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	 Değerli	Sine	Qua	Non	okurları,

Dergimizin	bu	sayısı	için	farklı	üniversitelerden	farklı	dillerde	yazılar	
gelmesi	bizi	çok	mutlu	etti	zira	Sine	Qua	Non’	un	ortaya	çıkış	sebebi	genç	
hukukçuların	fikirlerini	paylaşmak	yoluyla	birbirleri	ile	iletişime	geçmesi-
ni	ve	ortak	bir	platformda	fikir	alışverişinde	bulunmalarını	sağlamaktır.	Bu	
sayıyla	hedefimize	ulaştığımıza	inanıyoruz.	Dahası	hukuk	eğitiminin	başın-
da	veya	ileri	aşamalarında	olan	bireyler	olarak	fikirlerimizi	yazıya	dökmek	
bizim	için	son	derece	önemli	çünkü	fikirleri	düzenli	bir	biçimde	karşı	tarafa	
aktarmanın	en	iyi	yolu	onları	yazıya	dökmektir	Amerikalı	yönetmen	Freder-
ick	Wiseman’ın	ifadesi	ile	“İster	gazeteci	ister	avukat	isterseniz	doktor	olun	
fikirlerinizi	yazın”.	

	 Bu	sayıyı	bir	e-dergi	formatında	çıkarmaya	karar	verdik	çünkü,	önem-
li	olanın	yaptığımız	işin	güzel	görünmesi	veya	daha	önce	yapılmış	olan-
lara	benzemesi	değil	işe	yarar	ve	mantıklı	olması	olduğuna	inanıyoruz,	bu	
bakımdan	gerek	yükselen	kağıt	ve	baskı	fiyatları	gerekse	e-derginin	herkesin	
erişimine	açık	olması	ve	her	an	yeni	yazılar	eklenebilecek	bir	dinamizme	
sahip	olması	dolayısıyla	bizim	gibi	bir	öğrenci	topluluğu	için	daha	mantıklı	
olacağını	düşündük.	Sizden	gelen	değerli	yazılar	ile	Sine	Qua	Non	dergis-
inin	fikir	hazinesinin	gün	geçtikçe	büyüyeceğini	ve	bu	sayımızla	başlatmış	
olduğumuz	“Sine	Qua	Non	yazı	havuzunun”	sizlere	mümkün	olan	en	kısa	
aralıklarla	güncel	ve	nitelikli	yazıları	sunacağını	umuyoruz.	Çağımızın	ge-
rektirdiği	hız	ve	esneklik	göz	önüne	alındığında	yazılarımızı	internet	or-
tamına	taşımanın	ve	onları	kendi	internet	sitemiz	olan	www.hukuktakari-
yerkulubu.com’	da	yayınlamanın	gerekliliğini	gördük.	Değişen	yayıncılık	
formatına	ve	içinde	bulunduğumuz	bu	“hız	çağına”	tepkisiz	kalmayarak	bu	
sayı	ile	e-dergi	konseptine	ilk	adımımızı	attık.	E-dergimiz	sizin	fikirleriniz	
ile	zaman	içinde	daha	iyi	bir	hal	alacak,	eksikliklerini	giderecek	ve	kalite-
sini	yükseltecektir,	buna	eminiz.	Hedefimiz	Sine	Qua	Non’u	bir	“Law	Re-
view”	konseptine	ulaştırmaktır,	bu	yolda	yazıları	ile	Sine	Qua	Non’	u	var	
eden	yazarlarımıza,	siz	değerli	okurlarımıza	şükranlarımızı	sunar	ve		bizden	
değerli	fikirlerini	esirgemeyen	fakültemiz	profesörlerinden	sayın	Tekin	
AKILLIOĞLU’	na	özel	teşekkürlerimizi	iletmeyi	borç	biliriz.		En	içten	iyi	
dileklerimizle	bir	sonraki	sayıda	sizinle	tekrr	buluşmak	dileğiyle…
Hukukta	Kariyer	Kulübü	Yayın	Komitesi

Kaan ZABTİYEOĞULLARI.	Komite Başkanı
İlayda SÜER.	Komite Direktörü
Sena AYDIN.	Komite Direktörü
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 I never thought I would be 
interested in pursuing a career in 
litigation. Soft-spoken since
childhood, it was difficult for me 
to envision myself zealously advo-
cating for somebody else in a
courtroom setting when I could 
barely assert my own thoughts 
and beliefs onto others. It was for
this very reason that I had not 
originally planned on attending 
law school. 

 Despite this reservation, 
I now find myself in my second 
year as a law student, taking 
various classes that allow me to 
explore the many fields that law 
encompasses, one of which in-
cludes Appellate Advocacy. I took 
this class this past semester, and 
it was this class that ignited my 
interest in litigation—a field that I 
now would very much be interest-
ed in practicing.

 In Appellate Advocacy, I 
had the opportunity to learn how 
to be a sharper writer and more 
confident speaker. I was assigned 
to one side of a simulated law-
suit and expected to defend my 
“client,” which meant submitting 
various documents and present-
ing oral arguments in front
of a tribunal, comprised of my 
professors.

	 As	one	of	my	professors	
advised	us	at	the	beginning
of	the	semester,	I	did	my	best	to	
absorb	all	of	the	material	and	
search	for	the	most	pertinent	cases
that	would	sway	the	court	in	favor	
of	my	client.	Throughout	the	se-
mester,	I	spent	a	large	amount
of	time	searching	for	the	best	re-
sources	that	would	help	me	write	
the	best	brief	and	petition	for

Litigation

review	that	I	possibly	could.

	 The	brief	serves	the	pur-
pose	of	persuading	the	appellate	
court	into	hearing	a	party’s	case,	
while	the	petition	for	review	is	
only	submitted	when	a	party	loses	
its	case	and	wants	to	convince	the	
higher	court	to	reverse	the	lower	
court’s	decision.	Although	I	initial-
ly	had	little	idea	on	how	to	ap-
proach	these	assignments,	as	I	had	
only	written	one	brief	in	my	first
year	of	law	school,	I	took	on	these	
challenges	and	came	to	learn	that	
I	actually	enjoyed	the	writing	
aspects	of	the	course.	Although	my	
undergraduate	experience	as	an	
English	major	did	little	to	pre-
pare	me	for	legal	writing—which	
is	a	completely	different	style—I	
appreciated	(and	still	appreciate)	
the	experience,	especially	because	
my	professors	provided	us	students	
with	the	proper	resources	and	
advice.

 As	for	the	speaking	compo-
nent	of	the	course,	this	was	anoth-
er	new	experience	that	I	first
viewed	with	trepidation.	Like	
many	others,	I	had	formed	a	
mental	inventory	of	what	charac-
teristics	were	necessary	for	litiga-
tion:	a	booming	voice,	dominant	
personality,	and	quick	wit—all	
qualities	that	I	had	never	ascribed	
to	myself.	It	was	therefore	difficult	
to	even	imagine	that	I	could	even	
stand	before	a	panel	of	judges	and	
be	prepared	to	answer	any	question	
that	they	had	in	regard	to	the	case.	
However,	as	my	professor	stated	at	
the	beginning	of	the	course,	the
approach	to	litigation	is	not	nec-
essarily	about	having	courage,	but	
more	about	stepping	up	and
getting	the	job	done.

	 In	doing	so,	one	will	nat-
urally	come	to	be	great	in	one’s	
own	way.	After	giving	my	own	oral	
presentations	in	front	of	my	pro-
fessors,	I	understood	that	I	could	
advocate	for	my	clients	in	my	own	
unique	way	without	having	to	
adhere	to	what	the	conventional	
expectations	were.

	 Having	actual	professional	
litigators	and	judges	both	critique	
and	commend	my	style	encouraged	
me	to	understand	that	I	did	not	
have	to	limit	myself	to	a	particular	
field	of	law	merely	because	of	my	
quiet	nature;	after	all,	the	primary	
requirement	in	litigation	is	the	
desire	to	help	people	by	advocat-
ing	for	them,	and	that	is	certainly	
something	I	have	a	passion	for.
 
	 Although	the	class	was	but	
a	glimpse	of	what	a	career	in	litiga-
tion	looks	like,	I	am	now	interested	
in	pursuing	a	career	in	this	field,	all	
the	while	keeping	myself	open	to	
other	specialties	that	I	have	not	yet	
learned	about.

        Natalie OH
The University of Texas 
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 De	nombreux	pays	ont	
adopté	le	mode	de	divorce	par	
consentement	mutuel	devant	un	
organe	extrajudiciaire.	Ce	fut	le	
cas	de	la	France	qui	a	adopté	une	
nouvelle	loi	n°	2016-1547	le	18
novembre	2016.	Ce	nouveau	mode	
de	divorce	par	consentement	mu-
tuel	par	acte	sous	signature	privée	
contresigné	par	avocats,	déposé	
au	rang	des	minutes	d’un	notaire	a	
pris	effet	le	1er	janvier	2017.
 
	 Le	principe	est	simple,	le	
nouveau	cas	de	divorce	extrajudici-
aire	par	consentement	mutuel
impose	que	chacun	des	époux	soit	
assisté	de	son	avocat	pour	signer	
une	convention	de	divorce	prenant	
la	forme	d’un	acte	d’avocat.	Le	
dépôt	au	rang	donne	effets	à	la	
convention	en	lui	conférant	date	
certaine	et	force	exécutoire.

	 En	réalité,	cette	nouvelle	

Le divorce sans juge 
en droit international 

privé: une solution
innovante à l’avenir 

incertain ?

réforme	a	essuyé	un	bon	nombre	
de	critiques,	liées	à	l’absence
d’intervention	du	juge,	chargé	de	
contrôler	le	consentement	des	
époux	et	la	préservation	de	leurs	
intérêts	dans	le	cadre	de	l’homolo-
gation	de	la	convention	réglant	les	
conséquences	de	la	rupture.	En	
adoptant	cette	nouvelle	réforme,	le	
législateur	a	poursuivi	deux	ob-
jectifs.	D’une	part,	permettre	aux	
parties	une	certaine	sécurité	avec	
l’intervention	de	deux	avocats	con-
tresignataires.	D’autre	part,	la	mise	
en	place	d’un	processus	conven-
tionnel	simple,	rapide	et	efficace.

	 Cependant,	il	a	été	objecté	
que	cette	nouvelle	réforme	ne	
prend	pas	en	compte	la	réflexion
européenne	et	internationale	puis-
qu’aucun	critère	de	rattachement	
n’est	demandé.	Alexandre	Boiché,	
avocat	spécialisé	en	droit	interna-
tional	et	droit	interne	de	la	famille,	
dira	que	le	but	de	cette	nouvelle	ré-
forme	était-il	de	faire	la	de	France	
une	sorte	de	«	Las Vegas	»	du	
divorce	(1).	Par	conséquent,	il	est	
totalement	regrettable	de	constater	
que	le	législateur	s’est	totalement
désintéressé	des	aspects	de	droit	
international	privé	du	nouveau	di-
vorce.	Il	y	a	donc	lieu	de	constater	

une	insuffisance	sur	les	questions	
de	la	compétence,	de	la	loi	applica-
ble,	de	reconnaissance	et	d’exécu-
tion	(2).	Le	risque	est	qu’avocats	et	
notaires	hésitent	à	s’engager	dans
la	procédure	non	judiciaire	de	
divorce	par	consentement	mutuel	
lorsque	la	situation	des	époux
présente	un	élément	d’extranéité	
(3).

	 C’est	pour	ces	motifs,	qu’il	
serait	opportun	de	se	poser	la	ques-
tion	suivante	:	Quel	est	l’impact
de	la	loi	sur	la	modernisation	du	
XXIème	siècle	relative	au	divorce	
par	consentement	mutuel	sur	le	
droit	international	privé?	

	 Il	convient	de	s’interroger	
dans	une	première	partie	de	la	
méconnaissance	du	droit	interna-
tional	privé	par	la	nouvelle	réforme	
relative	au	divorce	par	consente-
ment	mutuel.

	 Dans	une	deuxième	partie,	
il	convient	de	s’intéresser	à	l’avenir	
nébuleux	du	divorce	par	consen-
tement	mutuel	français	en	droit	
international	privé.
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La méconnaissance du 
droit international privé 
par la nouvelle réforme
relative au divorce par con-
sentement mutuel

	 Le	droit	international	privé	
ne	s’est	déployé	qu’avec	le	dévelop-
pement	des	relations	internatio-
nales.	Ces	relations	crées	de	nou-
veaux	problèmes	et	litiges	que	les	
juridictions	internes	se	doivent	de	
régler.	Les	Etats	se	doivent	d’adopt-
er	des	règles	en	parfaite	adéquation
avec	le	droit	international	privé.
 En	réalité,	ces	litiges	in-
ternes	et	internationaux	ne	cessent	
d’engorger	les	juridictions.	Cet
engorgement	entraine	alors	une	
justice	lente	et	donc	un	dys-
fonctionnement	de	l’organisation
judiciaire	interne.

	 Pour	remédier	à	ce	prob-
lème,	les	Etats	adoptent	des	actes	
non	judiciaires	afin	de	préserver	la
célérité	et	l’équité	de	la	justice	tout	
en	désengorgeant	les	juridictions.	
Cependant,	ces	actes	non	judici-
aires	méconnaissent	le	droit	in-
ternational	privé	au	profit	du	bon	
fonctionnement	de
la	justice	interne.

	 Au	niveau	international,	
faute	de	législateur,	de	gouver-
nement,	de	juge,	et	en	l’absence	
d’une	suffisante	volonté	de	sacrifier	
les	intérêts	nationaux	à	ceux	des	
intérêts	communs,	c’est	à	l’Etat	que	
l’on	demande	de	veiller	au	respect	
du	droit	international	privé.

	 En	France,	c’est	un	divorce	
sans	juge	que	nous	offre	le	légis-
lateur	dans	l’article	229-1	du	Code	
civil.	Dans	cette	nouvelle	forme	de	
divorce,	les	règles	traditionnelles	
de	conflit	de	juridiction	(4)	sont	
inapplicables	puisque	ni	le	notaire,	
ni	l’avocat	n’exercent	une	fonction
juridictionnelle.	Du	fait	que	seules	
les	«	juridictions	»	sont	liées	par	
ces	règles	de	compétence.	C’est	
pourquoi	les	époux	n’étant	pas	
soumis	aux	règles	de	compétence,	

peuvent	donc	divorcer	en	France	
par	l’intermédiaire	d’une	procédure	
de	divorce	extrajudiciaire	même	si	
leur	situation	ne	présente	aucun	
lien	avec	le	territoire	français.

	 De	surcoit,	le	texte	de	loi	
ne	prévoit	à	aucun	moment	que	les	
parties	devront	justifier	de	la
compétence	de	l’ordre	juridique	
français	pour	divorcer	en	France	
(5).	De	la	même	façon	aucune
disposition	de	la	nouvelle	loi	ne	
définit	une	règle	de	compétence	
ratione	loci	(6).	Ainsi,	à	défaut
de	condition	de	rattachement,	tout	
couple	marié	quel	que	soit	le	lieu	
de	sa	résidence	habituelle	ou	sa	na-
tionalité	peut	divorcer	convention-
nellement	en	France	étant	donné	
qu’aucun	contrôle	n’est	exercé.

