhâl ve süratle, “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan
belgeye belgede belirtilen süre içinde cevap verilir.
(3) Süreli belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının sağ üst köşesinde
kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan süreli belgelerde “ACELE” veya
“GÜNLÜDÜR” ibaresine belge üstverisinde de yer verilir. Birden fazla sayfalı belgelerde
“ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir.
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9.2.18. Sayfa numarası
MADDE 24- (1) Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir. Sayfa numarası
iletişim bilgilerinin altında ve sayfanın ortasında, toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu
gösterecek şekilde belirtilir.
Bir yazıdan örnek çıkarılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine “Aslı Gibidir” ifadesi
yazılarak ilgili kişi tarafından ad, soyad, unvan ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır.
Güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç bulunması
halinde, bu işlem, sadece idare tarafından yetkilendirilmiş görevli tarafından “BELGENİN
ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi konularak gerçekleştirilir. Güvenli elektronik
imza ile imzalanan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi, kaydedilmesi ve dosyalanarak
saklanması esastır (md. 26).
Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim
bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına,
ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle ve büyük harflerle
belirtilir. Gizlilik dereceli belgelerin fiziki ortamda gönderilmesi esastır. Ancak bu belgeler
gerekli önlemlerin alınması kaydıyla elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda da
gönderilebilir (md. 27).
Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili
mevzuatla yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak yapılması
esastır(md. 28).

9.3. Resmi Yazıların Bölümleri
Genel olarak, resmi bir yazıda ana bölümler ve ikincil bölümler bulunur.
Ana bölümler: Başlık (antet), sayı ve evrak kayıt, tarih, konu, gönderilen makam, metin, imza
ve paraf.
İkincil bölümler: Gizlilik derecesi, ivedilik derecesi, tekit yazısı, ilgi bölümü, ekler, dağıtım,
sayfa numarası ve onay bölümüdür.
9.3.1. Ana Bölümler
9.3.1.1. Başlık Bölümü

Yazıyı gönderen kuruma ait isim, unvan, telefon ve adres gibi temel bilgilerin yazıldığı
bölümdür. Başlıkta üst-alt kurum isimleri hiyerarşi sırasına göre yazılır. Bu bölüm yazıyı
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hazırlayan kuruma ait standart bilgileri içerir. Bu nedenle, başlık bölümünün Microsoft Word
belge şablonu haline getirilip kullanılması zaman tasarrufu ve kolaylık sağlar. Başlığı, boş
kâğıda basarak da bu kolaylık sağlanabilir. Bu tür başlıklı kağıtlara “antetli kağıt” denir.
Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra T.C. kısaltması, ikinci
satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı
küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. Bakanlıklar ile
bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine
uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge
teşkilatı olduğu yazılır.
Örnek:
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

9.3.1.2. Sayı ve Evrak Kayıt Numarası:
Her kurumun kendi dosyalama sistemine göre verdiği kayıt, dosya ve konu ile ilgili kod
numarası ve işaretlerin gösterildiği bölümdür. Sayının kurum açısından değişmeyen kısmının
Microsoft Word belge şablonuna eklenmesi başlık bölümünde olduğu gibi kolaylık
sağlayacaktır.
Sayı bölümü, başlığın son satırından itibaren, iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki
Sayı: yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod
numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından
sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi
durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde
ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Resmi yazışmalarda
Cumhurbaşkanlığı** tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması
zorunludur.
Örnek:
Sayı: B.06.0.PGM.0.17.02.09-145-480/36200
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9.3.1.3. Tarih Bölümü
Tarih, yazının gönderildiği zamanın gün, ay ve yıl olarak gösterildiği bölümdür. Bu bölümün
yazımında kolaylık sağlamak için Microsoft Word ekranından Ekle/Tarih ve Saat
kullanılabilir.
Tarih, sayı ile aynı satıra sağ boşlukta bitecek şekilde (sağmarja dayalı) yazılır. Tarih; gün, ay
ve yıl rakamla, aralarında (/) işareti konularak yazılır.
Örnek:
07/03/2019

9.3.1.4. Konu Bölümü
Konu,
yazının
taşıdığı
ana
fikrin
özetlendiği
bölümdür.
Sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması
hizasını geçmeyecek biçimde yazılır.

Örnek:
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: B.06.0.PGM.0.17.02.09-145-480/36200
Konu :...

9.3.1.5. Gönderilen Makam
Gönderilen makam, yazının gönderileceği kuruluş veya kişiyi ve bunların bulundukları yeri
belirten bölümdür.
Gönderilen makam, konu bölümünün son satırından sonra yazının uzunluğu da dikkate
alınarak iki-dört aralık aşağıdan ve kâğıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır.
Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük
harflerle ikinci satıra yazılır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının
201

Sayfa 202

gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak
ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı
büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.
Örnek:
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: B.06.0.PGM.0.17.02.09-145-480/36200
Konu :...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)

9.3.1.6. Metin Bölümü
Metin, konuyu ve düşünceyi tam olarak açıklayan madde, paragraf, vb. unsurlardan oluşan,
gereğine göre resim, çizelge, grafik vb. unsurlar ihtiva eden esas yazı bölümüdür. Paragraf;
bir düşünce veya konuyu kısmen ya da tamamen anlatan, bir satır başından öteki satır başına
kadar olan yazı bölümüdür.
İlgi bölümünün bitiminden sonra, iki aralık satır bırakılıp sol bloktan itibaren paragraf başı
yapılarak metin kısmına başlanır. İlgi bölümü yoksa gönderilen yerden sonra üç satırlık aralık
bırakılarak metin kısmına geçilir. Metin bölümüne, doğrudan doğruya konudan söz açılarak
başlanır. Hiçbir saygı kelimesi kullanılmaz. Metin, tek veya çok paragraf halinde yazılabilir.
Paragrafların ilk satırı, sol boşluktan itibaren 1,25 cm içerden diğer satırlar ise sol bloğa
dayalı yazılır. Paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde geçen sayılar
rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez
içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak
yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (15.321.540), sayıların yazılışında kesirleri
ayırmak için ise virgül (52,65 elli iki tam yüzde atmış beş) kullanılır.
Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu (Yazım Kılavuzu) ile Türkçe
Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu
olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu
tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu
olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi
gösterilir. Yazılarda silinti veya kazıntı yapılmaz. Yazılar sağ blokta biter, alt satıra geçiş için
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hece bölünmez. Kelimeler ise satır sonunda veya başında tek harf kalmayacak şekilde, heceler
arasına tire (-) işareti konularak bölünebilir. Bu konuda hataya düşmemek ve zaman
kazanmak için Microsoft Word/biçimlendirme araççubuğundan /yasla seçeneğini kullanmak
gerekir. Metnin sayfaya dikey olarak uygun yerleşimi için, yine biçimlendirme
araççubuğundan /Yazı Tipi Boyutu ayarı kullanılmalıdır. Alt makama yazılan yazıların metin
bölümü “... rica ederim”. Aynı düzeydeki veya üst makama yazılan yazıların metin
bölümü “... arz ederim”. Hem alt, hem de üst makama gönderilecek yazıların metin
bölümü “... arz ve rica ederim” şeklinde bitirilmelidir.
Örnek:
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: B.06.0.PGM.0.17.02.09-145-480/36200
Konu :...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)
Metin içeriği........................................................................................................................

9.3.1.7. İmza Bölümü
İmza bölümü yazıyı imzalayacak olan kişinin veya kişilerin, adının ve unvanının yazıldığı
bölümdür.
İmza
çıktıdan
sonra
bu
bölüme
atılır.
Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam
sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde
bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi
yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Birinci satırda yazıyı imzalayacak kişinin adı
küçük, soyadı büyük harfle yazılır. İkinci satırda bu kişinin unvanı küçük harfle yazılır.
Unvan bir satıra sığmıyorsa birinci satırın hizasından devam edecek şekilde alt satıra
geçilebilir veya herkesçe bilinen unvan kısaltmaları yapılabilir. Akademik unvanlar ismin ön
tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen
kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı
“Başbakan a.”, “Vali a.” Ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı
ise üçüncü satıra yazılır.
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Örnek:
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı: B.06.0.PGM.0.17.02.09-145-480/36200
Konu :...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)
Metin
içeriği
…………………………………………………………………………………………………
…...

(İmza)
Adı
SOYADI
Genel
Müdür
Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,
unvanı ve imzası sağda; ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam
sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre
soldan sağa doğru sıralanır.
(İmza)
Adı
Müsteşar

(İmza)
Adı SOYADI
Genel Müdür

(İmza)
SOYADI Adı SOYADI
Bakan

(İmza)
Adı SOYADI
Genel Müdür

(İmza)
Adı SOYADI
Daire Başkanı
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Yardımcısı

9.3.1.8. Paraf Bölümü
Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla
5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının
solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla
alınır.
Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan
sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.
Örnek:
…/03/2010 Şef:
…/03/2010 Şube Müdürü:
…/03/2009 Genel Müdür Yardımcısı:
…/03/2009 Genel Müdür:

9.3.1.9. Adres Bölümü
Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen
kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını
içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının
gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için
başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır.

9.3.2. Resmi Yazıların İkinci Derece Bölümleri
Resmi yazının özelliğine göre 2. derece bölümlerin gerekli olanları yazılır. Bir yazıda bu
bölümlerin hiç birinin yazılması gerekmediği gibi sadece birinin, birkaçının veya hepsinin
yazılması gerekebilir.
Gizlilik derecesi, ivedilik derecesi, tekit yazısı, ilgi bölümü, ekler, dağıtım, sayfa numarası ve
onay bölümüdür.
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9.3.2.1. Gizli Yazılar
Yazının gizlilik derecesinin belirtildiği alandır.
Yazının gizlilik derecesi taşıdığını belirtmek üzere her sayfanın üst ve alt kenarlarından 1 cm
içeriye ve sağ bloğa dayalı olarak "GİZLİ", "ÇOK GİZLİ", "ÖZEL", "KİŞİYE ÖZEL",
"HİZMETE ÖZEL" ibarelerinden uygun olanı yazıyı tanzim eden kuruluş tarafından yazılır.
Gizlilik ibaresi normal veya kırmızı renkli yazılabileceği gibi ayrı bir damga ile de basılabilir.
Yazı ile yazılan gizlilik ibarelerinin altı çift kırmızı çizgi ile çizilir. Yazının belirli kişiler
haricinde görülmesinde ve işleme konmasında bir sakınca yoksa bu bölüm yazılmaz. Kural
olarak gizlilik derecesi taşıyan yazılara aynı gizlilik derecesi ile cevap verilmelidir.

ÖRNEK

GİZLİLİK DERECESİ
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İlgi: a) 03/01/2009 tarihli B.08.0.PGM.0.23.01.08.100-1585/3415
b) 05/01/2009 tarihli B.02.1.DPB.0.12.01/3408 yazı,

sayılı

yazı,

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)
Metin içeriği...

(İmza)
Adı SOYADI
Okul Müdürü

GİZLİLİK DERECESİ
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9.3.2.2. İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı
Yazıların öncelik durumunun belirtildiği alandır.
Yazının öncelik durumunu belirtmek üzere tarihin altında bir satırlık boşluk kalacak şekilde
sağ bloğa yakın altı tek çizgi ile çizili yazılır veya damga ile basılır. Eğer yazının acele işleme
konması keyfiyeti yoksa ivedilik bölümü yazılmaz. Resmi yazılara uygun sürede cevap
verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.
Örnek:
Sayı: B.06.0.PGM.0.17.02.09-145-480/36200
Konu :...
İVEDİ
13/02/2009

9.3.2.3. İlgi Bölümü
İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere
başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.
"İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna
küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş
bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük
harfler yanlarına ayraç işareti ) konularak kullanılır. İlgide, "tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır.
İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına
göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce
yazılmışçok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.
Örnek:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)
İlgi: a) 03/01/2009 tarihli B.08.0.PGM.0.23.01.08.100-1582/3415
b) 05/01/2009 tarihli B.02.1.DPB.0.12.01/3126 yazı,

sayılı

yazı,

Metin içeriği...
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9.3.2.4. Ekler Bölümü
Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna
konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır.
Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa
yarı bir sayfada gösterilir.
Örnek:
EKLER:
1- Yargıtay Kararı
2- Genelge

9.3.2.5. Dağıtım Bölümü
Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak
belirtildiği bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna
"DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır.
Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden
bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı
dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır.
Örnek:
DAĞITIM:
Adalet Bakanlığına,
Valiliklere

9.3.2.6. Sayfa Numarası Bölümü
Birden

fazla

sayfası

olan

yazıların

sayfa

sırasının

belirtildiği

bölümdür.

Birden fazla sayfası olan yazıların ilk sayfasına numara konulmaz, sonraki sayfalara 2’den
devam eden numaralar konur. Sayfa numarası yazı bitiminden itibaren kalan boşluğun
ortasına sağı ve soluna tire işareti konularak yazılır.
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Örnek:
1/4, 2/6, 3/15

9.3.2.7. Onay
Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından
onaylanır.
Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının
ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. Onay
tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı
yazılır.
ÖRNEK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)
Metin içeriği...
(İmza)
Adı SOYADI
Genel Müdür
OLUR
03/05/2019
(İmza)
Adı SOYADI
Müsteşar

Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına
en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden
birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer
alır.
ÖRNEK

209

Sayfa 210

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)
Metin içeriği...
(İmza)
Adı SOYADI
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.
03/05/2019
(İmza)
Adı SOYADI
Müsteşar
OLUR
03/05/2019
(İmza)
Adı SOYADI
Bakan

9.4. Adli Yazışma Türleri
1-TUTANAKLAR
2-BELGELER-MAKBUZLAR
3-RAPORLAR
4-MÜZEKKERELER VE TALİMATLAR olarak ayırabiliriz.

9.4.1. Tutanaklar (Zabıt-Zabıtname)
Tutanak, herhangi bir olayı tespit eden, belli şekillere uygun ilgililerin imzasını taşıyan
belgedir. Birçok türü vardır:
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Tensip Tutanağı: Tensip tutanağı, ya da yeni adıyla “duruşmaya hazırlık tutanağı” dava
açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara (kişilere)
ilk duruşmaya kadar yapılması gerekli işlemleri duyuran, tarafları duruşma gününden
haberdar eden bir mahkeme kararıdır.
Duruşma Tutanağı:Duruşma sırasında davalının, davacının, şahitlerin ve hâkimin beyanları
hâkim tarafından zabıt kâtibine dikte edilerek yazıya dökülür ve bu yazı duruşma hâkimi ile
zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Buna duruşma tutanağı denir. Tutanakta silinti ve kazıntı
yapılamaz. Yanlışlıkların düzeltilmesi, tutanağa ekler yapılması halinde ayrıca hâkim ve zabıt
kâtibi tarafından imza edilmesi gerekir. Tutanağın her sayfası duruşma hâkimleri ve zabıt
kâtibi tarafından ayrı ayrı imza edilmeli ve hiçbir zaman imzasız bırakılmamalıdır.
İcra Tutanağı:İcra ve İflas Kanununa göre İcra ve İflas daireleri yaptıkları işlemlerle,
kendilerine yapılan istem ve beyanlar hakkında bir tutanak tutarlar; bu tutanaklara icra
tutanağı denir.Sözlü itirazlar ile istem ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya
yardımcısı yahut kâtibi tarafından imzalanır.
Keşif Tutanağı: Keşif sırasında tutulan Hâkimin keşif sırasındaki gözlemlerini yazdırdığı
tutanağa keşif tutanağı denir. Keşif Tutanağı keşifte önemli bir yer tutar. Hâkim, taraflar ve
Yargıtay keşfin nasıl ve ne şekilde yapılmış olduğunu keşif tutanağını inceleyerek
öğrenebilirler.
9.4.2. Belgeler– Makbuzlar
Belge bir olayla ilgili bilgi ve görgülerin hâkime ya da yetkili soruşturmacıya bildirilmesidir
İcrayı geri bırakma belgesi: İlgilinin Yargıtay’dan icrayı geri bırakma kararı getirmesi için
tebliğ tarihinden başlamak üzere 45 günlük süre verildiğini gösterir belgedir.
Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.
Makbuz alındı belgesi: Makbuz / alındı belgesi, teslim edilen bir para veya malın alındığına
ilişkin bir belge olup, genellikle teslim alınan şeyin ne olduğunu, kimin tarafından teslim
edildiğini içerir ve mutlaka tesellüm edenin adını, soyadını ve imzasını içerir.
Teslim-tesellüm Belgesi: İlgili kurum tarafından elinde bulunan bir eşyayı veya belgeyi, bir
başka kuruma veya şahısa verdiğini gösteren; teslim eden ve alanın imzasının bulunduğu ve
hangi belge veya eşyanın teslim edildiğini de açıklayıcı bir şekilde gösteren belgedir.
Yetki Belgesi: İlgili kurumca belli bir işi yapabilmesi için kimin yetkilendirildiğini açıkça
belirten yazılara yetki belgesi denir.

9.4.3. Raporlar
Bilirkişi Raporu: Hukuki uyuşmazlıkları çözmekle görevli yargı makamlarının özellikle
hâkimin hukuki bilgi ve tecrübesini aşan özel ve teknik bilgi ile çözümlenebilecek nitelikte
bulunan uyuşmazlıklarda farklı alanlarda uzmanlık sahibi kişilerin bilgisine ihtiyaç duyulması
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halinde, ilgili olay hakkında uzman kişinin araştırma yaparak hazırladığı rapora bilirkişi
raporu denir.

9.4.4. Müzekkereler ve Talimatlar
Müzekkere: Bir iş için herhangi bir üst makama yazılan yazıdır. Yargılama makamının bir
kararı yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı olarak da tanımlanır.
Talimatlar: Bir işin veya bir görevin yapılmasının söylenmesi veya yazılı olarak iletilmesidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde adli yazışmanın genel ilkeleri ve adli yazışma kuralları ele alınarak, resmi
yazışma kuralları örnekler üzerinde gösterilmiştir.
Resmi yazılar, ana bölüm ve ikinci derece bölümler olmak üzere ikiye ayrılır. Ana bölüm,
başlık, sayı, evrak kayıt numarası, tarih, konu, gönderilen makam, metin, imza, paraf ve adres
bölümlerinden oluşur. İkinci derece bölümler ise gizlilik, ivedi ve günlü yazılar, ilgi, ekler,
dağıtım, sayfa numarası ve onay bölümlerinden oluşur.
Adli yazışmalar tutanaklar, belgeler, makbuzlar, raporlar, müzekkere ve talimatlardan
oluşur.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Adaletle ilgili her türlü dilekçeler, yargı organlarının birbiriyle ve resmi makamlar veya
özel kişilerle ilgili yazışmaları, yargı organlarının yargılama ile ilgili her türlü yazısı …
kavramı içine girer.
a) Adli yazışma
b) Resmi yazışma
c) Kurumlararası yazışma
d) Şahsi yazışma
e) Adli prosedür

2.

I. Dava dilekçesi
II. Şikayet dilekçesi
III. İtiraz dilekçesi
IV. İhtiyati tedbir dilekçesi
V. Davaya cevap dilekçesi

Yukarıdakilerden hangileri adli dilekçeler arasında sayılabilir?
a) I-II-III b) II-III-IV c) I-II-III-V

d) II-IV-V e) I-II-III-IV-V

3. Adli yazışmalar hakkında genel ilkeleri düzenleyen “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik” hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
a) 1984 b) 1991 c) 2002 d) 2010 e) 2015

4. Resmi yazışma kurallarına göre muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan
belgelerden en az kaç nüsha düzenlenmelidir?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5
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5. Resmi yazışmalarda hangi boyuttaki kağıtların kullanılması esastır?
a) A2

b) A3

c) A4

d) A5

e) A6

6. Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamda hazırlanan belgelerde kullanılması gereken
yazı tipidir?
a) Calibri b) Segoe UI

c) Verdana d) Arial e) Tahoma

7. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik bakımından
aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
a) 29.09.2019
b) 29/09/2019
c) 29 Eylül 2019
d) 29 EYLÜL 2019
e) 29-Eylül-2019

8.

I. Tarih
II. Unvan
III. Ad ve soyad
IV. Kurum adı

Belgenin paraf bölümünde yukarıdakilerden hangileri bulunur?
a) I-II

b) I-III

c) II-III d) III-IV e) I-II-III

9. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıların ana bölümlerinden biri değildir?
a) Başlık

b) Tarih c) İmza d) Dağıtım e) Gönderilen makam
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10. Resmi yazışmalarda üst makamdan alt makama yazılan yazılarda metin hangi şekilde
bitirilir?
a) rica ederim
b) arz ederim
c) arz ve rica ederim
d) talep olunur
e) emrolunur

1) A / 2) E / 3) E /4) B / 5) C / 6) D / 7) E / 8) E / 9) D / 10) A
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10. ADLİ (KAZAİ/YARGISAL) KARARLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yargısal kararlar
Kararların bağlayıcılığı
Son kararlar
Ara kararları
Hukuk davaları
Ceza davaları
İdari davalar
Yürütmeyi durdurma kararı
İptal davası
Tam yargı davası
Anayasa Mahkemesi kararları
Bireysel başvuru
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun usulü
Bireysel başvuruya konu haklar
Anayasa Mahkemesine başvurabilecek kişiler
Başvuru ehliyeti
İtiraz davaları
İptal kararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yargısal kararlar nedir?
2. İdari yargıda açılabilecek dava türleri nelerdir?
3. Ceza davasında verilebilecek karar türleri nelerdir?
4. Hukuk davalarında ne çeşit kararlar verilir?
5. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu nasıl işletilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yargısal karar kavramı ve Yargısal
kavramını Okuyarak
ve
videoları
adli yargısal karar çeşitleri
anlayabilmek
izleyerek
Yargısal
kararların Yargısal kararlar arasındaki Okuyarak
ve
videoları
arasındaki ortak özellikler ve ortak ve farklı noktaları izleyerek
farklılıklar
anlayabilmek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Yargısal Karar
Ara kararlar
Son kararlar
Hukuk davaları
Ceza davaları
İdari davalar
Anayasa yargısı
Yargısal Karar: Çok kısa bir anlatımla, yargı yetkisine sahip olan organlarca verilen
kararlardır
Ara Karar: Dava sırasında yargılamanın yürütülmesine yönelik olarak yapılan ve bir
anlamda, nihai karara varılması usulü çerçevesinde alınan kararlardır.
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10.1. Giriş
Türk Dil Kurumunun ağ üzerindeki Güncel Türkçe Sözlükünde “adlî”nin sıfat olduğu
belirtilerek “adaletle ilgili” açıklaması verilmiştir. Bu sıfatla yapılan öbür birleşik terimler ise
şunlardır: Adli eczacılık, adli makam, adli merci, adli polis, adli polislik, adli sicil, adli tabip,
adli tabiplik, adli tatil. Buradaki “adli kararlar” birleşiğindeki anlamı için şu izah daha
açıklayıcıdır: “Adliyeye, mahkeme ve dâvâ işlerine âit: “Adlî hatâ.” “Adlî teşkîlât.” Adlî
merci (makam): hukuk. Adâletle ilgili işlerin görüldüğü ve karâra bağlandığı kamuya âit
yönetim yeri. “Adlî polis”: Adliye içerisinde güvenliği sağlayan kolluk gücü. Adlî tabip: tıp.
Adlî tıpta görevli doktor. “Adlî tâtil”: Mahkemelerin her yıl 5 Ağustos-5 Eylül târihleri
arasında yaptıkları kānûnî tâtil [Daha önce 20 Temmuz-5 Eylül târihleri arasındaydı]. “Adlî
yıl”: Mahkemelerin adlî tâtil dışında kalan yıllık çalışma süresi58.
Karar için aynı Güncel Türkçe Sözlük, “Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin
yargı.” tanımlaması yapmıştır. Yine bu sözlüğe göre, hukuk dilinde ise karar “Herhangi bir
durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm” demektir. Meselâ yargıç kararı. O aynı
zamanda yargıcın yargısını bildiren belgedir, mesela o “Mahkeme kararını aldı.” dediğimizde,
bir kişinin kendini ilgilendiren bir uyuşmazlıkla ilgili mahkemenin verip yazılı hale getirdiği
hükmünü aldığını anlıyoruz.
Karar sözünün birçok anlamları içinde “değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.”;
değişmez olma; tam ölçüsünde, ne az ne çok gibi anlamları da sayılabilir.
Ayrıca Arapça kökenli bu sözden türeyen “bir karar”, “göz kararı”, “orta karar” gibi
edebiyatımızda kullanılan hukuk dışı anlamlarının yanı sıra “kararname, kavlükarar, nihai
karar, tashihikarar, ara kararı, arama kararı, gıyap kararı, görevsizlik kararı, hakem kararı, kısa
karar, mahkeme kararı, takipsizlik kararı” gibi hukuki terimlerimiz vardır. Ayrıca “karar
bulmak, kararında bırakmak, karar kılmak” deyimleri yanında yine hukuk dilinde kullanılan
“karara bağlamak, karara kalmak, karar almak, karar altına almak, karara varmak, karar
vermek” gibi deyimler de dikkatimizi çekmekte ve karar kelimesinin ister hukuki olsun, ister
genel dille ilgili olsun anlam dünyamızda ne kadar nüfuzlu ve çağrışımı zengin bir kavram
olduğunu gösterir.
10.2. Adli (Kazai/Yargısal) Kararlar
Adli (kazai: yargısal) kararlar, çok kısa bir anlatımla, yargı yetkisine sahip olan organlarca
verilen kararlardır. Kararların da eksiksiz, kısa, açık, doğru olması ve uygun bir ifade (üslup)
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ile yazılması gerekir. Bunun dışında, kararlarda kanunların aradığı biçimin kullanılması da
zorunludur.

