
MEDENİ YASANIN İRDELENMESİ 

Mehmet KARAGÖZ 

1. GÎRİŞ 

Hukukun bir dalı olan Medeni Yasayı 
irdelemeden önce; hukukun toplum 
için neden gerekli olduğuna kısaca de-
ğinmek gerekir. 

İlk bakışta hukukun hakim, savcı, avu-
kat vb. kişiler için gerekli olduğu, 
bunların dışında kalan kişilerin hukukla 
ilgilerinin olamayacağı düşünülebilir. 
Tabi ki bu düşünce doğru değildir. 
Çünkü günlük yaşantımızda giriştiği-
miz ilişkilerin büyük çoğunluğunu hu-
kuk düzenler. Toplumsal hayatın bir 
düzen ve güven ortamı içerisinde akıp 
gitmesi için hukuk herkes için gerekli 
hatta zorunludur. Hukuk olmaksızın 
güven içerisinde yaşamak mümkün 
değildir. 

Yaşamak için havaya olan ihtiyaç gibi, 
toplum yaşamında da hukuka ihtiyaç 
vardır. Bu anlamda hukuk; Hiç kimse 
tarafından bulandırılmadığı ve bir sal-
dırı yapılmadığı sürece teneffüs ettiği-
miz hava gibi görülmez ve tutulmaz, 
ancak kaybettiğimiz zaman değerinin 
farkına vardığımız sağlık gibi bir şey-
dir. Örneğin: Kişiliğimize veya malı-
mıza bir saldırı yapılmadığı sürece hu-
kukun varlığım ve gerekliliğini hisset-
meyiz. Ancak aksi bir durum ile karşı-
laştığımız yani haksızlığa uğradığımız 
zaman hukukun varlığım ve gereklili-
ğini hatırlarız. 

»Zonguldak Kadastro Müdürü 

Hukuk kuralları objektiftir, geneldir, 
herkese hitap eder. Bu kurallara saygı 
gösterilmezse bazen kendiliğinden, 
bazen de ilgilinin istemi üzerine devlet 
duruma el koyar. Haksız olan tarafa 
hukuk kurallarını uygular. 

Günümüz toplumlarında düzeni sağla-
yan kuralların en önemlisi ve en başta 
geleni hukuk kurallarıdır. 

Bu bilgiler ışığında hukuk kurallarını 
şöyle tanımlayabiliriz: "Toplum halin-
de yaşayan insanların birbirleriyle ve 
toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve 
uyulması kamu kudretiyle desteklenen 
sosyal kuralların bütünüdür. Bu ku-
rallara uyulması Devlet tarafından 
teminat altına alınmıştır." 

2. MEDENİ HUKUK 

Medeni Hukuk; kişilerin durumlarını, 
diğer kişi ve mallarla eşitlik esasına 
dayanan ilişkilerini düzenleyen özel 
hukukun en geniş dalıdır. Medeni "uy-
gar" demektir. Hukukta dilinde Medeni 
Hukuk, "Yurttaşlar Hukuku" anla-
mındadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Medeni Hukuku-
nu irdelemeden önce, Osmanlı İmpa-
ratorluğunun Hukukuna kısaca değin-
mek gerekir. Osmanlı Hukuku genel 
olarak İslam Dininin esaslarına dayanı- 
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yordu. Tazminattan sonra bazı önemli 
yasalar batıdan özellikle Fransa'dan 
alınmaya başlanmıştır. Bu yasalardan 
yararlanılarak hazırlanan "Mecelle" 
1876 tarihinde tamamlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. Mecelle'de borç ilişkileri, 
eşya hukuku ve hukuk usulüne ait bazı 
konular düzenlenmiştir. Mecelle, Os-
manlı İmparatorluğunun eksik kalmış 
Medeni Yasası sayılabilir. Çünkü Me-
deni Hukukun önemli bölümlerinden 
olan Aile Hukuku ve Miras Hukukuna 
Mecelle'de yer verilmemiştir. Bunlar 
yine eski Fıkıh (İslam Hukuku) esasları 
içinde bırakılmıştır. Aile Hukukunun 
konulan olan evlenme, boşanma, ve-
sayet ve miras işleri şeriat hükümlerine 
tabi olarak devam etmiştir. Eşya Huku-
kunun taşınmaz mallara ilişkin kısımla-
rı ise 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi 
ile düzenlenmiştir. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra Os-
manlı Hukukunun, toplumun ihtiyaçla-
rına cevap veremediği görülmüştür. 
Ülkede hukuk birliği oluşturmak, yeni 
ve batılı anlamda Medeni Yasaya sahip 
olmak için çalışmalara başlanmıştır. 
Ülkenin Medeni Yasa ihtiyacı iki şe-
kilde karşılanabilirdi. Ya hukukçular 
tarafından Ülkenin özelliklerine uygun 
bir yasa hazırlanacak ya da batıda 
mevcut medeni yasalardan biri alına-
rak, bazı değişiklikler yapıldıktan sonra 
bünyeye uygun hale getirilecekti. Ön-
celikle 1. yöntem denendi. Ancak ka-
nun hazırlama komisyonlarının çalış-
maları başarılı olamadı. Bu kez 2. 
yöntemde karar kılındı. Fransa, Al-
manya ve İsviçre medeni yasaları in-
celendi. Anlaşılması en kolay, en pratik 
ve en yeni olan İsviçre Medeni Yasası-
nın alınması kararlaştırıldı. 

Medeni Hukukun kurallarını yasa hali-
ne getiren 743 Sayılı Türk Medeni Ya-
sası, İsviçre Medeni Yasasının Fransız-
ca metninden tercüme edilerek, yapılan 
değişikliklerden sonra 4 Ekim 1926 
tarihinde "Mecelle" nin yerine yürür-
lüğe konulmuştur. Medeni Yasa toplam 
937 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca 
544 maddelik 818 sayılı Borçlar Yasası 
da konusu itibarı ile Medeni Yasanın 
bir bölümünü oluşturur. 

Medeni Yasanın 1. den 7 ye kadar olan 
maddelerine başlangıç maddeleri denir. 
Medeni Yasanın başlangıç maddeleri, 
bütün Medeni Hukuka hatta özel huku-
ka uygulanabilen bir takım genel hu-
kuk kurallarından oluşmaktadır. Mede-
ni Yasanın bütün hükümleri, başlangıç 
maddelerinin gösterdiği ışık altında 
incelenmektedir. 

Türk Medeni Yasasının Bölümleri: 

• Kişiler Hukuku 
• Aile Hukuku 
• Miras Hukuku 
• Eşya Hukuku 
• Borçlar Hukuku 

Bütün bu hukuk dallan, 937 maddelik 
Medeni Yasa ve 544 maddelik Borçlar 
Yasası ile düzenlenmiştir. 