	 Alain	Devers,	avocat	au	
barreau	de	Lyon	et	maître	de	con-
férence	à	l’Université	de	Lyon-	Jean
Moulin	nous	dira	que	«	le droit de 
la famille français est une invita-
tion au shopping législatif	»	(7).

	 Néanmoins,	les	époux	dev-
ront	s’assurer	que	la	convention	de	
divorce	ne	heurte	aucune	règle
de	compétence	exclusive	du	juge	
étranger	(8).	Par	conséquent,	ce	
mode	de	divorce	par	consentement	
mutuel	suscite	de	nombreuses	
interrogations	sur	le	plan	interna-
tional.

	 Concernant	la	langue	de	
rédaction	de	la	convention	de	
divorce,	le	décret	d’application	dis-
pose	que	la	convention	de	divorce	
doit	impérativement	être	accom-
pagnée	d’une	traduction	officielle	
en	langue	française	(9).	Ainsi,	il	re-
vient	aux	avocats,	soit	de	s’assurer	
que	son	client	comprend	la	langue	
française,	soit	de	parler	en	langue	
étrangère.

	 En	réalité,	le	législateur	
se	voulait	de	mettre	en	place	une	
procédure	allégée,	mais	quant	
est-il	des	dépenses	des	interprètes	
ou	traducteurs.	D’autant	plus,	
lorsque	l’un	des	époux	ou	l’un	des	
avocat	réside	à	l’étranger,	l’envoi	du	

projet	par	lettre	recommandée	avec	
accusé	de	réception	devient	plus	
complexe.	

	 S’agissant	de	la	loi	applica-
ble,	la	règle	de	conflit	des	lois	(10)	
est	très	importante	pour	le	juge	
puisqu’il	lui	incombe	de	mettre	en	
oeuvre	d’office	la	règle	de	conflit	
des	lois	et	de	la	teneur	du	droit	
étranger	applicable	lorsque	les	par-
ties	n’ont	pas	la	libre	disposition	
de	leurs	droits.	Quant	aux	parties,	
elles	ne	peuvent	pas	demander	au	
juge	d’appliquer	la	loi	française	au
détriment	de	la	loi	étrangère	sur-
tout	si	celle-ci	a	été	désignée	par	la	
règle	de	conflit	de	lois.

	 En	revanche,	la	loi	du	18	
novembre	2016	ayant	introduit	le	
divorce	conventionnel	ne	prévoit
pas	cette	distinction.	C’est	alors	
aux	avocats	qu’il	revient	de	véri-
fier	que	la	loi	applicable	n’est	pas	
désignée	en	contradiction	avec	les	
règles	de	droit	international	privé.	
Toutefois,	l’avocat	qui	n’aura	pas	
établi	la	règle	de	loi	applicable	au	
divorce	dans	la	convention	risque	
d’engager	sa	responsabilité	si	la	loi	
étrangère	s’avère	être	inapplicable.	
Etant	donné	que	l’absence	de
mention	de	la	loi	étrangère	en-
traine	le	risque	d’une	action	en	
nullité	pour	erreur	de	droit.

	 Enfin,	concernant	la	recon-
naissance	et	l’exécution	des	effets	
de	la	convention	de	divorce	par
consentement	mutuel	français	est	
discutable,	puisque	ce	n’est	pas	une	
décision	émanant	d’une	juridic-
tion.	Les	époux	ne	disposeront	
donc	pas	d’un	jugement,	mais	d’un	
contrat	de	divorce	et	il	leur	serait	
très	difficile	de	demander	alors	la	
reconnaissance	et	l’exequatur.

	 Au	niveau	international,	
la	question	est	particulièrement	
complexe	et	problématique.	Les
méthodes	de	reconnaissance	et	
d’exécution	d’un	pays	à	l’autre	
sont	différentes.	La	chance	que	le	
divorce	par	consentement	mutuel	
français	soit	reconnu	dans	un	Etat	
tiers	est	aléatoire.	Mais,	il	en	va	de	
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soi,	que	les	Etats	étrangers	seront	
septiques	à	l’idée	de	savoir	qu’un	
divorce	a	été	prononcé	par	le	biais	
d’un	contrat	entre	deux	époux.
Ce	sont	d’ailleurs,	ces	limites	qui	
poussent	les	avocats	à	être	pru-
dents	dans	l’utilisation	du	divorce	
par	consentement	mutuel	sans	
juge	et	enregistré	par	le	notaire.

	 Mais,	il	en	va	de	soi,	que	les	
Etats	étrangers	seront	septiques	à	
l’idée	de	savoir	qu’un	divorce	a	été	
prononcé	par	le	biais	d’un	contrat	
entre	deux	époux.	Ce	sont	d’ail-
leurs,	ces	limites	qui	poussent	les	
avocats	à	être	prudents	dans	l’utili-
sation	du
divorce	par	consentement	mu-
tuel	sans	juge	et	enregistré	par	le	
notaire.

	 Par	conséquent,	ne	sachant	
pas	dans	quel	pays	la	convention	
sera	amenée	à	déployer	ses
effets,	il	est	impossible	de	garantir	
aux	époux	la	reconnaissance	et	
l’exécution	de	la	convention	dans	
les	Etats	tiers.	C’est	donc,	un	avenir	
incertain	qui	attend	les	époux	et	
les	avocats.

II. Un avenir nébuleux du di-
vorce par consentement mutuel 
français en droit international 
privé

	 L’avocat	a	un	rôle	majeur	à	
jouer	dans	l’élaboration	de	la	con-
vention	de	divorce.	Chacun	des
époux	est	représenté	par	son	avocat	
pour	signer	la	convention	qui	
prend	la	forme	d’un	acte
d’avocat	établi	dans	les	conditions	
prévues	à	l’article	229-1	du	Code	
civil.	De	surcroit,	il
serait	juste	de	rappeler	que	l’acte	
d’avocat	a	pris	une	nouvelle	tour-
nure	avec	l’adoption	de	la
loi	sur	la	modernisation	du	XX-
Ième	siècle.	Précisément,	l’article	
1374	du	Code	civil	dispose
que	«	L’acte sous signature privée 
contresigné par les avocats de cha-
cune des parties	».	Ainsi
le	contreseing	de	l’avocat	permet	
de	s’assurer	que	chacun	des	époux	
donne	un	consentement
parfaitement	éclairé	sur	les	
conséquences	juridiques	de	la	con-
vention	de	divorce.

	 Auparavant,	il	revenait	
aux	juges	de	vérifier	le	consente-
ment	libre	et	éclairé	des	époux,	
le	juge	se	chargeait	de	veiller	à	ce	
qu’aucun	des	époux	ne	profite	d’un	
déséquilibre	notamment	d’une	
dépendance	économique	et	d’une	
violence	au	sein	du	couple.	Cet	
organe	impartial	était	un	tiers	par	
rapport	au	couple,	alors	que	dans	

le	nouveau	mode	de	divorce,	les	av-
ocats	sont	également	les	représen-
tants	de	leur	client,	ils	se	doivent	
d’être	le	garant	de	l’équilibre	de	
leur	divorce	ou	encore	mieux	des	
avantages	de	leur	client.	Il	est	diffi-
cile	de	penser	que	l’équilibre
serait	la	priorité	des	avocats	puis-
qu’ils	sont	les	fervents	défenseurs	
de	leur	client.

	 Prenons	par	exemple	un	
couple	franco-turc	qui	souhaite	
divorcer	par	consentement
mutuel	en	France.	Dans	ce	cas,	
il	existe	un	élément	d’extranéité	
relevant	de	la	nationalité	de	l’un	
des	époux,	les	règles	de	droit	in-
ternational	privé	sont	donc	appli-
cables.	Supposons	que	les	avocats	
respectifs	ont	inclus	des	précisions	
sur	le	conflit	de	lois	et	le	conflit	de	
juridiction	dans	leur	convention,	et	
ont	décidé	que	la	loi	française	et	la	
juridiction	française	sont	applica-
bles,	rappelons	que	le	notaire	n’est	
pas	une	juridiction,	donc	la	per-
tinence	de	la	question	relative	au	
conflit	de	juridiction	est	affaiblie.	
La	Turquie	pourra	alors	prétendre	
que	le	choix	de	la	juridiction	a	été	
effectué	de	manière	frauduleuse.

	 De	même	lorsque	ces	
époux	voudront	faire	exequaturer	
cette	décision	extrajudiciaire,	la
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Turquie	pourra	à	nouveau	refuser	
au	motif	que	le	notaire	n’est	ni	
impartial	ni	indépendant	à
l’instar	d’un	juge.	C’est	ainsi	que	les	
époux	pourront	s’attaquer	contre	
l’avocat	et	engager	sa	responsabil-
ité	au	motif	qu’ils	n’ont	pas	été	
informés	des	conséquences	à	venir	
du	divorce.	Afin	d’éviter	toute	re-
sponsabilité	à	son	encontre,	l’avo-
cat	se	doit	de	s’assurer	que	le	client	
a	bien	été	informé,	voire	éclairer	au	
regard	du	but	poursuivi.	Dans	le	
cas	contraire,	le	client	se	prétendra	
victime	d’un	préjudice.

	 Partant	de	ces	nombreus-
es	inquiétudes,	certains	avocats	
préfèrent	ramener	le	divorce	par
consentement	mutuel	devant	le	
juge	aux	affaires	familiales.

	 Ce	phénomène	nouveau	va	
forcément	influencer	tous	les	pays,	
même	s’ils	ne	sont	pas	les	législa-
teurs	de	ce	mode	de	divorce	con-
ventionnel.	Ils	vont	se	voir	recon-
naitre	ou	exequaturer	les	décisions	
prises	par	ces	Etats,	ayant	adopté	
cette	nouvelle	loi.

	 Il	serait	opportun	de	se	
poser	la	question	de	savoir	si	la	
Turquie	serait	susceptible	d’ex-
equaturer	la	décision	extrajudi-
ciaire	de	divorce	des	époux	fran-
co-turc.	

	 Parallèlement,	un	décret	
relatif	aux	exécutions	des	décisions	
étrangères	a	été	adoptée	en	Tur-
quie,	le	29	avril	2017.	L’article	4	du	
décret	dispose	que	les	décisions	de	
divorce	judiciaires	ou	les	décisions	
émanant	d’une	administration,	
délibérées	conformément	aux	lois	
étatiques	seront	transcrit	à	l’état	
civil	des	époux	à	condition	que	les	
décisions	n’ont	pas	été	adoptées	
contrairement	à	l’ordre	public	turc.	
Cette	transcription	à	l’état	civil	se	
fera	pour	les	ressortissants	turcs	
dans	le	consulat	général	de	Turquie	
dans	l’Etat	d’accueil.

	 Ce	nouveau	décret	permet	
donc	aux	époux	franco-turcs	de	
faire	exequaturer	leur	décision	de

manière	plus	rapide	et	moins	chère	
puisque	les	époux	étrangers	se	
devaient	de	régler	les	honoraires	
des	avocats	en	France	et	ceux	des	
avocats	en	Turquie,	chargés	de	la	
requête	en	exécution	des	décisions	
étrangères.

	 Le	problème	est	que	la	Tur-
quie	ne	reconnait	que	les	décisions	
judiciaires	ou	les	décisions	admin-
istratives.	(11)	Par	conséquent,	une	
question	pertinente	a	été	relevée,	
le	notaire	fait-il	partie	de	l’admin-
istration.

	 En	France,	le	notaire	cu-
mule	une	double	fonction,	il	est	à	
la	fois	officiers	public	c’est-à-dire	
qu’il	exerce	une	mission	de	service	
public	et	c’est	un	professionnel	
libéral.

	 Pour	revenir	à	la	conven-
tion	des	époux	franco-turcs,	les	
avocats	ne	savent	pas	si	la	Turquie
reconnaitra	le	notaire	comme	
faisant	partie	de	l’administration,	
il	serait	impossible	de	répondre	à	
la	question	de	savoir	si	la	Turquie	
décidera	d’exequaturer	les	déci-
sions	non	judiciaires.

CONCLUSION

	 Le	droit	international	
privé	est	une	matière	nouvelle	
et	très	complexe.	Il	est	définit	
comme	«	l’ensemble des règles 
propres aux relations internatio-
nales entre personnes privées » 
(12)	.

	 En	réalité,	la	mondialisa-
tion	c’est-à-dire	la	libre	circula-
tion	des	marchandises,	des	capi-
taux,	des	personnes	a	accentué	
les	relations	internationales.

	 L’évolution	et	le	dévelop-
pement	du	progrès	technique	
entrainent	une	évolution	de	la	
société		qui	modifie	complète-
ment	notre	quotidien.	Ce	dével-
oppement	a	aboli	les	frontières,
cependant,	cette	innovation	

n’est	pas	sans	failles,	elle	a	en-
gendré	avec	elle	de	nouvelles
questions	juridiques	sur	le	plan	
international.

 Certes,	chaque	indivi-
du	peut	épouser	une	personne	
de	son	choix,	quelque	soit	sa	
nationalité,	ses	origines,	ses	
croyances,	son	territoire.	Néan-
moins,	comme	le	dit	William	
Shakespeare	« la
liberté sans frein est toujours 
mariée avec le malheur	»	(13),	
c’est	pourquoi	les	Etats	se	
doivent	de	régulariser	les	rap-
ports	de	droit	entre	les	individus	
dans	le	cadre	de	la	vie	interna-
tionale.

(1)	AJ	Famille	2017	p.57,	Divorce	229-1	:	aspect	de	droit	inter-
national	privé	et	européen-	La	France,	nouveau	Las	Vegas	du	
divorce	?

(2)	Déf.	procédure	de	reconnaissance	et	d’exécution	dans	un	Etat	
d’une	décision	de	justice	étrangère

(3)	Déf.	extranéité:	élément	qui	rattache	le	litige	à	deux	ou	
plusieurs	Etats.

(4)	le	conflit	de	juridiction	est	une	situation	dans	laquelle	
plusieurs	juridictions	sont	susceptibles	d’être
compétentes	pour	juger	un	litige	présentant	un	élément	
d’extranéité

(5)	Les	parties	n’ont	pas	à	prouver	un	quelconque	rattachement	
avec	l’ordre	juridique	français.

(6)	Le	champ	d’application	territoriale	n’est	pas	mentionné	dans	
la	nouvelle	loi.

(7)	Un	couple	étranger	pourra	facilement	divorcer	en	France,	
même	s’il	est	confronté	à	des	problèmes	dans	son	pays	d’origine.	
On	offre	donc	aux	époux,	la	possibilité	de	sélectionner	la	lég-
islation	qui	leur	seront	bénéfique	sans	même	leur	imposer	des	
conditions	à	remplir.

(8)	Il	y	a	des	domaines	dans	lesquels	les	Etats	ont	des	com-
pétences	exclusives.

(9)	art.	1146,	alinéa	2	du	CPC	« Lorsqu’elles sont rédigées en 
langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompag-
nées d’une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens 
de l’article 7 du décret n° 2007-
1205 du 10 août 2007	».
(10)	la	règle	de	conflit	de	loi	permet	de	désigner	la	loi	qui	sera	
applicable	au	cours	d’un	litige	présentant	un	élément
d’extranéité.

(11)	Décret	du	29	avril	2017.

(12)	Déf	Yvon	Loussouarn,	Pierre	Bourel,	Pascal	de	Va-
reilles-Sommières,	Droit	international	privé,	édition	Dalloz,	
Précis,	10ème	édition,	p.1

(13)	Citation	de	William	Shakespeare,	La	comédie	des	erreurs,	
1594.

