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İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi’nin 21. sayısıyla yeniden
sizlerle buluşmaktayız.
Her sayısında içeriğini zenginleştirmeye ve estetik kalitesini
artırmaya gayret ettiğimiz dergimiz aracılığıyla yeni yılınızı kutlar,
2022 yılının meslektaşlarımız, personellerimiz ve aziz milletimiz
için hayırlara vesile olmasını dileriz.
Elinizdeki sayıda, kıymetli hukukçular tarafından kaleme
alınan güncel hukuki meselelere dair makaleler ve edebi yazılar
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa ŞENTOP'la
yaptığımız röportaj yer almaktadır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın imtiyaz sahipliğinde hazırlanan
“Cumhuriyet Savcıları İçin Kovuşturma Rehberi” adlı eseri,
dergimizin hediyesi olarak ülkemizde görev yapan tüm
Cumhuriyet savcılarına ulaştıracak olmanın mutluluğunu da
yaşıyoruz.
T.C. Cumhurbaşkanlığı ile Adalet Bakanlığına, Türkiye’de
faaliyet gösteren adliyelere, yüksek yargı organlarına, barolara,
mülki amirliklere, hukuk fakültelerine ve muhtelif kamu
kurumlarına ulaştırdığımız dergimizin tüm okurlarımıza faydalı
olmasını temenni eder, yayınımıza yazı ve görüşleriyle katkı sunan
herkese ve siz değerli okurlarımıza ayrı ayrı şükranlarımızı sunarız.

T A K DİM

TAKDİM

İsmail UÇAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı
Değerli okurlarımız;

Dergimizin yılbaşı sayısı aracılığıyla tüm hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personelimizin yeni
yılını kutlar, 2022 yılının aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Geride bıraktığımız yıl içinde ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmetle anar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim. Yine bugün aramızda olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız ile tüm adalet
çalışanlarını da saygıyla anar, kendilerine Allah’tan rahmet dilerim. Emeklilik ya da tayin sebebiyle aramızdan ayrılan meslektaşlarımız için de sağlıklı ve başarılı bir ömür temenni ederim.
Sürekli olarak terör saldırılarıyla, ekonomik krizlerle, milletimizi birbirine düşürmeye çalışan kirli algı
operasyonlarıyla yıpratılmaya çalışan ülkemiz, bildiğiniz üzere 2021 yılında aynı anda farklı bölgelerimizde
ortaya çıkıp süratle yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelen geniş çaplı orman yangınlarına ve
sel felaketlerine maruz kaldı. Bu hazin olaylardan ötürü can ve mal kaybına uğrayan tüm vatandaşlarımızın
acılarını yürekten paylaştığımı ifade etmek isterim.
Temennim odur ki 2022 yılı, yaşanılan her türlü acının son bulması açısından bir milat olsun.
TBMM Başkanımız Sayın Mustafa ŞENTOP ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi, güncel hukuk meselelere dair
makaleler ile tarihi, kültürel ve edebi yazılardan oluşan dergimizin Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev
yapan kıymetli meslektaşlarımıza faydalı olmasını diler, dergimizin hazırlık ve yayın aşamalarında emeği
bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
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Bekir ALTUN
İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı
Kıymetli okurlarımız;

İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi’nin yılbaşı sayısı aracılığıyla yeni yılınızı tebrik ediyor, 2022 yılında tüm
hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız ile adliye personelimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.
2021 yılında vefat eden kıymetli adalet emekçilerine Allah’tan rahmet diliyor, emeklilik ya da başka göreve atanma sebebiyle aramızdan ayrılan meslektaşlarıma da esenlikler temenni ediyorum.
Aynı yıl içinde ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize
başsağlığı diliyorum.
Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemizde, hukuksal uyuşmazlıkların tarafları memnun edecek ölçüde süratle ve adilane çözümünü sağlamak için bir dizi yasama tasarrufu ve idari işlem vücuda getirildi. Bu girişimlere bağlı olarak ortaya çıkan veya var olmakla birlikte aktif hale getirilen arabuluculuk, uzlaştırma
vb. müesseselerin olumlu sonuçlarını çok kısa sürede görmüş bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile
getirmek istiyorum. Aynı süreçte biz de yetki alanımız dâhilinde Adalet Komisyonu Başkanlığımıza düşen
görevleri vaktinde ve etkin biçimde yerine getirmeye çalışıp kıymetli meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak bu dönüşüme layıkıyla katkı sunmaya çalıştık.
Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı yeniden tebrik ediyor, 2022 yılının yargı teşkilatımız ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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ayın Başkanımız, öncelikle yoğun gündeminize
rağmen röportaj talebimizi
kabul ettiğiniz için şükranlarımızı sunarız. Sohbetimize ihtisas alanınızla ilgili bir
soruyla başlamak istiyoruz.
Devletimizin temel hukuk
metni olan anayasamız, bilindiği üzere 12 Eylül 1980
tarihli askeri darbenin ürünü
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olarak yürürlüğe girip devam eden süreçte defalarca
değişikliğe maruz kaldı. Türkiye’nin geniş bir milli mutabakata dayanan, orijinal bir
demokratik anayasaya ihtiyacı olduğu yönündeki görüşler de halen güncelliğini
koruyor. Yakın gelecekte bu
yönde bir tasarrufta bulunulması söz konusu mudur?

Türkiye’nin yeni bir anayasaya
ihtiyacı vardır. Öncelikle, mevcut
anayasa hem içeriği hem de yapılış
şekli bakımından yürürlüğe girdiği
ilk günden beri tartışılmaktadır. Zamanla önemli değişiklikler yapılması
anayasanın sistematiğini de sorunlu
hale getirdi. Özellikle başkanlık sistemine geçişle beraber, hükûmet
sistemine dair yeni paradigmanın
anayasada bütüncül olarak yer alması gerekmektedir. Hazırlanış usulü
bakımından da çok itirazlar yöneltil-

miştir vaktiyle… 12 Eylül darbesinden
sonra, darbeyi yapanların hazırlattıkları ve son şeklini bizzat verdikleri bir
metin; toplumsal katılım yok, milletin
seçtiği temsilciler yok, hazırlanma
sürecinde tartışma ortamı yok. Türkiye’nin geniş bir katılımla, bir müzakere ortamında, sadece sesi çok çıkanların değil sessiz çoğunluğun da
katılma imkânı bulduğu bir şekilde
mutabakat sağlayarak yeni bir anayasa hazırlaması lazım. Tabii bu kolay
bir iş değil. Bunu sağlayacak bir sos-

yal ve siyasi-psikolojik ortam mevcut
olmalı. Farklı görüşlere sahip olanların, müspet ve yapıcı bir yaklaşımla
müzakere yürütmesi lazım. 20112013 Anayasa Uzlaşma Komisyonu
sürecinde AK Parti’yi temsilen görev
yaptım. Birçok yapıcı müzakere yürütüldü. Ancak belli noktada toptancı, kategorik itirazlar ileri sürülünce
sonuçsuz kaldı süreç. “Anayasada
şu konu olmazsa biz yokuz”, “Anayasada şu yer alırsa biz komisyondan ayrılırız” veya “Şu önerinizden

vazgeçin öyle konuşalım” şeklindeki
yapıcı olmayan, elindeki imkânların
ötesinde bir güç devşirmeye çalışan
yaklaşımlar, anayasa tartışma sürecini sabote ediyor. 2013’te Anayasa
Uzlaşma Komisyonu süreci sonunda
60 kadar maddede tam mutabakat
sağlanmıştı;
Cumhurbaşkanımızın
Başbakan olduğu o dönemde, mutabakat sağlanan bu maddelerin kabul
edilmesi yönündeki önerisi önce kabul edildi, kısa bir süre sonra reddedildi. Ya tamamı ya hiç… Bu tür kısır
yaklaşımlar bizi yeni anayasaya götürmez. Türkiye yeni anayasa yapım
sürecinde bir hayli mesafe de aldı;
bu inkâr edilemez, görmezden gelinemez. 2011-2013 sürecinde bütün
siyasi partiler tam olarak somut bir
anayasa metni ortaya koydular. Bu
çok ileri bir aşamadır. Yani soyut, ilkesel bazda bir anayasa tartışmasını
büyük ölçüde geçti Türkiye. Ancak
bugün bazı tartışmalarda görüyorum ki hala “İlkeler bazında anlaşalım” şeklinde soyut tartışmalarla
başa sarmaya çalışanlar var. İlkesel
bazda herkes anlaşır; bu bizi bir yere
götürmez. Artık o aşama geçilmiştir. Somut kurallardan oluşan, net
anayasa maddesi önerilerine ihtiyaç
var. İlkesel bazda anlaşma kolaydır
ama bu, gerçek manada bir anlaşma değildir. Herkesin somut anayasa metinlerini ortaya koyması lazım.
O metinler üzerinden bir tartışma
yürümeli. Şunu da belirtmek isterim: Anayasa tartışmalarının bizatihi önemli olduğunu düşünüyorum.
Türkiye’nin temel siyasi sorunlarının
anayasa bağlamında tartışılması tartışmalara bir seviye, bir kalite getirir.
Bu tartışmalar, devlet-vatandaş ilişkisi, devlet-hukuk ilişkisi bakımından
çok faydalı kavrayışlara imkân sağlar.
Bunun somut sonuçlarını da çok zaman gördük. Bu bakımdan Türkiye
yeni anayasa arayış sürecini ve anayasa tartışmalarını sürdürmeli. Ben
yakın gelecekten ümitliyim.
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Sayın Başkanımız, son
dönemde uzlaştırma ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarını etkinleştiren,
böylece vatandaşlarımızın
dâhil oldukları hukuki uyuşmazlıkların uzun yargılama
süreçlerine maruz kalmaksızın çözümünü amaçlayan
yasal değişiklikler gerçekleşti. 30 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızca
ilan olunan Yargı Reformu
Strateji Belgesi’nde yer buYargının daha hızlı, daha etkin ve
taraflar açısından gönüllü kabul edilebilir çıktılar ortaya koyması önemli.
Adalet bu şekilde gerçekleşir. Zamanında sonuçlanmayan yargı süreci,
sorunu çözmeyen kararlar, sürecin
doğru ve tarafsız olduğuna kişileri
ikna etmeyen uygulamalar adaleti gerçekleştiremez. Bu bakımdan,
yargı reformu bağlamında yürütülen
çalışmaların çok kıymetli olduğunu
düşünüyorum. Ayrıca yapılan yeni
düzenlemelerin sonuçları itibarıyla
da olumlu bir yönde seyrettiğini takip ediyorum. Hedeflerin gerçekleşmesi inşallah sağlanacaktır. Şüphesiz
atılacak birçok adım daha mevcut.
Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni ilan ettiği
zaman farklı kesimlerde büyük bir
heyecan, ümit ve beklenti oluşmuştu. İlan edilenler belirlenen takvim
içerisinde gerçekleşip somutlaştırıldıkça ümit ve beklentilerin karşılandığını görüyoruz. Burada benim
belirtmek istediğim bir husus var:
Toplum hayatı bir bütündür, bütünlük içinde işler. İnsanlar arasındaki
ilişkileri, sorunları, sadece belli bir
yaklaşımla, mesela sadece hukukun
yaklaşımıyla düzenleyip çözemeyiz.
12

lan hedefler doğrultusunda bu yöndeki dönüşümün
devam ettiğini görüyoruz.
Uyuşmazlıkların hızlı ve adil
biçimde, uzlaşarak ve uyuşmazlığın tüm taraflarını
memnun ederek çözümünü
amaçlayan bu değişime ve
yine Yargı Reformu Strateji
Belgesi’nde yer bulan diğer
hedeflere ilişkin yasama çalışmalarına dair değerlendirme ve öngörülerinizi öğrenmek isteriz.

İnsanların hayata bakışı, dünya görüşleri, ahlak anlayışları, ahlaki kurallara bağlılığı, toplum hayatının değerler üzerinden sağlıklı işleyişi çok
önemli. Ve toplum hayatının işleyiş
kuralları ile hukuk kuralları arasında
mutabakat, uyum çok önemli. Zira
insanlar arasındaki sorunların çözüm
noktası sadece hukuk kuralları alanı
değildir, olmamalıdır. Hatta denilebilir ki hukuk, insanlar arası sorunların çözümünde müracaat edilecek
en son nokta olmalı. Nitekim hukuk
kuralları zaten en sınırdaki alanları
düzenlemektedir. İnsanlar toplum
içinde, insani ve ahlaki kurallar içinde birçok sorunu çözerler; bu kurallar sorunu çözmediği zaman hukuk
devreye girer. Hukuk toplumsal değerlerle, ahlakla, dünya görüşüyle
bütünlük arz ederse çözüm süreçleri
başarılı ve sonuç verici olacaktır. Yani
hukuku mekanik, teknik, toplumdan
ve değerlerden bağımsız bir alan
olarak görür ve tecrit edersek sorunları da çözemeyiz, adaleti de gerçekleştiremeyiz. Kuralların ve kararların
sadece sözlerde ve kâğıtlarda değil,
insanların zihinlerinde ve kalplerinde
de karşılığı olabilmeli. Bu açıdan konuya bakmak, milletimizin dünya gö-

rüşü ve hayat anlayışı içinde toplum
hayatının işleyişindeki kuralları bir
bütünlük içinde, birbiriyle ilişkili olarak kavramak gerekir. Hukuk mekanik değil organiktir. Toplum ve insan
hayatında bazı yanlışlıkların sonuçları hemen görülmeyebilir. Sağlıkla alakalı konularda da böyle. Bazı
sağlık sorunları hemen ortaya çıkar
ve kısa bir sürede olumsuz sonuçlarını gösterir. Bazı sağlık sorunları
ise yıllar içinde sonuçlarını gösterir
ve geri dönülmez bir noktaya ulaşır.
Hukuk alanındaki yanlışların daha ziyade orta ve uzun vadede olumsuz
sonuçlarını gösteriyor olması, çoğu
insan bakımından yanıltıcıdır. Yanlış olduğu belli bir şeyi yapmalarına
rağmen olumsuz sonuçları hemen
görmüyor olmaları, doğru yaptıkları
zannına kapılmalarına sebep olabilir. Ama maalesef, hukuk alanındaki
yanlışların orta ve uzun vadede telafisi çok zor hasarları ortaya çıkmaktadır. Bunları bir insanın şahsen
müşahedesi zor olabilir; tarih ve sosyoloji bunu gösterir. Doğru ve adil
olanın başlı başına kurucu, geliştirici,
bereketli bir sonucu vardır; yanlış ve
adaletsiz olanın ise yıkıcı, hasar verici, ebter bir sonucu vardır.
13

Sayın Başkanımız, bilindiği gibi ülkemiz, 15 Temmuz
2016 tarihinde FETÖ terör
örgütü tarafından gerçekleştirilen bir darbe teşebbüsüne
maruz kaldı. Aziz milletimizin destansı direnişiyle püskürtülen bu darbe girişimi
esnasında, adı geçen örgüte
mensup olmayan hâkim ve
Cumhuriyet savcıları da tarihi
bir duruş sergilediler. Bu girişimin ardından FETÖ mensuplarının yargı bünyesinden
temizlenmesine ve yine bu
örgüte yönelik soruşturma ve
kovuşturmalar kapsamında
yargının gösterdiği performansa dair değerlendirmelerinizi öğrenmek isteriz.
15 Temmuz hain darbe teşebbüsü tarihimizin en alçak, en sefil müdahalesidir. Türkiye darbeler, darbe
teşebbüsleri gördü. Bütün müdahaleler dış irtibatlara sahiptir. Dünyanın
neresinde olursa olsun, askeri müdahaleler mutlaka yabancı ortaklar ve
işbirlikleriyle yapılır. Türkiye’dekiler
de öyledir. 15 Temmuz ise bir irtibattan öte, tamamen Türkiye düşmanı
yabancı unsurların aparatı olarak
gerçekleştirilmiştir. FETÖ bir taşeron
örgüt olarak bu işe girmiştir. Türkiye’ye karşı açık bir dış müdahale, örtülü bir işgal teşebbüsü… Milletimiz
bunun farkına vardı. Ve siyasi tarihimizde ilk defa bir müdahaleye karşı
çıkıldı. Bu çok önemli bir olaydır. Sadece bir müdahalenin durdurulması
bakımından değil, aynı zamanda milletimizin hayatı pahasına anayasal
düzene ve seçtiği hükûmete sahip
çıkması bakımından da çok değerlidir. Bundan sonra Türkiye’de, bu
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şekilde hukuk ve demokrasi dışı müdahalelerin devri tam olarak kapanmıştır. Bir millet anayasal düzenine
bizzat ve samimiyetle sahip çıkıyorsa, başka bir teminata ihtiyaç kalmamış demektir. FETÖ terör yapılanması stratejik kurumları hedeflemişti.
Güvenlik kurumları, asker ve polis
içinde paralel bir yapı oluşturmaya
çalışmışlar, yargı içinde de benzer
bir yapılanma için çalışmışlardı. Yargı
içindeki yapılanma, diğer alanlardaki yapılanmaları korumak ve operasyonlara zemin oluşturmak için
en stratejik olanıydı. Bu durum fark
edildiği zaman ve fark edildiği kadarıyla, ortaya çıkan bilgilerle gerekli
tedbirler alınmaya başlanmıştır. 2011
yılı sonlarından itibaren bir paralel
yapılanma fark edilerek bunun üzerine gidilmeye başlandığını bizzat
biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetlerine, o
dönemde yakın çalıştığımız için pek
çok kez şahit olmuşumdur. FETÖ terör örgütü sinsi bir yapılanmaya sahip. Her yeni hamlede, yeni çalışma
ve araştırmalarda yeni yeni bağlar,
bağlantılar bulunmaktadır. Nitekim
halen yeni kişiler ve yeni ağlar tespit
edilmeye devam etmektedir. O tarihlerde eldeki bilgilere göre paralel bir
yapılanmayı deşifre etmek ve engellemek için hukuk çerçevesinde bazı
adımlar atıldı. 17-25 hükûmet darbesi
teşebbüsü sonrası daha kapsamlı ve
etkili işlemler yapıldı. 15 Temmuz’a
doğru giden süreçte, başta yargı
olmak üzere sivil kurumlardan elde
edilen bilgiler çerçevesinde paralel
yapılanmayı tasfiye edecek gerekli
adımlar atılmıştı. Bunların en etkili
olanları yargıda gerçekleşti. Nitekim
FETÖ terör örgütü için 15 Temmuz’un
en önemli ayağı yargı olabilecekken,
hâkim ve savcılarımızın zamanında,
kararlı ve etkili duruşu, sonucu değiştirecek derecede yararlı olmuştur.
Kendi içinde FETÖ ile mücadelede

en hızlı ve en başarılı sonuçlar alan,
yargı camiası olmuştur. Ben 15 Temmuz gecesi zor saatlerde anayasal
düzenin ve hukukun yanında kararlı
ve sağlam duruşları için bütün hâkim
ve savcılarımızı tebrik ediyorum. Müsait zaman mücahitliği kolaydır; zor
zamanda sağlam durmak kıymetlidir.

Sayın Başkanımız, yakın
geçmişte yargı mensuplarının
özlük haklarının iyileştirilmesi, adliye binalarının yeniden
yapımı, adli faaliyetlerde ileri
düzeyde teknolojik imkânlardan yararlanılmasına yönelik
altyapı temini vb. çok önemli
gelişmeler yaşandı. Bir kısmı idari niteliği haiz olan bu
işlemlerin temelinde Meclisimizce vücuda getirilen yasal
düzenlemelerin payı büyüktür.
Bu yüzden öncelikle yargının
işleyişine ve yargı mensuplarının konforlu çalışmalarına büyük katkı sunan bu gelişmelerden ötürü tüm yasama organı
mensuplarını temsilen sizlere
teşekkür ederiz. Sizden, ilerleyen süreçte benzer düzenlemelerle ilgili planlanan ya
da öngörülen gelişmelere dair
bilgi de almak isteriz.
Toplumu ve devleti ayakta tutan
adalettir. Devletin en faydalı, en kıymetli, geleceği inşada en etkili yatırımı, adaleti temin için yapacağı yatırımdır. Bu sebeple, son 20 yıldır yargı
altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek
için çok büyük adımlar atıldı. Sayın
Cumhurbaşkanımızın bu konuya büyük önem verdiğini biliyoruz. Sadece
fiziki mekânların iyileştirilmesi, adliye
binalarının, hâkim ve savcılarımızın

kullandıkları mekânların geliştirilmesi
değil, yargılama süreçlerine etki eden
bütün araçların milletimize yakışacak
vasıflarda oluşturulması sağlandı.
Türkiye, büyük ve sürekli gelişen bir
ülke. Nüfusumuz artıyor, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunların da karşılanması için gayret gösteriliyor. Bütün kapsamıyla fiziki altyapı konusu,
yargı faaliyetinin bir ayağıdır. Diğer
ayak hukuki altyapıdır, hukuk kurallarıdır. Bu konuda da gelişmeleri,
sorunları, toplumsal ihtiyaçları yakından takip eden bir yaklaşımla düzenlemeler yapılmaktadır. TBMM daima
hükûmetlerimizle, Adalet Bakanlığımızla yakın mesai içinde çalışmaktadır. Üçüncü ayak insan unsurudur.
İyi yetişmiş, vasıflı yargı mensuplarını temin etmek ve onları her zaman
geliştirecek bir yaklaşımla yetiştirmek önemlidir. Bu konuda da hukuki
düzenlemeler her zaman dikkatle ve
hızlıca TBMM’de ele alınmaktadır.

talar, çok vahim sonuçlar doğurur;
bunların telafisi çoğu zaman yoktur.
Bu bakımdan, bütün toplumlarda,
tarihin her devrinde ve bilhassa bizim toplumumuzda hâkimlik ve savcılık çok itibarlı, mukaddes bir vazifedir. Her yer ve her şey bozulabilir
ama yargı bozulamaz, bozulmamalıdır. Bunu sağlayacak kurumsal tedbirler mutlaka alınır. Ama işin esası,
hâkim ve savcılarımızın kişilikleri ve
vasıflarıdır. Dünya görüşleri ve siyasi kanaatleri ne olursa olsun, hâkim
ve savcılarımız ne kadar hata kabul
etmez bir iş yaptıklarını, omuzlarında ne kadar ağır bir sorumluluk taşıdıklarını hiçbir an unutmamalıdırlar.
Küçük bir hata, adaletten bir anlık
ayrılma, insanların hayatlarında çok

vahim sonuçlar meydana getirir ve
toplum düzeninde onulmaz yaralar
açar. Hâkimlerin ve savcıların tek bir
ideolojisi olabilir: Adalet. Adaletin
gerçekleştirilmesi her şeyin üstündedir. Cenab-ı Hak, hislerimize kapılmamak, bir kişi ve topluluğa karşı
kötü duygular beslemek suretiyle
adaletten ayrılmamak ve kendimiz
ya da yakınlarımız aleyhine olsa da
adil davranmak konusunda bizi uyarıyor. Bunlar mümkün olan şeylerdir;
onun için dikkat çekiyor, uyarıyor.
Hâkim ve savcıların ülkeye hizmet
etmek, memleketi kurtarmak gibi bir
görevleri de yoktur; onların görevi
adil olmaktır. Hâkim ve savcılar, sadece adaletle hükmederek memleketi kurtarırlar. •

Sayın Başkanımız, röportajımızın yer alacağı dergimiz,
Türkiye’de faaliyet gösteren
tüm adliyeler ile yüksek yargı
kurumlarına dağıtılmaktadır.
Bu vesileyle sizden, hâkim ve
Cumhuriyet savcılarımıza yönelik bir mesaj alarak röportajımızı sonlandırmak istiyoruz.
Hâkimlik ve savcılık çok özel bir
meslektir. Mesleği icra edenler bakımından, diğer insanlar bakımından,
toplum bakımından, devlet bakımından önemli ve özeldir. Toplum
ve devlet hayatında yanlışlar olabilir,
hatalarla karşılaşılabilir, kasten işlenmiş kötülükler de olabilir. Bunlar bir
şekilde, kendi içinde düzeltilebilir,
telafi edilebilir. Bu olmadığı takdirde
yargı devreye girer, olumsuzlukları düzeltir, telafi eder. Ama yargıda
meydana gelebilecek yanlışlar, ha15
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lılığı” ilkesine aykırı görmemiş, bu gibi

16

Suçun

niteliğinin

17

hallerde sanığa ek savunma hakkı verilerek değişen suç niteliğine göre bir
hüküm kurulmasına imkân sağlamıştır.
Bu düzenlemenin bir sonucu olarak
mahkeme, eylemin hangi suçu oluşturacağına ilişkin nitelendirmede iddia
ve savunmayla bağlı değildir. Örneğin
iddianamede hırsızlık olarak nitelendirilen eylemin suç eşyasının kabul edilmesi suçunu oluşturacağı görüşünde
olan mahkemece sanığa ek savunma
hakkı da verilmek suretiyle bahse konu
suçtan hüküm kurulabilecektir. İddianamede anlatılan ve kapsamı belirlenen olayın dışında bir fail ve fiilin yargılanması söz konusu olduğunda ise
suç duyurusunda bulunulması ve iddianame ile dava açılması halinde gerekli
görülürse her iki iddianame ile açılan
davaların birleştirilmesi yoluna gidilebilecektir.
Yargıtay 17. CD (E. 2019/630 K.
2019/12087 T. 09.10.2019): Sanığın
TCK’nın 142/2-h. maddesi gereğince cezalandırılması için kamu davası
açıldığı, sanığın TCK’nın 116/2 ve 151/1.
maddelerinin uygulanması ihtimaline
binaen ek savunması alınarak iş yeri
dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar
verme suçlarından mahkûmiyetine karar verildiğinin anlaşılması karşısında;
sanık hakkında tanzim olunan iddiana-
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mede iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve
mala zarar verme suçlarından açılmış
bir dava olmadığı ve iddianamede bu
suçlara ilişkin bir anlatım da bulunmadığı halde, anılan suçlardan ek savunma verildikten sonra sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi suretiyle,
“Hüküm, ancak iddianamede unsurları
gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.” şeklinde düzenlenen 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
225/1. maddesine aykırı davranılması
bozmayı gerektirmiş…
Suçun niteliğinin değiştiğinden bahisle ek savunma hakkı tanınarak değişen suça ilişkin mahkûmiyet kararı
verilebilmesi için iddianameye konu
suç ile değişen suçun birbirine dönüşmeye elverişli olması gerekir. Suçların
birbirine dönüşmesi mümkün değilse,
ek savunma alınmak suretiyle hüküm
kurulması da mümkün olmayacaktır.
Yargıtay 12. CD (E. 2019/2919 K.
2019/5241 T. 17.06.2019): Sanık hakkında “sahte fatura kullanma” suçundan kamu davası açıldığı, “sahte fatura
düzenleme” suçundan açılmış bir dava
bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve
bağımsız suçlar olan “sahte fatura kullanma” ve “sahte fatura düzenleme”
suçlarının birbirine dönüşemeyeceği
gözetilmeden, “sanığın sahte fatura

düzenleme ve kullanma suçlarını işlediği” denilmek suretiyle hükmün karıştırılması kanuna aykırı…
Yargıtay 15. CD (E. 2015/94 K.
2018/391 T. 16.01.2018): Somut olayda sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmış olup
özel belgede sahtecilik suçundan açılmış kamu davası bulunmadığı, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık
suçlarının bağımsız suçlar olup birinin
diğerine dönüşmeyeceği ve hükmün
konusunun iddianamedeki fiil olduğu
gözetilmeksizin özel belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılarak sanık
hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi
kanuna aykırı…
Sanık, suçun hukuki niteliğinin
değişmesinden önce haber verilip
savunmasını yapabilecek bir halde
bulundurulmadıkça, iddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla
mahkûm edilemez (CMK.m.225/1 ve
226/1). Örneğin hakkında güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılması için kamu davası açılan sanığın
eyleminin esasen dolandırıcılık suçunu oluşturduğunun değerlendirilmesi
halinde, sanığa suçun niteliğine ilişkin
değişiklik ve uygulanabilecek kanun
maddeleri bildirilip bu hususta savun-

ması alınmadıkça dolandırıcılık suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi, kanuna açık aykırılık teşkil edecektir.
Yargıtay 8. CD (E. 2015/13064 K.
2018/5551 T. 13.09.2018): İddianamede sanık için dolandırıcılık suçundan
5237 sayılı TCK’nın 157/1. maddesinin
uygulanmasının istenmesine karşın,
5271 sayılı CMK’nın 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı verilmeden,
5237 sayılı Yasa’nın 141/1. maddesiyle
hüküm kurulması kanuna aykırı…
Yargıtay 4. CD (E. 2020/20730
K. 2020/21404 T. 23.12.2020): İddianamede sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan dava
açıldığı halde, Yargıtay bozma ilamı
uyarınca yapılan yargılama sonrasında
sanığın eyleminin görevi yaptırmamak
için direnme suçu yerine tehdit ve kasten yaralama suçlarını oluşturduğunun
kabul edilmesi karşısında, sanığa ek
savunma hakkı tanınmadan TCK’nın
106/1-1 ve 86/2. maddeleri uygulanarak CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiş…
Belirtmek gerekir ki ek savunma
hakkının tanınmasını zorunlu kılan tek
hal kovuşturma konusu suçun niteliğinin değişmesi değildir; aynı suça
ilişkin uygulanacak kanun maddelerinin değişmesi halinde de 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 226/1.
maddesindeki hüküm uygulama alanı
bulacaktır. Bu nedenle, ilk defa duruşma sırasında cezanın artırılmasını
veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek
hallerin ortaya çıkması halinde, bu
durumun da önceden sanığa bildirilip
bu yeni durum karşısında savunması
alınmadıkça cezada artırım yapılarak
veya ek güvenlik tedbiri uygulanarak
hüküm kurulması mümkün değildir.
Örneğin adet ve tahsis veya kullanım
gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında
hırsızlık (TCK.m.142/1-e) suçundan yargılanan sanığın eylemini bina dâhilinde
(TCK.m.142/2-h) ya da gece vaktinde
(TCK.m.143/1) gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi halinde, bu hususlar sanı-

ğa bildirilip ek savunma hakkı kullandırılmadıkça cezada artırım yapılarak
hüküm kurulması mümkün değildir.
Yargıtay 8. CD (E. 2015/13064
K. 2018/5551 T. 30.09.2020): Sanık
hakkında iş yeri dokunulmazlığını ihlal
suçundan düzenlenen iddianamede
sevk maddesi olarak yazılmadığı halde
ek savunma hakkı verilmeden TCK’nın
119/1-a maddesi ile artırım yapılması
suretiyle CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiş…
Yargıtay 4. CD (E. 2020/3623 K.
2020/21138 T. 23.12.2020): Sanığa ek
savunma hakkı verilmeden, iddianamede gösterilmeyen TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanması suretiyle CMK’nın
226/2. maddesine aykırı davranılması
bozmayı gerektirmiş…
Yargıtay 2. CD (E. 2015/6813 K.
2017/9800 T. 11.10.2017): Suça sürüklenen çocuk hakkında iddianamede
5237 sayılı TCK’nın 142/1-b, 143/1, 31/1.
maddeleri uyarınca cezalandırılması
istenmesine karşın, suça sürüklenen
çocuğa ek savunma hakkı verilmeden
5237 sayılı TCK’nın 31/3. maddesi uygulanmak suretiyle 5271 sayılı CMK’nın
226/2. maddesine aykırı davranılması
bozmayı gerektirmiş…
İddianamede sanık lehine uygulanması talep edilen bir kanun hükmünün
uygulanmayacak olması hali de ek savunma hakkı tanınmasını gerektirir.
Yargıtay 2. CD (E. 2020/4423 K.
2021/650 T. 21.01.2021): Sanık hakkında düzenlenen iddianamede 5237
sayılı TCK’nın 168/1 ve 29. maddelerinin uygulanması istenildiği halde, 5271
sayılı CMK’nın 226. maddesi gereğince
5237 sayılı TCK’nın 168/1 ve 29. maddelerinin uygulanmama ihtimaline binaen
sanığa ek savunma hakkı tanınmadan
yazılı şekilde hüküm kurulmak suretiyle
savunma hakkının kısıtlanması bozmayı gerektirmiş…
Yargıtay 6. CD (E. 2020/3305 K.
2020/4262 T. 17.12.2020): Sanık hakkında düzenlenen iddianamede 5237
sayılı TCK’nın 35. maddesinin uygulanması talep edildiği gözetilmeden