• Kişiler Hukuku: Medeni Yasanın 
1. Bölümünde ve 8-81 maddeleri ara 
sında düzenlenmiştir. "Hak sahibi ola 
rak gerçek ve tüzel kişiyi, kişiliğin ka 
zanılmasını, kaybedilmesini, unsurları 
nı, kişilerin haklardan nasıl yararlana 
caklarını, haklarını nasıl kullanacakla 
rını ve ehliyet konusunu düzenler." 
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? Aile Hukuku; Medeni Yasanın 2. 
Bölümünde 82-438 maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. "Nişanlanma, evlenme, 
boşanma, nafaka, nesep, evlat edinme 
müesseseleriyle, kişilerin aile içindeki 
durumlarım düzenler. Aile bağlan ile 
yakın  ilişkisinden  dolayı  velayet  ve 
vesayet kurumları da aile hukuku için 
de yer almaktadır." 
? Miras Hukuku: Medeni Yasanın 
3. Bölümünde ve 439-617 maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. "Gerçek kişi 
lerin ölümünden sonra ki parayla öl 
çülebilen bütün hak ve yükümlülükleri 
nin ne olacağını, kimlere ve nasıl geçe 
ceğini düzenler." 

? Eşya Hukuku: Medeni Yasanın 4. 
Bölümünde ve 618-937 maddeleri ara 
sında düzenlenmiştir. "Kişilerin taşınır 
ve taşınmaz eşya üzerinde kurdukları 
egemenlik ve tasarruf haklarını düzen 
ler. " 

? Borçlar Hukuku: Borçlar Hukuku, 
8 Mayıs 1926 tarihinde yayınlanarak ve 
4 Ekim 1926 tarihinde (Medeni Yasa 
ile birlikte)  yürürlüğe giren 544 mad 
delik 818 Sayılı Borçlar Yasasıyla dü 
zenlenmiştir. Ayrı bir yasayla düzen 
lenmiş olmasına rağmen konusu itiba 
rıyla Medeni Hukukun bir dalını oluş 
turur.  "Kişiler arasında doğan çeşitli 
borç ilişkilerini ve bunlardan doğan 
alacak haklarını düzenler." 

3. İRDELEME 

Halen yürürlükte bulunan Medeni Ya-
sa; sosyal değişimler, gelişen koşullar 
ve doğan ihtiyaçlar göz önünde bulun-
durularak günümüze kadar birçok kez 
değişikliğe uğramıştır. Ancak Medeni 
Yasanın dilinin çok eski ve anlaşılmaz 

olduğu, bazı maddelerinin toplum 
beklentilerinin gerisinde kaldığı, top-
lum ihtiyaçlarına cevap vermediği, 
değiştirilmelerinin gerektiği söz konu-
su edilmektedir. 

Öte yandan Medeni Yasanın bir çok 
maddesinin de dil olarak değilse de 
içerik olarak toplum ihtiyaçlarına ce-
vap veren durumda olduğunu belirtmek 
gerekir. 

Bu yazıda Medeni Yasanın toplum 
ihtiyaçlarına cevap veren maddeleri 
değil, tenkit edilen bazı maddeleri, ir-
delenmeye çalışılmıştır. 

3.1. MEDENİ YASA MADDE : 11 
(REŞİT OLMAK) 

Medeni haklan kullanma ehliyetine 
sahip olmak için reşit olmak (rüşte u-
laşmak) gerekir. Reşit insan, Yasanın 
aradığı rüşt yaşma erişmiş olan veya 
bazı olaylar sonucu sanki bu yaşa eriş-
miş gibi işleme tabi tutulan kişidir. 
Rüşt yaşı 18 olarak belirlenmiştir. 18 
yaşını bitiren kişi reşit ve medeni hak-
larım kullanmaya ehildir. Anne ve ba-
banın velayetindeyse velayetten, vesa-
yet altındaysa vesayetten, kurtulmuş 
olur. Bu rüşte normal rüşt denir. 

Bazı hallerde bir kimse, henüz 18 yaşı-
nı bitirmemiş olmasına rağmen reşit 
sayılabilir ki buna erken rüşt denir. 
Erken rüşt iki halde söz konusu olur. 
Bunlardan biri evlenmeyle erken rüşte 
erme, diğeri ise kaza-i (yargısal) rüşt-
tür. 

Evlenme kişiyi reşit kılar. Evlenme 
ehliyeti erkek için 17, kadın için 15 
yaşının bitirilmesiyle başlar. Ancak 
mahkeme  olağanüstü  durumlarda ve 
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çok önemli nedenlerden ötürü, 15 yaşı-
nı bitirmiş bir erkeğin veya 14 yaşım 
bitirmiş bir kadının evlenmesine izin 
verebilmektedir. Buna olağanüstü ev-
lenme rüştü denir. Bu durumda evlenen 
erkek asıl rüşt yaşından üç yıl önce, 
evlenen kadm ise dört yıl önce reşit 
olur. Evlenmeyle kazanılan rüşt kesin 
ve sonsuzdur. Yani 14 yaşında evlenen 
kadm iki gün sonra boşansa dahi reşit 
kalmakta devam eder. 

Irık-lemo Hu maddenin s.ıülıMı nklıı-
şiiiiiıı so\lomek mili nkım ıL-üıklır. 
( urıkü 14 y;ısiıiıl,ı lAİenen kM. ıkı yun 
N'IPM Iv.lş . l l l ı . l    \ , l  ( l . l  « ."M OİsC,  ICjlt   Ll l 
m.ı\.ı \,mı İN \ aşındaki l . iş i le i :n  sahip 
Dİıiııeu lı.ıkl.iı ı kııll;ııını.ı\.ı \o \ap,ıbı-
k-ıekk-ıı  ı ^ l e i ı   \apnu\a ek\.uıı cık-ı 
Mu . I \ Ü İ  /amanda   I!-' vaynda nnima! 
ÎM-j lC  Uİ . IŞ ı lHİ . l ı . l  lM l l . l k ı l / l l k l l l  

3.2. MEDENİ YASA MADDE : 12 
(KAZA-İ ERKEN RÜŞT) 

15 yaşım bitiren bir küçüğün; menfaa-
tinin olması, kendi isteği, anne ve ba-
basının birlikte izni ve asliye hukuk 
mahkemesi kararıyla 18 yaşını bitir-
mişçesine reşit sayılır. Buna kaza-i rüşt 
denir. Kaza-i rüşt karan kesindir. Kişi-
den geri alınamaz. Ancak kaza-i rüşt 
evlenme rüştünü etkilemez. Örneğin: 
Kaza-i rüştüne karar verilmiş 16 yaşın-
daki bir erkek, evlenme rüştünü ka-
zanmış olmaz. 

hdekme. i «eı bıu/ "»unu ııdek'\eıe-
uıını/ e\Iıiık \<ı<>ımn on A/ İS\" cık.ı-
IIIIVMM ıkısunıılmüyuı's.'.. ııı.ılıkoıiK-
k.ıiJii ık- k<ı/:ınılaiı ka/ii-ı cıkcn nalını 
c\ fılıüc ı/in vırrnK'si ucıckıı (, üııkiı 
ka/a-ı ııı^t L.tnın ^ı-ıiJlıklı: kuııni ku-
rumlan ıula işe unmek İLMİ alınır U)5~ 
Sa\ılı  lîıAİel  McmiMİau  > aMi»ı  nul 

40). Yani kişiye kamu kurumunda iş 
yapabilirsin, sorumluluk alabilirsin, 
ancak evlilikte sorumluluk alamazsın, 
denilmektedir. 

3.3. MEDENİ YASA MADDE : 19- 
20-21 (İKAMETGÂH) 

Bir kimsenin ikametgâhı, yerleşmek 
niyeti ile oturduğu yerdir. 

