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Abstract 
Village law no. 442 is still in force. Although written in simple Turkish, it is 

criticized for being contradictory when  considered as a whole . Article 71 of the 

Law will be examined in this article. 

The article  will first give information on village guards, temporary village 

guards, volunteer village guards and security guards. In the second part, criticisms 

and evaluations will be made about Article 71 of the Village Law, which 

regulates the conditions for appointment as a village guard. 
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Köy Korucuları: Herkesle Kavga Çıkarmak, Serhoşluk Gibi 
Huysuzlukları Olmayan, İyi Huylu İnsanlar (Köy Kanunu M.71) 
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korucusu. 

Özet 
18.03.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu hali hazırda yürürlüktedir. Fakat 

gerek günümüz şartlarında eski kalması, gerekse bazı maddelerinin yalın bir 

Türkçe ile yazılmış olmakla birlikte bir bütün olarak incelendiğinde çelişkili 

olması bakımından eleştirilmektedir. Bu çalışmada 442 sayılı Köy Kanunun 71. 

maddesi incelenecektir. 

Çalışmada ilk olarak köy korucusu, geçici köy korucusu, gönüllü köy korucusu 

ve güvenlik korucusu hakkında izahat yapılacak ve hukuk- dil ilişkisi üzerinde 

durulacaktır. İkinci bölümde ise köy korucusu olarak atanma şartlarını 

düzenleyen Köy Kanunu’nun 71. maddesi hakkında tenkid ve değerlendirmelerde 

bulunulacaktır. 
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2 Mayıs, 2017 
Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

Toplum içerisinde bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinin 
düzenlenmesi kanunlar ile sağlanmaktadır. Kanunların toplumsal düzen 
içerisindeki yeri sebebiyle kanunların yapılması çeşitli şekilsel kurallara bağlıdır. 
Günümüzde hukuk devletlerinde kanun yapım tekniği oldukça sistematik ve 
bilimsel bir şekilde ele alınmaktadır. Kanunlar, toplumsal yaşamın çeşitli alanlarını 
düzenlerler. Günün koşullarına uygun kanunlar üretme ve üretilen kanunların da 
yurttaşlar tarafından meşru ve olabildiğince yaygın biçimde uygulanabilir kurallar 

                                                         
1 Corresponding Author. Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku 
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içermesi yasama meclislerinin en temel hedeflerinden biridir.2Demokratik toplum 
düzeninde, bireylerin kendi aralarında ve devletle olan ilişkilerini belirleyen en 
önemli norm şüphesiz ki pozitif hukuk kurallarıdır.  

442 sayılı Köy Kanunu 1924 yılında kabul edilmiş olup, Cumhuriyet döneminin ilk 
kanunları arasında yer almaktadır. Kanun toplamda 10 fasıldan oluşmakta olup 
kanunda köyün organları olan muhtar ve ihtiyar heyetinin seçimi, görevleri gibi 
hususlar düzenlenmekle birlikte köy korucuları, köy imamı, imece gibi konular da 
ele alınmıştır. 

Bir köy sınırları içerisinde herkesin canını, malını, ırzını koruyan kimseye köy 
korucusu denir (Köy Kanunu Madde 68). Korucunun amiri köy muhtarıdır. Köy 
korucusu köyün resmi işlerinde köy muhtarının emirlerini yerine getirmekle 
görevlidir. Köy korucusu silahlıdır, silahını ve cephanesini devlet verir.     Köy 
korucusunun tayini ve işe başlaması Köy Kanununun 70. maddesine göre olur. Bu 
madde hükmüne göre korucular, ihtiyar meclisi tarafından tutulur ve köy 
muhtarının vereceği haber üzerine kaymakamlık buyrultusuyla işe başlarlar.  

Uygulamada, muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri tutmayı kararlaştırdıkları bekçi için 
Jandarma teşkilatından alacakları ‘’bekçi görevlendirme tutanağını’’ imzalayarak 
kaymakamlığa verirler. Bu makamlar tutulmak istenen kişiler hakkında 
alışılagelmiş idari, adli soruşturmayı yaptırırlar. İnceleme sonucu olumlu olursa 
yani o kişinin korucu olarak çalıştırılmasında sakınca görülmezse işe başlatılması 
için onay verilir.3 Böylece göreve başlatılan korucu için mahalli Jandarma 
Komutanlığı’nca ‘’köy korucusu cüzdanı’’ verilir ve valilik veya kaymakamlığın 
köycülük bürosuna da kaydı yapılır.4  

Köy korucularının ücretleri köy yönetimi tarafından köy bütçesinden ödenirken5 
geçici köy korucularının ücretleri İçişleri Bakanlığı bütçesinden ödenmektedir.6 
Uygulamada köy yönetimlerinin korucuların ücretlerini ödemekte zorlandıkları 
görülmüştür. Bu nedenle Köy Kanunu’nun aradığı nitelikte korucu istihdamında 
sorunlar yaşanmış ve yardıma muhtaç olan, başka gelir kaynağına sahip olmayan 
kişiler köy korucusu olarak görevlendirilmiştir.7  

Köy korucuları, kanunun “Köy Korucuları ve Göreceği İşler” başlıklı 8. faslında 
düzenlenmiş olup koruculara ilişkin maddelerin oldukça kapsamlı olduğu 
görülmektedir. Bunlardan 71. madde köy korucusu seçilecek kişilerin taşıması 
gereken şartları belirtmektedir. Her şeyden önce maddede belirtilen “köy 
korucusu” ifadesinin kapsamını tespit etmek gerekmektedir. Köy korucusu 
denildiğinde akla ilk gelen köyün kolluk birimi olan daimi köy korucusudur. Zira 