35. maddenin uygulanmama ihtimali
sebebiyle sanığa ek savunma hakkı
verilmeden tamamlanmış suçtan hüküm kurularak 5271 sayılı CMK’nın 226.
maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiş…
Yargıtay 2. CD (E. 2020/4671 K.
2021/338 T. 19.01.2021): Suça sürüklenen çocuk hakkında düzenlenen iddianamede 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanması istenildiği halde,
5271 sayılı CMK’nın 226. maddesi gereğince 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanmama ihtimaline binaen
suça sürüklenen çocuğa ek savunma
hakkı tanınmadan yazılı şekilde hırsızlık suçundan hüküm kurulmak suretiyle
savunma hakkının kısıtlanması bozmayı gerektirmiş…
İddianamede sanık aleyhine talep
edilen bir kanun hükmünün uygulanmaması ya da iddianamede yer almamakla birlikte sanık lehine olan bir
hükmün uygulanması halinde ise sanığın ek savunmasının alınmasına gerek
yoktur. Ancak suçun lehe değişmesi
halinde (yağma suçundan açılan kamu
davasında daha az ceza gerektiren
hırsızlık suçunun oluştuğunun kabulü
gibi) ek savunma hakkı tanınması gerekir.
Yargıtay 2. CD (E. 2020/16455
K. 2020/13627 T. 25.11.2020): İddianamede sanık hakkında 5237 sayılı
TCK’nın 155/1. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçundan
kamu davası açıldığı ve sanığın eyleminin TCK’nın 141/1. maddesine uyan suçu
oluşturduğu kabul edildiği halde, sanığa ek savunma hakkı verilmeden 5237
sayılı TCK’nın 141/1. maddesinde yer
alan hırsızlık suçundan cezalandırılmasına karar verilerek 5271 sayılı CMK’nın
226/1. maddesine aykırı davranılması
bozmayı gerektirmiş…
Yargıtay 22. CD (E. 2015/16564
K. 2016/7905 T. 11.05.2016): Sanığın
lehine olan hukuk kurallarının uygulanması ihtimaline binaen sanığa ek savunma verilmemesi savunma hakkına
bir kısıtlama getirmediğinden, CMK’nın
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226. maddesi uyarınca sanığa ek savunma verilmesi gerektiği düşüncesiyle bozma talep eden tebliğnamedeki
görüşe iştirak edilmemiştir.
Yargıtay 12. CD (E. 2016/35 K.
2017/2697 T. 03.04.2017): Sanık hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan
açılan kamu davasında mağdurlardan
birinin kovuşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçmesi neticesinde sanığın daha lehine olan TCK’nın 89/1-2-b.
maddelerinin uygulanması suretiyle
hüküm kurulmuş olması karşısında, sanığa ek savunma hakkı verilmemesinde
bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yargıtay 6. CD (E. 2016/2988 K.
2018/5252 T. 11.07.2018): Sanık hakkında yağma suçundan cezalandırma
istemiyle kamu davası açıldığı halde,
değişen suç vasfına göre sanığa CMK.
nın 226. maddesi uyarınca ek savunma
hakkı tanınması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde TCK’nın 106/1.1 cümle
maddesinden hüküm kurulması,
Yüksek yargı uygulaması, Cumhuriyet savcısının duruşmada bildirdiği
esas hakkındaki mütalaada talep ettiği ancak iddianamede yer almayan
cezalandırma maddelerine karşı sanık
ya da müdafiinin beyanda bulunduğu
hallerde, ayrıca ek savunma hakkı tanınmasına gerek olmadığı yönündedir.
Yargıtay 4. CD (E. 2015/24811 K.
2019/19829 T. 17.12.2019): Cumhuriyet savcısı tarafından silahla tehdit
suçundan da esas hakkında mütalaa
verilirken sanığın da hazır bulunduğu,
sanığa esas hakkındaki savunmasının
sorulduğu da dikkate alınarak ayrıca
ek savunma verilmemesinin savunma
hakkının kısıtlanması niteliğinde olmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki
bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Yargıtay 17. CD (E. 2015/23416 K.
2017/162 T. 09.01.2017): Sanık hakkında TCK’nın 141/1. maddesinden cezalandırılması için ek savunma hakkı verilmemiş ise de esas hakkında mütalaa
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beyanında TCK’nın 141/1. maddesinden
de cezalandırma istenildiği ve sanığa
esas hakkında mütalaaya karşı diyecekleri sorulmuş olduğundan bozma
nedeni yapılmamış…
Yine yüksek yargı içtihatlarına göre
adli sicil kayıtları okunup sanığın bu
kayıtlara karşı beyanının alınması halinde, tekerrür hükümlerinin uygulanması yönünden ayrıca 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 226. maddesi doğrultusunda uygulama yapılmasına gerek yoktur.
Yargıtay 4. CD (E. 2017/20821K.
2021/843 T. 13.01.2021): Sanığın yüzüne karşı adli sicil kaydının okunması karşısında, ek savunma hakkı tanınmadan
TCK’nın 58. maddesinin uygulandığı yönünde bozma isteyen düşünceye iştirak
edilmeyerek yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ayrıca sanık hakkında yargılaması
yürütülen suçların zincirleme suç kabul
edilmesi ya da zincirleme suç hükümlerine göre kamu davası açılan suçların
bağımsız suç oluşturduğunun kabulü
hallerinde de ek savunma hakkının tanınması gerekmektedir.
Yargıtay 11. CD (E. 2017/10267 K.
2021/9633T. 02.11.2021): 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 226.
maddesi uyarınca sanığa ek savunma
hakkı verilmeden, TCK’nin 43. maddesi
uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle savunma hakkının
kısıtlanması...
Yargıtay 5. CD (E. 2015/12862 K.
2019/2102 T. 14.02.2019): İddianamede sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçu yönünden TCK›nın 204/2.
maddesinin uygulanması talep edildiği,
zimmet suçu yönünden ise TCK›nın 43.
maddesinin uygulanması talep edilmediği halde, CMK›nın 226. maddesine
aykırı olacak şekilde ek savunma hakkı
tanınmadan TCK›nın 204/1 ve 43. maddeleri uygulanarak savunma hakkının
kısıtlanması...
Bu noktada, görevsizlik kararı veya
Yargıtay bozma ilamında yer alan niteleme ve uygulama maddeleri yö-

nünden, bu belgelerin okunup sanığın
beyanı alınmak şartıyla, ayrıca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 226.
maddesi gereği ek savunma alınmasına gerek bulunmadığını belirtmekte
fayda görüyoruz.
Yargıtay 1. CD (E. 2021/2188 K.
2021/4806T. 23.03.2021): Sanık ve
suça sürüklenen çocuk hakkında iddianamenin ve görevsizlik kararının
sevk kısmında bulunmayan 5237 sayılı
TCK’nin 86/1. maddesinin ek savunma
hakkı verilmeden uygulanması suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 226. maddesine
aykırı davranılması...
Yargıtay 3. CD (E. 2020/9901 K.
2020/8640 T. 06.07.2020): Sanıklar
hakkında katılana karşı eylemleri nedeniyle TCK’nin 86/2 maddesinden
cezalandırılması talebiyle iddianame
düzenlemesi üzerine Ankara 3. Sulh
Ceza Mahkemesi nezdinde açılan davaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda,
sanıkların eylemlerinin TCK’nin 86/1,
87/1-a-son. maddeleri kapsamında
kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı
verildiği, ancak mahkemece yapılan
yargılamada görevsizlik kararı okunmaksızın, sanıklara CMK’nin 226. maddesi gereği ek savunma hakkı da tanınmamak suretiyle 5271 sayılı CMK’nin
191/3-b maddesine aykırı davranılarak
savunma haklarının kısıtlanması...
Yargıtay bozma ilamında yer alan
niteleme ve uygulama maddeleri yönünden, bozma sonrası yapılan yargılamada bozma ilamının olunup bozmaya karşı beyanın alınması halinde,
ek savunma alınmasına gerek bulunmadığını hususunda farklı uygulamalar
mevcuttur.
Yargıtay 4. CD (E. 2020/34804 K.
2021/22033 T. 20.09.2021): Sanığa ek
savunma hakkı verilmeden veya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 30/10/2018
tarihli 2014/28745 esas ve 2018/18463
karar sayılı ilamı tebliğ edilip ilama
karşı diyecekleri sorulmadan, TCK’nın
43/2. maddesinin uygulanması suretiyle CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması...
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Yine sanığın ek savunma için müdafi
yardımından faydalanmayı talep ettiği durumlarda, bu yöndeki talebi
karşılanmalıdır. Bu noktada özel olarak belirtmek gerekir ki mahkemenin
nitelendirmesi sonucu değişen suça
karşılık gelen ceza miktarı itibarıyla
zorunlu müdafi atanması gerekiyorsa,
iddianamede belirtilen suça karşılık
gelen ceza miktarı dikkate alınmaksızın, zorunlu müdafilik müessesesinin
gereği gözetilmek zorundadır.
Sanık ya da müdafiinin ek savunma için süre istemesi halinde, bu ta22

lebin olumlu karşılanması zorunludur
(CMK.m.226/3).
Yargıtay 6. CD (E. 2013/34565 K.
2014/6137 T. 01.04.2014): Sanığın savunmasını yapmak için ek süre talep
ettiği gözetilmeden yargılamaya devam edilerek 5271 sayılı CMK’nın 226/3.
maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiş…
Sanığın sorguda hazır bulunması
ve susma hakkını kullanmaması halinde suçlamalara yönelik bizzat savunma yapma zorunluluğu bulunmaktadır; sanık yerine müdafiinin savunma

yapması mümkün değildir. Ancak bu
kural ek savunma gerektiren haller açısından geçerli değildir; sanık müdafii
tarafından ek savunma yapılabilmesi
mümkündür. Mahkeme, ek savunma
bildirimlerini sanık müdafiine yaparak
bu konuda müdafi tarafından savunma
yapılmasını isteyebilir (CMK.m.226/4).
Bu halde sanık müdafii, sanığa tanınan
haklardan aynen yararlanır.
Sanık müdafii ek savunma hususunda görüş bildirmekten kaçınamaz
ancak savunma hazırlamak ya da
müvekkiliyle görüşmek amacıyla süre

talep etmesi halinde, bu talep olumlu
karşılanmalıdır.
Yargıtay 1. CD (E. 2021/5819
K.
2021/11601
T.
01.07.2021):
05/03/2019 tarihli celsede hazır bulunmayan sanıklar hakkında, iddianamede
talep edilmeyen “5237 sayılı TCK’nin
87/2-a” maddesinin uygulanması ihtimaline binaen sanıklar müdafiine 5271
sayılı CMK’nin 226/4. maddesi uyarınca
ek savunma hakkı tanınmasında isabetsizlik bulunmadığı ve sanıkların savunma hakkının kısıtlanmadığı anlaşılmakla, tebliğnamedeki (1) numaralı bozma
düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Son olarak, 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi
olmayan bir fiil hakkında yürütülen kovuşturmada, fiilin niteliğinin değişerek
4483 sayılı Kanun kapsamında izne
tabi bir suça dönüşmesi halinde, bu
kanunda öngörülen prosedür uygulanmadan ve izin alınmadan ek savunma
hakkı tanınarak hükmü kurulmasının
olanaklı olduğunu belirtmekte fayda
görüyoruz.
Yargıtay 5. CD (E. 2015/10323 K.
2015/16767 T. 27.11.2015): Sanık hakkında uygulanan TCK’nın 257. maddesi
gereğince ek savunma hakkı tanınmamış ise de, anılan maddenin uygulanması talebini içeren esas hakkındaki
mütalaanın okunduğu celsede sanık
ve müdafiin hazır olması nedeniyle ayrıca ek savunma alınmasının zorunlu
olmadığı, yine Dairemizce de benimsenen YCGK’nın 21/09/1999, 208/205
sayılı, 11/06/1996 tarih, 129/137 sayılı,
02/05/1994 tarih 102/130 sayılı içtihatlarına göre kamu görevlilerinin özel soruşturma yöntemine tabi tutulmalarının
amacının haklarında gereksiz yere dava
açılmasını önlemek, kamu görevinin
aksamadan yürütülmesini sağlamak
olduğu, izin alınmadan soruşturulacak
bir suçtan iddianame ile dava açılması
ve kovuşturma aşamasına geçilmiş olması halinde, yeniden soruşturma aşamasına dönülmesi düşünülemeyeceği
gibi, suçun niteliğini belirleme yetkisi-

nin soruşturma ve iddianame tanzimi
sırasında Cumhuriyet Savcısına tanınan
haklardan olduğu, somut olayda da sanığın eylemlerinin 3628 sayılı Kanuna
aykırılık ve irtikâp suçlarını oluşturduğu
iddiasıyla açılan kamu davasında suç
niteliğinin değişip, irtikâp suçlamasına
konu eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kanısına
ulaşılsa dahi, 4483 sayılı Kanuna göre
soruşturma izni alınmasına gerek bulunmayıp, iddianameyle dava açılması
nedeniyle yargılamaya devam edilmesi
gerektiği, esasen ceza davasının konusunun iddianamede belirtilen maddi
vakıalarla sınırlı olduğu, mahkemenin
iddianamede yazılı hukuki nitelendirme ile bağlı bulunmadığı, değişen suç
vasfına göre ek savunma hakkı vermek
suretiyle hüküm kurabileceği,
Sonuç
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 226. maddesinin tanıdığı yasal
sınırlar içerisinde, kovuşturma aşamasında değişen durumlara ya da iddianamedeki eksikliklere göre sanığın bu
hususlara karşı beyanı alınmak suretiyle kovuşturmaya devam ederek karar
verebilmek mümkündür. Bu duruma
uygulamada “ek savunma” denilmektedir. Kovuşturmanın adil yargılama
hükümlerine göre yürütülebilmesi ve
sanığın savunma hakkının kısıtlanmaması yönünden ek savunmaya ilişkin
hükümlere riayet etmek önem arz etmektedir.
Ek savunmaya ilişkin yasal düzenlemeler ile yargısal içtihatlar kapsamında ortaya çıkan ilkeleri aşağıdaki
şekilde özetlemek mümkündür:
• Değişen suça ilişkin eksikliğin ek
savunmayla giderilebilmesi için suçların birbirine dönüşmeye elverişli olması,
• Ek savunmayla eksikliğin giderilebilmesi için değişen suç vasfına yönelik iddianamede anlatım olması ve
açılmış bir kamu davası bulunması,
• Suçun niteliğinin değiştiği hallerde, nitelik değişikliğinin sanık lehine

olup olmadığına bakılmaksızın ek savunma hakkının tanınması,
• Cezanın artırılmasını veya cezaya
ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek hallerde ek savunma hakkının tanınması,
• İddianamede sanık lehine uygulanması talep edilen bir kanun hükmünün uygulanmayacak olması halinde
de ek savunma hakkının tanınması,
• Hakkında yargılaması yürütülen
suçların zincirleme suç kabul edilmesi
ya da zincirleme suç hükümlerine göre
kamu davası açılan suçların bağımsız
suç oluşturduğunun kabulü hallerinde
de ek savunma hakkının tanınması gerekmektedir.
Ancak,
• İddianamede sanık aleyhine talep
edilen bir kanun hükmünün uygulanmaması ya da iddianamede yer almayan sanık lehine bir hükmün uygulanması halinde ek savunma alınması,
• Adli sicil kayıtları okunup sanığın
bu kayıtlara karşı beyanının alınması
halinde tekerrür hükümlerinin uygulanması yönünden ayrıca ek savunma
alınması,
• Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında talep ettiği ve
fakat iddianamede yer almayan cezalandırma maddelerine karşı sanık
ya da müdafiinin beyanda bulunduğu
hallerde, ayrıca ek savunma hakkı tanınması,
• Görevsizlik kararı veya Yargıtay
bozma ilamında yer alan niteleme ve
uygulama maddeleri yönünden, bu
belgelerin okunup sanığın beyanı alınmak şartıyla, ayrıca ek savunma hakkı
tanınması gerekmemektedir. •

KAYNAKÇA
Eyüp Kara ve Ahmet Aslan, Ceza
Avukatı ve Savunma, Adalet Yayınevi, 2021.
Osman Yaşar, Ceza Muhakemesi
Kanunu, Cilt 1-2, 2009
UYAP İçtihat Programı
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Kripto Para Yatırımında

Hukuki Güvenlik

Sinan KESKiN
Avukat
İstanbul

G

ünümüzde online alışveriş sitelerinden sa-

retiyle yatırımcıları aldatan ve tuzağa düşürmeye

nal oyunlara kadar yaygın bir ödeme aracı

çalışanlara dikkat edilmelidir.

olarak kullanılan kripto para, son yıllarda

Bununla birlikte her kripto paraya yatırım ya-

bir yatırım fırsatı olarak da değerlendirilmektedir.

pılmamasını da ifade etmekte fayda var. Bilhas-

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı,

sa küresel düzeyde kabul görmemiş, işlem gücü

kripto paranın teknik ve karmaşık yapısından do-

ve teknolojisi zayıf kripto paraların saadet zinciri

layı sosyal medya sitelerinde yer alan ve nispeten

şeklinde dolandırıcılık yöntemine konu olduğu va-

daha anlaşılır nitelikte olan kripto para analizi ve

kalar, azımsanmayacak sayıdadır. Yine, yatırımcı-

yatırım tavsiyelerine göre işlem yapmaktadır.

ların para ödeyerek aldığı kripto paraları borsada

Öte yandan tedavüle girdiği ilk yıldan günü-

arbitraj faaliyetleri için kullanacaklarını ve böyle-

müze kadar hızlı bir yükseliş gösteren kripto para,

likle kâr elde edileceğini vadeden yatırım danış-

dolandırıcılıktan kara para aklamaya kadar birçok

manlarının, eski yatırımcılara ödenen faizin yeni

ekonomik bazlı suça alan açmaktadır. Bu durum

yatırımcılardan finanse edildiği tipik bir saadet

da haliyle kripto paraya yatırım daveti taşıyan ve

zinciri düzenleyerek yatırımcıları dolandırdıkları

sosyal medyada yer alan analiz ve görüşlerin gü-

olaylar da mevcuttur.

venilirliğini sorgulatmaktadır.

24

Dolayısıyla olağan dışı kâr vaadi içeren, hızlı ve

Kripto paraya yatırım yapmak isteyenler için

kolay kazanç elde etmeye yönelik tüm yatırım da-

sosyal medya mecralarında doğru ve güvenilir

vet ve tavsiyelerine temkinli yaklaşılması gerekir.

analistler olduğu kadar, bu konunun ehli olma-

Ayrıca yatırım yapılması düşünülen kripto paranın

yan ve dahası yatırımcıları dolandırmaya niyetli

White Paper’ını, altyapısını, fiyat performansını ve

kimselerin de bulunduğu bilinen bir gerçektir.

işlem hacmini gösteren verilerin incelenmesi ve ge-

Bu bakımdan kripto paraya yatırım yapmak iste-

rektiğinde uzmanından görüş alınması, güvenliği

yenlerin öncelikle doğru kaynakları bulmaları ve

arttıracaktır. Zira kripto para platformunda sadece

olabildiğince farklı kaynaklardan yararlanmaları

birkaç gün içinde bile kayda değer fiyat dalgalan-

önemlidir. Özellikle sahte sosyal medya hesapla-

maları olabilmektedir. Bu nedenle sosyal medyada

rı üzerinden, ünlü kimselerin veya iş adamlarının

yer alan uzmanlığı kanıtlanmamış tavsiyelere itibar

kripto paradan kazanç elde ettikleri izlenimini

edilmemesi ve piyasadaki siyasi-ekonomik geliş-

veren, bunun için sahte röportajları kullanmak su-

melerin sürekli takip edilmesi elzemdir. •
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CEZA HUKUKUNDA

ALENİYET

Selman BACAKSIZ
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

S

özlük anlamı “açıklık” olan ve dilimize Arapçadan geçen aleniyet kavramı mevzuatımızda sıklıkla yer almakta birlikte, bu kavramın hukuken
hangi anlama geldiğine dair açık bir tanımlamaya hiçbir düzenlemede yer verilmemiştir.
Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda
“aleniyet” ifadesini barındıran birçok suç düzenlemesi yer almaktadır. Aleniyet, bu suçların bir kısmında
“suçun oluşumu ve tipiklik açısından olmazsa olmaz
kurucu unsur” olarak düzenlenmişken, bir kısmında
ise “ağırlaştırıcı/nitelikli hal” olarak yer bulmuştur. Örneğin kanun koyucu, Suçu ve Suçluyu Övme suçunun
(m.215/1) oluşumu açısından failin övme eylemini gerçekleştirmesini cezalandırılabilmesi için yeterli görmemiş, ayrıca bu eyleminin alenen gerçekleştirilmesini şart
koşmuştur. Benzer şekilde Haberleşmenin Gizliliğini
İhlal (m.132/3), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma (m.190/2), Halk Arasında Korku
ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (m.213/1), Suç İşlemeye Tahrik (m.214/1), Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama (m.216), Kanunlara Uymamaya Tahrik
(m.217/1), Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma (m.219/1), Hayâsızca Hareketler (m.225/1), Müstehcenlik (m.226/1-b), Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz
Kullanma (m.264/1), Gizliliğin İhlali (m.285/1, 285/3),
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (m.288/1), Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama (m.300), Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum
ve Organlarını Aşağılama (m.301) ve Yabancı Devlet
Bayrağına Karşı Hakaret (m.341/1) suçları açısından da
aynı durum söz konusudur.
Aleniyet, bazı suçların oluşumu açısından
ise zorunlu unsur olarak kabul edilmemiş ancak bu suçların alenen
gerçekleştirilmiş olması
halinde temel cezanın
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ağırlaştırılması yoluna gidilmiştir. Hakaret (m.125/4),
Kişinin Hatırasına Hakaret (m.130/1-2. cümle), Cumhurbaşkanına Hakaret (m.299/2) ve Askeri İtaatsizliğe
Teşvik (m.319/2) suçları, bu gruba örnek gösterilebilir.
Kanunda tanımlanmayan aleniyet kavramının somutlaştırılması noktasında öncelikle dikkate alınan
ölçüt, suçun işlendiği mahallin “umumi” ya da “hususi” olup olmadığıdır. Umumi (genel) mahal, halka açık
olan, kolaylıkla girilip çıkılabilen yerdir. Bir mahal, niteliği (yollar gibi) ya da tahsis ediliş amacı (ibadethaneler gibi) gereği umumi vasfa sahip olabilmektedir.
Ayrıca esasen hususi bir mahal olmakla birlikte, geçici olarak rastlantı sonucu umumi mahal haline gelen
yerler de mevcuttur. Bunlar aleni yer vasfını rastlantısal ve geçici olarak çok sayıda kişinin orada bulunması
durumunda kazanır. Bu türden yerlere marketler, mağazalar, otobüsler, cezaevleri, hastaneler örnek olarak
gösterilebilir.
Kavram, yüksek mahkeme kararlarında ve doktrinde
somutlaştırılmaya çalışılmakta ve bir suçun alenen işlenmesi, belirsiz sayıda kişinin görebileceği ve öğrenebileceği bir ortamda veya aleniyeti sağlayan vasıtalarla
(gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi)
işlenmesi hali” olarak ifade edilmektedir.
Doktrin ve uygulamanın birleştiği genel görüş, olay yerinin
umumi bir mahal olması
durumunda

aleniyetin var sayılması gerektiği,
bunun dışında ise olay yerinin niteliği, eylemin gerçekleştiriliş biçimi,
olaya vakıf bulunan kimselerin durumlarının değerlendirilmesi ile sonuca gidilmesi gerektiği yönündedir.
Suçun sübutu yahut cezada artırıma gidilmesi açısından büyük
önem taşıyan “aleniyet” unsurunun
muhakemeye konu olayda var olup
olmadığının doğru tespit edilmesi
gerektiği şüphesizdir.
Yukarıda belirtildiği üzere bu
hususta mevzuatta açık bir
tanımlama ve örneklendirme

bulunmadığından, uygulayıcının
bu tespiti yaparken faydalanabileceği en önemli kaynak, daha önce
benzer eylemlerle ilgili muhakemeler neticesinde vücuda gelmiş
yüksek mahkeme kararlarıdır.
Bu yazımızda da aleniyetin
varlığına yahut somut olayda aleniyetin var
olup olmadığına

dair yapılması gereken işlemlere
dair yön gösteren güncel
Yargıtay kararları
derlenmiştir.
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• Hakaret suçunun aleni ortam
olarak sayılamayacak CEZA İNFAZ
KURUMU içerisinde işlenmiş olması nedeniyle somut olayda uygulama
yeri bulunmayan TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanması suretiyle sanıklar
hakkında fazla cezaya hükmolunması… (8. CD. 12/06/2018, 2018/1568 E,
2018/6828 K)

boşluğunda söylenen sözlerin herkes
tarafından duyulma imkânının bulunmaması karşısında, aleniyet unsuru
oluşmadığı halde hakaret suçunun
alenen işlendiği kabul edilerek sanığın
cezasında artırım yapılması yasaya aykırıdır. (CGK, 28/02/2017, 2014/4-757
E, 2017/113 K)

• Sanığın eylemini HASTANE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE gerçekleştirmiş olması karşısında, aleniyet
unsurunun olayda gerçekleşmediği
gözetilmeden TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanması… (4. CD. 21/06/2021,
2020/18640 E, 2021/20152 K)
• Resmi kurumlara gereğinin yapılması için yazılan DİLEKÇELERİN
aleniyet unsuru taşımadığı… (1. CD.
04/06/2021, 2020/1246 E, 2021/9860
K)
• Sanığın hakaret eylemini kendi
evinin önünde iken APARTMAN BOŞLUĞUNDAKİ MERDİVENLERDE bulunan müştekilere hitaben gerçekleştirmesi karşısında, olayda aleniyet unsuru
bulunmadığı halde, sanık hakkında
TCK’nın 125/4. maddesi uygulanarak
fazla ceza tayini… (4. CD. 17/06/2021,
2020/16506 E, 2021/19978 K)
• Sanığın hakaret içeren sözlerini
aleni yerlerden olan ŞEHİRLERARASI
SEFER YAPAN YOLCU OTOBÜSÜNDE
söylemesi nedeniyle hakkında TCK’nın
125/4. maddesinin uygulanmasında
isabetsizlik bulunmadığından… (4. CD.
18/05/2021, 2021/12685 E, 2021/14029
K)
• Sanığın hakaret fiilini APARTMAN
BOŞLUĞUNDA gerçekleştirdiği olayda,
apartman boşluğunun herkese açık bir
yer olmayıp apartman sakinlerinin kullanımına mahsus olması ve apartman

• Hakaret eylemlerinin taraflar dışında yolcuların da bulunduğu DOLMUŞ içerisinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, hakaret suçu
için aleniyet unsurunun gerçekleştiği anlaşılmakla… (1. CD. 01/04/2021,
2021/5244 E, 2021/5856 K)
• Sanığın hakaret içerikli eylemini
SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE herkesin görebileceği şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle aleniyet unsurunun var
olduğunun anlaşılması karşısında… (8.
CD. 12/01/2021, 2019/15671 E, 2021/186
K)
• Hakaret eyleminin aleni ortam sayılan, açık yargılamanın yapıldığı DURUŞMA SALONUNDA gerçekleşmesi
karşısında, TCK’nın 125/4. maddesinin
uygulanmaması, (4. CD. 11/11/2014,
2013/145142 E, 2014/32545 K)
• Sanığın KAPALI OTURUMDA
YAPILAN DURUŞMA sırasında her iki
müştekiye yönelik hakaret etmesi biçiminde gerçekleşen eyleminde, TCK’nın
125/4. maddesinde düzenlenen aleniyet unsurunun gerçekleşmediği…
(4. CD. 12/10/2020, 2020/20373 E,
2020/11326 K)
• ÖĞRETMENLER ODASINDA
gerçekleştirdiği iddia olunan hakaret
eyleminin aleniyet unsuru taşımadığı… (11. CD. 05/12/2019, 2019/5045 E,
2019/8842 K)
• Sanığın sınav sonrası öğrencile-
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ri köye götürdüğü sırada ÖĞRENCİ
SERVİSİ İÇERİSİNDE eylemini gerçekleştirdiğine dair iddia ve kabule göre,
aleniyet unsurunun atılı hakaret suçu
yönünden somut olayda gerçekleştiği… (3. CD. 19/02/2020, 2019/14378 E,
2020/3394 K)
• Ortaokul öğrencisi olan suça
sürüklenen çocuğun SINIFTA gerçekleştirdiği eyleminin aleniyet unsuru taşımadığı… (11. CD. 05/04/2018,
2017/13586 E, 2018/3114 K)
• Hastanedeki HÜKÜMLÜ KOĞUŞU İÇİNDE gerçekleşen olayda aleniyet unsurunun gerçekleşmediği
gözetilmeden… (4. CD. 20/10/2020,
2016/15583 E, 2020/12671 K)
• 155 POLİS İHBAR HATTINI ARAYARAK yüklenen fiili gerçekleştiren
sanık hakkında suçun aleniyet unsuru
taşımadığı gerekçesi ile unsurları oluşmayan suçtan beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin… (11. CD.
28/11/2019, 2019/3613 E, 2019/8463 K)
• Sanığın üzerine atılı suçu aleniyet vasfı bulunan METRUK BİR BİNADA işlediği anlaşılmakla… (3. CD.
20/02/2019, 2018/8068 E, 2019/3410
K)
• Hakaret eyleminin KAHVEHANEDE meydana geldiği ve aleniyet
unsuru oluştuğu halde, sanık hakkında
TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanmaması (3. CD. 09/11/2015, 2015/13528 E,
2015/31383 K)
• ACİL SERVİS MUAYENE ODASI
İÇERİSİNDE aleniyet unsuru gerçekleşmediği halde… (6. CD. 19/01/2021,
2020/4683 E, 2021/158 K)
• Sanığın kullanmakta olduğu
TWİTTER HESABINDAN herkesin görebileceği şekilde katılana hakaret ettiği sabit olmasına rağmen, 5237 sayılı
TCK’nın 125/4. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi… (8. CD. 02/10/2017, 2017/8539
E, 2017/10706 K)
• Sanığın üzerine atılı suçu aleniyet
vasfı bulunan kamuya açık PETROL
İSTASYONUNDA işlediği anlaşılmakla… (3. CD. 06/02/2018, 2016/18294 E,
2017/15686 K)
• Olay tarihinde vatani görevini ifa
eden sanığın YEMEKHANEDE gerçek-

leştirdiği hakaret eyleminin aleniyet
unsuru taşımadığı… (11. CD. 01/03/2018,
2017/14581 E, 2018/1847 K)
• Somut olayda Jandarma Genel
Komutanlığına gönderdiği MEKTUPTA katılana gıyabında hakaret eden
sanığın eyleminde aleniyet unsurunun
gerçekleşmiş sayılamayacağı gözetilmeden… (16. CD. 21/11/2017, 2017/2123
E, 2017/5399 K)
• Geceleyin 02.00 sularında yağma
amacıyla girdiği İLKÖĞRETİM OKULU
İÇİNDE bulunan beş adet Atatürk posterini kırma, Türk bayrağını yere atma
eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmediği… (16. CD. 04/02/2016,
2015/2842 E, 2016/852 K)
• Okul İDARİ PERSONEL ODASI
İÇERİSİNDE gerçekleştiği kabul edilen hakaret eyleminde aleniyet unsurunun oluşmadığı gözetilmeden…
(4. CD. 21/05/2021, 2020/19798 E,
2021/15009 K)
• Sanığın hakaret suçunu oluşturan sözlerinin adliyenin NEZARETHANE KISMINDA söylediği anlaşıldığından, hakaret eyleminde aleniyet
unsurunun oluşmadığı gözetilmeden…
(4. CD. 25/05/2021, 2020/14705 E,
2021/15523 K)
• Sanığa ait CEP TELEFONUNDA
Atatürk’ün ses taklidinin yapıldığı ve
mahiyeti itibarı ile Atatürk’e hakaret
niteliğinde olan video görüntüsünün
tespit edilmesi şeklinde gerçekleşen olayda eylemin aleniyet unsuru
taşımadığı ve dolayısıyla suçun unsurları itibariyle oluşmadığı… (4. CD.
14/01/2021, 2020/13919 E, 2021/871 K)
• Sanığın mağdur polis memurlarına aleni sayılan ADLİYE KORİDORUNDA hakaret etmesi karşısında,
cezanın aleniyet nedeniyle artırılması
gerektiğinin gözetilmemesi… (4. CD.
22/01/2015, 2014/19895 E, 2015/1917
K)
• Hakaret suçu yönünden olayın
meydana geldiği yer EKMEK FIRINI
olup suçun işlendiği saat de nazara alınarak aleniyet unsurunun oluşmadığı
gözetilmeyerek… (2. CD. 11/04/2017,
2014/32012 E, 2017/4108 K)
• Sanığın hakaret içerir sözleri TEM
OTO YOLU ÜZERİNDE sarf ettiği, dola-

yısıyla aleniyet unsurunun gerçekleştiği… (23. CD. 23/02/2016, 2015/16179 E,
2016/1743 K)
• Aleniyet unsurunun oluşmayacağı BARO ODASINDAKİ sözleri nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 299/2.
maddesinin uygulanması suretiyle
fazla ceza tayini… (9. CD. 08/09/2014,
2013/14908 E, 2014/8838 K)
• Hakaret eyleminin TARLADA
gerçekleşmesi nedeniyle aleniyet öğesinin oluştuğu anlaşılmakla… (4. CD.
23/12/2013, 2012/29494 E, 2013/33167
K)
• Eylemin gerçekleştiği herkesin
girmesine elverişli olmayan İl Emniyet
Müdürü MAKAM ODASINDA aleniyet
ögesinin oluşmadığı gözetilmeden…
(4. CD. 25/09/2014, 2013/36788 E,
2014/26413 K)
• Sanığın katılana aleni yer sayılan SAĞLIK OCAĞI KORİDORUNDA
hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında… (2. CD. 21/01/2014, 2011/39127 E,
2014/1217 K)
• Sanığın icra dosyasına hakaret
içerikli MEKTUP göndermesi eyle-

• Hakaret olayının MUHTARLIK
BİNASINDA gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında aleniyet unsurunun
mevcut olduğu gözetilerek cezasından
5237 sayılı TCK’nın 125. maddesinin 4.
fıkrası gereğince artırım yapılmaması… (2. CD. 01/11/2013, 2011/37815 E,
2013/25009 K)
• Hakaret suçunun HAREKET HALİNDEKİ TRENDE meydana geldiği
ve aleniyet unsurunun oluştuğu anlaşıldığından… (2. CD. 21/10/2013,
2011/37796 E, 2013/23716 K)
• Hakaret olayının İLKÖĞRETİM
OKULUNUN BAHÇESİNDE meydana geldiği ve aleniyet unsurunun
gerçekleştiği gözetilmeden… (2. CD.
12/09/2013, 2011/31935 E, 2013/20371
K)
• Hakaret suçunun İCRA DAİRESİ
KALEMİNDE işlenmesi sebebiyle aleniyet ögesi gerçekleştiği halde TCK.nun
125/4 maddesi uygulanmamak suretiyle, (2. CD. 18/03/2013, 2011/25831 E,
2013/5450 K)
• Suçun işlendiği, herkesin girmesi mümkün olmayan ilköğretim okulu

minde aleniyet unsurunun oluşmadığı gözetilmeden… (4. CD. 05/11/2014,
2014/6071 E, 2014/31827 K)

DERS SINIFININ aleniyet unsuru taşımadığı gözetilmeden… (4. CD. 12/11/2012,
2012/27183 E, 2012/24530 K)
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• Suçun işlendiği ASKERİ BİNANIN herkesin kolayca girip çıkabileceği
yerlerden olmaması nedeniyle aleniyet
unsurunun oluşmadığı gözetilmeden…
(2. CD. 06/03/2013, 2011/25813 E,
2013/4647 K)
• Somut olayda sanığın eylemini
HASTANE YAZI İŞLERİ ODASINDA
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gerçekleştirmiş olması karşısında, aleniyet unsurunun olayda gerçekleşmediği gözetilmeden… (4. CD. 21/06/2021,
2020/15752 E, 2021/20148 K)
• Sanığın hakaret eylemini gerçekleştirdiği HASTANE ACİL POLİKLİNİĞİ
KORİDORUNUN aleniyet unsuruna
sahip olduğu… (4. CD. 01/12/2014,
2013/40310 E, 2014/34516 K)
• Sanığın atılı kamu görevlisine
hakaret suçunu haciz işlemi sırasında gündüz İŞ YERİNDE işlediğinin
anlaşılması karşısında, aleniyet
unsurunun mevcut olduğu gözetilmeden… (2. CD. 12/12/2013,
2012/7773 E, 2013/29768 K)
• Sanığın mağdura işi olan
herkesin serbestçe girebileceği
yerlerden olan MAHKEME KALEMİNDE hakaret ettiğinin ve
aleniyet unsurunun gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında…
(2. CD. 12/11/2012, 2011/5979 E,
2012/45169 K)
• Hakaret eyleminin katılanın
HIRDAVATÇI DÜKKÂNINDA gerçekleşmesi karşısında, aleni-

yet unsurunun olayda gerçekleştiği
gözetilmeden… (4. CD. 20/05/2021,
2018/5131 E, 2021/14439 K)
• KAYSERİ ERCİYESSPOR TESİSLERİNİN İÇİNDE gerçekleşen hakaret
eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmediği gözetilmeden, Yargıtay denetimine olanak sağlayacak biçimde
olayın yayınlandığı televizyon kanalından görüntüler istenip dosya arasına
konulmadan, yerel televizyon kanallarının çekim yaptığından söz edilerek
suçun aleni ortamda işlendiğinden
bahisle mahkûmiyet hükmü kurulması… (4. CD. 05/06/2014, 2013/42076 E,
2014/20464 K)
• Sanığın kamu görevlisine hakaret
suçunu aleni ortam sayılan EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ ÖNÜNDE
işlemesi karşısında cezasının TCK’nın
125/4. maddesi uyarınca artırılması gerektiği gözetilmeden… (16. CD.
24/12/2015, 2015/5995 E, 2015/5252
K)
• Hakaret suçunun aleni ortam
sayılan HASTANE BAHÇESİ VE KARAKOL ÖNÜNDE işlenmesine karşın
5237 sayılı TCK’nın 125/4. maddesine
göre cezada artırım yapılmaması…
(4. CD. 16/01/2014, 2013/100015 E,
2014/1000 K)
• Sanığın hakaret eylemini
aleni ortam olmayan CEZAEVİ
İÇERİSİNDE gerçekleştirmesi
karşısında, TCK’nın 125/4.
maddesi
uygulanarak

fazla ceza tayini… (4. CD. 12/11/2014,
2013/37153 E, 2014/32710 K)
• Somut olayda sanığın eylemini KARAYOLU ÜZERİNDE işlediğinin
anlaşılması karşısında, aleniyet unsurunun olayda gerçekleştiği… (4. CD.
10/03/2021, 2020/11137 E, 2021/8672
K)
• Olayın gerçekleştiği yerin katılana ait AHIR olduğunun anlaşılması karşısında, hakaret suçu açısından
aleniyet unsurunun gerçekleşmeyeceği gözetilmeden… (4. CD. 13/10/2015,
2013/20692 E, 2015/35435 K)
• Dosya kapsamından sanığın hakaret eylemini aleniyet koşullarının oluştuğu HERKESİN GİRİP ÇIKABİLECEĞİ
İŞ YERİNDE gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında… (4. CD. 02/06/2021,
2018/6582 E, 2021/17540 K)
• Sanığın olay günü RESTORAN
İÇERİSİNDE yaşanan tartışma sırasında katılana hakaret ettiğinin ve
hakaret eyleminde aleniyet ögesinin
gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında… (2. CD. 06/02/2014, 2012/5378 E,
2014/2988 K)
• Hakaret eyleminin FABRİKANIN
İDARE BÖLÜMÜNDE gerçekleştirilmesi karşısında, aleniyet unsurunun
oluşmadığı gözetilmeden… (4. CD.
09/12/2014, 2014/5747 E, 2014/35859
K)