Medeni Yasa belirli hallerde bazı kişi-
lerin fiilen oturdukları yerleri dikkate 
almayarak, ikametgâhlarını belirleye-
bilmektedir. Bunlardan; 

! \ h  Lu.lml.ir: i\' niının ıLmul;.1 ıhı !.n-
ı . i M i ı ın  ı'^.mKi'i-ıiıiılır. V.IK ı k . u i ı i ı i n  
aı,Mca"'iı bcs.ınına ıLt\dsi!)i.f.ıl.i . a t k ı l ı  
n ic i l ıkc ı i ıc .  ' .öç  mm  ık. ı . - i ıchi . ı l . i 'n ı ı  b ı .  
llUKİllL'lı \Cl  >llallk^IIK>ldll 

IKİL'ICIIIC I l ı 1  nı.i'.klc ılc liunıııi'iı/ kn--
u l L ı ı ı ı v  ıiMiı.iiiı.ıl.Luh: Hu : n . u l . k  "Karı 
koca ikametgahlarını birlikle 
belirlerler. Anlaşmazlık halinde iki 
tarafında görüşü alınarak mahkeme 
tarafından ikametgah belirlenir. " şek-
linde değiştirilebilir. 

3.4. MEDENİ YASA MADDE : 82 
(NİŞANLANMA) 

Nişanlanma; ileride birbirleriyle ev-
lenmek isteyen ayrı cinsten iki kişinin, 
bu niyetlerini beyan etmeleridir. Ni-
şanlanma evlenme vaadi ile olur. 

Iklck'IlK"   Hı'dı-lll V- LİVlıil .MİO l i l l k ı l k l l  
ı ' i^tin' ın ı ım ı  i l e  h. ı \ | ı \ ı i ı  Medeni  > ^SÎRLI 

nişanlanın.- hukuk kınalı Iİ.IIIIK-
•jeuîihuı^ıiı v> ııııı lüikıık'i suruu-ljr du-
uuımakUKİM Ancak öı f *e .uk-lLMimi/e 
yı 'ıiv hileni. \oicıL ıne\uıı  nlıuı  '  M/. ' 
/■ wı '. hukuk kıımlı IIJIIIK- L-CIII I'IHC- 
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mistir. Dolaysiyla nişanlanmadan do-
ğan borçlar ve haklar hukuken mevcut 
olduğu halde; söz kesme işleminde 
hukuken herhangi bir hak ve borç 
doğmamuktadır. Söz kesmenin de hu-
kuk kuralı haline getirilmesini isleyen-
ler vardır. 

Olc yandan nişanlanmanın hukuk ku-
ralı haline getirilmiş olmasını gereksiz 
görenler yani Aile Hukukunun evlenme 
ile başlamasını isleyenler de vardır. 

3.5. MEDENÎ YASA MADDE : 88 
(EVLENME) 

Evlenme, ayrı cinsten iki kişinin gerçek 
ve yasal yoldan birleşmesidir. 

Erkek 17, kadın 15 yaşını doldurma-
dıkça evlenemez. Bu yaş sınırları, evli-
lik için normal rüşt yaşıdır. Bir de ola-
ğanüstü evlenme rüştü vardır. Buna 
göre; olağanüstü durumlar ve çok ö-
nemli nedenlerden ötürü mahkeme, 15 
yaşını bitirmiş bir erkeğin veya 14 ya-
şını bitirmiş bir kadının evlenmesine 
izin verebilir. Buradaki önemli nedeni 
mahkeme belirleyecektir. Karardan 
önce; anne, baba veya varsa vasinin 
dinlenmesi gerekir. 

İrdeleme: Olağanüstü evlenme rüştü ile 
14-15 yaşlarına indirilmiş evlenme 
yaşının anne ve baba izni dahi olsa 
mantıksal ve bilimsel hiçbir açıklaması 
olmamalıdır. Yani 14 yaşındaki bir kız 
çocuğu ılc 15 yaşındaki bir erkek ço-
cuğunun evlendirilmelerinin nasıl 
mantıklı bir açıklaması olabilir? Bunlar 
daha çocukturlar. Kişilikleri oluşma-
mıştır. İşleri güçleri yoktur. Evlilik 
sonucu bu kişiler reşit sayılıyor. Evlilik 
ile birlikte diğer hukuki işlemleri yap-
malarına izin veriliyor. Çocuk yastaki 

bu inamların .sağlıklı Lıı.ır \ ermeleri 
beklenenle/. I vlenmt, yas MUM mm 
mulluLı) İ!I:-»diilmesi gerekir. 

3.6. MEDENİ YASA MADDE : 94 
(GAİBİN EVLİLİĞİ) 

Ölüm tehlikesi içinde gaip (kayıp) olan 
veya kendisinden uzun zamandan beri 
haber alınamayan bir kimseye gaip 
denir. Gaiplik, gerçek kişiliği sona er-
diren hallerden biridir. Gaiplik kararını 
talep üzerine mahkeme verir. Ancak 
gaiplik kararıyla, gaibin evliliği kendi-
liğinden sona ermez. Hakkında gaiplik 
kararı verilen kimsenin kocası veya 
karısı yeniden evlenmek için mahke-
meden, eski evliliğin sona erdirilmesini 
istemek zorundadır. 

lıdcleme Medeni v tikinin ıM Maddesi, 
iiıbın c\ (ılığının sona cit-lııılnıc«ını 
.İ\IUM bu malıkume kararma luülumı?-
lıı   daipli!.U i'liim uıhi ^CI^JK k ı>ılıü ı  
MIIU CldllJlJİllle Lı>lC. LMipllU kaiaillllll 
*eı ilmesi ile o\ lîlık -.unu ennelıJıı. 
Boşanma için j>nea m.ılı keme Ln arına 
neden jıeıek dıı\ııhı>or"' 

3.7. MEDENİ YASA MADDE : 95 
(EVLİLİKTE BEKLEME 
SÜRELERİ) 

Bir evliliğin; iptal, boşanma veya ölüm 
nedenlerinden biriyle son bulmasından 
itibaren, kadının bir başkasıyla evlene-
bilmesi için 300 gün geçmelidir. Do-
ğurmakla bu süre biter. Kadının gebe 
kalması mümkün olmadığı veya bo-
şanma ile ayrılmış olan karı ve koca 
tekrar birbirleriyle evlenmek istedikleri 
takdirde, mahkeme bu süreyi kısaltabi-
lir. 
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irdeleme" Hiı w-viili«iiı bitiminden M>Iİ- 
lil    Ulk^'n    İIOIİİCM    e\leiKb|llllÜl    ll.llde. 
kailinin 300 yün beklemesi lı:ıks;/lık. 
Yaptırılacak lıhhi kuıııml sunucu kailin 
İMinıL* ılup.iUo Pt-ılciı c\ k'irnvMii1.' Hu 
İiKııitlc de Liiiııun koşullarına ^iıc \ em-
ilen du/cıılenmclulır 

3.8. MEDENİ YASA MADDE : 129 
(ZİNA) 

Evli bir kadının kocasından başka bir 
erkekle, evli bir erkeğin de karısından 
başka bir kadınla cinsi münasebette 
bulunmasına zina denir. Karı ve koca-
dan her biri, diğerinin zina etmesi ne-
deniyle, zina davası açabilir. Af halinde 
dava hakkı düşer. Zina nedeniyle dava 
açma süresi, diğer eşin zinayı öğrendiği 
tarihten itibaren 6 ay her halde 5 yıldır. 
Zina mutlak boşanma nedenidir. 