                                                         
2 Tank, Mehmet, “Meclisin Kanun Yapma Usulü ve Düzenleyici Etki Analizi”, TAAD, 
Cilt:1,Yıl:2,Sayı:6,2011, s. 141. 
3 Aytaç, Fethi,  Açıklamalı Köy Kanunu (Köy İdaresi hakkında Bilgiler). Seçkin Yayınevi, İstanbul, 
2000, s.43. 
4 Aytaç,s143. 
5 Ulusoy,Ahmet/Akdemir, Tekin, Mahalli İdareler, Seçkin Yayınevi, Ankara,2001, s.201; 
Şengül,Ramazan, Yerel Yönetimler,Umuttepe Yayınları, 6.baskı, Kocaeli,2016,s.157. 
6 Şengül, s.157. 
7 Şengül, s.157. 
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köy korucusu köydeki kolluk hizmetlerini yürütür.8 Maddenin bunları kapsadığı 
açık olmakla birlikte geçici köy korucularının da bu kapsamda olup olmadığı 
sorusunu yanıtlamak gerekmektedir. Sayıları 58.000’e yaklaşan geçici köy 
korucuları doğu ve güneydoğu illerindeki terörist saldırılara karşı mücadele veren 
güvenlik kuvvetlerine yardımcı olan silahlı görevlilerdir.9 26/03 /1985 tarih ve 
3175 sayılı Köy Kanunu’nun 74. Maddesinde değişiklik yapılarak geçici köy 
koruculuğu makamı ihdas edilmiş, bu kişilerin görevlendirilmeleri ise m.74/2’de 
düzenlenmiştir. Devlet tarafından görevlendirilen diğer köy korucuları ise gönüllü 
köy korucularıdır. Gönüllü köy korucusu alımının kanuni dayanağı geçici köy 
korucularında olduğu gibi Köy Kanunu’nun 74. Maddesidir. Madde hükmüne göre 
köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş 
ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu 
kadarını gönüllü güvenlik korucusu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp 
kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü güvenlik 
korucuları asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü 
korurlar. Geçici köy korucularına İçişleri Bakanlığı’nca maaş ödenirken gönüllü 
köy korucularına maaş ödenmez. Geçici köy korucuları jandarma tarafından 
görevlendirilmek sureti ile farklı bölgelere operasyonlara gidebiliyorken, gönüllü 
köy korucuları sadece kendi köylerini ve ailelerini korumak üzere görev yaparlar.10 
Geçici köy korucularının değişik yerlerde görevlendirilebilmelerinin kanuni 
dayanağı Köy Kanunu’nun 74. Maddesinin 3. Fıkrasıdır. Hükme göre güvenlik 
korucularının görev alanı, görevli oldukları köyün hudutları içinde kalan alandır. 
Gerektiğinde vali veya kaymakam onayı ile güvenlik korucularının görev alanları, 
geçici ve süresi belirli olarak köy hudutları dışına genişletilebilir ve görev yerleri 
değiştirilebilir. Güvenlik korucuları diğer bir ilin valisinin talebi üzerine, istihdam 
edildikleri ilin valisinin onayı ile geçici ve süresi belirli olarak iller arasında 
görevlendirilebilir. Bu durumda, güvenlik korucusunun harcırahı görevlendirildiği 
valilik tarafından ödenir. 

Geçici köy korucularının kamu görevlisi sayılıp sayılamayacağına ilişkin Danıştay 

1.Dairesi; “Seçimle ve belirli bir süre için kamu hizmetine katılan ve genelde kurul hâlinde 

çalışan, kurulun dışında resmi sıfat ve statüleri bulunmayıp kendi iş ve meslek statülerini 

koruyan belediye meclis ve encümeninin seçilmiş üyeleri ve il genel meclisi  ve 

encümeninin seçilmiş üyeleriyle, kamu hizmetlerine geçici ve arızi olarak katılan geçici ve 

gönüllü köy korucuları, ‘sürekli hizmet ve görev yapıyor olmak’ koşulunu  sağlamadıkları 

için kamu görevlisi olarak kabul edilemezler” sonucuna ulaşmıştır.11 

Bununla birlikte 03/10/ 2016 tarih ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
geçici köy koruculuğu makamı kaldırılarak bu görevlilerin adı “güvenlik korucusu” 
olmuştur. Bu nedenle artık güvenlik korucularının m.71 kapsamında olup 
olmadığını incelemek gerekecektir. Konu her ne kadar 74. maddede düzenlenmişse 

                                                         
8 Gözler, Kemal, İdare Hukuku Dersleri. Ekin Yayınevi, 11. baskı, Bursa, 2015, s.218. 
9 http://www.yeneryuksel.com.tr/wp-content/uploads/2013/11/GECICI-KOY-KORUCULARI-
Temmuz-2005-1.pdf, s.1 (Erişim Tarihi: 12/01/2017) 
10 Tüysüz, Nur,“Yerel Güvenlik ve Etnik Kimlik:Güneydoğu Anadolu’da Bir Köy Üzerinden Köy 
Koruculuğu Sistemi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü,2011, s.45. 
11 Avcı, Mustafa, Kamu Görevliliğine Giriş, Yetkin Yayınları, 2009, s. 27’den naklen Danıştay 
1.Dairesi  Karar Tarihi: 19.12.1996. Esas:1996/131. Karar:1996/242. 
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de seçilecek kişilerin taşıması gereken şartlar maddede belirtilmiş değildir. Bu 
nedenle kanaatimizce güvenlik korucusu seçilecek kişilerin de 71. maddede 
belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.  