10.2.1. Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar
10.2.1.1. Ara Kararlar
Mahkemeler, dava açılmasından itibaren son kararın verilmesine kadar çeşitli usul işlemleri
yaparlar. Hukuk yargılamasında kararlar genellikle, “ara kararları” ve “nihai kararlar” olarak
ikiye ayrılır.
Ara kararları, dava sırasında yargılamanın yürütülmesine yönelik olarak yapılan ve bir
anlamda, nihai karara varılması usulü çerçevesinde alınan kararlardır. Ara kararları, dava
konusu uyuşmazlığa kısmen veya tamamen sonlandırmayan fakat yargılama sırasında ortaya
çıkan bazı meseleleri çözen kararlar olarak da tanımlanabilir. Ara kararlarıyla mahkeme,
uyuşmazlıktan el çekmez; tersine bu tür kararlarla yargılama devam eder. Bu niteliği
dolayısıyla ara kararları, mahkemeyi son karara doğru yürütücü ve deyim yerinde ise nihai
kararı hazırlayıcı nitelikte kararlardır. Ara kararlarını, nihai kararlardan ayıran özellik, ara
kararlarının başlı başına temyiz edilememelerinde ve (usule ilişkin kazanılmış hak
yaratmadıkları sürece) bu kararlardan rücu edilebilmesinde kendini gösterir. Ara kararlarına
örnek olarak, ilk itirazların reddine, tarafların delil göstermelerine, bekletici sorun (mesele-i
müstehire) veya önsorun yapmamaya, davaların ayrılmasına veya birleştirilmesine, eski hale
getirilme istemine, adli yardım taleplerine, bozmaya uymaya, yargılamanın iadesi istemini
kabule, ıslah isteminin kabulüne veya reddine, davaya katılma vb. hususlara ilişkin kararlar
gösterilebilir.

10.2.1.2. Son Kararlar (Nihai Kararlar)
Son kararlar (nihai hükümler) ise, uyuşmazlığı (ilk derece mahkemesi önünde) çözen
kararlardır. Son kararlar (nihai kararlar, hükümler), yargılamaya son veren, diğer bir ifadeyle
mahkemenin işten (dosyadan) el çekmesi sonucunu doğuran kararlardır. Mahkemenin işten
(dosyadan) el çekmesi, uyuşmazlığın esası hakkında verilecek bir kararla; uyuşmazlığın
esastan görülebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, usulden vereceği bir kararla veya
davanın konusuz kalması halinde verilecek kararlarda olabilir. Son karar, bu niteliği
dolayısıyla ara karardan ayrılır.
HMK 297. maddesine göre;
Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar:
a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile
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sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini.
b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa
kanuni
temsilci
ve
vekillerinin
ad
ve
soyadları
ile
adreslerini.
c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları,
çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini,
sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri.
ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının
iadesi,
varsa
kanun
yolları
ve
süresini.
d) Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını.
e)Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi.
Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her
biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası
altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
HMK madde 321’e göre;
(1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve
yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri
için ayrıca süre verilmez.
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte
açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa
geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu
durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir.
Son kararda yazılması gereken şeyleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Mahkemenin adı (başlık); Son kararda en üste, kararı veren mahkemenin adı yazılır. Bu yazış,
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtildiği gibi
olur. Her ne kadar bu başlığın en üste, kağıdı ortalayacak şekilde yazılması gerekirse de
uygulamada sol üst köşeye yazılması yaygın bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığın asıl nedeni
mahkemelerimizin, genellikle basılı (matbu) kağıt kullanmayıp, her kağıda başlığı yeniden
yazı makinesi ile yazmak alışkanlığından ve yazı makinesiyle yazımda sol baştan başlama
kolaylığından ileri gelmektedir. Buna karşılık, basılı (matbu) başlıklı kâğıt kullanan bazı
mahkemelerimizde daha doğru olarak başlık ortada yer almaktadır.
Esas ve karar numaraları; her ne kadar HMK m. 297 esas ve karar numaralarından söz
etmiyorsa da, uygulamada olduğu gibi kararın esas ve karar numaralarının hemen başlıktan
sonra sol boşluktan başlayarak yazılması gerekir. "Esas No", "Karar No" ibareleri, alt alta
yazılabileceği gibi yan yana dahi yazılabilir.
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"KARAR" başlığı; yine uygulamada, son kararın sağ üstüne (büyük harflerle) "KARAR"
kelimesi yazılmakta olup, bu bir zorunluluk olmamasına karşın bu yazının ne olduğunu ilk
bakışta görebilmek açısından yarar sağlamaktadır.
Hâkim veya hâkimlerin ad ve soyadları ile sicil numaraları; esas ve karar numaralarından
sonra sol baştan başlamak üzere son kararı veren hâkim veya hâkimlerin adları ile sicil
numaraları yazılır.

10.2.2. Ceza Davalarina İlişkin Kararlar
Ceza davalarındaki "karar" terimi, hukuk davalarındaki karardan bazı açılardan ayrılır. Bunun
nedeni, ceza yargılamasının kendine has özelliklerinden gelir. Bu farklılıkları da göz önüne
alarak ceza davalarındaki kararlar bakımından da hukuk davaları için yapılan bölümlemeye
benzer bir tutum izlenir.
10.2.2.1. Ara Kararlar
Ceza yargılamasında da ara kararları, son kararı hazırlayıcı nitelikte kararlar olup bu kararla
hâkim veya mahkeme uyuşmazlıktan el çekmez; tersine, ara kararlar sayesinde Son karara
yaklaşır. Ara kararlar bu nitelikleriyle Son kararlardan ayrılır. Bu anlamdaki ara kararları
bakımından, ceza yargılamasıyla hukuk yargılaması arasında pek fark olmadığı söylenebilir.
Ceza davalarındaki ara kararların biçimi konusunda, yasal bir düzenleme yoktur.
Uygulamada, ara kararlarının şekli ile ilgili olarak genellikle şöyle bir yol izlenir:
Eğer duruşma dışında bir karar alınıyorsa, çoğunlukla Son kararlardaki şekil kıyasen
uygulanmaktadır; eğer duruşma içinde bir karar alınıyorsa, duruşma safahatının
yazılmasından sonra, tutanağın sonunda "G.D. Gereği düşünüldü" denilerek ara kararı
yazılmaktadır.
10.2.2.2. Son Kararlar
Son karar, ara kararlardan farklı olarak, mahkemenin yargılamadan el çekmesi sonucunu
doğuran kararlardır. "Son karar" teriminin, "hüküm" ile aynı anlamda olup olmadığı
konusunda bazı duraksamalar var ise de, genellikle kabul edildiğine göre ceza yargılamasında
her iki terim aynı anlama gelmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanunu (m. 223), "hüküm" kavramını şöyle açıklamaktadır:
"1.Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer
olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı,
hükümdür.
2. Beraat kararı:
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a. Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,
b. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,
c. Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
d. Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk
nedeninin bulunması,
e. Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir.

3. Sanık hakkında;
Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da
geçici
Nedenlerin bulunması,
b. Yüklenen suçun zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,
c. Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,
d. Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, hallerinde, kusurunun bulunmaması
dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.
4.İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;
a. Etkin pişmanlık,
b. Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı,
c. Karşılıklı hakaret,
d. İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza
verilmesine yer olmadığı kararı verilir.
5. Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir.
6. Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya
mahkumiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur.
7. Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa
davanın reddine karar verilir.
8. Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya
kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar
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verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da
şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı
verilir. Bu karara itiraz edilebilir.
9. Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer
olmadığı kararı verilemez.
10. Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından
hüküm sayılır".

10.2.3. İdari Davalara İlişkin Kararlar
İYUK md. 24, idari yargı yerlerinin vereceği kararlarda bulunması gereken hususları
saymaktadır. Buna göre:
“a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve
adresleri,
b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile
davalının savunmasının özeti,
c) (Değişik: 10/6/1994 - 4001/11 md.) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının
ad ve soyadları ile düşünceleri,
d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve
vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,
e) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm: tazminat davalarında
hükmedilen tazminatın miktarı,
f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,
g) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği,
h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkiminin ad ve soyadları ve imzaları ve
varsa karşı oyları,
ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası,”
bulunmalıdır. Davaların nasıl karara bağlanacağı usulü ise yine aynı kanunun 22. maddesinde
belirtilmektedir:
1. Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır.
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2. 15 nci maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin

meselelerde azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta
kalanların görüşleri, kararların altına yazılır.
10.2.3.1. Ara Kararlar
İYUK md. 20 uyarınca Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri,
belirlenen süre içinde yargılama için gerekli gördükleri evrakın gönderilmesiyle her türlü
bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili yerlerden isteyebilirler. Belirtilen bilgi ve belgelerin
istenmesine ve ayrıca ek süre verilmesine ilişkin kararlar İYUK md. 20/ f. 6 uyarınca ara
karar niteliğindedir.

10.2.3.2. Yürütmeyi Durdurma Kararları
Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde çok zor telafi edilebilecek
veya hiçbir şekilde telafi edilemeyecek zararların doğması ve söz konusu idari işlemin açıkça
hukuka aykırı olması şartlarının varlığı halinde, davalı idarenin savunmasını aldıktan veya
savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar
verebilir. Burada önemli olan husus, şartların birlikte varlığının aranmasıdır. Uygulandığı
takdirde etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden
karar vermek şartıyla, idarenin savunmasını almadan da durdurulabilir (İYUK md. 27/2).
Yürütmenin durdurulması kararı, davaya konu idari işlemi iptal etmez ancak sahip olduğu
hukuka uygunluk karinesinin korumasından çıkarır ve nihai karar verilene kadar işlemin
uygulanabilirliğini durdurur. Kural olarak sadece davanın açılması, idari işlemin
uygulanmasını durdurmaz59.
Yürütmenin durdurulması kararı ancak bir idari işleme yönelik olabileceğinden tam yargı
davalarında talep edilemez, yalnızca iptal davası açılmak suretiyle öne sürülebilir. Öte
yandan, nihai karar verilene kadar davanın her aşamasında talep edilebilir.
İdare Mahkemesi’nin veya Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde idarenin
bu kararın gereğini yerine getirmek bakımından kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren
otuz günlük bir süresi söz konusudur.
Yürütmeyi durdurma kararının idare mahkemesi tarafından verilmesi halinde yedi gün
içerisinde Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurularak kararın kaldırılması talep edilebilir. Bölge
İdare Mahkemesince verilen kararlar kesindir.
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Yürütmeyi durdurma kararı Danıştay tarafından verilmiş ise bu halde, yine yedi günlük süre
içerisinde bu kez İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edilir. Burada da Kurul’un vereceği
karar kesindir.

10.2.3.3. Son Kararlar
10.2.3.3.1. İptal Davaları
İptal davaları, hukuka aykırı idari işlemlerin hukuk âleminden kaldırılmaları yoludur. Hem
bireysel menfaate hem de genel anlamda kamu yararına hizmet eder60. İdari Yargılama Usul
Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının a bendinde belirtildiği gibi menfaatleri ihlal
edilenlerce idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu veya maksat yönlerinden hukuka
aykırılıkları sebebiyle açılan davalardır.
İdari yargı yerleri, önlerine gelen idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden
hukuka aykırı olmadığını saptarlarsa davanın esastan reddi kararı verir.
İdari yargı yerleri, yukarıda sayılan yönlerden herhangi biri itibariyle hukuka aykırılığını
tespit ettikleri idari işlem hakkında ise davanın kabulü yani işlemin iptali kararı verir.

a) Esastan Ret Kararı
İptal davasının esastan reddi kararının davanın tarafları, üçüncü kişiler, diğer mahkemeler ve
dava konusu işlem bakımından farklı sonuçları meydana gelmektedir.
Davanın tarafları bakımından alınmış olan bu ret kararı, bağlayıcıdır ve onlar bakımından
kesin hüküm teşkil eder. Üçüncü kişiler bakımından anılan kararın, genel olarak bir etkisi
olmayacak, onlar açısından dava açmaya engel bir hal teşkil etmeyecek ancak mahkemeden
de farklı bir karar beklenmesi yerinde olmayacaktır. Ret kararı, diğer mahkemeler üzerinde
bir bağlayıcılık tesis etmese de, emsal olarak görülebilecektir. Son olarak, iptal davasının
esastan reddi halinde, hukuka aykırılığı iddia edilen idari işlemin hukuka uygun olduğu
sonucuna varıldığından, iptali söz konusu olmayacak, aynı işlem hakkında daha önce verilmiş
bir yürütmeyi durdurma kararının varlığı halinde ise, ret kararı ile birlikte yürütmeyi
durdurma kararı da kendiliğinden ortadan kalkacaktır61.

T. Yıldırım, M. Yasin, N. Kaman, E. Özdemir, G. Üstün, Ö. O. Tekinsoy, İdare Hukuku, İstanbul 2018, s.
674
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B. Akyılmaz, M. Sezginer, C. Kaya, Türk İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2018, s. 653-655.

229

Sayfa 230

b) Esastan Kabul Kararı
İptal davasının esastan kabul edilmesi halinde, bu kararın davanın tarafları, üçüncü kişiler,
diğer mahkemeler, dava konusu işlem ve benzer olaylarda idare bakımından birbirinden farklı
sonuçları ortaya çıkmaktadır.
Verilmiş olan kabul kararı, davanın taraflarını bağlar. Kural olarak, üçüncü kişiler üzerinde
herhangi bir etkisi bulunmamakla birlikte, iptal kararının düzenleyici işlem hakkında verilmiş
olması halinde bu işlemle ilgisi bulunan herkesi etkiler. Bu kişilerin, aynı işlem ile ilgili
olarak tekrar dava açmaları halinde kesin hüküm engeline takılmaları söz konusu olacaktır.
Bu iptal kararı, esas olarak idare üzerinde benzer konular bakımından bir bağlayıcılık
doğurmaz ancak bu, idarenin benzer nitelik arz eden işlemlerinde verilmiş bu kararı hiç
dikkate almayacakları yahut emsal olarak değerlendirmeyecekleri anlamı taşımaz.
Dava konusu işlemin iptali kararı ile birlikte, söz konusu işlemin tesis edildiği tarihten
itibaren iptali söz konusu olur ve dolayısıyla iptal kararı geçmişe yürür. Ancak, idari yargı
yerlerince verilen bu iptal kararları ile idarenin yerine geçip bir işlem tesis edilemeyeceği için,
karar yalnızca işlemin yerinde olup olmadığını tespit eder ve gereğini yine idarenin yapması
gerekmektedir62.
10.2.3.3.2. Tam Yargı Davaları
İdari işlem, eylem veya sözleşme nedeniyle zarara uğrayanların bu zararlarının giderimi
talebiyle idareye karşı açtıkları davalara tam yargı davası denmektedir. Tam yargı davasının
açılmasıyla ilgili olarak İYUK md. 13/ f. 1 şu usulü öngörmektedir:
“İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri
yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde
eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine
getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu
konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde
cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava
açılabilir.”

a) Tam Yargı Davasının Esastan Reddi

62

Akyılmaz, Sezginer, Kaya, a.g.e., s. 655-657
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İdari yargı yerleri, davacının iddia ettiği gibi, idari işlem, eylem veya sözleşmeden doğan
herhangi bir zararının olmadığını tespit ederse tam yargı davasının esastan reddine karar verir.
Tam yargı davasının taşıdığı sübjektif nitelikten ötürü, dava konusu hakkında verilen karar
yalnızca davanın taraflarını ilgilendirir ve bağlar.

b) Tam Yargı Davasının Esastan Kabulü
Davacının, dava konusu idari işlem, eylem veya sözleşme nedeniyle herhangi bir zararı
doğmuşsa o halde idari yargı yerince tam yargı davasının kabulüne karar verilmek suretiyle
davacının zararının idare tarafından tazminine hükmedilir. Verilecek kabul kararları, belli bir
miktar paranın ödenmesini öngörebileceği gibi konusu belli bir miktar para içermeyen
kararlar da olabilir ve bu halde, bunun idarece hesaplanması gerekir.
Davanın kabulü halinde davacı veya vekili tarafından idareye yazılı olarak bildirilecek banka
numarasının bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde idarenin karara bağlanan borcunu
ödemesi gerekmektedir. Aksi halde ilamlı icra yoluna başvurulabilecektir63.

10.2.4. Anayasa Mahkemesininin Kararları

10.2.4.1. Bireysel Başvuru Kararları
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı hukukumuza 2010 yılında girmiş, 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45. maddesinde
düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi bir temyiz mercii olmadığından mahkemeye bireysel
başvuru da bir kanun yolu niteliğinde değildir. Yalnızca Anayasada ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde ortak olarak düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü
aracılığıyla ihlal edilmesi iddiasıyla başvurulabilir (md. 45/f. 1). Öte yandan, Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmanın bir diğer şartı, iç hukukta gidilebilecek tüm
başvuru yollarının tüketilmiş olmasıdır (md. 45/f. 2). Hakkında bireysel başvuru
yapılamayacak hususlar her ne kadar Anayasada yer almasa da 6216 sayılı Kanun bireysel
başvuruyu düzenlediği 45. maddesinin üçüncü fıkrasında yasama işlemleri ile düzenleyici
işlemlere ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı
işlemlere karşı bireysel başvuruda bulunulamaz.
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Akyılmaz, Sezginer, Kaya, a.g.e., s. 667.
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Öte yandan, bireysel başvuruda bulunabilmek için güncel ve kişisel bir hakkı kamu gücü
eliyle işlem, eylem veya ihlal suretiyle doğrudan etkilenmiş olmak gerekmektedir. Yine kamu
tüzel kişilerinin başvuru ehliyeti yoktur. Normal şartlarda, yabancılar da bireysel başvuruda
bulunabilmelerine rağmen sadece Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili başvuru
yapamazlar.
Başvuruya konu edilebilecek haklar, Anayasada ve AİHS’te ve Türkiye’nin taraf olduğu ek
protokollerinde kabul edilen kişisel hak ve özgürlüklerdir. Nitekim söz konusu haklar
şunlardır:
1. Yaşam hakkı
2. İşkence ve benzeri kötü ya da onur kırıcı muamele yasağı
3. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı
4. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
5. Adil yargılanma hakkı
6. Suç ve cezaların yasallığı
7. Özel yaşama, aile yaşantısına, konut ve haberleşme özgürlüğüne saygı
8. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile düşünceyi ifade özgürlüğü
9. Örgütlenme ve toplantı özgürlüğü
10. Evlenme ve aile kurma hakkı
11. Etkili başvuru hakkı
12. Ayrımcılık yasağı
13. Mülkiyet hakkı
14. Eğitim ve öğrenim hakkı
15. Serbest seçim hakkı.
Dolayısıyla konusunu yukarıda sayılan hakların teşkil etmediği başvurular bireysel başvuru
olarak kabul edilemeyecektir.
Bireysel başvuru için öngörülen süre iç hukuktaki idari/yargısal tüm başvuru yollarının
tüketilmesinden itibaren otuz gündür. Bu süre gerekçeli kararın ilgiliye tebliğini izleyen gün
başlar. Tüketilecek bir başvuru yolunun iç hukukta yer almaması halinde ise süre ihlalden
itibaren başlayacaktır.
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Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün ekindeki
“Başvuru Formu” kullanılarak Türkçe yapılır. Aynı forma Anayasa Mahkemesinin internet
sitesi üzerinden de erişim mümkündür64.
Anayasa Mahkeme, bireysel başvuruları karara bağlamak hususunda herhangi bir süre ile
bağlı değildir. Ayrıca, başvuruları değerlendirmek bakımından bir kurala da tabi olmayıp tarih
bakımından öncelik tanımak zorunda değildir. Aciliyeti ve önemi hasebiyle tayin ettiği
dosyayı ilk olarak görebilir.
İki yönde karar verir. Başvuruya konu hakkın, ihlal edilmediği yönünde karar verdiği takdirde
aynı zamanda müdahalenin, eylemin, işlemin Anayasaya uygunluğu da tespit edilmiş olur ve
hukuki durumda herhangi bir değişiklik yaratılmaz.
Anayasa Mahkemesinin başvuruya konu hakkın ihlal edildiği yönünde karar vermesi halinde
ise, bu Anayasaya aykırılığın giderilmesi için gerekenleri de saptar. Ancak, yerindelik
denetimi yapıp eylem veya işlem tesis edemez. İhlalin bir mahkeme kararından
kaynaklanması halinde yeniden yargılama yapılmasına gerek olup olmadığı tayin edilir ve
gerekli görülürse mahkemeye geri gönderilir. Ancak, yeniden yargılamada hukuki fayda
bulunamazsa uygun bir tazminata hükmedebilir veyahut tazminat hesabının yapılması için
başka bir mahkemeye yollama da yapabilir.

10.2.4.2. İptal Kararları
6216 sayılı Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Dördüncü Kısım Birinci Bölümünde
düzenlenen iptal davası, kanunların, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ya da hükümlerinin Anayasaya
aykırılığı iddiasıyla açılır. Ancak bu davayı açabilecekler sınırlı sayı prensibince İçtüzükte
sayılmaktadır. Buna göre,
a) Cumhurbaşkanı
b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan her biri
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri oranındaki üyeleri
açabilmektedir. Ancak,
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bkz. https://www.anayasa.gov.tr/tr/bireysel-basvuru/bireysel-basvuru-elektronik-formu/, 14.10.2019
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(2) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye sayılarında eşitlik bulunması halinde, iptal davası
açabilecek siyasi parti grupları, son milletvekili genel seçiminde alınan geçerli oy sayısına
göre belirlenir.
(3) Anayasa değişikliklerinin ve kanunların şekil bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla
iptal davası açmaya Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en
az beşte biri oranındaki milletvekilleri yetkilidir.