İrdeleme: Zina hükümlerini düzenleyen 
~"->* savılı Türk Ceza Yabasının 1-10 
maddesine muc c\ l ı  bu kadının, MK.I-
Nind.m IIIİ-ŞKLİ hu erkekle hıı ke/ ilahı 
bıılıkte olmadı /ı:ıa s ı\ildiği halde. 
441 maddesine ynı».: e\lı hıı cıkemn! 
karışındın başka bu kadınla, heıkesıc 
hılmeıck şekilde, u/un sureli \e Lııı-
knca jiibı •■oçınıııck siıretı\le hır likit 
olması \e bunun kannl.minasi halııuL. 
/ırıa \<ınmıs sayı 11\ onlu 

Kadın kaısısıncla eikege \ ıs.ıl ıisiuııluk 
l.ıınşıMi bu lıaksı/ madde. \n<i\.ısa 
M.ıhkcmı-sııun 2™ 12 İV'o ı.ııılı \e 
2"ÎSW) s.ı\ılı llesmi da/eLedı. >a\ınla-
ııaıi kaıan ile bu >il ->oııı,ı \uiuiliiue 
•;pınek ıi/eıe iptal alılmişln \IK,İ\\ 
basama «ilganı ('IHMM) \cnı hıı dıı-
/enieme \apınca\a kaci.ıı bu iMaılJe. 
\uıinlııklc kalmaya de\am edecektir 
I tieı > as-aına Diuanı bu biı \ :1lık suıe 
Kilide   dü/enıeme   \«pıııa/vi   efkeûnı 

zinası tamamen serbest olacaktır. Çün-
kü hukukta kanunsuz suç ve ceza o'-
maz. 

3.9. MEDENİ YASA MADDE : 152- 
153-154 (HAKLAR ve GÖREVLER) 

- Ailenin reisi kocadır. 
- Karı, kocanın aile adını taşır. 
- Aile birliğini koca temsil eder. 

İrdeleme: Bu maddeler kadın erkek: 
eşitliğine ters düşmektedir. Ayrıca bu 
maddelerle kadının medeni hakları: 
kullanma ehliyeti sınırlandırılmıştır.' 
Neden hep koca? Kıstas ne? 1926' lı. 
yılların toplum yapısı yani örf ve adet-
lerinin etkisinde düzenlenmiş madde-
ler. Eğer örf ve adetlerimi/ değiştiyse, 
2000' lı yıllara girmeden bu maddelerin 
de değiştirilmesi gerekir. 

14. 05.1997 tarih ve 4248 sayılı Yasa 
ile 153. madde: "Kadın evlenmekle 
kocasının soyadını alır, ancak evlen-
dirme memuruna veya daha sonra nü-
fus idaresine yapacağı yazılı başvuru 
ile kocasının soyadı önünde önceki 
soyadını da kullanabilir. Daha önce. iki 
soyadı kullanan kadın, bu haktan sade-
ce bir soyadı için yararlanabilir" şek-
linde değiştirilmiştir. Bu olumlu bir 
gelişmedir. 

3.10. MEDENİ YASA MADDE : 159 
(KARININ MESLEK veya SANATI) 

Evli kadın kocasının izni olmadıkça, 
bir meslek ve sanatla uğraşamaz. 

liıleleme !ıdeleme yapmamı/a In^ıt 
kalm.'kbn.     Ana>a>a     ıMulıkemesiuın 
:ı> n î'jyn ı.miı \«. ıwo ııuı M>IİI 
kaıan ile hu ıiıadde ıpt.ıl edilmişin 
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3.11. MEDENİ YASA MADDE : 169 
(KAM   ve   KOCA   ARASINDAKİ 
İŞLEMLER) 

Mal ortaklığında kadının kocasıyla 
yapacağı işlemler, ancak sulh hukuk 
mahkemesinin onayı ile geçerli olur. 
(Mal ortaklığı: Karı ve kocanın evlen-
meden önce veya evlilikleri sırasında 
yapacakları yazılı bir sözleşmeyle 
mallarının tamamım veya bir kısmını 
bir araya getirmelerine denir. Medeni 
Yasa md: 233). 

Evli kadm, kocasının bir borcuna kefil 
olabilmek veya borcunu üstlenebilmek 
için sulh hukuk mahkemesinin iznini 
almak zorundadır. 

!U;.'.İ |iı."    ' . i l   l i ı  ulv.lv.'\C yıılı" sııC'M  W 
i . - 1 i i.MI ı l .  b i r l i k l i  <ı\n: V'ıt| iillındü 
v.r^.i'.üi Lehlim, koc.sı i l e  hukuki hu 
i f i . i ' i  ».ı^ı.ı.1."! *■■  I IUMMIUIİ hi'içlurına 
kji:l olabilmesi icm mahkcıik ı/ııı m.-
ıckiMir. Mı> İILHILİC ı l c  nevin amaclan-
ıluimı anlamuk mıunkıııı dcüıldır 
vıahkemc ı/niıiın kaldınlmaM jidckıı. 

3.12. MEDENİ YASA MADDE : 200 
(MİRASIN REDDİ) 

Evli kadm bir mirası, ancak kocasının 
izni ile reddedebilir. Koca, razı olmaz-
sa karı sulh hukuk mahkemesine baş-
vurabilir. 

l ' ık'ljme hu ınu'duim e v l i l i k  \ . ı  I \A 

1. .M,( ı l c  'l"'Mîiı ciniaııiı1', uMuküi /m 
! •  D i .  I  1 /  l l ı l l ' l  ' .  l l d l ı  l l l ı U İ M  « C i l A i r 

3.13. MEDENİ YASA MADDE : 
253... 258 (EVLAT EDİNME) 

Evlat edinme; bir Aile Hukuku anlaş-
masıdır. Evlat edinmenin koşullan 
şunlardır: 

* Evlat edinecek kişinin en az 35 ya 
şında olması, 
* Evlat edinenin, aldığı evlattan en az 
18 yaş büyük olması, 
* Evlat edinenin düzgün (sahih) ne 
sepli çocuğunun olmaması, 
* Evlat edinilecek kişi temyiz kudre 
tine sahipse, kendi izni, 
* Evlat edinilecek kişi temyiz kudre 
tine sahip değilse, anne ve babasının, 
eğer küçük vesayet altındaysa  vasisi 
nin izin vermesi, 
* Evlat edinilecek kişiyi, kan ve ko 
canın birlikte istemesi, 
* Evlatlık   olarak  verilecek  kişinin 
çıkarının olup olmadığının mahkeme 
tarafından araştınlması. Örneğin: Evlat 
edinmek isteyen kişi; ahlâksız, dolandı 
rıcı, hırsız, uyuşturucu kullanan ya da 
yüz kızartıcı suçtan hüküm giymiş vb. 
olabilir. 