Köy korucularının seçimini düzenleyen Köy Kanunu’nun 71. maddesi uyarınca: 
”Korucuların 22 yaşından küçük ve altmış yaşından büyük olmaması ve bir cürüm 
ile cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga çıkarmak, 
serhoşluk gibi huysuzlukları olmaması şarttır.” Bu çerçevede kanunun köy 
korucusu olabilmek için 4 şart aradığı anlaşılmaktadır. Bu şartlar; 22 yaşını 
tamamlamış fakat 60 yaşını tamamlamamış olmak, bir cürüm ile cezalandırılmamış 
olmak, iyi huylu tanınmış olmak, huysuzluk sahibi olmamaktır. 

Gerek köy korucusunun görevlendirilmesini düzenleyen kanun maddesi gerekse 
maddenin uygulanmasından anlaşılacağı gibi hangi durumların iyi huy, hangi 
durumların huysuzluk olarak değerlendirileceği köy koruyucusunu belirleyen 
ihtiyar meclis üyeleri ve ihtiyar meclis üyelerinin belirlediği kişiye onay verecek 
olan kaymakam veya valinin takdirindedir. 

Her ne kadar kanunda bu konu düzenlenmişse de 01/07/ 2000 tarihinde 
yürürlüğe giren Köy Korucuları Yönetmeliğinin 5. Maddesinde de köy korucusu 
olarak atanabilme şartları düzenlenmiş olup, yönetmelikte köy korucusu olarak 
atanabilmek için kanunda yer almayan bazı ek şartlara da yer verilmiştir.  
Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca: ” Köy korucusu, 442 sayılı Köy Kanununun 70. 
maddesine göre işe alınan köy korucularını ifade eder.” Dolayısıyla güvenlik 
korucuları (eski adıyla geçici köy korucuları) yönetmelik kapsamında değildir. Bu 
noktadan hareketle yönetmeliğin 5. maddesindeki şartların  “güvenlik korucuları” 
için aranmayacağı sonucuna ulaşılabilir. Ancak Köy Kanunu’nun 71. maddesinde 
düzenlenen şartlar güvenlik korucuları için de geçerlidir.  

Yönetmeliğin 5. maddesine göre  köy korucularında aranacak şartlar şunlardır:  T.C. 
vatandaşı olmak, Türkçe okur -yazar olmak, askerliğini yapmış olmak, 22 yaşından küçük, 
60 yaşından büyük olmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, bir suçtan dolayı 
hüküm giymemiş olmak, yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak, iyi huylu 
tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip 
olmamak, görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak, görevini yapmasına engel olacak 
vücut veya akıl hastalığı veyahut vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını sağlık raporu ile 
belgelemek.  

Görüldüğü üzere yönetmelik köy korucusu olarak atanabilmek için kanunda olmayan çok 
sayıda şart öngörmektedir. Kanundaki 4 şarttan 3’ü aynen muhafaza edilmiş olup “bir 
cürüm ile cezalandırılmamış olmak” koşuluna yer verilmemiştir. Bu düzenleme de gayet 
yerinde olmuştur zira 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile cürüm kavramı kaldırılmıştır. Bu 
sebeple yönetmelikte cürüm ifadesine yer verilmemiş ve onun yerine “bir suçtan dolayı 
hüküm giymemiş olmak” şartı aranmıştır. Uygulamada köy korucularının seçiminde 
yönetmelikte sayılan şartların özellikle de hüküm giymemiş olma şartının dikkate 
alınmadığına ilişkin görüşler mevcuttur.12  

                                                         
12 Tüysüz, s.44 
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2. Hukuk-Dil İlişkisi  

İnsan kural koyan bir varlıktır. Toplumsal sözleşme kuramları bile doğal yaşamın 
topluma dönüşmesini normatif- hukuki bir zemine dayanarak açıklamışlardır. 
Kural koymanın içeriğini ise dil oluşturur ve doldurur. Dil üzerine yapılan 
araştırmalar göstergebilim dediğimiz başlık altında toplanmakta olup, söz dizim, 
anlam bilim ve pragmatik semiotiğin üç ana dalını meydana getirir. Anlam bilim; 
kelimelerin anlamı üzerinde çalışırken belirli şu veya bu sözcüğün değil genel 
olarak anlamın doğası üzerinde çalışır.13 

İnsanlar dilleri aracılığıyla iletişime geçerler, dilleri aracılığıyla düşüncelerini 
anlatırlar. İnsanlar dilleri iletişim için kullanırken yazılı, sözlü veya işaret dili gibi 
çeşitli şekillerde kullanabilirler. Nesneler, kavramlar dil aracılığıyla tanımlanırlar, 
tanımlanmış öğelerin yerini tutan tanımlar öğenin halefleridirler.14 İnsanlar dil 
aracılığıyla kurallar koyar.  