• Hakaret eyleminin gerçekleştiği
yerin herkesin rahatlıkla girip çıkamayacağı MÜDÜR ODASI olması nedeniyle aleniyet unsurunun gerçekleşmediği gözetilmeden… (4. CD. 11/12/2014,
2013/32414 E, 2014/35810 K)
• Hakaret suçunun gerçekleştirildiği APARTMAN MERDİVENLERİNDE aleniyet unsurunun oluşmadığı
gözetilmeden… (4. CD. 20/03/2015,
2013/10946 E, 2015/24987 K)
• Sanığın DAİRESİNİN PERDELERİNİ KARŞI APARTMAN SAKİNLERİNCE
EVİN İÇİ RAHATÇA GÖRÜLEBİLECEK
BİÇİMDE AÇARAK evde çırılçıplak dolaşmak ve televizyonun sesini yüksek
açıp evde porno film izlemek şeklindeki teşhire yönelik eylemlerinde aleniyet unsurunun gerçekleştiği… (9. CD.
18/06/2012, 2011/10536 E, 2012/7759
K)
• Hakaret suçunun TELEFONDA işlendiği, bu itibarla aleniyet unsurunun
koşullarının oluşmadığı gözetilmeden…
(4. CD. 04/05/2021, 2020/20020 E,
2021/13547 K)
• Sanığın FACEBOOK İSİMLİ SOSYAL PAYLAŞIM SAYFASINDA katılanlara hitaben mesajlar yazarak hakaret
etmesi şeklindeki eylemlerinde, facebook sayfasının herkese açık olup
olmadığı, yazıların herkes tarafından
görülme olanağı olup olmadığı belirlendikten sonra aleniyet unsurunun
gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden… (4. CD. 05/04/2021, 2018/4714
E, 2021/11770 K)
• Sanığın hakaret suçunu mağdur
DOKTORUN HASTANEDEKİ MUAYENE ODASINDA işlemesi nedeniyle
aleniyet unsuru gerçekleşmediği halde… (4. CD. 25/12/2014, 2013/33526 E,
2014/37006 K)
• Belirsiz sayıda kişinin duyabileceği şekilde, KARAKOL İÇERİSİNDE
meydana gelen hakaret eyleminde aleniyet unsurunun bulunması karşısında… (2. CD. 02/07/2013, 2011/30895 E,
2013/18046 K)
• CEZAEVİ KOĞUŞUNUN aleni
yerlerden olmamasından dolayı sa-

nık hakkında aleniyet artırımı yapılarak ceza tayin edilmeyeceği… (4. CD.
22/03/2021, 2020/19887 E, 2021/10143
K)
• OKUL BAHÇESİNDE meydana
gelmesi nedeniyle aleniyet ögesi gerçekleşen hakaret eyleminde… (2. CD.
18/03/2013, 2011/25846 E, 2013/5536
K)
• Hakaret eylemlerinin gerçekleştiği hastanenin YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
VE KALP HASTALIKLARI SERVİSİNİN
CAMEKÂNLA ÇEVRİLMİŞ KORİDORUNUN aleniyet unsurunu taşımadığı
gözetilmeden… (4. CD. 20/05/2013,
2010/25490 E, 2013/15359 K)
• Hakaretin sağlık ocağında NÖBETÇİ PERSONELİN KULLANDIĞI
ODADA gerçekleştiğinin anlaşılması
karşısında, aleniyet unsurunun oluşmadığı gözetilmeden… (2. CD. 31/10/2013,
2011/38117 E, 2013/24967 K)
• Sanığın aynı sitede oturan kişilerin üye olduğu sınırlı sayıda kişiden
oluşan ELEKTRONİK POSTA GRUBU
ADRESİNE gönderdiği elektronik posta ile katılana hakaret ettiği olayda,
aleniyet unsurunun gerçekleşmediği gözetilmeden… (2. CD. 21/11/2013,
2012/1513 E, 2013/27281 K)
• Sanığın hakaret eylemlerini aleniyet bulunan DÜĞÜN SALONU KORİDORUNDA gerçekleştirmesi karşısında… (5. CD. 25/03/2013, 2012/5742 E,
2013/2176 K)
• Sanığın adliye girişindeki KAPALI
KONUMDAKİ POLİS NOKTASI İÇİNDE müştekilere hakaret eyleminde
aleniyet unsurunun gerçekleşmediği
gözetilmeden… (4. CD. 17/04/2012,
2011/27172 E, 2013/8362 K)
• CMK’nın 157. maddesi gereğince
soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğuna ilişkin yasal düzenleme karşısında, SORGU ODASINDA
gerçekleştiği kabul edilen hakaret eyleminde aleniyet unsurunun ne şekilde gerçekleştiğinin denetime olanak
sağlayacak biçimde açıklanmaması…
(4. CD. 14/05/2012, 2010/12749 E,
2012/11233 K). •
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ESKİ ÇAĞLARDA KADININ
Ahmet ASLAN
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

Yaratılış ve Sürgün
İnsanlığın varoluşuna dair bilgi aktaranlar arasında en çok itibar gören
kaynaklar, kutsal kitaplardır.
Kitab-ı Mukaddes, Eski Ahit ve Yeni
Ahit olmak üzere iki bölümden oluşur;
Eski Ahit Yahudilerin kutsal metinleri
olan Tevrat ve Zebur’u, Yeni Ahit ise
İncil’i ihtiva etmektedir. Evrenin ve insanın varoluşuna dair bilgiler de Eski
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Ahit’in “Yaratılış” adlı ilk bölümünde
yer alır. Buna göre Tanrı, beş gün içinde sırasıyla göğü, yeri, gündüzü, geceyi, bitkileri, güneşi, ayı, yıldızları ve
hayvanları, altıncı günde de insanı yaratıp yedinci gün dinlenmeye çekildi.1
Tanrı önce erkeği (Âdem), ardından
da onun kaburga kemiğinden kadını
(Havva) yaratmış ve onlara “cennetteki meyveleri yiyebileceklerini, sadece

bir ağacın meyvesinden yemelerinin
yasak olduğunu” bildirmişti.2 Ancak
yılan (baş şeytan) tarafından kandırılan Havva yasak meyveyi yemiş,
ardından Âdem’e de o meyveden verip yasağı çiğnemesine sebep olmuş,
böylece ikisi de cennetten çıkarılmıştı.3 Eski Ahit’te Âdem’in karısına Havva adını verdiği, çünkü onun “bütün
insanların annesi” olduğu da yazılıdır.

TOPLUMSAL VE HUKUKİ STATÜSÜ
Müslümanların kutsal kitabı olan
Kur’an-ı Kerim’de de insanın yaratılışına dair anlatılanların Eski Ahit’teki
anlatımla kısmen örtüştüğü görülür.
Kur’an’a göre Allah önce Âdem’i, ardından da ona eş olarak Havva’yı
yaratmıştır.4 Kur’an’da, Eski Ahit’ten
farklı olarak, Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair
açık bir ifade bulunmamakla birlikte birçok müfessirin Kitab-ı Mukaddes’teki anlatıyı ya da İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e atfedilen bazı
rivayetleri esas alarak kadının erkeğin
kaburga kemiğinden yaratıldığını ileri
sürdükleri görülmektedir.5 Âdem ile
Havva’nın bir ağacın meyvesinden
yasaklı kılınmalarına ve bu yasağı çiğ-

nemeleri sebebiyle cennetten kovulmalarına ilişkin Kur’an’daki anlatım da
Eski Ahit anlatımıyla genel itibarıyla
uyuşmaktadır. Ancak bu yasağın çiğnenmesine Havva’nın sebep olduğuna
dair Kur’an’da açık bir ifade bulunmamaktadır.6 Bu konuda da bazı müfessirlerin hadiseyi Eski Ahit anlatımına
göre yorumladıkları bilinmektedir.7
İlk Toplumlar
Arkeolojik çalışmalar sonucu ele
geçirilen bulgular ve bilhassa yazılı
kaynaklarla sabit olduğu üzere insanlık tarihinin milattan önceki dönemi,
milattan sonraki dönemine göre hayli uzundur ve bugün itibarıyla elde
bulunan veriler de eski zamanlarda

kadının toplumsal konumu ile hak ve
yükümlülüklerine dair çeşitli çıkarımlar yapmaya elverişlidir. Bu verileri
değerlendiren bazı yazarlar, ilk insan
topluluklarının anaerkil nitelikte olduğunu savunmuşlardır.
İnsanı “hayvanların en güçlüsü değil ama en çalışkanı” olarak tanımlayan Fransız tarihçi Andre Ribard, binlerce yıl boyunca ormanlarda avlanıp
meyve toplayarak yaşayan insanoğlunun çakmak taşını kullanmaya başlayınca çevresine korku salan bir yaratık haline geldiğini, zamanla çoğalıp
mevcut ortamında beslenemeyecek
duruma gelince de dünyanın dört bir
tarafına uzanan bir göçe kalkıştığını
iddia eder.8 Ribard’a göre o dönem-
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dan ötürü diyebiliriz ki iki insan topluluğu arasında zihin ile beden ya da insan
ile hayvan arasındaki kadar geniş bir
ayrılık olan her yerde, işleri bedenlerinin kullanımından ibaret kalan ve kendilerinden daha iyi bir şey beklenemeyecek olanlar, bence, doğadan köledir.
Böylelikle onlar için de yönetilmek ve
uyruk olmak daha iyidir.18

lerde erkek avlanır, kadın ise hayvan
derilerinden elbise, diş ve taşlardan
da takı yapardı. Kadın, ortak mülk olan
araç gereçten sorumlu oluşu ve bilhassa doğurganlığıyla klanın gücünü arttırıp refahını sağlaması sebebiyle önemli bir konuma sahiptir; ilkel toplum da
kadının sahip olduğu otoriteye bağlı
olarak anaerkil bir nitelik taşımaktadır.
Nitekim Ege Havzası’nda rastlanıp milattan önce 15. yüzyıl dolaylarında vücut bulduğu saptanan figür ve resimler
de o dönem itibarıyla kadınların yoğun
biçimde toplumsal hayatın içinde oldukları ve toplum yapısının anaerkil
nitelikte olduğu izlenimi uyandırmaktadır.9 Eski çağlarda inanç odağı olarak
tanrılarla beraber birçok tanrıça bulunması da bu iddiaları doğrulamaktadır.
Ancak zaman içinde değişen koşullar
toplumun anaerkil yapısını erkek lehine bozacak, kadının işlev ve önemi
ikinci plana atılacaktır.10
Antik Yunan
Antik Yunan’da toplum yapısının
ataerkil nitelikte olduğu, kadının toplum hayatında esaslı bir role sahip
olmadığı bilinmektedir. İlk kez Antik
Yunan’da adı anılan “demokrasi (halk
yönetimi)” kavramının kökeninde yer
alan halka köleler, “metek” adı verilen
yabancılar ve kadınlar dâhil değildir.11
Hatta o dönem toplumunda kızlar
aile bütçesine katkı sunmadıkları için
“maddi yük” olarak algılanmışlar, bu
yüzden de -zengin aileler dışında- bir
evde ikiden fazla kız çocuğu bulunmasına sıcak bakılmamış ve bu bakış açısı
da çok sayıda kız çocuğunun ailesince
terk edilmesine sebep olmuştur.12 Antik
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Yunan’da kadınlar, “tam yurttaş” kabul
edilmedikleri için siyasette doğrudan
yer alamamış ve mülk de edinememiş, evlenene dek babaya, evlendikten
sonra da kocaya ait bir “mal” muamelesi görmüşlerdir.13
Dönemin filozoflarının kadına bakışları da enteresandır. Platon, toplumu “çalışanlar”, “savaşçılar” ve “yöneticiler” olarak üçe ayırdığı Devlet adlı
meşhur eserinde, kadının eğitildiği
takdirde erkekle aynı işlerde çalıştırılabileceğini iddia etmekte, iddiasını da
şöyle gerekçelendirmektedir:
Dişi bekçi köpeklerinin erkek köpeklerin koruduğu şeyi korumaya katılmasını, onlarla beraber avlanmasını
ve tüm işleri paylaşmasını mı bekleriz,
yoksa erkekler zahmet çeker ve tüm
sürüyü gözetirken dişilerin yavruların
doğumu ve yetiştirilmesiyle iş yapamaz hale gelip evlerinin içinde oturmasını mı? Eğer kadınları erkeklerle aynı
işlerde kullanacaksak onlara da aynı
şeyleri öğretmeliyiz. Kadınlara jimnastik, müzik ve savaş eğitimi vermeli ve
onları da aynı biçimde çalıştırmalıyız.14
İş bölümünün cinsiyet farklılığına
değil doğal yeteneklere göre belirlenmesi gerektiğini öne süren Platon,
hekimlik aklına sahip olan bir kadın ile
bir adamın aynı doğayı taşıdığını, buna
karşılık hekim bir adam ile marangoz
bir adamın farklı doğalara sahip olduğunu, bu sebeple kadın ve erkeğin
herhangi bir iş için farklı niteliklere sahip olmaları halinde farklı iş yapmaları
gerektiğini, salt cinsiyet farklılığının iş
bölümüne etki edemeyeceğini belirtmiştir.15
Savaşçı ve yönetici kesim için kadın

ve çocukların ortak olması gerektiğini
ileri süren Platon, bu düşüncesini Devlet’te şöyle dile getirmektedir:
Tüm bu kadınlar tüm bu erkekler
için ortak olacak ve hiçbiri herhangi biriyle özel olarak birlikte yaşamayacak;
çocuklar da ortak olacak, hiçbir ana ve
baba kendi evladını bilmeyecek, hiçbir çocuk da kendi ana babasını… En
iyi adamlar en iyi kadınlarla mümkün
olduğunca çok birleşmeli ve en kötü
adamlarla en kötü kadınlar da mümkün
olduğunca az ve eğer grubun olabildiğince kusursuz olması gerekiyorsa birinin çocukları yetiştirilmeli, diğerininki
yetiştirilmemeli. Ve bütün bunların nasıl yapıldığı yöneticilerden başka kimse
tarafından bilinmemeli.16
Bugün kimi yazarlar tarafından
Platon’un kadının ortak olmasına dair
düşüncesinin onun metalaşmasından
ziyade “kendi kimliğini bulması, toplumda eşit statüye sahip olması ve
erkeğin boyunduruğundan kurtulması
amaçlarına yönelik olduğu” şeklinde
anlaşılması gerektiği ileri sürülmekte,
kimi yazarlar tarafından da bu ortaklıkla sağlanmak istenenin “savaşçı ve
yönetici sınıfların tüm varlıklarıyla devlete bağlanması, devlete karşı ilgi ve
bağlılığı azaltıp aralarında sürtüşme ve
çatışmaya sebep olabilecek sorunların ortadan kaldırılması” olduğu iddia
edilmektedir.17
Dönemin diğer bir ünlü filozofu
olan Aristo ise Politika adlı eserinde
kadına layık gördüğü statüyü şöyle
dile getirmiştir:
Erkek, kadından doğal olarak üstün,
kadınsa aşağı ve uyruktur. Bu, genel
olarak tüm insanlık için geçerlidir. Bun-

Antik Mısır
Antik Yunan’da kadının dışlanması
ve “ikinci sınıf” muamele görmesine
karşılık, Antik Mısır’da kadının cinsiyete dayalı negatif ayrımcılığa maruz
kalmadığı, burada birey haklarının cinsiyetten ziyade sosyal sınıflara göre
belirlendiği, kadınların -dâhil oldukları
sosyal sınıfa göre- mülk edinme, hukuki sözleşmelerde taraf olma, mirastan
pay alma vb. haklara sahip oldukları
göze çarpmaktadır.19 Bu dönemde bölgede yaşayan kişilerin kendilerini babalarından ziyade anneleriyle tanımlamaları da kadının toplum nezdindeki
saygınlığına işaret etmektedir.20
Herodot, Tarih adlı eserinde, o dönem itibarıyla Mısır’da kadının -diğer
ülkelerdeki durumdan şaşırtıcı derecede farklı olan- statüsüne ve sosyal
faaliyetlerine dair gözlemlerini şöyle
kaleme almıştır:
Mısırlıların yasaları ve gelenekleri
çok değişiktir. Mısır’da kadınlar alışveriş yaparlar, erkekler ise evde dokumacılıkla ilgilenirler. Kadınlar yüklerini
omuzlarında, erkekler başlarında taşırlar. Erkekler tuvaletlerini çömelerek,
kadınlar ise ayakta yaparlar.21
Mısırlılar yılın birçok gününde bayram kutlarlar. Bayrama giderken kadınlar ve erkekler toplu halde kayıklara

binerler. Kimi kadın ve erkekler müzik
yaparken, kimileri de ellerini çırparak
şarkı söylerler. Kayıklar bir kentin önüne yaklaştığında kimileri garip sesler
çıkararak şakalar yapar ve bağırarak
kentteki kadınları bayrama katılmaya
davet ederler.22
Ünlü insanların karıları ya da güzel
kadınlar, öldükten ancak üç dört gün
sonra mumyacıya verilirler. Böylece
mumyacının kadına bir şey yapması
engellenir. Çünkü zamanında bir mumyacı yeni ölmüş bir kadına tecavüze
kalkışmıştı.23
Rahipler bana bir kitaptan Mısır’ın
ilk kralı Min’den sonraki üç yüz otuz
kralın ismini okudular. Krallar arasında
bir kadın, on sekiz Etiyopyalı ve bir de
yerli kadın vardı.24
Mezopotamya ve Anadolu
Arkeolojik çalışmalardan çıkan sonuçlara göre Mezopotamya, insanlığı
çok eski devirlerden beri ağırlayan, o
dönemlerde bile şehir hayatına, ticarete ve gelişmiş tarımsal faaliyete sahne
olan bir bölgedir.25 Ancak kadının bu
bölgedeki toplumsal statüsünün toplumun uygarlık seviyesiyle doğru orantılı olduğunu söyleyemeyiz.
Bu bölgede milattan önce 3000
yılından itibaren varlığı saptanan yazılı hukuk metinlerinde kadına çeşitli
haklar tanıyan birtakım hükümlere
rastlamakla birlikte, genel hukukun
toplumun ataerkil niteliğini açıkça yansıttığını ve kadını koruyan hükümlerin
kaynağında da “eşitlik veya saygınlık
anlayışı” değil, “kadının ailesinin ya da
kocasının itibarı” olduğunu görebiliyoruz. Sümer, Asur ve Babil medeniyetlerine ait olan hukuk metinlerinde

nişanlanma, evlilik, boşanma vb. müesseseler düzenlenmiş, zina ya da tecavüz gibi eylemler de çeşitli yaptırımlara tabi kılınmıştır. Metinler, bekâretin
önemini ortaya çıkaran kurallar da ihtiva etmektedir. Örneğin Ur-Nammu Kanunları, dul olarak evlenen bir kadının
boşandığı takdirde bekâr olarak evlenen bir kadın için öngörülen tazminatın yarısını alabileceğine hükmetmektedir.26 Yine tecavüz yoluyla bekâretin
bozulmasına sebep olan suçlular için
ağır cezalar öngörülmüştür. Dönemin
hukuk metinlerinden, bir kızla evlenmek için kızın ailesine bedel ödenmesi,
yani bugünkü tabirle “başlık parası”
verilmesi gerektiği de anlaşılmaktadır.
Milattan önce 18. yüzyılda hüküm
süren Babil Kralı Hammurabi tarafından belirlenen ve milattan sonra
20. yüzyılın başında Arkeolog Jean
Vincent Scheil tarafından bulunup
bugün Fransa’da Louvre Müzesi’nde
sergilenen kanunlarda, modern hukuk
düzenlerinde de yer alan “evliliğin sözleşmeyle anlam ifade edeceği” hükmü bulunmaktadır.27 Bu kanunlarda
bugün de “gayriahlaki” kabul edilen
bazı cinsel ilişkilerin yasaklanıp cezalandırıldığını, tecavüz failinin idamına
hükmedildiğini görüyoruz. Hammurabi
Kanunları’nda, boşanma halinde kadının sahip olacağı mali haklar da tanzim
edilmiştir. Hatta genel hükümlerinden
evliliğin sonlandırılmasına ilişkin karar
verme hakkını erkeğe tanıdığını anladığımız bu kanunlar, bazı şartlarda kadının da boşanma ve babasının evine
dönme hakkı bulunduğunu açıkça vurgulamaktadır:
Eğer bir kadın kocasını beğenmezse, benimle evlenemezsin derse, onun
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belgeleri/kayıtları incelenecek. Eğer o
kadın namusunu koruyorsa ve kocası
dışarı çıkmaya/aldatmaya düşkünse,
onu küçültüyorsa, o kadının suçu yoktur. Çeyizini alacak ve hemen babasının
evine gidecek.28
Mezopotamya’da hüküm süren
başka otoriteler de çeşitli yasalarla kadın haklarını koruyucu düzenlemeler
oluşturmuştur. Örneğin kadınlara karşı
gerçekleşen bazı eylemlerin Asur Kanunları’nda da suç olarak tanımlanıp
ağır cezalara tabi kılındığını görüyoruz.29
Merkezi Anadolu’da bulunan Hitit
uygarlığına ait hukuk metinlerinde de
nişanlanma, evlenme ve boşanmaya
dair hükümler yer almaktadır.30 Ayrıca o dönemde kadının siyasal açıdan
önemsendiğine işaret eden bir örnek
olarak, milattan önce 13. yüzyılda Hitit
Kralı 3. Hattuşili ile Mısır Kralı 2. Ramses arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’nda Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın
mührünün de bulunduğunu görüyoruz.
Son olarak, Mezopotamya ve Ana-

dolu’da hüküm süren bu uygarlıklara
ait hukuk metinlerinde kadının kocasına mutlak bağlılığı “tartışılmaz kural”
olduğu halde, erkeğin çok eşliliğine ya
da cariyelerle birlikteliğine engel teşkil
eden mutlak hükümler bulunmadığını
da belirtelim.31
Helenistik Dönem
Makedonya Kralı 2. Philip’in ölümü
üzerine yirmi yaşında tahta çıkan Büyük İskender’in Ganj Nehri’ne kadar
uzanan fetihleri, Doğu ile Batı’nın kültür ve bilgi birikimini yoğun biçimde
etkileşime sokan önemli bir tarihi sürecin başlangıcı olmuştu. Grek etkisinin
dünyaya yayıldığı Helenistik dönemde
kadın potansiyelinin politika içinde
aktif olarak yer aldığı, Grek dünyasını
yönetenler arasında birçok Makedon
kadın bulunduğu görülmüştür.32
Bu dönemde öne çıkan bir kadından özel olarak bahsetmek gerekiyor:
Kleopatra. İskender’in milattan önce
323 yılında ölmesinden sonra parçalanan imparatorluğun Mısır’ı da içine

alan büyük bir kesimi Makedon General Pitolemi tarafından yönetilmiş
ve 12. Pitolemi’nin milattan önce 51
yılında ölmesiyle birlikte çocukları Kleopatra ile on iki yaşındaki erkek kardeşi tahta ortak olmuşlardı. Kleopatra,
kadınların yanında bir kral olmaksızın
ülkeyi yönetmelerine olanak tanımayan kurallar gereği kardeşiyle evlenmiş
ancak bütün hayatını “tek hâkim” olma
hırsıyla yaşamıştır.33 Taht kavgaları
kapsamında ülkesinden sürülen Kleopatra, Roma imparatorları Sezar ve
Marcus Antonius’un sırayla gönüllerini
çalmayı (hatta her iki imparatordan da
çocuk sahibi olmayı) başararak ülkesinde kaybettiği itibarını misliyle geri
alacak, sevgilisi Marcus Antonius’un
Octavion’a karşı kaybettiği savaşın ardından da yine her şeyini kaybederek
hayata veda edecektir.34 Kleopatra’nın
sayısız kitap ve filme konu olan hayat
hikâyesi, yukarıda anlatıldığı gibi ülkeden ülkeye farklılıklar bulunsa da “erkek egemen” niteliği tartışmasız olan
o dönemlerde bile bir kadının toplum
ve devlet nezdindeki konumunu kendi
azim ve hırsıyla en yüksek seviyeye çıkarabileceğini göstermesi bakımından
önemlidir.
Milat
İnsanlık tarihi içinde özel konuma
sahip olan, kutsal kitaplarda adından
bahsedilen kadınlardan biri de Hz.
İsa’nın annesi Meryem’dir. Meryem, sadece Hristiyanlık kaynaklarında değil,
İslam dininin ana kaynağı Kur’an’da da
adına övgülerle yer verilen bir kadındır:
Hani melekler, “Ey Meryem! Allah
seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni
dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve
(onun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et” demişlerdi. (Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb
haberlerindendir. Meryem’i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini
(kur’a için) atarlarken sen yanlarında
değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de
yanlarında değildin. Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor
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ki adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah’a
çok yakın olanlardandır.35
Yine Kur’an’da, Meryem’in hiçbir erkekle teması olmadığı halde Hz. İsa’ya
hamile kalışı ve ahalinin bu mucizeye
ikna olmaması üzerine bebeğin dile
gelip konuşarak “Allah’ın elçisi” olduğunu beyan ettiği de bildirilmektedir.36
Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemde
kadınların önemli bir rol oynadıkları,
bu süreçte Hz. İsa’ya erkekler kadar
kadınların da eşlik ettikleri, bu hususların İncil’de açıkça vurgulandığı bilinmektedir.37 İncil’de, aşağıda birkaçı belirtildiği gibi, kadınlarla ilgili çok sayıda
kayıt vardır:
Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı
kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli
Meryem, küçük Yakup ile Yose’nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu.
İsa daha Celile’deyken bu kadınlar onun
ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi.
Onunla birlikte Yeruşalim’e gelmiş olan
daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.38
Bundan kısa bir süre sonra İsa on iki
öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı’nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve
hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar,
içinden yedi cin çıkmış olan Mecdelli
denilen Meryem, Hirodes’in kâhyası Kuza’nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha
birçokları İsa’yla birlikte dolaşıyordu.
Bunlar, kendi olanaklarıyla İsa’ya ve
öğrencilerine yardım ediyorlardı.39
Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler.
Kadını orta yere çıkararak İsa’ya, “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken
yakalandı” dediler, “Musa, Yasa’da bize
böyle kadınların taşlanmasını buyurdu,
sen ne dersin?” Bunları İsa’yı denemek
amacıyla söylüyorlardı; onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa
eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve “İçinizde kim
günahsızsa, ilk taşı o atsın!” dedi. Sonra
yine eğildi, toprağa yazmaya başladı.
Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa’yı

yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde
duruyordu. İsa doğrulup ona, “Kadın,
nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı
mı?” diye sordu. Kadın, “Hiçbiri, efendim” dedi. İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi, “Git, bundan sonra günah
işleme!”40
Bu noktada belirtmek gerekir ki
kutsal kitaplarda Hz. İsa’nın evlendiğine dair bilgi yoktur. Buna karşılık Eski
Ahit’te başka peygamberlerin, örneğin
Hz. Davut’un çok eşli olduğunu belirtir
kayıtlar mevcuttur:
Davut, Naval’ın öldüğünü duyunca,
“Beni küçümseyen Naval’a karşı davama bakan, kulunu kötülük etmekten
alıkoyan Rabbe övgüler olsun!” dedi,
“Rab Naval’ın kötülüğünü onun başına
döndürdü.” Sonra Davut, Avigayil’e evlenme önermek için ulaklar gönderdi.
Davut’un ulakları Karmel’e, Avigayil’in
yanına varıp, “Davut sana evlenme
önermek için bizi gönderdi” dediler.
Avigayil yüzüstü yere kapanarak, “Ben
cariyen, sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya
hazırım” diye yanıtladı. Hemen kalkıp

eşeğe bindi. Yanına beş hizmetçisini
alıp Davut’un ulaklarını izleyerek yola
koyuldu. Sonra Davut’un karısı oldu.
Davut Yizreelli Ahinoam’ı da eş olarak
almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular.41
Kitab-ı Mukaddes, kadın-erkek
ilişkisi ile bu ilişkiden doğan hak ve
yükümlülüklere dair ilkeler de içermektedir. Eski Ahit’te, kadının gelirini
kendisine bakan kocasına vermesi gerektiği, buna karşılık kocasının kendisine bakmaktan feragat etmesi halinde
gelirini muhafaza edebileceği, ikiz doğan çocuklardan birine kocanın bakması gerektiği, kadının ölümü halinde
tüm malvarlığının kocasına ait olacağı
vb. hükümler bulunmaktadır.42 Eski
Ahit’te ahlak dışı cinsel ilişki, bekâr
bir kadının kandırılıp cinsel ilişkiye girilmesi, anneye lanet etmek ve şiddet
uygulamak, dul kadının hakkına tecavüz etmek vb. eylemlerin yasaklanıp
cezalandırıldığını, yine nişan, nikâh,
evlenme, boşanma, doğum vb. olguların sebep ve sonuçlarına dair düzenlemelere yer verildiğini görüyoruz.43 Eski
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Ahit’te, “Yeni evlenen bir adam savaşa
gitmeyecek, ona herhangi bir görev
verilmeyecek. Bir yıl boyunca evinde
kalıp karısını mutlu edecek” şeklinde
bir hüküm de bulunmaktadır.44
Yeni Ahit’te de boşanma hoş karşılanmamakta ancak erkeğin zina yapan
karısını boşamasına hak tanınmaktadır:
İsa onlara, “Musa, karılarınızı boşamanıza, yüreklerinizin katılığından
ötürü izin verdi” dedi. “Başlangıçta bu
böyle değildi.” Ben size şunu söyleyeyim: “Karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanmış kadınla
evlenen de zina etmiş olur.45
Özetle söylenebilir ki Hz. İsa’yla beraber kadına değer verilen bir dönem
başlamıştır. Nitekim Hristiyanlık değerlerini benimseyen Bizans İmparatorluğu bünyesinde kadının hem saray
hem de halk nezdinde -Yunan’a nazaran- önemli ölçüde saygınlığı bulunduğunu söylemek mümkündür.46 Ancak
ilk dönemdeki “kadınla barışık” Hristiyanlıkta ikinci yüzyıldan itibaren kadının “baştan ve yoldan çıkaran” olarak
tasavvur edildiği, bu algı değişikliğinin
temelinde de başta Eski Ahit’teki yaratılış anlatısı olmak üzere farklı hususların etkili olduğu ifade edilmektedir.47
İslamiyet Öncesi Türkler
Mevcut tarihi kaynaklara göre ilk izlerine Orta Asya’da rastladığımız Türklerin önce aile gruplarından meydana
gelen ve “boy” adı verilen küçük siyasi
birlikler halinde yaşadıkları, zamanla
boyların birleşerek “bodun” adı verilen
daha büyük toplulukları oluşturduğu
ve nihayet bu toplulukların da gelişip
“devlet (il)” haline geldiği bilinmektedir.48 Yine bu dönemdeki Türk siyasi topluluklarının belirli ve sıkı şekilde
uygulanan kurallara (töre) bağlı olarak
yönetildiğini, egemenlik hakkının bile
töreyle sınırlı olduğunu ve hakanların
töreyle çelişen hükümler veremediklerini görüyoruz.49
Tarihi veriler, eski Türk topluluklarında aile müessesesinin varlığına, ailenin baba reisliğine dayanan ataerkil
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bir yapısı bulunmakla birlikte kadının
da seçkin bir konuma sahip olduğuna, yeni bir aile kurmak için nişan ve
düğün merasimleri yapıldığına, evlilik
yoluyla oluşan akrabalık ilişkilerinin de
önemsendiğine işaret etmektedir.50
Askerlik ve devlet memuriyeti istisna olmak üzere toplumsal hayatta
önemli rolü olan Türk kadını dini merasimlere iştirak etmekte, hakanın eşi de
yabancı elçilerin kabulü esnasında hazır bulunabilmekte ve devlet meclislerine katılabilmektedir.51 Yine Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtlarında
hakanla beraber hatunun da kutsanmış
olduğunu görüyoruz.52
Ayrıca Türk kadını, “kocasının kendisine kötü muamelede bulunması”,
“kocasının başka bir kadınla gayrimeşru ilişki yaşaması” veya “kocasının cinsel yönden iktidarsız olması” hallerinde
boşanma hakkına da sahiptir.53 Bugün
olduğu gibi o dönemde de boşanmanın eşlere yüklediği çeşitli sorumluklar
bulunmaktadır. Boşanmaya sebep olan
erkek, evlilik sürecinde eşinin ailesine
verdiği hediyeyi geri isteyemediği
gibi, eşinin kendisine verdiği hediyeyi
de iade etmek zorundadır. Aynı kural,
boşanmaya sebep olan kadın için de
geçerlidir.54
İslamiyet Öncesi Arap Coğrafyası
Güçlü bir devletin uzun vadeli hâkimiyet kuramadığı Arabistan, her ailenin özel tanrısının ve kendine özgü
bir dininin bulunduğu, kabileler arasında kan davasından kaynaklı korkunç
savaşlar çıktığı, itibarın güçle doğru
orantılı olduğu bir bölgeydi. Kadın,
savaş gücünün büyük önem taşıdığı
çöl toplumunda “tüketici” olarak görülüyor, zengin ve nüfuzlu bir ailenin
mensubu değilse -hür olsa dahi- toplumda “ikinci sınıf” muameleye maruz
kalıyordu.55
Toplumun insaflı bir kesimi hariç olmak üzere, Cahiliye döneminde erkek,
karısının doğum sancıları başlayınca
çocuğun cinsiyeti belli olana dek saklanır, doğan çocuk erkekse sevinir, kız
ise günlerce toplum içine çıkamaz, kız
çocuğunu ya aşağılanmayı göze alarak

hayatta bırakır ya da diri diri toprağa
gömerdi.56
Cahiliye döneminde bir erkeğin
ölen bir yakınının karısıyla evlenme
hakkına da varis olduğu, bu durumda
varisin dilerse o kadınla evlendiği, onu
başka bir erkekle evlendirebildiği ya
da onun herhangi biriyle evlenmesine
ömür boyu izin vermediği iddia edilmektedir.57
Feodal Avrupa
Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte, eskiden Roma’dan yönetilen topraklarda her biri kendine yeter
ekonomiye sahip olan feodal beylikler
kurulmuştur.58 Orta Çağ Avrupası’na
hâkim olup milattan sonra 9. yüzyıldan
itibaren kurumsallaşan feodal siyasi
düzen, en üstte kral, ortada kendi topraklarında egemen olan feodal beyler
(soylular) ve nihayet en altta da halkın
yer aldığı bir piramit gibidir.
Feodal Avrupa’da krallar sadece
kendi iradelerine tabi olan merkezi
hükümet kurumları oluşturmuş, yerel
yönetimler ise yüzyıllar boyunca soyluların ellerinde kalmıştır.59 Kralın feodal beylere, feodal beylerin de krala
karşı birtakım sorumluluklar taşıdığı,
ancak her iki gücün de halka karşı hiçbir sorumluluk duymadığı bu düzen
içinde kadına verilen değer de iç açıcı
değildir. Öyle ki bazı tarihçiler, soyluların “serf” adıyla anılan halk üzerindeki
tasarruf yetkilerinin evlenen kadının ilk
geceyi feodal beyle geçirmesine olanak tanıyacak kadar geniş olduğunu
iddia etmektedirler.
Bu dönemde vücut bulan ve “Batı’da kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin
düzenleme yapan ilk anayasal belge”
olarak kabul edilen 1215 tarihli Magna
Carta Libertatum’da kadınlara ilişkin
birtakım hükümler yer almaktadır.
1200’lerin başında tahta çıkıp Fransa’ya karşı yapılan savaşı kaybeden,
kendi baronlarıyla bozuşan ve nihayet
kiliseyle de anlaşmazlığa düşüp Papa
tarafından aforoz edilen Kral Yurtsuz John, güçsüzlüğünden faydalanıp
haklarının güvence altında olmadığını
gerekçe göstererek ayaklanan baron-

ların (feodal beylerin) baskısıyla bu
metni imzalamıştır.60 Magna Carta’da
evlilik sözleşmesinin önemine, dul kalan bir kadının mirasını gecikmeksizin
alma hakkına ve yeniden evlenmeye
zorlanamayacağına dair hükümler bulunmaktadır.61 Önemle belirtmek gerekir ki bu güvenceler, kralın hükmü
altındaki tüm insanlar için değil, feodal
ayrıcalıklara sahip olan çok küçük bir
azınlık için geçerlidir.62 Fakat o dönem
itibarıyla belirli bir ekonomik ve siyasal
güce sahip olan sınıfların çıkar çatışmasından doğan bu hükümler, gelecekte tüm insanlık için geçerli olacak

temel anayasal ilkelerin kurumsallaşmasının öncüsü olup ileriki çağlarda
vücut bulacak demokratik belgelere
kaynak olmuştur.
Zamanla değişen ekonomik ve siyasi koşullar ile coğrafi keşiflere bağlı olarak merkezi krallıklar güçlenip
feodal düzen çökecek ve Avrupa’da
kadınlar lehine sonuçlar da doğuran
önemli hukuki gelişmeler yaşanacaktır.
Bu gelişmeler genel itibarıyla Yakın
Çağ’da vücut bulacaktır ama “doğrudan kadın hakları” için entelektüel
düzeydeki mücadelenin başlangıcı

da Orta Çağ’ın son yüzyılına isabet
etmektedir. Bu dönemde Venedik kökenli yazar ve filozof Christine de Pizan
yazdığı roman ve şiirlerle kadın haklarını gündemde tutmuş, erkeklerin kibir
dolu sözlü ve cinsel saldırılarına karşı
kadınların kendilerini savunmaları gerektiğini dile getirmiştir.63
Avrupa’da insanın bütün sıfatlarından bağımsız olarak, “sırf insan olduğu
için” hak ve özgürlüklere sahip olduğu
ve bunlara dokunulamayacağına dair
temel düşünceler ise 17. yüzyıldan itibaren çeşitli filozoflarca dile getirilmeye başlayacaktır.64 •
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CEZA VE CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA

KAMU GÖREVLiSi
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Avukat
İstanbul

Giriş
Uygulamada suç işlediği iddia
edilen kişinin kamu görevlisi olup
olmadığının tespiti birçok açıdan
önem arz etmekte olup, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-c. maddesinin bu kavramın sınırlarını ortaya
koymak konusunda yeterli olmadığı,
çünkü madde metninin yoruma açık
olduğu, bu tespitin Yargıtay uygulaması ve doktrin görüşleri ile şekillendiği ancak bazı durumlarda kanunda
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ve uygulamada yaşanan belirsizliğin
hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açtığı görülmektedir.
Yazımızın giriş bölümünde ilgili
mevzuata yer verilip diğer bölümlerinde sırasıyla 765 sayılı TCK ile 5237
sayılı TCK bakımından kamu görevlisi sayılmanın şartlarını karşılaştıracak, 5237 sayılı TCK’da kamu görevlisi incelenecek, özel kanunlarda kamu
görevlisi olduğu belirtilen kişilerin
durumunu değerlendirecek, TCK’da

kamu görevlisi sayılmanın sonuçları
incelenecek ve son bölümde de kanaatimiz açıklanacaktır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
“Tanımlar” başlıklı 6. maddesinin 1.
fıkrasının (c) bendinde “kamu görevlisi” kavramı, “kamusal faaliyetin
yürütülmesine atama veya seçilme
yoluyla ya da herhangi bir surette
sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır.
Kanun koyucunun hükmü düzen-

leme iradesini ve amacını yansıtması bakımından önem taşıyan madde
gerekçesinde, “765 sayılı Türk Ceza
Kanunu’ndaki ‘memur’ tanımının doğurduğu sakıncaları aynen devam
ettirecek nitelikte olan tanım tasarı
metninden çıkarılarak, memur kavramını da kapsayan ‘kamu görevlisi’
tanımına yer verilmiştir. Yapılan yeni
tanıma göre kişinin kamu görevlisi
sayılması için aranacak yegâne ölçüt, gördüğü işin bir kamusal faaliyet
olmasıdır. Bilindiği üzere, kamusal
faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş olan usullere göre verilmiş
olan bir siyasal kararla, bir hizmetin
kamu adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin
maaş, ücret veya sair bir maddi karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli,
süreli veya geçici olarak yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu
bakımdan, örneğin mesleklerinin icrası bağlamında avukat1 veya noterin
kamu görevlisi olduğu hususunda
bir tereddüt bulunmamaktadır. Keza

kişi bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir
kamu görevlisidir. Askerlik görevi
yapan kişiler de kamu görevlisidirler.
Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu veya
hükümlünün naklini gerçekleştiren
jandarma subay veya erleri de kamu
görevlisidirler. Buna karşılık, kamusal
bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye
dayalı olarak özel hukuk kişilerince
üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin
kamu görevlisi sayılmayacağı açıktır” denilerek, yeni kanunda, eski
TCK’dan farklı olarak “memur” değil
“kamu görevlisi” tanımına yer verildiği, bu sayede kavramın esnekliği
sağlanarak uygulamada karşılaşılabilecek farklı durumlarda önemli olanın “kamusal faaliyetin yürütülmesi”
olduğu bakış açısından yola çıkarak
sonuca varılabileceği ancak kamusal
bir faaliyet yürütülmesi kapsamında
dahi olsa özel hukuk kişilerinin TCK
anlamında kamu görevlisi sayılamayacağı, yani idare hukuku bakımın-

dan “kamu hizmetinin özel hukuk
kişileri eliyle gördürülmesi usulü”
kapsamında görev alan kişilerin 5237
sayılı TCK bakımından kamu görevlisi olarak nitelendirilemeyeceği ifade
edilmiştir.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde kural, hizmetin doğrudan doğruya idare tarafından yerine getirilmesi
olmakla birlikte, kamu hizmetleri belirli usuller çerçevesinde özel kişiler
tarafından görülebilmektedir.2 Kamu
hizmetleri, özel hukuk kişilerine idare tarafından yapılan tek taraflı irade
açıklaması veya özel hukuk kişisi ile
idare arasında yapılan bir sözleşme
üzerinden gördürülebilmektedir.3
Madde gerekçesinin son cümlesinde, bir kamu hizmetinin idare
tarafından özel hukuk kişisine burada açıkladığımız usullere göre
gördürülmesinin söz konusu olduğu
durumda bu kamu hizmetini gören
özel hukuk kişisi bünyesinde çalışan
kişilerin ceza hukuku uyarınca kamu
görevlisi sayılmayacakları açıklan41

mıştır. Esasında gerekçede yer alan
“kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel hukuk
kişilerince üstlenilmesi durumunda
bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı” düşüncesinin isabetli olup
olmadığı tartışmaya açıktır; zira madde metninde açık ve net bir şekilde,
“kamusal faaliyetin yürütülmesine”
her nasıl olursa olsun katılan kişilerin
“kamu görevlisi” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş, kamusal
faaliyetin özel hukuk kişisi eliyle gördürülüp gördürülmemesi arasında
bir fark gözetilmemiştir.
“Kamu Görevlisi” Tanımı
Bakımından 765 Sayılı Tck İle
5237 Sayılı Tck Arasındaki
Farklar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda
memur kavramını da içerecek şekilde
kamu görevlisi tanımına yer verilmişken, 765 sayılı TCK’nın “memur”
tanımını düzenleyen 279. maddesinde, kamu görevi ve kamu hizmeti
kavramları birbirinden ayrılarak açıklanmış ve yalnızca kamu görevi ifa
eden kişiler memur statüsünde görülmüş4, Devlet tarafından yürütülen
faaliyetler kamu görevi kapsamında
ise bu görevi yerine getiren kişinin
“memur”, kamu hizmeti ifa edecek
şekilde iş gören kişinin ise “hizmetli”
olduğu belirtilmiştir.5
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda
yer alan düzenlemeye göre memur,
“devamlı veya geçici şekilde teşrii,
idari veya adli bir amme vazifesi gören devlet veya diğer her türlü kamu
kurumları memur, müstahdemleri
ile belirtilen kamu görevini devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz,
ihtiyari veya mecburi olarak yapan
diğer kimse” olup, hizmetli olarak
değerlendirilen personel memur olarak sayılmamakta, dolayısıyla kamu
görevlisi olarak nitelendirilmemekte
idi.6 765 sayılı TCK döneminde, 5237
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sayılı TCK anlamında “kamu görevlisi” sayılan “memur” ile kamu görevlisi sayılmayan “hizmetli” kavramlarını
daha iyi anlayabilmek için belediyede görev yapan yöneticinin “kamu
görevlisi”, itfaiye erinin, aşçının, marangozun ve kadrolu işçilerin “kamu
hizmetlisi” sayıldığının bilinmesi gerekir.7
5237 sayılı TCK’nin 6/1-c maddesinde kamu görevlisinin kim olduğunun belirlenmesinde “kamusal
faaliyet” ölçütü benimsenerek8, ceza
hukuku açısından bir kişinin kamu
görevlisi olup olmadığının tespiti için
yalnızca kişinin “yürütmekte olduğu faaliyetin kamusal nitelikte olup
olmadığına” bakılması esas alınmış,
kamu personelinin idari fonksiyon altında yürüttüğü işleve bir önem atfedilmemiş, yalnızca yürüttüğü görevin
“kamusal faaliyet niteliğinde” olması
aranmıştır.9

larda belirlenmiş usullere göre verilmiş bir siyasal karara dayalı olması
ve ayrıca faaliyetin kamuya ait güç
ve yetkilerin kullanılması suretiyle
gerçekleştirilmesi gerekmektedir”
şeklinde açıklanmıştır.12 O halde,
bir kişinin ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi olup olmadığının
belirlenmesi için “kamusal faaliyet”
kavramının kapsam ve içeriğinin ne
olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Doktrinde “kamusal faaliyet”
ile “kamu hizmeti” kavramlarının
birbirleriyle aynı anlama gelip gelmediklerinin, bir başka ifadeyle eş
anlamlı olup olmadıklarının belirlen-

mesi gerektiği13, “kamusal faaliyet”
ifadesinin temelini kamu hizmeti
kavramının oluşturduğu, ancak ceza
hukuku bağlamında “kamu hizmeti”
kavramının kapsamının dar bir anlam ifade etmesi gerektiği ve “kamusal faaliyet” niteliğinde olan her
işin “kamu hizmeti” olduğunun kabul
edilmesine rağmen “kamu hizmeti”
kavramı altında yer almakta olan her
işin “kamusal faaliyet” kapsamında
olmayacağı ifade edilmiştir.14
Bu açıklamalara göre bir kişinin
“kamu görevlisi” sayılıp sayılamayacağının tespitinde belirleyici kriter,
kişinin yürüttüğü faaliyetin “kamusal faaliyet” çerçevesinde yer alıp

almadığıdır. Kişinin yürüttüğü faaliyet “kamu hizmeti” niteliğinde olsa
dahi, eğer “kamusal faaliyet” niteliğinde görülemeyecek ise o takdirde
o faaliyeti yürüten kişi ceza hukuku
bağlamında “kamu görevlisi” sayılamayacaktır.
Bu ayırım, bir işin “kamusal faaliyet” olarak nitelendirilebilecek bir
“kamu hizmeti” olduğunu belirlemek
için o kamu hizmetinin herhangi bir
özel usulle değil, genel idare esaslarına göre yapıldığının tespiti ve bu
suretle kamu hukuku ilişkisinin varlığını, dolayısıyla faaliyetin dayanağını
kanundan almasını ve faaliyet altında
yapılacak işlem ve eylemlerin yargı

denetimine açık olmasını gerektirmektedir.15
TCK.m.6/1-c’ye göre ceza hukuku bağlamında bir kimsenin kamu
görevlisi olup olmadığının tespitinde
iki kriter esas alınmalı ve bu kriterlere göre belirleme yapılmalıdır. İlk
olarak kişinin yürüttüğü faaliyetin bir
kamusal faaliyet, yani kamuya yararlı
bir iş olması gerekmektedir. Böylelikle artık eski kanun dönemindeki
kamu görevi/kamu hizmeti ayrımı
kaldırılmış, yalnızca faaliyetin kamusal olup olmadığına bakılması kriteri
getirilmiştir. Ancak bu kriter bir faaliyetin kamusal sayılması ve yürütücüsü olan kişinin de kamu görevlisi

Ceza Hukuku Bağlamında Kamu
Görevlisi Sayılmanın Şartları
TCK.m.6/1-c’de yer alan tanıma
göre kamu görevlisi, kamusal nitelikte bir faaliyetin yürütülmesine atama,
seçilme veya herhangi bir biçimde
sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir.10 Bu tanıma ve hükmün
gerekçesine göre bir faaliyetin kamusal faaliyet niteliğinde olabilmesi için
Anayasada ve kanunlarda düzenlenmiş olan usul ve esaslara göre verilen
bir siyasi kararla hizmetin kamu adına yürütülüyor olması gerekmekte,
bu faaliyeti yürüten kişinin de kamu
görevlisi sayılması bakımından maaş,
ücret veya bir karşılık alıp almamasının veya işi sürekli, süreli veya geçici
olarak yapıp yapmamasının bir önemi bulunmamaktadır.11
Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından TCK.m.6/1-c’de geçen
“kamusal faaliyet” kavramı, “kamu
adına yürütülen bir hizmetin bulunması, bunun da Anayasa ve kanun-
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sayılabilmesi için yeterli olmamakta,
ayrıca faaliyetin kamusal nitelikte sayılabilmesi için yasa veya siyasi iradenin verdiği bir karar ile kurulması
ve Anayasa’nın 128/1. maddesi gereği idamesinin genel idare esaslarına göre yapılması zorunludur.16 Bu
şartın da sağlanması halinde faaliyet
ceza hukuku bağlamında “kamusal
faaliyet” sayılacak ve yürütücüsü de
“kamu görevlisi” olacaktır. Bir başka
ifadeyle, yürütülmekte olan kamusal nitelikte bir faaliyetin, yani kamu
adına yürütülen hizmetin varlığı ve
bu hizmetin kurulması usulünün bir
siyasi irade kararı ile olması gerekmekte ve bu koşulların tamamı bir
arada bulunmalıdır.17
Bunun dışında, kamusal faaliyete
katılan kişinin bu faaliyete katılma
şekli genel idare esasları ile belirtilen kamu hukuku rejimi ve kamusal
yönetim usulleri olup, kişinin kamu
görevlisi sayılabilmesi için kamusal faaliyete katılımının özel hukuk
usulüne göre değil, kamu hukuku
usulünce olması gereklidir.18 Burada
bahsedilen kamu hizmetinde görev
alan kişinin çalışma sıfatı değil, ifa
ettiği görevin ve işin niteliğidir. 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre sözleşmeli veya geçici personel
veya işçi statüsünde olan kişinin ifa
ettiği görev makinistlik olduğunda,
yerine getirilen bu kamu hizmetinden dolayı
işlenen veya
mu-

44

hatap kalınan suçlarda kamu görevlisi sıfatı ön plana çıkacaktır.
Şu halde, yukarıda yer verdiğimiz
iki kriterin mevcudiyetinin yanında,
kişinin kamu görevlisi olduğunun kabulü için kamu idareleri veya kamu
kurumlarında faaliyet gösterirken bu
idareler veya kurumlar ile arasındaki
ilişkinin kamu hukuku ilişkisi olması zorunludur. Doktrinde de bu sebeple kamu görevlisi tanımında yer
alan “herhangi bir surette” ifadesinin
“kamu hukuku usulüne uygun surette” olarak anlaşılması gerektiği ifade
edilerek, kişinin bu kamusal faaliyete
iştirakinin kamu hukukuna ve genel
idare esaslarına göre yapılması gerektiği ifade edilmiştir.19 Netice itibarıyla tüm bu şartların bir araya gelmesi durumunda kişinin Türk Ceza
Kanunu’na göre kamu görevlisi olduğundan söz edilebilecektir.
Özel Kanunlarda
Kamu Görevlisi Kavramı
TCK.m.6/1-c’de kamu görevlisinin tanımı genel olarak yapılmış
olmakla birlikte, ceza hukuku ve
ceza yargılaması hukuku bağlamında yalnızca bu tanıma ve kapsama
girenler kamu görevlisi olarak görülemeyecek, bu tanım ve kapsama
girmemesine rağmen özel kanunlarda kamu görevlisi sayılacağı düzenlenen meslek grupları da bu statüde
kabul edilecektir.20
1136 sayılı Avukatlık Kanunu incelendiğinde, “Avukata karşı işlenen
suçlar” başlıklı 57. maddede“Görev
Sırasında veya yaptığı görevden
dolayı avukata karşı işlenen suçlar
hakkında, bu suçların hâkimlere karşı
işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır”, “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 62. maddede “Bu Kanun ve diğer
kanunlar gereğince avukat sıfatı ile
veya Türkiye Barolar Birliğinin yahut
baroların organlarında görevli olarak
kendisine verilmiş bulunan görev ve

yetkiyi kötüye kullanan avukat Türk
Ceza Kanununun 257 nci maddesi
hükümlerine göre cezalandırılır” hükümlerinin yer aldığı görülmektedir.
Buna göre avukata karşı işlenen suçlarda yargı mensubu olan hâkimlere
karşı işlenen suçlarla ilgili 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun,
görevi kötüye kullanma suçu bakımından ise kamu görevlileri yönünden düzenlenen TCK.m.257’nin tatbik edileceği ifade edilerek, avukatın
işlediği suçla ilgili olarak 1136 sayılı
Kanun’da başka atıf olmadığından ve
Avukatlık Kanunu’na da bazı suçlar
yönünden avukatların “kamu görevlisi” gibi değerlendirileceklerine dair
özel kanun olmadığından, avukatların “kamu görevlisi” kabulü ile sorumlu tutulmaları mümkün değildir.
Oysa özel güvenlik görevlileri,
TCK.m.6/1-c çerçevesinde kamusal
faaliyetin yürütülmesine katılmadıkları fikrinin benimsenmediği durumlarda dahi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 23.
maddesi gereğince kamu görevlisi
sayılmaktadırlar. Bu hükme göre
özel güvenlik görevlileri görevleriyle
bağlantı olarak işledikleri suçlardan
dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır, özel güvenlik görevlilerine karşı
görevleri dolayısıyla suç işleyenler
de kamu görevlisine karşı suç işlemiş
gibi cezalandırılırlar.
Bu nedenle, hiçbir kamu kurumunda çalışmayan, TCK.m.6/1-c’de
yer alan kamusal faaliyeti ifa etmeyen, örneğin bir sitenin özel güvenlik
görevlisi olarak çalışan kişinin, site
kurallarına göre dışarıdan almaması gereken bir kişiyi maddi menfaat
karşılığında siteye alması halinde, ifa
ettiği görev TCK.m.6/1-c anlamında bir kamusal faaliyet olmamasına
rağmen, 5188 sayılı Kanun’un 23.
maddesi uyarınca kamu görevlisi
sayılması sebebiyle rüşvet suçundan yargılanması gerekecektir. Özel

güvenlik görevlilerinin yanı sıra, aile
sağlığı merkezlerinde çalışmakta
olan aile hekimi ve diğer sağlık personeli de kendi özel kanunlarında
kamu görevlisi olarak sayılanlar arasında bulunmaktadır. 5258 sayılı Aile
Hekimliği Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan “Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları, görevleriyle ilgili ya
da görevleri başında işledikleri veya
kendilerine karşı işlenen suçlarda
Devlet memurları gibi kabul edilirler”
hükmü gereği, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personeli kamu
görevlisi sayılacak ve göreviyle ilgili bir suç işlediği iddia edildiğinde,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun gereği hakkında ancak izne
dayalı olarak soruşturma yapılabilecektir.
1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun
151. maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “Noterler, geçici noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter kâtipleri
ve katip adayları noterlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarında görev alan noterler ise ayrıca
bu görevleri ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı Türk Ceza
Kanunun uygulanması bakımından
kamu görevlisi sayılır” ve 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 60. maddesinin ikinci cümlesinde öngörülen “Kurul Başkan ve
üyeleri ile Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından
kamu görevlisi sayılırlar” hükümleri,
TCK.m.6/1-c kapsamında kalmasa
dahi kamu görevlisi sayılmanın hukuki dayanaklarındandır.
1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun askeri hizmet kavramının tanımlandığı “hizmetin tarifi” başlıklı
12. maddesinde yer alan “Bu kanunun tatbikatında (hizmet) tabirinden
maksat gerek malüm ve muayyen
olan ve gerek bir amir tarafından

emredilen bir askeri vazifeninmadun
tarafından yapılması halidir” ve yine
aynı kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “Bu kanunun tatbikatında “memur” tabirinden maksat
12. maddede yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır” hükümleri gereğince,
asker şahıslar 12. maddede açıklanan
görev, nöbet gibi vazifelerini yerine
getirdikleri süre zarfınca memur sayılacak olup, söz konusu hizmetleri
sona erdiğinde ise bu statünün dışında kalacaklardır. Bu husus, erbaş
ve er görevini ifa edenler için de geçerlidir.
Bu düzenlemeler dışında, özel
kanunları uyarınca kamu görevlisi
gibi cezalandırılacak kişiler de mevcut olup, yukarıda açıkladığımız
düzenlemelerden farklı olarak bu
kişiler, kendilerine karşı işlenen suçlar açısından kamu görevlisi sayılmamalarına rağmen, görevlerine ilişkin
olarak suç işlemeleri halinde kamu
görevlisi gibi cezalandırılacakları yasal düzenleme altına alınmıştır.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 62. maddesinin 3. fıkrasında
yer alan “Yönetim Kurulu üyeleri ve
kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden
fiil ve hareketlerinden ve özellikle
kooperatifin para ve malları bilanço,
tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri
suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi
cezalandırılır” hükmü, kendilerine
karşı işlenen suçlardan değil fakat
görevden dolayı işledikleri suçlara
yönünden “kamu görevlisi” gibi cezalandırmaya örnek gösterilebilir.
Kooperatifler Kanunu’nun 62/3.
maddesinde, kooperatif yönetim
kurulu üyeleri ile memurlarının işledikleri suçlarda kamu görevlisi sıfatı
ile yargılanacakları ibaresine yer verilmiş ancak bu kişilere karşı işlenen
suçlarda kamu görevlisi sayılacakları

belirtilmemiştir. Kooperatif yönetim
kurulu üyeleri ile memurlarının ceza
hukuku ve ceza muhakemesi hukuku
bakımından kamu görevlisi sayılmanın külfetlerine katlanmak zorunda
olduğu ancak bu görevi ifa etmenin
nimeti olarak sayılabilecek, en azından ceza hukukunun “ödeticilik”
fonksiyonunun ifasında, suçun nitelikli halinin kamu görevlisine karşı
işlenme olarak düzenlendiği suçlarda, failin suçun bu nitelikli halinden
cezalandırılmayacağı, yani kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile memurlarının kamu görevlisi sayılmanın
nimetinden
yararlanamayacakları
görülmektedir. Kooperatifler Kanunu’nda yer verilen bu hüküm “eşitlik”
ve “adalet” ilkelerine aykırıdır. Çünkü
benzer durumda olan, yani özel kanunlar vasıtası ile kamu görevlisi olduğu kararlaştırılan kişilerin kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından
da kamu görevlisi sayılacağı öngörülmüştür. Bununla birlikte, 1163 sayılı
Kanun’un 62. maddesinde bu yönde
bir düzenlemeye açıkça yer verilmediği, açık bir düzenleme olmaksızın,
yorum veya kıyas yoluyla bu kişilere
karşı işlenen suçları kamu görevlisine karşı işlenmiş saymanın da suçu
işlediği iddia edilen kişi bakımından
hukuka aykırılık teşkil edeceği, zira
kanunda bu neviden bir hüküm olmadan böyle bir yol izlemenin “suçta
ve cezada kanunilik” ilkesine aykırılık
teşkil edeceği kanaatindeyiz.
Bunun yanı sıra, “İşkence” başlıklı TCK.m.94/4’de yer alan “Bu suçun
işlenişine iştirak eden diğer kişiler
de kamu görevlisi gibi cezalandırılır”
hükmü gereği, bir özgü suç olan, ancak kamu görevlisi sıfatını haiz olan
kişilerce işlenebilen işkence suçuna kamu görevlisi ile birlikte iştirak
eden kişi, TCK.m.6/1-c anlamında
kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın kamu görevlisi sayılacak
ve kamu görevlisi gibi cezalandırıla45

caktır. Dolayısıyla bu başlık altında
değindiğimiz düzenlemeler yalnızca
özel kanunlarda değil, Türk Ceza Kanunu’nda da mevcuttur.
Yazımızın bu kısmında, “kamu
görevlisi” kavramı ile ilgili olarak
vakıf yönetim organlarında görevli
kişilerin statüsünden de bahsetmek
gerekir. Mülga 2762 sayılı Vakıflar
Kanunu’nun 35.maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ceza kanununun tatbikinde vazifelerinden doğan suçlardan dolayı mütevelli memur sayılır”
hükmü uyarınca, vakıf yöneticisi olarak görev yapan kişilerin ceza hukuku açısından kamu görevlisi sayılacakları açıkça düzenleme altına
alınmıştır. Buna karşılık, 27.02.2008
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2762 sayılı
Kanun’u ilga eden 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 43. maddesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde
yer alan Vakıflar Meclisi üyelerinin
ceza hukuku açısından kamu görevlisi sayılacakları düzenleme altına alınmış olup, vakıfların mütevelli
heyetleri veya vakıf personellerinin
kamu görevlisi sayılacaklarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu sebeple, vakıfların üçüncü
başlık altında açıklamış olduğumuz
TCK.m.6/1-c kapsamında da kamusal faaliyet yürüttükleri söylenemeyeceğinden, vakıf personel ve mütevelli heyetlerinin güncel durumda
ceza hukuku açısından kamu görevlisi sayılmalarının mümkün olmadığı
belirtilmektedir.21 Yargıtay 5. Ceza
Dairesi’nin 04.06.2012 tarih ve
15063/6199 sayılı
kara-
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rında, “Suç tarihlerinde, Mülhak …
Vakfı’nın mütevellisi olan sanığın,
her iki vakfın gelir ve giderlerine
ilişkin olarak değişik tarihlerde yapmış olduğu usulsüz işlemlerle vakıf
paralarını mal edinmesi şeklinde
gerçekleştiği kabul edilen eyleminin, hükümden sonra 27.02.2008
tarihinde yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda, 2762 sayılı
Vakıflar Kanunu’nun 35/2. maddesindekine benzer bir hükme yer verilmemiş olması da gözetilerek, 5237
sayılı TCK’nın 155/2. maddesinde tanımlanan ‘hizmet nedeniyle güveni
kötüye kullanma’ suçunu oluşturup
oluşturmayacağının karar yerinde
tartışılması lüzumu…” şeklindeki hükümle bu konu vurgulanmıştır.22
Bir an için vakıf yöneticilerinin
TCK m.6/1-c kapsamında kamusal
faaliyet yürüttükleri görüşü ileri sürülebilecek olsa dahi, üçüncü başlık
altında detaylıca izah ettiğimiz kamu
görevlisi sayılmanın şartları yönünden yalnızca kişinin kamusal faaliyet
yürütmesinin yeterli olmayacağı,
aynı zamanda faaliyeti yürüttüğü
kurum ile arasındaki ilişkinin kamu
hukuku ilişkisi olması gerektiği de
kamu görevlisi sayılmak açısından
zorunlu şartlar arasında yer aldığından, bu şartın
vakıf yöneticileri

için yerine gelmediğini, bu sebeple
de vakıf yöneticilerinin kamu görevlisi sayılmayacaklarını ifade etmeliyiz.
Kamuya yararlı olup olmadıklarına
bakılmaksızın vakıflar ve dernekler “kamu kurumu” olmadıkları gibi,
kamu kurumu niteliğinde de sayılmaz. Hatta kamuya yararlı bir dernek
olan Türk Hava Kurumu da, Bakanlar Kurulu tarafından 2008 yılında
çıkarılmış Tüzükle yönetilse dahi,
Türk Hava Kurumu’nda görev alanlar
ve çalışanlar “kamu görevlisi” sayılmazlar. 5253 sayılı Dernekler Kanunu
ve 20.10.2008 tarih ve 2008/14307
numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile
çıkarılan Türk Hava Kurumu Tüzüğü
incelendiğinde, THK yönetiminde
görev alan ve bu kurumda çalışanların kamu görevlisi sayılmayacakları
sonucuna ulaşılmaktadır.
Vakıf üniversitelerinde görev
yapan öğretim üyeleri ile diğer çalışanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nda açık hüküm olmamakla
birlikte, ifa ettikleri görev ve kamu
hizmeti yönünden “kamu personeli”
olarak değerlendirildikleri görülmekle, görevden kaynaklanan suçlar
yönünden TCK.m.6/1-c kapsamına girerler.23
Danıştay 1. Dairesi’nin
18.04.2019
tarihli,

2019/682 E. ve 2019/647 K. sayılı
kararında, 02.12.2016 tarih ve 6764
sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53.
maddesinin (c) bendinin 2 numaralı
alt bendindeki “üniversite” ibaresinin “Devlet ve vakıf yükseköğretim”
olarak değiştirilmiş olduğu, böylelikle vakıf yükseköğretim kurumlarının rektörleri, rektör yardımcıları ile
üst kuruluş genel sekreterlerinin bu
madde kapsamında soruşturulmasına imkân tanındığı ancak bu değişikliğin sadece vakıf yükseköğretim kurumlarının rektörlerini, rektör
yardımcılarını ve üst kuruluş genel
sekreterlerini sınırlı olarak kapsadığı
gerekçeleriyle, bu kurumlarda görev
yapan akademik ve idari personelin rektör, rektör yardımcıları ve üst
kuruluş genel sekreterlerinden ayrı
olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 53. maddesinin kapsamı
dışında yer alacağı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinde bu kişilerin maddede belirtilen
soruşturma usulüne tabi olacakla-

rına ilişkin açık bir düzenlemeye yer
verilmediği, dolayısıyla vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan
akademik ve idari personelin görevlerini yaptıkları sırada işledikleri
iddia edilen suçlarla ilgili genel hükümlere göre soruşturma yapılması
gerektiği belirtmiştir.
Bahse konu kararda Danıştay’ın
vakıf üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personelin yalnızca
soruşturma usulüne ilişkin bir değerlendirmeye yer verdiğini, bu kişilerin
kamu personeli/görevlisi sayılıp sayılmadığı ile ilgili bir açıklamaya yer
vermediğini, şu halde kamu görevlisi
sayılma bakımından TCK.m.6/1-c’nin
esas alınacağı, bu kapsamda soruşturma iznine tabi olmadan soruşturulabilen vakıf üniversitesi akademik
ve idari çalışanlarının işledikleri suçlardan ve kendilerine karşı işlenen
suçlar bakımından kamu görevlisi
sayılacağını ifade etmeliyiz.

Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 53. maddesinin (c) bendinin Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 140.
maddelerine aykırılığı ileri sürülerek
açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesi, ilgili hükmün Anayasaya aykırılık oluşturmadığına karar vermiştir.24
Netice itibarıyla, hukuk düzeninin
bütünlüğü çerçevesinde hem kendilerine karşı görevi nedeniyle işlenen
hem de kendi görevleri dolayısıyla
işledikleri suçlarda, vakıf üniversitelerinde görev alan yönetim kademesi
ile birlikte öğretim üyelerinin ve diğer çalışanların kamu görevlisi sayılmalarının isabetli olacağı kanaatindeyiz. Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk
Bölümü’nün yukarıda yer verdiğimiz
kararında belirtildiği üzere, vakıf
üniversiteleri de kanunla kurulur ve
kamu tüzel kişiliğini haizdir. Nitekim
yükseköğretim elemanlarının vakıf
üniversitesinde görev yapsalar da
görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri gibi özlük haklarının kanunla düzenleneceği Anayasa
ile teminat altına alınmıştır.
O halde vakıf üniversitelerinde sürekli ve
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düzenli kamu hizmetinde çalışan
öğretim üyeleri ve diğer personelin
statüsü, göreve alınması, hak ve yetkileri gözetildiğinde, idare hukuku
kapsamında kamu personeli sayılacakları açık olduğundan ve kurumları
ile ilişkilerinin kamu hukuku ilişkisi
niteliğinde olduğu söylenebileceğinden, TCK.m.6/1-c kapsamında kamu
görevlisi olduklarını ifade etmemiz
gerekir.
Kanaatimizce, vakıflar arasında
kamuya yararlı faaliyet gösteren vakıflar ve özel vakıflar şeklinde ayrım
yapılması suretiyle, kamuya yararlı
faaliyet gösteren vakıfların mütevelli
ve yöneticilerinin mülga olan 2762
sayılı Vakıflar Kanunu’nun yukarıda
açıklamış olduğumuz 35. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenlemesine benzer şekilde kamu görevlisi
sayılacaklarına ilişkin düzenlemenin
5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda da
yer alması gerekmektedir.
Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi
Sayılmanın Sonuçları
TCK.m.6/1-c kapsamında kamu
görevlisi sayılmanın hem ceza muhakemesi hukuku ve hem de ceza
hukuku bakımından bazı sonuçları
bulunmaktadır. Bu sonuçlardan bazıları kamu görevlisi sayılan kişinin
lehine iken, diğerleri aleyhine olarak
değerlendirilebilir.
Kural olarak, ceza kanunlarında
düzenlenen suçlar herkes tarafından
işlenebilmekle birlikte, belirli suçlar
ancak özel yükümlülük altında olan
ve belirli faillik niteliğini haiz kişiler
tarafından işlenebilmektedir. Bu gibi
istisnai olarak sadece belirli kişilerce
işlenebilen ve ancak belirli kişilerin
faili olabileceği suçlara “özgü suçlar”
denilmektedir. Ayrıca özgü suçlarda
“bağlılık kuralı” başlıklı TCK m.40/2
gereğince; ancak özel faillik niteliğini
haiz kişilerin fail olabilmesi kuralının
yanı sıra, bu suçların işlenişine iştirak
48

eden kişiler yalnızca azmettiren veya
yardım eden olarak sorumlu tutulabilmektedir. Kamu görevlisi kavramı da ceza kanunumuzda yer alan
bazı özgü suçlar açısından karşımıza
çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, suçun
kamu görevlisi sıfatını haiz kişi tarafından işlenmesi, bazı suçlar bakımından nitelikli hal oluşturmaktadır.
Bir suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde de
bazı suç tiplerinin nitelikli hali meydana gelmektedir.
Bir kimsenin kamu görevlisi sıfatını haiz olup olmadığının tespitinin önem arz ettiği diğer durum da
ceza muhakemesi süreci ile ilgilidir.
CMK.m.160/1 uyarınca ceza muhakemesi süreci, Cumhuriyet savcısının suç işlendiği izlenimi veren bir
hali öğrenmesi üzerine soruşturma
açıp işin gerçeğini araştırması ile
başlamaktadır. Kural olarak soruşturma evresi ceza muhakemesinde
Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen
başlatılmaktadır. Ancak belirli durumlarda soruşturmaya başlanması
veya kovuşturma aşamasına devam
edilebilmesi için bazı koşulların mevcudiyeti gerekebilmektedir. Soruşturmanın başlatılabilmesi, yürütülebilmesi veya kovuşturma aşamasına
geçilebilmesi için gerekli olan şartların tümü “muhakeme engelleri” veya
“ceza muhakemesi şartları” olarak
adlandırılmaktadır.25 Bu muhakeme
şartlarından bir tanesi izin müessesesidir. Kamu görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili soruşturmaya başlanılabilmesi için yetkili
merciin izni gerekir. Bu izin verilmediği takdirde muhakeme engeli söz
konusu olacak ve o kamu görevlisi
hakkında soruşturmaya başlanamayacaktır. İzin şartı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun’da
düzenlenmiş olup, bu kanuna göre
kamu görevlisinin işlediği iddia edi-

len görev suçları ile ilgili olarak yetkili merciden izin alındıktan sonra
dava açılabilecek, örneğin resmi
belgede sahtecilik suçunu bir kamu
görevlisinin görevi gereği düzenlemekle yetkili olduğu bir belge üzerinde işlediği iddia edildiğinde 4483
sayılı Kanun gereği soruşturma izni
alınması gerekli olacaktır.26 Bu tip bir
soruşturma usulü yalnızca 4483 sayılı Kanuna tabi olan kamu görevlileri
açısından söz konusu olmayıp, örneğin avukatların da “yargı görevini yapan” sıfatını haiz olmaları sebebiyle,
görevleri dolayısıyla veya görevleri
sırasında bir suç işledikleri iddia edildiğinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi gereğince Adalet Bakanlığı’nın vereceği izin üzerine
haklarında soruşturmaya başlanabilecektir. Avukatlarla ilgili izin, kamu
görevlilerinden farklı olarak, özel
kanun niteliği taşıyan Avukatlık Kanunu’nda ayrıca düzenlenmiş olup,
benzer düzenleme 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 82 vd.
maddelerinde yer almaktadır. Bazı
suçlar (örneğin zimmet, ihaleye fesat
karıştırma suçları) ise 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun
17. maddesine göre muhakeme koşulu olan iznin dışındadır.
Sonuç
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin karşılığında ceza yaptırımı öngörülen fiiller için değil, birey hak ve
hürriyetlerini cezai nitelikte kısıtlayan tüm kurallar bakımından geçerli
olduğu, kanunların taşıması gereken
“belirlilik” ve “öngörülebilirlik” ilkelerine uygun olarak TCK.m.6/1-c’de yer
verilen “kamu görevlisi” tanımının da
bu ilkelere uygun biçimde yorumlanması gerektiği, bu kavramın özellikle
özgü suç niteliğinde suçların tespitinde geniş yorumlanarak “kamu görevlisi” kapsamının gereğinden fazla

genişletmemesi gerektiği tartışmasızdır.
Açıkladığımız nedenlerle 5237
sayılı TCK’da, 765 sayılı TCK’dan
farklı olarak “memur” kavramı yerine
“kamu görevlisi” kavramı kullanılmasının karışıklığı gidermediğini, kanun
metninde yer alan ve ceza hukuku
bağlamında kamu görevlisi sayılabilmek için en önemli kriter olarak belirlenen “kamusal faaliyet” kavramının içeriğinin ve kapsamının muğlak
kaldığını, halbuki bu tanımın sınırlarının çok açık ve net bir şekilde, hiçbir
tartışmaya yer bırakmayacak şekilde
belirlenmesi gerektiği, bunun “suçta
ve cezada kanunilik” ilkesine uygun
olacağı, TCK.m.6/1-c dışında meslek
faaliyetlerini ve uyulması gereken
kuralları düzenleyen özel kanunlarda
da kişilerin ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku bakımından kamu
görevlisi sayılabilecekleri veya kamu
görevlisi gibi cezalandırılabilecekleri
yönündeki düzenlemelerin sayısındaki fazlalığın uygulamada karışıklığa yol açabileceğini, bireylerin kamu
görevlisi sayılıp sayılmaması haklarında uygulanacak ceza yaptırımını,
niteliğini, soruşturma usulünü etkilediğinden, bu tespitin doğru yapılmasının son derece önemli olduğunu
belirtmek isteriz.
Anayasa
Mahkemesi
Genel
Kurulu’nun 10.06.2021 tarihli ve
2014/6548 sayılı kararının 81. Paragrafında, “Latince ‘Nullum crimen
nulla poena sine lege’ cümlesiyle ifade edilen ve Anayasa’nın 38.
maddesinde koruma altına alınan
‘Kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesinin en önemli ayaklarından biri
olan suç ve cezaların belirliliği ilkesi, suç tipinin ve cezanın karışıklığa
yer bırakmayacak bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak birey hak ve
özgürlüklerinin korunmasının güvencesini oluşturmaktadır. Suç tipleri ve bunlar hakkında öngörülen

cezanın kapsamı yönünden geçerli
olan belirlilik ilkesi sayesinde suçlar ve cezalar önceden belirlenerek
kişi hürriyetlerinin sınırları çizilmektedir” ifadesine yer verilerek, tüm
ceza normlarında “hukuki öngörülebilirlik” ve “belirlilik” ilkelerinin önemi vurgulanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında vurguladığı
“suç ve cezaların kanuniliği” ilkesinin kimlerin ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi olacaklarının tespitinde belirleyici olan TCK.m.6/1-c
hükmü açısından da göz önünde
bulundurulması ve hükmün burada
vurgulanan unsurları sağlaması gerektiği kanaatindeyiz.
“Kamu görevlisi” kavramının
kanunlarda dağınık olarak düzenlenmesi yerine, bu konuda özellikle
ceza hukuku ve idare hukuku açısından birlik sağlanmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Mevcut durumda
kamu görevlisinin kim olduğunun ve
kapsamının TCK.m.6/1-c’de ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
ayrı düzenlendiği görülmektedir. 657
sayılı Kanun uyarınca kamu hizmetleri yalnızca memur tarafından değil,
sözleşmeli veya geçici personel ve
işçiler eliyle de gördürülmektedir.
Kamu hizmeti veren sözleşmeli veya
geçici personel veya işçi ise idare
hukuku kapsamında memur sayılmadığı halde, TCK.m.6/1-c uyarınca
ve yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarımızda öngörülen şartların kurum
ve ifa edilen görev ile işin niteliğinden hareketle “kamu görevlisi” sayılabilecektir.
Bu durumda, her somut olayın
özelliğinden ve yukarıda yer verdiğimiz mevzuat ile burada değinmediğimiz özel kanunlar uyarınca yerine
getirdiği görevden veya işinden dolayı suça karışan veya kendisine karşı suç işlenen kişinin kamu görevlisi
gibi muamele görüp görmeyeceği
tespit edilecektir. •
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AiHS KAPSAMINDA
iFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Av. Begüm GÜREL
İstanbul

D

üşüncelerin ifade edilmesi ve
ifade edilme yolları, günümüzde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Demokratik toplumların en önemli özelliğinden
biri olan ifade özgürlüğü, haiz olduğu
önem dolayısıyla hem ulusal hem
de uluslararası düzenlemelerle korunmaktadır. Demokrasi için hayati
önem taşıyan ifade özgürlüğü özgür,
bağımsız ve çeşitlilik içeren medyayı
ve herkesin siyasi tartışmalarda yer
alabilmesini de garanti eder.
İfade özgürlüğü birtakım ödev
ve sorumlulukları da beraberinde
getirerek özgür toplumların yaratılabilmesi için gerekli alt yapıyı sağ-
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lamaktadır. Bu sebeple, ayrım yapılmaksızın her bireyin ifade özgürlüğü
devletler tarafından garanti altına
alınmalıdır. Böyle hukuksal olanakların ve güvencelerin bulunması, insanın fikir ve davranışlarından ötürü
kınanmamasını da sağlayacaktır.
İfade özgürlüğünün korunmasına
yönelik mücadele, düşüncenin rahatlıkla açıklanabilmesi ve kaynaklara
özgürce ulaşılabilmesi için uluslararası alana taşınmıştır. Uluslararası
alanda ifade özgürlüğünü korumaya
yönelik en önemli araçlardan biri,
Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. Sözleşme, kişi ayrımı yapmaksızın herkesin

ifade özgürlüğünü garanti altına almakta ve yalnızca kişiliğe bağlı olarak düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyetinin sınırlandırılmasını insan
hakları ihlali olarak değerlendirmektedir. Sözleşme 10. maddesiyle her
türlü düşünceyi koruma altına almaktadır. Düşüncenin değerli ya da
değersiz olması, topluma faydalı ya
da faydasız olması veya ticari yarar
saikiyle yapılması vb. bir ayrıştırma
yapılmamıştır.
Sözleşmenin denetimini sağlayan organ ise Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi’ne
bağlı olarak kurulan denetim organı

olarak faaliyet göstermekle beraber, sözleşmenin sağladığı hakları
koruma görevi ilk olarak ilgili devletlerin sorumluluğundadır. Devletler bu yükümlülüklerini ihlal ettiği
takdirde hakları ihlal edilen kişiler,
mahkemeye başvurarak haklarının
korunmasını sağlayabilirler. Mahkeme, Fransa’nın Strazburg şehrinde
bulunmakla birlikte yargıçlar devlet
adına seçilirler ancak devleti temsil
etmezler, bağımsızlıkları önemlidir.
AİHS - Madde 10
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çeşitli hakları garanti altına
almakla beraber, ifade özgürlüğü
özel bir öneme sahiptir. Sözleşmenin 10. maddesinde ifade özgürlüğü
düzenlenmiştir. İfade özgürlüğü ile
koruduğu hak ve özgürlükler ve sınırlamaları, 10. maddede şöyle ifade
edilmektedir: “Herkes ifade özgür-

lüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu
makamlarının müdahalesi olmaksızın
ve ülke sınırlarıyla kısıtlanmaksızın,
bir görüşe sahip olma, haber ve görüşleri alma ve verme özgürlüğünü
de içerir. Bu madde devletin radyo
yayıncılığını, televizyon ve sinema
işletmeciliğini izne bağlamasına engel değildir. Ödev ve sorumluluk da
yükleyen bu özgürlükler, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu
güvenliği, suçun veya düzensizliğin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref
ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi,
yargı organının otorite ve tarafsızlığının korunması amacıyla, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve
hukukun öngördüğü formalitelere,
şartlara, yasaklara ve yaptırımlara
tabi tutulabilir.”
İfade etmek gerekir ki ifade öz-

gürlüğü, toplumların ilerlemesi ve
gelişimi için esaslı koşullardan biridir. Fakat ifade özgürlüğü, içeriğine
bakılmaksızın her ifadenin koşulsuz
korunacağı anlamına da gelmemektedir. Bu hak da diğer hak ve özgürlüklerde olduğu üzere birtakım
sınırlamalara tabi tutulabilmektedir.
Fakat ifade özgürlüğüne yapılan
müdahaleler daha istisnai nitelikte
olmalı ve sınırlamalar dar yorumlanmalıdır. Kamu makamlarının ifade
özgürlüğüne yaptığı müdahalelerin
ikna edici ve inandırıcı olması hayati önem arz eder. AİHM için ulusal
makamların gösterdiği gerekçelerin
ilgili ve yeterli olması gerekir. Yapılan müdahalenin meşru olabilmesi
için hak ve müdahale arasındaki adil
dengenin korunması, ifade özgürlüğü ile korunan hakla orantılı, daha
farklı bir kısıtlamanın mümkün olmaması gerekir.
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AİHM, ihlal olup olmadığını incelerken münhasır yetki alanına sahip devletlerin takdir alanını da göz
önünde bulundurur. Handyside/
Birleşik Krallık kararında Mahkeme,
devletlerin takdir yetkisine şöyle
atıfta bulunmuştur: “Sözleşme’nin
10/2. fıkrası, Sözleşmeci Devletlere
bir takdir alanı bırakır. Hukukun öngördüğü bu alan hem ulusal yasa koyucuya hem de yürürlükteki hukuku
yorumlamak ve uygulamakla görevlendirilmiş yargılama makamına tanınmıştır.”
Sözleşmenin garanti altına aldığı
ifade özgürlüğü, devletlere negatif
ve pozitif yükümlülükler yüklemektedir. Devletin negatif yükümlüğü,
10. maddede düzenlenen ifade özgürlüğünün kullanımına müdahale etmeme yükümlülüğüdür; kamu
otoritesinin bu hakkı yasak ve yaptırımlara tabi tutmamasını ifade eder.
Devletlerin pozitif yükümlülüğü ise
ifade özgürlüğünün korunması ve
sürdürülmesidir. Ülkede kaos ve korku ortamı olmadan fikir ve düşüncelerin serbestçe ifade edilebilmesi
gerekir.
Sözleşmenin garanti altına aldığı ifade özgürlüğünün kapsamı düşünme, konuşma, açıklama, görüşe
sahip olma, haber ve görüşleri alma
ve verme özgürlüğüdür. İfade tarz
ve biçimleri ile ifade araçları da bu
hak kapsamında korunmaktadır. Ki-
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şinin herhangi bir endişe duymaksızın fikre sahip olması ve bunu ifade
edebilmesi, görüşe sahip olabilme
özgürlüğünü ifade eder ve bu hakkın
korunması açısından ifade tarzları
arasında da ayrım yapılmamaktadır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki gösteriye
katılmak, bildiri dağıtmak da ifade
özgürlüğünün korunması altındadır.
Dolayısıyla 10. madde uyarınca ifadenin içeriği ve aktarılış şekli, hakkın korunması için önemli değildir.
Örneğin ifade, televizyon yayınları
veya internet aracılığıyla, hatta resim
ya da sessiz kalma şeklinde olabilir.
Fakat 10. madde kapsamında korunması tartışmalı olan konular da
vardır. Bunlar, "tarihi gerçekleri inkâr
söylemleri, demokratik rejimleri yıkmayı amaçlayan söylemler, ırkçılık ve
hoşgörüsüzlüğe dayalı olan nefret
söylemleri, dinsel kin ve nefret içeren söylemler" şeklinde sayılabilir.
İfade özgürlüğünün 10. madde kapsamında korunması, bu söylemlerin
her durumda korunacağı anlamına
gelmemektedir.
Basın Özgürlüğü
İfade özgürlüğünün en önemli
unsuru ise basın özgürlüğüdür. Dönmezer’e göre basın özgürlüğü haber,
fikir ve düşünceleri bilme, bunlara
ulaşabilme ve toplama hakkını, ayrıca haber, fikir ve düşünceleri yorumlayabilme ve analiz edebilme, hatta

eleştirebilme hakkını, son olarak haber, fikir ve düşünceleri bastırma (tabetme) ve basılmış eserleri dağıtabilme hakkını kapsamaktadır. Özek’e
göre ise basın özgürlüğü haberlere
ulaşma, yayınlama ve dağıtma hak
ve özgürlüğünü, eleştiri, inceleme
ve yaratma hakkını barındırmaktadır.
Düşüncenin bir anlam ifade edebilmesi için rahatlıkla ifade edilebilmesi
gerekir. Basın hem düşünce oluşumu
ve haber özgürlüğüne hem de gündem oluşturulmasına yardımcı olarak politika oluşturulmasını destekleyip yasama, yürütme ve yargı erkinin
dışında dördüncü kuvvet olarak işlev
üstlenir.
Basın, kamuoyunun bilgi ve görüş alma işlevini de üstlenmektedir.
Fakat basın özgürlüğü de sınırsız değildir; Mahkeme, 10. madde ile basın
özgürlüğünün kullanımını birtakım
sınırlamalara tabi tutmuştur.
Basın özgürlüğünde önemli olan
konulardan biri de siyasal rolü olan
kişiye karşı yöneltilen eleştiridir. Bu
eleştirilerin sınırının nasıl belirleneceği, hakkın kapsamının belirlenmesi için hayati önem arz eder. Siyasi
hayatta aktif rol üstlenen kişiler ve
medyada yer bulan kişiler, basın-yayın organlarının daha fazla ilgi alanına girmekte ve geniş bir kitlenin
dikkatini çekmektedirler. Siyasi rol
üstlenen biri eleştiriye açık olan bir

açıklama yapıyorsa dikkatlerin yönelmesi de doğal olacaktır.
AİHM, hükümeti eleştirmenin hoş
görülebilir sınırlarının kişileri ve politikacıları eleştirme sınırından daha
geniş olduğunu şöyle ifade etmiştir:
“Hükümeti eleştirmenin hoş görülebilir sınırları, kişileri ve hatta politikacıları eleştiri sınırından daha geniştir.
Demokratik bir sistemde hükümetin
eylemleri ve ihmalleri, sadece yasama ve yargılama organlarının değil,
basının ve kamuoyunun da yakından incelemesine tabidir. Dahası,
hükümetin işgal ettiği üstün mevki,
özellikle muhaliflerin veya medyanın haksız saldırılarını ve eleştirilerini
karşılamak için başka araçları kullanabileceği durumlarda, ceza davasına başvurmaktan kaçınmayı gerektirir. Ancak yetkili devlet makamları,
kamu düzeninin güvencesi olmaları
sıfatıyla, temelden yoksun veya kötü
niyetle oluşturulmuş iftira niteliğindeki suçlamalara, aşırıya kaçmadan ve gereği gibi tepki göstermeyi
amaçlayan cezai nitelikte önlemleri
de almakta serbesttirler.”
Basın özgürlüğü, yasal düzenlemelerle de korunmuştur. Basın
özgürlüğünün Türkiye’deki yerine
bakıldığında, ilk sırada 1982 Anayasası’nın 28.maddesi dikkat çeker. Bu
düzenleme, basının hür ve sansür
edilemez olduğunu vurgulamaktadır.
Basın özgürlüğünün sınırlanmasında
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ise 26 ve 27. maddelere atıf yapılarak kanunla sınırlanabilecek hususlar
vurgulanmıştır. Basın özgürlüğüyle
ilgili önemli düzenlemelerden biri de
09.06.2004 tarih ve 5187 sayılı yeni
Basın Kanunu’dur. Bu kanun, AİHS’in
10. maddesinin etkilerini barındırmakta olup, kanunun 3. maddesinin
1. fıkrasıyla basının özgür olduğu,
bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını
içerdiği düzenlenmiş, 2. fıkrasıyla
-AİHS’e paralel biçimde- basın özgürlüğünün kullanılmasının ancak
demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret
ve haklarının, toplum sağlığının ve
ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının
açıklanmasının veya suç işlenmesinin
önlenmesi, yargı gücünün otorite ve
tarafsızlığının sağlanması amacıyla
sınırlanabileceği üzerinde durulmuştur.
Yayın Yasağı
İfade özgürlüğü sınırlanmasının
en görünür olduğu alan, yayın yasaklarıdır. Demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan ifade
özgürlüğü, yayın yasakları aracılığıyla kesintiye uğratılabilmektedir. Bu
tür sınırlamaların mutlaka Anayasamızın 13. maddesine uygun olarak ve sınırlı sınırlama nedenlerine
uyularak, temel hak ve özgürlüklerin
özlerine dokunulmaksızın, ölçülülük
ilkesi gözetilerek ve ancak kanunla
yapılması zorunludur. Uygulamaya
bakıldığında, soruşturma evresinde
yayın yasağı tedbiri basılmış eserleri de kapsamakta ve Anayasanın
28. maddesi, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrası
ya da 25. maddesi gerekçesi, dayanak olmak kullanılmaktadır. Ayrıca
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 153. maddesinin 2. fıkrası
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gerekçe gösterilmek suretiyle de yayın yasağı kararı verilmektedir. 5187
sayılı Basın Kanunu’nun 25. maddesi el koyma, dağıtım ve satış yasağı
tedbirleriyle yayın yasağına aracılık
etmekte fakat tek başına yayın yasağına gerekçe oluşturmamaktadır. Yayın yasağı bu maddede düzenlenen
el koyma, dağıtım ve satış yasağının
bir sonucu olarak karşımıza çıkar ve
bu tedbirlerden herhangi biri verilmeksizin sadece bu madde sebep
gösterilerek yayın yasağı kararı verilemez. Fakat belirtmek gerekir ki
uygulamada gizlilik kararı olarak da
bilinen müdafin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması (CMK.m.153/2)
kararı, yazılı ve görsel iletişim araçlarına mutlaka yayın yasağı getirilmesi
anlamına gelmemekte, sadece müdafiin belirli bir konu ya da konularla
ilgili dosyanın içeriğini inceleme ve/
veya örnek alma haklarını sınırlandırmaktadır.
İfade özgürlüğünün haiz olduğu önem, bu hakkın özel olarak korunmasını gerektirmektedir. İfade
özgürlüğünün sınırlandırılabilmesi
için öncelikle müdahale türlerinin
belirlenmesi gerekir. Bu müdahaleler de uygulamada tazminat, ceza
mahkûmiyeti, yayın yasakları, yayın
toplama, yayıncılık ruhsatı vermeme,
gazetecinin kaynağını açıklamaya

zorlanması, bildiri dağıtma esnasında yakalanma ve gözaltına alınma,
göstericinin yakalanması, engellenmesi gibi geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilmektedir. Müdahale
sadece bir yaptırım olmak zorunda
değildir; yaptırım tehdidi ya da ifade
özgürlüğüne yönelen sonuçlanmamış bir müdahale sürecinin olması da
AİHM’e göre müdahale olarak değerlendirilir. Mahkemenin ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında aradığı
meşruluk koşullarından bir diğeri ise
müdahalenin hukuken öngörülmüş
olmasıdır. Mameke, ifade özgürlüğüne yönelen sınırlama ve müdahalelerin hukukilik koşulunu taşımasını ifade ederek, hukuk devleti ve hukukilik
kriterlerinin önemini vurgulamıştır.
Hukuken öngörülme kriterini yerine
getirebilmek için öncelikle müdahaleyi ihtiva eden hukuki bir temel
olmalı, bu temel herkes tarafından
erişilebilir olmalıdır ve böylece bireylere hukuki güvence sunarak kişileri
bilgilendirmelidir. Hukukun üstünlüğüyle bağdaşmayacak yasal zemin,
AİHM için kabul edilebilir bir sınırlama değildir ve hukuken öngörülebilir
olma kriterini geçemez.
Sonuç
İfade özgürlüğü, bu hakkın korku
duyulmadan ve hukuka aykırı sınırla-

ma ve müdahalelere tabi olunmadan
kullanılmasını gerektirir. Bu hak insanların rahatlıkla adalete ulaşabilecekleri, insan haklarından faydalanarak kendilerini ifade edebildikleri açık
ve adil toplumlar için hayati öneme
sahiptir. Pascal, ifade özgürlüğünün
önemini şöyle ifade etmiştir: “İnsanlığın muhteşemliği düşüncelerinin gücünde yatar.”
Dünyanın dört bir yanında devletler pozitif ve negatif yükümlülükleri aracılığıyla bu hakkı korumaya
ve sürdürmeye çalışmaktadır. Devlet, nefret söylemlerini ve kışkırtıcı
söylemleri engellemekle yükümlü
olmakla birlikte, ifadenin serbestçe
dolaşabilmesi için gerekli yasal zemini oluşturmalı ve bireyleri kişisel ilişkilerde dahi korumalıdır.
Kişi kendisi veya başkası adına
görüşlerini rahatça ifade edebilmelidir. İfade özgürlüğü, bünyesinde görüş sahibi olma, bilgi ve düşüncelere
erişim, bilgi ve düşünceleri yayma
gibi hakları da ihtiva etmektedir. Bu
hakların korunması için ülkelere daha
fazla yükümlülük düşmektedir. Demokratik toplumların vazgeçilmez
unsurlarından biri olan ifade özgürlüğü, toplumun ilerlemesi ve insan gelişimi için her koşulda garanti altına
alınmalıdır. •
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u çalışmanın konusunu teşkil
eden ipotek hakkı, TMK.m.893
ve devamındaki hükümler çerçevesinde, “tescile tabi kanuni ipotekler”
başlığı adı altında düzenleme alanı
bulmuştur. Yapı alacaklılarının alacaklarını temin edebilmeleri, emeklerini, malzemelerini veya giderlerini
ileride doğabilecek aksaklıklardan
kaynaklı olarak garanti altına alabilmeleri amacıyla kanun, alacaklılara,
koruyucu biçimde tescile tabi bir
kanuni ipotek hakkı tanımıştır. Bu kanuni hak, uygulamada “yapı ipoteği
veya yapı alacaklısı ipoteği” olarak
adlandırılmaktadır.
I. YAPI İPOTEĞİNİN TARAFLARI
A. İPOTEK ALACAKLISI
Yapı ipoteğinin tescilini alacakları
açısından isteyebilen kişiler, yükleniciler, alt yükleniciler ve zanaatkârlar
olmak üzere üç ana gruba ayrılmak-
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tadır. Fakat yazının devamında diğer
kişiler de sayılmıştır.
1. Yükleniciler
Yükleniciler, kural olarak yapı sahibi ile arasındaki eser sözleşmesi
gereği yapı sahibi hesabına sözleşmede öngörülen yapı işini yapmayı,
yani eseri kısmen ya da tamamen
meydana getirmeyi üstlenen kimselerdir. Gerçek veya tüzel kişi olabilirler. Her ne kadar açıkça kanunda
“yükleniciler” ibaresine yer verilmemiş olsa da iş sahibi malikten alacaklı
olabilecek tarafın yükleniciler de olabileceği anlaşılmalıdır.
2. Alt Yükleniciler
Alt yüklenici, “yüklenicinin iş
sahibi olan malike karşı yüklendiği

yapı işlerinin bir kısmının yapılmasını, yükleniciyle yaptığı bağımsız bir
eser sözleşmesi kapsamında ona taahhüt etmiş olan kişi” olarak tanımlanmaktadır. Taşınmaz maliki inşaat
dolayısıyla yükleniciye olan borcunu
ödemiş olsa dahi, bu yükleniciden
alacağını alamamış olan alt yüklenicinin kanunî ipotek hakkının tescil
edilmesini isteyebileceği genel olarak kabul edilmektedir.
3. Zanaatkârlar
Eski Medeni Kanun’dan farklı
olarak, yürürlükteki TMK’da “işçiler”
yerine “zanaatkârlar” ifadesi kullanılmıştır. Zira işçiler, yapı alacaklısı ipoteği tesis etmelerine gerek kalmaksı-

zın, kural olarak iş tamamlandığında
ücretlerini her ay gecikmeksizin temin edebilen kimselerdir. Zanaatkârlar bir yapının tümünün yerine
bağımsız nitelikteki kısmi yerlerin
yapılmasını üstlenirler. Binanın su
tesisatı, elektrik tesisatı, kapı, pencere montesi gibi işler, zanaatkârların
faaliyet alanına örnek gösterilebilir.
Genelde karşımıza alt yüklenici olarak çıkmaktadırlar. Ayrıca her zaman
taşınmaz maliki ile aralarında eser
sözleşmesi akdetmelerine de gerek
yoktur. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi,
2014/4356 E., 2014/6677 K. sayılı kararında bu durumu, “…taşınmaz maliki ile alt yüklenici arasında doğrudan
eser sözleşmesi ilişkisi bulunmasa
bile taşınmaz maliki alt yüklenicinin
yükleniciden olan yapı alacaklarından kanun gereği sorumlu olup ona
ipotek vermekle yükümlüdür (4721
sayılı TMK m. 893/3 ve 895). Taşınmaz malikinin kanunî ipotek yükümlülüğü akdi ilişki nedeniyle sorumlu
olduğu yapı alacak ve alacaklıları ile
sınırlı tutulamaz. Mahkemece taşınmaz malikinin kanunî ipotek yükümlülüğünün akdi ilişki dışında kanun
gereği sorumlu olduğu yapı alacak

ve alacaklılarını da kapsadığı göz
ardı edilerek davanın esas yönden
reddi doğru olmamıştır” demek suretiyle açıklığa kavuşturmuştur.
4. Yapı İpotek Hakkından
Yararlanan Diğer Kimseler
Yapı ipotek hakkının asıl alacaklıları, yukarıda açıklanan yükleniciler,
alt yükleniciler ve zanaatkârlar olmakla birlikte, vekâletsiz iş görenler,
kiracılar, kullanım ödüncü alanlar,
haksız yapı yapan kimseler ve taşkın
yapı yapan kimseler olarak da karşımıza çıkmaktadır.
5. Yapı İpotek Hakkından
Yararlanamayanlar
Yapı ipotek hakkından yararlanamayanlar, hizmet sözleşmesi gereği yapı işinde çalışanlar (işçiler),
yapı işine yalnızca malzeme temin
edenler, mimarlar, mühendisler ve
yapı işine kredi sağlayanlar olarak
belirtilmektedir.

B. İPOTEK BORÇLUSU
1. Taşınmaz Maliki
Yapı ipoteğinin borçlusu olan
taraf, yukarıda da değinildiği üzere, üzerinde ipotek tesis edilen taşınmazın malikidir. Zira Yargıtay 15.
Hukuk Dairesi’nin emsal nitelikteki
2014/4356 E., 2014/6677 K. sayılı
ilamında, “…Davanın kime yöneltileceği konusuna gelince, aleyhine yapı
ipoteği tesis edilecek kişi taşınmazın
malikidir…” denilmek suretiyle durum açıklığa kavuşturmuştur.
2. Taşınmazı Sonradan
Edinen Kimseler
Üzerinde yapı ipoteği tesis edilen
taşınmaz, yapı işine başlanıldıktan
sonra üçüncü bir kişiye devredilmiş
olabilir fakat bu durumda da yapı
işini yaptıran malik borçtan sorumludur. Üçüncü kişi, yapı işine başlanılmasından sonra, her ne kadar devir
almış da olsa borçtan sorumlu tutulamaz.
3. İflas Masası
Yapı ipoteğine hak kazanıldıktan
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sonraki bir süreçte fakat ipotek tesis
edilmeden evvel taşınmazın maliki
iflas etmiş olabilir. Katıldığımız şahsi
talep görüşüne göre, alacaklı talebini taşınmaz malikine yöneltebilir; bu
görüş doğrultusunda yapı ipoteğinin
tesisinin talebi iflas masasına karşı
yöneltilemez, nitekim bu bağlamda
açıkça bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

parçası” anlamına gelir. Araziye üzerindeki ve altındaki arz katmanlar
da dâhil edilmektedir. Gerek bütün
gerekse de paylara ayrılmış şekildeki arazi üzerinde yapı ipoteği tesis
edilebilmektedir. Taşınmazın elbirliği
halinde paylı mülkiyete konu olması
durumunda, yapılacak tasarruf işleminin geçerli olması tüm paydaşların
kabulüyle mümkündür.

4. Üst Hakkı Sahibi
TMK.m.893/1’de taşınmazdan ne
anlaşılması gerektiğine dair herhangi
bir sınırlama getirilmediği göz önüne alındığında, taşınmaz kapsamına,
bağımsız taşınmaz niteliği kazanmış
üst hakkı da dâhil edilebilmektedir.
Örnek vermek gerekirse, üst hakkı
tesis edilen bahçenin bir bölümüne
ev yaptırıldığı takdirde, yapı ipoteği
tesis edilebilecektir.

2. Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfaya
Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli
Ayni Haklar
Sınırlı ayni haklara, hakkın tapu
kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmesi koşuluyla, taşınmaz statüsü
kazandırılması mümkün olabilmektedir. Bunun için hakkın bağımsız ve
sürekli olması gerekir. Bu şekilde taşınmaz statüsü kazandırılan hak, tasarruf işlemlerine konu olabilmekte
ve bu şekliyle yapı ipoteği tesis edilebilir hale gelmektedir. Bu durumda
bir taşınmaz rehininden söz edilebilecektir.

5. İş Sahibinin Kooperatif
Niteliği Taşıması
İş sahibi, uygulamada çoğu kez
kooperatif olabilir; böyle bir durumda genel kuralın dışına çıkılarak
borçlu, taşınmazın maliki değil, iş sahibi kooperatif olabilmektedir.
II. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU
A. ÜZERİNDE YAPI İPOTEĞİ
TESİS EDİLEN TAŞINMAZLAR
TMK.m.704’e göre taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 1. Arazi 2.
Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar 3.
Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.
Yapı ipoteğinin konusunu oluşturan taşınmazlar ve yapı ipoteğinin
konusunu oluşturmayan taşınmazlar,
aşağıdaki bölümde açıklanacaktır.
1. Arazi
Üzerinde yapı işi gerçekleştirilmiş olan bir arazi, yapı ipoteğinin
konusunu teşkil etmektedir. Arazi,
TST.m.9’da tanımlamasını bulduğu
üzere, “sınırları hukuki ve geometrik yöntemlerle belirlenmiş yeryüzü
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3. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı
Bağımsız Bölümler
KMK.m.1’e göre bir binanın bağımsız olarak kullanılmaya elverişli
bir biçimde daire, kat, büro, dükkân
gibi bölümleri, kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilmek
suretiyle tek başına taşınmaz niteliği kazanabilir. Bir bölümde gerçekleştirilen yapı işlemleri için yalnızca
o bölüme ilişkin olarak yapı ipoteği
tesis edilebilir. Bütün halinde ise her
bağımsız bölüm masraftan payına
düşen kadar sorumlu tutulmaktadır.
Kat mülkiyeti kurulmadan evvel çalışanlar gayrimenkul üzerinde yapı
ipoteği tesis ettirirlerse, kat mülkiyetine geçildikten sonra da hakları her
payda mahfuz kalarak devam eder.
B. ÜZERİNDE YAPI İPOTEĞİ
TESİS EDİLEMEYEN
TAŞINMAZLAR
Üzerinde yapı ipoteği tesis edilemeyen taşınmazlar, kamu malı niteliğindeki taşınmazlar, dernek taşın-

mazları, vakıf malları ve madenlerdir.
III. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİL
TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNE
DAİR GÖRÜŞLER
Doktrinde yapı ipoteğinin tescil
talebinin hukuki niteliğine dair görüş
birliği bulunmamaktadır.
A. ŞAHSİ TALEP GÖRÜŞÜ
Şahsi talep görüşüne göre bu hak
yalnızca malike karşı yöneltilebileceğinden şahsidir. Bu görüş doğrultusunda, malikin iflası veya taşınmazın
el değiştirmesi durumunda yeni malikin veya iflas masasının bu tescile
katlanma yükümlülüğü bulunmayacaktır.
B. AYNİ TALEP GÖRÜŞÜ
Ayni talep görüşüne göreyse söz
konusu hak herkese karşı ileri sürülebilir olması sebebiyle bu özelliğe
sahiptir. İleride değinileceği üzere,
hakkın kullanımının 3 aylık süreye
tabi olması, gösterilen gerekçeler
arasındadır. Kanun koyucu, alacaklıya, güvenceye ve alacağı tahsil ederken imtiyaza sahip olma konusunda
imtiyaz tanımıştır, herkesten isteyebilme noktasında değildir.
C. EŞYAYA BAĞLI BORÇ GÖRÜŞÜ
Eşyaya bağlı borç görüşü, temelinde borcun taşınmaza bağlı bulunduğundan bahisle ortaya çıkmaktadır. Eşyaya bağlı borçta eşya, yani
taşınmaz, olmazsa olmazdır. Borcun
ondan başka bir şekilde ifası mümkün değildir fakat sırf taşınmaz değil,
taşınmazın payı satılarak da borç temin edilebilir.
D. YENİLİK DOĞURAN HAK
GÖRÜŞÜ
Doktrinde azınlıkta bulunan bir
diğer görüş olan yenilik doğuran
hak görüşüne göre yenilik doğuran
haklar bir kez kullanmakla tükenmelerinin yanı sıra bir başkasının onayına gerek kalmaksızın kurulabilecek
nitelikte yetkilerdir. Fakat doktrinde

malikin rızası ve mahkeme kararı
gerekliliği gibi durumların varlığına
binaen bu görüşten uzaklaşılmış,
görüş eleştirilmiştir. Zira hakkın yöneltilmesi açısından tapu memuru
muhatap kabul edilemez. Muhatap
maliktir. Burada yöneltilen talep değil, tescille ortaya çıkma geçerlidir.
E. KATILDIĞIMIZ GÖRÜŞ
İlk olarak ileri sürülen ve İsviçre
Federal Mahkemesi’nin de kabul ettiği görüş olan şahsi talep görüşüne
göre, TMK.m.893’te düzenlemesini
bulan yapı alacaklısı ipoteği, yalnızca yüklenici, alt yüklenici ve zanaatkârlara tanınmış bir hak olup, bu
bağlamda yöneltilmesi bakımından
ele alındığında şahsidir. Bu ipotek biçiminde sözleşmeye gerek yoktur ve
değer artışında -ileride değinileceği
üzere- öncelik hakkı sahibidir; bu bakımdan bu hakkın kanun lafzıyla birlikte düşünüldüğünde genişletilmemesi gerekir. Bu hakkın muhatabı da
sonradan değişen malikler olamaz.
Burada kanun hükmü rehin sözleşmesinin yerini tutmaktadır ve malike
karşı ileri sürülebilmektedir. Üçüncü
kişilere karşı yapılmak istenseydi, kanun bu durumu açıkça düzenleyebilirdi.
IV. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİLİ,
SIRASI, ÖNCELİK HAKKI ve
SONA ERMESİ
A. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİL
ŞARTLARI
Yapı
ipoteğinin
tescili,
TMK.m.895’de düzenlemesini şu şekilde bulmuştur: “Zanaatkârların ve
yüklenicilerin kanuni ipotek hakları, çalışmayı veya malzeme vermeyi
yüklendikleri andan başlayarak tapu
kütüğüne tescil olunabilir. Tescilin
yüklenilen işin tamamlanmasından
başlayarak üç ay içinde yapılmış olması gerekir. Tescilin yapılması için
alacağın malik tarafından kabul edilmiş veya mahkemece karara bağlanmış olması şarttır. Malik yeterli güvence gösterirse tescil istenemez.”
59

1. Bir Yapı Alacağının
Mevcut Olması
Yapı alacağından anlaşılması gereken, malzeme vererek ya da vermeksizin, emek sarf etmek suretiyle
çalışan yükleniciler ya da zanaatkârların taşınmaz üzerinde yaptıkları
yapı ya da diğer işlerden doğan alacaklardır.