Evlat edinme, sulh hukuk mahkemesi-
nin vereceği olumlu karardan sonra, 
noterden yapılacak resmi senetle ke-
sinlik kazanır. Evlatlık, evlat olarak 
verildiği ailenin soyadını alır. Evlatlık 
ilişkisi taraflardan birinin ölümü veya 
anlaşma ile sona erer. 

luL-lcmc Medeni Vas p(.la 4!) el in c< kıt 
edinme \,'sı. l(jyo \ ılımla \anılan ılı !!■-
fikhk ı l c  35 \diina mtîınimiştn Vıuık 
hu \ıif sinıpnın da cok vııksc!. okiııüu 
oik- suuılım.k.iaiıi C, ıınkıi mınıımu/ıiıi 
;:dı-jinif tıbbı olanaklaıı ı l c  kan \L 
kocannı (,ocıık  sdhıl>ı  olup ol;mıa> ı- 
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C~tlki.ll I   \Ht    \ l - . l    sllıjılc   İK'lirlUıld^IllK' 
uoic ııivip'.nm .'5 v,.>ına kad.ii bıUe-j 
IIIUUİCH 1İ.İU<Iİİ. Meni ev hu edinmek 
■S'İİİ rnpımn kimiler. hem m. ov l.ıl c-
Jınııı.:yı Isek'lcj :n Rtnuıımava nuiiıf.ı^ 
coL'jklıii Viiik.cn hu Mnıılama y ıiılı^iıı 
f iiV değıKı- çocuk iıi'nihı ol:mı:ı>.>ı.<ıkla-
ıı tıbben .ı;ı!ajii.mlaiıi!, bu si'mlandır-
nıa dışında tuluîma.ı ^uckıi 

Oto \'inclc*n 14 -15  \ aşındaki çocuklum 
evlenmesine ı/m \ercn \K-d.*nı Yasa, 
evkıtlı!' «tlıtı.ık iv m 35 vjsina Lid.it bt-
klcıiıc}1 i)imöıııyor. Aklı h.ı>ınd:ı olan 
İIİSJIİ 14 \j7ındıi MU.1 ^5 \:isind.ı im.' 
Acaba clılik. ev İni odımiıu kadaı 
soııııııiuluk gcri'ktımmoı mu' 

\MU\I ■»■** >.ısinu kıi'lar ç'Kiıyiı oiına-
\an çiitk'iin ho^.ııımal'iM >ıitıiı.ıkt.ıdn 
Hu nedenle de (/'''tk'ic d.ıiı.! \ı^nç \M>l;ı 
evlat edinme okmaûı \enleiek cvlılık-l-
.'iınnı ıfcMiiıiı sağlanımdıdıı 

*-'iıi(. S- lO çocuka sahip ain.dk hu ı,o-
eukl.iM takanın}an fakır b.ı aile. dıf^-i 
luralian maddi durumu ı \ ı  tek çocuklu 
aık* \I.ıddi dm umu ı\ı. tek çocuklu 
aıieleıe ı.steklcr> dıığnıltıisiında evlat 
Ldınmc hakkı \eiılırelıdır. (, unkıi c\ Kıt 
Ldınenın. a\iıc.ı loııifiıınun olması, 
sadece kcndisuıı ıluileııdını 

BasLı bir fi'inıse »oie de ev la t l ık  edı-
nı-n ile evlatlık aiiisinda \.ıkiiı kan ba-
ğının bulunması uı'rckiı Aksi duniıiı-
laıda bu kişilerin evlatlık anlaşmasını 
/amar ıcındc bo/ııp. ev leıımeleı ı SD/ 
konusu olcihılınektedır. 

3.14. MEDENİ YASA  MADDE   : 
262-263 (VELAYET ve VELAYET 
HAKKININ KULLANILMASI) 

Çocuklar 18 yaşım dolduruncaya ka-
dar, anne ve babanın velayeti altında-
dırlar. 

Anne ve babanın velayet hakkı, çocu-
ğun hem kişiliği hem de mallarıyla 
ilgilidir. Velayet hakkına sahip olan 
anne ve baba; çocuğun adını koyma, 
terbiye etme, yetiştirme, tahsilini ver-
me, dinini ve ikametgâhını seçme ayrı-
ca çocuğun mallarını idare ve onlardan 
yararlanma hakkına da sahiptir. Bu hak 
anne ve babaya ait olup, başkasına dev-
redilemez. İhtilaf halinde babanın oyu 
üstün tutulur. 

Irdek-me Hu Maddi, de erkı'f'in UİIIK-, 
kadının ;ık'\iıınc du/onLnmiştu. Ilı'iLi t' 
Inılımle IKMUİ ka <</I baba veır.oı ' 
Baba ilah ı im akıllı" 

3.15. MEDENİ  YASA  MADDE   : 
439-44Û-441 (MİRAS) 

Ölüm; yaşayanlar için kaçınılmaz bir 
son olduğuna göre, miras da bu olayın 
doğal sonucudur. 

Yasal mirasçılar, ölenin belli derece-
lerdeki hısımlarıdır. Buna göre ölen 
kişinin; 

® Birinci derece mirasçıları çocukları 
ve torunlarıdır. 
®   İkinci   derece   mirasçıları   annesi, 
babası ve bunların çocuklarıdır. *   
Üçüncü  derece  mirasçıları  büyü-
kannesi, büyükbabası ve bunların ço-
cuklarıdır. 
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Birinci derecede mirasçılar varken i-
kinci derecedekiler, ikinci derecede 
mirasçılar varken üçüncü derecedeki-
ler, mirasçı olamazlar. 

Sağ kalan karı veya koca: 
®   Birinci derece mirasçılarla birleşirse 
V* (% 25), 
• İkinci derece mirasçılarla birleşirse 
Vı (% 50), 
• Üçüncü derece   mirasçılarla birle 
şirse VA (% 75 ) , pay alır. 

luk-leme. \1nas hiı,tk.jnın olıimıı \v,\-
IIIKI.". euaıkîaı ı '«- İmlikle anne w ha-
Kmın ıî > I d.ıeeeıie ııuı.ıseı (îimalaıı-
ııın .u-ıel l< olıluüiiniı ı.ıumaıilaı wıulıı 
(. ıınkıı MU k. ıl .m e-e bırakılan ' . p;ı\, 
c;j\k !ıiılı\ie j î . ıvl İN İ I» I  /oılııkl.ır ıv-
demUe hiKikilını-sdı. ''eki kılının anne 
\e lvlı.ı-ıi /n.lıık eekmemi^leı  ı i ı ı ı l ıt' . '  
\nne \<ı babının (.ocukları u/eıındekı 
h.iki m   K'lkı maıidı o'aı.ı!. IIJCHJİİİLV 
\ın.i h.iı ılcjiılsc \<iNİ]|ıkkııııiıia MİıaL 
\.iviinalaii i s i n  ölen kışının çoL'uMaii 
_llhl   I    llı'lCLl-dcil IIIIICİM,'! S.l\ll.lMk \\i\ 
almaları vi^l.ııııııalıdıı. (, ueııüiı ılniu-
r.ın. hıı\ııicıı. okıılaıı \c <.-\ Icııclııcıı 
anne \e hahanın. kemli «,»»Lukl.ıı ımn 
vceuaıı (loıımL'.ıi) nlıluQu hailenle nıı-
i t i s la ı ı  l.ıiniiıneıı malınım jıMmeleıı 
ılnıiıu hıılunmanı.ıkl.ulıı 