10.2.4.3. İtiraz Kararları
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Dördüncü Kısım İkinci Bölümünde düzenlenen itiraz yolu,
yalnızca davayı görmekte olan mahkemenin, o uyuşmazlık bakımından uygulayacağı kanun
veya cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükmünün Anayasaya aykırılığını tespit etmesi veya
davanın taraflarının bu yöndeki iddiasını ciddi bulması ile işletilebilir.
Bunun için Anayasaya aykırılık iddiasındaki mahkemenin, a) İptali istenen
kuralların Anayasa’nın hangi maddelerine aykırı olduklarını açıklayan gerekçeli başvuru
kararının aslını, b) Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini, c) Dava dilekçesi,
iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı örneklerini dizi
listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine göndermesi gerekmektedir.
Öte yandan kanun koyucu, Anayasa Mahkemesine başvuru esnasında yargılamanın
sürüncemede kalmaması bakımından bir süre de öngörmektedir. Buna göre, AYM dosyanın
kendisine süresinde ve usulüne uygun olarak gelişinden itibaren beş ay içinde kararını verir.
Ancak, bu süre içinde karar verilemezse ilgili mahkeme davayı yürürlükteki hükümlere göre
sonuçlandırır. Fakat karar, beş ayı geçmekle birlikte henüz esas hakkındaki karar
kesinleşmeden gelirse mahkeme bu karara uyacaktır.
İptal ve itiraz davalarına ilişkin ortak hükümler İçtüzüğün Üçüncü Bölümünde 42, 43 ve 44.
maddelerde yer almaktadır.

OKUMA PARÇASI
Karakuşî hüküm: “Mantıkla ilgisi olmayan, kızgınlıkla (verilmiş) ve garip hükümlere
asırlardan beri cedlerimiz ‘hükm-i karakuşî’ derlerdi. Bunlar kanun, örf, gelenek ve hatta
tabiat dışında karar altına alınmaya kalkışılmış öyle hükümlerdir ki, bu mantıksızlık
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karşısında mahkûmun müdafaa cehdini daima hayrete çevirmiştir. Yüzyıllar boyunca bazı
keyfi manasızlıklara nazire olarak gösterilen bu tuhaf hükümler…”65
Karakuş’un hükümlerinden:
Avcının gözünü çıkarın
Bir gün Karakuş’un yanına bir adam gelip bir adamın bir gözünü çıkardığından kısas istedi.
Herifi buldular, fakat adam dedi ki: -Yâ emir! Ben dokumacıyım. Tek gözle mekiği takip
edemeyeceğimden dolayı iş göremem. Lakin avcı bir komşum var ki tek gözle işini görür.
Karakuş düşündü ve makul bularak hükmü avcı aleyhine verdi.
Alacaklıyı hapsedin
Bir gün Karakuş’un huzuruna iki kişi gelerek biri: -Efendim! Bu adamdan alacağım var
vermiyor, diye şikâyet edince, Karakuş medyuna (borçluya):
-Efendim her ne zaman elime para geçerse, bu adamın olduğu yere gidiyorum. Ne çare ki
kendini bulamıyorum. Lüzum oluyor parayı başka yere bir yere sarfediyorum. Kabahat benim
değil onundur deyince Karakuş:
-Bu adamın hakkı var. Alacaklıyı hapsedin, eline para geçince getirip versin, diye
emreylediğinden, alacaklı davasından vazgeçip yakasını kurtarmıştır66.

N Rüştü Efe, Türk Nüktecileri, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, ty., s. 131’den aktaran İ. Sungurbey, “Karakuşî
hükümler, Medeni Hukuk Sorunları, İstanbul 1984, C 5, s. 684.
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İsmet Sungurbey, “Karakuşî hükümler”, Medeni Hukuk Sorunları, İstanbul 1984, C 5, s. 684.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yargısal karar kavramının ne anlama geldiğine, hukukun farklı alanlarında
örneğin hukuk davaları, ceza davaları, idari davalar ve anayasa yargısı anlamında ne ifade
ettiğine, türlerine, kararların yazılma usulüne yer verilmiştir.
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Bölüm Sonu Soruları
1. AYM’ne bireysel başvuruda bulunulabilmesi
aşağıdakilerden hangisi olması gerekmektedir?

için

başvuru

konusunun

A-) Adil yargılanma hakkı
B-) Suç ve cezaların yasallığı
C-) Evlilik ve aile kurma hakkı
D-) Hiçbiri
E-) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi idari davaya ilişkin bir karar olamaz?
A-) İptal davasının esastan reddi
B-) Yürütmenin durdurulması
C-) İptal
D-) Beraat
E-)Tam yargı davasının esastan kabulü

3. AYM’ye bireysel başvuruda bulunmak için aşağıdakilerden hangisinin sağlanması
kural olarak şart değildir?
A-)İç hukuk yollarının tüketilmiş olması
B-) AY ve AİHS’nin veya ek protokollerinin ortak kabul ettiği haklara ilişkin olması
C-) Türk vatandaşı olmak
D-) İhlalden veya gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde başvurmak
E-) Başvuru formu doldurmak

4. Aşağıdakilerden hangisi ceza davasına ilişkin bir karar olamaz?
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A-) Beraat
B-) İptal
C-) Mahkumiyet
D-) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
E-) Güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi

5. Dava sırasında yargılamanın yürütülmesine yönelik olarak yapılan ve bir anlamda,
nihai karara varılması usulü çerçevesinde alınan kararlara ne denir?
A-)Ara karar
B-)Güvenlik tedbirleri
C-)Tazminat
D-)Yürütmenin durdurulması kararları
E-)İtiraz kararı

6. Hukuk davalarında son kararda yazılması gerekmeyen husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A-) Hâkimin adı
B-) Davacının vekilinin adresi
C-) Mahkemenin adı
D-) Esas numarası
E-) Karar numarası

7. Yargısal karar ne demektir?
A-)Kanunların, cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ya da hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla
açılan dava
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B-)İdari işlem, eylem veya sözleşme nedeniyle zarara uğrayanların bu zararlarının giderimi
talebiyle idareye karşı açtıkları dava
C-)Genel itibariyle yargı yetkisine sahip olan organlarca verilen karar
D-)Toplumsal örf ve adet kuralları
E-)Adliyede çalışanların verdikleri karar

8. “Adli kararlar, çok kısa bir anlatımla, ________ yetkisine sahip olan organlarca
verilen kararlardır.” Tanımda belirtilen boşlukla aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
doldurulmalıdır?
A-) Mali
B-) İktisadi
C-) Yönetim
D-) Yargı
E-) Siyasi

9. Aşağıdaki belirtilen şıklardan hangisi adli kararın yazılması ile ilgili özelliklerinden
değildir?
A-) Eksiksiz
B-)Kısa
C-)Doğru olması
D-) Ayrıntılı
E-) Açık

10. Ara kararlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-) Ara kararlar ile mahkeme, uyuşmazlıktan el çekmez; tersine bu tür kararlarla yargılama
devam eder.
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B-) Ara kararlar, mahkemeyi son karara doğru yürütücü ve deyim yerinde ise nihai kararı
hazırlayıcı nitelikte kararlardır.
C-) Ara kararlar, dava sırasında yargılamanın yürütülmesine yönelik yapılır.
D-) Ara kararları, dava konusu uyuşmazlığa kısmen veya tamamen sonlandırmayan fakat
yargılama sırasında ortaya çıkan bazı meseleleri çözerler.
E-) Ara kararlar tek başlarına temyiz edilebilir.
1) E 2) D 3) C 4) B 5) A 6) B 7) C 8) D 9) D 10) E

11. SÖZLEŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sözleşme kavramı
Sözleşme çeşitleri
Sözleşme örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sözleşme neye denir?
2. Günlük hayatta yaygın uygulaması olduğunu düşündüğünüz sözleşmelerden beş tanesi
hakkında bilgi veriniz.
3. Sözleşmeler ne surette sınıflandırılır? Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Sözleşme kavramı

Sözleşme kavramı hakkında Okuyarak
bilgi sahibi olmak.
izleyerek

ve

videoları

Sözleşme çeşitleri

Sözleşme
sıralayabilecek.

çeşitlerini Okuyarak
izleyerek

ve

videoları

Sözleşme örnekleri

Sözleşme
örneklerini Okuyarak
inceleyebilecek bilgi ve izleyerek
beceriyi elde etmek

ve

videoları

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
 Sözleşme
 Sözleşme çeşitleri
Sözleşme: İki veya daha çok kişi arasındaki belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş
karşılıklı ve birbirine uygun iradelerin uyuşması
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11.1. Sözleşme Kavramı
Sözleşme kelimesi görece yenidir; daha önce akid/akit, mukavele, kont(u)rato/kontrat gibi
farklı terimler kullanılmıştır. 1935 tarihli Türkçeden Osmanlıca Cep Kılavuzunda “sözbağı,
sözleşme” mukavele karşılığı gösterilmiştir. Bağıt da aynı anlamda bir öneridir. Bazen “söz”
de tek başına sözleşmeyi ifade edebilir; “aramızda söz var” dediğimizde “sözleşme”yi,
anlaşmayı açığa vururuz67. Hangi terim kullanılırsa kullanılsın, bu kavram, iki veya daha çok
kişi arasındaki belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş karşılıklı ve birbirine uygun
iradelerin bir araya gelmesini ifade eder. Hukuki sonucun doğumu için tek tarafın irade
beyanının yeterli olduğu hallerde sözleşmeden bahsedilemezken, istenilen sonucun doğumu
iki tarafın da irade beyanını gerektiriyorsa, ortada bir sözleşmenin varlığı kabul
edilmektedir68. Türk Borçlar Kanununun birinci maddesi “Sözleşme, tarafların iradelerini
karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” dedikten sonra “irade
açıklaması, açık veya örtülü olabilir69.” diye eklemektedir. Taraflar yani sözleşmeyi kuranlar
iki kimse olabileceği gibi ikiden fazla da olabilir70. Kanunun kullandığı “taraf” terimi yerine,
bazı hukukçular “yan” terimini tercih etmektedirler. Taraflar gerçek kişiler olabileceği gibi,
tüzel kişiler de olabilir. Sözleşmeye taraf olan kimseler alacaklı ve borçlu olarak
adlandırılabilirler.
Sözleşmenin oluşması için tarafların irade beyanlarının karşılıklı olması gerekir. Bu, sözleşme
kurmak isteyen bir kişinin irade açıklamasının sözleşmenin öteki tarafı olacak kimseye
ulaşması, bu ikinci tarafın da kendisine yönelmiş irade açıklamasına cevap olarak kendi irade
açıklamasını muhatabına iletmesi, ulaştırmasını ifade eder. Başka deyişle, iki taraf da isteğini
ötekine iletmeli ve onun karşılığını almalıdır. Tarafların her biri hem kendi iradesini ortaya
koyar; hem de muhatabının iradesini öğrenir, alır. Sözleşmeyi kurmak için ilk girişimde
bulunanın71 ortaya koyduğu irade açıklamasına, son zamanlara kadar “icap” denirdi, şimdi
“öneri” deniyor. Sözleşme kurmak isteyen, muhatabına hukuki bir sonuç doğuracak bir işlem
meydana getirmek üzere adeta bir çağrıda bulunuyor. Çağrı kendisine yönelen kişi de buna
olumlu cevap verebilir. O zaman bu olumlu karşılığa “kabul” denir. Bu kabulle birlikte

Nitekim sözleşme hukukunun hâkim ilkesi olan “ahde vefa ilkesi” (pacta sund servanda) de verilen söze
duyulan güvenin korunması amacına hizmet etmektedir.
68
Haluk Nami Nomer, Beta Yayınları, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2015, 14. Bası, İstanbul, s. 31-33.
69
Açık irade beyanı, beyanın hiçbir yoruma ve açıklamaya ihtiyaç duymaksızın iradenin ne olduğunu ortaya
koyduğu ifadelerdir. Bazı hallerde, bir baş hareketi dahi açık irade beyanı teşkil edebilir. Örtülü irade beyanı ise,
muhatabından kabul için irade açıklamasının beklenmediği hallerde öneriyi reddetmemek yani suskun kalmak
gibi, yorum yoluyla iradenin anlaşılabildiği beyanlardır. Nomer, s. 39-41.
70
Taraf sayısı da ikiden fazla olabilir. Örneğin mirasçıların aralarında yaptıkları taksim sözleşmeleri çok taraflı
olabilir. Ancak borç sözleşmeleri genel itibariyle iki taraflıdır, kanun koyucu da Borçlar Kanunu’nda
sözleşmeleri düzenlerken bu esası benimsemiştir. Nomer, s. 33, 36.
71
Bazı durumlarda irade beyanlarının zaman yönünden sırası kesin olarak tayin edilemediğinde veyahut
karşılıklı olarak aynı anda gerçekleştiği hallerde sözleşmenin kurulduğunu kabul etmek gerekir. Nomer, s. 37.
67
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sözleşme teşekkül etmiş olur. Ancak, bu öneri ve kabul ile belirtilen irade açıklamalarının
birbiriyle uyumlu olması şarttır; uyumlu olmaz, çelişik bulunur veya ters olursa sözleşme
kurulmuş olmaz.
Sözleşmeler temel olarak Borçlar Kanununun ilgili kısmında yer alır. Ancak hukukumuzda
kabul edilen sözleşme serbestîsi kapsamında taraflar yalnızca Borçlar Kanununda öngörülen
belli sözleşmeleri yapmakla sınırlanamazlar, kanunun çizmiş olduğu geçerlilik şartlarına
uygun olarak taraflar arasında kanunda düzenlenmeyen tipik-olmayan bir sözleşmenin
yapılması da mümkündür. Bunun dışında Borçlar Kanununun yanı sıra başka kanunlarda da
sözleşme tipleri düzenlenmiştir. İdari sözleşmeler de vardır. Uluslararası çeşitli ilişkileri
düzenleyen iki taraflı veya çok taraflı sözleşmeler de hukuk düzeninde yer almaktadır.
Genel kurala göre sözleşmelerin geçerli olması için iradelerin uyuşması yeterlidir; ayrıca belli
bir şekil veya biçim şartı aranmaz. Buna rağmen şekil, ispat bakımından her zaman yarar
doğuracaktır. Bununla birlikte, bazı sözleşmeler özellikleri gereği bundan ayrı tutulmuştur;
bunlar öngörülmüş belli şekil şartlarına uygun olarak yapılmalıdırlar, şeklin geçerlilik şartı
olduğu bu gibi sözleşmeler bakımından şekle aykırılık sözleşmenin geçersizliğine sebep olur.
Sıradan bir sözleşmede en azından bulunması gerekli özellikler:
* Tarafların adı-soyadı, adresleri
* Sözleşmenin konusu
* Tarafların hak ve yükümleri
* Borç altına giren tarafların imzası.

11.2. Sözleşme Çeşitleri
Sözleşmeler çeşitli açılardan öbekleştirilebilir:
* Mülkiyet hakkını geçirmeye dönük olanlar: satış, bağışlama, takas sözleşmesi
* Kullandırmaya dönük olanlar: kira, ariyet (kullanma ödüncü), karz (ödünç) sözleşmesi.
* İş görme sözleşmeleri: hizmet, eser (ıstısna: yapıt), vekalet (vekillik), emanet (vedia)
sözleşmesi.
* Teminat sözleşmeleri: kefalet (kefillik) sözleşmesi.
Kanunlarda düzenlenmeyen karma ve bileşik sözleşmeler, yeni sözleşme tipleri de vardır.
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Sözleşmeler binlerce türe çoğaltılabilirler. Nitekim, Ahmet Cemal Ruhi’nin neşrettiği Örnek
Sözleşme Metinleri (3. bs., Seçkin, Ankara 2011) kitabında 1250 adet örnek sözleşme metnine
yer verilmiştir. Bunların adlarını sıralamak 42 sayfa tutmuştur. Elbette sözleşmelerin tümü bu
kadar değildir. Bu kitaptaki sözleşme listesinin ilk sayfasına (s. 7) birlikte bakalım:
A grubu seyahat acentası ile hacca götüreceği hacı adayı arasında imzalanan sözleşme,
abonelik sözleşmesi (cep telefonu), abonelik sözleşmesi (dergi), abonelik sözleşmesi (haber
servisi), abonelik sözleşmesi (içme suyu), abonelik sözleşmesi (internet erişim paketi),
acentelik sözleşmesi (eşya), acentelik sözleşmesi (finans, sigorta sözleşmesi), acentelik
sözleşmesi (sigorta şirketi), acentelik sözleşmesi (taşımacılık ile ilgili), acentelik sözleşmesi
(yolcu), acentelik sözleşmesi (yurtiçi ve yurtdışı seyahat ile ilgili), acil yardım ambulansı
hizmet sözleşmesi (ı), acil yardım ambulansı hizmet sözleşmesi (ıı) (özel sağlık merkezi ile),
açığa satış işlemleri çerçeve sözleşmesi, açık alan kira sözleşmesi (ı), açık alan kira
sözleşmesi (ıı), açık hava reklâm teşhir sözleşmesi, adi kefalet sözleşmesi, adi komandit şirket
ana sözleşmesi, adi ortaklık anlaşması (inşaat işi), adi ortaklık sözleşmesi, adi şirket ve kâr
ortaklığı sözleşmesi, ADSL abonman sözleşmesi, ADSL/G.SHDSL abonelik sözleşmesi, aile
hekimliği hizmet sözleşmesi, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi.

Okuma Parçası
“Sözleşmede arka plan kuralları
Genel olarak ahlâk kuralları arasında değerlendirilen sözünde durma ya da verilen sözün
tutulması hukuk alanında sözleşmeye uyma şeklini almıştır. Ahde vefa (pacta sund servanda)
bir başka açıdan sözleşmenin taraflar arasında kanun hükmünde sayılmasıdır. Hukuk-ahlâk
ilişkisini sözleşme hukuku açısından değerlendirdiğimizde, ahlâk kurallarının bir arka plan
oluşturduğunu görürüz. Kurucu nitelikteki bu arka plan hem hukuki ilişkinin değer yanını,
hem de hukuk ortamının niteliğini gösterir.
Buna göre; öncelikle en geniş anlamda hukuk kurallarının ahlâka dayalı olup olmadığı sorunu
açısından konuyu irdelediğimizde hukukun etik temelinin sözleşme hukukundaki önceliğine
vurgu yapmak gerekecektir. Ahlâken desteklenmeyen hukuk kurallarının çatışma yaratacağı
açıktır. Geniş oranda hukuk kurallarının ahlâk kurallarıyla çatışmadığını görürüz.
Shakespeare’in ünlü oyunu Venedik Tacirinde Shylok’un sözleşmeden doğan haklarını talebi
tamamen hukuksal olmakla birlikte, sözleşme bedelinin yerine veya önerilmiş misli bedel
yerine hâlâ karşı tarafın yarım kilogram etini istemesi gerçekten de bir ahlâki sorun yaratır.
Shakespeare oyunda hukukçuya hem sözleşmeye uyma hem de haksızlık yapmama imkânını,
etin kesilebileceği ama asla kan akıtılamayacağı gerekçesi ile çözer. Tamahkârlık ve intikam
hukukun koruyacağı şeyler değildir. Shylok olayda hem tüm malvarlığını kaybeder hem de
sözleşmeden doğan haklarının talebininin yine de her zaman üst ahlâk normları ile olan
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ilişkisini derinden idrak eder.” (Yasemin Işıktaç, Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, Filiz
Kitabevi, İstanbul 2007, s. 217)
11.3. Sözleşme Örnekleri
Aşağıda incelenmek üzere Kira sözleşmesi, Şirket sözleşmesi, Süreli belirli iş sözleşmesi,
Satış sözleşmesi, Yap işlet devret sözleşmesi, Vedia sözleşmesi örnekleri verilmektedir.
1. KİRA SÖZLEŞMESİ
İŞYERİ

1/2/3

MAHALLESİ

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ

SOKAĞI/NUMARASI

İOSB BAŞAKŞEHİR SANAYİ SİT. A BLOK NO: 1/2/3
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

KİRALANMIŞ

İŞYERİ

GAYRİMENKULÜN CİNSİ
KİRAYA VERENİN ADI- …
SOYADI
KİRAYA

VERENİN

TC T.C. …

KİMLİK/VERGİ NO.SU
KİRAYA

VERENİN …

İKAMETGAH ADRESİ
KİRACININ

ADI- …

SOYADI/FİRMA ÜNVANI
KİRACININ

TC

KİMLİK T.C. …

NO.SU
KİRACININ İKAMETGAHI

…
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BİR

AYLIK

NET

KİRA 15.000TL (ONBEŞBİNTL) NET

KARŞILIĞI
BİR SENELİK NET KİRA 180.000TL (YÜZSEKSENBİNTL) NET
KARŞILIĞI (12 AYLIK)
KİRA KARŞILIĞININ NE BANKA HAVALE / EFT
ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ
KİRA MÜDDETİ
KİRANIN

BİR YIL

BAŞLANGIÇ 05/05/2019

TARİHİ
KİRALANAN

ŞEYİN

NE İMALATHANE / DEPO

İÇİN KULLANILACAĞI
KİRALANAN

ŞEY

BERABER
EDİLEN

İLE ÇALIŞIR VAZİYETTE YÜK ASANSÖRÜ

TESLİM
DEMİRBAŞ

EŞYANIN BEYANI
Gelir Vergisi Kanununa göre; tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler, ticari, mesleki
ve zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden kanunca belirtilen oranlarda
stopaj tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklardır.