Sözcükler iki tür kullanıma konu olurlar. Birincisi; kelimeler, toplumda yaygın 
olarak kabul edilmiş, günlük konuşma dediğimiz dil içerisinde bir anlama sahiptir. 
İkinci kullanımda ise bu sıradan anlamın toplumun bütününde geçerli olması 
zorunlu değildir. Toplumun belirli bir bölümü, örneğin eğitim görmüş kişilerini, o 
alanın uzmanları olan bilim insanlarını, iş adamlarını veya hukukçuları kuşatabilir. 
Biz hukuk dilinden özel bir dil olarak bahsedebiliriz. Semantik bakış açısından 
özellikle yazılı hukukun analiz amaçları için kesinlikle iki tür hukuk dilini 
birbirinden ayırt etmek zorundayız. Birinci hukuk dili; yasalarda ve hukukun diğer 
kaynaklarında kullanılır. İkincisi ise hukukçunun dilidir. Hukuk dilinde ifade 
edilmiş hukukla uğraşlarında yargıç, avukat, hukuk bilimcileri v.s. tarafından 
kullanılan dildir.15     

Toplumda günlük dil ve hukuk dilinin yayılması arasında farklılık vardır. Hukuk 
dili, anadilin sadece özel bir bölümüdür ve hukukun uygulanması ile sınırlı iken, dil 
pratikleri yani uygulamaları her alana yayılmıştır. Günlük dil ve hukuk dilinde 
kullanılan aynı terim oldukça farklı bir anlama sahip olabilir veya farklı uygulama 
alanlarını temsil edebilir.16 

Hukuk normu ortak özellikleri olan durumları, benzerlikleri düzenler. Böylece 
aslında birbiri ile özdeş olmayan tekiller arasında onları ortak özellikleri yönünden 
özdeş kılan genel kavramlar oluştururlar. Kavramın anlamını bize verebilecek olan 
tanımdır. Kavram: zihnimizde düşünülmüş olan herhangi bir şeye işaret ederken, 
terim ise düşünülmüş olan bu şeyin zihnimizdeki tasarımının dilsel karşılığıdır.17 

Dil ile vücut bulan ve aktarılan hukuksal ifadeler de genel olarak diğer dil 
oluşuklarının karşılaştığı ve yukarıda bahsedilen güçlüklerden kaçınamamaktadır. 
Çünkü dil, yaşamın sınırsız olanaklarının sınırlı bir kullanımıdır. ‘’Anlatamıyorum’’, 
‘’ifade edemiyorum’’ türünden dile getirdiğimiz beyanlar, adlandıramadığımız 
şeyler için sıkça başvurduğumuz ‘’şey’’ sözcüğü kullanılan dilin yetersiz kaldığını 

                                                         
13 Işıktaç, Yasemin/ Metin, Sevtap, Hukuk Metodolojisi. Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012,s. 61. 
14 Işıktaç, Metin, s.64 
15 Işıktaç / Metin, s. 62. 
16 Işıktaç / Metin, s.62. 
17 Işıktaç / Metin, s. 63. 
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belirten birkaç küçük örnektir. Bundan başka, bir sözcüğü kullanan bir kimse o 
sözcüğe belirli bir anlam yüklemiş olabilir. Sözcüğün uygun anlamı o kişinin 
amacına göre tayin edilir. Uygun anlam konusunda düşülen yanlışlığın en kötüsü 
sözcüklerin yalnızca uygun ve doğru bir anlama sahip olmakla kalmayıp tek bir 
doğru anlama sahip olduğunu zannetmektir. Bu düşünceye göre anlamı bulanık 
olan her sözcüğün zorunlu olarak bir tek uygun anlamı ve bir de uygun olmayan 
anlamı vardır. Bilimin görevi neyin ne olduğunu bulmaktır. Oysa bir sözcük ya da 
deyimin anlamı içinde yer aldığı metne bağlı olarak değişebilir.18 

Bireylerin hukuk kuralları doğrultusunda yaşamlarına yön verebilmesi için hukuk 
kurallarının net ve kesin olması gerekir.19 Kanunlar ile istenilen amaca 
ulaşılabilmesi için kanun metninin içeriğinin düzenlenmesi çok büyük önem arz 
etmektedir. 

 Kanunların anlaşılabilirliğinin sağlaması için kanun metni oluşturulurken bazı 
ilkeler dikkate alınmalıdır. Kanunun dili sade ve kesin olmalıdır. Kanun metni, 
eğitim seviyesi üst düzey olmayan vatandaşlar tarafından da kolayca anlaşılabilir 
olmalıdır. Metnin okunması kolay olmalıdır, metinde aynı kelimeler sürekli tekrar 
etmemelidir. Yan cümlelerin çok fazla oluşu kolay anlaşılabilirliği engellemektedir. 
Metinde konuşma dili değil yazı dili kullanılmalıdır. 1982 Anayasası’nın 
değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan “Devletin bütünlüğü, resmî dili, 
bayrağı, millî marşı ve başkenti” başlıklı 3. maddesinde yer aldığı üzere devletin 
resmi dili Türkçe’dir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak tasarı 
ve tekliflerde Türkçenin dışında başka bir ulusal ya da etnik yerel dil kullanılamaz. 
Taslaklarda yaşayan Türkçe kullanılır. Günümüz Türkçesinde karşılığı bulunan 
yabancı kelimelere yer verilmez.20 Kanun metni gereksinimleri karşılayacak 
şekilde hazırlanmalıdır. Metinde gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir. Kanunun 
düzenlediği konu eksiksiz bir şekilde, ancak tekrara düşmeden ele alınmalıdır.  