Dıjieı hıi !>ıiıü}i ;j;ore ile mııasvıLiM 
ıniıL'I \e ı.ıkMm SOIUIL-İIIHİ.I lasinma/-
l.ıı <juleıek ulal.'inınakla. kııeuk paie<ılai 
I İ . I I M K  (İDiıiüşiıukleılıı liıı durum biı-
n>!. ıh i ı l . ı l ı  ı!.ı 'neıahcıinde ^etıımekk-
( ı i ı  l\ııinm.ı/l;ını\ ,ulenm en ! n ı \ ı ık  
e >.ıı;.-ı!iiıi iıUıkıılı ^aul.i'imaİKİıı (|-.ı-
- - . ı" ,>/  mıskal eden kışı taıadmluıı tiı-. 
■ i 'L. ı^ç ı la ıa pa\lan oıaııııu<a nakil 
■>!.. .••.*. miline vjpıkıhıhr Orne.üın \\\-
ıa. al'i i: aıab.ı \b  ı 

3.16. MEDENİ YASA MADDE : 449 
(VASİYET) 

15 yaşını bitiren ve temyiz kudreti-
ne(ayırt etme gücü) sahip olan kimse, 
yasaların çizdiği sınırlar içinde ve mah-
fuz hisse (saklı pay) kurallarına uymak 
kaydıyla, mallarını vasiyet ile tasarruf 
edebilir. 

lıdeleıne I"î  Y;I:/IİI bitiıen kımv. S İ I İMII J  
Lİıtı\elsı/dır. Neıiıi/ ıe^ıt bile «ILOIICIH 
\'.ııu medeni hak!.m kullanma ehlı\eline 
'.im ı.ıhıp (L-.'ildıı. liıınun \anınu;ı kııa. 
-.niş.  !ıı/mei .ıkdı  \h kendilini lıon; 
allına >c\ İP >?!eiıileıi  kendi i<a?ın.ı 
>apunuı/ \!şanlama \e ev lenıne i ı . ıkkı-
iiııi !U!L >.ı>al terı>ilciıinıı-. (veli \a >!a 
\ a s i j  i / i ı ı  :le kullaiıanıln M;ı/\ ı;lemle. ı 
ı^e ne kendi iıa-,.ıi'a ne dv. \as.-.i leniMİ-
ciMiıın i/niyle yapahıliı. OııicOın h.ı-
üışkımı ,  kefil nliüa. \«ıkıl" kınına \h l 
Medeni >'a»;ı IİKI V2). 

• J hakle IUMİ nlu>')i iLi !? \.ışııul.ı!.ı 
kışı viplıklı duşiınup ınallannı \a>ı el 
edebılıı Hu mudde de deuişiııılıp ınal-
l a ı ım \asi\et elıııek ı<>le>en kışının \.ış 
Mimi en Ü/, IS \a da 21 olaiak helıı-
leııınelıdır. 

3.17. MEDENİ YASA MADDE : 453 
(MİRASTA      MAHFUZ      HİSSE 
(SAKLI FAY)) 

Bazı yasal mirasçılara tahsis edilen ve 
miras bırakanın sağlığında başkasına 
devir etmesine izin verilmeyen mirasın 
bir kısmına, mahfuz hisse (saklı pay) 
denir. 

Mahfuz hisse (saklı pay) miktarları, 
miras bırakanın: 

38 



 

 

» Çocukları için yasal miras hakkının 
3/4 'üyani(%75),  
• Anne ve babası için yasal miras 
hakkının Vı si yani (% 50 ) , 
• Erkek ve kız kardeşleri için yasal 
miras hakkının V* ü (%25 ) , 
• Sağ kalan eş için (kan veya koca), 
yasal mirasçılarla birleşmesi halinde 
mülkiyet hakkı olan miktarın tamamı, 
kendisinden başka mirasçı bulunmadığı 
takdirde, miras hakkının yansıdır. 

Ancak kamu yaranna yapılan hibelerde 
(bağışlarda), verilen nafaka varsa, bu 
nafaka miktarından az olmamak kay-
dıyla mahfuz hisse, yukarıda belirtilen 
miktarlann 1/3' ü kadardır. 

Irdı-k-ıvu-  Mıı.ıs... m.ıhlıi/ hisv: oı.ıııl.ı- 
iIllMl   Mlk.ıCk   oUİUllU.   cl^ljil) I   IİUNIIIUİ- 
niı» iK.-iekti.ui .".iMUKilmakKuiir (,\> 
cuklar. VIJÎ kulan c-? .mik-. baba w k,M-
ılcslcıın »dccckkıı üuveııee altın.ı a-
ImıiKilı \ıidik oı.inl.uııı uıktck olmadı 
sonucu. ıııir.is hn\ık<ıiıuı ^UJİLİİIULİ 
>apııpı la^ıiuıflaıJan ılul.t\ı olumım-
deiı soniii. IİÎİİ.İV,-II,Uİ ılc numen kışık-ı 
.iM^ııukı hntcikmı piohluink'im \,!>,ııı-
IİKİMİİII (ıia\a \b.) \ol .ı^m.ıkl.ıJır. Otc 
\:ııu1an kamu kurum!.ııııı.ı v.ıpılan 
haûıskııd.ı. mahfil/ lıi^o pıanınıı1 ın,ıi<-1 

lııı or:ın;na tluvurnlıiK-snıın ek hukuka 
u\üiııı \o adıl olduğıi M.NICIICIIKV 

3.18. MEDENİ YASA MADDE : 486 
(SÖZLÜ OLARAK VASİYET) 

Savaş, hastalık, ölüm tehlikesi hali vb. 
durumlarda vasiyetçi resmi veya kendi 
el yazısı ile vasiyetname düzenleye-
mezse, vasiyetini sözlü olarak yapabi-
lir. Vasiyetçi son arzulanm iki tanığa 
yazdınr. 

İrdeleme: Sözlü va::iy';üia"v;.:, ıvV'Joıii 
Yasanın kaba! edii.d<Kİ 1926 yıllan 
koşullarında gerekli görüimüş olabilir, 
ancak 2000' h yıllarda bu müddetlin 
gerekli oidujh-rm sö}jwî?acU îuimLim 
değildir. 

3.19. MEDENİ YASA MADDE : 526 
(GAİBİN MİRASI) 

Gaibin mirası, ölümde olduğu gibi mi-
rasçılarına hemen geçmez. Miras, mi-
rasçılara teminat karşılığı teslim edilir. 
Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halin-
de 5 yıl, kendisinden uzun zaman haber 
alınamaması halinde ise 15 yıl geçtik-
ten sonra mirasçılar, mirası kesin ola-
rak kazanırlar. 

İrdeleme: Mirası kesin olara!: kıvan-
mak için konulan 5 vu 15 yıllık süreler 
günümü/ teknolojik koşulları uda uzun 
sürelerdir. Bu sürelerin kısaltılması 
gerekir. 

