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YÖK’ün Roma Hukuku Karar...
Atatürk’ün önderliğinde yaratlan Türk hukuk sistemi laik
temellere dayanan bir hukuk sistemidir. Bu sistemde, din bir
kurum ve norm olarak hukuk sisteminin üzerinde egemenlik
kuramaz. Böylece, gerek devletin temel yapsnda, gerekse
özel hukuk ilişkilerinde din kurallarnn etkili olmas
engellenmiştir.
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H

ukuk fakültelerinde Roma hukuku
derslerine son verilmesi ve bu
önemli konunun
hukuk tarihi dersleri içinde okutulmas yönünde YÖK tarafndan bir karar alndğ açkland.
Kararn gerekçeleri nelerdir?
Karar ciddi bir araştrma sonucu mu alnmştr? Hukuk fakültelerine, özellikle bu konunun
uzman Roma hukuku hocalarna sorulmuş mudur? Henüz bu
hususlar açklanmad.

Hukukun ulusal nitelikleri
Hukuk, gerek toplumsal, gerekse bireysel düzeyde insan
ilişkilerini düzenleyen ve denetleyen kurallar bütünüdür. Hukukun ulusal nitelikleri yannda,
bugünün iç içe geçmiş dünya düzeninde evrensel nitelikleri ve
boyutu yatsnamaz. Çağdaş dünyaya ayak uydurmaya çalşan her
devlet, kendi iç hukuk kurallar
(anayasa, temel yasalar) çerçevesinde uygun göreceği yasalar kaldrmak, değiştirmek, yeniden yapmak konusunda yetkiye
sahiptir. Ancak çağdaş dünyann
saygn bir unsuru olmak isteyen
her devlet evrensel hukuk kurallarını ve evrensel değer yargılarını yadsyamaz.
Günümüzde “insan hakları”
kavram dünyann dört bir kö-
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şesinde geçerli bir kural olarak
kabul görüyor.
Örneğin İnsan Haklar Evrensel Bildirisi’nde, vatandaş ya
da yabanc herkesin nerede olursa olsun bir hukuksal kişi olarak
tannmas gerektiği ve tüm insan
haklarndan yararlanacağ belirtilmiştir. (Md. 6)

‘İslam hukuku’
Bugün dünyada 200’e yakn
devlet ve kuşkusuz her devletin
ulusal hukuk sistemi var. Ancak
çağdaş devletlerin hukuk sistemlerinin dayandklar temel
bir hukuk sistemi, temel bir hukuk kaynağ vardr.
Dünyada kaynaklar itibaryla
iki temel hukuk sisteminin varlğ kabul edilmektedir. Bunlar
Roma hukukuna dayal kara Avrupas hukuku; ve “Common
Law” hukuk kaynağna bağl
Anglo-Amerikan hukuk sistemleridir. Ayrca din kurallarna dayal “İslam hukuku” da burada
saylmaldr. Ancak, İslam hukuku günümüzde yavaş yavaş en
koyu İslam ülkelerinde bile terk
edilmektedir.
Roma hukuk sistemi MÖ 7.
yüzylda başlayp, önce Roma
sonra da Doğu ve Bat Roma diye ayrlan (MS 395) ve 1453 ylna dek süren Roma İmparatorluğu’nun yarattğ ve geliştirdiği temel bir hukuk sistemi-

dir. Doğu Roma’nn (Bizans)
güçlü imparatoru Justinianus
(MS 482-565) bu hukuk kurallarn bir araya toplamş ve buna Corpus Juris Civilis ad verilmiştir. Bugün bütün Avrupa
ülkelerinin temel aldklar ve
dayandklar hukuk sistemi işte
bu Corpus Juris Civilis’tir, yani Roma hukukudur.

Laik temellere dayalı
Roma hukukunda hukuk kamu
hukuku (İus Publicum) ve özel
hukuk (İus Privatum) diye ikiye ayrlmştr ki bu ayrm bütün
dünyada kabul görmektedir.
Özel hukukla ilgili: Borç, alacak,
veraset, mülkiyet, mal sahipliği,
bireyler aras ilişkilerde bugün
bütün dünyada Roma hukukunun temel ilkeleri işlemektedir.
Roma hukukunun birçok ülkede
benimsenip uygulamasnda, dinsel yani “ilahi” bir temele değilde “dünyevi” yani laik temellere dayanmş olmas önemli bir rol oynamştr. (Aydın
Aybay, Rona Aybay, Hukuka
Giriş, S.60)
Türk hukukunun temel direklerinden birisi olan Türk Medeni Yasası, Türk Borçlar Yasası, Medeni Usul Yasası, Avrupa Hukuk Sistemi’nden alnmştr. Daha açk bir anlatmla
hukuk sistemimizin temelleri
Roma hukukudur.
Eğer Roma hukukunu hukuk
fakültelerinde ders olarak okutmazsanz, temelleri olmayan bir
hukukçular nesli yetiştirirsiniz ki
bu hukukçular ilerde köksüz
ağaçlara benzeyeceklerdir?

Hukuk ve din ilişkisi
Atatürk’ün aydnlanma devrimlerinin en önemlisi Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik
hukuk devrimleridir.
Halifeliğin kaldrlmasyla (3 Mart 1924),
“Şeriye Mahkemeleri” de kaldrlmştr.
(8 Mart 1924) Daha
sonra Türk Medeni
Kanunu kabul edilmiştir. (17 Şubat 1926)
Adalet Bakan Mahmut Esat Bozkurt’un
Meclis’e gönderdiği
M.K. gerekçesinde, hukuk ve din ilişkisi aşağdaki şekilde belirtiliyordu:
“... Mecellenin kuralları ve ana hatları
dindir. Halbuki insanlık yaşamı her gün
hatta her an esaslı
değişimlere bağlıdır...
Kanunları dine dayalı olan devlet kısa
bir süre sonra memleketin ve milletin gereksinmelerini karşılayamaz. Çünkü dinler değişmez hükümler ifade ederler. Hayat yürür, ihtiyaçlar
süratle değişir, din
kanunları mutlaka
ilerleyen hayatın huzurunda şekilden ve
ölü kelimelerden, fazla bir kıymet, bir mana ifate etmezler...”
(Sadeleştirildi).
Atatürk’ün önderliğinde yaratlan Türk
hukuk sistemi laik temellere dayanan bir
hukuk sistemidir. Bu
sistemde, din bir kurum ve norm olarak
hukuk sisteminin üzerinde egemenlik kuramaz.
Böylece, gerek devletin temel yapsnda,
gerekse özel hukuk
ilişkilerinde din kurallarnn etkili olmas engellenmiştir. Böylece
hukuk sistemi kutsal
dinin egemenliğinden
kurtulmuştur.
Ancak din ve vicdan
hürriyeti anayasada teminat altna alnmştr. Bu laik hukuk sisteminin temeli Roma
hukukudur. Roma hukuku derslerinin hukuk fakültelerinden
kaldrlmas bir fidann susuz braklmas
kadar ağr sonuçlar yaratr.
YÖK bu karar alrken tüm bu hususlar
düşündü mü? Roma
hukukunun çağdaş ve
evrensel hukuk sisteminin temeli olduğunu
unuttu mu?