Kanun metni ulusal bir nitelik taşımalıdır, ülkedeki diğer hukuk metinleriyle 
bağlantılı olmalı, çelişkilere yer verilmemelidir. İçinde bulunduğu hukuk düzenine 
ve dalına uygun olmalıdır. Maddeler belirli bir sistematik tutarlılık içinde 
düzenlenmelidir, madde başlıklarının bölüm ve maddeyle ilişkilerinin iyi bir 
biçimde kurulması gereklidir. Kanun metni güncel olmalıdır ve güncel ihtiyaçları 
karşılayabilmelidir. 

Kanunların anlaşılabilirliğini sağlama bakımından dilinin sade olması, 
gereksinimleri karşılayacak şekilde hazırlanması, gereksiz ayrıntılara ve tekrarlara 
kaçmaması, ulusal bir nitelik taşıması, maddelerin belirli bir sistematik  tutarlılık 
içinde düzenlenmesi, madde başlıklarının bölüm ve maddeyle ilişkilerinin iyi bir 
biçimde kurulması, diğer hukuk metinleriyle bağlarının dikkate alınması, 
çelişkilere yer verilmemesi, maddelerinin kısa, açık ve sade olması gerekir.21 

                                                         
18 Işıktaç / Metin, s. 65. 
19 Işıktaç/ Metin, s.66 
20 Tank,s. 158. 
21 Anayurt, Ömer,  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınları, 4.Bası, Ankara, 
2003,s.56. 
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Kanun diline ait özelliklerin yanı sıra kanun yapım sürecinde, kanunun 
gerekliliğine yönelik uzman kişilerce sorun, amaç, çözüm, alternatifler ve 
maliyetlerin irdelenmesi, konulacak normun sonuçları bakımından bir plan 
dahilinde süreç analizlerinin yapılması gibi hususlar da önem arz etmektedir.    

Anayasa Mahkemesi bir kararında kanunların niteliğini belirlemeye ilişkin olarak 
şu ifadeleri kullanmıştır; 

“Kanunların, kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil 
kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın 
gereğidir. Bu nedenle kanun koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan 
takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini 
göz önünde tutarak kullanması gerekir”22 

3. Hukuk- Dil İlişkisi Açısından Köy Kanunu’nun 71. Maddesinin İncelenmesi  

Bu çalışmaya konu olan 442 sayılı Köy Kanunu’nun 71’inci madde düzenlemesi şu 
şekildedir: 

“Korucuların 22 yaşından küçük ve altmış yaşından büyük olmaması ve bir cürüm ile 
cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga çıkarmak, 
serhoşluk gibi huysuzlukları olmaması şarttır.” 

Maddenin kanundaki yerine bakıldığında madde numarasının yazılmadığı göze 
çarpan ilk eksikliktir. Yani aslında bu maddenin numarası mevcut değildir. Ancak 
70 ile 72. maddeler arasında yer aldığından Köy Kanunu’nun 71. maddesi olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Anılan Kanun maddesi 12.05.1928 yılında 1256 sayılı 
kanunun 1. Maddesi ile değiştirilmiş, ancak resmi gazetede yayımlanan hali 
incelendiğinde Latin harflerinin kullanılmadığı görülmüş, madde metninin 
değişiklikten önce nasıl düzenlendiği ve hangi gerekçe ile değişiklik yapıldığı tespit 
edilememiştir.  

3.1. Yaş Şartı 

 Söz konusu kanun maddesi öncelikle dilbilgisi kullanımı açısından Türkçe’ye 
uygun değildir. “22” ibaresi rakamla yazılırken “altmış” ibaresi yazıyla ifade 
edilmiş, metnin kendi içerisinde bir bütünlük sağlanamamıştır. Art arda kullanılan 
“ve” bağlaçları ile cümle karmaşık hale getirilmiştir. 

Altmış yaşındaki bir kişinin kolluk personeli olarak köy korucusu atanabilmesi 
uygun değildir. Zira, 60 yaş  ve üzeri insanlar “yaşlı” sınıfına girerler.23 Her ne 
kadar 60-65 yaş aralığındaki insanlar “genç yaşlı” olarak tanımlansalar da sonuçta 
“yaşlı”dırlar.24 31.10.2016 tarihli 678 sayılı KHK’nın 1.maddesi ile 442 Sayılı Köy 
Kanunu’na eklenen geçici 3.madde ile  49 yaşını dolduran köy korucularının 
görevleriyle ilişiğinin kesileceği, 44 yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün 

                                                         
22  Anayasa Mahkemesi’nin  4.6.2003 tarih ve E.2002/132, K.2003/48 sayılı kararı, 19.12.2003 tarih 
ve 25321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır; benzer şekilde, AYM’nin 26.11.2002 tarih ve 
E.2001/79, K. 2002/194 sayılı kararı, 12.04.2003 tarih ve 25077 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
23 http://www.sabah.com.tr/yasam/2012/08/31/yaslilik-65e-cikti-60-artik-genc-yasli (Erişim 
Tarihi: 19.03.2017) 
24http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18620 (Erişim Tarihi: 19.03.2017) 
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almamış köy korucularının ise talep halinde maddede sayılan diğer koşulları da 
sağladıkları takdirde görevleri ile olan ilişkilerinin kesileceğine yönelik düzenleme 
de 71.maddenin günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesinden kaynaklanan bir 
düzenlemedir. 