MÜŞTEREK BORÇLU VE
MÜTESELSİL KEFİLLER
……

KİRACI

KİRAYA VEREN

… imalat ve Tic.Ltd.Şti. …

Kira Sözleşmesi Koşulları
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1.Kiracı gayrimenkulü işyeri olarak kullanacaktır.
2. Kiracı Kat Mülkiyeti Kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.
3. Kiracı kiralananı kısmen ve tamamen başkasına devir ve ciro edemez. Ancak mevcut
ortakların kuracakları yeni şirketler için herhangi bir engel teşkil etmez.
4.Kiralanan dükkanın 0/05/2019 tarihinden 04/05/2020 tarihine kadar yıllık kirası
180.000TL
(YÜZSEKSENBİNTürklirası)
aylık
ise
15.000TL
(ONBEŞBİNTürklirası)dır. Söz konusu kira net olarak Kiralayana ödenecektir. (Havale
veya EFT masrafı kiradan kesilmez.)
5.Kiracı, kira bedelini 05/05/2019 tarihinde başlamak üzere her ayın 5. ile 10. günü
içerisinde, aylık olarak N Ç’a ait Kuveyt Türk Bankası … ŞB TR… İBAN nolu
hesabına yatıracaktır.
6.Kiracı ilk iki ay olan Mayıs ve Haziran ayları kirasını peşinen ödemiştir.
7.Kiracı kiralanan yerde ve bina dahilinde başkalarını rahatsız edici ve huzur bozucu her
türlü hareketten sakınmayı (sic) ve bu konudaki yasal bütün hükümlere uymaya
mecburdur.
8.Başlayacak olan her yeni kira yılında KİRACI, aylık kira bedellerini TUİK tarafından
açıklanan bir önceki yılın yıllık TÜFE ÜFE ortalaması oranında artış ilavesi yaparak
ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
9. Elektrik, su, doğalgaz, site aidatı, Çevre Temizlik Vergisi, asansör bakım ve onarım
masrafları, Kiracıya aittir.
10. İki kira üst üste ödenmediği takdirde vadesi gelmemiş olan ayların kira bedelleri de
muacilliyet (sic) kesbeder. Kiralayan dilediği takdirde dönem sonuna kadar olan kira
bedellerini de cebri icra yolu ile hiçbir ihtara hacet kalmaksızın talep edebilecektir. Kiracı
bu muacceliyet (sic) hükmünün sonuçlarını bildiğini ve hiçbir itirazı olmadığını şimdiden
kabul ve beyan eder.
11. Kiracı tahliyesinde dükkanı teslim aldığı gibi boş olarak tahliye edecektir. Ancak
kiracının mecurda yapacağı sabit dekorasyonlar (zemin karoları, duvar ile bölme
yapılması, tuvalet ve lavabolar, merdiven, kepenkler, çerçeveler ve benzeri) mecurun
demirbaşı sayılacağından kiracının mecuru terkinde mal sahibine bırakılacaktır, ancak
kiracı yapacağı asma katları dükkanı tahliyesinde sökebilir veya yeni gelecek
kiracıya devredebilir. Bununla ilgili herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
Demirbaşlar da alındığı gibi temiz, noksansız ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
Mülkün anahtarları işbu kira sözleşmesinin imza tarihinde elden KİRACI’YA teslim
edilmiştir.
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12. Kiracı, kira süresi bitiminde, kiraladığı yeri tahliye etmek ister ise, süre bitimine en
az iki ay kala kiralayana ulaşacak şekilde yasal uygun yazı ile tebligat yapmak
mecburiyetindedir, aksi halde sözleşme bir yıl daha uzamış olur. Müteakip devreler için
dahi aynı hüküm uygulanır.
13. Kiracı site yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.
14. İşbu sözleşmede müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yer alan kişi TBK md.
128 kapsamında kira sözleşmesine müteselsil kefil olarak imza attığını ve sorumluluğun
bütün kira sözleşmesi boyunca devam ettiğini kiracıyla birlikte aynı zamanda kendisi
hakkında da yasal işlem yapılacağını kabl ve taahhüt eder.
15. Kiracı işyerine ait olan elektrik-su-doğalgaz saatini kira başlangıcından itibaren kendi
üzerine çevirecek ve kendi adına yaptığı mukavelelerin bir suretini mal sahibine
verecektir.
16. İşbu kontrat (BİR) yıllıktır. Kontrat sona ermesinden iki ay evvel taraflar yazılı olarak
ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş sayılır.
17. Kiracı depozito olarak 15.000TL (ONBEŞBİNTl)’yi en geç kira başlangıç tarihine
kadar mal sahibine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının ödemiş olduğu depozito
işyerini tahliye ettiği tarihteki 1 (BİR) kira bedeli karşılığıdır.
18. Kiracı mal sahibine vermiş olduğu depozitodan faiz veya herhangi bir fazlalık talep
edemez.
19. Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depozito yapacağı tamirata mahsup
edemez, ödenmemiş bulunan elektrik, su, doğalgaz, aidat vs. borçlar mal sahibi tarafından
mahsup edilir.
20. Kontrat tarihine kadar olan tüm gider ve borçlar mal sahibine aittir. Kontrat tarihinden
sonraki gider ve borçlar kiracıya aittir.
21. Kiralanan gayrimenkulde stopaj vergisi kiracıya aittir. Devletçe kiraya ait vergi ve
fonlardaki artış ve azalışlar kiracıya aittir. Kiralanan gayrimenkulde ÇEVRE
TEMİZLİK VERGİSİ kiracıya aittir.
22. Kiracı işyerinde alkol veya alkol içeren içecekler servis edemez ve satamaz. Bu bir
tahliye sebebidir.
23. Kiracı, işyerinde YANICI, PARLAYICI, TİNER, SOLVENT ve benzeri
kimyasalların imalat ve ticaretini yapamaz. Yaptığı takdirde doğacak sonuçlardan mülk
sahibi sorumlu tutulamaz.
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24. Kiracı, sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, tedbirsizlik,
dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle VUKU BULACAK zarar ve ziyanı mülk
sahibine ödemek zorundadır.
25. Kiracı, kiralanan yerde çevreyi kirletecek işler ile uğraşamaz. Bu hususta Site
Yönetiminin alacağı kararlara uyacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
26. İşbu sözleşme hükümlerinden birinin dahi yerine getirilmemesi kesin şekilde
sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Ve kiralayana fesih hakkı verir. Kiralayanın ayrıca tahsili
ifa ve sair hususlardaki dava hakkı saklıdır. Kiracı her türlü tebligata ait adresinin
sözleşmede yazılı adres olduğunu kabul ve beyan eder.
27. Taraflarca kira sözleşmelerindeki adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir.
Adreslerdeki herhangi bir değişiklik taraflara yazılı olarak bildirilmediği taktirde kontratta
yazılı olan adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır.
28. İşbu kontrata ait DAMGA VERGİSİNİN tamamı kiracıya ait olup 15 gün içerisinde
Maliyeye yatırıp bir suretini mal sahibine verecektir. Kiracı bunu peşinen kabul ve taahhüt
eder.

İşbu kontrat 1 asıl 1 örnek 28 madde ve 3 sayfadan ibaret olup, Kiracı ve Kiralayan da
bulunmaktadır.
İhtilaf halinde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Tarih 27/04/2019
Müşterek Borçlu ve

Kiracı

Müteselsil Kefiller

… Tic.Ltd.Şti

Kiraya Veren
……

……
T.C. …

T. C. …

2. ŞİRKET (ORTAKLIK) SÖZLEŞMESİ
NU HEYS TURİZM OTELCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
------------------252
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Aşağıda adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir
Limited Şirket kurulmuştur.
Sıra No Kurucu

Adres

Uyruk

1

Yasin A…

İstanbul/Fatih

2

Halit G…

İstanbul/Arnavutköy

Kimlik No

Türkiye 459******40
Türkiye 349******80

1. ŞİRKETİN UNVANI
----------------------------------------Şirketin unvanı: NU HEYS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.
2. AMAÇ VE KONU
------------------------------Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır:
3.1- Turizme yönelik otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri,
eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya
vermek.
3.2- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin
yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü
seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi araçlar için her
türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak,
gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek.
3.3- Her türlü restoran, kafe, çay bahçesi, lokanta gibi yemek ve gıda satışının yapılabileceği tesisleri
kurar, işletir, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.
3.4- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk
hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize
sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri
almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve
imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna,
kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
3.5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, taahhüt işleri, kat karşılığı inşaat, yol,
baraj, iskele, rıhtım, liman, otel, motel, pasaj, han, işyeri ve münferit konutlar, toplu konutlar,
köprüler, soğuk hava depoları, her türlü fabrika binaları, askeri tesisler, sulama ve içme suyu tesisleri,
şehir kanalizasyon ve su ishale hatları, boru hatları ile her türlü bina ve müştemilatları, inşaatları ve
bunlara ait ısıtma, soğutma, havalandırma, tecrit ve izolasyon, elektrik, elektronik, su, kalorifer ve
doğal gaz tesisatları ile mekanik tesisatlarının müteahhitlik ve taşeronluk işleri, proje ve tasarımlarının
taahhüdü ve bilumum bayındırlık ihalelerine iştirak ederek taahhüdü, yapımı, inşası ve bu işlerle ilgili
müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerini yapmak.
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Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için:
a) Şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihale edilecek her türlü taahhüt
işlerini yapmak, yaptırmak;
b) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında fizibilite etüt çalışmaları yapmak ve
yaptırmak, mühendislik ve taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak, bilirkişilik hizmetleri sunmak;
c) Şirket konusu ile ilgili aracılık hizmetleri yapabilir; konusu ile ilgili işlerin
müteahhitliğini, projelendirilmesini yapabilir;
d) Konusu ile ilgili yurtiçinde devlet daireleri ve müesseselerinde, belediyelerde, kamu
iktisadi teşebbüslerinde, özel sektörün bütün müesseselerinde nevi artırma eksiltme
ihalelerine girebilir teklif verebilir;
e) Şirket konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtası alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya
verir;
f) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel
kişilerle ortaklıklar kurabilir. Kurulmuş bulunan ortaklıklara iştirak edebilir. Aktifi ve
pasifi ile birlikte devir alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde şubeler
açabilir;
g) Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurtiçi ve dışında mağaza, büro, depo, satış
ve teşhir salonları açmak. Sergilere katılmak, sergilerde standlar düzenlemek,
kiralamak;
h) Konusu ile ilgili mümessillik, distribütörlük, acentelik, temsilcilik, bayilik almak ve
vermek;
ı) Şirket yurtiçi ve yurtdışı için ruhsatname, ihtira beratı, alametifarika, lisans, imtiyaz, telif
hakları gibi gayri maddi haklara sahip olabilir;
i) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya
verir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek
verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna,
gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle
ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her
nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
3. ŞİRKETİN MERKEZİ
---------------------------------------------Şirketin merkezi İstanbul İli Fatih İlçesi’dir.
Yokuşu Sok. No: 6/1 Fatih/İstanbul’dur.

Adresi … Mahallesi …

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve
ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
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4. SÜRE
-------Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek
suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
5. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ
--------------Şirketin sermayesi beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış 100000,00 Türk
Lirası değerindedir.
-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası Yasin
Avcı tarafından nakdi,
- Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası Halit
Gündüz tarafından nakdi,
olarak taahhüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde
ödenecektir.
6. ŞİRKETİN İDARESİ
--------------------------Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından
yürütülür.
Aksi karar alınıncaya kadar 349******80 Kimlik No’lu, İstanbul/Arnavutköy adresinde
ikamet eden, Halit Gündüz müdür olarak seçilmiştir.
Yetki şekli: Münferiden temsile yetkilidir.
Aksi karar alınıncaya kadar 459******40 Kimlik No’lu, İstanbul/Fatih adresinde ikamet
eden, Yasin Avcı müdür olarak seçilmiştir.
Yetki şekli: Münferiden temsile yetkilidir.
7. TEMSİL
-----------Şirketi müdürler ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve
ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil
veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve
yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı
zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen
ticari vekil veya diğer yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete
ve üçüncü kişilere verecekleri zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.
8. GENEL KURUL
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Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin
sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre
hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tabidir.
Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli
bir yerinde toplanır.
9. İLAN
-------Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere şirkete ait ilanlar
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı
gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.
10. HESAP DÖNEMİ
---------------------Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.gününden başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Fakat
birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.
11. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
-----------------------Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.
Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar genel kurul
kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari
değerine yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak
toplam miktara oranla hesaplanır.
12. YEDEK AKÇE
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523.maddeleri
hükümleri uygulanır.
13. KANUNİ HÜKÜMLER
-----------------------------Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.
KURUCULAR
Sıra No

Kurucu

1 Yasin A…

Uyruk

İmza

Türkiye ………..
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2 Halit G…

Türkiye ………..

EK (İlgili Mevzuat)
1. Eski Borçlar Kanunu (8 mayıs 1926 t. ve 818 s.)
BİRİNCİ KISIM
UMUMİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BAB
BORÇLARIN TEŞEKKÜLÜ
BİRİNCİ FASIL
Akitten Doğan Borçlar
A. Akdin inikadı. I. İki tarafın muvafakati.
1. Umumi şartlar.
Madde 1. İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde akit
tamam olur.
Rızanın beyanı sarih olabileceği gibi zımnî dahi olabilir.
2. İkinci derecedeki noktaların meskût kalması.
Madde 2. İki taraf akdin esaslı noktalarında uyuşurlar ise ikinci derecedeki noktalar sükûtla
geçilmiş olsa bile akde münakit olmuş nazariyle bakılır.
İkinci derecedeki noktalar hakkında uyuşulamadığı takdirde hâkim işin mahiyetine bakarak
onları tâyin eyler.
Akitlerin şekillerine müteallik hükümler mahfuzdur.

II. İcap ve kabul.
1. Kabul için müddet tayini.
Madde 3. Kabul için bir müddet tâyin ederek başka kimseye bir akdin yapılmasını teklif eden
kimse bu müddetin hitamına kadar icabından dönemez. Bu müddet bitmeden evvel kabul
haberi kendisine yetişmezse icap ile bağlı kalmaz.
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2. Kabul için müddet tayin olunmaksızın icap.
a. Hazırlar beyninde.
Madde 4. Kabul için bir müddet tayin olunmaksızın hazır olan bir şahsa karşı vaki olan icap
derhal kabul olunmadığı takdirde onu yapan bağlı kalmaz.
İki taraf yahut vekillerinin bizzat telefon ile yaptıkları akitlere, hazırlar arasında icra olunmuş
nazariyle bakılır.

2. Yeni Borçlar Kanunu (11/01/2011 t. ve 27836 s.)
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları
BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması
I. İrade açıklaması
1. Genel olarak
MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak
açıklamalarıyla kurulur.
İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.
2. İkinci derecedeki noktalar
MADDE 2- Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki
noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.
İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak
karara bağlar.
Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.
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II. Öneri ve kabul
1. Süreli öneri
MADDE 3- Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona
ermesine kadar önerisiyle bağlıdır.
Kabul bu süre içinde kendisine ulaşmazsa; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.
2. Süresiz öneri
a. Hazır olanlar arasında
MADDE 4- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen
kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.
Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan
öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Sözleşme iki veya daha çok kişi arasındaki belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş
karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla meydana gelen hukukî işleme denir.
Hukuki sonucun doğumu için tek tarafın irade beyanının yeterli olduğu hallerde sözleşmeden
bahsedilemezken, istenilen sonucun doğumu iki tarafın da irade beyanını gerektiriyorsa,
ortada bir sözleşmenin varlığı kabul edilmektedir. Sözleşmeyi kurmak için ilk girişimde
bulunanın ortaya koyduğu irade açıklamasına, “öneri” denir. Buna, karşı tarafın olumlu
cevabına “kabul” denir. Bu kabulle birlikte sözleşme teşekkül etmiş olur.
Sıradan bir sözleşmede, en azından, tarafların adı-soyadı, adresleri; sözleşmenin konusu;
tarafların hak ve yükümleri; borç altına giren tarafların imzası yer almalıdır.
Sözleşmeler mülkiyet hakkını geçirmeye dönük olanlar, kullandırmaya dönük olanlar, iş
görme sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri gibi çeşitli açılardan öbekleştirilebilir. Sözleşmeler
binlerce türe çoğaltılabilirler. Örnek olarak kira sözleşmesi, şirket sözleşmesi, süresi belirli iş
sözleşmesi, satış sözleşmesi, yap işlet devret sözleşmesi, vedia sözleşmesi sayılabilir. Metinde
bunlardan örnekler aktarılmıştır.
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Bölüm Sonu Soruları
10) Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeyi kurmak için ilk girişimde bulunanın ortaya
koyduğu irade açıklaması için yapılan adlandırmalardandır?
F)

İcap

G)

Kabul

H)

Red

İ)

Sözleşme

J)

Rica

11) Aşağıdakilerden hangisi sözleşme kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmış olan
sözcüklerden değildir?
F)

Mukavele

G)

Akit

H)

Bağıt

İ)

Hüccet

J)

Kontrat

12)

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi teminat sözleşmeleri gurubunda yer alır?

F)

Kira

G)

Ariyet

H)

Vedia

İ)

Bağışlama

J)

Kefalet

13)

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi iş görme sözleşmeleri gurubunda yer alır?
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F)

Eser

G)

Satış

H)

Karz

İ)

Takas

J)

Ariyet

14) Bazen “___” de tek başına sözleşmeyi ifade edebilir; “aramızda ___ var” dediğimizde
“sözleşme”yi, anlaşmayı açığa vururuz.
Yukarıda boş bırakılan yerlerin her ikisi için de en uygun olan kelimeyi seçiniz.
F)

Hisse

G)

Mukabele

H)

Söz

İ)

İlişki

J)

Mukaseme

15) “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak _____ kurulur”
Yukarıda boş bırakılan yeri doğru bir şekilde tamamlayan sözcüğün bulunduğu şıkkı
işaretleyiniz.
F)

Önerileriyle

G)

Açıklamalarıyla

H)

Örtmeleriyle

İ)

Gizlemeleriyle

J)

Kullanmalarıyla

16)

Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi “karz sözleşmesi” için kullanılır bir tabirdir?

F)

Ariyet sözleşmesi
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G)

Ödünç sözleşmesi

H)

Vedia sözleşmesi

İ)

Kira sözleşmesi

J)

Satış sözleşmesi

17) “Hukukumuzda kabul edilen _____ _____ kapsamında taraflar kanunun çizmiş olduğu
geçerlilik şartlarına uygun olarak, kanunda düzenlenmeyen tipik-olmayan bir sözleşmeyi
yapabilirler.”
Yukarıda boş bırakılan yer için uygun seçeneği işaretleyiniz.
F)

Sözleşme aleniyeti

G)

Sözleşme muafiyeti

H)

Sözleşme serbestîsi

İ)

Resmi şekil

J)

İcap özgürlüğü

9)

I. Tarafların adı-soyadı
II. Sözleşmenin konusu
III. Tarafların medeni halleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıradan bir sözleşmede en azından bulunması
gerekli özelliklerden değildir?
F)

I-III

G)

Yalnız II

H)

I-II

İ)

II-III

J)

Yalnız III
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10) Sözleşmeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)

İdari sözleşmeler vardır

B)

Karma ve bileşik sözleşmeler vardır

C)

Sözleşmelerde resmi şekil aranır

D)

Uluslararası alanda da sözleşmeler yapılmaktadır

E)

Borçlar Kanununda öngörülmeyen sözleşmeler de vardır

1)A, 2)D, 3)E, 4)A, 5)C, 6)B, 7)B, 8)C, 9)E, 10)C
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12. İCRA VE İFLASA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Takip talebi
İcra emri
Ödeme emri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Takip talebinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?
2. Ödeme emri kaç kısımdan oluşur?
3. İlâmsız takipte ödeme emrinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?
4. Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emrinde bulunması
gereken unsurlar nelerdir?
5. İflâs yolu ile adî takipte ödeme emrinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?
6. Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile yapılacak
takipte ödeme emrinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İcra ve iflasa ilişkin belge bilgi sahibi olmak.
örnekleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okuyarak, video izleyerek
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Anahtar Kavramlar
 Takip talebi
 İcra emri
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12.1. Takip Talebi
İster genel haciz, ister kambiyo senetleri, ister iflas yoluyla takipte takibi başlatacak
şey alacaklının takip talebidir. Bu talep, alacaklının borçlu tarafından ya belli bir miktar
paranın ödenmesi yahut teminat gösterilmesi hususundaki isteğini icra dairesine bildirmesidir.
Alacaklı bu takip talebini isterse yazılı olarak icra dairesine iletebilir, isterse icra memuruna
sözlü olarak bildirip bunun tutanağa geçirilmesini isteyebilir.
Uygulamada maktu takip talepleri kullanılmakta, alacaklı kendi somut olayının özelliğine
göre boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurmaktadır. Ancak alacaklının usulüne uygun
olarak kendi hazırlayacağı dilekçe ile de talebini iletmesinin önünde herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
Alacaklının elinde ilam veya ilam niteliğinde bir belgenin varlığı halinde, ilamlı icra
yoluna başvurulacaktır.
Takip türüne göre süreler fark etmekle birlikte, genel haciz yoluyla takibi örnek alacak
olursak, alacaklı tarafından gönderilen takip talebine karşı borçlu yedi gün içerisinde borcunu
ödemek zorundadır.
Takip talebinin içeriğine göz atacak olursak, bu belgenin alacaklının, varsa kanuni
temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası, yerleşim yeri; alacaklının yurt
dışında ikamet etmesi halinde Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri adresi; borçlunun ve varsa
kanuni temsilcisinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve alacaklı tarafından bilinmesi halinde vergi
kimlik numarası; takip terekeye karşı açılmışsa mirasçının adı, soyadı, yerleşim yeri; alacağın
veya teminatın cinsi, miktarı, faizli alacaklarda faiz tutarı ve faizin işlemeye başladığı tarih,
yabancı para birimi üzerinden kararlaştırılan alacaklarda veya istenen teminatlarda ise alacak
veya teminatın üzerinden belirlenmiş olduğu kur ve faizi bildirilmelidir.
Alacağın ipotek veya taşınır rehni ile temin edildiği hallerde rehnedilen malın cinsi,
mal üçüncü kişiler tarafından rehin verilmiş yahutmalın mülkiyeti sonradan üçüncü kişilere
geçmiş ise bu kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri belirtmelidir.
Eğer söz konusu olan bir ilamlı takip ise o takdirde takibe konu olan ilamın verildiği
makam, ilamın tarihi, numarası ve özeti de takip talebine eklenmelidir. Kambiyo senetlerine
özgü takip yolunun işletilmesi halinde ise, senedin tarihi, numarası ve özeti; senede veya
ilama dayanmayan adi takipler bakımından ise borcun sebebine yer verilmelidir. Son olarak
alacaklı takip talebinde işletmek istediği takip yolunu da belirtmelidir.
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Örnek 1: Takip talebi örneği.

T A K İ P T A L E B İ72

1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve ....................................................................
vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ....................................................................
ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği
yerleşim yerindeki adresi

...................................................................

(Alacaklı ad soyad ve adres ile TC Kimlik

: No yazılacak)

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı

(Borçlu ad soyad ve adres ile biliniyorsa TC

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası

: Kimlik No yazılacak)

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, ....................................................................
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri

: ..................................................................

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .........................-TL Asıl Alacak
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile .........................-TL İşlemiş Faiz
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat + ---------------------------------------yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur ........................-TL Toplam alacağın, takip
üzerinden talep edildiği ve faizi

:

tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek

Maktu takip talebi örneği
https://www.google.com/search?q=icra+takip+talebi+%C3%B6rne%C4%9Fi&oq=icra+takip+talebi+%C3%B6r
ne%C4%9Fi&aqs=chrome..69i57j0l5.4723j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# erişim tarihi 29.07.2019.
72
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yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i
Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca
kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve
fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili
talebidir.
5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan ....................................................................
bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu ....................................................................
rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş ....................................................................
veya
mülkiyeti
üçüncü
şahsa
....................................................................

geçmiş

ise

adı

ve

soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re- ...................................................................
hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, ....................................................................
soyadı, yerleşim yerindeki adresi

6-Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki

: ..................................................................

belgeye

..................................................................

müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın ..................................................................
adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti :.................................................................

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi

: ................................................................

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,
çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı
değilse borcun sebebi

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği

Yukarıdaki (

................tarihli sözleşmeye ilişkin
: muhasebe/mali müşavirlik ücreti.

