Atatürk İlkeleri
ve
İnkılap Tarihi
AİT 102
4.Ders
Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün
hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders çeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya
başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.
Her hakkı saklıdır © 2013 Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzem.neu.edu.tr

HUKUK ALANINDA YAPILAN
İNKILAPLAR
• Hukuk;kelime anlamı olarak hakikatler demektir. Kavram
olarak ise kanunların verdği haklar anlamında kullanılır.
• Osmanlı Hukuk sisteminde dini esaslara göre düzenlenen Şer’i
hukuk ve gelenek göreneklere göre düzenlenen Örf’i hukuk
kuralları geçerliydi. Bunun yanı sıra gayrimüslimler kendi
hukuk kurallarına göre ayrı yargılanmaktaydı.
• Hukukta bir birlik yoktu.

HUKUK ALANINDA YAPILAN
İNKILAPLAR
• Mecelle: Ahmed Cevdet Paşa'nın başkanlığı altında bir kurul
tarafından, 1869-1876 yılları arasında hazırlanan, fıkıh
hükümleriyle bu konulardaki çeşitli içtihadları biraraya getiren
medeni kanun.
• Mecelle, umumi hükümlerin, miras hukukunun ve zaman
aşımı müessesesinin olmasıyla diğer medeni kanunlardan
ayrıdır. Özü bakımından Mecelle, irade serbestliğini temel
kaide kabul eden bir yapıdadır. Ancak, kişilerin irade
serbestliği kaidesi, dini kaidelere uyduğu ölçüde geçerlidir.

HUKUK ALANINDA YAPILAN
İNKILAPLAR
Hukuk Alanında İnkılap Yapılmasını Gerektiren Nedenler
• Osmanlı Devleti’nde hukuk birliğinin olmaması
• Ceza sisteminin güvenliğini sağlamada yetersiz olması
• Hukukta, kadın haklarının sınırlı olması
• Mali hayatı düzenleyen kuralların yetersizliği
• Azınlıkların kendi kurallarına göre yargılanmasından doğan
ikilik

• Hukuk Alanında İnkılap Yapılmasını Gerektiren Nedenler
• Eski sistemin çağa uygun olmaması
• Devlet ve hukuk sistemine laik bir yapı kazandırma isteği
• Ümmet toplumu anlayışını geçerli kılma isteği

Medeni Kanun Kabulü( 17 Şubat 1926)
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, Osmanlı
Devleti’nde var olan çok başlı hukuk sisteminin yarattığı
sorunların giderilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
• Hukuk alanında yapılan inkılapların ana amacı; laik,
demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, akla, bilimsel esaslara ve en
önemlisi eşitliğe dayanan bir devlet sistemi ve yaşam biçimi
oluşturabilmektir.
• 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu bazı değişikliklerle Türk
Medeni Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Medeni Kanunu;
• Evlenme, boşanma, miras, velayet, hak ve fiil ehliyeti gibi konularda kadınerkek eşitliği sağlamıştır.
• Tek eşlilik usulünü getirmiştir.
• Medeni nikah usulü getirmiştir.
• Kadın-erkek tüm Türk vatandaşların aynı haklara kavuşmasını sağlamıştır.
• Evlenme, boşanma, miras, velayet, hak ve fiil ehliyeti gibi konularda kadınerkek eşitliği sağlamıştır.
• Hâkimlerimize tanıdığı geniş takdir serbestisi ile hâkimlerimiz, olayın ve
ülkemizin şartlarına uygun olarak hukuk kuralı yaratma ve uygulama
imkânına kavuşmuşlardır.
• Türk hâkimleri, verdikleri kararlarla yeni hukuku kısa süre içinde
millîleştirmişlerdir.
• Halkımızın çağdaş ve millî ihtiyaçlarına cevap veren bir hukuk sistemi
oluşmuştur.

Ceza Kanunun Kabulu:
• İtalyadan adabte edildi.
• Aynı suça aynı ceza
Hakimler Kanunu:
• Hakimler bu kanunla verecekleri kararlarda vicdanlarının
sesini dinleyerek vermeleri kararlaştırıldı.

Ticaret Kanunu:
Borçlar Kanunu:
İcra ve İflas Kanunu:
*Bu kanunlardan başka; Ankara Hukuk mektebinin açılması,
Baraoların kurulması, kadınlara kademeli olarak1930 Belediye
Meclisi seçimlerinde , 1933 Muhtarlık seçimlerinde, 1934’de
Milletvekilliği
seçimlerindeseçmeseçilme
hakkının
verilmesiyle hukuk alanında köklü değişiklikler yapılmıştır.