3.2. Cürüm ile cezalandırılmamış olma şartı 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde “cürüm” kavramına yer verilmişti. 
Kavramın sözlük anlamı “suç” olmakla birlikte25 ceza hukuku açısından durum 
farklıdır. Suç hem cürümleri hem de kabahatleri içine alan üst bir kavram 
konumundaydı.26 2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile cürüm 
kavramı kaldırılarak suç ve kabahatler ayrılmış, suçlar Türk Ceza Kanunu’nda 
düzenlenirken kabahatlere müstakil bir kanunda (Kabahatler Kanunu) yer 
verilmiştir. 

Kanun maddesinde köy korucularının bir cürüm ile cezalandırılmamış olması şart 
olarak düzenlenmiştir ancak bu hüküm hukuk sistemimiz ile uyumlu değildir. 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurluğa atanırken aranacak genel şartlar ile 
birlikte 48/A/5 maddesinde memuriyete engel suç ve cezalar düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemeye göre taksirle işlenen suçlar memuriyete engel teşkil etmemektedir. 
Aynı şekilde taksirle işlenen suçlar milletvekili seçilmeye de engel değildir. Ancak 
incelemeye konu 71’inci maddede taksirle veya kasten işlenen suç ayrımına 
gidilmemiştir. Bu durum pozitif hukuk sistemi içerisinde çelişkiye sebep 
olmaktadır.  

Mevcut ceza hukukumuz açısından bakıldığında kabahat işlenmesi dolayısıyla 
alınan cezalar köy korucusu olmaya engel teşkil etmeyecektir. Zira maddede 
sadece cürümden bahsedilmiş olup kabahatten söz edilmiş değildir. 5237 sayılı 
yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girene kadar Köy Kanunu m.71’de yer alan bu 
düzenlemenin hukuk düzenine herhangi bir aykırılık içermediği görülmektedir. 
Ancak yeni Türk Ceza Kanunu yukarıda da belirttiğimiz gibi cürüm kavramına yer 
vermediğinden bu ifadenin şu an için nasıl anlaşılması gerektiği sorusu gündeme 
gelmektedir. İfadeyi eski Türk Ceza Kanunu’ndaki kapsamıyla değerlendirmek bir 
çözüm olabilir. Bu durumda nelerin cürüm olduğunun belirlenmesi gerekir ve 
böyle bir yorum  amaca uygun düşmez. Maddedeki “cürüm” ifadesini “suç” 
şeklinde anlamak daha doğru olabilir. Şu an için Türk hukukunda cürüm şeklinde 
bir kavram olmadığından yapılması gereken, maddede değişiklik yapılarak cürüm 
yerine suç sözcüğünün konmasıdır. Nitekim Köy Korucuları Yönetmeliği’nin Köy 
Kanunu m.71 ile aynı konuyu düzenleyen 5. maddesinde suçtan bahsedilmiştir. Bu 
değişikliğin yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girdiği zaman yapılması 
gerekirdi. Zira şu an için söz konusu şart açısından kanun ile yönetmelik arasında 
bariz bir uyumsuzluk mevcuttur. Köy Kanunu’nun 72. Maddesindeki “cürüm” 
ifadesinin çıkartılarak “suç” ifadesinin getirilmesi gereklidir. 

                                                         
25 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.587cbb0a490465. 
02330432 (Erişim Tarihi:13/02/2017) 
26 Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Seçkin Yayınevi,  4.baskı, 
Ankara, 2011, s.41. 
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3.3. İyi huylu tanınmış olmak 

Köy Kanunu’nda öngörülen, korucu olabilmenin koşullarından bir diğeri de “iyi 
huylu tanınmış” olmaktır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre huy “insanın yaradılış 
ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat” anlamına gelir.27 İyi ise (çok sayıda 
anlamı olmakla birlikte)  “istenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek 
biçimde olan” anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında iyi huyun kısaca, 
beğenilen mizaca sahip kişilerin bu durumlarını ifade etmek için kullanılan bir 
tabir olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “iyi huy” son derece sübjektif bir 
kavramdır. Böylesine sübjektif bir kavrama kanunda ya da herhangi bir başka 
normatif metinde yer verilmesi doğru değildir. “İyi huy” ifadesine Köy Korucuları 
Yönetmeliği’nin 5. maddesinde de aynen yer verilmiştir. 

Bir başka tanıma göre huy; insanın yaratılış ve ruhsal özelliklerinin tümü, içgüdü 
durumunu almış, vazgeçilemeyecek alışkanlıklardır.28 Ancak nasıl bir huyun iyi huy 
olduğu veya huysuzluk olarak nitelendirilebilecek alışkanlıkların neler olduğunun 
belirlenmesi kişiden kişiye değişmektedir. Bir kişi için iyi olan bir huy başka bir 
kişi için huysuzluk olarak nitelendirilebilir. 

Bir huyun iyi olup olmadığının hangi kriterlere göre belirleneceğine kanundan bir 
cevap bulmak mümkün değildir. Bunun takdirinin korucuyu görevlendiren 
makama bırakılması da doğru tutum olmaz. Kimin iyi huylu olup kimin 
olmadığının tespitinin korucuyu görevlendiren makama bırakılması tamamıyla 
keyfilik yaratır. Ayrıca kişilerin değer yargıları farklı olduğu için bu konuda tüm 
köyleri kapsayacak bir standart tespit edilmesi de mümkün değildir. Şöyle ki; bir 
köyde kötü olarak görülen bir huy başka bir köyde kötü görülmeyebilir. Yine, 
kavramın kapsamı zamana göre de değişebilir. Yani belli bir dönemde iyi kabul 
edilen bir huy, başka bir dönemde kötü addedilebilir. Bu takdirde kanunun çizdiği 
çerçeve dahilinde korucunun görevine son verilmesi gerekecektir. Bu da 
korucuların hukuki güvenliklerinin ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Bu ve 
benzeri sakıncaların çoğaltılması mümkündür.   