: HACİZ

) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (İİK m.8, 58)
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......../......../...............
Alacaklı veya Vekilinin
İmzası
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12.2. Ödeme Emri
Yukarıda anlatıldığı şekilde alacaklı tarafından takibin başlatılması anlamına gelen
takip talebinin sözlü veya yazılı ve belirtilen içeriğe uygun olarak oluşturulup icra dairesine
teslim edilmesinin ardından dairece bir ödeme emri çıkarılarak takip borçluya bildirilmiş olur.
Bu bakımdan ödeme emri, icra takip işlemlerinin birincisini teşkil etmektedir. Ancak ödeme
emri, borçluya alacaklının talepte bulunduğu alacak veya teminat miktarını mutlaka ödeme
zorunluluğu içermez, aksine borçluyu alacaklısını tatmin etmek yahut talebe itiraz etmek gibi
iki seçenek sunar. Borçlu bu ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz ettiği takdirde talep
çekişmeli hale gelir ve yargıya intikal eder. Borçlunun süresinde usulüne uygun itiraz
etmemesi halindeyse ödeme emri kesinleşir ve icra emri niteliğini kazanır. Ödeme emrinin
hükümlerini doğurabilmesi ve icra takibinin başlaması için borçluya tebliği gerekmektedir. Bu
işlem atlanarak yani borçlunun savunma hakkı engellenmek suretiyle herhangi başka bir icra
takip işlemine geçilmesi mümkün değildir.
Ödeme emirleri iki kısımdan oluşmaktadır. İlki alacaklının takip talebinde belirttiği
hususların ortaya konularak borçluya bildirilmesidir. İkinci bölüm ise ihtar niteliğinde olup
borcun ödenmemesi veya süresinde emre itiraz edilmemesi halinde borçlu tarafından
yapılması gerekenleri ve bunlar yapılmadığı takdirde borçlunun karşılaşacağı durumları
belirtmektedir. İhtar bölümüne ilişkin hükümler kamu düzeni niteliği taşıdığından bu
hükümlere aykırı şekilde tanzim edilmiş olan emre karşı süresiz şikayet yolu açıktır.
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12.2.1. İlâmsız takipte ödeme emri
Örnek 2: İlâmsız takipte ödeme emri örneği.

T.C.
...................... İcra Dairesi
Örnek No:7
Dosya No : ........................

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ73

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve
vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası
ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı
ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği
yerleşim yerindeki adresi

(Alacaklı ad soyad ve adres ile TC Kimlik

: No yazılacak)

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı (Borçlu adsoyad ve adres ile biliniyorsa TC
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası

: Kimlik No yazılacak)

İlamsız takipte örnek ödeme emri,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Dilekceler/tahsilat/ODEMEEMRI_ILAMSIZ.doc erişim tarihi 29.07.2019.
73
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3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla .........................-TL Asıl Alacak
tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile .........................-TL İşlemiş Faiz
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat + ---------------------------------------yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur ........................-TL Toplam alacağın, takip
üzerinden talep edildiği ve faizi

: tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek

yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i
Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca
kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve
fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili
talebidir.

4- Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi : ................tarihli sözleşmeye ilişkin
muhasebe/mali müşavirlik ücreti.
5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların
adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri

:

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde
ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat
icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün
içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş
sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır
bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca
itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı
müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik
olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle
cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi
itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni
bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde
gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz
edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.
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(İİK m.60)..../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

12.2.2. Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri
Örnek 3: Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri örneği.

T.C.
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

TAŞINIR TESLİMİNE VEYA
TAŞINMAZ TAHLİYE VEYA TESLİMİNE İLİŞKİN
İCRA EMRİ74

1- Alacaklının
ve
varsa
kanuni temsilcisinin ve
vekilinin adı, soyadı ve
yerleşim yerindeki

……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

……………………………………………………………
adresi; alacaklı yabancı
ülkede oturuyorsa
: ……………………………………………………………
Türkiye’de

göstereceği

74Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri,
http://www.oruchukuk.net/icraformvebelgeleri.htm erişim tarihi 29.07.2019.
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yerleşim yerindeki
adresi
2- Borçlunun
ve
varsa
kanuni temsilcisinin adı,

……………………………………………………………
……………………………………………………………

soyadı ve
yerleşim
: ……………………………………………………………
yerindeki adresi, alacaklı
tarafından
biliniyorsa
vergi kimlik numarası
3- İlâmı veren mahkeme ve
ilâmın tarih ve

……………………………………………………………
: ……………………………………………………………

numarası
4- Talebin
olduğu

neden

ibaret : ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Yukarıda yazılı .............................. işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün
içinde (tahliye) ve teslim etmeniz; bu müddet içinde (tahliye) ve teslim etmezseniz icra
mahkemesinden veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden yahut
Yargıtay’dan icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmezseniz İcra İflas Kanununun 24
ve 26 ncı maddeleri gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı, (teslimi emredilen mal
yedinizde bulunmazsa, ilâmda yazılı değerinin, taşınır malın değeri ilâmda yazılı olmadığı
halde veya ihtilaf halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir
olunan değerinin alınacağı, bu değer de ödenmediği takdirde ayrıca icra emri tebliğine gerek
kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı) ihtar olunur.

(İİK m.24, 26)
....../....../............
İcra Müdürü
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Mühür ve İmza
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12.2.3. İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri
Örnek 4: İflâs yolu ile adî takipte ödeme emri örneği.

T.C.
........................İcra Dairesi
Dosya No :.........................

İFLÂS YOLU İLE ADÎ TAKİPTE
ÖDEME EMRİ75

1- Alacaklı
ve
varsa
kanuni
temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı
vergi kimlik numarası ve yerleşim
yerindeki adresi; alacaklı yabancı
ülkede
oturuyorsa,
Türkiye’de
göstereceği
yerleşim
yerindeki
:
adresi

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

2- Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin
………………………………………………….
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki
………………………………………………….
adresi,
alacaklı
tarafından
: ………………………………………………….
biliniyorsa vergi kimlik numarası

İflas yolu ile adi takipte ödeme emri örneği, http://www.oruchukuk.net/icraformvebelgeleri.htm erişim tarihi.
29.07.2019.
75
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3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ve işlemeye başladığı gün;
alacak veya teminat yabancı para ise
alacağın
hangi
tarihteki
kur
üzerinden talep edildiği ve faizi
:

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

: ………………………………………………….

4- Senet ve tarihi

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme
emrini gönderen icra ve iflâs dairesine ait banka hesabına yatırmanız, bu süre içinde borcunuz
olmadığına veya iflâsa tâbi şahıslardan bulunmadığınıza dair bir itirazınız varsa dilekçe ile icra
dairesine bildirmeniz ve konkordato teklif edebileceğiniz; aynı süre içinde borç ödenmediği takdirde
alacaklının ticaret mahkemesinden iflâs kararı isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.155)
......./......./..........
İcra Memuru
Mühür ve İmza

İcra ve İflâs Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı
IBANNo

:
:
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12.2.4. Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile
yapılacak takipte ödeme emri
Örnek 5: Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile
yapılacak takipte ödeme emri örneği.

T.C.
...................... İcra Dairesi
Dosya No : ........................

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİPTE
ÖDEME EMRİ76

1- Alacaklı
ve
varsa kanuni
temsilcisinin ve
vekilinin
adı, soyadı, vergi
kimlik numarası

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

……………………………………………………..
ve yerleşim yerindeki adresi;
alacaklı yabancı
: ……………………………………………………..
ülkede oturuyorsa Türkiye’de
göstereceği
yerleşim yerindeki adresi

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılacak takipte ödeme emri örneği,
http://www.oruchukuk.net/icraformvebelgeleri.htm erişim tarihi: 29.07.2019.
76
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2- Borçlunun ve varsa
temsilcisinin adı

kanuni

……………………………………………………..
……………………………………………………..

soyadı ve yerleşim yerindeki
: ……………………………………………………..
adresi, alacaklı
tarafından biliniyorsa
kimlik numarası

vergi

3- Alacağın veya istenen teminatın
Türk parasıyla
tutarı, faizli alacaklarda faizin
miktarı ile

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

……………………………………………………..
işlemeye başladığı gün; alacak
veya teminat
: ……………………………………………………..
yabancı para ise
hangi tarihteki kur

alacağın

üzerinden talep edildiği ve faizi

: ……………………………………………………..

4- Senet ve tarihi

5- Bir terekeye karşı
takiplerde mirasçıların

yapılan

……………………………………………………...
: ………………………………………………………

adları, soyadları ve yerleşim
yerindeki adresleri

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren
(10)
gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin
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dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet
etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve
açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki
imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın
yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa
veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa
bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra
mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam
olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye,
itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında
bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya
gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
(İİK m.168)
...../..../...........
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı
IBANNo

:
:
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Genel haciz ve iflas yoluyla takiplerin yanında kambiyo senetlerine özgü takip de takip
talebiyle başlar. Alacaklının takip talebi üzerine borçluya ödeme emri gönderilir.
Ödeme emri, icra takip işlemlerinin ilkidir. Ödeme emrinin ihtar bölümünde bulunması
gereken unsurlardan birinin eksikliği, süresiz şikayet sebebidir. Ödeme emri karşısında
borçlu, alacaklının talebine uygun olarak hareket edebilir ya da süresi içerisinde ödeme
emrine itiraz edebilir.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Kambiyo senetleriyle takipte, takip aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
A. İcra emri
B. Takip emri
C. Takip talebi
D. Ödeme emri
E. İcra talebi

2. Takip talebiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A. Takip talebi, icra dairesine yazılı olarak verilmek zorundadır.
B. Uygulamada maktu takip talepleri kullanılmaktadır.
C. İflas yoluyla takip, takip talebinin icra dairesine verilmesiyle başlar.
D. Takip talebi, icra memuruna sözlü olarak bildirilip tutanağa geçirilebilir.
E. Takip talebi, alacaklının borçlu tarafından belli bir miktar paranın ödenmesi isteğinin icra
dairesine bildirilmesidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi takip talebinde bulunması gereken unsurlardan değildir?
A. Alacaklının adı ve soyadı
B. Borçlunun adresi
C. Alacağın cinsi
D. Faizli alacaklarda faiz tutarı
E. Borçlunun avukatının adı ve soyadı

4. Aşağıdakilerden hangisi ilamlı takipte bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
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A. İlamı veren makam
B. İlam harcı makbuzu
C. İlamın özeti
D. İlamın numarası
E. İlamın tarihi

5. Takip talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Alacak, taşınır rehni ile temin edilmişse rehnedilen malın cinsi takip talebinde belirtilir.
B. Yabancı para birimi üzerinden kararlaştırılan alacaklara ilişkin takip taleplerinde döviz
kuru belirtilmelidir.
C. Terekeye karşı açılan takiplerde takip talebine mirasçının adı ve soyadı yazılır.
D. Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda senedin tarihi takip talebine yazılır.
E. Alacaklı takip talebinde işletmek istediği takip yolunu belirtmezse takip yolu, icra müdürü
tarafından resen tayin edilir.

6. İcra takip işlemleri aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
A. İcra emri
B. Takip emri
C. Takip talebi
D. Ödeme emri
E. İcra talebi

7. Ödeme emrine itiraz süresi, aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A. 7 gün
B. 10 gün
C. 1 hafta
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D. 2 hafta
E. 15 gün

8. Ödeme emrine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Borçlunun süresi içinde itiraz etmesiyle talep çekişmeli hale gelir.
B. Ödeme emri karşısında borçlu, talep olunan alacağı ödeyebilir ya da talebe itiraz edebilir.
C. Ödeme emrinin hüküm doğurabilmesi borçluya tebliğ edilmesine bağlıdır.
D. Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse ödeme emri kesinleşir.
E. Ödeme emrine borçlunun itiraz etmesi üzerine talep hakkında icra müdürünün karar
vermesi gerekir.

9.

I. Ödeme emri iki kısımdan oluşur.
II. Alacaklının takip talebinde belirttiği hususlar, ödeme emriyle borçluya bildirilir.
III. Ödeme emrinin ihtar bölümüne ilişkin hükümler kamu düzeni niteliği taşımaktadır.

Ödeme emrine ilişkin olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I-II
D. II-III
E. I-II-III

10.Genel haciz yoluyla takip aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
A. Takip talebi
B. İcra talebi
C. İcra emri
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D. Ödeme emri
E. Takip emri

1. C / 2.A / 3. E / 4. B / 5. E / 6. D / 7. A / 8. E / 9. E / 10. A
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13. İLANLAR VE TEBLİĞ BELGELERİ
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?
Tebligat
Tebligatın Önemi
Tebligatlarla İlgili Kanuni Düzenlemeler
Tebligatların Sınıflandırılması
Tebligat Türleri
Resmi Tebligat
Özel Tebligat
İlan
İlan Türleri
Resmi İlan ve Basın İlan Kurumu arasındaki ilişki
Basın İlan Kurumu
Resmi İlan
Özel İlan
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Bölüm İle İlgili Sorular
1- Tebligat nedir?
2- Tebligat türleri nelerdir?
3- Resmi tebligat nedir? Hangi kurumlar tarafından nasıl yapılır?
4- İlan nedir ?
5- İlan türleri nelerdir?
6- Resmi ilanlar ve Özel ilanlar hangi kurumlar tarafından verilebilir?
7- Resmi ilan ve Basın İlan Kurumu arasında ilişki nedir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Tebligat kavramı ve tebligat Tebligat
kavramını
ve Okuyarak
ve
videoları
çeşitleri
çeşitlerini öğrenenmek
izleyerek
İlan kavramı ve çeşitleri
İlan kavramını ve çeşitlerini Okuyarak
ve
videoları
öğrenmek, ilan ile basın ilan izleyerek
kurumu arasındaki ilişkiyi
anlayabilmek
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
 Tebligat
 Resmi Tebligat
 Özel Tebligat
 İlan
 Resmi İlan
 Özel İlan
 Basın İlan Kurumu
Tebligat: Tebligat, hukuki bir işlemin ilgilisine yazılı veya ilan yoluyla bildirilmesi anlamına
gelmektedir.
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13.1. İlanlar ve Tebliğ Belgeleri
Tebligat, hukuki bir işlemin ilgilisine yazılı veya ilan yoluyla bildirilmesi anlamına
gelmektedir. Tebligatın bir yönü bilgilendirme içermekteyken diğer yönüyle belgelendirme
amacına hizmet etmektedir77. Anayasada korunan savunma ve adil yargılanma hakkı ile
tebligat arasında önemli ve sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Zira ilgilisine, yetkili makam
tarafından usulüne uygun olarak tebligat yapılmadığı müddetçe kişinin kendisini ilgilendiren
bir durumdan haberdar olamaması durumu ortaya çıkacak ve haberdar olmadığı bir durumla
ilgili de savunma yapması beklenemeyecektir. Öte yandan, hukukumuzda çeşitli sebeplerle
öngörülmüş olan süreler bakımından da tebligatın usulünce ve ilgilisine yapıldığı tarih esas
alınmakta, usuli süreler, hak düşürücü süreler veya zamanaşımı süreleri çoğunlukla bu andan
itibaren başlamaktadır.
Hukukumuzda tebligata ilişkin düzenlemeler genel itibariyle Tebligat Kanunu’nda 78,
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te, Elektronik Tebligat
Yönetmeliği’nde ve İcra ve İflas Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nde yer
almaktadır. Bunların yanı sıra diğer kanunlarda özel bir tebligat usulü öngörülmüş olması
halinde ilgili kanunun tebligata ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.
Tebligatlar, çıkarıldıkları mercinin niteliği, yapılış şekli, konusu ve yapıldığı yer
bakımından çeşitli ayrımlara tabi tutulabilirler. Buna göre, tebligatı çıkaran merci ve makama
göre özel ve resmi tebligat; yapılış şekline göre posta yoluyla, memur aracılığıyla, ilanen,

HGK 16.9.1981, E. 7-2371, K. 604, (çevrimiçi) http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=44460
erişim tarihi 29.07.2019.
77

78

RG. ???
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doğrudan doğruya tebligat; konusuna göre yargısal, idari, mali tebligat; yapıldığı yere göre ise
yurt içi, yurt dışı tebligat olarak ayrılabilir.
Resmi tebligat, Tebligat Kanunu’nun 1. maddesinde sayılan kurumlar tarafından yani
yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde
yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim
kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından
yapılan tebligatlardır.
Özel tebligat ise, yukarıda sayılan kurumlar ve merciler dışında kalan, özel hukuk
hükümlerine tabi kişi ve kurumlar tarafından 5584 sayılı Posta Kanunu hükümleri
doğrultusunda yapılan tebligatlardır.
Hukukumuzda ilan verilmesi gereken durumların toplu bir listesini tek bir kanunda bulmak
mümkün olmamakta birlikte, çeşitli kanunlarda kanun koyucu zaman zaman yalnızca bir ilan
gerekliliğinden söz etmekte, kimi zaman ise bu ilanın taşıması gereken bazı şartları, nerede ve
kaç tekrar halinde yayımlanması gerektiğini de düzenlemektedir.
Ancak kanun koyucunun ilan gerekliliğinden söz etmekle birlikte söz konusu ilanın hangi
yayım organlarında ve ne şekilde yapılması gerektiğine dair detayları düzenlememesi halinde
ilanın hangi gazete veya dergilerde yapılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu hususta bir
çözüm sunabilmek için kanun koyucunun ilanla ulaşmak istediği amaç incelenmeli ve buna en
uygun usul izlenmelidir. İlanın kelime anlamından79 da yola çıkarak ilan vermedeki amacın,
ilgilileri tarafından kolayca duyulabilir ve erişilebilir olmak olduğu aşikardır. Dolayısıyla
kanun tarafından böyle bir zorunluluk öngörülmedikçe ilanın Resmi Gazete gibi halk
tarafından rağbet görmeyen ve halk arasında tedavülde olmayan bir yayın organı yoluyla
yapılması bu amaca hizmet etmeyeceğinden doğru değildir80. Bunun yerine ilan ilgilileri
tarafından kolayca ele geçirilebilir, yaygın bir gazete yoluyla yapılmalıdır.

Türk Dil Kurumu çevrimiçi Güncel Sözlükte ilan kelimesinin ilk anlamı duyuru, ikincisi ise açıkça bildirme,
açıkça duyurma olarak verilmektedir, http://sozluk.gov.tr/, Erişim tarihi 29.07.2019.
79

Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 8. Bs., İstanbul, Beta, 2011, s.181(bu
kaynak bende yok, küçükten kopyaladım); Alper Tunga Küçük, İcra ve İflas Hukukunda Tebligata İlişkin
Düzenlemeler, İÜHFM, C. LXXIV, S. 1, 2016, s. 323 (çevrimiçi) https://dergipark.org.tr/download/articlefile/292216 erişim tarihi 29.07.2019.
80
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İlanlar resmi ve hususi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Resmi ilanların tanımı 195 sayılı
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un81 29. maddesinde kanun koyucu tarafından
yapılmaktadır: “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (özel dernekler
hariç) veya genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve iktisadi
devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait
bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar, resmi ilan sayılır.”.
Hususi ilanlar ise yine aynı kanunun 40. maddesinde tanımlanmakta ve resmi ilanlar dışında
kalan, gerçek ve tüzel kişiler tarafından gazete ve dergilerde yayımlanan ancak reklam
mahiyeti taşımayan, dolayısıyla maddi veya manevi herhangi bir menfaat sağlamaya yönelik
olmayan ilanlar şeklinde belirtilmektedir.
Basın İlan Kurumu’nun şubesinin bulunduğu yerlerde resmi ilanlar bu kurum aracılığı
ile yapılırken şubesinin bulunmadığı yerlerde valilikler aracılığıyla yapılmaktadır. Öte yandan
gazete veya dergilerin resmi ilanları herhangi bir haklı sebep olmaksızın yayımlamamak
veyahut almaktan kaçınmak gibi bir seçenekleri bulunmamaktadır.
Resmi ilanların verilebilecekleri yayın organlarının saptanması, Basın İlan Kurumu
Genel Kurulu’nca belirlenen esaslara göre yapılmaktadır. Buna göre Kurum, yayının niteliği,
içeriği, sayfa sayısı, yayın yaşı, sayısı, kadrosu ve satış rakamları bakımından belirli kıstaslar
tayin eder.
Resmi ilanların hangi gazete ve dergilerde yayımlanacağına ilişkin usulü 195 sayılı
Kanun’un 32. maddesi göstermektedir. Buna göre, görüş farkı gözetilmeksizin Kuruma gelen
ilanlar Genel Kurulun inisiyatifiyle dağıtılır. Genel Kurulun dağıtıma ilişkin koyduğu şartlarla
resmi ilanların yayımlanabileceği gazete ve dergilerin tespitine ilişkin koyduğu şartlar ve
bunlarda yapılacak değişiklikler ResmiGazete’de yayımlanarak duyurulur.
Kanunun 35. maddesi resmi ilanlara uygulanacak fiyat tarifesini Genel Kurulun
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun tespit edeceğini hükme bağlamış ve bu tarifenin de
ResmiGazete’de yayımlanmasını öngörmüştür.
Yukarıda sayılan bu hususlar resmi ilanlarla ilgili olup özel ilanlarla ilgili olarak ilanı
veren gerçek veya tüzel kişilerin istekleri dikkate alınmaktadır.
Basın İlan Kurumu’nun aracı olduğu ilanların altında “Basın” ve ilanın kurumun almış
olduğu yıllık ilanlar içerisindeki sıra numarası yazılmaktadır.

81

RG. 9.1.1961, S. 10702.
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İlanen Tebligat Örneği82
T.C
..............
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYANO:
BASINİLAN KURUMU’NA
İSTANBUL
İlişik olarak gönderilen ilanın İstanbul’da neşredilen gazetelerden birinde yayınlanarak, ilanı
ihtiva eden gazete nüshasının faturası ile birlikte dosyamıza gönderilmesinin temini rica
olunur.
...................

İCRA

MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO :
ALACAKLI
VEKİLİ
BORÇLU

:

:
:

BORÇ MİKTARI :
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde;
Yukarıda yazılı adresinize ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri
bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti
mümkün
olmadığından
ödeme
emrinin
ilanen
tebliğine
karar
verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7
günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz(teminatı vermeniz), borcun
tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa,
senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi
halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde
merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız
muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22
gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında
bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya

82

İlanen Tebligat Örneği, https://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=10675 erişim tarihi 30.07.2019.
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hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz
edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur. …/…. /…..

İcraMüdürü
İmza
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ÖRNEK 183
Davetiyenin 1 inci sayfası

Örnek No: 1 - Tebligat Yönetmeliği m. 14

T. C.
………………………………..…………
………………………………………..…
Dosya no

TAAHHÜTLÜ

Adres:

No.

…………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

Not: Bu kısma davet edilen şahsın adresi yazılır.

83

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7-1.doc erişim tarihi: 30.07.2019.

300

Sayfa 301

Davetiyenin 2 nci sayfası (Birinci sayfanın arkası)

DAVETİYE

Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin:
Adı ve soyadı
Adresi
Adı ve Soyadı
Adresi
Adı ve soyadı
Adresi
Tebliğin konusu

:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………

Hazır bulunması gereken
Yer
Tarih
Gün
Saat

:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………

Kanunlara göre derci icap eden sair hususlar
Resmi mühür ve imza
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ÖRNEK 284
TEBLİGAT HABER KAĞIDI

TEBLİGAT HABER KAĞIDI

Muhatabın
Muhatabın

Adı ve Soyadı:…………………………………...

Adı
ve
Soyadı:…………………………………...
Tebliği Çıkaran Merciin Adı:……………………
Tebliği
Çıkaran
Adı:……………………

Merciin
Barkod/Dosya no:……………………………….

Barkod/Dosya
no:……………………………….
Adınıza olan tebliğ evrakı:…………………………………
Sebebiyle ……………………………………’e teslim edilmiştir.
Oradan alabileceğiniz duyurulur.

Tarih: …/…/…

Saat: …./….

Tarih: …/…/…
Tebligatı teslim alan
Muhtarın
Adı-Soyadı
İmzası ve Mührü

84

Tebliğ
Memurunun

Saat: …./….