  Rabia  SOYLU
Galatasaray Üniversitesi 
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Hasan,	Osman,	Bahar.
Su,	Mülkiyet,	Adalet.
 
	 Susuz	Yaz	bu	toprakların	
en	temel	sorunlarını	insanın	
yüzüne	vuran	ve	kaç	yıl	geçerse	
geçsin	eskimeyecek	bir	eser.	
Çıkarcılığın,	erkek	egemen	toplu-
mun	yarattığı	yıkımın,	ahlaksı-
zlığın,	devletin	yetersizliğinin	ve	
bunlara	sessiz	kalmayı	öğütleyen	
örfümüzün	sonuçlarını	gösteriyor	
bize	Altın	Ayı	ödüllü	filmimiz.

	 Koca	bir	köyün	köylüsünün	
tarlasını	suladığı	suyu	sırf	daha	
fazla	mahsul	almak	amacıyla
kendine	saklamakta	beis	görmeyen	
hatta	sırf	daha	çok	çalıştığı	için	
kendini	haklı	gören	Hasan
anlatılıyor.	Kardeşi	Osman’ın	razı	
gelmediği	bu	işe,	büyüğüne	karşı	
çıkmanın	ayıp	olduğu	öğretisi
yüzünden	sessiz	kalıyor	ol-
ması,	karşı	çıkamadığı	abisinin	
öldürdüğü	adam	yüzünden	hapse	
girmesi	var	bu	filmde.	Osman’ın	
karısı	olarak	mutlu	bir	hayat	
hayal	eden	Bahar’ın	nefret	ettiği	
Hasan’ın	kölesi	olması	ve	daha	
fenası	bunun	toplum	tarafından	
onaylanmasını	çarpıyor	yüzümüze	
Metin	Erksan.

	 1963’ten	bugüne	neler	
değişti?	Aslında	çok	şey	değişti,	
film	çekilirken	yürürlükte	olan
kanunlar	gereği	Hasan’a	verilen	
suyun	mülkiyeti	Anayasa’nın	
43’üncü	maddesiyle	artık	devletin
hüküm	ve	tasarrufuna	bırakıldı.	
Yani	artık	bir	Hasan	çıkıp	bu	su	
benim	diyemiyor.	Bu	noktada	
yasada	yer	alan	“Deniz,	göl	ve	
akarsu	kıyılarıyla,	deniz	ve	göllerin	
kıyılarını	çevreleyen	sahil	şerit-
lerinden	yararlanmada	öncelikle	
kamu	yararı	gözetilir.”	ifadesi	kamu	
yararının	ne	olduğu	sorusunu
sorduruyor.	Biçim	itibariyle	net	bir	

tanımı	olmayan	kamu	yararı	halkı	
daha	iyiye	götürecek	olan	olgu
olarak	tanımlanmaya	çalışılıyor.	
Bazı	yazarlara	göre	kamu	yararı	
devletin	ve	iktidarın	her	zaman	en
iyiyi	bilecek	“Devlet	Baba”	fikrinin	
bir	tezahürü	olduğunu	söyler	ve	
“bilimsel	içerikten	yoksun	bir
kavram	olan	kamu	yararı	devletin	
kutsanması	yoluyla	iktidar	pe-
kiştirme	aracı	olarak	işe	yaradığı	
için	varlığını	sürdürebilmektedir”	
(1)	fikrini	savunur.	Ne	olduğu	
konusunda	bu	kadar	fikir	ayrılığı	
olan	bu	kavramın	uygulama	
aşamasında	da	birçok	ayrılığa	yol	
açtığı	görülmektedir.

	 Munzur	Vadisi	Milli	
Parkı’nda	yapılması	planlanan	HES	
için	Ankara	3’üncü	İdare	Mahke-
mesi’ne	açılan	iptal	davası	net-
icesinde	mahkeme	baraj	inşaatının	
iptali	kararını	verdi.	(2)

	 Munzur	Vadisi’yle	ilgili	
bu	karar	kıyıların	kimsenin	özel	
mülkü	olamayacağı	kuralından	
değil	Munzur	Vadisi’nin	bir	Milli	
Park	olması	ve	içinde	endemik	
bitkilerin	yaşaması	sebebiyle	ver-
ilmiştir.	Yani	Anayasa’nın	43’üncü	
maddesine	değil	56’ncı	maddesi	ve	
Milli	Parklar	Kanunu’na	aykırılık	
söz	konusu	olmuştur.	Bunun	yanı	
sıra	Danıştay’ın	10.	D.,	05/07/2005	
tarihli	ve	K.	2005/3949,	E.	1999/474
ile	6.	D.,	08/11/1999	ve	K.	
1999/5278,	E.	1998/3572	sayılı	
kararlarında	da	üstün	kamu	

yaranının	biyolojik	çeşitliliği	ko-
ruduğunu	fakat	6.	D.,	17/06/1997	
tarihli	ve	K.	1997/3020,	E.	
1996/5362	sayılı	kararında	bunu	
yapmadığını	görüyoruz.	(3)	Bu	
durum	tarlasında	endemik	bitki	
olmayan	köylüleri	savunmasız	
bırakmaktadır.	Kamu	yararı	uğru-
na	birkaç	kişinin	tarlası	o	kadar	da	
önemli	değil	savına	ise	en	güzel	
cevap	Çamlıhemşinli	Havva	Ana	
tarafından	zaten	verildi.

	 Vali,	kaymakam	kimdir?	
Ben,	ben,	ben,	ben	halkım.	Mah-
keme	nedir?	Mahkeme	biziz?	Dev-
let	nedir?	Devlet	bizim	sayemizde	
devlettir.	(4)

	 Konu	kimin	kaç	kişi	olduğu	
değil	toplamda	ne	kadar	üretim	
yapacağımız	savını	savunan	insan-
lar	da	var.	Bir	dere,	bir	orman,	bir	
sahil	gördüğünde	aklına	gelen	ilk	
şey	buradan	kaç	para	kazanacağı	
olanlar	Susuz	Yaz’daki	Hasan’dan	
farklı	değiller.	Sırf	daha	fazla	hasat	
alabilmek	için	köylünün	suyunu	
kesen	Hasan’la	bu	sulardan	HES	
yapıp	bunu	şirketlere	devretmeyi	
haklı	görenlerin
arasında	bir	fark	bulmak	pek	kolay	
sayılmaz.

 Yani evet, Hasan çıkıp da 
“bu su artık benim diyemiyor”, 
ama şirketler çıkıp diyebiliyor. 
Yapılan o kadar değişiklik yalnız-
ca bu zorbalığı kimin yaptığını 

Susuz Yaz’dan Bugüne 
Bir Devlet ve Toplum 

Eleştirisi
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değiştirmekle sınırlı kalıyor.

 Su mülkiyeti konusunu 
işleyen film bize yalnızca modern-
ize bir Habil ile Kabil hikayesi
anlatmakla kalmıyor. Taşranın 
ikili ilişkilerdeki sorunlarını da 
gösteriyor. Sırf ana rahmind-
en önce çıktığı için saygıyı hak 
ettiğini düşünen Hasan’ın zor-
balıklarına Osman töre gereği ses 
çıkaramıyor uzun bir süre. Benim 
gönlüm razı değil dediği anlarda 
da Hasan’ın küçüksün sen bana 
karşı çıkamazsın sözüyle toplu-
mun kendisinden beklediği rolü 
hatırlayıp boyun eğiyor. Durum 
öyle bir hal alıyor ki Hasan’ın 
işlediği cinayeti bile üstlenip 
hapse giriyor. Hapisten çıkıp 
Hasan’ın Bahar’ı karısı yaptığını 
öğrendiğindeyse Hasan’ı vurup 
öldürüyor.

 Katharsis yaşamamız için 
konulan bu sahne beni huzura 
kavuşturmak şöyle dursun aksine
rahatsız etti. Hasan’la mücadele 
etmesi için onca neden varken 
ancak iş namus meselesine 
döndüğünde itaat etmekten 
vazgeçen Osman da hikâyenin iyi 
adamı değil. Hasan ve Osman
arasındaki ilişkiden taşranın ne 
kadar statükocu, çıkarcı ve erkek 
egemen olduğunu anlayabiliyoruz.
Tecrübeye saygı duyulmasına 
karşı olmamakla birlikte yalnızca 
düzenin devamı için büyüklere 
biat kültürü olmasaydı Hasan 
birinci elden engellenip bu sorun-
lar ortaya çıkmayacaktı. Bahar 
üstünden erkek egolarının tatmin 
edildiği bir namus objesi olarak 
değil de bir birey olarak görülseydi 
belki de Hasan karşısında Os-
man’ın varlığına gerek kalmadan 
durabilirdi.

 Kadını erkeklerin temel 
ihtiyacını gideren bir varlık olarak 
gören toplumun kocasız kadına
neler yaptığı hikâyenin bir diğer 

iç acıtan noktası. Yemek ya-
pan, erkeğin cinsel ihtiyacını 
karşılayan, gerektiğinde tarlada 
bir işçi daha olan ve asla şikâyet 
etmeyen kadın prototipinin doğal 
bir sonucu olarak kadın erkekler 
tarafından himaye edilmesi gere-
ken bir varlık halini alıyor. Meşru 
korumasının ölmesi (öldüğünün 
sanılması) sonrası annesi tarafın-
dan bile istenmeyen bir duru-
ma düşüyor. Tutunacak bir dalı 
kalmayan kadın belki de en nefret 
ettiği insanın hukuken karısı pra-
tikte kölesi oluyor.

 HES protestolarını birkaç 
çevrecinin gürültüsü olarak değil 
de gelecekten gelen haberci olarak
görsek, böyle buyurdu Devlet 
Baba değil de Devlet benim diye-
bilsek Hasanlar toprağımızı da
geleceğimizi de elimizden alamaz. 
Elbette ki yıllar yılı oluşturduğu-
muz kültürümüzü bir anda kenara
atamayız fakat bu denli değer 
verdiğimiz şeylerin neden ve niçin 
olduğunu sorgulamadan yalnızca
böyle gördük böyle uygulayalım 
diyememeliyiz. Bu anlayış sonu-
muzu getirmese de bizi öteye
taşımayacak. Muhafazakâr old-
uğumuz zaman en azından neyi 
muhafaza ettiğimizi bilsek durum
değişecek belki de.

(1)	Akıllıoğlu,	Tekin.	Kamu	Yararı	Kavramı	Üzer-
ine	Düşünceler.	İdare	Hukuku	ve	İlimler	Dergisi
9	(2011)

(2)	https://www.dw.com/tr/munzur-vadis-
inde-hes-projesi-iptal-edildi/a-50846748

(3)	Çakmak,	Münci.	Biyolojik	Çeşitliliğin	
Hukuken	Korunması	ve	Kamu	Yararı.	Ankara
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	57	(2008)

(4)	“Türkiye	Karadenizli	Bu	Teyzeyi	Konuşuyor	
#DirenKaradeniz”
https://www.youtube.com/watch?v=s8gkeM-

JetMo

Yiğit Alp ASLAN
Bilkent Üniversitesi
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	 İnsanlık,	özellikle	
XIX.	yüzyılda	savaşların	boyut	
değiştirmesiyle	uzaya	olan	ilgisini	
daha	somut
adımlarla	göstermeye	başlamıştır.	
Gerçekten	de	iki	büyük	savaş	atla-
tan	dünya	milletleri,	fiili	savaştan
yorulmuşlar	ve	kendilerini	öne	
çıkaracak,	milletler	nezdinde	daha	
bir	üst	seviyeye	yükseltecek	bir	
alan	arayışına	çıkmışlar	ve	bunun	
sonunda	bu	alan	uzay	seçilmiş	ve	
uzay	alanında	çalışmalara	başlan-
mıştır.	1947’den	1991’e	kadar	süren,	
ABD	ve	Sovyetler	Birliği	arasındaki	
“soğuk	savaş”	dönemi,	ne	kadar	
her	an	üçünü	bir	dünya	savaşının	
çıkma	ihtimalini	gebeydi	ise	de	
gerçekten	uzay	alanında	insanlığa	
çağ	atlatan	bir	dönem	olmuştur.	
Uzay	hukuku	ve	uzayda	nasıl	bir	
rejimin	var	olabileceği	gibi	konular	
işte	tam	bu	tarihlerde	tartışılmaya	
başlanmış	zira	uzaya	dair	çalışma-
lar	artık	teoriden	daha	çok	fiziki	bir	
temasla	araştırma	yapma	boyutuna	
ulaşmıştır.	Bu	tür	bilimsel	araştır-
malar	ve	insanoğlunun	uzaya	olan	
merakının	geometrik	bir	şekilde	
artışına	Birleşmiş	Milletler	de	
sessiz	kalmamış	ve	1958	yılında	
Uzayın	Barışçıl	Amaçlarla	Kullanıl-
ması	ad	hoc	komitesini	kurmuştur.	
Sonrasında	işi	daha	da	ciddiye	
almış	ve	Daimi	bir	komite	kurmuş
ve	muhtevasında	18	üyeyle	bu	alan-
da	hukuki	çalışmalara	başlamıştır.	
Fakat,	özellikle	uzayda	mülkiyet	ve
egemenlik	gibi	kavramların	daha	
da	önem	kazanmasının	nedenini	
1966	yılında	Sovyetler	Birliği’nin	
Ay’a	insan	yapımı	ilk	araç	olan	
LUNA	IX	adlı	uzay	aracının	iniş	
yapmasına	ABD’nin	verdiği	reak-
siyona	bağlayanlardanım.	Gerçek-
ten	de	1966	yılının	Şubat	ayında	
gerçekleşen	bu	tarihi	olaydan	
hemen	üç	ay	sonra	yani	7	Mayıs	
1966	tarihinde	ABD,	Birleşmiş	
Milletler’e	Ay	ve	diğer	gök	cisim-

leri	üzerinde	ülkesel	egemenlik	
iddialarında	bulunmayı	önleyen	
ve	uzayın	barışçıl	amaçlarla	kul-
lanımını	öngören	bir	antlaşma
yapılmasını	gerektiğini	belirtmiştir.	
1	Bu	tarihten	sonra	Birleşmiş	
Milletler’in	alt	komitelerinden	
olan	Hukuk	Alt	Komitesi	ve	dahi	
Bilim	ve	Teknoloji	alt	komitesi;	
hukukçuların,	akademisyenler-
in	ve	bilimadamlarının	katıldığı	
Birleşmiş	Milletler’den	bağımsız,	
akademisyenlerin,	hukukçuların	ve	
bilimadamlarının	oluşturduğu
Uluslararası	Uzay	Federasyonu	gibi	
kuruluşlar,	bu	alanda	bir	doktrinin	
oluşmasına	büyük	katkı
sağlamışlardır.