3. Alacak İçin Hiç veya Yeterli
Teminat Gösterilmemiş Olması
TMK.m.895/4 hükmü, malikin alacak için güvence gösterdiği takdirde
ipotek tesis edilemeyeceğini açıkça
belirtmiştir. Unutulmaması gerekli
olan husus ise, malikin teminat gösterme yükümlülüğünün her alacaklı
için ayrı ayrı varlığını koruduğudur.

na gelmektedir. Taşınmazın üzerinde
aile konutu şerhi var ise malik eş ve
diğer eşin rızası birlikte alınmalıdır.
Fakat bu durum her somut uyuşmazlığa göre yeniden değerlendirilmelidir. Zira eşin rızası olmadığı hallerde, yapı alacaklarının ipotek hakkı
bakımından sıkıntılarla karşılaşması
olasıdır.

2. Alacağın Malik Tarafından
Kabul Edilmiş Olması veya
Mahkeme Tarafından Hüküm
Altına Alınması
Başlığın açıklaması olarak özetle,
alacağın çekişmeli olmaması anlaşılmalıdır. Çekişmeli olmama durumu ise ya malikin kabulü ya da alacağın mahkeme kararı vasıtasıyla
yapılan tespitle var olmasıdır. Zira
TMK.m.895/3’te bu durum, “…Tescil
yapılması için alacağın malik tarafından kabul edilmiş olması şarttır.”
şeklinde açıkça ifade edilmektedir.
Buradaki kabul borcun değil, miktarın kabulü anlamına gelmektedir.
Alacak miktarı malik tarafından kabul edilmediği takdirde ise mahkemeden alacağın varlığına ilişkin bir
karar alınabilir.

4. Tescilin Süresi İçinde
Gerçekleştirilmiş Olması
Tescilin yapılabilmesi, süresi içerisinde gerçekleştiğinin ileri sürülebilmesi için TMK’da iki ayrı hüküm düzenlenmiştir. İlk durum TMK.m.895/1
hükmü tahtında, yüklenici veya zanaatkârlar ipotek hakkının tescilini
çalışmayı veya malzeme vermeyi taahhüt ettikleri an baz alınabilir. İkinci
durum ise TMK.m.895/2’ye istinaden
tescil için gereken en geç işin tamamlanmasından itibaren (uygulamada
işin tamamlanmasından genel olarak
teslim anlaşılmaktadır) 3 aylık azami
süredir. Fakat 3 aylık süre içerisinde
tescil başvurusunun yapılmış olması
yeterli değildir; mutlaka tescilin veya
geçici tescilin yapılmış olması gerekir. Zira Yargıtay 15. Hukuk Dairesi,
2006/6606 E., 2008/960 K. sayılı ilamında, “…alacağın dayandığı imalat
22.01.2004 tarihinde teslim edildiğine göre bu tarihten itibaren üç aylık
süre içinde geçici tescil istenildiği iddia olunmadığından iş bu davada üç
aylık sürede açılmadığından dinlenebilme koşularının gerçekleştiğinden
söz edilemez. O hâlde davanın reddine karar verilmelidir” demek suretiyle
durumu açıklığa kavuşturmuştur.

B. TESCİLİN YAPILMASI
Tescil talebi işlemi bir tasarruf
işlemidir. İpotek sözleşmesi ise bir
taahhüt işlemi olup, aynı zamanda
borçlandırıcı bir işlemdir. Söz konusu ipotek tescilinin yolsuz olmaması,
önceki taahhüt işlemi olan sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulmuş
olmasına bağlıdır. Aksi halde tescil
de yolsuz olmuş olacaktır. Kanundan
doğan yapı alacaklısının ipotek hakkında ise sözleşmeye gerek olmayıp,
sözleşmeden değil kanundan kaynaklandığı için bu hakkın doğması
için tescile ihtiyaç vardır. Bu bağlamda tescil, aşağıda kısaca değinileceği
üzere “kesin” ve “geçici” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

5. Üzerinde Yapı İşi
Gerçekleştirilen Taşınmazın Aile
Konutu Olmasında Eşin Rızası
Sorunu
TMK.m.194’e istinaden eşlerden
biri, diğer eşin rızasını almadan aile
konutu üzerindeki hakları sınırlayamamaktadır. Rehin hakkı da mülkiyet hakkının sınırlandırılması anlamı60

1. Kesin Tescil
Yapı alacağının tamamen belli
olduğu durumlar mevcuttur. Buna
örnek olarak anapara ipoteği gösterilebilir. Yapı alacağının tamamen
belli olmadığı durumlara ise borçlunun borcunu kabul etmesi kaydıyla
üst sınır ipoteği gösterilebilir. Alacağın her iki durumda da teminat altına alınmış olması kesin tescil işlemini
teşkil etmektedir.
2. Geçici Tescil
Yapı ipoteğinin geçici tescilinin
şerhi bir mahkeme kararı ya da malikin rızasıyla mümkündür. Malik, şerh
düşülmemesi için teminat gösterdiği
takdirde, teminatın yeterli olup olmamasının belirlenmesi açısından, teminatın yetersiz olduğunu iddia eden
yapı alacaklısının talebi üzerine yapılan yargılamada geçecek süre göz

önüne alındığında, ileride hak kaybı
yaşanmaması açısından, uygulamadaki adıyla geçici tescil şerhi talep
edilebilmektedir. Zira Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 2012/4558 E., 2012/7308
K. sayılı ilamında, “…yüklenici ipoteğinin geçici şerhi de, tescili de, yüklenici ve taşınmaz maliki arasında
anlaşma olmadıkça dava yoluyla
istenebilir. Taraflar, yüklenici alacağının miktarında ve gösterilebilecek
teminatta anlaşamazlar ise, yüklenici
ipoteğinin tescili davasının görülmesi
ve verilecek kararın kesinleşmesi sürecinin uzaması ihtimalini gözeterek
geçici şerh davasını açabilirler ve bu
davada geçici şerhe karar verilmesi
sonucu yapılan geçici şerh, yukarıda
açıklandığı üzere yüklenici ipoteğinin
mahkemece ya da mal sahibince kabulü hâllerinde geçici tescil tarihinden itibaren varlık kazanan ipoteğin
kesin tescili, terkin olunacak geçici
şerhin tarih ve yevmiye numarası ile
yapılır ve sıra almasını sağlar.” demek
suretiyle geçici tescil şerhinin 3 aylık
hak düşürücü süreye tabi olduğunu
ve bu sürede yapı alacaklıları tarafından dava açılarak asıl tescil talep
edilmesi gerekliliğini vurgulamıştır.
C. YAPI İPOTEĞİNİN SIRASI
Yapı ipoteğinin sırası açısından
herhangi bir öncelik durumu söz konusu olmayıp, ipoteğin sırasını tescil
tarihi belirlemektedir. Yapı ipoteği,
öncelikle geçici tescil ve sonrasında da kesin tescili yapılmışsa geçici
tescilin, geçici tescil yapılmaksızın
sadece tescili yapılmışsa da tescilin
yevmiye defterine kaydedildiği tarihe göre sıra almaktadır.
Sabit dereceler sistemi düşünüldüğünde, ön sıradaki boş dereceye
başka bir ipotek tesis işlemi gerçekleştirilebilir ve bu durumda tescil
tarihinin bir önemi kalmaz. Bu ve
başka durumlar karşısında yapı alacaklılarını korumak adına hem birbirlerine hem de öncelikli olarak gelen
rehin sahiplerine karşı koruma ama-

cı güden TMK.m.896 ile TMK.m.897
hükümleri varlığını göstermektedir.
TMK.m.896’da düzenlemesini bulan,
yapı alacaklıların birbirlerine karşı
durumlarını düzenleyen amir hüküm
gereği, kıdeme itibar ilkesinin bir istisnası olarak, ipotek tescil tarihi ne
olursa olsun hepsi alacaklarıyla orantılı olacak şekilde eşit sırada işlem
görür. Yapı alacaklılarının alacaklarını
rehinle teminat altına alan diğer rehin sahiplerine karşı korunması adına
TMK.m.897 hükmü düzenlenmiştir
ve bu duruma aşağıda değinilmiştir.
D. YAPI İPOTEĞİNİN
ÖNCELİK HAKKI
Yapı alacaklısı ipoteğinin sırada
herhangi bir öncelik hakkı bulunmamakla birlikte, koruma sağlamak
adına TMK.m.897/1’de, taşınmazda
yapıyla birlikte meydana gelen, uygulamada “değer artış payı” olarak
anılan hak üzerinde yapı alacaklılarının öncelik hakkını kullanabilecekleri
belirtilmiştir. Anılan hüküm şu şekildedir: “Satış bedeli zanaatkârlar ve
yüklenicilerin alacaklarının tamamını
karşılamadığı takdirde kalan kısım,
ipotek hakkı elde eden önceki sıradaki alacaklıların payına düşen satış
bedelinden arsa değeri çıkarıldıktan
sonra artan para ile karşılanır. Ancak
bu, taşınmaz üzerindeki yüklerin zanaatkârlar ve yüklenicilerin zararına
olacağının alacaklılar tarafından bilinebilir olmasına bağlıdır.” Aslına bakılacak olursa malik, derecelendirme
sistemiyle yapı alacaklarının haklarına ulaşmalarını engelleme amacıyla ön derecelere yüksek miktarlı
ipotek tesis edebilir; dereceler arası
atlama da söz konusu olmayacağı
için yapı alacaklıları, bu hak edişlerinden mahrum kalabilmektedirler.
Malik tarafından muvazaalı ipotek
tesis edilmesinin önüne geçilmesini
de amaçlayan TMK.m.897/1 hükmüne dayalı olarak dava açılması yoluna
gidilebilecektir. Bu değer artışı, arsanın üzerindeki mevcut yapıyla birlik-

teki satış bedelinden arsa bedelinin
çıkarılması suretiyle elde edilir.
E. YAPI İPOTEĞİNİN SONA
ERMESİ
Yapı ipoteğinin sona ermesi, çeşitli şartların varlığı halinde gerçekleşebilmektedir. İlk olarak terkin durumu,
yani tapu sicilindeki kaydın silinmesi işlemi gündeme gelebilmektedir.
Terkini gerek yapı alacaklıları gerekse malik talep edebilmektedir. Şayet
yapı alacaklıları ifaya rağmen terkine
rıza göstermezler ise, malik mahkemeden terkin talebinde bulunabilir.
Terkin için sözleşme yapılması yeterli
görülmeyip, mutlaka terkin işleminin
tapu siciline özgü işlemle gerçekleştirilmesi gerekir. Taşınmazın ortadan
kalkması, borcun ödenmesi ve taşınmazın kamulaştırılması gibi durumların varlığı halinde de yapı ipoteği
ortadan kalkıp sona erer. •
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Menfi Tespit Davasında
İspat Yükü
Murat NOKAY
Hâkim
İstanbul Anadolu Adliyesi

İ

htilaf konusu hakkın ve buna karşı
yapılan savunmanın dayandığı vakıaların var olup olmadığı hakkında
mahkemeye kanaat verilmesi olgusuna
“ispat” denir. İspatın amacı, belirli bir
vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediği
hususunda yargıcı ikna etmektir. İddia eden ne kadar haklı olursa olsun,
iddiasını dayandırdığı vakıaları ispat
edemez veya ispat eder de karşı taraf
bunların aksini ispat ederse, davayı
kaybetme tehlikesiyle karşılaşacaktır.
Tam bu noktada “ispat yükü” sorunu
ortaya çıkmaktadır.
Hâkim, davada hangi çekişmeli vakıaların ispatlanması gerektiğini
belirledikten sonra bu vakıaların kim
tarafından ispat edilmesi gerektiği
sorusuyla karşılaşılır ki söz konusu duruma “ispat yükü” denir. Bu hususta
en geç tahkikat aşamasına kadar ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü
tespit eden hâkimin bu tespitini gizli
tutması gerekir; aksi halde ispat yükü
kendisine düşmeyen tarafın davadan
kendisini çekmesine ve pasif kalmasına sebebiyet verebilecektir. İspatsızlık
durumunda hâkim, ispat yüküne göre
hüküm kurmak durumunda olacağından, ispat yükü kendisine düştüğü
halde bunu yerine getiremeyen taraf
aleyhine hüküm kuracaktır.
I. TESPİT DAVALARI
A. Genel Olarak
Hukuk davaları, günümüzde mahkemeden istenen hukuksal korumanın
türüne göre üçe ayrılmaktadır1: Eda
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Davaları, Tespit Davaları ve Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar.
İnceleme konumuz olan menfi tespit davası, bir tespit davası çeşididir.
Yasamızda tespit davalarını düzenleyen bir hüküm yer almadığı için tespit
davaları hakkında öğreti ve mahkeme
içtihatlarıyla birtakım ilkeler belirlenmiştir.
Tespit davasının geniş tanımı, Türk
Hukuk Lügatinde yer almaktadır: Bir
hukuki münasebetin ya da ondan doğan bir selahiyetin mevcut olup olmadığının, bir belgenin sahte bulunup
bulunmadığının tespiti hususunda ve
bir hukuki menfaatin bulunması şartıyla açılan ve sonunda herhangi bir
mahkûmiyet talebini ihtiva etmeyip,
konusunu teşkil eden hususun bir hükümle tespitini tazammun eden dava.2
Tespit davasını basit bir şekilde
açıklamak lazım gelirse, “Bir hukuki
ilişkinin var olup olmadığının tespitine
ilişkin davadır” şeklinde bir tanım yapılabilir.3
Niteliği gereği, her tespit davasının
kayıtsız şartsız kabul edilmesi, mahkemelerin iş yükünü gereksiz artıracaktır.
Bu nedenle bu davaların açılması bazı
şartlara bağlanmıştır. Genel dava koşullara ek olarak, iki koşulun daha bulunması gerekmektedir. Öncelikle tespit davasıyla belirlenmek istenen şeyin
bir kişi ile diğer bir kişi ya da bir şey
arasındaki somut bir olaydan doğan
hukuki ilişki olması gerekir. Bir diğer
olması gereken şart da hukuki yarar
koşuludur. Aslında hukuki yarar, zaten
dava şartıdır. Tespit davalarında ayrı

bir önem taşıdığı için özellikle hukuki
yarar koşulunun gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekir. Bu koşulun sağlanması içinse davacının bir hakkı ya da hukuki durumu güncel bir tehlikeyle karşı
karşıya kalmalı, bu tehlike nedeniyle
hakkın sağlanmasında duraksama
meydana gelmeli ve bu duraksamanın
tespit davasıyla giderilmesi mümkün
olmalıdır.
B. Tespit Davası Türleri
1. Müspet (Olumlu) Tespit Davası
Davacının varlığını öne sürdüğü
hukuki ilişkinin davalı tarafından inkâr
edilmesi halinde açılır. Olumlu tespit
davası kabul edildiği takdirde dava konusu hukuki ilişkinin var olduğu, reddi
durumunda ise mevcut olmadığı saptanmış olur.4
2. Menfi (Olumsuz) Tespit Davası
Menfi tespit davası ilerde daha detaylı olarak açıklanacağı için şimdilik
kısa bir tanımla yetiniyoruz. Bu dava,
davalı tarafından, varlığı iddia edilen
hukuki ilişkinin (ve bu ilişkiden doğduğu öne sürülen hakkın) mevcut olmadığının tespiti için açılan davadır.5
II. MENFİ TESPİT DAVALARI
A. Genel Özellikleri
Yargıtay, bir kararında menfi tespit davasını, “…bir hukuki ilişkinin ya
da ondan doğan bir hak ve yetkinin
mevcut olmadığının, bir belgenin sahteliğinin ya da herhangi bir nedenle
hükümsüzlüğünün tespiti için hukuki
yarar bulunması koşuluna bağlı olarak açılan ve sonucunda herhangi bir
mahkûmiyet istemini içermeyip konusunu teşkil eden hususun bir kararla
tespitini amaçlayan davadır” şeklinde6
açıklamış olup, icra hukukuna ilişkin
yönüne hiç değinmemiştir. Menfi tespit
davasının hukuki dayanağının bulunmadığı, çünkü bu davada dava hakkının dayanağı bir hakkın mevcut olma-

dığı öne sürülmüştür.7 Yine aynı şekilde
menfi tespit davasının kişiyi hakkını ispata zorladığı, bunun ise bir kimsenin
kendi lehine olan davayı açmaya zorlanamayacağı ilkesiyle bağdaşmadığı
savunulmuştur.
Her ne kadar hukukumuzda tahrik davası açılması yasaklanmış ise de
öyle durumlar olabilir ki bir kimsenin
varlığını iddia ettiği hakkını ispata zorlanması, taraflar arasındaki menfaat
dengesinin sağlanması için gerekli olabilir. Bu ihtiyacı da menfi tespit davası
karşılamakta, bir bakıma tahrik davasının işlevini kısmen de olsa gerçekleştirmektedir.8 Menfi tespit davasının
kabulü halinde dava konusu hukuki
ilişkinin mevcut olmadığı kesin olarak
saptanmış olup, ileride açılacak bir eda
davasında kesin delil niteliğini haizdir.
Tespit hükümleri genel olarak kesin
hüküm ve kesin delil etkisi olmak üzere
iki etkiye sahip olduğu halde, icra hukukundaki menfi tespit davasının icra
hukukuna özgü birtakım sonuçları bulunmaktadır.
Bütün tespit davalarında olduğu
gibi menfi tespit davası da zamanaşımına tabi değildir. Dava konusu olan
alacak zamanaşımına uğrar; oysa
menfi tespit davasının konusu, hukuki
ilişkinin mevcut olmadığının tespitidir;
hukuki yarar bulunması koşuluyla her
zaman açılabilir.
Menfi tespit davalarındaki yargılama usulü genel hükümlere tabidir.
Borçlu, açmış olduğu menfi tespit davasında hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın bütün savunma nedenlerini ileri
sürebilir. Bu nedenler, maddi hukuka
ilişkin olmalıdır.
B. İcra ve İflas Hukukundaki Yeri
Borçlu, hukuki yararı bulunmak
şartıyla, takip konusu yapılan ya da yapılacak olan alacağın borçlusu olmadığının tespiti için bu davayı açmaktadır.
İcra hukuku normları ile maddi hukuk
arasındaki çelişkiyi giderme noktasında menfi tespit davasının işlevi büyük-

tür. Menfi tespit davasının icra hukukundaki yeri önemli olup, İcra ve İflas
Kanunu’nun 72. maddesinde düzenlenmiştir: “Borçlu, icra takibinden önce
veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. İcra takibinden önce açılan menfi
tespit davasına bakan mahkeme, talep
üzerine alacağın yüzde on beşinden
aşağı olmamak üzere gösterilecek
teminat mukabilinde, icra takibinin
durdurulması hakkında ihtiyati tedbir
kararı verebilir. İcra takibinden sonra
açılan menfi tespit davasında ihtiyati
tedbir yolu ile takibin durdurulmasına
karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve
alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir
yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. Dava
alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati
tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün
kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati
tedbir dolayısıyla alacağını geç almış
bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde
yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.
Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa
derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi
üzerine münderecatına göre ve ayrıca
hükme hacet kalmadan icra kısmen
veya tamamen eski hale iade edilir.
Borçluyu menfi tespit davası açmaya
zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli
olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın
da alacaklıdan tahsiline karar verilir.
Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Borçlu, menfi
tespit davası zımmında tedbir kararı
almamış ve borç da ödenmiş olursa,
davaya istirdat davası olarak devam
edilir. Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden
borçlu olmadığı bir parayı tamamen
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ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene
içinde, umumi hükümler dairesinde
mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir. Menfi tespit
ve istirdat davaları, takibi yapan icra
dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir.
Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata
mecburdur.”
Bu bağlamda, “icra takibinden
önce” ve “icra takibinden sonra” açılan menfi tespit davası şeklinde ayrım
yapmak yerinde olacaktır.

mesini istemesinde hukuki yararının
mevcut olduğu söylenebilir.(9)
Davacı-borçlunun menfi tespit davası açmaktaki hukuki yararı hem dava
açılma tarihinde hem de dava süresince (hüküm verilinceye kadar) mevcut
olmalıdır. İcra takibinden önce açılan
menfi tespit davası, daha sonra borçlu
hakkında dava konusu alacağa ilişkin
olarak başlayacak olan icra takibini
kendiliğinden durdurmaz. Ancak menfi
tespit davasına bakan mahkeme, alacağın yüzde on beşinden aşağı olmayacak
şekilde gösterilecek teminat karşılığında icra takibinin durdurulması hakkında
ihtiyati tedbir kararı verebilir.10

1. İcra Takibinden Önce Açılan
Menfi Tespit Davası
İcra takibinden önce menfi tespit
davası açılması için borçlunun borçlu
olmadığının hemen tespit edilmesinde
korunması gereken bir hukuki yararı
mevcut olmalıdır. Örneğin A B’ye protesto çekerek, B’nin imzasını taşıyan 6
bin liralık senet bedelinin ödenmesini
aksi takdirde icra takibi başlatacağını
bildirmiştir. B’nin kanısına göre senet
hatır senedidir; bu halde B’nin A’ya
karşı menfi tespit davası açarak senedin borçlusu olmadığının tespit edil-

2. İcra Takibinden Sonra Açılan
Menfi Tespit Davası
İcra takibi başlatılması hukuki yararın varlığı için yeterli kabul edilmektedir; açılan menfi tespit davası icra
takibini kendiliğinden durdurmayacağı
gibi bu konuda ihtiyati tedbir kararı da
verilemez. Ancak borçlu, gecikmeden
doğan zararları karşılamak üzere ve
alacağın yüzde on beşinden aşağı olmayacak şekilde göstereceği teminatla, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla
icra veznesindeki paranın alacaklıya
verilmemesini isteyebilir.11
C. İspat Yükü
Her davada olduğu gibi
menfi tespit davasında da ispat yükünün önemi büyüktür;
çünkü kendisine ispat yükü düşen
tarafın davayı kazanabilmesi
için öncelikle iddiasını ispat
etmesi gerekir. Aksi halde
ispat yükünü taşıyan taraf
davacı ise açtığı dava reddedilecektir.12
Öğretide ve uygulamada menfi tespit davalarında ispat yükü
üzerinde durulmuş
fakat bazı tereddütler ortaya çıkmıştır.
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Bunun en önemli sebebi, taraf sıfatlarının -genel bir alacak davasındakinin
aksine- davacının borçlu, davalının alacaklı olmasından kaynaklanmaktadır.13
1. Öğretideki Görüşler
a. İspat Yükünün Borçluda Olduğu
Görüşü
Öğretide bazı yazarlar, menfi tespit
davasında ispat yükünün kural olarak
davacı-borçluya düştüğünü öne sürmekte, bunu çeşitli gerekçelere dayandırmaktadırlar. Kimi yazarlar madde 72.I hükmünde borçlunun “borçlu
bulunmadığını ispat için” bu davayı
açabileceği belirtildiği için ispat yükünün davacı borçluda olması gerektiğini
ileri sürüyorlar.14 Kimi yazarlar ise -Türk
Medeni Kanunu’nun 6. maddesindeki genel kural gereği- ispat yükünün
davayı açan borçluda olduğunu kabul
etmektedir.15
b. İspat Yükünün Genel Hükümlere
Tabi Olduğu Görüşü
Öğretide çoğu yazarlar, menfi tespit davasında ispat yükünün genel
hükümlere tabi olduğunu ve ispat yükünün de borçluda bir alacağı bulunduğunu ileri süren davalı-alacaklıya
düştüğünü savunmaktadırlar.16 Gerçekten de ispat yükünün davacı-borçluda olduğunu söylemek, menfi tespit
davasında ispat yükü hususunda özel
bir hüküm getirildiğini kabul etmek
anlamına gelir. Çünkü Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesi, ispat yükünün
mutlaka davacıda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Yasa koyucu ispat yükünün kime düştüğünü bazen açık olarak
belirttiği halde17, menfi tespit davasına ilişkin bir düzenleme madde 72’de
mevcut değildir. Borçlunun borçlu bulunmadığını ispat için ifadesinde ispat,
ispat yükü anlamında kullanılmamıştır.
Alacaklı bir hukuki ilişkiye dayanarak
hak ileri sürdüğüne göre, ispat yükü
öncelikle alacaklıdadır; borçlunun öne
sürdüğü savunma nedenlerine göre is-

pat yükü borçluya da geçebilir; baskın
görüş bu şekildedir.
2. Yüksek Mahkemenin Görüşü
Yargıtay’ın eski tarihli kararlarında
ispat yükünün MK.m.6 gereği borçluda
olduğu belirtilmekteyken18, yeni tarihli kararlarında menfi tespit davasında
ispat yükü kural olarak davalı alacaklıdadır.19 Fakat alacaklı alacağını usulen
ispat ettikten sonra borçlunun da kendi savunma sebeplerinin dayanağı olan
maddi vakıaları ispat etmesi gerekir.
İsviçre Federal Mahkemesi de menfi tespit davasında her şeyden önce
alacaklının alacağının varlığını ispat
yükü altında olduğunu kabul etmektedir.20
Öğreti ve Yargıtay görüşlerinden
çıkarılması gereken sonuç şudur: İspat
yükü, genel kural olan MK.m.6’ya göre
belirlenir; ispat yükü, kural olarak davalı alacaklıya düşer ancak dayanılan
vakıalara göre ispat yükünün davacı
borçluya düştüğü haller de mevcuttur.
Bizce de menfi tespit davasında
-davanın amacı borçlunun borçlu olmadığının belirlenmesi olduğu içinalacağı olduğunu önce alacaklının
ispat etmesi gerektiği, bundan sonra
eğer borçlunun borcun mevcut olmadığı ya da sona erdiğine ilişkin itiraz ve
def’ileri varsa onları ispatla yükümlü
olduğunu düşünmekteyiz.
3. Genel Kural: İspat Yükünün
Davalı Alacaklıda Olması
Borçlu alacaklının iddiasını inkâr
etmekle yetinmiş, yani borcun hiç
doğmadığını öne sürmüşse, ispat yükü
alacaklıdadır. Bu halde alacaklının sadece öne sürdüğü borç ilişkisinin varlığını ispat etmesi yeterlidir. Yargıtay,
bu görüşü bazen olumsuz olayların ispatının hemen hemen imkânsız olduğu
gerekçesine bağlamışsa da bu gerekçe
yerinde değildir. Çünkü MK.m.6 gereği
bir olumsuz olaydan kendi lehine hak
çıkaran taraf dahi ispat yükü taşıyacaktır.21

Davacı-borçlu
davalı-alacaklının
öne sürdüğü borç ilişkisinin kurulmadığını, yok hükmünde olduğunu, takibe dayanak yapılan belgenin sahte
olduğunu ileri sürüyorsa, ispat yükü
davalı alacaklıya düşer. Yani davacı
borçlu olmadığını ispat etmek zorunda olmayıp, davalı davacıda bir alacağı
olduğunu ispat yükü altındadır.22
4. İspat Yükünün Davacı Borçluda
Olduğu Haller
Davacı-borçlu davalının varlığını
iddia ettiği borç ilişkisinin kurulduğunu ikrar etmekle beraber (ki bu ikrarın mahkeme içi veya mahkeme dışı
olması fark etmez) bu ilişkinin geçersiz olduğunu, son bulduğunu ya da
herhangi bir nedenle borcu ödemek
zorunda olmadığını ileri sürerse, bu
iddiasını ispat yükünü taşır. Çünkü davacı-borçlu burada kendi yararına olan
vakıaları ileri sürmektedir. O halde MK.m.6 gereği lehine olan
bu vakıaları ispat etmelidir.
Yargıtay’ın kararları da bu
yöndedir.23
Burada aslında konuyu
ikrar çeşitleriyle incelemek
faydalı olacaktır. Davacı davalının öne sürdüğü borç ilişkisini
doğrular fakat hukuki niteliğinin
iddia edilenden farklı olduğunu
bildirirse vasıflı ikrar olacaktır.
Örneğin alacaklı borçluya ödünç
verdiğini ileri sürerek icra takibi
başlattığı halde borçlu menfi tespit davası açarak alacaklıdan para
aldığını ama bunu ödünç değil
bağış olarak aldığını ileri sürerse “vasıflı ikrarın bölünememesi”
durumu ortaya çıkacak, yani ikrar
eden aleyhine delil olarak kullanılamayacak ve vakıayı ileri süren
tarafından iddianın ispat edilmesi gerektiğinden ispat yükü
burada davalı alacaklıya düşecek, parayı ödünç verdiğini
ispat etmesi gerekecektir.24
Eğer borç ilişkisini doğrulayan

bileşik ikrar varsa, yani örneğin davacı
davalıdan borç para aldığını ama borcu ödediğini (bağlantılı bileşik ikrar)
veya kendisinin de davalıdan alacağı
bulunduğunu ve bu alacağı kendi borcu ile takas ettiğini bildirirse (bağlantısız bileşik ikrar), bu halde yeni vaka
ileri sürenin ispat yükü altında olduğu
hususunda görüş birliği mevcut olup,
davacı-borçlu, davalıda bir alacağı olduğunu ispat etmelidir.
5. Kambiyo Senetlerine ilişkin
İspat Yükü
Bütün mücerret alacaklarda olduğu gibi kambiyo senedi alacağı da
kural olarak uygun bir asıl borç ilişkisine, bir illi ilişkiye dayanır. Bir kambiyo
senedi düzenleyip veren ve bu senedi alan herkes, bütün hukuki işlemlerin yapılmasına temel teşkil eden bir
gayeye ulaşmak istemektedir. İşte bu
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gaye bir kambiyo senedinde mündemiç hakkın doğumu ve devri açısından
hukuki sebebi teşkil eder. Kambiyo ilişkisinin altında esas itibariyle bir asıl/
temel borç ilişkisi vardır. Kambiyo senedinden kaynaklanan talebin geçerliliği, temel ilişkiden kaynaklanan temel
talebin ve bununla ilgili olarak taraflar
arasında varılmış amaca ilişkin mutabakatın geçerliliğinden tamamen bağımsızdır. Kambiyo senedinden doğan
talep hakkına kambiyo hukuku, temel
talebe ise bu talebin ait olduğu hukuk
kuralları uygulanır.
Kambiyo senedinin bedelsizliğine
dayalı menfi tespit davasında davacı, senet temel borç ilişkisindeki bir
nedenden dolayı bedelsiz kaldığı için
kambiyo borcunu ödemek zorunda
olmadığını ileri sürmektedir. Bu halde kambiyo ilişkisinin varlığı, esasen
davacı tarafından kabul edilmektedir.
Bedelsizlik davacının öne sürdüğü bir
vakıa olduğuna göre bunu ispat yükü
davacıya aittir. Hem temel ilişkiyi, yani
senedin düzenlenme sebebini hem de
temel ilişkideki bir nedenle senedin
bedelsiz olduğunu ispat edecektir.
Örneğin bono, ödeme vaadi niteliğinde bir kambiyo senedidir. Bu ne-
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denle bonoyu düzenleyen, asıl borçlu
durumundadır (TTK.m.779). Bono,
bağımsız borç ikrarı içeren bir senettir. Bu nedenle bir illiyete bağlı olması
gerekmez ve kural olarak ispat yükü
senedin bedelsiz olduğunu ileri süren
tarafa aittir. Ancak senette borcun nedeni “mal” ya da “nakit” olarak belirtilmişse, davacının yazılı borç sebebine
dayanmaya hakkı olacağından, ispat
yükü bunun aksini ileri süren tarafa
ait olacaktır (HMK.m.191/1, TMK.m.6).
Eğer yanlardan biri senet metninde
yazılı kaydın doğru olmadığını söylüyorsa, buna “senedin talili” denilmektedir. Bu anlamda talil, senet metninde
açıklanan düzenleme (ihdas) nedenine
aykırı beyanda bulunma anlamına gelir
ve bu hâlde ispat yükünün kaydın aksini iddia edene ait olacağında kuşku
bulunmamaktadır.
Bonoda yazılı bulunan bedel kaydının hem borçlu hem de alacaklı tarafından talil edilmesi hâlinde, ispat yükünün hangi tarafta olduğu hususu da
üzerinde durulması gereken önemli bir
konudur. Bonodaki bedel kaydının her
iki tarafça talil edilmesi hâlinde ispat
yükü borçlu üzerindedir. Diğer bir ifadeyle, bu durumda ispat yükü yer de-

ğiştirmez. HMK’nın 191. maddesinin 2.
fıkrası ve TMK’nın 6. maddesi uyarınca
borçlunun bononun bedelsiz olduğunu
ispat etmesi gerekir.
Örneğin açık kambiyo senedindeki
alacak miktarının sonradan lehtar tarafından anlaşmaya aykırı doldurulduğu
iddiasıyla menfi tespit davası açılırsa
ispat yükü, öğreti ve Yargıtay uygulamalarına göre senet borçlusu (keşideci) üzerindedir; senedin anlaşmaya
aykırı doldurulduğunu ispat yükü altındadır.
Sonuç olarak menfi tespit davası,
davalı tarafından varlığı iddia edilen
hukuki ilişkinin ve bu ilişkiden doğduğu öne sürülen hakkın mevcut olmadığının tespiti için açılan davadır.
Uygulamada ispat yüküne ilişkin kesin
bir kanı mevcut değildir. Öğretideki çoğu yazar menfi tespit davasında
ispat yükünün genel hükümlere tabi
olduğunu ve borçluda bir alacağı bulunduğunu ileri süren davalı-alacaklıya
düştüğünü savunmakta ise de azınlık
görüşü madde 72.I hükmünde borçlunun “borçlu bulunmadığını ispat için”
bu davayı açabileceği belirtildiği için
ispat yükünün davacı borçluda olması
gerektiğini ileri sürüyor.
Yargıtay ise yerleşik kararlarında
menfi tespit davasında ispat yükünün
kural olarak davalı alacaklıda olduğunu fakat alacaklı alacağını usulen ispat ettikten sonra borçlunun da kendi
savunma sebeplerinin dayanağı olan
maddi vakıaları ispat etmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Görülmektedir ki
yüksek mahkeme, menfi tespit davasında kural olarak hukuki ilişkinin varlığını ispat yükünün davalı/alacaklıda
olduğunu ve alacaklının hukuki ilişkinin
(borcun) varlığını kanıtlaması gerektiğini belirtmiştir. Bizce de menfi tespit
davasında -davanın amacı borçlunun
borçlu olmadığının belirlenmesi olduğu için- alacağı olduğunu önce alacaklının ispat etmesi gerekir, bundan
sonra eğer borçlunun itiraz ve def’ileri
varsa onları ispatla yükümlü olduğunu
düşünmekteyiz. •

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

DİPNOTLAR
Bununla birlikte öğretide bu üç dava
çeşidi yanında, “talimat içeren dava”(Kuttner), “sorumluluk davası”(Blomeyer) gibi dava çeşitlerinin bulunduğu ileri sürülmekte, üçlü dava
sistemi genişletilmeye çalışılmaktadır.
Ancak bu görüşler genel kabul görülmemiştir.
Türk Hukuk Lügati, s. 337.
KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders
Kitabı, 25. Bası, Ankara 2014, s. 908.
TÜRK, Ahmet, Maddi Hukuk ve İcra-İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, Ankara 2006, s. 41.
ATALAY, Oğuz, Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir
2001.
YİİD., 03.06.1971,8530/4289.
BERKİN, M. Necmeddin, Tatbikatçılara
Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul
1980, s. 395.
KURU, Usul, s. 934.
KURU, Baki, Tespit Davaları, Ankara
2010, s. 28 vd.
UYAR, Talih/UYAR, Alper/UYAR, Cüneyt, Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri
Alma (İstirdat) Davaları, 4.Bası, Ankara 2015, s. 12.
TÜRK, s. 257.
ÜSTÜNDAĞ, Saim, Medeni Yargılama
Hukuku, İstanbul 2000, s. 536.
KURU, Baki, İcra ve İflas Hukukunda
Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası,
Ankara 2003, s. 508.
ÖKTEMER, Y.Semih, Menfi Tespit Davası, Ankara 1972, s. 583-584.
KOSTAKOĞLU, Cengiz, Banka Kredi
Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Kreditif, 3. Bası, İstanbul
2001, s. 714.
KURU, İcra, s. 508; POSTACIOĞLU,
İlhan, İcra Hukuku Esasları, İstanbul
2010, s. 261.
İİK M.89.III: “…Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur…”
Y.11.HD., 26.01.1983, 5865/291; Y.11.HD.,
15.03.1982, 1096/1004.
YHGK., 17.12.2003, 2003/19-781 E,
2003/768 K: “…Hemen burada menfi
tespit konulu eldeki davada ispat yükünün özellikleri üzerinde durmakta

yarar vardır. İcra ve İflas Kanunu’nun
72. maddesi gereğince borçlu icra
takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığını ispat için menfi
tespit davası açabilir. Kural olarak, bir
vakıadan kendi lehine haklar çıkaran/iddia eden taraf o vakıayı ispat
etmeye mecburdur (MK. 6). İspat
yüküne ilişkin bu genel kural menfi
tespit davaları için de geçerlidir. Yani,
menfi tespit davalarında da tarafların sıfatları değişik olmakla beraber,
ispat yükü bakımından bir değişiklik
olmayıp, bu genel kural uygulanır. Bu
davalarda da bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran (iddia eden) taraf
o vakıayı ispat etmelidir. Menfi tespit
davasında borçlu ya borçlanma iradesinin bulunmadığını ya da borçlanma
iradesi bulunmakla birlikte daha sonra ödeme gibi bir nedenle düştüğünü
ileri sürebilir. Borçlu borcun varlığını
inkâr ediyorsa, bu durumlarda ispat
yükü davalı durumunda olmasına karşın alacaklıya düşer. Borçlu varlığını
kabul ettiği borcun ödeme gibi bir
nedenle düştüğünü ileri sürüyorsa,
bu durumda doğal olarak ispat yükü
kendisine düşecektir. Görülmektedir
ki, menfi tespit davasında kural olarak, ispat yükü davalı/alacaklıdadır ve
alacaklı hukuki ilişkinin (borcun) varlığını kanıtlamak durumundadır. Somut
olaya gelince; Eldeki dava, kambiyo
senedinden dolayı borçlu olunmadığının saptanması istemine ilişkin olduğuna göre konunun hem kambiyo
hem de ispat hukuku açısından ve
yukarıdaki açıklamaların ışığında ele
alınması gerekir. Davacı/borçlu, davalı/alacaklının icra takibinin dayanağı
olan senette malen kaydı bulunmasına karşın aralarında bir mal alışverişi
bulunmadığını, senedin bankadan kırdırılarak kendisine bedelinin verilmesi
amacıyla düzenlendiğini, ancak senedin bankaya ibraz edilmediği gibi,
kendisine de bir ödeme yapılmadığı
iddiasıyla, bonodan dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Davalı/
alacaklı taraf ise, bonoda malen kaydı
bulunmasına karşın borçlu ile aralarında mal alışverişi olmadığını kabulle
borcun nedeninin elden nakit olarak
verilen para olduğunu, ifade etmiştir.