Tebliğ Memurunun
Adı-Soyadı
İmzası

Adı-Soyadı
İmzası

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7-1.doc erişim tarihi 30.07.2019.
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(Örnek No:2 – Tebligat Yönetmeliği m. 31

(Örnek No:2 – Tebligat Yönetmeliği m. 31

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tebligat kavramı ve buna bağlı olarak tebligat çeşitleri ile ilan kavramı ve ilan çeşitleri, ilan
çeşitlerinden olan resmi ilan ve onun basın ilan kurumu tarafından düzenlenmesi ele
alınmıştır.
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Bölüm Sonu Soruları
1- Resmi tebligat hangi kurumlar tarafından yapılamaz?
A-) Tebligat Kanunu’nun 1. Maddesinde sayılan kurumlar
B-) 5018 sayılı Malî Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (IV) sayılı cetvelde belirtilmiş İl
Özel İdareleri
C-) 5584 sayılı Posta Kanunu’na göre Özel Hukuk Tüzel Kişileri
D-) 5018 sayılı Malî Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde belirtilmiş özel
bütçeli idareler
E-)-) 5018 sayılı Malî Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı belirtilmiş düzenleyici
ve denetleyici kurumlar

2- Aşağıdakilerden hangisi tebligatlar bakımından ayrıma tabi tutulmazlar?
A-) Merciinin niteliği
B-)Yapılış Şekli
C-) Tebligat Konusu
D-) Tebligatın Tarihi
E-) Tebligatın Yapıldığı Yer

3- Tebligatın, Anayasa’da korunan hangi hak ile sıkı bir bağı bulunmaktadır?
A-) Özel Hayatın Gizliliği
B-) Eğitim Hakkı
C-)Mülkiyet Hakkı
D-) Din ve Vicdan Özgürlüğü
E-) Adil Yargılanma Hakkı
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4- Türk hukukunda istisnalar hariç olmak usuli, hak düşürücü veya zamanaşımı
süreleri ne zaman başlamaktadır?
A-) Tebligatın ilgiliye ulaştığı anda
B-) Tebligatın ilgili merci tarafından yapıldığı anda
C-) Tebligatın ilgiliye ulaştığı süreden bir hafta sonra
D-) Tebligatın, aracı kuruma ulaştığı anda
E-) Tebligatın ilgili merci tarafından yapıldıktan üç gün sonra

5- Resmi ilanların verilebilecekleri yayın organları kim belirler?
A-) RTÜK
B-) İçişleri Bakanlığı
C-) Basın İlan Kurumu
D-) Bakanlar Kurulu
E-) Kültür ve Turizm Bakanlığı

6- Resmi İlanların fiyat tarifesi nerede yayınlanır?
A-) Herhangi bir yayın organında
B-) Resmi Gazete
C-) Basın İlan Kurumu’nun belirlediği yayın organlarında
D-) Basın İlan Kurumu yayınlarında
E-) Hepsi

7- Resmi İlanlarla ilgili aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-) Resmi İlan, Basın İlan Kurulu’nun temsilciliklerinin bulunmadığı yerlerde valilikler
aracılığıyla yapılır.
B-) Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun gelen ilanlar objektif bir şekilde dağıtılır.
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C-) Resmi İlanların verilebilecekleri yayın organlar Basım İlan Kurumu Genel Kurulu
tarafından belirlenir.
D-) Gazete veya dergilerin resmi ilanları herhangi bir haklı sebep olmaksızın yayımlamamak
veyahut almaktan kaçınamaz.
E-) Genel Kurulun dağıtıma ilişkin koyduğu şartlarla resmi ilanların yayımlanabileceği gazete
ve dergilerin tespitine ilişkin koyduğu şartlar ve bunlarda yapılacak değişiklikler Resmi
Gazete’de yayımlanır.

8- Tebligatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-) Tebligat, yazılı veya sözlü yolla yapılabilir.
B-) Tebligatın bir yönü bilgilendirme iken diğer yönü de belgelendirmedir.
C-) Genel itibariyle Tebligat Kanunu’nda, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelik’te, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde ve İcra ve İflas Kanunu ile İcra ve İflas
Kanunu Yönetmeliği’nde yer almaktadır
D-) Diğer kanunlarda özel bir tebligat usulü öngörülmüş olması halinde ilgili kanunun
tebligata ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.
E-) Hukukumuzda çeşitli sebeplerle öngörülmüş olan süreler, tebligatın usulünce ve ilgilisine
yapıldığı tarih esas alınır.

9-) Aşağıdaki yollardan hangisi tebligat yolu değildir?
A-) Posta
B-) Memur Aracılığıyla
C-) İlan
D-) Doğrudan doğruya
E-) Muhtar aracılığıyla

10-) Resmi İlanların fiyat tarifesi hangi organ tarafından belirlenir?
A-)Basın İlan Kurumu Genel Kurulu
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B-) Adalet Bakanlığı
C-) RTÜK
D-) Bakanlar Kurulu
E-) Sermaye Piyasası Kurulu
1-C 2-D 3-E 4-A 5-C 6-B 7-B 8-A 9-E 10-D
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14. NOTER BELGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Noter
Noterlik Dairesi
Noterlik Çalışanları
Türkiye Noterler Birliği
Noter Belgelerinden Örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Noterlik mesleği neyi ifade eder?
2. Noterlik işlemleri nelerdir?
3. Noterlik çalışanları kimlerdir?
4. Türkiye Noterler Birliği hakkında bilgi veriniz.
5. Noterlik işlemleri hangi dilde yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Noter Belgeleri

Noterlik mesleğini tanıyıp Okuyarak
açıklayabilmek,
noterlik izleyerek
işlemlerini sıralayabilmek,
noterlik işlemlerine örnek
gösterebilecek
bilgi
ve
becelerileri elde etmek.

ve

elde
veya

videoları
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Anahtar Kavramlar
 Noter
 Noterlik
 Noterlik işlemleri
 Türkiye Noterler Birliği
Noter: Hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgeleyen ve
kanunlarla verilen başka görevleri yerine getiren görevli.
Türkiye Noterler Birliği: Noterlik mesleğinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini,
mesleğin gelişmesini ve meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu
kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip meslekî kuruluş.
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14.1. Noter
Noter teriminin tarihimizde hayli uzun bir geçmişi vardır. İbn Bibi’nin Farsça kaleme aldığı
tarihinde “Notarân-ı Divan-ı Saltanat” kurumundan bahsedilmektedir. Anlaşıldığına göre, bu
kurum Anadolu Selçuklu Devletinde devletlerarası anlaşmaları kaleme alan görevlidir. Bu ad
ile anılan katipler, Bizansla Rumca yazışırlardı (İbrahim Ülker: 2018, 69).
Hukuk tarihimizde noter işlemleri 19. yüzyılın son çeyreğine değin kadılarca yapılmıştır. Kadı
hem yargıç, hem de noter olarak hizmet vermiştir. 19. yüzyılda Osmanlı devleti modernleşme
çabaları sırasında noterliği kadılıktan ayırma gereği hissetmiş ve 28/29 Nisan 1879’da
imparatorluğa bağlı bir vilayet olan Girit’te “mukavelat muharrirliği” yani “sözleşme
yazıcılığı” adıyla Fransız örneğinde noterliği kurmuştur. Üç ayı birkaç gün geçe, 3 Ağustos
1879 tarihinde ise, Girit’in ardından bütün Osmanlı devleti ülkesinde ve bu arada İstanbul’da
da mukavelat muharrirliği adıyla noterlik açılmıştır.
27 Ekim 1913 günü kabul edilip 14 Mart 1914’te yürürlüğe giren kanun, mukavelat muharriri
terimini “katibiadl” olarak değiştirmiştir. Kuran-ı Kerimin Bakara Suresinin 282. ayetine
dayanarak “katibiadl” olarak adlandırılan bu kurum böylece yeniden düzenlenmiştir. 29 Nisan
1926 günü Katibiadl Kanun-ı Muvakkatının adı Noterlik Kanunu olarak değiştirilmiştir. Bu
değişiklik, hukuk sistemini, Avrupa hukuk sistemine uydurma ile koşut bir uygulamadır.
İsviçre’nin Lozan ve Nöşatel kantonları ile Avusturya noterlik kanunları göz önünde tutularak
ve
İstanbul
noterlerince
hazırlanan
layihadan
da
faydalanılarak
(http://www.kibrisnoter.pro/kibris-noterler-hakkinda.html) 3456 sayılı Noterlik Kanunu
01.09.1938 tarihinde yürürlüğe girmiş, 1942, 1945, 1948, 1952 ve 1959’da değişikliklere
uğramıştır. 18/1/1972’de kabul edilip5/2/1972 gün ve 14090 s. RG.de yayımlanan 1512 s.
Noterlik Kanunu, 3456 sayılı Kanunu ilga etmiş ve 05.05.1972 tarihinde yürürlük
kazanmıştır. (http://hukukbook.com/noterlik-ve-tarihi/, 17.7.2019) 1512 sayılı Kanunun geçici
6. ve 198. maddelerine dayanılarak Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanıp
Adalet Bakanlığınca onaylanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği RG.de (RG yayım tarihi
13.07.1976, Sayı 15645) yayımlandıktan bir ay sonra yürürlüğe girmiştir (Yönetmelik, md.
138).
Noterlik açma ve kapatma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Her asliye ve münferit sulh
mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye
yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Bir ilin belediye sınırları içinde birden fazla noterlik
bulunduğu takdirde, her noterlik, bağlı olduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı
olmaksızın, il belediyesi sınırları içindeki bütün noterlik işlerini görmeye yetkilidir. Bu yıl
(2019) Adalet Bakanlığının isteğiyle illlerde ve bazı ilçelerde nöbetçi noterlik uygulaması
başlatıldı. Noterliklerin bağlı bulundukları noter odalarınca nobet sıraları belirlenen nöbetçi
noterlikler Cumartesi ve Pazar günleri 10-16 saatları arasında nöbet tutmaktadırlar. Bayram
günleri ve resmi tatil günleri nöbet tutulmamaktadır.
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Adalet Bakanlığı, iş yoğunluğunda artış görülen yerlerde birden çok noterlik açabilir. Mevcut
noterliklerden birden fazlasını, boşalmış bulunması kaydıyla kapatabilir. Adalet Bakanlığı
birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden fazlasını kapatma yetkisini kullanmadan
önce Türkiye Noterler Birliğinin mütalaasını alır.
Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe
başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet
süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi
tarafından hakkında düzenlenen son hal kâğıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına
bağlıdır.
1512 s. Noterlik Kanununun 1. maddesine göre “Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler,
hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve
kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar”.
11 Temmuz 2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hâkimler ve Savcılar
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile 1512 sayılı Kanuna, 198’inci maddesinden sonra gelmek üzere 198/A maddesi
eklenmiştir. Söz konusu değişiklik uyarınca, Elektronik Ortamda Tespit uygulamasıyla sosyal
medya ve internet sitelerinde görülen bir paylaşımın kaydı noterlerce yapılabilecektir.
Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik (11 Temmuz 2015
Cumartesi Resmî Gazete Sayı: 29413) çıkarılmıştır.
Türkiye Noterler Birliği’nden (TNB) yapılan açıklamaya göre, noterlik işlemlerinin elektronik
ortamda yapılmasını sağlayan 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na eklenen 198/A maddesi
kapsamında, noterlik işlemlerinin tümü e-arşive kaydedilecek ve yasal sınırlar çerçevesinde
elektronik
ortamda
paylaşılabilir
hale
gelecek
(https://www.memurlar.net/haber/569457/noterler-sosyal-medyayi-kayit-altinaalabilecek.html. E.t. 27.9.2019).
Noterlik Kanununun Sekizinci Kısmında 60. maddede noterlerin genel olarak görevleri 9
madde halinde sayılmıştır. Son madde “Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak”
yolunda düzenlendiğine göre, noterlerin işleri burada sayılanlarla sınırlı değildir. Başka
kanunlarla verilmiş öbür işleri de yaparlar.
Buna göre noterlerin yapacakları işlemler şöyle sıralanabilir:
“1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki
işlemleri düzenlemek,
2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün
hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
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3. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak,
4. Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya
herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya
getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp vermek,
6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.”tır.
Ömer Gören’in betimleyici tanımını bazı dokunuşlarla tekrarlarsak noter, adalet bakanınca
atanan, tarafsız ve dürüst, mesleki uzmanlığa ve bağımsızlığa sahip; bir kamu hizmeti
çerçevesinde yasal güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için ilgililerin iradelerine
uygun olarak işlemleri belgelendiren; Noterlik Kanununa uygun olarak noterlik dışında
yazılıp getirilen kâğıtları üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi
onaylayan; Noterlik Kanununu hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya
örneklerinden veya getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp veren; belgeleri bir dilden diğer dile
veya bir yazıdan başka bir yazıya çeviren; protesto, ihbarname ve ihtarname gönderen;
taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapan; yasal olarak tescili gereken işlemleri tescil eden; tespit
işleri, defter onaylamak, vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili işler, tebligat işleri,
aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi işleri ile birlikte Noterlik Kanunu ve öbür kanunlarca
verilen başkaca görevleri noterlik hukuku kurallarına uygun olarak yapan; kanunlarda resmi
olarak yapılması emredilen ve yapılmaları kanun ile başka bir makam, merci veya şahsa
verilmemiş olan her tür yasal işlemi düzenlemek yetkisine sahip olan, ücretini kişi veya
taraflardan alan, vergi ödeyen ve ölüm, istifa, meslekten çıkarma ya da yaş haddi nedeniyle
görevi son bulan gerçek kişidir (Ö. Gören, 2010: 12). Noterlik hukuku ise noterlik kurumunun
hukuk sistemi içindeki yeri ile öbür hukuk dallarıyla olan ilişkisini ele alan hukukun bir alt
dalı olarak tanımlamak mümkündür.
Noterlikte düzenlenebilen sözleşmeler evlenme sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi,
miras taksimi sözleşmesi, taşınmaz bağışlama vaadi sözleşmesi, şirket sözleşmesi, irtifak
hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi, sükna hakkı sözleşmesi, kayd-ı hayat şartıyla
irat bağlanması sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mülkiyeti muhafaza kaydı ile
satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, taşınır mallarda bağışlama sözleşmesi, taksim ve ifraz
sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi (Hülya Gürsoy 2011: 166). Ayrıca hizmet sözleşmesi,
devir sözleşmesi (dükkân, akaryakıt istasyonu, hayvan) vs. gibi sözleşmeler sayılabilir.
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Noterlik Kanununun 30. maddesine göre “Noter sıfatı, noterliğe atama kararının tebellüğü ile
kazanılır. Kendi sınıfında veya yukarı sınıfta başka bir noterliğe atanan veya nakledilen noter,
atama yahut nakledilme kararını tebellüğ ettiği tarihte yeni noterlik sıfatını kazanmakla
beraber eski noterlik sıfatı da sona erer.”
“Bir noterliğe atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme kararının tebliğinden itibaren
bir ay içinde yeni görevlerine başlamak zorunluğundadırlar. Atanan ve nakledilen kimsenin
bu süre içinde, haklı bir sebep olmaksızın göreve başlamaması veya atanma yahut nakledilme
isteminden vazgeçme dilekçesinin, atama ve nakil kararının kendisine tebliğinden sonra
Bakanlığa ve Cumhuriyet Savcılığına verilmesi halinde, bu kimse noterlik mesleğinden istifa
etmiş sayılır.”
37. maddede noterlerin “andiçmesi" düzenlenmiştir: “İlk defa noterliğe atananlar, işe
başlamadan önce, bağlı bulundukları asliye hukuk veya münferit sulh mahkemesinde,
kendilerine verilen bu görevi doğru ve tarafsız olarak yapacaklarına dair vicdan ve namusları
üzerine andiçerler. Tutulacak üç nüsha tutanağın bir nüshası Adalet Bakanlığına gönderilir.
Diğer nüshalardan biri Cumhuriyet Savcılığında, öbürü de noterlikteki dosyasında saklanır”.
38. maddede şu düzenleme vardır: “Noterlik mesleğine girenler, göreve başladıkları tarihten
itibaren iki ay içinde, noterliğin bir yıllık gayrisafi gelirinin %5’i nispetinde teminat verirler.
Teminat yalnızca para olabilir.”
“Noterler, ilk yılı takibeden yıllarda da bir evvelki yıla ait fiili gayrisafi gelirlerinin %1’ini o
yılın Şubat ayı sonuna kadar teminat olarak verirler.”
“Teminat parası, noterlerin görevleri dolayısiyle sebep olabilecekleri zararlara ve bu yüzden
haklarında verilebilecek para cezasına karşılık teşkil eder. Bu paralar başkasına temlik ve
terhin edilemez. (…)”
Noterlik görevi ile birleşmeyen ve noterlerin yapmaktan yasaklı olduğu işler de
bulunmaktadır. “Hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez, yargı mercilerinin vereceği
işlerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu
ayrıktır” (md. 50).
50. maddenin 2. fıkrasına göre “Noterler borsa oyunu oynamak, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 28.nci maddesinin 1.nci fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak, kefil olmak,
kendilerine ait ücretlerden herhangi bir şekilde indirim yapmak, aracı kullanmak, reklam ve
rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmak ve her ne suretle olursa olsun noterlik ücreti
hususunda kendi aralarında sözlü ve yazılı anlaşma yapmaktan yasaklıdırlar.”
“Noterler, kanunların emredici hükümlerine aykırı hususlarda işlem yapamazlar” (md. 53).
“Noter ve noter kâtipleri, görevleri dolaysıyla öğrendikleri sırları, kanunların emrettiği haller
dışında açıklayamazlar” (md. 54).
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“Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet savcılıklarınca veya
resmi daireler tarafından, konusu da belirtilmek suretiyle, noterlikte soruşturmaya yetkili
kılınan kimselerce incelenebilir.”
“Noterlik evrak ve defterlerinin daire dışına çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu
hâkiminin kararıyla mümkündür” (md.55).
Yine 76. maddeye göre “Noter, tanık, tercüman ve bilirkişiler aşağıdaki hallerde noterlik
işlemine katılamazlar:”
“1. Kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili onun vekili olarak hareket ediyorsa,”
“2. Aralarında evlilik birliği kalmamış olsa bile ilgililerden birinin karı veya kocası ise,”
“3. İlgililerden biri ile aralarında sıhri dahi olsa usul veya füru veya kan hısımlığında üçüncü,
sıhri hısımlıkta ikinci derecede (Bu dereceler dahil) civar hısımlığı veyahut evlat edinme
ilişkisi varsa,”
“4. İlgililerden biri noterin kâtip veya hizmetlisi ise,”
“5. İlgililerden biri aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı ilişki bulunan bir şahsın
vekili olarak hareket ediyorsa,”
“6. Noterlik işlemi, kendi yararına veya aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı
ilişkiler bulunan bir kimse yararına bir tasarrufu kapsıyorsa”.
“Noterlikler, Adalet Bakanlığının ve Türkiye Noterler Birliğinin gözetim ve denetimi
altındadır” (md.121).
“Noterlikler, Cumhuriyet savcılarının devamlı denetimi altında olup, yılda en az bir defa teftiş
olunurlar. Münferit sulh mahkemesi yanındaki noterlikler, bu mahkemenin bağlı bulunduğu
asliye mahkemesinin Cumhuriyet savcılığının teftişine tabidirler.”
“Noterlikler adalet müfettişleri tarafından da teftiş edilirler. Teftiş, Adalet Bakanlığı Teftiş
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde gösterilen usul ve esaslara göre yapılır.”
“Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıları lüzum gördükleri takdirde noterlik dairelerindeki
evrak, defter ve cilt bentleri daire içinde muhafaza altına alabilirler.”
“Türkiye Noterler Birliği, gözetim ve denetim görevini, yetkili kılacağı birlik ve Noter
Odalarının yönetim kurulu başkan veya üyeleri veya kuracağı denetleme kurulu marifetiyle
yerine getirir” (Md. 122).
Noterler işlem yaparken işlem sahiplerinin fiziki ve hukuki durumlarını saptamak
mecburiyetindedirler. Hukuki işlemlerin geçerliliği onların kanunun aradığı şartlarda ve
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yetkili kimselerce yapılmasına bağlıdır. Bunlar genel ve özel koşullardır. Noterlik, önce
kendisine işlem yaptırmak için gelen kimselerin kimliklerini, adreslerini, hukuki işlem
yapmaya ehliyetli olup olmadıklarını belirlemekle ödevlidir. Mesela akıl sağlığının olup
olmadığının tespiti son derecede önemlidir. Gerektiğinde noter, ilgilinin akıl sağlığının
belirlenmesini bir sağlık raporu getirmesine bağlayabilir. Noter, kendisine başvuranların
gerçek irade ve isteklerini anlayarak ona göre işlemini yapacaktır.
Noterlik bir kamu hizmetidir. Fakat noterler devletten aylık almazlar. Gördükleri hizmete
karşılık iş sahiplerinden Noterlik Ücret Tarifesine göre belli bir ücret alırlar.