Belirtilen nedenlerle gerek kanundaki gerekse yönetmelikteki iyi huya ilişkin 
düzenlemelerin madde metninden çıkartılması zorunlu olup bunun yerine objektif 
ölçütlerin öngörülmesi hem yapılacak görevlendirmelerde keyfiliğin ortadan 
kalkmasını sağlayacak hem de bir standart temin ederek yere ve zamana göre 
farklılıklar ortaya çıkmasını önleyecektir. 

3.4. Huysuzlukların olmaması 

Kanunda ve yönetmelikte korucu seçilmek için öngörülmüş ortak koşullardan bir 
diğeri de “herkesle kavga çıkarmak ve sarhoşluk gibi huysuzlukların olmaması” dır. 
Bu şartın da “iyi huy”daki gibi sübjektif nitelikte olduğu görülmektedir. Madde de 
sayılan huysuzluk halleri örnek niteliğindedir, sınırlı olarak sayılmadığı “gibi” edatı 
kullanılarak belirtilmiştir.  

                                                         
27 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.587dbf38331e15. 
31916152 (Erişim Tarihi: 14/02/2017) 
28 Püsküllüoğlu,Ali, Türkçe Sözlük. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul,1995,s. 764 
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Kanun metninde yer alan “… ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga 
çıkarmak, serhoşluk gibi huysuzlukları olmaması şarttır.” ifadesi açık değildir. 
Huysuzluk hallerine “herkesle kavga çıkarmak” ve “serhoşluk” örnek olarak 
verilmiştir. Huysuzluk ile tam olarak ne anlatılmak istenildiği anlaşılamamaktadır. 
Bir kanun metni objektif olmalıdır. Ayrıca diğer bir şart olan iyi huylu olma 
durumu da sübjektiftir. Kanun koyucu bu sübjektif tanımlamalarla idarenin 
adaylar arasından seçim yaparken serbest hareket etmesini sağlamak istemiştir. 
Benzer durumlar başka kanunlarda da bulunmaktadır. Örneğin; Vatandaşlığa 
başvuru şartını düzenleyen Vatandaşlık Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca 
vatandaşlığa başvuracak kişide “…Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel 
teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.” Burada da açıklanmamış ve 
sübjektif bir kavram olan “kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali 
olmama” şartı idarenin takdirine bırakılmıştır. 

Metinde kullanılan “serhoş” kelimesi Türkçe’de kullanılmamaktadır. Farsça olan 

“serhoş” kelimesi dilimize “sarhoş” şeklinde geçmiştir ve Türk Dil Kurumu’nun Güncel 

Türkçe Sözlüğünde “sarhoş” şeklinde yazılmaktadır. 
29

  Sarhoş; alkollü içki veya keyif 

verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, mest, 

sermest, başı dumanlı, kafası bulutlu, kafası iyi, kafası dumanlı, kafası kıyak anlamına 

gelir. Sarhoşluk ise; sarhoş olma durumudur.
30

 “Serhoşluk gibi huysuzlukların 

olmaması”ndan kanun koyucunun  murad ettiği şey, köy korucusu olarak atanacak 

kişinin “alkol müptelası” yani “alkolik”  olmaması ise ifadenin düzeltilmesi gereklidir. 

Kaldı ki alkol müptelası bir kimsenin durumu yani alkolik olup olmadığı sağlık raporu 

ile kolaylıkla belirlenebilir. Böylece subjektif olan bir atanma şartı objektif bir niteliğe 

bürünebilir. 

“Herkesle kavga çıkarmak” ifadesi okuyan kişide bir tanım etkisini yaratacak kadar 
açık değildir. Herkes; insanların bütünü, bütün insanlar anlamına gelmektedir. 
Kavga; Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa 
anlamındadır. Kavga çıkarmak ise kavgaya neden olmak anlamına gelmektedir. 
“Herkes” ifadesi lügatte “insanların bütünü” anlamına geldiğine göre bir kimsenin 
herkesle yani milyarlarca insanla ya da karşılaştığı her insanla kavga 
çıkartabilmesi fiilen mümkün değildir. Böyle bir insanın yaşadığına ya da yaşamış 
olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt olmasa gerekir. 

 Köy Kanunu’nun 71. maddesinde yer alan serhoşluk ve herkesle kavgalı olma durumu 

huysuzluğa örnek olarak sayılmıştır. Asıl vurgulanmak istenen sübjektif bir değer olan 

huysuzluktur. 

‘’İyi huylu, herkesle kavga çıkarmamak’’ ifadelerine Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer 

verilmemiştir. Bu durumda kanun metnin de yer alan bu ifadelerin  yorum yöntemiyle 

açıklanması gerekmektedir. Kanun metni içerisinde yoruma açık bu kadar ifade 

bulunması kanun yapma tekniğine uygun değildir.  

