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KORSAN YAYINCILARA VE FOTOKOPĐCĐLERE UYARI: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun 72’nci maddesi, bir kitabı herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanla-
rı, dağıtanları, satanları, ticarî amaçla elinde bulunduranları, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar 
ha-pis cezasıyla veya 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağır-
lığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır. 

 

ĐKTĐBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 
35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması 
gerekir: (1) Đktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı 
olmalıdır (m.35/1). (2) Đktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve mündere-
catını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) Đktibas, belli olacak şekilde yapıl-
malıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi 
ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf 
olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) Đktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser 
sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) Đktibas edilen kısmın 
alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).  

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı Kanunla deği-
şik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen 
veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 2 yıldan 
4 yıla kadar hapis cezasıyla veya 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar ağır para cezasıyla ve-
ya zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır. 

Ayrıca Yargıtay Đçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, 
K.1981/2 sayılı Đçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin 
ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. 
maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.  

Bu Kitaptan Yapılacak Đktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden 
iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı 
haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sı-
nırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan orijinal kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni 
olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler. 
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Anayasa Hukukunun Genel Teorisi isimli bu kitap, yüksek lisans ve dokto-

ra öğrencilerine, araştırmacılara, bu alanın uzmanlarına ve uygulayıcılara 
yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır.  

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu haliyle (iki cilt, toplam 1900 küsur say-
fa) Türkçede şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı anayasa hukuku kitabıdır. 
Bu kitabın, ders kitabı niteliğinde, iki ayrı özeti vardır: Birincisi 496 sayfalık 
Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı) isimli kitap; ikincisi ise 256 
sayfalık Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş isimli kitaptır. Bunlardan 
birincisi hukuk fakültesi, ikincisi ise iktisadî ve idarî bilimler fakültesi lisans 
öğrencilerine yöneliktir. Bu inceleme kitabı artık gün yüzüne çıktığına göre, 
araştırmacıların ve yazarların bundan böyle yukarıda adı geçen ders kitapla-
rına değil, bu kitaba atıf yapmaları rica olunur. Zira söz konusu ders kitapla-
rında, yer yokluğundan veya pedagojik nedenlerle, tartışmalı bazı yerlerde 
kendi görüşümüz değil, doktrindeki hâkim görüş verilmiştir.  

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta sadece anayasa hukukunun genel teorisi 
konuları işlenmektedir. Türk anayasa hukukuna ilişkin benzer nitelikte bir 
inceleme kitabını 2000 yılında yayınlamıştık (Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 
Ekin, 2000, 1071 s.). Türk anayasa hukukuna ilişkin konularda adı geçen ki-
taba bakılmalıdır.  

Anayasa Hukukunun Genel Teorisi başlıklı bu kitabın tahminen 1200 say-
falık kısmı 2000 yılında, 300 sayfalık bir kısmı da 2006 yılında yazılmıştır. 
Her iki seferde de araya başka işler girdi ve kitabı bitirmek nasip olmadı. 
Aradan geçen süre içinde, kitabı tamamlamaya pek çok defa teşebbüs ettiy-
sem de bunda başarılı olamadım. Zira sonraki yıllarda, hem 2000 ve 2006 yıl-
larında yazdıklarımı güncelleştirmek, hem de eksik bölümleri 2000 yılında 
yazılan bölümler kadar ayrıntılı bir şekilde yazmak istiyordum. Neticede 
2010 yılına geldiğimde, şu iki seçenekle karşı karşıya kaldım: Ya 2000 ve 
2006 yıllarında yazdığım 1500 sayfalık bir metni çöpe atacaktım; ya da eksik 
de olsa, güncelleştirilmemiş de olsa, bu metni derleyip toparlayıp çıkaracak- 
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tım. Neticede 1500 sayfalık bir metni çöpe atmaya gönlüm elvermedi ve 
ikinci şıkkı seçtim. Son bir buçuk yıldır, kitabı az çok güncelleştirmeye, bir-
kaç eksik bölümü de yeniden yazmaya çalıştım ve ortaya bu kitap çıktı.  

Kitabın yazılmasına başlanması ile yayınlanması arasına giren 11 yıllık 
süre nedeniyle, bu kitapta bazı kusurlar vardır: Bir kere, 2000 ve 2006 yılla-
rında yazılmış kısımlarda 2011 yılı itibarıyla güncel olmayan bilgiler olma 
ihtimali vardır. Ben gördüklerimi güncelleştirmeye çalıştım. Ama 1500 say-
falık bir metinde gözden kaçanlar şüphesiz vardır. Đkinci olarak, bu onbir 
yıllık süre içinde, bu kitapta bazı kaynakların değişik baskıları kullanılmış-
tır. Kitabın bazı yerlerinde bir kaynağın 1990’lı yıllarda yapılmış bir baskısı-
na, diğer bazı yerlerinde ise aynı kaynağın 2000’li yıllarda yapılan başka bir 
baskısına atıfta bulunulmuştur. Eski baskıya yapılan atıflardaki sayfa numa-
ralarını yeni baskıya göre düzeltmek gerekirdi. Doğrusu buydu. Ancak bu 
durumda on yıldır bekleyen bu kitap, gün yüzüne çıkmak için daha uzun 
yıllar beklerdi. Kitapta, bir kaynağın yeni baskısına atıf yapılan durumlarda, 
dipnotta yeni baskının yayın yılı veya baskı sayısı ayrıca belirtilmeye çalı-
şılmıştır. Bu sebeple bibliyografyada bazen aynı kitabın iki değişik baskısı 
alt alta verilmiştir.  

Kemal GÖZLER 



 

PLÂN  

 

 

 

Kitabımız, iki cilt, otuz dokuz bölümden oluşmaktadır. Bazı bölümleri 
tek bölüm olarak birleştirmek veya bir kısım altında toplamak haliyle müm-
kün olabilirdi. Ancak her bölüm için bunu yapmak zor ve dahası bazen ya-
pay olacaktı. Kaldı ki, az bölüm olduğunda, bölüm içi planlamada ve başlık 
numarası koymada (“aaaa” örneğinde olduğu gibi) problem çıkmaktadır.  

Kitabımızı, 2000 sayfaya yaklaştığı için, iki cilt olarak çıkarmayı uygun 
bulduk. Birinci cilt ile ikinci cilt arasında ayrım, konu bakımından değil, ha-
cim (sayfa sayısı) bakımındandır. Đlk yirmisekiz bölüm birinci cilde, geri ka-
lan bölümler ikinci cilde konulmuştur. Planımız şu şekilde olacaktır.  
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