14.2. Noterlik Dairesi
Noterlik Kanununun Altıncı Kısmında (md. 40-49) Noterlik Dairesi hakkında hükümler yer
almıştır. Buna göre noterlik dairesi, resmi daire sayılır. Kira sözleşmesi daire adına noterce
yapılır. Noterlik dairesinin her türlü gideri notere aittir (md. 40).
Evrak ve defterlerin temini ve imhası: Noterliklerde ve Türkiye Noterler Birliği
organlarında kullanılan evrak ve defterlerle sair büro malzemesinin temini ve evrak ve
belgelerin imhası, yönetmelikte gösterilen usullere göre, devlet daireleri hakkındaki
hükümlere tabidir (Md. 41).
Noterlik dairesi çalışanları, noterin emri altında bulunan işe yeter sayıdaki kâtip ve
hizmetliden meydana gelir. En az iki kâtip bulunan noterliklerde, bunlardan biri başkâtiplik
görevini yapar (md. 42).
Başkâtip: Başkâtip noterlik dairesi çalışanlarının şefidir. Noterlik dairesinde bulunan evrak,
defter ve demirbaş eşyadan noterle birlikte başkâtip sorumludur (md. 43).
Noter kâtibi olabilme şartları: Noter kâtibi olabilmek için Devlet Memurları Kanununda
yazılı şartlara sahip bulunmak, ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmış olmamak,
altı aylık adaylık süresini geçirmek ve yeterliği noter tarafından onaylanmak şarttır.
Yeterliği onaylanmayan aday altı ay daha çalıştırılabilir. Yine başarı gösteremezse o
noterlikte çalıştırılamaz.
Türkiye Noterler Birliği veya odalar tarafından açılacak kursları bitirenler, adaylığa öncelikle
alınırlar (md. 44).
Noter çalışanıyla sözleşme yapma zorunluluğu:
Noterlik Kanununun 45. maddesi kâtip ile sözleşme yapma zorunluluğunu düzenlemiştir:
“Noterler, adayları en az bir yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar. Sözleşmede açıkça
yazılmasa bile noterin, adaylık süresinin bitimini takibeden 15 gün içinde, adayın yetersizliği
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sebebiyle feshi ihbar hakkı saklıdır. Adaylık süresinin uzatılması halinde de aynı hüküm
uygulanır.”
“Feshi ihbar süresi içinde sözleşme feshedilmemiş veya adaylık uzatılmamış bulunursa, bu
sürenin sonundan itibaren sözleşme, kâtiplik sözleşmesi halinde devam eder.”
“Noter kâtibi ve adayı ile yapılacak sözleşme dört nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği
tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüshası noter odasına, ikinci nüshası bölge çalışma
müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshalardan biri noterde, diğeri kâtip veya adayda kalır.”
“Odaya gönderilen nüshaya, adayın Devlet Memurları Kanunundaki şartlara sahip olduğunu
gösteren belgelerin onaylı birer örneği de eklenir.”
“Kâtip adayı ile yapılan sözleşmenin ikinci fıkra uyarınca kâtiplik sözleşmesi haline geldiği
veya sözleşmenin herhangi bir sebeple ortadan kalktığı hususları da, bu durumların ortaya
çıktığı tarihten itibaren 15 gün içinde noterce odaya bildirilir.”
“Yukarıki fıkralara aykırı hareket eden noterlere, kusursuz oldukları anlaşılmadığı takdirde,
ilk defasında en az kınama cezası verilir.”
“44.üncü madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında da yukarıki fıkra hükmü
uygulanır.”
“Noter kâtibi ve adayına verilmiş olan meslekten çıkarma cezasının kesinleşmesi halinde,
kâtiplik veya adaylık sözleşmesi, kesinleşme tarihinde kendiliğinden münfesih olur. Kâtip ve
adayın bu sebeple noterden herhangi bir tazminat talep etmesi mümkün değildir” (md. 45).
Hizmetlilerin yapamayacağı görevler: “Hizmetliler, kâtip görevinde kullanılamaz (md. 46).
Yıllık izin ve mazeret izni: “Noter tarafından, noterlikte en az 1 yıl hizmeti bulunan kâtip ve
hizmetlilere aşağıdaki esaslara göre yıllık izin verilir.”
“A) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmeti bulunanlara 15 gün, B) 5 yıldan 15 yıla kadar
(15 yıl dahil) hizmeti bulunanlara 20 gün, C) 15 yıldan fazla hizmeti bulunanlara 1 ay.”
“Yıllık izinlerini noterliğin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, gidiş ve
dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi
zorunludur.”
“Birinci fıkradaki bir yıllık hizmet süresinin hesabında kâtiplerin adaylık süresi de nazara
alınır.”
“Haklı bir mazereti bulunmak şartiyle kâtip ve hizmetlilere, noter tarafından, gidiş geliş dahil
olmak üzere, yılda en çok on gün izin verilebilir. Bu şekilde alınan izinler toplamı on günü
aştığı takdirde, aşan miktar yıllık izinden düşülür.”
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“Yukarıki fıkralara göre izinli bulundukları süre içinde kâtip ve hizmetliler ücretlerini tam
olarak alırlar.”
“Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin
hakkından vazgeçilemez” (md. 47).
İş mevzuatı hükümlerinin uygulanması: “Kâtip ve hizmetlilerle noter arasındaki hizmet
akdinden doğan münasebetler, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça iş mevzuatına tabidir
(md. 48).
Noterlik dairesinin devri: “Her ne sebeple olursa olsun bir noterliğin boşalması halinde,
durum, o noter veya noterlikte imzaya yetkili kimse tarafından derhal Cumhuriyet Savcılığına
yazı ile bildirilir. Cumhuriyet Savcısı, keyfiyeti Adalet Bakanlığına, noter odasına ve noter
ölmüşse bilinen mirasçılarına bildirmekle beraber, hesap ve işlemlerini en çok iki aylık bir
süre içinde inceleyerek evrak, defter, belge ve emanetleri bir tutanakla vekile devreder ve
düzenliyeceği raporu tutanağın bir örneği ile birlikte Adalet Bakanlığına yollar. Noterin bir
ilişiği çıkmadığı takdirde, teminat parası Adalet Bakanlığınca notere veya mirasçılarına iade
ettirilir. İlişiği çıktığı takdirde, bunu karşılıyabilecek miktar alıkonularak, kanunen yetkili
makamların incelemesi sonucuna göre işlem yapılır.
Noter dairesindeki, notere ait eşya, Cumhuriyet Savcısı ve noter veya hazır bulunan
mirasçıları tarafından tespit olunarak, noter odası tarafından takdir edilecek ücret karşılığında,
yeni noter görevine başlayıncaya kadar, vekil tarafından kullanılmaya devam olunur.
Birinci fıkranın evrak, defter, belge ve emanetlerin vekile devri hakkındaki hükümleri,
noterlik dairesinin, noterden notere, vekilden notere ve vekilden diğer bir vekile devri
hallerinde de uygulanır.
Noter dairesinde mevcut notere ait eşya ve tesislerin, yeni notere devri halinde, ödenecek
miktar üzerinde taraflar anlaşamamışsa, bu miktar oda tarafından tespit edilir.
Noterliğin devir işinde hazır bulunan Cumhuriyet Savcısı ile bu işte kendisine yardım etmek
üzere görevlendirdiği adalet memurlarına, Harçlar Kanununa göre tespit edilen yol tazminatı
Türkiye Noterler Birliği tarafından ödenir. Şu kadar ki, devir işinin süresi ne olursa olsun beş
günden fazlası için yol tazminatı verilmez” (md. 49).

14.3.Türkiye Noterler Birliği
Noterlik K.nun 163. maddesi Türkiye Noterler Birliğini düzenler: “Noterlik mesleğinin
amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini, mesleğin gelişmesini ve meslektaşlar arasında
birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip,
Türkiye Noterler Birliği kurulur. Birliğin merkezi Ankara'dır. (Değişik: 18/6/1997 - 4276/26
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md.) Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Birlik, amacına
uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir. Birlik, protokol
kurallarına uygun olarak resmi törenlere katılır. Oda Başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeliği
görevleri ücretsiz görülür. Bu işlerde ilgili olan yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer zaruri
giderler Birlik bütçesinden ödenir.
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı
görevleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun Başkanlık Divanında görev almamış üyeleri ile
disiplin kurulu başkan ve üyelerine katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir.
Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden seçilenlere yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer
zaruri giderler Birlik Bütçesinden ödenir. Bunların miktarı Kongrece belli edilir.
Noterler Kanununun 164. Maddesine göre, Adalet Bakanlığının Türkiye Noterler Birliği ve
birliğin mahalli organları olan noter odaları üzerinde gözetim ve denetim hakkı vardır. Birlik
ve odaların her türlü faaliyetleri ve hesapları adalet müfettişleri veya Cumhuriyet Savcılarınca
denetlenir. Denetleme usulü, Yönetmelikte gösterilir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren Türkiye Noterler Birliğinin merkezdeki sorumlu organları
ile noter odalarının başkan ve yönetim kurullarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine
yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet
Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre
yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son
verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin
süresini tamamlarlar.
Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki
tasarruflarına, Birliğin merkez ve mahalli organlarınca uyulması zorunludur. Bakanlık
tasarruflarını, idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı
veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde
yeni bir karar veren veya Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen
yerine getirmeyen birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
Görevine son verilen organların ceza sorumluluğu ayrıca vardır. Bu organların görevlerine
son verilmesine neden olan tasarruflarının hükmü yoktur.
164. maddenin son fıkrasına göre “Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin suç işlenmesini
veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca
varsa, Birliğin merkezindeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurulları valice
faaliyetten yasaklanabilir. Faaliyetten yasaklanma kararı, yirmi dört saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari
karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.”
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Her noter, Türkiye Noterler Birliğinin doğal üyesidir. Yaş sınırından emekli olan noterler
Birliğin fahri üyesi olurlar. Birlik Yönetim Kurulu, mesleğe hizmetleri dokunmuş kişilerin
fahri üyeliğe alınmasına karar verebilir.

14.4. Türkiye Noterler Birliğinin Görevleri
166. madde Türkiye Noterler Birliğinin görevlerini saymaktadır:
1. Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,
2. Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek, milletlerarası
toplantılara katılmak ve sair gerekli çalışmalarda bulunmak,
3. Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurslar açmak,
4. Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine
bildirmek,
5. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
6. Noter ve kâtiplerine, yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,
7. Üyelerinin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve sair
sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak,
8. Her adli yılın açılmasından evvel kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet
Bakanlığına rapor vermek,
9. Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak, (Noterler
bunun için çoğu defa ayrı bir arşiv odası veya dairesi tutmaktadır. Belgelere beklenmedik bir
zarar değmemesi için arşiv odası veya dairesinin suyu ve elektriği, su basması ve yangına
karşı bir tedbir olmak üzere kesilmektedir. Burada mutlaka yangın tüpü hazır tutulmalıdır.
Arşiv nemli olmamalı. Bazı noterler arşive nemölçer koyarak nem oranını denetliyorlar.)
10. Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun şekilde
yönetmek ve işletmek,
11. Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşme örneği
hazırlamak,
12. Noterlik işlemlerinin bu kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo
senetlerinin (Çek, poliçe ve emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler
arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse
varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak (İlgili resmi ve
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özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol
düzenlemekten kaçınamazlar),
13. Noterlerin genel menfaatlerini ve mesleğin ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak,
14. Noter odalarının üye sayısı ve faaliyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle noter
odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarını ve ödeme şeklini belli etmek,
15. (Ek: 2/3/2005-5309/5 md.; Değişik: 23/1/2008-5728/357 md.) 109’uncu madde hükümleri
saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirlemek,
16. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.”
Bunlara bakıldığında Türkiye Noterler Birliğinin görevinin noterler arasındaki mesleki
dayanışmayı güçlendirmek, noterlere maddi ve manevi destek vermek; noterliği geliştirmek
için çeşitli çalışmalar yapmak; noter çalışanlarını mesleki ve maddi açıdan desteklemek,
Birliğin gelirlerini iyi yönetmek şeklinde sınıflandırılabilir. Noterlik mesleğine yönelik kültür
faaliyetleri yapmak ve yapılanları desteklemek de bu görevler arasındadır.
Noterlerin görevleri, ilgili kanunun 60. ve 61. maddesi ve devamında düzenlenir. Noterlik
işlemlerinin şekli ise 72. madde vd. maddeler ve Noter Kanunu Yönetmeliğinde (RG
tarihi:13.07.1976 RG sayısı:15645) geniş olarak düzenlenir. Türkiye Noterler Birliği noterde
yapılan işlemlerin örneklerini yayımlayarak uygulamadaki yeknesaklığı sağlamakta, noterlere
de kolaylık temin etmektedir. Bu gelenek Osmanlı devletinden beri gelen “sakk” geleneğine
dayanmaktadır. Noterlerce bu işlem örneklerinin izlenmesi ve işlemlerin buna göre
yapılmasında uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önlemek yönünden yararlar vardır.
Noterler işlemlerini Türkçe olarak yapmaktadır. Yabancı dilde gelen belgeleri yeminli
tercümana Türkçeye çevirttikten sonra onaylamaktadırlar. Kuruluşundan itibaren noterlerin
evrak dili Türkçe olmuştur. 22 Temmuz 1295 (3 Ağustos 1879) tarihli Mukavelat Muharrirleri
Nizamnamesinin 5. maddesi “mukavelat muharrirleri tarafından tasdiki havi olan evrak lisan-ı
Osmanî üzere yazılacaktır” hükmünü getirmiştir. Buradaki lisan-ı Osmanî Türkçeden başka
bir şey değildir.

14.5. Noterlik İşlemlerinden Örnekler

1.
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
Bunun üzerine satış vaadinde bulunan S… S… şu suretle söze başladı: “Sahibi ve
hissedarı bulunduğum toplam emlak vergi rayiç değeri 322.001,66-TL. (Üçyüzyirmiikibinbir
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Türk Lirası Altmışaltı Kuruş) olan ve … ili … ilçesi Yukarızaferiye Mahallesi Pırnarlık
Kalebayırı mevkiinde bulunan ve tapunun 1218 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı 401,90 m2
yüzöçümlü Bahçeli Kargir Ev niteliğindeki gayrimenkulüm ile … ili … ilçesi … Mahallesi …
mevkiinde bulunan ve tapunun 1218 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı, 477,29 m2
yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev niteliğindeki gayrimenkullerimin ifraz tevhidinden sonra yeni
oluşacak parsel üzerinde; Zemin Katta 3 Adet Dükkan, 1. Katta 3 Adet Daire, 2. Katta 3 Adet
Daireden oluşan 2 katlı bir binayı inşa etmek koşuluyla, müteahhit N… D… isimli kişiye
satmayı vaad ediyorum.” diye sözlerini bitirdi.
Bunun üzerine müteahhit ve satın alma vaadinde bulunan N… D… söz alarak;
''Ben de sözü edilen taşınmazların ifraz tevhidinden sonra yeni oluşacak parsel üzerinde;
Zemin Katta 3 Adet Dükkan, 1. Katta 3 Adet Daire, 2. Katta 3 Adet Daireden oluşan 2 katlı
bir binayı plan ve projesine uygun olarak yapmayı vaad ve taahhüt ediyorum.” diyerek
sözlerini bitirdiler.
Arsa sahibi tekrar söz alarak: “Müteahhit ve satın alma vaadinde bulunandan inşaata
karşılık bir para alınmamış olup, buna karşılık müteahhit ve satın alma vaadinde bulunan
tarafından inşaat tamamlandıktan sonra; Zemin Kat 7,8 ve 9 Nolu işyerleri S… S…'a ait
olacaktır. Diğer bağımsız bölümler ise (1. Kat 1 Nolu Daire, 1. Kat 2 Nolu Daire, 1. Kat 3
Nolu Daire, 2. Kat 4 Nolu Daire, 2. Kat 5 Nolu Daire, 2. Kat 6 Nolu Daireler) müteahhit ve
satın alma vaadinde bulunana bırakılacak, müteahhit ve satın alma vaadinde bulunana
bırakılacak bağımsız bölümlerin ferağı tarafımdan verilecektir. Bana ait bağımsız bölümlerin
özellikleri ise şöyle olacaktır:
TEKNİK VE ÖZEL ŞARTLAR
-Ruhsat ve proje tesis edildikten sonra daireler proje üzerinde numaralanacak ve arsa sahibine
ait dükkanların ‘kat irtifakı’ tapu dairesinde tesis edilecek -projelerin hazırlanması, ruhsatın
alınması, iskan ve ruhsat harçları (arsa sahibinin dükkanlarına ait harçlar) inşaat yapımında
kullanılacak bütün malzeme giderleri, işçi, sigorta, stopaj giderleri, bina inşaatı sonunda bahçe
ve cadde tarafı tanzimi müteahhit tarafından yapılacak masraflar müteahhitçe N… D… D…
İNŞAAT tarafından karşılanacaktır.
-Arsa sahibi müteahhittin hiçbir borcundan sorumlu değildir.
-Sözleşme yapıldıktan sonra tapu devredilecek.
-Müteahhidin arsa sahibine vermeyi taahhüt ettiği işyerleri her şeyi bitmiş, sözleşme
hükümlerine uygun, anahtar teslimi verilecek. İnşaatın tamamlanması ruhsat tarihinden
itibaren 18 aydır.
ARSA SAHİBİNE VERİLECEK DAİRELERİN MALZEME ÖZELLİĞİ
1-İnşaatta hazır beton kullanılacak, betonlar brüt çıkacak.
2-İnşaatın içte ve dışta sıvaları bitecek, mantolama yapılacak (16 dens favori).
3-Dış doğramalara plastik kapılar Amerikan panel olacak.
4-Banyo ve wc.de duvarlar tavana kadar 1. sınıf Çanakkale Seramik olacak.
5-Banyo ve wc.de ayaklı lavabo, vitra s50 klozet takımı konacak. Armatürler ECA damgalı
olacak.
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6-Banyo ve mutfakta sıcak su tesisatları çamaşır-bulaşık makinesi girişleri yapılacak.
7-Salon ve odalar laminant parke, teras ve balkon tabanları 1. sınıf seramik olacak.
8-Mutfak dolapları akrilik, tezgahlar granit (star galaksi) olup armatürler takılmış olacak.
9-Müteahhit kendine kullandığı malzemeyi mal sahibine de kullanacak.
10-Elektrik tesisatı TSE standartlarına uygun olacak.
11-Bodrum katta 90.00 m2 depo dükkana aittir.
12-Asansör olacak. Çelik kapılar Kayseri Ermetsan marka olacak.
13-Çatı ahşap ve kiremit kaplaması olacak.
14-Kalorifer sistemi ve mutfaktaki ocak sistemi doğalgaz uyumlu olacak.
15-İhtilaf vukuunda Keşan mahkemeleri selahiyetlidir.'' diye sözünü bitirdi.
Bunun üzerine müteahhit ve satın alma vaadinde bulunan N... D... şu suretle söze
başladı: “Yukarıda özellikleri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların ifraz tevhidinden sonra
yeni oluşacak parsel üzerinde; ''Zemin Katta 3 Adet Dükkan, 1. Katta 3 Adet Daire, 2. Katta 3
Adet Daireden oluşan 2 katlı bir binayı inşa etmeyi ve arsa sahibinin istediği Zemin Kat 7.8
ve 9 nolu işyerleri S… S…'a ait olacaktır. Mal sahibine ait olacak olan bağımsız bölümleri,
sözleşme şartlarına uygun olarak yapıp teslim etmeyi, inşaatın tümünü tamamlamayı taahhüt
ve bu şartlarla bana verilen bağımsız bölümlerin ferağını almayı kabul ediyorum.” diye
sözünü bitirdi.
Taraflar tekrar söz alarak “İşbu sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergi rayiç
değerinin 322.001,66-TL. (Üçyüzyirmiikibinbir Türk Lirası Altmışaltı Kuruş olduğunu,
bu değerin 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yeniden değerlendirme ile bulunan emlak vergi
rayiç değerinden ve emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olamayacağı
hususunun noter tarafından tarafımıza bildirilmiş olduğunu, işbu sözleşmedeki değerin
sözleşmeye konu gayrimenkulün en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen
değerden az olması halinde, bu sözleşmenin tarafları olarak müştereken ve müteselsilen
sorumlu olacağımızı ve bu sözleşmeden doğacak ihtilaflardan dolayı noteri sorumlu
tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.” dediler.
Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgililere okunması için verildi. Okudular. Gerçek isteklerinin aynen
yazıldığını okuryazar ilgililerin bildirmeleri üzerine okuryazar ilgililer tarafından ve tarafımdan
imzalandı, mühürlendi. Otuzbir Temmuz İkibinondokuz … günü [31/07/2019]

2.
ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ
DEVREDEN
:
DEVİR ALAN :
DEVREDİLEN :

…
…
…
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PAY
DEVİR BEDELİ :
…
Ticari merkezi {.................} adresinde bulunan ve {.............} Ticaret Sicili
Müdürlüğünün {..............} sicil numarasında kayıtlı bulunan {..............} Vergi Dairesinin
{..............} vergi sicil numarasında kayıtlı {..............} unvanlı şirket ortaklarından ben
devreden adı geçen şirketteki {..............} payımı {..............} şirketin aktifine ve pasifine ilişkin
tüm hak ve borçlarıyla birlikte isimli kişiye {............} bedel karşılığında devrettim. Devir
bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devir konusu payların çekişmesiz ve yasal
maliki olduğumu, paylar üzerinde ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak
üçüncü kişiler lehine intifa hakkı, rehin veya başkaca bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya
payın devredilmesini engelleyecek herhangi bir önalım, geri alım önerilmeye muhatap olma
ve alım hakkının, sözleşme cezasının, Kanunda belirtilen rekabet yasağı dışında şirket
sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir rekabet yasağı hükmünün ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun
595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri
yasaklayıcı bir hükmün bulunmadığını, genel kurulun onayıyla şirkete karşı hüküm ifade edip
geçerli olacağını, şirket genel kurulunun onay vermemesi halinde devralanın menfi-müspet
tüm zararlarını karşılayacağımı, onay alınması halinde devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup
ticaret siciline tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün kanuni
süresi içerisinde pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde
adımın silinmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.
Ben devralan, {……} payını devreden {… …} isimli kişinin beyanında yazılı
olduğu şekilde, adı geçen şirketteki {........} payını bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali
yükümlülükleriyle birlikte {...........} bedel karşılığında devraldım. Devir bedelini kendisine
nakten ve tamamen ödedim. Devraldığım şirket paylarını devredenin beyanı ve şirket
sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama,
izin, onaya tabi olmadığını, devredenin payların devri konusunda gereken her türlü işlemi tek
başına ifaya yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin,
ağırlaştırılmış bir rekabet yasağının ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. maddesinde
belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete
ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret sicili müdürlüğünde ve
ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim

3.
ARAZİ KİRA SÖZLEŞMESİ
KİRAYA VEREN
KİRACI

:
:

{...}
{...}
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KİRA KONUSU
:
{...}
TAŞINMAZ
BAŞLANGIÇ TARİHİ :
{...}
KİRA SÜRESİ
:
{...}
KİRA BEDELİ
:
{...}
ÖDEME ŞEKLİ
:
{...}
1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz / taşınmazlar yine yukarıda yazılı bedel ve süre
ile kiracı … …’a kiraya verilmiştir.
2- Kiraya veren, kira konusu taşınmazı kiracının kullanım amacına uygun olarak
teslim etmek zorundadır.
3- Kiraya veren, kira süresince kiracının kira konusu taşınmaz üzerindeki üretimini ve
bu amaca uygun olarak yapacağı faaliyetleri engelleyici davranışlarda bulunamaz.
4- Kiracı, kiraladığı şeyi kendi malı gibi iyi kullanmaya ve bozulmamasına özen
göstermeye zorunludur.
5- Kiracı, kira konusu taşınmazda ve üzerindeki tesislerde kiraya verenin yazılı oluru
olmadan hiçbir değişiklik yapamaz.
6- Kiracı, kiraya verenin yazılı oluru olmadan kiralanan taşınmazı başkasına
kiralayamaz, yanına ortak alamaz. Aksi takdirde kiraya veren süre bitimini beklemeksizin kira
sözleşmesini bu nedenle feshedebilir.
7- Kiralanan taşınmaz üzerinde üçüncü bir şahıs hak iddia ederse kiracı hemen kiraya
verene haber vermeye zorunludur. Haber verilmezse bu nedenle doğacak zararlardan kiracı
sorumlu olacaktır.
8- Kiracı, sözleşme müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelenlerin
gezip görmesine ve incelemesine karşı koyamaz.
9- Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiralanan taşınmazı zamanında
ve temizlenmiş olarak kiraya verene teslim etmeye zorunludur. Taşınmazı geç teslim ederse
veya temizlemezse kiraya verenin bu yüzden uğrayacağı zararları ve yapacağı masrafları
tazmin etmek zorundadır.
ÖZEL KOŞULLAR:
{…}
4.
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
Kurucular: … …
……
……
Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı bulunan kurucular arasında bir adi ortaklık
kurulmuştur.
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1 :
...
2 :
...
Şirketin nevi ve merkezi:
Madde 2: Ortaklığın adı {...} olup, merkezi {...} adresindedir
Amaç ve konusu:
Madde 3: Ortaklığın amaç ve konusuna giren işlerin nevi ve mahiyetleri:
1- {...}
Süresi:
Madde 4: Ortaklığın süresi {...} tarihinden başlamak üzere {...} yıldır. Taraflar bu sözleşmeyi
haklı sebepler dışında tek taraflı olarak feshedemez. Karşılıklı rıza ile anlaşarak
feshedebilirler.
Sermaye:
Madde 5: Ortaklığın sermayesi {..….} olup;
Ortaklardan {… …} isimli kişi tarafından {……}
Ortaklardan {… …}isimli kişi tarafından {……} olarak sermaye konulmuştur.
İdare ve Temsil:
Madde 6: Ortaklığı idareye ve ortaklığı temsil ve ilzam etmeye, sulh ve ibraya ortaklardan
{……} yetkilidir. Diğer ortaklar haklı sebeplerle dilediği kişinin temsil ve idare yetkisini
kısıtlayabilir ve geri alabilirler.
Kâr:
Madde 7: Ortaklığın safî kârı, yapılmış her türlü masraflar çıkarıldıktan sonra geri kalan
miktardır. Bu kârdan ortaklar koymuş bulundukları sermaye nisbetinde hak sahibi olacaklar
ve paylaşacaklardır.
Hesap dönemi:
Madde 8: Hesap dönemi ilk yıl için başlangıç tarihinden aynı yılın Aralık ayının 31’inci
günün sonuna kadardır, sonraki yıllardada takvim yılı esas alınacaktır.
Demirbaşların tevzii:
Madde 9: Demirbaşlardan ortaklar ortaklığa koymuş bulundukları sermaye nisbetinde
sorumlu ve pay sahibi olacaklardır.
İhtilafların halli:
Madde 10: İhtilaf vukuunda {......} Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
Kanuni hükümler:
Madde 11: Bu sözleşmede kayıt olmayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