3.20. MEDENİ YASA MADpE : 618 
(MÜLKİYET HAKKI) 

Mülkiyet, sahip olmak demektir. Mül-
kiyet hakkı; "hakkın sahibine, hakkın 
konusu olan eşya üzerinde, hukuk dü-
zeninin çizdiği sınırlar içinde dilediği 
gibi tasarruf etme yetkisi veren haktır. " 
Mülkiyet hakkı, hukuk düzeninin çiz-
diği sınırlar içinde, en geniş nitelikte 
bir aynî haktır. Malikin malı; fiilen 
kullanması, semerelerini toplaması, 
değiştirmesi, terk etmesi, yok etmesi 
gibi fiili yetkilerle; malı başkalarına 
devretme, bağışlama ya da mal üzerin-
de başkalarına aynî ve kişisel haklar 
sağlama gibi hukukî yetkileri içine 
alır. Örneğin: Malik evini dilediği gibi 
kullanır, isterse bizzat oturur, isterse 
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kiraya verir, isterse depo olarak kulla-
nır, isterse boş bırakır. 

irdeleme Kimi görüşe göre mülkiyet 
hakkı, kamuJuşlırma da dahil olmak 
{'■/ere hiçbir şekilde kısıtlanmamahdır. 

Ciğer bir görüşe göre de toprak, sahibi 
İsrafından belli bir süre içinde verimli 
olarak kullanılmıyorsa, işletilmiyorsa, 
kendisinden alınmalı, üretim yapacak 
çiftçilere verilmelidir. 

3.21. MEDENİ YASA MADDE : 623 
(MÜŞTEREK MÜLKİYET) 

Bir şey üzerinde birden fazla kişi, her 
biri kendi payına ait olmak üzere malik 
olup ta, o şeyin fiilen taksim edilmemiş 
şekline müşterek mülkiyet denir. Müş-
terek mülkiyette pay oranlan mülkiye-
tin esasını oluşturur. Paydaşların mal 
üzerindeki pay oranlan bellidir. Ancak 
fiilen taksim edilip bireysel mülkiyet 
haline dönüştürülmemiştir. 

İrdeleme: Özellikle paylı taşınmazların 
ayırma (ifraz), birleştirme (tevhit), cins 
değişikliği vb. işlemlerinin yapılması 
için tüm paydaşların iznine ihtiyaç du-
yulmaktadır. Bu durum aşağıda Tablo 
1. vb. örnekler için uygun karşılanabi-
lir, ancak Tablo 2. vb. örnekler için 
uygun olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Çünkü Tablo 2. de 1/100 payı 
olan Ahmet oğlu Avni BAŞAR iste-
mediği taktirde, diğer müştereklerin 
tamamı istese bile yukarıdaki işlemler-
den hiçbiri, idare yoldan yapılama-
maktadır. 

DıkLıl s -KILI Jıf-.-ı hıı ,ıokLı ise rm-
II.İNI ,rm b.ıh.ı ,uh ı!..- l.ır.ıiılm.ısk'ı, ,}„ 
dimim MC.ICMI ". .is.mır. 1:^2. |S; vC 

1^1. ıiı.ıddeleınıd<:!.ı   " \ılc>ıı<ı İÇİNİ k.>- 
C.ldl        K.llı      I.-OCJI1IH    :illc    .ICİ1I1I    Mş.ir. 
Mle hııhüını knc.ı ıcııı^ıl cdLı " hıı-
kıimlcunc    ıi.ı\aııdıj>ı    SMiilm.ıkuılıı 
\ İH.«IK neden '  i l i  A / \ (  \  ı  J t  , . .» 
lu" \eıme " Mı / . ' / \ f  '. |,ş,. „«,/,/■ \.ı/ıİNj ıie 
ı ı l ı i ı" 1  

3.22. MEDENİ YASA MADDE : 624 
(MÜŞTEREK MÜLKİYETTE 
MALIN İDARESİ) 

Müşterek mülkiyette, paydaşlar malı 
birlikte idare ederler. Ancak önemli 
tasarruflar, mülkün yarısından fazlasına 
malik ve sayı itibarıyla çoğunluğu o-
luşturan paydaşlann kararıyla yapılabi-
lir. Yasa; burada hem pay, hem de pay-
daş çoğunluğunu aramaktadır. Örneğin: 
Müşterek mülkiyete konu malı kiraya 
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vermek, elektrik tesisatı yaptırmak, 
tarım şeklini değiştirmek vb. 

lıik-lı-ıin: »»»-ıicni \'a>,ı mıı?leiek nıııl-
kıjeUt OIİL-IIİII ıa.saırullaıin kıpılın.ısı 
leın hem pa\ hem de p<ı\d«ış eoüüiıUı-i 
Jilflll'   di ■■•l.lk.l'lCİl.'    '"ajlll"ı   VoC'LlIlllltJLLl- 
iH'iı .uaıım.ısı uyjzııkııruıl ı o-julı Mkm-
l ' l ı>ic i  \ol •■ıinaktatHi. (, (ıiıku aş.ıûiıl' 
■ ablo 7>. de jiıiıüln-LJiı u/eıe pa> lon-
Id ıiıl . ı ii  [.ı->iıimj/iıi ".• 4 ı> \adaı ulan 
ı'oıl [\ı\ıi.î>ın L-ıKınliLM \eune ÜOİO p.ı> 
niııl.i'iıl.iii l.işiııma/ın '\. (/0' >ı k.tcKıı 
ol.ııı ıkı n.ıyıia^ın cikınliiiiıHİcıı li.ıfı.i 
l.ı/l.ı old'ulm^kicdıı lîııı.ıtl.ı S.UIL-V.V 
p.ı\ voüuıilııüıiTiUıi ,ıı;ın;n:ı>>ı ycıcılı 
o'ınttİKİır. 

 

Tablo 3. 
Ali KAYA       Çetin oğlu     60/100 
Veli KOÇ        Sabri oğlu     36/100 
Can BORA      Kazım oğlu    1/100 
Elif AKSU       Nuri kızı        1/100 
Serpil CAN      Uğur kızı       1/100 
Ata KEPÇE     Zafer oğlu     1/100 

3.23. MEDENİ YASA MADDE : 645 
(TAŞINMAZIN 
SINIRLANDIRILMASI) 

Taşınmazın sınırı plan ve arz üzerine 
konulan işaretler ile belirlenir. Plandaki 
sınır ile arz üzerindeki sınır birbirini 
tutmazsa asıl olan plandaki sınırdır. 