Şu durumda, takibin dayanağını teşkil
eden dolayısıyla da alacaklının alacağını ispat aracı durumundaki bonoda
bulunan “malen” kaydının doğru olmadığı yönündeki borçlu iddiası alacaklı yanca da kabul edilmiş, temeldeki hukuki ilişki yönünden bonodaki
bu ispat kaydı bizzat alacaklı tarafından değişikliğe uğratılmıştır. Alacağın
varlığını ve dayandığı temel ilişkinin
senettekinden farklı olduğunu iddia
eden alacaklı artık kendi dayandığı
ve senetten anlaşılmayan elden para
verilme olgusunu ispat yüküyle karşı
karşıyadır. Eş söyleyişle, kendi dayanağı olan senetteki sebepten ayrılarak elden para verildiği iddiasını
ortaya atarak, “bir vakıadan kendi lehine haklar çıkaran/iddia eden” taraf
davalı/alacaklıdır ve bu vakıayı ispat
etmeye mecburdur, dolayısıyla ispat
yükü davalı/alacaklıdadır. Borçlu aralarında temel ilişkinin varlığını kabul
etmemiş, kendisine ispat yükü getirecek olan ödeme nedeniyle karşılıksızlık iddiasında bulunmamış, aksine
borcun varlığını inkâr etmiştir. Alacaklının bonodaki malen kaydına karşın
alacak borç ilişkisinin mal alışverişine
dayanmadığı yönündeki kabulü karşısında davacı/borçlunun iddiası bu
noktada sabit olmaktadır. Lehtarın
yani alacaklının “bedelin para olarak verildiği “ iddiasını ispat yükü ise
kendisinde bulunmaktadır. Hal böyle
olunca; mahkemece kanıt yükünün
davalı tarafta olduğu gözetilerek,
davalının savını kanıtlayabilmesi için
olanak verilip, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar
verilmesi gerekirken, kanıt yükünün
tayininde yanılgıya düşülerek davanın
reddine ilişkin önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
20) BGE, 95, II, 617 vd.
21) ATALAY, s. 88.
22) TÜRK, s. 277.
23) Y. 4. HD., 09.02.1973 E, 6096/1189 K:
“Buna karşılık varlığı sabit olan bir
alacağın, sonraki bir nedenle düştüğü
borçlu tarafından ileri sürüldüğü takdirde ispat külfetinin borçlu davacıya
yükletilmesi gerekir.”
24) UYAR, s. 105.
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Hukukumuzda Süreler
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H

ak ve borçların öne sürülebilmesi hukuk devletinin koruması altında olup, söz konusu koruma
da sürelerle düzen altına alınmıştır.
Gerçekten, sürelere riayet etmek
koşuluyla taraflar, iddia ve savunmalarını öne sürebilir ve taleplerinin
hüküm altına alınmasını sağlayabilirler. Burada sürelere riayet etmenin öneminin ısrarla altını çizmek
gerekiyor. Zira kanunun emredici
nitelikteki düzenlemelerine uyulmaması nedeniyle öne sürülen iddia/
talep, iddianın ispatı ve nihayetinde
yargılama neticesinde elde edilmek
istenen menfaat, geriye dönüp bakıldığında bütünüyle “nafile çaba”
olarak anılabilecektir. Bu çalışmada, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu (HMK) esas alınarak, genel
hatlarıyla hukukumuzdaki süreler
bahsi değerlendirilmektedir.
Hukuk yargılaması bakımından
süre bahsinde öncelikle başvurulan
mevzuat HMK olup, HMK dışında
Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, İcra ve İflas
Kanunu gibi muhtelif kanunlarda
da ayrıca süre düzenlemeleri bulunmaktadır. HMK’da genel olarak 1
hafta, 2 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl,
10 yıl şeklinde süreler bulunmakta
olup, anılan süreler de gerek hesap kolaylığı sağlamak gerekse bu
hususta ortaya çıkabilecek başkaca
ihtilafların önünü kesmek açısından
yeknesaklığı sağlama amacına hizmet etmektedir. 1 hafta, 2 hafta, 1 ay
vb. süreler bakımından dikkat edilmesi gereken husus, “süre” ve “zaman” ayrımıdır. Nitekim süre, sınırları önceden çizilmiş, başı ve sonu
olan zaman aralığından ibarettir.
Zaman ise “belirlenmiş an; bir işin,
bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği
veya geçmekte olduğu süre” olarak
tanımlanmaktadır. Her iki kavram da
bir diğerini kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Her ne kadar anlamlar
iç içe geçmiş gibi görünmekteyse
de burada önemsediğimiz husus,

süre bahsinin tıpkı yukarıdaki örnekler gibi 1 hafta, 2 hafta, 1 ay vb.
kalıplarla sınırlandırılmaması açısındandır. Öyle ki yargılamaya hâkim
ilkeler arasında yer alan “Tasarruf
İlkesi” HMK’nın 24. maddesinde düzenlenmiş olup, maddenin 3. fıkrasındaki “dava açıldıktan sonra” ibaresi dikkat çekmektedir: “Tarafların
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri dava konusu hakkında,
dava açıldıktan sonra da tasarruf
yetkisi devam eder.” Tasarruf yetkisinin kullanılabileceği zamana ilişkin “dava açıldıktan sonra” ibaresi,
sürelere geniş açıdan bakma gerekliliğini ortaya koymaktadır. HMK’nın
55. maddesinde “bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye
kadar”, 61. maddesinde “tahkikat
sonuçlanıncaya kadar”, 73. maddesinde “hüküm kesinleşinceye
kadar”, 115. maddesinde “davanın
her aşamasında”, “her zaman”, 127.
maddesinde “derhal”, 131. maddesinde “cevap dilekçesinin verilmesinden sonra”, 139. maddesinde “dilekçelerin karşılıklı verilmesinden
ve yukarıdaki maddelerde belirtilen
incelemeyi tamamladıktan sonra”,
164. maddesinde “gerekirse tarafları davet edip dinledikten sonra”,
179. maddesinde “ıslahtan önce
bildirmiş olması koşuluyla” şeklinde ibareler yer almaktadır. Yine
TBK’nın 226. maddesindeki “gecikmeksizin” ve “satılanın kendisine
ulaştığı zamanda”, 278. maddesindeki “hemen”, 332. maddesindeki
“kiralananın tesliminden sonra”,
TMK’nın 32. maddesindeki “uzun
zamandan beri”, 229. maddesindeki “mal rejiminin devamı süresince”,
İİK’nın 296. maddesindeki “herhangi bir zamanda”, 304. maddesindeki “kısa bir zamanda” ibareleri de
örnek olarak sayılabilir.
Süreleri çeşitli açılardan tasnif
etmek mümkün olup, “maddi hukuktan doğan süreler”, “yargılama
hukukundan doğan süreler”, “kişile-

re yönelik süreler” veyahut “mahkemeye yönelik süreler” gibi ayrımlar
yapılabilir. Burada özellikle “zamanaşımı süreleri” ile “hak düşürücü
süreler” ayrımına dikkat edilmelidir.
Sürenin zamanaşımına tabi olması halinde ilgili tarafça def’i olarak
öne sürülmesi gerektiği, hak düşürücü süreye tabi olması halinde
ise -kamu düzenine ilişkin olması
nedeniyle- hâkim tarafından re’sen
dikkate alınacağı hususları, hakkın
elde edilmesi yahut kaybedilmesi
bakımından önem arz etmektedir.
Süreler kanunda düzenlenmişse
de bazı hallerde hâkimin süre belirleyebileceği, söz konusu sürenin
kesin olabileceği, kesin olduğu belirtilmez ise yeniden süre istenebileceği, dolayısıyla hâkimin belirlediği
sürenin sonuçlarının yargılamanın
seyrini etkileyeceği açıktır. HMK’nın
94/2. maddesindeki “Hâkim, tayin
ettiği sürenin kesin olduğuna karar
verebilir. Bu takdirde hâkim, tayin
ettiği kesin süreye konu olan işlemi
hiçbir duraksamaya yer vermeyecek
şekilde açıklar ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını açıkça
tutanağa geçirerek ihtar eder. Kesin
olduğu belirtilmeyen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir; bu şekilde verilecek ikinci süre
kesindir ve yeniden süre verilemez”
hükmü, önemi dolayısıyla ayrıca
dikkate değerdir. 94. maddenin 3.
fıkrasındaki “Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde
yapmayan tarafın, o işlemi yapma
hakkı ortadan kalkar” hükmü ise kesin süreye uyulmamasının yaptırımını ortaya koymaktadır.
Genel hatlarıyla belirttiğimiz
sürelerin ne zaman veya hangi hallerde başlayacağını da tespit etmek gerekmektedir. Nitekim sürenin başlangıcına ilişkin hatalı tespit
hesaplamanın da hatalı olmasına,
sürenin kaçırılmasına ve nihayetinde hak kaybına yol açabilecektir.
HMK’da süreler genel olarak tari69

he, olguya veya oluşa bağlanmak
suretiyle başlatılmaktadır. Nitekim
yukarıda verdiğimiz örnekler arasındaki “dava açıldıktan sonra”,
“tahkikat sonuçlanıncaya kadar”
veya “iki hafta içerisinde” gibi ibareler başlangıca ilişkin olmakla
birlikte, ayrıca sürenin başlangıcı
tebliğ veyahut tefhime de bağlanabilmektedir. Ayrıca belirtilmesi gereken bir husus da elektronik tebligata ilişkindir. Elektronik Tebligat
Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 6.
fıkrası hükmü açık ise de elektronik
tebligata ilişkin yakın döneme kadar tartışmalı kararlar verilmiştir.
Fıkraya göre elektronik yolla
tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış
sayılır. Karışıklığın çıkış noktası ise
muhatabın tebligat adresine ulaşan
ancak izleyen 5 günü doldurmadan
açılan tebligatın ne zaman tebliğ
edilmiş sayılacağına ilişkindir. Oysaki yönetmelik hükmü açık olup,
fıkranın sonunda yer alan “yapılmış
sayılır” ibaresi tebligatın şekli oluşuna dair vurgulama içermektedir.
Sürelerin bitimine ilişkin HMK’nın
92. maddesine (Süreler gün olarak
belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim
edildiği gün hesaba katılmaz ve
süre son günün tatil saatinde biter.
Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta,
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ay veya yıl içindeki karşılık gelen
günün tatil saatinde biter. Sürenin
bittiği ayda, başladığı güne karşılık
gelen bir gün yoksa, süre bu ayın
son günü tatil saatinde biter) dikkat
edilmesi gerekmektedir.
Süre, sürenin başlangıcı ve sürenin sona ermesi hususlarını tespit ettikten sonra bu kez süreye
uyulmamasının sonuçlarına kısaca
değinmekte fayda var. Süreye uyulmamasının sonuçları, sürenin kesin
olup olmamasına göre değişmektedir. Gerçekten de kesin süre içisinde
işlemin yapılmaması halinde işlemi
yapma hakkı ortadan kalkacaktır.
Önemi itibarıyla kesin süre verilmesi durumunda, hukuki dinlenilme
hakkı da gözetilerek hâkimin ilgili

tarafa kesin süreye uyulmamasının
sonuçlarını ihtar etmesi gerekir. Kesin olmayan süreye uyulmaması halinde ise bu kez hâkimin kesin süre
vermek suretiyle yargılamayı devam
ettirmesi gerekir. Ancak HMK’da yer
alan kesin süreler bakımından takdir
yetkisinin bulunmadığı unutulmamalıdır.
Son olarak, taraflara yönelik süreler bakımından, taraf adına işlem
yapan vekilin sürelere uymaması ve
süresinde yapılmayan işlem nedeniyle zarar doğması halinde Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi, TBK’nın
506. maddesi ve TCK’nın 257. maddesi uyarınca sorumluluk doğabilecek, ayrıca vekilin disiplin sorumluluğu da gündeme gelecektir. •
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ABD ve TÜRKiYE Arasında
Suçluların İadesi ve
Adli Yardımlaşma Tarihi
Akgün BİLGİN
Memur
İstanbul Anadolu Adliyesi

A

BD ve Türkiye arasında adli
yardımlaşma ve suçluların
iadesi tarihini “Osmanlı Dönemi” ve
“Cumhuriyet Dönemi” şeklinde ikiye
ayırarak incelemekte fayda vardır. Ancak bu tarihi ayrım, Türk ve Amerikan
siyasi tarihi dikkate alınarak sistematik
bakımdan yapılmalıdır. Çünkü tarihi
gelişimde Osmanlı Devleti’nin bittiği
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başladığı kesin bir sınır yoktur. Aksine yeni
Cumhuriyet kurulurken bile on binlerce eski Osmanlı tabiyası ABD vatandaşı milli mücadele yıllarında Anadolu’ya
yerleşmiş, 23 Temmuz-7 Ağustos
1919 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Erzurum Kongresi’nde
ABD
yanlısı
manda ve
h i m a ye
sesle-
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rini yükseltecek kadar da bu topraklarda iç içe yaşamışlardır. Bu nedenle
ABD ve Türkiye arasında adli yardımlaşma ve suçluların iadesi tarihi her iki
dönemle birbirine bağlı olan ve genellikle olumsuz deneyimlerin aktarımından ders çıkarılarak günümüze kadar
gelişmekte olan bir bütünü oluşturmaktadır.
Suçluların iadesi,
nispeten yeni
köken-

lere sahip olsa da, asıl kökleri “vatandaşın geri verilmezliği ilkesi” ile antik
çağda Yunan ve İtalyan site devletlerine ve Roma hukukuna kadar izlenebilir. Bilim adamları, Hz. Musa’nın
zamanına kadar uzanan
tarih bo-

yunca M.Ö. 13. yüzyılda Mısır Firavunu
II. Ramses’in Hitit Kralı III. Hattuşili ile
suçluların iadesi anlaşması üzerine
müzakere etmeye benzer prosedürleri
tespit ettiler. 1776 yılına gelindiğinde
ise “her devletin suçluların iadesini özgürce ve nitelik veya kısıtlama olmaksızın vermek veya suçluyu kendisi cezalandırmak zorunda olduğu” şeklinde
basit bir uluslararası hukuk fikri gelişti
ve karmaşık iade prosedürlerinin yokluğu da bunun baskınlığına atfedildi.
Amerika ve Türkiye arasındaki adli
yardımlaşma ile suçluların iadesi tarihi,
Türklerin ABD’ye göçlerinin başladığı
1820’li yıllardan sonra ABD’nin Türkiye
ile etkileşimi, Türkiye’nin Osmanlı Devleti olarak bilindiği 1831’de tam olarak
diplomatik ilişkilerin kurulduğu günlere dayanmaktadır.
İkisi de köklü geçmişlere sahip olan
Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) ve
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki
ilk resmi diplomatik temas ve tanıma
eylemi, 11 Şubat 1830’da Kaptan James Biddle, David Offley ve Charles Rhind’dan

oluşan ABD’li bir müzakere ekibinin
Türk Hariciye Nazırı’na güven mektubu
sunmasıyla meydana gelmiştir. Aynı
müzakere ekibinin katılımıyla Amerika
Birleşik Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında “1830 tarihli Seyr-ü Sefain
ve Ticaret Anlaşması” adı altında bir
deniz seyrüsefer ve ticaret anlaşması
imzalanması, ABD ile ilk ticaret ve deniz ulaşım hattını açmıştır. Bu anlaşma
Amerikan ticaretinin büyümesine yol
açmış; 1830’dan hemen sonra Mısır
dâhil muhtelif Osmanlı topraklarında
ABD konsoloslukları açılarak siyasi ve
ekonomik faydalar yasal yollarla elde
edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin Kavalalı
Mehmet Ali Paşa isyanı gibi problemlerle uğraşması, yani siyasi buhranlar, ABD’nin ticari ve siyasi büyüme
yolunda işini kolaylaştıran faktörler
olmuştur. Bu ticari ilişkilerin yanında
Amerikan misyonerleri de Osmanlı
topraklarına ilk olarak 1824 yılında yerleşmeye başlamışlardı.
Osmanlılar, 4 Temmuz 1776 tarihli
bağımsızlık ilanıyla kurulan Amerika
Birleşik Devletleri’ni, “1800’lü yılların
başında dünyada başlayan küreselleşme hareketi altında değişik
kültür, millet ve etnik
grupların aynılaşması”
ola-

rak ve genellikle "dünyanın batılılaşması ya da Amerikalılaşması gibi tek
yanlı bir homojenleş(tir)me olgusu"
olarak algıladı. Bu nedenle sosyoekonomiği nispeten kötü olan Osmanlı
Devleti’nden 1820’li yıllardan itibaren
Amerika Birleşik Devletleri’ne göçler
başlamış ve bu göçler de beraberinde
zamanla birtakım adli yardımlaşma ve
suçluların iadesi müesseselerini gündeme getirmiştir.
Her ne kadar Türklerin ABD’ye
göçleri 1820’li yıllara dayansa da, kayda değer göç hareketleri 19. yüzyılın
son çeyreğinde başlar ve 20. yüzyılın
hemen başında doruk noktasına ulaşır.
Amerikan Göçmenlik Bürosu’nun 2001
yılı verilerine göre 1820-2000 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu
ve Türkiye Cumhuriyeti’nden ABD’ye
450.539 kişi göç etmiştir. 1830 tarihli
“Seyr-ü Sefain ve Ticaret Anlaşması”
ile ABD’ye tanınan kapitülasyonlar gereği Osmanlı topraklarına yaklaşık 400
tane Hristiyan misyoner okulu, hastane ve yetimhane açılmış, on binlerce
ABD vatandaşı da Hristiyan misyonerlik faaliyetleri nedeniyle Osmanlı topraklarına yerleşip zamanla adli olaylara
karışmıştır.
Osmanlı Dönemi
Tarihte ilk Türk-Amerikan ilişkileri,
Amerika Birleşik Devletleri’nin Akdeniz ticaretine nüfuz edebilmesi
için Osmanlı Devleti’yle resmi
temasa geçmesi sonucu
ticari alanda başlamıştır. 1803 yılında
ABD Ekonomi
Bakanlığı’nın
itha-
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lat-ihracat istatistiklerinde ilk kez
Osmanlı Devleti de yer almış; 18.
yüzyıldan itibaren Amerikan gemileri İngilizlerin himayesi altında Türk
limanlarına giriş yapmıştı. Bu dönem,
Amerikan tüccarının Osmanlı topraklarına giriş yaptığı dönemdir. Bu
dönem aynı zamanda tanıma safhası
veya ticari ilişkilerin başlangıç devresi
olarak tanımlanabilir. 1810’dan sonra
Amerikan tüccarının Osmanlı limanlarındaki varlığı hissedilmeye başlamış
ve 1830’da 32 Amerikan gemisi İzmir
limanına giriş yapmıştır. Yine bu dönemde Amerikalı tüccarlar ve Amerikan vatandaşları, İngiltere himayesinde ve onlardan aldıkları belgelerle
Osmanlı ülkesine girmişlerdir.
190 yıllık bir geçmişe sahip olan
Türk-Amerikan ilişkilerinin başladığı
andan itibaren günümüze kadar birçok problemli konuları ihtiva ettiği
aşikârdır. Osmanlı Devleti’nin gerileme
dönemine rastgelen bu ilişkilerin başlangıcı, diğer Avrupa devletleri ile ilişkileriyle benzerlik göstermektedir. 1830,
1862, 1874 anlaşmaları ile başlayan
Amerika Birleşik Devletleri
kapitülasyonları,
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devamlı olarak Osmanlı Devleti aleyhine gelişmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan üç önemli anlaşma, 1830 tarihli
Seyr-ü Sefain ve Ticaret Anlaşması, 7
Mayıs 1862 tarihli Seyr-ü Sefain ve Ticaret Anlaşması ve 11 Ağustos 1874 tarihli Suçluların İadesine Dair Anlaşma
ve Tebdil-i Tabiiyet Mukavelenamesi
anlaşmalarıdır.
Osmanlı Devleti’ne gelen yabancıların hukuki statüleri, genel olarak
kapitülasyonlarla belirlenmişti. Yani bir
anlamda Osmanlı Devleti’ndeki yabancıların hak ve ayrıcalıkları, devletlerine
verilen kapitülasyonlarda yer alan hükümler ile saptandığından, her yabancının Osmanlı Devleti’nde aynı hak ve
ayrıcalıklara sahip olmadığı söyleyebilir. Ancak yabancılara uygulanacak
hukukun ne olması gerektiği tarih
boyunca tartışılmıştır. Özellikle İslam
hukukuna uygun olarak yönetilen Osmanlı Devleti’nde, yabancılara uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesi
ayrı bir önem taşımıştır. Bilindiği gibi,
İslam hukukundaki “yabancı” kavramı,
modern hukuktaki

“yabancı” kavramından farklı bir anlam içermekteydi. Öyle ki günümüzde bir devlete vatandaşlık bağı ile
bağlı olmayan kişiler “yabancı” kabul
edilirken, İslam hukukunda “yabancı”
kavramı belirli nedenlerle Dar-ül Harb’den Dar-ül İslam’a gelen kişileri ifade
etmiştir. İslâm hukukunda Dar-ül Harb,
“İslâm dışı bir yönetimin hâkimiyeti
altındaki ülke” anlamında kullanılır. Fıkıh kitaplarında Dâr-ül İslâm’ın “Müslümanların hâkimiyeti altındaki yer”
veya “Müslümanların imamının (devlet
başkanı) hüküm ve sultasının yürürlükte olduğu ülke” şeklinde tarif edildiği görülmektedir.
Osmanlı Devleti’nde “yabancı”
kavramı, Tanzimat Dönemi öncesi ve
sonrasında değişiklik göstermektedir. Tanzimat Dönemi’ne kadar olan
süreçte yabancı, Dar-ül İslam’a aman
alarak giren harbiyi, yani müstemeni
ifade ederken, 1869 tarihli Tabiiyet-i
Osmaniye Kanunnamesi’nin yürürlüğe
girmesinden sonra Müslüman olsun ya
da olmasın Osmanlı tabiiyetinde bulunmayanlar “yabancı (ecnebi)” sayılmıştır.
Osmanlı Devleti tarafından 1830
tarihli Seyr-ü Sefain ve Ticaret Anlaşması’yla Amerika Birleşik Devletlerine, “en

ziyade müsaadeye mazhar devlet”
statüsü kapsamında “en çok gözetilen ulus” ilkelerinin de yer aldığı bir
nevi kapitülasyonlar tanınmıştı. Böylece Osmanlı topraklarında bulunan
Amerikan vatandaşları, kapitülasyon
tanınmış diğer devletlerin vatandaşları
ile aynı statüdeydi. Öte yandan Osmanlı’da bazı hapishane kaçakları, asker firarileri, siyasi veya kriminal suçlardan kaçarak sığınmak için ABD’ye
gidiyorlardı. Bu süreçte Amerikan
misyonerleri de Osmanlı Ermenilerinin
Amerikan vatandaşlığına geçmelerine
destek oluyorlardı. Çünkü misyonerler
Osmanlı topraklarında sadece eğitim
vermek ya da Ermenileri kendi mezheplerine geçmeye ikna etmek için değil, aynı zamanda “Hıristiyanları Türk
yönetiminden kurtaracak ve ABD’ye
biat edecek sınır ötesi kahramanlar”
olarak yetiştirmeyi de hedeflemişlerdi.
Yine bu süreçte Osmanlı Devleti izinsiz
olarak ABD vatandaşlığına geçenleri
“Osmanlı vatandaşı” saymaya devam
ederken, ABD de bu kişileri
kendi vatandaşı olarak
kabule devam etti.
Osmanlı Devleti
yetkililerine göre Ermeniler, ABD vatandaşlığının Osmanlı
Devleti’ndeki ayrı-

calıklarından faydalanmak maksadıyla
çeşitli yollarla Amerika’ya giderek tabiiyet değiştirmiş ve tekrar memleketlerine dönmüşlerdi. Bu şekilde Ermeniler, her türlü kanunsuz faaliyetlerinin
cezalarından, Osmanlı kanunlarındaki
yaptırımlardan ve vergilerden kurtulmaya çalışmışlardı.
1830 tarihli Seyr-ü Sefain ve Ticaret
Anlaşması’nın diğer bir özelliği ise anlaşmada Amerikan vatandaşlarına adli
hak ve ayrıcalıklar tanınmasıdır. Anlaşmanın 4. maddesine göre Osmanlı yargı organları Amerikan vatandaşlarını
Amerikan temsilciliğinin resmi tercümanı bulunmadan yargılayamayacak,
Amerika ve Osmanlı vatandaşları arasındaki davalara bakamayacak, Amerikalı bir vatandaşın suçu kesinleşse
bile tutuklama yetkisi Amerikan diplomatik yetkililer tarafından uygulanacaktı. Bu anlaşmaya göre Amerikan
vatandaşlığına giren bir Ermeni Türkiye’ye döndüğünde
Amerika’nın

himayesinde korunmuş konumda, yani
Osmanlı kanunlarından muaf oluyordu. Yine 1830 anlaşmasının hükümlerine göre izinsiz olarak Amerikalı bir din
adamı pastör (misyoner) avukat, doktor ya da öğretmen olabilir, Osmanlı topraklarında gelip mesleğini icra
edebilir ve onun bu hakkı sorgulanamazdı. Osmanlı yetkilileri bu kişileri ne
tutuklayabilir ne de hapsedebilirlerdi.
Bu kişilerin eylem hürriyetlerini engellemek ya da hangi meslekle uğraştıklarını öğrenmek için ikametgâhlarına
girilemezdi. Onun suçlu olduğu veya
mesleğini uygulamada bir suç unsuru
olduğu iddia edilirse, Amerikan Konsolosluk Mahkemesi onun suçlu olup
olmadığına karar verirdi.
Osmanlı Devleti ile ABD arasındaki
en önemli hukuki sorun, şüphesiz Osmanlı Devleti’ndeki ABD vatandaşlarının hukuki imtiyazlarının korunması
idi. ABD kendi uyrukluğunu verdiği
Padişah’a muhalif Osmanlıları
korumak-
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ta, Osmanlı Devleti ise hiç ABD’de bulunmamış ve oraya yerleşme gibi bir
niyeti de olmayan bu kişileri asli Osmanlı vatandaşı saymaktaydı. Osmanlı
Devleti 1869 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye
Kanunnamesi ile ülkede iki yıldan fazla
ikamet eden herkesi Osmanlı uyruğu
sayıyordu. ABD ise kendi vatandaşlığını Amerikan yasalarına uygun olarak kazanan ve Osmanlı topraklarında
oturmaya devam edenleri kendi uyruğu saydığı için uyuşmazlık ortaya çıkıyordu. Osmanlı topraklarında Osmanlı
Tabiiyet Kanunu’nun değil, Amerikan
vatandaşlık yasalarının uygulanmasında ısrar ediliyordu. Osmanlı Devleti ise
kendi asli vatandaşlığından çıkanların
ülkeyi terk etmesinde ısrarlıydı. Nitekim 1892 yılında Şûra-yı Devlet, Osmanlı vatandaşlığından çıkma izninin
sadece “tekrar Osmanlı topraklarına
dönmemek” şartıyla verileceğine ilişkin bir karar aldı.
ABD’nin asla Amerika’ya yerleşme
niyeti olmayan ve Osmanlı topraklarında yaşamaya devam edecek olan bazı
Osmanlı vatandaşlarına kendi vatandaşlığını verme politikası, günümüze
kadar ABD yasaları gösterilerek devam
etmektedir. Böylece çoğu Ermeni olmak üzere binlerce Osmanlı vatandaşı
Amerika’ya giderek vatandaşlık alıp
evlerine döndüler. Bunlar kendi düşüncelerine göre Osmanlı kanunlarına tabi
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değillerdi. Bu arada 1900-1924 yılları
arasında Amerika’dan Osmanlı Devleti’ne yaklaşık 70.000 kişi dönmüştü.
Osmanlı Hükümeti 7 Kasım 1899’da
vilayetlere gönderdiği bir emirle, Amerika’ya firar edecek Ermenilerin firarlarına meydan verilmemesini, Osmanlı
Devleti ile ilişiğini keserek bir daha
dönmemek şartıyla giden Ermenilerin
gelmelerine müsaade edilmesini ve bu
suretle ilişik kesmeyen Ermenilerin gitmelerine müsaade edilmemesini ve gidenlerin kayıtlarına ve pasaportlarına
ona göre işaret düşülmesini istiyordu.
Alınan bu tedbirlere rağmen Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne farklı yollardan
girmeye devam ettiler. Yakalanan Ermenilerin tekrar Amerika’ya iadeleri
de problem oluyordu. Yol masrafları,
ABD’nin bunları kabul edip etmeyeceği gibi sorunlar yaşanıyor, bu güçlüklerden dolayı memleketlerine gönderilerek gözetim altında tutuluyorlardı.
11 Ağustos 1874 tarihinde Osmanlı
Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri
arasında imzalanan hem “Suçluların
İadesi” hem de “Tabiiyet Anlaşması”
birçok kez ABD ile Osmanlı Devleti’ni karşı karşıya getirmişti. Amerika,
anlaşmanın imzalanmasından sonra tabiiyet ile ilgili anlaşmanın ikinci
maddesine itiraz etmiştir. Bu maddeye göre Osmanlı vatandaşlarından
bir kimse ABD’ye giderek orada ABD

tabiiyetine geçerse, oradan Osmanlı
ülkesine döndüğünde ABD tabiiyetini
kaybedecekti. Ayrıca iki taraf ülkede
tabiiyet değiştirmiş olarak iki yıl kalmış
olan bir kimsenin dönmemek niyetinde olduğuna da kanaat getirilmiş olacaktı. ABD bu maddeye itiraz ederek
maddenin değiştirilmesini istemiştir.
Bu madde üzerinde anlaşma sağlanamadığından, bu anlaşma Amerika
tarafından yürürlüğe konulmamıştır.
Bu madde ilişkilerin gerilmesinde çok
önemli bir unsur olmuş, Osmanlı da bu
problemleri çözmek için çoğu zaman
ödün vermiştir.
Bilinen ilk suçlu iade talebi ise Diyarbakır’da 39.950 lira parayı zimmetine geçirerek İstanbul’a gelen, üç yıl
çinko ticaretiyle uğraştıktan sonra ailesiyle beraber Amerika’ya göç eden
Agop adlı bir Ermeni’ye ilişkindir. Yine
Washington Sefiri Mavroyeni Bey’in
bildirdiğine göre Van vilayetinde 1.900 lira çalarak New York’a
kaçan Cideciyan’ın yakalanması için ABD yerel makamlarına
başvurulmuştur. Ayrıca adi suç
işlemiş Ermeniler de ABD’ye göç
etmeyi kurtuluş olarak görüyorlardı. ABD’ye giden Ermenilerin malları
da yine Ermenilerce yağmalanıyordu.
1877’de İzmir’de bir Türk’ü öldüren Amerikalı Kelley, kapitülasyonlar
gereği ABD’ye teslim edildi, ABD’de

yargılandı ve beraat etti. Yine benzer
şekilde 1903 yılında ABD’de işlediği suçtan dolayı Beyrut Limanı’ndan
Adana’ya gelen eski Osmanlı tebaası ABD vatandaşı Ma‘mûretü’l-Aziz’li
Arak Velid-i Karabet’in (Harputlu Arak
oğlu Karabet) yakalanarak ABD’ye
iade edilmesi ile pasaportsuz İstanbul
Limanı’nda tutuklanan Agop Sıvacıyan’ın ABD’ye geri iade edilmesi ve
1910 yılında Adliye Nezareti’nce ABD
West Steatlle şehrinde mukim Osmanlı
eski tebaası ve ABD vatandaşı Nasliçli
Yanni Manos’a gönderilen tebligatın
kabul edilmeyerek tekrar geri gönderilmesi gibi örnekler, Osmanlı Devleti
ile Amerika Birleşik Devleri arasında
adli yardımlaşma, suçluların iadesi ve
istinabe trafiğinin işlediğini göstermektedir.
Cumhuriyet Dönemi
ABD’de 1924 yılında yapılan
göçmenlik reformu, Türkiye’ye
yılda yüz kişilik bir kota öngörmekteydi. Ne yazık ki bu kota
doldurulamıyordu.
1950-1980
arasında 27.000’in üzerinde
Türk ABD’ye gitmiştir. Bu rakamın
23.000’den fazlası 1960 sonrasına
tekabül eder. 1970’li yıllarda göç oranı yılda 2.000’in üzerindeydi. Günümüzde, ABD’deki Türk öğrenci sayısı
15.000’i aşmış ve Türkiye ABD’ye eği-

tim amacıyla öğrenci gönderen ülkeler
arasında 9. sırada yer almıştır. 2000
sayımında toplam 117.619 kişi kendisini Türk-Amerikalı olarak tanımlamıştır.
Günümüzde, ABD’ye Türkiye kaynaklı
göç neredeyse yok denilecek sayıdadır. Türkiye kaynaklı verilen göçmen
vizelerinin çoğu, çeşitlilik (green kart)
kurasını kazananlardan oluşmaktadır.
Türkiye’den ABD’ye giden göçmen
sayısı yok denilecek kadar az sayıda
olduğundan, ceza hukukundan kaynaklanan ya da diğer sebeplerle olsun,
Türkiye’ye yönelik sınır dışı işlemleri de
yok denilecek kadar az sayıdadır.
Türkiye ve ABD ilişkilerindeki en
büyük sorunlardan biri de ABD’nin siyasi ve terör suçlularını Türkiye’ye iade
etmemesi ve bu alandaki adli yardımlaşma konularıdır. Türkiye Cumhuriyeti
ve ABD arasında suçluların iadesinin
hukuksal çerçevesini, 1 Ocak 1981’de
yürürlüğe girmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri
Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması oluşturmaktadır. Sözleşme kapsamında ABD, 2006-2016
yılları arasında üç terör suçlusu için
iade talebinde bulunmuştur. Bu suçlulardan biri için iade istemi kabul edilirken, biri hakkında yeterli belge gönderilmediğinden talep reddedilmiştir.
Diğeri hakkındaki işlemler devam et-

mektedir. Türkiye ise 2011-2016 yılları
arasındaki 5 yıllık dönemde üç terör
suçlusuna ilişkin iade isteminde bulunmuştur. Bunlardan biri reddedilirken
biri için de iade prosedürü devam etmektedir. Bir talepten ise Türkiye tarafından vazgeçilmiştir. •
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Şaİr
Hukukçular
Okan YILDIZ
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