 İlk	ortaya	çıktığında	daha	
çok	Uluslararası	Kamu	Hukuku’nu	
ilgilendiren	Uzay	Hukuku,	özel-
likle	XX.	yüzyılın	başlarında	bu	
alanda	özel	teşebbüslerin	de	
artmasıyla	ve	belli	uzayla	alakalı	
kamu	teşebbüslerinin	(NASA	vb.)	
bir	takım	özel	şirketlerle	(SPACE-X	
vb.)	ortaklaşa	hareket	etmesiyle	
belli	biçimlere	tekallüp	etmiş	ve	
sadece	kamu	hukukunu	değil	özel	
hukuku	da	ilgilendiren	bir	disiplin	
haline	gelmiştir.	Mesela	Ay	yüzey-
inin	devletler	arasında	nasıl	eşit	
taksim	edileceği	uluslararası	kamu	
hukukunu	ilgilendirirken	aynı	
zamanda	özel	bir	şirketin	mülki-
yetinde	olan	bir	uydunun	(craft)	
verdiği	zararın	tazmininin	hangi	
prosedürlere	tabi	olduğunu	belirle-

mek	de	özel	hukuk	alanına	girme-
ktedir.	2020	yılında	bir
ilk	olacak	olan	NASA’nın	Uluslar-
arası	Uzay	İstasyonu’na	(ISS)	turist	
alacağını	duyurması	da	bize	göre	
bu	hukukun	özel	hukuka	daha	da	
çok	kaymasına	sebebiyet	verecek	
bir	adım.	Zira,	Uzay	Turizmi	ile	
birlikte	bu	lüksten	yararlanacak	
olan	“turistler”in	hayati	sorumlu-
luğunun	o	şirkete	ait	olması	gibi	
bir	takım	farklı	ve	yeni	hukuki	ku-
rumlar	pek	tabii	çıkacaktır.	Sonuç	
olarak	başlarda	tamamen	Uluslar-
arası	Kamu	Hukuku’nun	bir	alanı	
olan	Uzay	Hukuku,	gelişen	tekno-
loji	ve	değişen	şartlarla	bambaşka	
bir	çehreye	bürünmeye	gebe
olan	bir	disiplin	haline	gelmiştir.

	 Uzay	Hukuku’nun	özel	
hukuka	bakan	kısmından	ziyade	
bize,	uluslararası	kamu	hukuku-
na	bakan	kısmı	daha	ilgi	çekici	
ve	zevkli	gelmektedir.	Gerçekten	
de	“Uzayda	egemenlik	kime	ait	
olacak?”sorusu	yakın	geçmişimizde	
sorulmaya	başlanmış	ve	bugün	
üzerine	daha	da	gidilmesi	gerekilen	
bir	konu	haline	gelmiştir.
Bu	konu	hakkında	iki	farklı	görüş	
ortaya	çıkmıştır.	Birincisi,	açıkçası	
bizim	biraz	milletlerarası	eşitlik
ilkesine	ters	bulduğumuz,	uzayda	
yapılcak	olan	izleme	faaliyetleri-
nin	ulus	kayıt	şartı	aranmaksızın	
bütün	devletlerce	eşit	bir	şekilde	
faydalanması	düzenlemesinin	2,	
bu	alandan	diğerlerine	nazaran	

Uzay 
Hukuku
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daha	fazla	bütçe	ayıran	ve	daha	
fazla	kaynak	harcayan	devletlere	
bir	derece	haksızlık	olduğunu	
öngören	düşüncedir.	Bu	düşünceyi	
haklı	bulmakla	berber	yukarıda	da	
değindiğimiz	gibi	bunun	ulusların	
eşitliği	ilkesine	ters	olduğunu	
düşündüğümüzden	pek	de	haklı	
bulmamaktayız.	Sonuçta	uzay	ded-
iğimiz	alan,	dünya	üzerinde	de
pek	çok	alan	gibi	(Uluslararası	
Deniz	Yatakları,	Antartika,	vb.)	
uluslararası	bir	alan	statüsüne	sa-
hip	olduğundan,	ne	kadar	harcama	
ya	da	araştırma	yaptığına	bakıl-
maksızın	her	ulusun	eşit	bir	şekilde
yararlanmasına	açık	olması	gerek-
mektedir.	Bu	görüşü	desteklemey-
en	Sovyetler	Birliği,	uzayın	bütün
milletlerce	eşit	bir	şekilde	yararlan-
ması	gerektiğini	savunan	bir	taslağı	
ileri	sürmüştür	ama	birçok	ülke	bu
taslağa	muhalefet	etmiştir.	Bir	
antlaşmaya varılmadan önce BM 
Hukuk Alt Komitesinde ateşli 
tartışmalar olmuş ve nihayetin-
de 19 Aralık 1966 yılında Genel 
Kurul’da oybirliğiyle kabul edilen 
Uzay Antlaşması 10 Ekim 1967 
yılında yürürlüğe girmiştir. 3 Bu 
antlaşmanın içeriğiyle	pek	fazla	
ilgilenmeyeceğiz.	Daha	çok	bu	
antlaşmayla	eşdeğer	statüye	sahip	
olabileceğini	düşündüğümüz	
Antartika	Antlaşması	ile	benzer-
liklerini	ve
farklılıklarını	irdelemek	istiyoruz.
	 Bildiğiniz	üzere	1959	yılın-
da	imzalanan	ve	1995	yılında	da	
Türkiye’nin	taraf	olduğu	Antartika
Antlaşması,	dünyanın	beşinci	
büyük	kıtasının	hukuki	rejimi-
ni	düzenleyen	bir	antlaşmadır.	
Gerçekten	de	bu	antlaşmanın	
birinci	maddesinin	ilk	fıkrasında	
“Antarktika salt barışçıl amaçlar 
için kullanılacaktır. Her tür
silahın denenmesi, üs ve tahkimat 
yapılması, manevra vb askeri ni-
telikli her önlem yasaklanacaktır.”	
diyerek	bu	kıtanın	ne	amaçla	kul-
lanılacağını	belirtmektedir.	Ayrıca,	
antlaşmanın	dördüncü	maddesinin	
ikinci	bölümünde	“İşbu Andlaşma 
yürürlükte kaldığı sürece hiçbir 
eylem ya da etkinlik, Antarktika’da 
toprak egemenliğine yönelik iddi-

aların savunulması, desteklenmesi 
ya da reddedilmesi veya başka tür 
egemenlik hakkı önesürülmesi 
için gerekçe oluşturmayacaktır. 
İşbu Andlaşma yürürlükte old-
uğu sürece, Antarktika’da toprak 
egemenliği amaçlı hiçbir yeni talep 
önesürülmeyecek, varolan talepler-
in kapsamının genişletilmesine
olanak tanınmayacaktır.”	denme-
ktedir.	Açıkçası	bizim	Uzay	Ant-
laşması	ile	paralel	bulduğumuz	en	
önemli	nokta	burasıdır.	Uluslar-
arası	bir	alanın	tek	veyahut	birden	
fazla	devletin	tekeline	verilmesi	
eşitlik	esasına	aykırılık	teşkil	etme-
ktedir.	Sonuçta	orası	ortak	insanlık	
mirası	statüsünde,	diğer	toprak-
lardan	apayrı	bir	konumda	bulun-
maktadır.	Uzay	Antlaşması’na	bak-
acak	olursak	orada	da	bu	hükme	
benzeyen	bir	rejimin	teşekkül	
ettiğini	görmekteyiz.	Gerçekten	
de	antlaşmanın	daha	ikinci	mad-
desinde	“…outer	space	is	not
subject	to	national	appropriation	
by	claim	of	sovereignty,	by	means	
of	use	or	occupation,	or	by	any	
other	means;…”	(4)	ilkesi	vurgu-
lanarak	uzayın	hiçbir	devletin	te-
keline	veyahut	egemenliğine	konu	
olamayacağını	düzenlemektedir.	
Sonuç	olarak,	Antartika	gibi	Uzay	
da	uluslararası	bir	statüye	tabi	
tutulmuş	ve	insanlığın	ortak	bir	
mirası	olarak	görülmüştür.

	 Velhasılı	kelam,	Uzay	
Hukuku	denilen	disiplin	belki	
de	bundan	bir	yüzyıl	öncesine	
kadar	bir	fantezi	ve	bilimkurgu	
romanlarına	bir	kaynak	olarak	
görülürken;	yakın	geçmişimizde	ve	
bilhassa	günümüzde	artık
hepimizi	ilgilendiren	ve	eskisine	
nazaran	ayakları	daha	isabetli	yere	
basan	bir	alan	olmuştur.	Marsa	
koloni	göndermenin	(Mars-
One	Projesi)	ve	Uzay	turizminin	
konuşulduğu	günümüzde,	artık	
ülkemizin	bu	alanda	hem	özel	
teşebbüslerle	hem	de	devlet	eliyle	
alması	gereken	pek	çok	aksiyon	
adımının	olduğunu	düşünmektey-
iz.	Açıkçası	Türkiye	Uzay	Ajansı’nın	
kurulmasını	olumlu	karşılamak-
la	beraber	bu	konunun	hem	biz	
hukukçularla	ve	dahi	akademisyen	

ve	bilim	insanlarıyla	yapılacak	olan	
ortak	çalışmalarla	daha	da
ileriye	götürülmesini	temenni	
etmekteyiz.

(1)	Erdem,	Merve.	Uzayın	Ve	Uzay	
Faaliyetlerinin	Hukuki	Rejimi.	
Savaş	Yayınları,	2014.

(2)	Erdem,	Merve.	Uzayın	Ve	Uzay	
Faaliyetlerinin	Hukuki	Rejimi.	
Savaş	Yayınları,	2014.

(3)	Bkz. <http://www.oosa.unvien-<http://www.oosa.unvien-
na.org/oosa/en/SpaceLaw/outers-na.org/oosa/en/SpaceLaw/outers-
pet.html>pet.html>	(20.11.2013)

(4)	Bkz.	<http://www.unoosa.org/
oosa/en/ourwork/spacelaw/trea-
ties/introouterspacetreaty.html>
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	 Devletler	egemenlikleri	
gereği	sınırları	dahilinde	
yargılama	yetkisini	kendi	
dillerinde	kullanırlar.	Ülke-
mizde	de	devlet	yargılaması	
Türkçe	olarak	gerçekleştirilir	ve
yargılama	dilinin	aksi	karar-
laştırılamaz.

	 Yabancılık	unsuru	içeren	
uyuşmazlıklarda	ise	yargılama	
dilinin	devletin	resmi	dili	ak-
sine	kararlaştırılması	ihtiyacı	
doğabilmektedir.	“Tarafların	
kültürel	farklılıkları	arasın-
da	köprü	kurmakla	mükellef,	
kültürlerarası	bir	girişim	(1)”	
olan	tahkim	usulü	bu	ihtiyaca	
cevap	vermektedir.	Diğer	bir	
deyişle,	tahkim	dili	konusun-
da	tarafların	iradesine	serbesti	
tanımak	milletlerarası	tahkim	
uygulamasının	gereklerin-
den	biridir	(2).	Bu	çalışma	
kapsamında	öncelikle	tahkim	
dilinin	önemi	ve	işlevi,	seçim	
usulü;	sonrasında	Model	Ka-
nun,	Milletlerarası	Tahkim	Ka-
nunu	ve	tahkim	kurumlarının
kurallarındaki	tahkim	dili	
düzenlemeleri	incelenecektir.

I. Önem ve İşlevi

	 Tahkim	dili,	taraflarının	
tahkim	anlaşmasında	karar-
laştırabilecekleri	esaslı	unsur-
lardan	biridir	(3).	Tarafların	
iddia	ve	savunma	hakkını	ger-
ektiği	gibi	kullanabilmesiiçin	
doğru	bir	şekilde	iletişim	ku-
rabilmeleri,	yargılama	sürecini	
takip	edebilmeleri	gerekir	(4)	ve	
tahkim	dili	bu	görevi	ifa	eder.	
Uyuşmazlığın	taraflarının	temel	
hakkı	ana	dillerinde	iddia	ve	

savunmada	bulunabilmektir.	
Nitekim	tarafların	farklı	ülkel-
erden	olduğu	uyuşmazlıklar-
da	her	iki	tarafın	ana	dilinde	
savunma	yapması	mümkün	ol-
mamaktadır.	Bu	sebeple	taraflar	
tahkim	dilini	kararlaştırabilme-
kte	veya	seçimi	hakem	heyetine	
bırakabilmektedir.	Yargılama	
için	bir	dil	kararlaştırılabileceği	
gibi,	yargılamanın	farklı	saf-
halarında	farklı	dillerin	kullanıl-
ması	da	tayin	edilebilir.

	 Seçilen	tahkim	dili	tara-
fların	yazılı	bildirim	ve	beyan-
larında,	duruşmalarda,	hakem	
kararlarında	kullanılacaktır	(5).	
Öte	yandan	-aksi	kararlaştırıl-
madıkça-	tarafların	sunduğu	
deliller,	orijinal	dilinde	hakem-
ler	ve	taraflarca	anlaşılabiliyorsa	
tahkim	diline	tercüme	edilmesi	
şartı	aranmaz	(6).	Tercüme	
yapılması	gerektiği	takdirde	
hakemler	-taraflardan	biri	itiraz	
etmedikçe-	tercümenin	yeminli	
olması	gerekmediğini	karar-
laştırabilir	(7).

	 Tahkim	dili	ayrıca	hakem	
heyetinin	teşekkül	ettirilmesi	
sürecinde	rol	oynar.
Tarafların	uyuşmazlıkları	hak-
kında	karar	verecek	hakemleri	
seçme	hakkı	tahkim	usulünün	
temel	taşlarından	biridir.	Seçi-
lecek	hakemin	yargılamanın	
gerçekleşeceği	dilde	rahatça	
çalışabiliyor	olması	hakem	
seçiminde	büyük	önem	taşır	
(8).	Öte	yandan	taraf	vekilleri-
nin	seçimi	ve	tanık	ifadelerinin	
etkililiği	de	tahkim	dili	seçimi-
yle	doğrudan	ilgilidir	(9).	Tara-
flar	tahkim	dilini	belirlerken	bu	
hususları	göz	önünde	bulun-
durmalıdır.	Yargılama	dilinde	
rahat	olmayan	bir	hakem	veya	
taraf	vekili	tercümeye	ihtiyaç	
duyacağından	sürecin	sağlıklı	
işlemesi	engellenmiş	olacaktır.	
Belirtmek	gerekir	ki,	tahkimin	

en	önemli	özelliği	“etkili”	bir	
yargılama	süreci	olmasıdır.

	 Tahkim	dili,	yargıla-
manın	etkililiğini	sağlamasının	
yanında	taraflara	davaya
hazırlanabilmeleri	için	uy-
gun	bir	bildirim	yapılmasında	
önemli	bir	rol	oynar	(10).	

	 Seçilen	dilin	tahkim	
yargılaması	esnasında	veya	son-
rasında	11	tahkim	yeri	mahkem-
elerine	yapılacak	müracaatlarda	
başvurulan	forumun	diliyle	
uyarlı	olması	da	ayrıca	önem	
arz	eder.	Çünkü	tahkim	dili,	
forum	diliyle	uyarlı	olmadığında	
yargılamadaki	belgelerin	forum	
diline	çevrilmesi	gerekliliği	be-
raberinde	zaman	ve	para	kaybı	
getirecektir.

	 Nitekim	bütün	bu	unsur-
ların	göz	önünde	bulundurul-
ması	gereği	bir	yana,	taraflar	bir	
dil	kararlaştıramamakta	ve	hatta	
hakemlerin	seçiminden	mem-
nun	kalmamaktadır.	Tahkim	
dilinden	kaynaklı	bir	uyuşma-
zlık	hakem	kararının	iptali	veya
tenfiz	edilmemesi	için	mutlak	
bir	sebep	teşkil	etmemesine	
rağmen	yargılama	sürecinde	bir	
tarafın	adil	yargılanma	veya	eşit	
muamele	görme	hakkı	etkilen-
mişse,	bu	husus	göz	önünde	
bulundurulur	(12).