lıdeLmc   Medeni V.ıs.nıın (H5   ııud-
lieMiını 2   fıkı;<M Kİ nnelK1 İK</nl ı i ı - '  
inişin    k<iK'ak binadan v<kaıilan anlam 
•>eı(,eûı «apsıtın<ıinı!>Ku]iı   î, ıınkıı .< s ı l  
ol.m.  pli>ııdak<  MUM   vlcüıl   bı<  plana 
a l t l ı k   ol.nı  onıınal  ölcıi  deiieıleıiıjıı 
Anca!>   > x i | i ı ı a l    uieıı   degeilen\L-   u-
\u ınlu olan plan,  Medeni  ' .Vs mm 0-h 
madd(.-<ındehı    anl.iıiul.ı   plan   oknak 
kabul ıdik-hiliı  > ' U u  .kujıleıının san- 

lı^j UM.MPI ı.tlıinıc.1 !ı ı'ındy pl;»ı vanlı^ 
uk'iak d!l< İUı lll^LLlk 1:1". Ül! lillî ıJllKıll ll'I 
.Is'İ Hİ.111 ıllıl'lıi'-,  (k'IOCİ» (idÜrL1 lİ0İ!'ıllr. 
î)ıc yaıitiaiı OMIİIKİI ölı.ü ı!*.!i'Tİcr!iic 
.ıykıı: kvj-.i']]vj?mN bıı L.--sur. ıî lı.u.ı-.ı 
KhiİLiKİ'L'inılı.1, ıiu iuıi;ı j>Mi2 Vİ>İİI 
kudüstro \'u>"..i!iııı -İl.  ina'.Sıîjsiiı..1 ınm-
dıı/cI'.ılm-A'U'dıf. Konu y.ı.İİ-\.-• ınlikdl 
CtPlcdlÜ:   SIİI'UIL   >..nilüll   (İll/ı_İ!!lK   Lc 
sınlcf.'K-kis.'dır Ai>cak dü/cllmc i>li"iııı 
\.irgi\a ııılıki1.! ede hıır.ul'in da Tenı-
\ ı /  Miilıkciiiosiıiv.- (Y:i'yıl.ı\) uiılcr^ 
ı\*0v.İL-ııı xı'as;:nııı f>45 iiüıdclc-,! jıo/ »i-
lUimL bulundu!uijy.ık du/cllüiı.1 ışianı 
ıpial cdılıiK-kU-ıiir l î i ı  o-lifk'iniıi jııdo-
ti!mv."si jiL'iıjkır. 

3.24. MEDENİ YASA MADDE : 651 
(TAŞKIN İNŞAAT) 

Taşkın inşaat, genellikle arsası üzerin-
de inşaat yapan malikin, kendi sınırlan 
içinde kalmayarak komşu arsasına ya 
da kamu yoluna vb. taşması sonucu 
oluşan tecavüz olayıdır. Yasa, tecavüze 
uğrayan kişiye itiraz etme ve mülkiyet 
hakkına, el atmanın önlenmesini isteme 
hakkı tanımaktadır. Komşu arsa sahibi 
tecavüzü öğrendiği tarihten itibaren 15 
gün içinde itiraz hakkına sahiptir. Bu 
süre içinde itiraz etmemişse, inşaatın 
iyi niyetle yapıldığı kabul edilir. 

lidi.li.nn-. Talkın IIİŞ.I.IM, 'CIM'UA1 uji-
ıa\.ın '^>ı]işu <ıisa sahibim- tanııun l"> 
uıınlıık ıina/ sun.M Kısadır I l . ık sahibi 
b.ıska ull-v.1 \cv.ı ^clııuL- vj^n.'bılıı 
ÜLIİVİİ ı,l>a bık- ha^uM^uıuı /aııı.ıtıiıi-
da \apiıiıuınıs nKıbılır. 13u nedenle bu 
siırenıiı u/al ilmesi s>eıekır 
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3.25. MEDENİ YASA MADDE : 
812...822    (İPOTEKLİ   BORÇ    ve 
İRAT SENEDİ) 

İpotekli borç senedi, taşınmaz rehini ile 
temin olunmuş kişisel bir alacaktır. İrat 
senedi, bir taşınmaz üzerine taşınmaz 
yükümlülüğü olarak tesis olunan bir 
alacaktır. 

lulci'jmc: Tayınına/ ıchni haklaımdan 
olan ıpoioklı borç senedi M- ııut senedi 
scım.ıyc piş acısına güvence salama} a 
\ı* ckunor.ıık gelinmeye katkıda bu-
lunmay? yönelik sislumlcı oiniiisınr-
luğmcu, 'I urkı>c'(İL- u>gul.ııihı .ilanı 
bul imamlardır l'^mmaz rolıııı hakkı 
vc^itl-jmıdcn olan 'putek T in kiye' de 
yaygın bıç'indc uy^ıılaiîia ;Jani bul-
nıu^ıur 

4.   SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu toplumun bireyleri olarak; madem 
ki hukuk kuralları bize hitap ediyor, bu 
kuralların doğruluğunu, yanlışlığını, 
uygulanış biçimini tartışmak, gerekti-
ğinde eleştirmek ve ideal hale getirmek 
de bizlere düşmektedir. Çünkü toplum 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan 
hukuka, ideal hukuk denilebilir. Tek-
nolojik gelişmelerin hızla devam ettiği 
günümüzde; toplumun ihtiyaçları, ge-
lenekleri, örf ve adetleri bu gelişmeler-
den etkilenmektedir. O halde bu geliş-
melere paralel olarak hukuk sistemi 
değişmeli, günceliğini ve ideal olma 
özelliğini koruyabilmelidir. Çağdaş bir 
hukuk sistemi çağdaş bir toplumun 
aynasıdır. Çağdaş bir toplumun uygar-
lığını kanıtlaması, ancak hukuk siste-
minin çağdaşlığı ile mümkündür. 

Bu çerçeve de Medeni Yasa yürürlüğe 
konulduğu 1926'h yıllar için çağdaş ve 
ideal bir yasa olarak kabul edilebilir. 
Ancak aradan geçen 70 yılda toplumda 
büyük sosyal değişimler ve teknolojik 
gelişmeler olmuş, koşullar değişmiştir. 
Örneğin: 1926' lı yıllarda ihtiyaç du-
yulmadığı için Medeni Yasa içinde yer 
almayan kat mülkiyeti hakkı ve kat 
irtifakı hakkı 1966 yılında, devre mülk 
hakkı ise 1985 yılında Kat Mülkiyeti 
Yasasına maddeler ilave edilmek sure-
tiyle ayrı bir yasa ile düzenlenmişler-
dir. 

Öte yandan Medeni Yasanın birçok 
maddesinin isabetli olduğu, halen kabul 
gördüğünün altını çizmek gerekir. An-
cak Medeni Yasanın tüm maddelerinin, 
günümüz Türkiye'sinde toplum ihti-
yaçlarına tam anlamıyla cevap verdiği-
ni söylemek mümkün değildir. Çünkü; 
* Medeni Yasa şekil ve içerik olarak 
eskimiştir. 
* Bazı maddeler toplum ve teknolojik 
gelişmelerin gerisinde kalmıştır. 
* Konular ve maddeler arasında u- 
yumsuzluk ve kopukluk vardır. 
* Kadınlar aleyhine  maddeler içer 
mektedir. 
* Dili  eskidir.  Günümüzde Medeni 
Yasanın herhangi bir maddesini gerçek 
anlamda okuyup anlayan kişi oldukça 
azdır.   Örneğin:   Medeni  Yasanın  5. 
Maddesi   "Akitlerin inikadına ve hü 
kümlerine ve sukutu sebeplerine taalluk 
edip borçlar kısmında beyan olunan 
umumî kaideler, Medeni Hukukun di 
ğer kısımlarında dahi caridir" Medeni 
Yasanın 9. Maddesi medeni hakları 
kullanmağa  salahiyettar  olan  kimse 
iktisaba da iltizama da ehildir." şek 
lindedir. Medeni Yasanın birçok mad 
desinin dili bu şekildedir. (Bu yazıda 
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