                                                         
29TDK, Büyük Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts (Erişim 
Tarihi:16.02.2017). 
30 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58950299b49f30. 
07374160 (Erişim Tarihi:14.02.2017) 
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Görüleceği üzere  nelerin kanunun tabiriyle huysuzluk olacağı belli değildir. Zira bu 

kavram da iyi huy gibi kişiye, zamana ve mekana göre değişebilir nitelikte olup böyle 

bir koşulun aranması korucu görevlendirmesinde keyfiliğe sebep olacaktır. Kanunda 

örnek kabilinden bu kavrama ilişkin iki duruma yer verilmiştir. Bunlar herkesle kavga 

çıkarmak ve serhoşluktur. “Huysuzluğun olmaması” gibi bir ifadeye mevzuatta yer 

verilmesi doğru değildir. Bu tip ifadeler sübjektif olmanın yanı sıra kanun yapımındaki 

ciddiyete de gölge düşürmektedir. Kanundaki bu yanlışlığa 2000 yılında çıkarılan 

yönetmelikte de aynen yer verilmiştir. Köy Kanunu’nun elden geçirilip, ifadelerin 

vuzuha kavuşturulması gerekmektedir. Her iki metindeki ifadelerin çıkartılması bu 

yönüyle en doğru çözüm olacaktır. 

4. Sonuç 

Köy Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin üzerinden nerede ise bir asır geçmiş, 
Türkiye Cumhuriyeti bu süreçte kullanmış olduğu alfabeyi değiştirmiş, 1 Kasım 
1928 tarihinde Latin harflerini esas alan alfabeyi kabul etmiştir. Yine ülkede iki 
defa anayasalar değişmiş ve  hükümet şekli meclis hükümeti siteminden 
parlamenter sisteme dönüşmüştür.  

Çalışmada incelenen, 1924 yılında kabul edilen Köy Kanunu’nun 71’inci maddesi 
aradan geçen 93 yıl içerisinde güncelliğini yitirmiştir. Söz konusu madde içeriği 
itibariyle açık ve kesin değildir, ayrıca diğer hukuki düzenlemeler ile uyumlu 
değildir. Yine söz konusu kanun maddesinin başlığı bulunmamaktadır, bu da büyük 
bir teknik eksikliktir. Yukarıda ilk bölümde bahsedilen prensiplere uygunluğundan 
söz edilemeyecek olan bu madde, kanaatimizce günümüzde uygulanabilirliğini 
kaybetmiştir.  

Kanun maddesinde köy korucularında aranacak şartlarla yönetmelikte aranan 
şartlar farklıdır. Yönetmelikte yer alan şartlardan köy korucusu olarak atanacak 
kişinin T.C. vatandaşı olması, Türkçe okur-yazar olması, askerliğini yapmış olması, 
kamu haklarından mahrum olmaması, yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere 
karışmamış olması, görev yapacağı köyde ikamet ediyor olması, görevini 
yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü 
bulunmadığını sağlık  raporu ile belgelemesi gibi hususlar Köy Kanunu’nda yer 
almamaktadır. Kanunun bazı şartların düzenlenmesini yönetmelik veya diğer 
düzenleyici işlemlere bırakması doğaldır ancak kanunun sadece iki objektif koşul 
araması doğru değildir. Örneğin yönetmelikte yer alan kamu haklarından mahrum 
olmama ve askerlik yapma koşullarının kanunda yer alması uygun olurdu. Bu 
anlamda Köy Korucuları Yönetmeliğinin kanunun korucu seçiminde çizdiği çok 
geniş çerçeveyi ciddi şekilde daralttığı görülmektedir. 

Her ne kadar anılan yönetmelik kanunu günün koşullarına uyarlama çabası taşısa 
da, kanunda yer almayan hususların yönetmelikle düzenlendiği açıkça 
görülmektedir. Bu durum da  altta bulunan hukuk normlarının üstteki hukuk 
normuna aykırı hükümler ihtiva edememesi genel kaidesine yani “normlar 
hiyerarşisi”ne uygun değildir. 

Toplumsal gelişme ile birlikte kanunların düzenleme yaptığı alanlarda toplum 
nezdindeki talep ve beklentilerin mutlak surette süratle değiştiği yadsınamaz bir 
gerçektir. Hal böyle olunca, kanunların toplumun ihtiyaçlarına cevap verme 
noktasında kendilerini güncellemeleri ve canlı tutmaları gerekmektedir. Bu 
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bağlamda 442 Sayılı Köy Kanunu ve  inceleme konusu olan 71. maddenin bu 
ihtiyaçları karşılayamadığı ve günümüz koşullarında karşılığının kalmadığı ve yeni 
bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu söylenmelidir.  

Sonuç olarak Köy Kanunu m.71’in dil, sübjektiflik, öngörülen şartların azlığı gibi sebeplerle 
idareye çok geniş hareket alanı bıraktığı görülmektedir. Bunda kuşkusuz en önemli sebep 
kanunun çok eski tarihli olmasıdır. Ayrıca maddede  1928’den bu yana herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. Esas problem sadece maddenin değil, kanunun yetersiz 
olmasından doğmaktadır.  Gerçekten Köy Kanunu Türkiye’deki köylerin şu anki 
ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. Köy korucularının seçimi de dahil olmak üzere 
köye ilişkin tüm kurumların, içinde bulunulan zamanın gerekleri de dikkate alınarak, yeni 
bir Köy Kanunu ile düzenlenmesi gereklidir. 
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