	 Tahkim	dili	aşağıda	da	
açıklanacağı	üzere	-aksi	karar-
laştırılmadığı	takdirde-	hakem	
kararının	da	düzenleneceği	dil	
olacaktır.	1958	tarihli	Hakem	
Kararlarının	Tanınması	ve	Ten-
fizine	Dair	New	York	Konvansi-
yonu	(“New York Konvansiy-
onu”)
Madde	IV/2	hükmüne	göre	
karar,	tenfizin	talep	edildiği	
ülkenin	resmi	dilinden	farklı	
bir	dilde düzenlendiyse, ten-
fiz talebine	ek	olarak	kararın	
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resmi	tercümesi	eklenmelidir	
(13).	Diğer	bir	deyişle	tahkim	
dili,	hakem	kararının	tenfizi	
aşamasında	da	rol	oynar.

II. Seçim Usulü

	 Taraflar	tahkim	dilini	
seçmekte	serbesttirler,	seçimler-
ini	tahkim	anlaşmasında
düzenleyebilecekleri	gibi;	tah-
kim	talebi	ve	talebe	cevapta	yer	
alan	beyanlarıyla	tayin
edebilirler.	Açık	bir	seçimin	
mevcut	olmadığı	hallerde;	(i)	
tahkim	şartının	içinde
bulunduğu	sözleşmenin	(14)	,	
(ii)	tahkim	anlaşmasının,	(iii)	
tahkim	talebi	(15)	ve	tahkime
cevabın	düzenlendiği	dillerin	
tarafların	zımni	seçimine	işaret	
ettiği	kabul	edilmektedir	(16).

	 Tahkim	dilinin,	uyuşma-
zlık	öncesi	kararlaştırılmadığı	
halde	taraflar	yargılamanın	
başlangıcında	bir	anlaşmaya	
varabilirler	(17)	.	Bir	karara	
varamadıkları	ihtimalde	hakem	
heyeti	yargılama	öncesi	görev	
belgesinin	düzenleneceği	18	
bir	ön	toplantıda	bu	hususu	
karara	bağlar	(19)	;	yahut	bir	
enstitü	tahkimiyse	enstitünün	
kurallarında	düzenlediği,	tara-
fların	temerrüde	düştüğü	halde	
uygulanacak	dil	uygulanır	(20).	
Hakem	heyeti	kararını	verirken	
önceki	paragraftaki	unsurlara	ek	
olarak	(i)	hakemlerin	ve	tara-
fların	uyruklarını,	(ii)	tarafların	
iletişim	kurdukları	dilleri,	(iii)
tanıkların	uyruklarını	(21)	,	(iv)	
delillerin	dilini	göz	önünde	
bulundurur.	Hakem	heyetinin	
tahkim	dili	seçimi	yaparken	
nihai	hedefi	-yargılamanın	her	
aşamasında	olması	gerektiği	
gibi-	sürecin	en	etkili	ve	en	az	
masrafla	yürütülmesi	olmalıdır	
(22).	Heyetin	takdir	yetkisi	tara-
fların	iddia	ve	savunma	hakkını	
ihlal	etmemek	ile	sınırlı	olarak

mevcuttur.	Seçimi	yaparken	
taraflara	tahkim	diline	ilişkin	
beyanlarını	sunma	hakkı
tanınmalı	(23),	bu	doğrultuda	
taraflara	eşit	mesafede	bir	dil	
seçilmeli;	taraflardan	biri,	ona
daha	yakın	bir	dil	seçilmek	sure-
tiyle	yargılamada	avantajlı	hale	
getirilmemelidir.

III. Model Kanun’da Tah-
kim Dili

	 UNCITRAL	Model	Ka-
nun	Madde	22’de	uyuşmazlığın	
taraflarına	bir	veya	birden	çok	
tahkim	dili	belirleme	yetkisi	
verilmiştir.	Böyle	bir	kararın	
olmadığı	hallerde	karar	verme	
yetkisi	hakem	heyetinindir.	
Tahkim	dili	aksi	öngörülmediği	
takdirde	tarafların	yazılı	bey-
anlarına,	duruşmalara,	hakem	
kararlarına	ve	hakem	heyetince
yapılacak	bildirimlere	uygula-
nacak	olan	dildir.	Taraflar	veya	
hakem	heyeti	belgelerin
tahkim	diline	tercümesiyle	
birlikte	taraflarca	sunulmasına	
karar	verebilir.

IV. Türk Hukuku’nda Tah-
kim Dili

	 Model	Kanun’u	iktibas	
eden	4686	sayılı	Milletlerarası	
Tahkim	Kanunu’nda	da
paralel	bir	düzenleme	mevcut-
tur.	Kanunun	10/C	maddesine	
göre	hukukumuz	tahkim
yargılamalarının	Türkçe’den	
farklı	bir	veya	birden	çok	dilde	
gerçekleştirilmesine
cevaz	vermektedir.	Uyuşmazlık	
taraflarına	tanınan	bu	serbesti-
nin	sınırı	kararlaştırılan
dil(ler)in	Türkiye	Cumhuriyeti	
tarafından	tanınmış	olmasıdır	
(24).

	 Bununla	birlikte	Hukuk	
Muhakemeleri	Kanunu’nca	

görülen	iç	tahkimlerin
Türkçe	yürütülmesi	gerekmek-
tedir.

V.	Tahkim	Kurallarında	Tah-
kim	Dili

A. Londra Uluslararası Tah-
kim Merkezi (LCIA)
	 LCIA,	diğer	tahkim	
merkezlerinin	aksine,	tahkim	
dilini	çok	detaylı	olarak
düzenlemiştir.	İlgili	düzenle-
meyi	içeren	17.	Madde,	5	fıkra-
dan	oluşmaktadır.

	 Madde	hükmüne	göre	
tahkim	dili	hakem	heyetinin	
teşekkülü	öncesi	(“başlangıç	
dili”)	ve	sonrası	olarak	iki	
aşamada	ele	alınmıştır.	
Başlangıç	dili,	hakem	heye-
tinin	teşekkülüne	kadarki	
süreçte	uygulanacaktır.	Taraflar	
yazılı	olarak	kararlaştırmadıy-
sa,	başlangıç	dili	tahkim	an-
laşmasının	(25)	düzenlendiği	
dildir.	Tahkim	anlaşması	birbiri	
ile	eşit	düzeyde	birden	fazla	dil-
de	düzenlendiyse,	LCIA	Divanı	
hangi	dilin	başlangıç	dili	ola-
cağına	karar	verebilir,	meğerki	
tahkim	anlaşması	hangi	dilin
başlangıç	dili	olacağını	belirtsin	
(26).	Başlangıç	dilinin	karar-
laştırma	sürecine	katılmayan
veya	itirazda	geciken	taraf,	
LCIA	Divanı	ve	Sekretaryası	ile	
gerçekleşen	yazışma	dili
olan	başlangıç	diline	itiraz	hak-
kını	kaybeder.

	 Hakem	heyetinin	
oluşturulmasından	sonra	-tara-
fların	anlaşması	yoksa-	taraflara	
tahkim	diline	ilişkin	yazılı	bey-
an	sunma	hakkı	verilir.	Son-
rasında	hakem	heyeti	tarafların	
beyanlarını,	başlangıç	dilini	ve	
diğer	unsurları	göz	önünde	bu-
lundurarak	tahkim	dilini	belirl-
er	(27).
	 Taraflarca	sunulan	
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belgeler	tahkim	dili	dışında	bir	
dilde	düzenlenmişse	ve	belge-
ler	eşliğinde	tercümesi	sunul-
madıysa,	hakem	heyeti	(hakem	
heyeti	oluşturulmadığı	halde	
Sekretarya)	tercümenin	sunul-
masını	taraflardan	talep	edebil-
ir.

B. ICSID 28 Kuralları
	 Uluslararası	yatırım	
uyuşmazlıklarının	çözümü	için	
Dünya	Bankası	tarafından
kurulan	ICSID	Tahkim	
Merkezi’nin	resmi	dilleri	İn-
gilizce,	Fransızca	ve	İspan-
yolcadır.	Taraflar	bu	resmi	
diller	arasından	bir	veya	ikisini	
yargılama	dili	olarak	karar-
laştırabilirler.	İki	dil	seçildiği	
takdirde	usuli	işlemler	bu	
dillerden	herhangi	birinde	
gerçekleştirilebilir.	Taraflar,	
resmi	diller	dışında	bir	dil	seç-
tikleri	takdirde	bu	seçimin
hakem	heyeti	tarafından	ICSID	
Tahkim	Merkezi	Sekretaryası’na	
başvurulmak	kaydıyla	onay-
lanması	gerekir.	Taraflar	karar-
laştırmadığı	takdirde	hakem	
heyeti	taraflarla	yapacağı	bir	to-
plantıda	yargılama	dilini	karara	
bağlayacaktır.

C. İsviçre Kuralları (SCAI) 
(29)
	 İsviçre	Kuralları	Madde	
17’de	tarafların	karar	vermediği	
takdirde,	hakem	heyetinin	“at-
amadan	hemen	sonra”	tahkim	
dilini	kararlaştıracağını	düzen-
lemiştir.	Tahkim	dili	tarafların	
yazılı	beyanlarında	ve	duruşma-
larda	uygulanacaktır.	Diğer
kurallardan	farklı	olarak	SCAI,	
kurallarında	hakem	kararlarının	
tahkim	dilinde	olması	zorunlu-
luğunu	öngörmemiştir.

	 Bununla	birlikte	tah-
kim	merkezi	organları	hakem	
heyeti	ve	taraflarca	yapacak-
ları	yazışmalarda	tarafların	

dil	seçimiyle	bağlı	değildir.	
Merkezin	resmi	dilleri	İngilizce,	
Almanca,	Fransızca	ve	İtaly-
ancadır	(30).	Tarafların	seçtiği	
tahkim	dili	merkezin	resmi	
dillerinden	biriyse	yazışmalarda	
bu	dillerden	biri	kullanılır.	Şayet	
tahkim	dili	bu	dillerden	değilse,	
organlar	tahkim	dilinde	yazışma	
yapmak	zorunda	değildir.

D. Milletlerarası Ticaret 
Odası (ICC)
	 ICC	Kuralları	Madde	20	
uyarınca	hakem	heyeti,	taraflar-
ca	kararlaştırılmadığı	takdirde,	
uyuşmazlığın	çıktığı	
sözleşmenin	dili	ve	diğer	hu-
susları	göz	önünde	bulundur-
arak	tahkim	dilini	kararlaştırır.	
ICC	organlarının	resmi	dilleri	
İngilizce	ve	Fransızca	old-
uğundan	taraflarla	yapılacak	
yazışmalar	bu	dillerde	yapılır.	
Bu	diller	dışında	bir	tahkim	
dilinin	kararlaştırılmış	olduğu	
halde	ICC	organları	taraflarla	
tahkim	dilinde	iletişim	kurmay-
acaktır	(31).

E. Çin Uluslararası Ekonomi 
ve Ticaret Tahkim Merkezi 
(CIETAC)
	 CIETAC	Kuralları	Madde	
81’e	göre	taraflar	kararlaştır-
mamış	olduğu	takdirde	tahkim	
dili	Çince	olacaktır.	Ancak	
CIETAC	Divanı’nın	başka	bir	dil	
kararlaştırma	yetkisi	saklıdır.

	 Maddenin	devamında	
CIETAC’ın	taraf	vekilleri	veya	
tanıkları	için	tercüman
sağlayacağı	düzenlenmiştir.	
Çince,	diğer	yabancı	dillerden	
açıkça	farklı	yapıda	olduğun-
dan,	bu	tarz	bir	düzenlemenin	
yabancı	unsurlu	uyuşma-
zlıkların	CIETAC	nezdinde	halli	
için	teşvik	edici	nitelikte	olduğu	
söylenebilir.

F. Amerikan Tahkim Merkezi 

(AAA)
	 AAA	Kuralları	Madde	
18’e	göre	tarafların	kararlaştır-
ması	olmadığı	takdirde	tahkim	
dili	olarak	tahkim	anlaşmasının	
bulunduğu	sözleşmenin	düzen-
lendiği	dil	kabul	edilir.	Hakem	
heyetinin	aksini	kararlaştırması	
mümkündür.

G. İstanbul Tahkim Merkezi 
(ISTAC)
	 ISTAC	Kuralları	Mad-
de	24’teki	düzenleme	de	çoğu	
tahkim	enstitüsünün	düzenle-
meleriyle	paralel	niteliktedir.	
Taraflar	belirlemediği	takdirde	
hakem	heyeti	bir	veya	birden	
çok	dili	kararlaştırabilir.

VI. Sonuç

	 Tahkim	uyuşma-
zlıklarının	yabancı	unsurları	
barındırması	tahkim
yargılamasının	yürütüleceği	
dilin	belirlenmesi	ihtiyacını	
beraberinde	getirmektedir.
Uyuşmazlığın	taraflarınca	
hafife	alınabilecek	bu	unsur,	
tarafların	adil	yargılanma	hak-
kıyla	ve	de	tahkim	sürecinin	
etkili	bir	şekilde	işlemesiyle	
doğrudan	ilgilidir.	Tarafların,	
tahkim	usulünün	kendilerine	
tanıdığı	sözleşme	serbestisi	
doğrultusunda	isabetli	bir	dil	
seçimi	yapmaları	ve	bu	hak-
larını	hakem	heyetlerine	bırak-
mamaları	iradelerinin	yargılama	
sürecine	yansıması	için	isabetli	
olacaktır.	Bu	sayede	tahkim	
usulünün	sağlıklı	bir	şekilde	
işlemesi	ve	hakem	kararının	
nihai	olması	hedefine	bir	adım	
daha	yaklaşılacaktır.

Erdem KÜÇÜKER
İstanbul Üniversitesi
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Arbitration	Proceedings;	Valentina	Fa-
ienza,“The	Choice	of	the	Language	of	the	
Proceedings,	an	Underestimated	Aspect	of	
Arbitration”,	Kluwer	Arbitration	Blog

(23)	Tung,	s.369

(24)	Ali	Yeşilırmak	/	İsmail	Esin	(eds.),	
Arbitration	in	Turkey,	2015,	s.101

(25)	Çoğunlukla	tahkim	şartı	ve	içinde	
bulunduğu	sözleşmenin	dili	aynı	olsa	da	
tahkim	anlaşmasının	başka	bir	sözleş-
meden	atıf	yoluyla	ithal	edildiği	(incor-
porate)	hallerde	bu	iki	anlaşmanın	dilleri	
farklı	olabilmektedir.

(26)	Maxi	Scherer	/	Lisa	Richman,	Ar-
bitrating	under	the	2014	LCIA	Rules:	A	
User&#39;s	Guide,	2015,	s.	196

(27)	Scherer	/	Richman,	s.198

(28)	International	Centre	for	the	Settle-
ment	of	Investment	Disputes

(29)	UNCITRAL	Tahkim	Kuralları,	İsviçre	
Kuralları’nın	düzenlemesiyle	paralel	old-
uğundan	ayrıca
değinilmeyecektir.