5.
İŞ SÖZLEŞMESİ
İŞVEREN :

{... …}
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İŞÇİ

:

{... …}

Sözleşme Şartları:
1- İşçi, işverenin {...} adresindeki faaliyette bulunduğu işyerinde {...} olarak çalışacaktır.
2- İşçiye bu hizmetine karşılık aylık {...} brüt ücret ödenecektir.
3- İşçi {...} tarihinden itibaren {...} süre ile işverenin işyerinde onun kendisine vereceği
görevi ile ilgili tüm işleri yapacak, yasa, tüzük, yönetmelik ve bu işyerinin genel çalışma
şartlarına aynen uyacaktır.
4- İşçi kendisine verilen görevleri tam ve noksansız yapmayı, aksi halde bundan doğacak
sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden beyan ve kabul eder.
ÖZEL ŞARTLAR: {…}
İŞVEREN {... …}

İŞÇİ {... …}

6.
MAL AYRILIĞI (EVLİLİK SONRASI)
“Bizler {...} tarihinde evlendik. Bu sözleşme {…} tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
aramızda mal ayrılığı rejimini kabul ettiğimizi, her birimizin yasal sınırlar içerisinde olmak
koşuluyla kendisine ait mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkının
olacağını, belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia edenin, iddiasını ispatla yükümlü
olacağını, aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen malların paylı mülkiyetimizdeki mallardan
sayılacağını, her birimizin kendi borçlarından dolayı ve kendisine ait mallarının tümüyle
sorumlu olacağını, mal rejiminin sona ermesi halinde her birimizin, diğerinin zilyetliğinde
bulunan mallarını geri alacağını, ayrıca üstün yararı olduğunu ispat edenin öteki önlemler
yanında diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı
mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebileceğini beyan ve kabul ederiz.”
diyerek sözlerini bitirdiler.
…/…/…
Ad soyad
(imza)

Ad Soyad
(imza)

7.
MAL ORTAKLIĞI (EVLİLİK SONRASI)
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“Bizler {...} tarihinde evlendik. Bu sözleşme {…} tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettiğimizi, kişisel mallarımız dışında kalan mallarımızın
ve bu malların gelirlerinin ortaklık mallarını oluşturacağını, bu mallara bölünmemiş bir bütün
olarak sahip olacağımızı ve hiç birimizin ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta
bulunamayacağını, her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevi tazminat
alacaklarının yasal olarak kişisel mallarımız olduğunu, ayrıca {...} tarafından ve diğer üçüncü
kişiler tarafından ayrı ayrı bizlere karşılıksız kazandırmalarının kişisel mallarımız bölümünde
yer alacağını, kişisel mal olduğu ispatlanamayan tüm mal varlığı değerlerimizin ortaklık
malımız sayılacağını, her birimizin ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak
yöneteceğini, her birimizin olağan yönetim sınırları içinde ortaklığımızı yükümlülük altına
sokabileceğini ve mallarda tasarrufta bulunabileceğimizi, olağan yönetim dışındaki iş ve
işlemler ile ilgili olarak diğerinin rızasını alarak ortaklığı yükümlülük altına sokabileceğimizi
veya mallarda tasarrufta bulunabileceğimizi, birimizin diğerinin rızasını alarak ortaklık
mallarını kullanmak suretiyle tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda, bu
meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri tek başına yapabileceğini, her birimizin
diğerinin rızasını almadan ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceğini,
terekenin borca batık olması halinde mirası kabul etmemek zorunda olduğunu, bu ortaklığın
sona ermesi durumunda her birimizin ortaklık mallarıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi
sorumlu olacağımızı, yönetim giderlerinin ortaklık mallarından karşılanacağını, her birimizin
kişisel mallarını yasal sınırları içerisinde yönetebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta
bulunabileceğini, bunların yönetim giderlerinin ise kişisel mallarımızın gelirlerinden
karşılayacağımızı, her birimizin evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme
yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, ortaklık malları veya bu mallara giren gelirleri
kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan, birimiz için
kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel malımız yanında ortaklık mallarının da
sorumlu olacağı hususunda bizlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan, kişisel ve
ortaklık malları ile sorumlu olacağımızı, diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarımız ve
ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olacağımızı, sosyal güvenlik veya
sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıyla
ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım
kurumunca ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan
sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye sırasında
o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılacağını, kişisel malların borçları ortaklık
mallarından veya ortaklık mallarının borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında
denkleştirme yapılacağını, her borcun ait olduğu mal kesimini yükümlülük altına sokacağını,
hangi kesime ait olduğu anlaşılamayanların ortaklık mallarına ilişkin sayılacağını, birimize ait
kişisel veya ortaklık malıyla bir başka kesime giren malvarlığı değerinin edinilmesi,
iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edinilmiş mallara katılma rejimindeki
değer artış payına ilişkin hükümlerin uygulanacağını; mal rejimi sona erdiğinde, mevcut
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ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anının esas alınacağını, birimizin ölümü veya
başka bir mal rejimini kabul etmemiz durumunda ortaklık mallarının yarısının, her eşe veya
mirasçılarına verileceğini, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma
yapabileceğimizi, birimizin ölümü halinde, sağ kalanın edinilmiş mallara katılma rejiminde
kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebileceğini,
ortaklık mallarına dahil olan birlikte yaşadığımız konut ve ev eşyasının birimizin ölümü
halinde sağ kalanın payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini
isteyebileceğini, birlikte yaşadığımız konut ve ev eşyası dışında kalan ve her birimiz için
üstün bir yararı bulunan diğer malvarlığı değerlerinin de tasfiye payımıza mahsuben
tarafımıza verilmesini isteyebileceğimizi kabul ve beyan ederiz.” diyerek sözlerini bitirdiler.
…/…/…
Ad soyad
(imza)

Ad Soyad
(imza)

8.
LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMESİ
DEVREDEN: S… G…
… Fatih / İSTANBUL
DEVRALAN: S… H…
… Kartal / İSTANBUL
DEVREDİLEN PAY: 136 Pay
DEVİR BEDELİ: 34.000,00 TL (Otuzdörtbin Türk Lirası)
Ticari merkezi … Fatih/ İSTANBUL adresinde bulunan ve … Ticaret Sicili
Müdürlüğünün … sicil numarasında kayıtlı bulunan … Vergi Dairesinin … vergi sicil
numarasında kayıtlı … İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
unvanlı şirket ortaklarından ben devreden S… G… adı geçen şirketteki 136 payımı şirketin
aktifine ve pasifine ilişkin tüm hak ve borçlarıyla birlikte S… H… isimli kişiye 34.000,00 TL
(Otuzdörtbin Türk Lirası) bedel karşılığında devrettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve
tamamen aldım. Devir konusu payların çekişmesiz ve yasal maliki olduğumu, paylar üzerinde
ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü kişiler lehine intifa hakkı,
rehin veya başkaca bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya payın devredilmesini engelleyecek
herhangi bir önalım, geri alım önerilmeye muhatap olma ve alım hakkının, sözleşme
cezasının, kanunda belirtilen rekabet yasağı dışında şirket sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir
rekabet yasağı hükmünün ve özetle Türk Ticaret Kanunu'nun 595. maddesinde belirtilen hak
ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri yasaklayıcı bir hükmün
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bulunmadığını, genel kurulun onayıyla şirkete karşı hüküm ifade edip geçerli olacağını, şirket
genel kurulunun onay vermemesi halinde devralanın menfi-müspet tüm zararlarını
karşılayacağımı, onay alınması halinde devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup, ticaret siciline
tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün kanuni süresi içerisinde
pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde adımın silinmesini
sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.
Ben devralan S… H…, payını devreden S… G… isimli kişinin beyanında yazılı olduğu
şekilde, adı geçen şirketteki 136 payını bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali
yükümlülükleriyle birlikte 34.000,00 TL (Otuzdörtbin Türk Lirası) bedel karşılığında
devraldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Devraldığım şirket paylarını
devredenin beyanı ve şirket sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına
ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin, onaya tabi olmadığını, devredenin payların devri
konusunda gereken her türlü işlemi tek başına ifaya yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme
ve yan ödeme yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış bir rekabet yasağının ve özetle Türk Ticaret
Kanunu'nun 595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı,
devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret
sicili müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul
ve beyan ederim.
DEVREDEN
DEVRALAN
S… G…
S… H…
Bu onaylama işlem (NK. 90. md.) altındaki imzaların gösterdiği … Nüfus Müdürlüğünden
verilmiş 14/10/2010 tarih, 2915 kayıt, O10 seri ve … numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına
göre … ili, … ilçesi, … mahallesi/köyü, 74 cilt, 13 aile sıra, 29 sıra numaralarında nüfusa
kayıtlı olup, baba adı Hasan, ana adı Halime, doğum tarihi 17/2/1981, doğum yeri Eceabat
olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren … T.C. kimlik
numaralı S… G… ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 07/05/2028
geçerlilik tarihli, … seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba
adı Nazım, ana adı Fahriye, doğum tarihi 2/1/1966 olan ve halen yukarıdaki adreste
bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren … T.C. kimlik numaralı S… H… isimli kişilere
ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. (Beş Temmuz İkibinonsekiz) …
günü 05/07/2018
DAYANAK: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Nisan 2018 tarihli … sayının …. ve …
sayfalarında yer alan … İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait anasözleşmenin tetkikinde S… G…'in şirkette 136 Pay karşılığı
34.000,00 TL değerinde hissesi olduğu görüldü. İşbu dayanak Noterlik Kanununun 79.
maddesine göre eklenmiştir.
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DAYANAK: … Ticaret ve Sanayi Odasından verilme 04.07.2019 tarih ve 1443 sayılı …
İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİne ait
ortaklık teyit belgesinin tetkikinde S… G…'nin şirkette 136 Pay karşılığı 34.000,00 TL
değerinde hissesi olduğu görüldü. İşbu dayanak Noterlik Kanununun 79. maddesine göre
eklenmiştir.
DAYANAK: … 1. Noterliği'nden 30 Mart 2017 tarih ve 3346 yevmiye numarası ile tastikli
… İNŞAAT TARIM NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİne
ait genel kurul toplantı ve müzakere defterinin 10. sayfasında yer alan 05/07/2018 tarih ve 10
sayılı kararın tetkikinde S… G…'nin şirkette mevcut 136 Pay karşılığı 34.000,00 TL
değerindeki hissesinin tamamının S… H…'ye devredilmesine muvafakat ettikleri görüldü.
İşbu dayanak Noterlik Kanununun 79. maddesine göre eklenmiştir.
… 1. NOTERİ
Ad soyad
(İmza ve mühür)

9.
DÜZENLEME ŞEKLİNDE İŞLETMENİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ
Yirmibeş Haziran İkibinondokuz, Salı günü 25/06/2019
Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben … 1. Noteri G… S… Yerine İmzaya Yetkili Katip
G… M… … Mah. Narin Sok. no: 22/b … / … adresindeki dairemde görev yaparken yanıma
gelen ve gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 15/04/2028 geçerlilik tarihli, …
seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Turan, ana adı
Maral, doğum tarihi … olan, …T.C. kimlik numaralı, halen Merkez Mesudiye Cumhuriyet
Mevkii … … / EDİRNE adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu bildiren ilgili E…
G…, gösterdiği Keşan Nüfus Müdürlüğünden verilmiş … tarih, … kayıt, … seri ve …
numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre … ili, … ilçesi, Mesudiye mahallesi/köyü, … cilt,
… aile sıra, … sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Kahraman, ana adı Hacer,
doğum tarihi …, doğum yeri … olan, T.C. kimlik numaralı, halen … EDİRNE adresinde
oturduğunu ve okuryazar olmadığını bildiren ilgili E… H…, DÜZENLEME ŞEKLİNDE
İŞLETMENİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ düzenlenmesini istediler. Birlikte gelen ve gösterdiği
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş … geçerlilik tarihli, … seri numaralı, fotoğraflı
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Habib, ana adı Hasibe, doğum tarihi …
olduğu anlaşılan ve … T.C. kimlik numaralı, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar
olduğunu söyleyen M… K… ile gösterdiği … Emniyet Müdürlüğünden verilmiş …/11/1992
tarih, … seri ve … belge numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre Tokat ili, Reşadiye ilçesi,
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Kavlağandere mahallesi/köyü, … cilt, … aile sıra, … sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup,
baba adı Sabir, ana adı Alsu, doğum tarihi …/9/1972, doğum yeri … olduğu anlaşılan ve
…T.C. kimlik numaralı, halen … adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen M…
H… isimli kişiler tanık olarak geldiklerini söylediler. Tanıkların Türk Medeni Kanunu'nun
536. maddesine göre tanıklığa engel bir hallerinin olmadığını sorarak öğrendim. İlgililerin
kimlikleri hakkında yukarıda yazılı belgeler ile tanıkların beyanından kanı sahibi olduğum
gibi bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu ve ilgililerden E… G… adlı kişinin
okuryazar olduğunu E… H… adlı kişinin okuryazar olmadığını anladım. İlgililer; E… G…,
E… H… tanıkların yanında şu suretle söze başladılar.
“Ben devreden E… G…, … adresinde, işletme numarası … olan hayvan işletmesini ve bu
işletmeye ait işletme hakkının tamamını 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında
devir ve teslim ettim. Devir bedelini nakten ve tamamen aldım. Başka bir alacağımın
kalmadığını beyan ve kabul ederim.
Ben devralan E… G…, … adresinde, işletme numarası … olan hayvan işletmesini ve bu
işletmeye ait işletme hakkının tamamını 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında
devir ve teslim aldım. Devir bedelini nakten ve tamamen ödediğimi, herhangi bir borcumun
kalmadığını beyan ve kabul ederim.” diyerek sözlerini bitirdiler.
Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgiliye okunması için verildi. Okudu. Yazılan bu tutanak,
okuryazar olmayan ilgiliye tarafımdan tanıklar huzurunda okundu, açıkça anlatıldı. Gerçek
isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgilinin bildirmesi okuryazar olmayan ilgilinin
bildirmesi, tanıkların da beyanların aynen yazıldığını ifade etmeleri üzerine okuryazar
olmayan ilgilinin sol el başparmak izi bastırıldı. Okuryazar ilgili tarafından, tanıklar ve
tarafımdan imzalandı, mühürlendi. Yirmibeş Haziran İkibinondokuz, Salı günü 25/06/2019
E… G… E… H…
TANIK … TANIK …
M… K…, M… H…
… 1. NOTERİ G… S… Yerine İmzaya Yetkili Katip G… M…

10.
ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
PLAKA NO: …
MARKASI: HYUNDAI MODELİ: 2001
CİNSİ: OTOMOBİL-AA Sedan TİPİ: ACCENT 1.3 LX HD
MOTOR NO: … YAKIT CİNSİ: BENZINLI_LPG
ŞASİ NO: …
ESKİ K. AMACI: HUSUSİ YENİ K. AMACI: HUSUSİ
ESKİ S. TÜRÜ: NORMAL (AYNI PLAKA İLE) YENİ S. TÜRÜ: NORMAL (AYNI
PLAKA İLE)
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ESKİ K. ŞEKLİ: YOLCU NAKLİ YENİ K. ŞEKLİ: YOLCU NAKLİ
ARAÇLA BİRLİKTE DEVREDİLEN:
UYGUNLUK / İZİN BELGESİ:
MÜLKİYET BELGESİ: … numaralı Motorlu Araç Tescil Belgesi
KASKO DEĞERİ: 0,00 Türk Lirası
KASKO KODU: 0
SATIŞ BEDELİ: 20.750,00 Yirmibinyediyüzelli Türk Lirası
Satıcı, yukarıdaki nitelikleri ve bedeli yazılı aracı alıcıya halihazır durumu ile satarak bedelini
aldığını ve aracı teslim ettiğini, Alıcı, bu aracı halihazır durumu ile görüp beğenerek ve
bedelini ödeyerek teslim aldığını, plaka değişikliği beyan edilmediğini, aracı aynı plaka ile
aldığını ve aracın tescil belgesini teslim aldığını, sigortasını yasal süre içerisinde
yaptıracağını, taraflar satıcının ikinci el motorlu kara taşıt ticareti yapmadığını, beyan ve
kabul ederler. (Onyedi Temmuz İkibinondokuz) Çarşamba günü …/07/2019
SATICI H. D.
Adres … / …

ALICI S. K.
Adres … / …

Bu Onaylama işlem (N. K. 90. md.) altındaki imzaların gösterdiği … Emniyet
Müdürlüğü'nden verilmiş …/05/2019 tarih, … seri ve …belge numaralı fotoğraflı Sürücü
Belgesine göre …, … cilt, … aile sıra, … sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı
H…, ana adı F…, doğum tarihi …, doğum yeri … olan ve halen yukarıdaki adreste
bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren … T.C. kimlik numaralı H… H… ile gösterdiği
… Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş …/05/2000 tarih, …kayıt, … seri ve …numaralı fotoğraflı
Nüfus Cüzdanına göre … mahallesi/köyü, … cilt, … aile sıra, … sıra numaralarında nüfusa
kayıtlı olup baba adı …, ana adı …, doğum tarihi …, doğum yeri … olan ve halen yukarıdaki
adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren … T.C. kimlik numaralı S… K… isimli
kişilere ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım.
Onyedi Temmuz İkibinondokuz, Çarşamba günü 17/07/2019
… 1. NOTERİ
T… G…
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgeleyen ve
kanunlarla verilen başka görevleri yerine getiren görevliye noter denir. Noterlik
bir kamu hizmetidir.
Noterlik işlemleri noterlik dairesinde görülür. Noterlik dairesi resmî daire niteliğindedir.
Noterlik dairesinde noter ve emri altında bulunan kâtip ve hizmetliler bulunur. Başkâtip
noterlik dairesinin şefidir.
Türkiye Barolar Birliği noterlik mesleğinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini,
mesleğin gelişmesini ve meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu
kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip meslekî kuruluştur. Her noter, Türkiye Noterler
Birliğinin doğal üyesidir.
Türkiye Noterler Birliği noterde yapılan işlemlerin örneklerini yayımlayarak uygulamadaki
yeknesaklığı sağlamakta, noterlere de kolaylık temin etmektedir. Noterlerce bu işlem
örneklerinin izlenmesi ve işlemlerin buna göre yapılmasında uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını
önlemek yönünden yararlar vardır. Nitekim uygulamada noterler vasıtasıyla yapılan hukukî
işlemlerde belli formların takip edildiği görülür. Yukarıda bir fikir vermesi amacıyla
noterlerde yapılan hukukî işlemlerden bazıları örnek olarak aktarılmıştır.

337

Sayfa 338

Bölüm Sonu Soruları
1)

Hukuk tarihimizde noterlik işlemleri 19. yüzyılın son çeyreğine kadar hangi
görevli tarafından yürütülmüştür?
A)

Kadı

B) Katibiadl
C) Mukavelat muharriri
D) Kassam
E) Başkâtip

2)

Aşağıdakilerden hangisi “noter” terimi için bir tanım olabilir?
A)

Çözümü özel bilgi ve tekniğe bağlı konularda hâkimin bilgisine başvurduğu

uzman kişi
B) Adliye ve diğer hukuk kurumlarını denetleyen görevli
C) Hukuki güvenliği

sağlamak ve

anlaşmazlıkları

önlemek için işlemleri

belgelendiren ve kanunlarla verilen başka görevleri yerine getiren görevli
D) Hukukî uyuşmazlıkların çözümü için görevlendirilen, devlet tarafından atanan,
bağımsızlık ve teminatları Anayasa tarafından garanti edilen görevli
E) Kamu adına mahkemelerde dava açıp iddiada bulunan kişi
3) I. Taşınmaz bağışlama vaadi sözleşmesi
II. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
III. Miras taksimi sözleşmesi
IV. Taşınır mallarda bağışlama sözleşmesi
Yukarıdaki sözleşmelerden hangisi/hangileri noterde düzenlenebilir?
A)

Yalnız II

B) I-II-II
C) I-II-IV
D) II-III-IV
E) Hepsi
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4) “Bizler 20 Temmuz 2019 tarihinde evlendik. Bu sözleşmenin yapıldığı tarihten
itibaren geçerli olmak üzere aramızda mal ayrılığı rejimini kabul ettiğimizi…”
Yukarıdaki alıntı aşağıdaki sözleşmelerden hangisinden yapılmış olmalıdır?
A)

Yarıcılık sözleşmesi

B) Evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi)
C) Anlaşmalı boşanma protokolü
D) Evlat edinme sözleşmesi
E) Düzenleme Şeklinde İşletmenin Devri Sözleşmesi
5) Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbaş eşyadan noterle
birlikte kim sorumludur?
A)

Cumhuriyet savcısı

B) Sulh mahkemesi hâkimi
C) Başkâtip
D) Mahkeme mübaşiri
E) Asliye mahkemesi hâkimi
6) “Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiralanan taşınmazı
zamanında ve temizlenmiş olarak kiraya verene teslim etmeye zorunludur.”
Yukarıdaki alıntı aşağıdaki sözleşmelerden hangisinden yapılmış olmalıdır?
F) Araç kira sözleşmesi
G) Arazi kira sözleşmesi
H) Taşınır bağışlama sözleşmesi
İ)

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

J) İnşaat Sözleşmesi
7) “Satıcı, yukarıdaki nitelikleri ve bedeli yazılı aracı alıcıya halihazır durumu ile
satarak bedelini aldığınıve aracı teslim ettiğini, ______, bu aracı halihazır durumu ile
görüp beğenerek ve bedelini ödeyerek teslim aldığını…”
Yukarıda boş bırakılan kısım için hangisi en uygundur?
A) Satıcı
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B) Araç bağışlayan
C) Kiracı
D) Kiraya veren
E) Alıcı
8) Notere yabancı dilde gelen belgeyi Türkçe’ye çevirme işini kim yapar?
A) Çevirmen
B) Yeminli tercüman
C) Hizmetli
D) Noter
E) Başkâtip
9) “Noterlik işlemlerinin şekli ise 72. madde vd. maddeler ve Noter Kanunu
Yönetmeliğinde geniş olarak düzenlenir. Türkiye Noterler Birliği noterde yapılan işlemlerin
örneklerini yayımlayarak uygulamadaki yeknesaklığı sağlamakta, noterlere de kolaylık temin
etmektedir.”
Yukarıdaki alıntıda dile getirilen hassasiyet eski hukumuzdaki hangi usulün bir
yansımasıdır?
A) Sakk usulü
B) Hüccet usulü
C) Tapulama usulü
D) İlam usulü
E) Takrir usulü
10) “Ben devralan, payını devreden A’nın beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen
şirketteki…”
Yukarıdaki alıntı aşağıdaki sözleşmelerden hangisinden yapılmış olmalıdır?
A) İş sözleşmesi
B) Adi şirket sözleşmesi
C) Miras taksimi sözleşmesi
D) Şirket hisse devri sözleşmesi
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E) Satış sözleşmesi

1)A, 2)C, 3)E, 4)B, 5)C, 6)B, 7)E, 8)B, 9)A, 10)D
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