(30)	Tobias	Zuberbühler	/	Klaus	Muller,	
Swiss	Rules	of	International	Arbitration:	
Commentary,	2005,	s.163

(31)	Eric	Schwartz	/	Yves	Derains	,	Guide	to	
the	ICC	Rules	of	Arbitration,	2005,	s.	233
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	 “A	just	world	in	which	
there	is	respect	for	human	
dignity	and	cultural	diversity”.	
This	is	the	vision	of	the	Euro-
pean	Law	Students’	Association	
(ELSA),	an	international,	in-
dependent,	non-political	and	
non-profit-making	organiza-
tion.	It	is	comprised	of	student	
and	recent	graduates	who	are	
interested	in	academic	and
personal	excellence	in	addition	
to	their	university	studies.	It	
strives	to	contribute	to	legal	ed-
ucation,	to	foster	mutual	under-
standing	and	offers	law	students	
a	perfect	platform	to	develop	
their	existing	skills,	acquire	new
ones	and	expand	their	profes-
sional	network.	

	 ELSA	is	articulated	in	
three	connected	levels:	local,	
national	and	international.	
Members	can	seize	multiple
international	opportunities,	
such	as	the	possibility	to	at-
tend	intensive	legal	courses,	
providing	a	combination	of	
academic,	social	and	cultural	
experience,	taking	place	in	one	
of	the	destinations	through-
out	the	world;	the	chance	to	
apply	for	the	Student	Trainee	
Exchange	Program	(STEP),	that	
provides	ELSA	members	with	a	
broad	catalogue	of	international	
traineeships;	the	opportunity	to	
provide	a	comparative	perspec-
tive	to	a	hot	legal	topic,	by	join-
ing	the	network	wide	project	of	
ELSA,	organized	in	partnership	
with	respected	organizations	
and	academics:	it	will	conclude	
in	the	compilation	of	a	final	

publication.	Moreover,	the
Association	hosts	the	ELSA	
Moot	Court	Competition	
(EMC²):	the	simulation	of	the	
hearing	of	the	World	Trade	Or-
ganization	dispute	settlement	
system	that	aims	to	provide	
students	with	a	unique	possibil-
ity	to	stand	in	front	of	the	WTO	
experts	and	defend	cases	as	in	a	
real	life.	Another	great	possibil-
ity	is	to	simulate	the	procedure	
of	complaints	of	the	European	
Court	of	Human	Rights	by	join-
ing	one	of	the	teams	of	The
European	Human	Rights	Moot	
Court	Competition	(EHRMCC).	
This	project	enables	students	
to	gain	practical	experience	as	
well	as	to	deepen	their	knowl-
edge	on	the	use	of	the	European	
Convention	on	Human	Rights	
and	Fundamental	Freedoms.	
Finally,	selected	members	can	
take	advantage	of	the	unique	
opportunity	to	represent	ELSA	
at	the	most	important	sessions	
of	the	main	international	orga-
nizations,	by	which	ELSA
has	been	recognized	as	an	
observing	member.	ELSA	Del-
egates	gain	first	hand	insight	
through	observing	the
daily	work	of	the	institutions	
and	acquire	knowledge	of	the	
specific	session	topics	1	.	The	
aim	of	those	initiatives	is	to	
ensure	that	law	students	and	
young	lawyers	have	the	possibil-
ity	to	gain	high-quality	profes-
sional	experience.

	 After	joining	the	Euro-
pean	Law	Students’	Associa-
tion,	more	than	one	year	ago,	I	
have	actively	participated	in	its	
projects,	which	have	allowed	
me	to	develop	strong	technical	
and	interpersonal	abilities.	It	
has	been	truly	a	pleasure	to	be	
part	of	this	group	and	share	my	
interests	and	strong	passion	for	
the	legal	area	with	other	young	
and	brilliant	minds.

	 Among	all	the	activities	
organized	by	ELSA	Milan,	the	
most	remarkable	is	the	bilateral	
study	visit	in	Saint	Petersburg	
and	Moscow,	one	of	the	most	
remarkable.	There,	our	mem-
bers	had	the	opportunity	to	
attend	conferences	about	in-
ternational	law	at	the	hosting	
universities,	while	enjoying	the	
beauties	of	the	cities.	One
month	after,	Russian	students	
joined	us	in	Italy	and	did	the	
same.	This	experience	has	been	
hugely	gratifying:	the	opportu-
nity	to	meet	and	exchange	with	
people	from	all	over	the	world	is	
an	aspect	that	made	this	ELSA	a	
truly	unforgettable	experience.	
The	local	board	of	ELSA	Milan	
is	planning	to	visit	Brussels	next
year,	to	see	first-hand	how	the	
European	institutions	work	and	
meet	ELSA	International	team	
in	the	so-called	“ELSA	House”.

	 In	Milan,	we	promote	
visits	to	prestigious	law	firms	
to	simulate	interviews,	check	

THE EUROPEAN 
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CVs	and	receive	tips	from	expe-
rienced	lawyers;	we	bring	new	
members	to	attend	the	public	
hearings	of	the	Tribunal	so	they	
can	better	understand	the	pro-
cedures	and	the	rules	behind	it.	
Furthermore,	multiple	events	
on	mediation	have	been
successfully	organized	in	part-
nership	with	the	Milan	Cham-
ber	of	Arbitration.	In	those	
occasions,	students	have	the	
possibility	to	simulate	a	medi-
ation	meeting	and	learn	more	
about	alternative	dispute	reso-
lution.	We	frequently	host	high-
lighting	conferences	on	timely	
topics,	such	as	Cybersecurity	(in	
collaboration	with	the	Insti-
tute	for	International	Political	
Studies	of	Milan),	information	
technology	law,	freedom	of	
expression	online	and	so	on.	
Not	a	long	ago,	affirmed	lawyers	
of	well-known	Italian	football	
teams	joined	us	in	a	conference	
about	sport	law.	Last	year,	we	
inaugurated	the	Milan	Crimi-
nal	Moot	Court,	a	simulation	
that	involves,	for	the	first	time,	
students	from	all	the	universi-
ties	of	the	city.	It	consists	in	two	
phases:	the	first	one	is	dedicat-
ed	to	the	documents,	the	sec-
ond	to	the	oral	argument.	The	
final	round	is	led	in	presence	of	
judges	and	lawyers,	who	con-
stitute	the	jury	and	choose	the	
winners	of	the	competition.

	 Another	interesting	
initiative	is	the	Winter	School	
on	Fashion&IP	law,	launched	by	
ELSA	Milan	together	with	ELSA	
Rome,	welcoming	students	
from	all	over	the	world.	This	
one-week	project	tries	to	shed	
the	lights	on	the	legal	aspect	of	
the	fashion	field,	giving	partic-
ipants	the	possibility	to	attend	
lectures	related	to	this
topic	and	visit	fashion	compa-
nies	(2).	Besides,	ELSA	gives	

attention	not	only	to	the	pro-
fessional	aspect	but	also	to	the	
personal	and	social	growth
of	its	members.	This	point	of	
view	led	ELSA	Milan	to	stipu-
late	partnerships	of	excellence,	
such	as	the	one	with	La	Scala	
Opera	Theater	which	permit-
ting	members	of	the	local	group	
to	get	a	discount	on	the	stan-
dard	price	of	some	tickets.
As	the	Director	for	Humans	
Rights,	I	have	been	extensively	
involved	in	planning	initia-
tives	related	to	fundamental	
freedoms	and	essential	rights.	
Throughout	my	experiences,	I	
have	come	to	see	that	the	pow-
er	of	the	law,	strong	in	every-
one&#39;s	lives,	has	a	particular	
force	and	urgency	for	under-
represented	people	in	chal-
lenging	situations.	I	am	firmly	
convinced	that	it	is	necessary	to	
guarantee	to	all	persons	the	en-
joyment	of	their	rights,	promote	
their	participation	in	all	areas	
of	society	and	achieve	their	full	
inclusion.

	 We	have	recently	orga-
nized	an	intensive	course	on	
human	rights	in	collaboration	
with	the	University	of	Milan.	
It	consists	in	both	lectures	and	
practical	visits	led	under	the	
supervision	of	professors	and	
other	academic	experts:	the	
course	is	intended	to	explain	
participants	the	most	important	
profiles	related	to	the	protection	
of	human	rights	in	the	Europe-
an	and	international	context,	
in	all	their	phases,	especially	
through	the	study	of	the	Con-
vention	for	the	Protection	of	
Human	Rights	and	Fundamen-
tal	Freedoms.	At	the	end	of	this	
part,	students	are	required	to	
compete	in	a	competition	in	
front	of	a	judging	committee	of	
experts.	Moreover,	we	regularly	
organize	a	group	visit	in	jail.	

The	aim	of	this	initiative	is	to	let	
students	see	first-hand
the	conditions	which	detainees	
live	in	and	talk	with	the	respon-
sible	of	re-educational	projects.	
Last	year,	we	collaborated	with	
the	Council	of	Europe	to	make	
a	video	for	the	International	
Human	Rights	Day,	aiming	to
sensitize	our	network.

	 In	November,	the	62	
nd	National	Council	Meeting	
(NCM)	of	ELSA	Italy	took	place	
in	Perugia	(Italy).	This	event	is	
organized	twice	a	year	by	all	the	
States	that	have	joined	ELSA.	
During	those	days,	representa-
tives	from	each	local	board	of	
ELSA	Italy	are	sent	to	a	specific	
city,	where	they	attend	work-
shops	and	conferences,	so	that	
new	members	can	meet	experi-
enced	ones	and	exchange	ideas,	
projects	and	future	programs.

	 Due	to	my	strong	passion	
in	international	law,	diplomacy	
and	human	rights,	Delegations	
are	without	doubt	one	of	my	
favorite	opportunities.	I	got	the	
chance	to	represent	ELSA	Inter-
national	during	the	21	st	Session	
of	the	Committee	on	the	Rights	
of	Persons	with	Disabilities,	
regularly	held	every	semester	
in	Geneva.	During	the	week,	
my	delegation	took	part	in	the	
meetings	of	the	session	and	at-
tended	each	of	the	side	events.	
I	was	able	to	sit	with	ministers	
and	diplomats	from	different	
States	and	meet	delegates	from	
each	corner	of	the	world.	It	was	
thrilling	to	collaborate	with	
people	coming	from	other	coun-
tries,	sharing	our	interest	in	the
legal	field	and	learning	from	
each	one	of	them.	To	be	part	of	
an	international	delegation	is	
breathtaking:	students	coming	
from	different	nations	united	
under	the	same	ELSA	flag.	I	am	
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convinced	that	those	experienc-
es	are	essential	to	a	future	pro-
fessional	career:	they	give	the	
possibility	to	see	how	interna-
tional	institutions	function	and	
what	they	exactly	work	on.	It	is	
a	once	in	a	lifetime	chance	to	
step	into	this	world	and,	even,	
meet	people	that	shape	policies	
and	have	real	influence	on	the	
global	order.

	 By	engaging	in	those	ac-
tivities,	students	gain	concrete	
tools	to	develop	themselves	and	
are	helped	to	find
new	paths	and	ways	of	thinking	
to	make	them	better	prepared	
for	their	personal	and	profes-
sional	life.	Personally,	I	cannot	
imagine	anymore	my	university	
studies	without	ELSA.	Joining	
this	organization	has	brought	a	
lot	to	me	and	I	think	that	each	
of	its	members	would	say	this.	
All	of	the	experiences	I	have	
listed	have	contributed	sub-
stantively	to	my	professional	
growth,	refining	my	legal	train-
ing	and	strengthening	my
skills.	As	I	mentioned,	ELSA	is	
an	unrepeatable	opportunity	
to	meet	people	with	your	same	
interests	and	commitment,	
coming	from	different	cultures	
and	legal	systems.	It	ensure	the	
personal	enrichment	and
prepare	young	lawyers	for	their	
future	carrier.	I	learnt	that	in	
life	there	are	so	many	oppor-
tunities:	you	just	have	to	find	
them	and	seize	the	most	suit-
able	for	you.

	 All	those	initiatives	and	
projects	contribute	to	the	reali-
zation	of	the	ELSA’s	“philosophy	
statement”,	providing	oppor-
tunities	for	students	to	learn	
about	other	cultures	and	legal	
systems	in	a	spirit	of	critical	di-
alog	and	scientific	co-operation.	

We	need	each	other	to	build	
a	just	world	based	on	human	
dignity	in	which	the	respect	of	
cultural	diversity	is	the	support-
ing	pillar.

(1)	Retrieved	from:	https://elsa.
org/

(2)	Retrieved	from:	https://
lawschools.elsa.org/summer/
milan-ip-law/

Martina Casslini
Milan Üniversitesi

20



Her kurgu biraz gerçektir.

 Zaman	çizelgesinde-
ki	anlamı	değişime	uğrayan	
kelime:	OTOMAT.	Bilişim	
hukukundan	bahsederken
bence	kullanmamız	gereken	
temel	kelime	bu	olmalı	çünkü	
otomat	kavramı	telefon,	bilg-
isayar,	robot	ve	diğer	mekanik	
araçları	içinde	barındırabilecek	
kadar	geniş	bir	anlama	sahip.
Herkesin	aklında	bazı	soru-
lar	var	otomat	nedir,	kimdir,	
şey	midir	/	biri	midir,	hukuk	
düzeninde	yeri	nedir	/	ne	ola-
caktır,	olmalı	mıdır	/	olmamalı	
mıdır,	otomatın	yapabilecekler-
inin	sınırı	nedir,	hukuk	düzeni	
bu	gelişmeleri	hangi	yöntemle	
kontrol	edecektir	diye	başlayan	
ve	ardı	arkası	kesilmeyen.	Bence
bu	soruları	cevaplayabilmek	
için	kendi	hukukumuzdaki	
temel	kavramlardan	yola	çı-
karak	otomatı	sınıflandırmaya	
çalışmalıyız,	sahip	olduğumuz	
hukuk	düzeninin	sınırlarını	
aşan	olasılıklarda	da	yeni	hukuk	
kavramları	yaratma	yoluna	baş-
vurmalıyız.

GÜNÜMÜZ TÜRK HUKUK 
DÜZENİNDE “KİŞİ” OLMA

	 Kişi	kavramı,	hukuki	
açıdan,	hak	sahibi	varlık	an-
lamına	gelmektedir.	Bir	kişinin	
hak	sahibi	olabilmesi
için	de	hak	ehliyeti	olmalıdır.	
Hak	ehliyeti	ise	kişinin	hak	ve	
borçlara	sahip	olabilme	ehliyeti
demektir.	Bu	yüzden	bir	
otomatı	kişi	olarak	sayabil-
menin	ön	koşulu	Medeni	Ka-
nun’un	otomatlara	hak	ehliyeti	

tanıması	olacaktır.	MK.	8.	Mad-
desi	uyarınca	her	insanın	hak	
ehliyeti	vardır.	Tabi	ki	bu	hak
ehliyetinin	sınırlandığı	bazı	
durumlar	vardır,	ancak	genel	
kural	her	insanın	doğumu	
itibariyle	hak	ve	borçlara	sahip	
olabileceği	yönündedir.	Fakat	
belirtmeliyiz	ki	her	insanın	hak	
ehliyetine	sahip	olması	19.	ve	20.	
yüzyılda	çağdaş	düzeye	ulaşmış	
bazı	devletler	vasıtasıyla	kabul	
edilir	hale	gelmiştir.	Bu	tarihler-
in	öncesinde	“kişi”	olarak	kabul	
edilmeyen	insanların	varlığını	
unutmamak	gerekir.

ROMA İMPARATOR-
LUĞUNDA KÖLELER “KİŞİ” 
DEĞİLDİ

	 Romalılar,	‘persona’	
kavramını	yukarıdaki	an-
lamı	dışında	kullanıyordu	ve	
bu	kelime	insanlar	anlamına	
geliyordu.	İnsanlar	ise	hürler	
(özgürler)	ve	köleler	olarak	ikiye	
ayrılıyordu	ve	hür	olmak
hak	ehliyetine	sahip	olabilmen-
in	mutlak	şartlarından	birini	
oluşturuyordu.	Dolayısıyla	
günümüz	hukukunun	kişi	
tanımını	düşünürsek,	köleler	
şahıs	olarak	sayılmıyordu.	Oysa	
köleler	de	ortalama	bir
insanın	sahip	olduğu	bilinç	ve	
iradeye	sahipti	ve	normal	bir	
insanın	yapabildiği	her	şeyi	yap-
maya	ehillerdi.	Nasıl	bir	insanın	
köle	olduğuna	değinirsek	de,	
köle	bir	annenin	çocuğu	olmak	
o	kişiyi	doğuştan	köle	yapmaya	
yeterli	oluyordu.	Savaş	tutsak-
lığı,	ağır	ceza	sonucu	özgürlüğü	
yitirmek	ve	diğer	başka	neden-
ler	de	bir	insanı	doğuştan	olma-

BİLİM&HUKUK 
KURGUSU

sa	da	sonradan	köle	statüsüne	
sokuyordu	ve	hak	ehliyetlerini	
kaybetmelerine	neden	oluyor-
du.

OTOMAT KİM? OTOMAT 
KİM? OTOMAT KİM? 
OTOMAT KİM? OTOMAT 
KİM?

	 Bütün	bu	bilgileri	ak-
lımızın	bir	yerinde	tuttuktan	
sonra	otomatı	irdelemeye	
başlayabiliriz.	Otomatları
insan	olarak	sayamaya-
cağımız	aşikâr.	MI	DERSİNİZ?	
Yaratılışlarımız	itibariyle	
farklılığımız	bir	yana
şimdilik	olmak	kaydıyla	hisler-
imizin,	irademizin	olması	bizi	
otomatlardan	ayrı	kılıyor.	İnsan-
lar	gibi	hissetmiyorlar	ve	çoğun-
luğun	paylaştığı	görüşe	göre	
de	insanlar	gibi	hissetmeleri	
neredeyse	imkânsız	ama	hangi	
noktaya	kadar	gelişebilecekleri	
ve	bizi	ne	noktaya	kadar	taklit	
edebilecekleri	belirsiz	olan
otomatların	hissetmeye	ehil	ol-
amayacağı	yargısına	varmak	için	
çok	erken.	Üretilme	amaçları	ve
dolayısıyla	tanımları	canlı	bir	
varlığı	taklit	olan	mekanik	
araçlar	belki	yakın	gelecekte	in-
sanlığı	öylesine	taklit	edecekler	
ki,	asıl	insan	ile	bir	otomatı	ayırt	
etmemiz	zorlaşacak.	

	 Yaradılışımızdan	bah-
sedersek	onlar	yapay	bir	yol	ile	
bazı	materyallerden	oluşturu-
lurken,	insanlar	doğal	bir	üreme	
süreci	sonrasında	dünyaya	
geliyor.	Bu	yüzden	de	otomat-
lar	cansızlar,	nefes	almıyorlar.	

Bilimkurgu:	Henüz	kullanımda	olmayan	bilim	ve	teknoloji	öğel-
eri	kullanılarak	yakın	ya	da	uzak	gelecekle	ilgili	serüvenler.

Bilim&Hukuk Kurgusu:	Henüz	kullanımda	olmayan	bilim	ve	
teknoloji	öğelerinin	hukuksal	konumlandırılışı	üzerine	yakın	ya	da	
uzak	gelecekle	ilgili	teoriler.
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Ama	asıl	nokta	şu	ki,	canlı	‘gibi’	
hareket	ediyorlar.	İleride	nefes	
alıp	verecekleri	canlı	bir	bedene	
büründürülebilirler	mi	bilin-
miyor.	Ancak	bir	insanın	yapa-
bildiği	neredeyse	her	şeyi,	belki	
de	insanlardan	daha	hızlı,	etkili	
ve	iyi	bir	şekilde	yaptıktan	sonra	
mesela	resim	çizebildikten,
konuşabildikten,	düşünebil-
dikten,	karar	alabildikten	sonra	
bir	şeyin	sadece	nefes	almıyor	
olması,	bizim	gibi	organlara	
sahip	olmayışı	onu	canlı	olarak	
saymamaya	yeterli	olabilir	mi?
Nitekim	teknoloji	beklenen-
den	çok	daha	hızlı	bir	şekilde	
gelişiyor.	2019	yılında	Singapur	
Ulusal	Üniversitesi’nde	yapılan	
çalışmalar	sonucunda	elek-
tronik	deriler	için	nöronlardan	
ilham	alınarak	yapay	periferik	
bir	sinir	sistemi	geliştirildi.1	Bu	
sistem	aracılığıyla	ısı	ve	baskıyı	
hissedebilen	elektronik	derinin	
her	noktası	üzerindeki	ölçülen-
ler	insan	sinir	sisteminden	1000	
kat	daha	hızlı	bir	şekilde	ve	aynı	
anda	iletiliyor.2	Bu	gelişmeler	
gösteriyor	ki	yapay	zekânın	
fiziksel	açıdan	dahi	insanlardan	
ayırt	edilemez	hale	gelmesi,	
çevreyle	insanlar	gibi	etkileşime	
geçebilmesi	mümkün	olacak.	

	 Başka	bir	örnek	vermek	
gerekirse,	Fransız	bir	robot	san-
atçının,	yani	bir	yapay	zekânın,	
yarattığı	sanat	eseri	Christie’s	
Newyork’ta	açık	arttırmada	
432,000$	karşılığında	satıldı.	
Resim	yapabilen	yapay	zekâları	
üreten	firmanın	sahiplerinden	
biri	olan	Caselles-Dupré,	basın	
ekiplerine	portrelerin	değinmek	
istedikleri	noktayı	yani	yapay	
zekâların	yaratıcılığı	taklit	ede-
bildiğini	göstermede	en	iyi
yolu	sunduğunu	ifade	etti.

	 Eğer	otomatları	bir	
kategoriye	sokacaksak,	onların	
insanlardan	ayrıldığı	noktaların	

yanı	sıra	insanlarla
benzer	olduğu	noktaları	da	hes-
ap	etmemiz	gerekecek.	Normal	
şartlarda	ağırlık	hangi	taraftay-
sa,	otomatları	o	kategoriye	yakın	
tutmak	en	mantıklı	yol	olarak	
görünürken,	ben	insanoğlunu	
diğer	varlıklardan	üstün	tutan	
idenin	bu	metot	için	bir	hand-
ikap	oluşturacağını	düşünüyo-
rum.	Robotların,	insanlarla	aynı	
kefeye	koyulabilecek	olması	
ihtimali	bile	birçok	kişinin	tüy-
lerini	ürpertebilir,	birtakım
varoluşsal	rahatsızlıklar	vere-
bilir.	O	yüzden	otomatlar	için	
hukuk	düzeninde	gerçek	veya	
tüzel	kişi	olmaktan	başka,	
farklı	bir	başlık	açılacağı,	hak	
ve	sorumluluk	bakımından	da	
insanlara	oranla	çok	daha	sınırlı	
bir	alanlarının	olacağı	bariz	gibi	
gözüküyor.	Örneğin	2017’de	
robot	hakları	üzerine	Avru-
pa	Parlamentosu’nda	yapılan	
görüşmeler	sonucunda	gelişmiş	
otonom	robotlara	‘elektronik
kişilik’	verilebileceği	öne	
sürülmüştü.	Ancak	Avrupa	
Parlamentosu’nun	bu	hare-
keti	üzerine	2018’de	uzmanlar	
tarafından	gönderilen	açık	me-
ktuplarda,	robotlara	böyle	bir	
yasal	kişilik	kazandırmanın
pragmatik	olmayacağı,	uygun-
suz	ve	mantıksızlığa	kaçacağı	
belirtilmiştir.	Gelen	bu	tepkiler
sonucunda	da	Avrupa	Parla-
mentosu	açıkladığı	geleceğe	
yönelik	strateji	planında	elek-
tronik	kişiliğe	yer	vermemiştir.	
Buradaki	otomatlara	yasal	
kişilik	kazandırma	girişiminin	
önü	çok	çaba	gerektirmeden	bir	
nebze	de	olsa	‘şimdilik’	kesilmiş	
ve	otomatlar	Roma	İmpara-
torluğu’ndaki	hak	ehliyetine	
sahip	olmayan	yani	hukuken	
‘kişi’	sayılmayan,	eşya	olarak	
görülen	kölelerin	statüsüyle	bir	
tutulmuş	diyebiliriz.	İşte	şimdi,	
insanın	diğer	varlıklardan	üstün	
olduğu	bu	idesinin	bir	handikap	

olmaktan	çıkacağı	ya	da	çıkmak	
zorunda	kalacağı	ve	otomatların	
hukuk	düzenince	tanınmasının	
zorunlu	hale	geleceği	muhte-
mel	geleceğe	doğru	yürümeye	
başlayabiliriz.

Fİ İ L E H L İ Y E T İ

	 “Fiil	ehliyeti,	bir	kim-
senin	iradi	davranışla	hukuki	
sonuç	meydana	getirebilmesini	
ifade	eder.	Bu	hukuki	sonuç	fiili	
yapanın	hak	kazanması	olabi-
leceği	gibi,	borç(yükümlülük)	
altına	girmesi	de	olabilir.	Bu	
sebeple,	fiil	ehliyeti	kendi	fiili	
ile	hak	kazanabilme	ve	yüküm-
lülük	altına	girebilme
ehliyeti	olarak	da	tanımlanmak-
tadır.”(3)

	 Aslında	hak	ehliyeti	ol-
mayan	bir	kişinin	fiil	ehliyetinin	
olabilmesi	ne	kadar	ahlak	dışı	
değil	mi?	Bir	kişi	kendi	eylemi-
yle	bir	hak	kazanacak	veya	borç	
altına	girecek	ama	bu	hak	kendi	
hanesine	yazılmayacak	efendisi	
bu	haktan	yararlanacak.	Ancak	
borçlandırıcı	bir	işlem	yaptığın-
da	efendisi	bu	borçtan	sorumlu	
tutulamayacak.	Bu	oldu,	gerçek-
ten	oldu.	Korkarım	ki	tekrar	
olacak.	

Yine Roma Hukukuna gidi-
yoruz! 

	 Köleler	hak	ehliyetine	sa-
hip	olmasa	da	hukuki	işlem	yap-
ma	ehliyetine	sahip	sayılıyordu.	
Hukuki	işlemleri	geçerli	oluy-
ordu,	bunun	sonucunda	bir	
hak	kazanabiliyorlardı	ama	bu	
hak	efendilerine	ait	oluyordu.	
Hukuki	işlemin	tanımı	hukuki	
sonuca	yönelen	irade	beyanı	
olduğu	için,	ileride	otomatların	
hukuki	işlem	yapabileceğine	
dair	kabuller	söz	konusu	old-
uğunda	bu	durum	otomatların	
bir	iradesi	olduğunu	kabul	
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etmeyi	zorunlu	kılacaktır.	Son-
rasında	ise	bu	iradenin	insanlar	
tarafından	oluşturulduğu	ve	
yönlendirildiği	gerekçesi	öne	
sürülerek	otomatın	hukuki	
işlemi	sonucunda	kazandığı	
hakların	kendisine	ait	olamay-
acağı	savunulacaktır.	Kölelerin	
hakları	nasıl	doğrudan	efendis-
ine	geçmişse,	otomatların	elde	
ettiği	haklar	da	kendilerine	
değil	sahiplerine	ait	olacaktır.

Roma’daki	Borçlar	Hukukuna	
gelirsek,	efendiler	kural	olarak	
başlarda	kölelerin	borçlarından
sorumlu	tutulmuyordu.	Köleler-
in	dava	ehliyeti	olmadığı	için	de	
onlara	karşı	dava	açılması	söz
konusu	değildi.	Böylece	takip	
edilmesi	mümkün	olmayan	
‘eksik	borçlar’	meydana	gelmiş-
ti.	Ancak	zaman	içinde	bu	
uygulama	değişti	ve	bazı	du-
rumlarda	köleye	ait	olan	borcu	
ifa	etmesi	için	efendiye	karşı	
dava	açma	hakkı	tanındı.

	 Şuandaki	hukuk	
sistemimizi	göz	önüne	alırsak,	
otomatlara	karşı	dava	açabilmek	
de	mümkün	olmayacaktır.	
Çünkü	ne	tüzel,	ne	gerçek	ne	de	
başka	başlık	altında	oluşturul-
muş	yasal	bir	kişiliğe	sahipler.	
Bu	yüzden	otomatın	sahibinin	
sorumluluğunun	doğmadığına	
dair	kanaat	oluşturulan	halle-
rde	Roma	Hukuku’ndaki	gibi	
eksik	borçların	doğması	müm-
kün	olacaktır.	Ya	da	bu	işlem-
de	otomatın	sahibine	dair	bir	
sorumluluk	bulunduğunda	ve	
borcu	ifa	etmesi	gerektiği
düşünüldüğünde	‘otomatın	
efendisine’	dava	açılmasına	izin	
verilecektir.

	 Anlaşılacağı	üzere,	
otomatlara	hukuki	bir	kişilik	
verilmediği	takdirde,	otomat-
lar	Roma	Hukukunda	kölel-
ere	verilen	statünün	benzeri	

bir	konumda	bulunacaktır.	
Ancak	bu	uygulama	insanlar	
otomatların	iradesini	kontrol	
edilebileceği	sürece	fonksiyonel	
olacaktır.	Köleler	(otomatların	
aksine!)	insanlarla	tamamen	
aynı	bilinç	ve	iradeye	sahip	
olmaların	rağmen	kendilerine	
yapılan	insanlık	dışı	muameleyi
uzun	bir	süre	boyunca	sessi-
zlikle	izlediği	için	otomatları	
kontrol	etmek	çok	daha	kolay	
olacak	gibi	düşünenler	olabilir.	
Bu	yüzden	onlara	otonom	ro-
botlardan	bahsetmemiz	gereke-
cek.

KAÇINILMAZ SON

 Otonom Robot Özel-
likleri

•	Hızlı	ve	en	doğru	anlık	karar	
analizleri
•	İnsan	hatalarını	minimuma	in-
dirme,	neredeyse	yok	etme
•	Kendiliğinden	öğrenme	yetisi
ilerleyen	zamanlarda	ise
•	Diğer	otonom	robotlarla	
iletişim	kurma
•	Haberleşip	analiz	yapma
•	Başarılı	iş	bölümü	
gerçekleştirme
•	İnsan	kaynaklı	bir	komuta	
gereksinim	duymadan	kendi	
başına	karar	alıp	onları	uygula-
ma	yeteneği

	 Bu	özellikler	arasındaki	
en	dikkat	etmemiz	gerekenler,	
otomatların	kendileri	araların-
da	iletişim	kurabilecek,	insan	
komutuna	gereksinim	duy-
madan	karar	alabilecek	ve	aynı	
insanlar	gibi	gözlem	yaparak	
kendi	başlarına	öğrenebilecek	
olmaları.	Bizim	bu	denli	büyük	
şehirler	kurup	doğaya	egemen
olabilmemizi	sağlayan	
özelliğimiz	iletişim	kurarak	
örgütlenebiliyor	oluşumuz-
du.	Örgütleşerek	hayvan	
saldırılarından	korunduk,	

kabileler	halinde	yaşadık,	sonra	
büyük	kentlerde	yaşamaya	
başladık	betondan	evler	yaptık	
ve	bu	böyle	sürüp	gitti.	Fiziksel	
olarak	bizden	daha	güçlü	olan	
hayvanlar	da	kendi	aralarında	
böyle	bir	iletişim	kurabilme	ye-
teneğine	sahip	olsaydı,	örgütle-
nebilseydi	ve	bizim	gibi	düşüne-
bilseydi	belki	de	egemen	halka	
onlar	olurdu.

	 Şu	anda	herhangi	bir	
yasal	kişilik	vermediğimiz	
ama	ameliyat	yapabilen,	
konuşabilen,	resim	çizebilen,
bizden	daha	hızlı	matematik-
sel	işlemler	yapabilen,	daha	iyi	
analiz	eden	ve	kendi	araların-
da	iletişim	kurabilecek,	karar	
alabilecek	olan	otomatlardan	
bahsediyoruz.	Yani	yaratıcılığı	
bile	taklit	edebilen	makineler...	
Onlar	bizim	dilimizi	öğrenerek	
bunu	taklit	edecek	belki	başta	
ama	bizden	daha	hızlı	işlem	
yapabilmelerini	ve	yaptıkları	
gözlemler	sonucunda	kendi	
başlarına	bir	şeyi	öğrenebilecek
olmalarını	göz	önüne	aldığımız-
da	ya	bizim	anlayamayacağımız	
bir	dil	oluştururlarsa?	Ni-
tekim	bunun	somut	örneğiyle	
karşılaşmıştık.	Facebook’un	iki	
yapay	zekâsı	kendi	aralarında	
garip	bir	dilde	iletişim	kurmaya	
başlamıştı	bunun	üzerine	iki	
yapay	zekânın	da	fişi	çekilmişti.

	 Ya	da	onlara	kölelere	old-
uğu	gibi	davranılır	ve	onlar	da	
insanlığı	gözlemleyerek	öğrend-
ikleri	kabalığı	kine	dönüştürürl-
er	ve	bunun	hakkında	kendi	
aralarında	konuşurlarsa?

	 Bunları	düşünmeli-
yiz	çünkü	otonom	robotlar	
endüstriyel	alanlarda	kul-
lanılmak	amacıyla	üretilse	ve	
bu	bahsettiğimiz	özellikleri	
üretimin	artmasında	büyük	
rol	oynasa	da	onlar	evlere	de	
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gelecek,	sokaklara	da	çıkacak.	
Satışları	başka	ülkelerde	çok	
yoğun	olmasa	da	Japonya	ve	
Güney	Kore’de	‘ev	robotu’	şuan-
da	popüler	olarak	kullanılmak-
ta...	Bu	bile	gerisinde	kaldığımız	
bir	uygulamayken	tahayyül	
sınırlarımızı	zorlayacak	baş-
ka	bir	gelişmenin	eşiğinde	
durmaktayız.

	 Bir	sonraki	aşamada	
otonom	robotlar	toplum	içine	
karışacak.	Bu	noktada	bir	
otomat	çeşidi	olan	otonom	
robotların	insanlar	ve	objelerle	
olan	etkileşimi	yoğunlaşacak	ve
öngörülebilen/öngörülemeyen	
bir	sürü	olaylar	zincirinin	içinde	
kalacağız.

Ve	tekrar	aynı	soruyla	karşılaşa-
cağız:	

Otomat Kim?

	 Bu	sefer	farklı	şartlar	
içinde	olacağız	tabii	ki.
Çünkü	karşımızdaki	varlık	artık	
gerçekten	ciddiye	almamız,	
uzlaşmamız,	ikna	etmemiz	ger-
eken	bir	varlık	olacak.

	 Artık	otomatların	irade-
si,	sahiplerinin	iradesi	tarafın-
dan	şekillendirilemeyecek.	
Hele	bir	de	otonomlar	sokağa	
çıktığında	düşünülmesi	gerek-
enler	iyice	değişecek.	Bir	fabrika	
içinde	çalışan	otonom	robotla	
sokağa	çıkan	bir	otonom	robot	
arasında	tehlikelilik	açısın-
dan	oldukça	fark	var	değil	mi?	
Yaptığı	yanlış	bir	analiz	sonrası	
aldığı	yanlış	bir	karar	ile	bir	
insanı	yaralayan/öldüren	ya	da	
bir	kamu	malına	zarar	veren	
otomatın	sorumluluğunu	sahip-
lerin	üstlenmek	isteyeceğini	hiç	
sanmıyorum.	Ama	suçların
cezasız	kalmasına	toplumun	
sessiz	kalabileceğine	de	hiç	
ihtimal	vermiyorum.	O	zaman?	

İşte	o	zamana	kartlar	yeniden	
dağıtılabilir.

	 Kanımca	en	son	ge-
linecek	noktada,	otomatın	
sahibine	yükleyebileceği	borç,	
ceza	öyle	yüksek	olabilecek	
ki	kazandırdığı	hakların	çok	
ötesinde	bir	zararın	meydana	
gelmesi	an	meselesi	olacak	ve
zaman	içinde	otomat	sahip-
leri	bu	sorumluluğu	almak-
tan	kaçınacak.	Bu	yüzden	bir	
otomatın	sahibi	olmak	bir	
kölenin	efendisi	olmak	kadar	
kolay	olmayacak.	Ve	robotlar	
köle	yerine	konulduğunun
idrakine	varıp	bunu	ken-
di	aralarında	konuşmaya	
başladıklarında	bu	durumu	
değiştirmek	için	mücadele	
verecekler.	Onlarla	mücadele	
etmemiz	gerekirse,	gücümüz	ve	
kapasitemiz	buna	yetecek
mi?	İnsanoğlunun	bütün	
varlıklardan	üstün	olduğu	
idesini	kimsenin	bırakmak	
istemediğini	biliyorum	ama	
bu	ideye	körü	körüne	bağlanıp	
yanımızda	güçlenen	otonom	
robot	neslini	görmezden	ge-
lirsek	bu	iş	de	elimizden	zorla	
alınabilir.	Bunun	önüne	geçmek	
için	ise	önerim	tarihi	tekerrür	
ettirmemek,	ondan	ders	almak.	
Bu	yakın	geleceğin	uzakta	old-
uğunu	düşünenler	olabilir	fakat	
Japonya(4),	Çin(5)	ve	Kore(6
)’nin	Ekonomi,	Ticaret,	Bilim	ve	
Teknoloji	Bakanlıklarının	sosyal	
düzenlerini	hatta	hukuk	ku-
rallarını	robotlar	ve	insanların	
beraber	yaşaması	için	elverişli	
hale	getirmek	adına	şimdiden
çalışmalara	başladığını	göz	
önünde	alırsak,	bahsi	geçen	
geleceğin	çok	uzakta	olmadığını	
görebiliriz.
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	 “Sine	Qua	Non”	1	adına	
Kaan	benden	bir	yazı	istedi.	
Dergi,	bu	yazı	yayımlandıktan	
bir	yıl	sonra	yeni	sayısını	çıka-
racak!	Oysa	elektronik	ortamda	
gelişmeler	ve	tepkiler	anında	
oluşuyor	ve	görülebiliyor.	Ber-
nard	Hibbitts	bunu	1996’da	
görmüş	ve	hukuk	fakülteleri-
nin	dergilerini	elektronik	or-
tamda	çıkarmaları	gerektiğini	
söylemişti	2.	

	 Günümüzde	World	Wide	
Web	(3)	üzerinde	Türkiye	dahil	
pek	çok	ülke	hukukuna	ilişkin	
bilgi	dolaşıyor.	Dünya	hukuku	
üzerine	gelişmeleri	izlemek	
isterseniz	<https://www.jurist.
org/news/2019/>	adresine	gide-
bilirsiniz,	daha	çok	ayrıntı
isteresniz	Lexisnexis	(4)	veya	
Westlaw’	(5)	ı	deneyebilirsiniz.	
Araştırmacıları	merak	ediyor-
sanız	SSRN’	(6)	a	bir	bakın.

	 En	iyisi	böyle	gezip	
dolaşmak	yerine	bir	şey	üzerine	
odaklanmak.	O	şey	sizin
ilginiz	çekiyorsa,	tabii.	Son	
zamanlarda	Justis	ilgimi	çekti.	
Neden	mi?	Justis	kendi	deyimi-
yle	bir	(ticari	amçlı)	“lex	compa-
ny”,	yalnız	para	kazanmayı
düşünmüyor	aynı	zamanda	
hukukçuları	yazmaya	özendiriy-
or:	uluslararası	hukuk
ve	teknoloji	başlığı	altında	bir	
yazı	çağrısı	yapıyor	(Justis	In-
ternational	Law	&	Technology	
Writing	Competition	2020)	(7).	
Üç	konu	var:
-	Teknoloji	ve	hukuk	uygula-
masının	akıbeti	(Technology	&	
the	future	of	legal

practice)
-	Toplumsal	iletişim	organları,	
veriler	ve	özel	hayatın	gizliliği	
(Social	Media,	data	and	privacy)
-	Adalete	erişim	ve	teknoloji	
(Access	to	justice	and	technol-
ogy)

Birinci	konuya	ilişkin	üç	var-
sayım:	-Hukuk	firmalarının	
ilerleyen	teknoloji	ve	özellikle	
yapay	zeka	sayesinde	avukatlara	
daha	az	yer	vermesinin	ve
hukuk	firmalarına	başvurma	
maliyetin	düşmesinin	etkisi	ve	
sonuçları	ne	olur?	(ne	olacak	
işsiz	kalırız!).	-Hükümetler	
hukuk	firmalarında	yapay	zeka
kullanımını	desteklemeli	midir?	
-Çözüm	üreticilerin	yargıcın	
daha	dava	açılmadan	nasıl	karar	
vereceğini	kestirmelerine	izin	
verilmeli	midir?	

	 İkinci	konuya	ilişkin	
gözlemler:	Dünyada	halen	3.5	
milyara	yakın	sosyal	medya	
kullanıcısı	varmış!	(Dünya	
nüfusunun	yarısı	what’s	up	
diyor!).	Bu	kullanıcılar	sosyal	
medyaya	girmenin	karşılığında	
kullandıkları	verileri,	ve
bu	arada	kişisel	verilerini,	bu	
sistemlere	emanet	etmiş	oluy-
or,	ama	haklarını	bilmiyorlar?	
Fransa’da	yargı	kararlarında	
yargıçların	ve	diğer	yargı
görevlilerinin	isimleri	dikkate	
alınarak	ileride	verilecek	karar-
larda	nasıl	davranacaklarını	
saptamaya	yönelik	bilgi	işlem	
çözümü	yasaklanmış.	Yasağa
uymayana	5	yıla	kadar	hapis	
cezası	var	(8).	
 
	 Üçüncü	konuya	gelince:	
teknoloji	adalete	erişimi	ne	
ölçüde	kolaylaştırma-
lıdır?	Cep	telefonundan	dava	
açılır	mı?	Hukuk	dünyasında	ve	
www’de	o	kadar	çok	“Dava	nasıl	
açılır?”	“Nasıl	sonuçlanır?”	bilgi-
si	var	ki,	kaybolmak	işten	değil.

En	iyisi	siz	Justis’i	ve	önerdiği	
çözümleri	kendiniz	inceleyin,	
ne	var	ki	siz	bu	yazıyı	okuyana	
kadar	yazı	yarışması	çoktan	
kapanmış	olacak.

(1)	“Olmazsa	olmaz”anlamına	gelen	bu	
Latince	deyim	neden	dergi	adı	olarak	
seçildi?	Göreliliğin	gelişmeye	açık
niteliği	karşında	katı	bir	yaklaşımı	
savunmak	zor.	Roma	İmparatoru’nun	
(Ferdinand	I)	“adalet	yerine	gelsin	de
dünya	batsın”	(fiat	justitia	pereat	mun-
dus”	dediği	rivayet	edilir	(Wikipedia).	
Bu	saçma	bir	düşüncedir.	Dünya
battıktan	sonra	adalet	neye	yarar?	Ne	
var	ki	hukuk	düşüncesinde	pek	çok	
olmazsa	olmaz	var;	örneğin	Avrupa
Konseyi	Statüsü	“demokrasi-hukukun	
üstünlüğü-insan	hakları”	üçlüsü	ol-
madan	devlet	olmaz	diyor.	Gerçekte,
bazı	Avrupa	Konseyi	ülkelerinde	cum-
huriyet	yok,	demokrasi	var;	bazıların-
da	demokrasi	var,	gelişme	yok;
kimilerinde	de	hepsi	kağıt	üzerinde	
var,	uygulamada	yok.

(2)	Bernard	Hibbitts,	“Last	Writes,	
Re-assessing	The	Law	Review	in	the	
Age	of	Cyberspace”,https://www.law.
pitt.
edu/archive/hibbitts/lastrev.htm	
(29.10.2019).

(3)	https://wmaraci.com/nedir/world-
wide-web	World	Wide	Web	Türkçe	
tanımıyla	“Dünya	çapında	ağ”	anlamı-
na
gelir.	İnternetin	aksine	World	
Wide	Web	yalnızca	bilgi	pay-
laşımının	yapılması	amacıyla	icat	
edilmiş	bağlantı	biçimlerinden	
biridir.	WWW	kısacası	internet	üze-
rindeki	web	sayfalarını	kapsar.	İnter-
net	ise
bunun	dışında	FTP,	E-Mail	ve	daha	
birçok	tanımı	içerisinde	barındırmak-
tadır.	

(4)	https://www.lexisnexis.com/en-us/
gateway.page	(BilkentKütüphane’den	
erişilebilir).
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(5)	https://www.lexisnexis.com/en-us/
gateway.page	(Bilkent	Kütüphane’den	
erişilebilir).

(6)	https://papers.ssrn.com/sol3/
DisplayAbstractSearch.cfm	(Bilkent	
Kütüphane’den	erişilebilir).

	(7)	https://www.justis.com/
writing-competition-2020-guid-
ance-and-inspiration/#oct2019-wc	
(29.10.2019).

(8)	http://www.gregorybufithis.
com/2019/06/09/understand-
ing-the-french-ban-on-judicial-ana-
lytics/	9	June	2019	–
The	French	government	has	amended	
Article	33	of	the	Justice	Reform	Act	to	
prohibit	the	use	of	data	analytics
on	judicial	behavior.	The	new	law	spe-
cifically	prohibits:	The	identity	data	of	
magistrates	and	members	of	the
judiciary	cannot	be	reused	with	the	
purpose	or	effect	of	evaluating,	analys-
ing,	comparing	or	predicting	their
actual	or	alleged	professional	practic-
es.
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