H

ukukun tarihselliği, zannediyorum ki izaha muhtaç değildir.
Bu açıdan hukuk, bir nevi insanlığın
varoluşsal sonucudur. Kaynağını
insanın varoluşundan alan bir diğer olgu ise en eski edebi tür olan
şiirdir. Çoğunlukla gerek hukukun
gerekse şiirin ayrıksı özellikler ihtiva ettiği düşünülse de bu iki olgu
tarihsel gerçekliklerle birbirine
bağlanmıştır. Hukukun ve şiirin tarihsel süreç içerisinde en ilkel halleriyle verdiği zorlu mücadelenin
neticesinde ulaştığı mevcut durum
nazara alındığında, gelişebilir ve
sürdürülebilir olmanın bu iki olgunun ortak paydasını oluşturduğunu
görürüz. Bu payda binlerce yıllık birikimin karşılığıdır. Zaman içerisinde münhasıran evrensel ilkeler de
edinen bu birikim, sebep ve sonuçlarıyla beraber yöresel, bölgesel,
ulusal ve ekonomik süreçleri haiz
hale gelmiştir ki hukukun ve şiirin
önce toplumu, sonra da bireyi yakalayan alameti farikası bu noktadır. Hülasa, bu iki olgu arasında ilk
bakışta kolaylıkla anlaşılamayacak
güçlü bir gerçeklik bağı mevcuttur.
Birçok yaşanmışlığı mündemiç olan
bu gerçeklik bağı çerçevesinde, hu78

kuk şiirin ütopyası, şiir de hukukun
distopyasıdır. Öyle ki şiir hukuka,
hukuksa şiire temas etmeye mecburdur. Kaynağı insana dayanan
her şeyin teması gibi…
Kısaca bahsettiğimiz üzere hukuk ile şiirin organik ilişkisinin yanında, hukukçu ile şiirin de göz ardı
edilemeyecek bir birlikteliği vardır.
Ancak bu birliktelik, hukuk ve şiirde olduğu gibi olağan, beklenen,
tabiatın doğasından kaynaklanan
bir ilişki değildir; hukukçu, şiirle
ilişkisini sonradan edinir. Bu noktada hukukçu, hukuk ile şiir arasında
mevcut olan kuvvetli bağdan faydalanır; bunu bir kazanç olarak görüp
hukukun sağladığı dinamiklik ile
toplumun duygusal ritmini yakalayarak ilişkinin olgusal temelini sağlam ve hızlı şekilde oluşturur. Hukukçu, işi gereği, toplumu oluşturan
tüm kesimlerle yakınlık içindedir. Bu
yakınlık, hukukçunun kullandığı dile
hâkimiyetini kolaylaştırıp yöresel ve
bölgesel söylemleri de içine alacak
şekilde dilin en saf hali ile biçimlendirilmiş halini harmanlamasını sağlar. Nihayetinde, yukarıda bir kısmına yer verdiğimiz sebeplerle hukuk
icra eden ve edebi merakı bulunan

kimsenin şiire yönelmiş, karşı koyamayacağı bir ilgisi ve istidadı doğar.
Bu ilgi ve istidadın tabii sonucu olarak da hukukçu, edebi merak ve açlığını öncelikle toplumsal temalara
yer verdiği şiirle gidermeye çalışır.
Hukukçu şiirden başka edebi türleri
deneyimlese de bu deneyim, yuvadan kısa bir süre ayrılmaktan öteye
geçemez. “Herkes iyi şiir yazabilir
ancak herkes iyi şair olamaz” düsturundan yola çıkılırsa, hukuk icra
eden kimse iyi şiir yazabilmenin iddialı bir adayıdır.
Bu ilişki içerisinde hukukilik ve
şairanelik kavramları da önem arz
eder. Bu kapsamda değinmek gerekir ki hukukun eksiksiz uygulanması
hukukiliği, şairane olanın kusursuz
tasviri ise şiiri meydana getirir. Hukuki olan çoğu zaman şairane olsa
da şairane olan her zaman hukuki
olmayabilir. Bin yıllardır devlet geleneğimizde de kendine ciddi bir
yer edinmiş olan şiir, bu dengeyi
sağlayanların ellerinde tılsımını korumayı başarmıştır. Tarihimiz, buna
hizmet etmiş yüzlerce isimle doludur. Yazımızın devamında, yakın tarihimiz esas alınarak bu isimlerden
örnekler sunulmuştur.
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Mithat Cemal Kuntay
(1885-1956)
1885 yılında İstanbul’da
doğdu. Sırasıyla Mekteb-i
Osmaniye Rüştüyesi ile Saint Joseph Lisesi ve Vefa
Lisesi’nde eğitim aldıktan
sonra girdiği Mekteb-i Hukuk’tan mezun oldu. 1906
yılında bir süre tutuklu
kaldı. 1908 yılında Hukuk
İdaresi (İdare Hukuku) dersinde asistanlık görevine
başladı. Asistanlık sürecinin
sonunda hukuk doktoru
unvanını alarak dönem itibariyle büyük bir başarıya
imza attı. Bir süre Adliye
Nezareti Özel Kalemi’nde
kâtiplik ve müdürlük görevleri üstlendi. Ardından 1.
Hukuk Mahkemesi üyeliğine seçilip kısa bir süre hâkimlik görevi icra etti. 1923
yılında noterliğe başlayıp

1956 yılında vefat edene
dek bu mesleği sürdürdü.
1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’ne
gönderilen kırk şairden biri
olan Mithat Cemal, şahsi
meselelerden ziyade vatan
ve millet sevgisini konu edinen epik şiirler kaleme aldı.
Şiirlerinde Mehmet Akif etkisi gözle görülür şekilde
dikkat çeker. Beklenenin
aksine aruz vezni kullanmayı tercih eder. Şairin “Vatan
Hisleri” adlı şiirinin son iki
mısraının Mustafa Kemal
Atatürk tarafından Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
okunduğu bilinmektedir:
Ölmez bu vatan, farz-ı
muhal ölse de hatta,
Çekmez kürenin sırtı o
tabut-ı cesimi!’’

Orhan Seyfi Orhon
(1890-1972)
1890 yılında İstanbul’da
doğdu. Beylerbeyi Rüştiyesi ile Mercan İdadisi’ndeki
eğitimi tamamlayıp Tıbbiye
Mektebi’ne devam etti. Ancak bir anestezi uygulaması
sırasında fenalaşması üzerine Tıbbiye Mektebi’nden
ayrılıp eğitimini Darülfünun
Hukuk Mektebi’nde (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) sürdürdü. 1946 ve
1965 yıllarında İstanbul Milletvekilliğine seçildi. Edebi
hayatının belli bir kısmında
öğretmenlik, gazetecilik ve
mizah yazarlığı yaptı. İlk şi-

irlerinde Abdülhak Hamit
Tarhan ve Tevfik Fikret etkisinde kalan şair, aruz vezni
ile şiirler üretti. Sonrasında
Ziya Gökalp etkisiyle edebiyatta millileşme yolunu
seçip aruz veznini bırakarak
hece vezniyle yalın ve sade
bir dil kullanmaya başladı.
Zamanla şiirindeki ulusal
temaların yerini daha çok bireysel konular almaya başladı. Bu fikirle içerisine girdiği
“Beş Hececiler” topluluğunun önemli şairlerinden biri
haline geldi. Birçok şiiri bestekârlarca bestelendi.

Vicdan bile duymaz çıkmazsa bir ahı,
Sessiz kölelerdir yaratan binbir ilahı.
Elbet put olurlar öpülen eller, etekler,
Elbet öpen oldukça, olur öptürecekler!
Hürriyet, o en son şerefindir, onu satma!
Bir tanrı yeter, kendine bin tanrı yaratma!
İnsandaki dört tane ayak devrini bilme,
Mahvolsa eğilmezdi baban, sen de eğilme!
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1907 yılında İstanbul’da
doğdu. Uzun süre Galatasaray Lisesi’nde ve bir süre
de Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar
Akademisi) eğitim gördü.
Ardından Adliye Meslek
Mektebi’nden mezun oldu.
Mezuniyetinden sonra Üsküdar Adliyesi’nde ceza
mahkemesi zabıt kâtipliği
görevi icra etti. Ardından
da 1958 yılında vefat edinceye değin sürdüreceği İstanbul Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü Kütüphanesi kütüphane memurluğu
görevine başladı. Şiirlerin-

de Doğu medeniyetinin, tasavvufun ve dinler tarihinin
büyük etkisi vardır. Türk şiirine egzotik ve soyut bağlamda ciddi eserler katarak
kendisinden sonraki birçok
ismi bu yönüyle etkiledi.
Gençlik yıllarında aruz vezniyle eserler üretse de yeni
bir şiir ortaya koyabilmek
amacıyla aruz vezninden
vazgeçip serbest ölçüyle
şiirler üretmeye başladı. Türünün ilk örneklerini oluşturan şiirleri yazan Asaf Halet
Çelebi, Türk Edebiyatı’nın
en mühim isimleri arasında
yer almaktadır.

Gülten Akın
(1933-2015)
1933 yılında Yozgat’ta
doğdu. İlköğrenimini Yozgat ili Sorgun ilçesinde,
orta öğrenimini Ankara
Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ardından eğitimine
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde devam etti.
Eşinin kaymakam olarak
görev yapmasından dolayı
Anadolu’da birçok şehirde bulunma fırsatı edindi.
Kendisi de birçok şehirde
avukatlık icra etmiş, bunun
yanında öğretmenlik görevi de üstlenmiştir. 4 Kasım
2015 tarihinde vefat etti.
Şiirinin ilk evresinde bi-

reysel konulara yönelirken,
ilerleyen süreçte dönemin
şartları ile birlikte toplumsal sorunları işlemeye ağırlık verdi. Bunun yanında,
bir süre ceza infaz kurumunda bulunan oğlunun
yaşadığı süreci de şiirlerine
konu etti. Ürettiği eserleri
birçok dile çevrilmiş, birçok eseri de bestelenmiştir.
2008 yılında Milliyet Gazetesi’nin yaptığı yaşayan en
büyük şair araştırmasında
en çok oyu almıştır. Edebiyatımıza kendine has ve
güçlü şiirlerini miras olarak
bırakmıştır.

VEDA
Hani, o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmıyacaktın?
Alnına koyarken veda buseni,
Yüzüme bu türlü bakmıyacaktın?

EĞİLME
Zincirin altınsa da hatta, koparıp kır,
Susmak ne demekmiş, yere haykır göğe haykır!

Asaf Halet Çelebi
(1907-1958)

Hani, ey gözlerim bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun dağda,
Birini çağırmak için imdada
Yaktığı ateşi yakmıyacaktın?
Gelse de en acı sözler dilime,
Uçacak sanırım birkaç kelime...
Bir alev halinde düştün elime,
Hani, ey gözyaşım akmıyacaktın?

İBRAHİM

ANNESİ ÇALIŞAN ÇOCUĞUN AĞIDI

ibrahim
içimdeki putları devir
elindeki baltayla
kırılan putların yerine
yenilerini koyan kim
güneş buzdan evimi yıktı
koca buzlar düştü
putların boyunları kırıldı
ibrahim
güneşi evime sokan kim
asma bahçelerinde dolaşan güzelleri
buhtunnasır put yaptı
ben ki zamansız bahçeleri kucakladım
güzeller bende kaldı
ibrahim
gönlümü put sanıp da kıran kim.

Attım. Boyalar ne işe yarayabilir
Yalnızlık için karadan başka
Hangi rengi kullanabilirim
Kuru masa, donuk tavan, somurtuk halı
Solgun durmalı resimlerim
Pencerem kuşları çekmiyor
Soluğu azaldı nergislerin
Üç tarak olsa taranmaz Yuku-Lilinin saçları
Ben annesi çalışan bir çocuğum
Yollarda damlarda eski yazdan kalma
Mavi çizgileri kar gelir kapatır
Sustum. Sevincin sesleri de
Bir iki deneyip susacak
Duvar diplerinde kedisel çığlıklar
Bahçelerde çirkin kasımpatları açmalıdır
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Necati Cumalı
(1921-2001)
1914 yılında Yunanistan’da doğdu. Kurtuluş
Savaşı’nın ardından ailesiyle birlikte İzmir’in Urla
ilçesine yerleşti. Ortaöğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan
sonra eğitimine Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam edip
buradan mezun oldu.
Mezuniyetini takiben bir
süre Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev
yaptı. Buradaki görevinden sonra hayatının belirli dönemlerinde İzmir
ili Urla ilçesinde serbest
avukatlık, Paris Basın
Ataşeliği'nde memurluk
ve İstanbul Radyosu’nda redaktörlük görevleri
icra etti. Ankara ilinde
bulunduğu sırada Cahit
Sıtkı Tarancı ile aynı evi

paylaştı. Eşinin uluslararası görevleri nedeniyle bir süre Paris ve Tel
Aviv’de yaşadı. 10 Ocak
2001 tarihinde, yakalandığı karaciğer kanseri
hastalığı sebebiyle vefat
etti. Eserlerinde bireysel
ve toplumsal konuları
ele aldı. Urla’ya dair gözlemleri, avukatlık mesleği sırasında karşılaştığı
olaylar, yöre insanının
sorunları, yurtdışı seyahatleri gibi olgulardan
ve gözlemlerinden faydalandı. Döneminin en
üretken edebiyatçılarından biri olmayı başardı.
Gençlik yıllarında kısa bir
süre “Garipçiler” akımından etkilense de daha
sonra kendi üslubunu
ortaya koymayı başarmıştır.

EKSİK GÜNEŞLER
Kaç günümüz varsa şunun şurasında
O kadar güneşimiz var
Her günlük hakkımızdır mutluluk
Anla
Dün bugün eksilen güneşler
Ödenmez yarınla.
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Attila İlhan
(1925-2005)
1925 yılında İzmir’de
doğdu. İlk ve ortaöğreniminin büyük kısmı İzmir’de, bir
kısmı da babasının işi gereği
farklı bölgelerde geçti. İzmir
Atatürk Lisesi’nde eğitim
gördüğü sırada, bir kıza
yazdığı Nazım Hikmet şiiri
içeren mektubun yakalanması sonucu okuldan uzaklaştırılıp bir süre ceza infaz
kurumunda kaldı. 1944 yılında, Danıştay kararıyla eğitim
hayatına yeniden başladı.
Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
girdi. Siyasi tavrı nedeniyle
bir süre de Paris’te bulundu.

Hukuk fakültesi son sınıfta
iken gazetecilik mesleğine
başlayarak eğitimini yarıda
bıraktı. Sinemaya dair çalışmalar yaptı; önceleri yazdığı
senaryolarla istediğini bulamamışsa da 1970’li yıllarda
yeniden senaryo çalışmaları
yapıp başarılı örnekler verdi. Hayatının sonuna kadar
çeşitli gazetelerde yazarlık
yaptı. 10 Ekim 2005 tarihinde evinde geçirdiği kalp
krizi nedeniyle vefat etti.
Şiirlerinde bağımsızlık, özgürlük mücadeleleri, eşitlik, halkçılık, modern insan
bunalımları, aşk, ayrılık gibi
konuları işledi.

Oktay Rifat
(1914-1988)
1914 yılında Trabzon’da
doğdu. Ailesinde birçok sanatçı ve yazar olmasından,
kuşkusuz etkilendi. Nitekim
Nazım Hikmet’in kuzenidir.
Ortaöğrenimini Ankara Erkek Lisesi’nde tamamladı;
burada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi oldu. Ardından girdiği Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun
oldu. Mezun olduktan sonra
bir süre Fransa’da eğitim
gördü. Yurda dönünce Maliye Bakanlığında ve Matbuat Umum Müdürlüğünde
(Basın Yayın Genel Müdürlüğü) görev yaptı. Ardından

bir süre serbest olarak, devamında da Devlet Demir
Yolları bünyesinde avukatlık
yaptı. Yazım hayatına lise
yıllarından itibaren devam
eden Oktay Rifat, Orhan
Veli ve Melih Cevdet’le birlikte “Garip” akımını başlatmıştır. “Garip’’ akımının
yanı sıra “İkinci Yeni’’ şiirine de öncülük etmiş ve
anlamca kapalı bir üslupla
eserler ürettiği olmuştur.
Eserlerinde birçok konuyu
ele almaktan geri kalmayan Oktay Rifat, yaşadığı
dönemlerin panoramasını
başarılı şekilde yansıtmıştır.

YAĞMUR KAÇAĞI

BEN MAKSADA BAKARIM

Elimden tut yoksa düşeceğim
yoksa bir bir yıldızlar düşecek
eğer şairsem beni tanırsan
yağmurdan korktuğumu bilirsen
gözlerim aklına gelirse
elimden tut yoksa düşeceğim
yağmur götürecek yoksa beni.
Geceleri bir çarpıntı duyarsan
telaş telaş yağmurdan kaçıyorum
Sarayburnu’ndan geçiyorum
akşamsa eylülse ıslanmışsam
beni görsen belki anlayamazsın
içlenir gizli gizli ağlarsın
eğer ben yalnızsam yanılmışsam
elimden tut yoksa düşeceğim
yağmur götürecek yoksa beni.

Mademki maksat barış
Yurtta barış
Cihanda barış
Salla gitsin atom bombasını
Mister Fisfis
İnsan dediğin nedir
Abur cubur
Olsa da olur
Olmasa da olur
Maksat barış
Yurtta barış cihanda barış
Kendi savaş
Adı barış
Ama yanarmış yıkılırmış.
Boş ver
Maksat barış

Yavuz Bülent
Bakiler (1936-…)
1936 yılında Sivas’ta
doğdu. Aslen Azerbaycan Karabağ kökenlidir. İlk
ve orta öğrenimini Sivas,
Gaziantep ve Malatya’da
tamamladı. 1960 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu.
Mezuniyetten sonra bir süre
gazetecilik yaptı. Ardından
TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak
görev aldı. Bir süre de Sivas
ilinde avukatlık yaptı. Bu-

nun dışında, Başbakanlık
Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığında hukuk müşavirliği, Başbakanlık müşavirliği ve Kültür ve Turizm
Bakanlığında müsteşar yardımcılığı görevleri üstlendi.
Şiirlerinde ara ara bireysel
konuları işlese de genel
olarak Anadolu’ya, Anadolu
insanına ve sorunlarına yer
vermiştir. Sade ve duru bir
üslubu tercih etmiş, milli ve
manevi değerlere bağlı kalarak eserler üretmiştir.

ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE
Sözde, senden kaçıyorum doludizgin atlarla,
Bâzan sessiz sedasız, ipekten kanatlarla,
Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla,
Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla,
Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla,
Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla,
Başbaşa kalıyorum sonunda heyhatlarla,
Sözde senden kaçıyorum doludizgin atlarla..
Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle,
Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle,
Çarpsan karasevdayı en azından yüzbinle,
Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle.
Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle,
Ama her defasında geri döndüm seninle.
Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle?
Ne olur bir gün beni, kapında olsun dinle..
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YENİDEN

Bugün de sessiz sokaklar

İhsan Kamil AKÇADIRCI
Cumhuriyet Başsavcı Vekili
İstanbul Anadolu Adliyesi

Yine uç uç böcekleri sırdaş
Şu kubbesiz sabahlar
Hep bana mı arkadaş
Neden tüm suratlar yabancı
Çehreler buruşmuş
Dudaklar sarkık
Niçin sevgi kokmaz
Hazan kokar duruşlar.
Ver coşkuyu artık sevdam
Gel koynuma umudum
Al götür gamımı uzaklara
Diyar diyar taşı zamana
Yeniden yaşat aşkı baharla…
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Hikâyeleriyle Şarkılar
Seval KARATAŞ
Hâkim
İstanbul Anadolu Adliyesi

H

epimizin çok severek dinlediği, hatta dinlerken iliklerine kadar hissettiği şarkılar illaki vardır. Bu şarkıları böylesine
ölümsüzleştiren, böylesine yüreğimize dokunduran kimi zaman nağmeleri, kimi zaman da sözleridir. Bir de hikâyeleriyle devleşen şarkılar vardır ki eğer o hikâyeyi bilirseniz o şarkı da artık başka bir güzel, başka bir özel dokunur
ruhunuza... Tıpkı Fuat Edip’in sözlerini yazdığı bu şarkının hikâyesi gibi: “Bir bahar akşamı rastladım size.”
Fuat Edip, 19-20 yaşlarındayken rüyasında çok güzel bir kız görür ve gördüğü o kıza gönlünü kaptırır.
Yıllarca o kızı bulma hayaliyle yanıp tutuşur. Hiç kimseyi gözü görmez olur.
Yılların hızla akmasıyla birlikte ailesi de ona baskı kurar ve zorla evlendirilir Fuat Edip; çaresiz bir şekilde, rüyasında
gördüğü kızı yüreğinden silemediği halde, istemeye istemeye bir kızla evlendirilir.
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Bir bahar akşamı Fuat Edip’in yolu, Acıbadem’deki Çamlıca Kız Lisesi’nin önünden geçer. Okul zili çalmış ve öğrenciler evlerine gitmek üzere dağılıyorlardır. Tam bu sırada Fuat Edip’in gözüne bir kız ilişir. Bu kız, yıllar önce rüyasında
gördüğü kızdır. Şair adeta donakalır, kendinden geçer. Onun bu halini fark eden öğrenci de mahcubiyetten boynunu
eğer. Fuat Edip, yaşlanmış haliyle kıza bakakalır. Fakat artık her şey bitmiştir. Adeta beyninden vurulmuş bir halde
yoluna devam ederken şu mısraları mırıldanır:
Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz
İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Daha önceleri neredeydiniz •
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DOĞAL ÖLÜM
Fatih ÇOTUR
Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Anadolu Adliyesi

“Artık Mehmet Bey için hastanemizde yapılacak pek bir şey kalmadı; arzu ederseniz son günlerini bir nebze daha
huzurlu geçirmesi adına evine götürebilirsiniz.’’ demişti doktor, dünyanın en kederli cümlelerinden birini sarf ederken,
üzgün görünmeye çalışarak… İşte böyle, birisi için bir tekerleme, bayat bir sakız haline gelmiş sözcükler bir başkası için
adı konulmamış bir tür idam fermanına dönüşebiliyordu. Bir kez daha öyle olmuş; hüküm verilmiş, kesinleşmişti.

Gözlerini açtığında evindeydi Mehmet Bey; yıllardır yalnız yaşadığı evinde… Tek farkla ki yatağın ayakucundaki eski
koltukta yorgunluktan uyuyakalan oğlu yanındaydı bu kez. Görüyordu, konuşamıyordu. Günler süren uyku her neden olmuşsa, şu an konuşamamasının sebebi de o olmalıydı. Vakit sabaha yaklaşıyordu. Uzun uzun izledi oğlunu. Yüzünde kayıp
giden senelerin izleri vardı ve onun da şakaklarına aklar düşmüştü. Oysa henüz bebekken onun yıkanıp asılmış küçücük
çoraplarını, pantolonlarını gördüğünde nasıl duygulandığını, gözlerinin nasıl dolduğunu, gece uyurken yanına gelip ellerini, ayaklarını nasıl öptüğünü, oğlunu uyurken izlediğinde gönlünde nasıl da bir şeylerin dolup taştığını dün gibi hatırlıyordu ve aradan geçen bunca senede bir babanın evladına bakışında pek bir şey değişmemişti. Seneler birbirini kovalamış;
oğlu, kendisinin hayal ettiği gibi biri olmamayı tercih etmişti. Oğlunu, sürekli davet ettiği gemiye binmemekle suçlamıştı
yıllarca ama kendisi bir Nuh Nebi olabilmiş miydi? Orası muammaydı. Ömrünü bir devlet dairesinde şoförlükle geçiren
Mehmet Bey, devletin kendisine emanet ettiği otomobile ailesinden hep daha fazla ihtimam göstermişti. Aracın lastiğine,
yağına, suyuna gösterdiği bu denli hassasiyetin nedeni sorulduğunda, içerisinde “devlet malı, yetim hakkı’’ geçen cümleler kurardı. Hayat, oğluyla arasına görünmez, soğuk sınırlar çizmişti; birbirlerini hep biraz uzaktan sevmişlerdi. Yine de
her baba gibi, oğluna şöyle fiyakalı bir kahramanlık hikâyesi bırakabilmenin hayaliyle yaşadı Mehmet Bey. Elbette hayalini
kurduğu bütün kahramanlık hikâyelerinin bir köşesinde, kendine ait bir otomobilin kornasına sevinçle basarak sokağın
köşesinden döndüğü bir sahne yer alıyordu. Olmadı; her önemli eşikte kısa çöpü çeken tarafta yer almaktan kurtulamadı.

Günün ilk ışıkları odaya dolmaya başlamış, çekirge sesleri yerini korna ve motor seslerine bırakmıştı. Odanın içerisine
çevirdi gözlerini; sobanın külü boşaltılmamış, duvardaki sarkaçlı saatin pili yenilenmemiş, her yer toz içindeydi. Odaya
kesif bir rutubet kokusu hâkimdi. Yatağın yan tarafında bulunan tozlu sehpanın üzerinde kullanılmış birkaç enjektör, ağzı
açık kalmış bir şurup şişesi, kirli bir kaşık ve kuru ekmek kırıntıları vardı. Televizyonun üzerindeki rafta aylar önce buruşturup attığı faturalar, gözlüğü, eski not defteri ve kırık bir tükenmez kalem, olduğu gibi duruyordu. Onun üzerindeki
camekânlı bölmede ise hacdan dönerken aldığı, en az yirmi sene önce nasıl dizilmişse aynı şekilde bekleyen gümüş rengi,
Çin malı zemzem suyu bardakları vardı. Her şey aynı, her şey eskiydi. Ömrünün son senesinde insanlığın bir mikroptan
korkarak evlere kaçışması nedeniyle kendisine yegâne yoldaş olan bu eski ev de Mehmet Bey'le birlikte ölüyordu.

Son dakikalarını yaşadığını hissediyordu Mehmet Bey; yüzüne başka bir yere gidecek olanlara mahsus bir ifade yerleşmişti. Gözleri yatağın başucunda bulunan duvar takvimine kilitlenmişti. Her gün itina ile bir yaprağını koparır, günün
menkıbesini okur ve yüksek bir yere bırakırdı. Acaba bugün hangi ayın hangi günüydü? Artık dudakları kuruyor, bedeni
ayaklarından başlayarak yavaş yavaş soğumaya başlıyordu. Gözlerini son kez kapatırken, oğlu tüm bu olan bitenden habersiz, uyuyordu.

Çünkü mevsimlik işçi çadırları gibi gelip geçici ve derme çatma yaşanan bu hayatın hayı huyu bitmeden;
Ömür biter.
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Nasihatindi,
Vasiyetim Oldu Anne
Mehmet Selim Kiraz anısına
Fehmi ÖZDEMİR
Hâkim - Daire Başkanı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi

S

abah işe giderken son öpücüğü
konduramamıştım dört aylık bebeğimin ipeksi yanağına…
Ne acılar, ne sıkıntılar paylaşmıştı
hayat arkadaşım benimle…
Tutamamıştım son kez ellerini…
Helalleşmeye fırsat kalmadı. Acıma
alıştırmak için miydi bu son nefesteki
yaşam mücadelesi?
Kurşunlar öldürmezdi insanı, niyetler öldürürdü.
Kör kurşunlar girdi şu yorgun bedenimize…
Bir hain namlu şakağımdayken,
“Keşke!” dedim içimden, “Keşke uzanabilseydi ellerim kâğıda kaleme…
Sana yazabilseydim… Yazabilseydim
keşke…”
Say ki yazıyorum anne. Say ki Mersin’deki eski gecekondu evimize postacı bırakmış bu mektubu…
Biliyorum, ilk okuduğunda inci inci
gözyaşların düşecek kâğıda… Sonra
o mübarek ellerinle göğsüne yapıştıracaksın evlat kokulu kâğıdı… Sonra
her gece yatmadan önce tekrar tekrar
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okuyacaksın bu mektubu… Tüm şühedayı da ortak edeceksin bana ettiğin
dualara…
Bilirim, aralarında kafiye yok: Anne
ve vatan. Ama ne güzel yakışıyor bu iki
kelime birbirine…
İmam hatip lisesinde okurken, Toros Dağları’nda, ocakları resim dersinde resmedilmiş gibi tüten bir köy
imamı olmaktı hayalim… Yaratanın tüm
isimlerini severdim. Ama en çok Adil ve
Hakk ismi yüreğime işlemişti. İlk hutbe
stajında karar verdim: Adalet adamı
olacaktım; hak ve adalet dağıtacaktım.
“Allah adaleti, iyiliği, akrabaya vermeyi emreder.”
Sonrasında İstanbul Hukuk Fakültesi… Sınav sonucu evimize geldiğinde
bayram sevinci yaşanmıştı.
Sen sevinçten ağlamıştın, babamın
ise hem gururlu hem de telaşlı bakışı
vardı. Ama “Oğlum sen yeter ki oku,
ben ceketimi satar, yine okuturum
seni” demişti. O günden bu yana hep
ceketi olmayan babalara bakardım.
Ceketi yoksa “Çocukları üniversiteye

gidiyor, kesin” diye içimden geçirirdim.
Daha on dokuz yaşındaydım hukuk fakültesine geldiğimde… Elimde eski bir
bavul, içinde Terzi Ali’ye borçla diktirilmiş bir lacivert takım elbise ve ana
şefkatiyle konulmuş birkaç çorap, fanila… Yorgun bir eylül akşamında, puslu
bir otobüs penceresinden el sallayarak
ayrılmıştım mahzun geçmişimden…
Hukuk fakültesine merhaba derken,
geçmişime elveda demiştim. Bir okul
bahçesine, bu çocuk okusun diye atılan göbek bağıma, süt dişlerime elveda demiştim.
Terzi Ali’nin yanında çıraklık yaparken acemiliğimden elime batan iğneye, terzi yüksüğüne, komşumuz Köşker
Neco’ya, staj yaptığım köy camilerine,
Atatürk Parkı’nda su satarken öğle
vakti düşen alın terime, her baharda
ışkın veren yorgun asmaya, üst sınıflardan bize miras kalan yorgun kitaplara…
Arada gizli gizli okuduğum Tommikslere, Teksaslara, Profesör Oklitus’a,
Mister No’ya, kırmızı urbalılara “Hoşça
kal” demiştim.

Şubat ve yaz tatillerinde gelebilirdim Mersin’e… Eve ve sana kavuşmanın heyecanı olurdu, anne. Daha
otobanlar yapılmamıştı. Pozantı’dan
Mersin’e akan virajlar bitmek bilmezdi.
Bir geceyi ve yarım gündüzü birbirine ekleyerek, anca yetişirdim evimize,
ocağımıza…
Sabah indiğimde Mersin garajına,
nemli bir rüzgâr yıkardı yüzümü… Okaliptüs ağaçlarını severdim.
Bir de meyan şerbetinin genzimde
bıraktığı o kekre tadı… Eve varmadan
tantuni yerdim tablacılardan. “Aç mısın?” soruna “Tokum” diye karşılık verirdim. Ama anneler anlardı; bilirdin,
bilmezden gelirdin. Ben de dişlerimde
kalan maydanoz yaprağını unuturdum
hep… Yarım tantuniyle mutlu olan nesildik biz…
Hayallerimiz vardı anne… Kalın
kalın kitapları gösterirdin bana; “Bunların hepsini okuyor musunuz?” diye
sormuştun. Evet, o tuğla kalınlığında
kitapları okuyarak geldik bu günlere…
O kalın kitaplarda Adıyamanlı Abuzer’in, Maraşlı Ökkeş’in, Diyarbakırlı
Şeyhmus’un, Çorumlu Satılmış’ın hakkı hukuku yazılıydı. Fırat’ın kenarında
kaybolan koyunun, Bingöl dağlarında

sabanı kaybolan çiftçinin, kör kuruşu
gasp edilen tüyü bitmemiş yetimin
hakkını hukukunu, daha hukuk okurken korumaya ant içmiştik.
“Dışarıda mevsim baharmış.” Bize
ne; biz mevsimleri unuttuk.
“Gezip dolaşanlar varmış.” Dolaşmadık, dolaşamadık; biz ders notlarımıza gömüldük.
Çalıştık, çabaladık bugünlere gelmek için, bugünlerimizi görmen için…
Dört yılın sonunda çıkıp gelmiştim büyük bir gurur ve dereceli hukuk fakültesi diplomamla…
Günler ne çabuk geçiyordu. Ahir
zamanmış; ahir zamanda zaman çabuk
geçermiş; aylar gün gibi, yıllar ay gibi…
Kura heyecanı vardı Ankara Adliyesi’nde… Cumhuriyet savcısı olmuştum.
Önce sarıldın ana şefkatiyle, sonra bir
çocuğun oyuncağını sevmesi gibi, cübbemdeki savcı sırmasını sevdin. Nasıl
olsa altın sarısı sırma, oğlunun savcılık
sembolüydü. Durdun, gururla yüzüme
bakıp nasihat ettin bana: “Seni çeyrek
ekmeklerle yetirdim, bugünlere getirdim. Ben kendimi bildim bileli namaz
kılarım. Ne olur insanları hep sev, hep
adil ol!” Hala son nefesimde, bu nasihatin kulağımda çınlıyor.
Sonrasında anne, her tayin olduğum şehrin, kasabanın hava durumunu
izlemeye başladın. Önce Erzincan, sonra Karaman, devamında Kazım Karabekir, Iğdır, Osmaniye, Gaziosmanpaşa ve en son Çağlayan Adliyesi… Ben
nereye tayin olsam, sen de oralı oldun.
Her tayin olduğumda farklı duygularla, derin nehirlerde buluyordum
kendimi. O zaman diliminde ne bulunduğum yere aittim ne de gideceğim

yere; Araf’ta kalıyordum, tam ortada…
Tayin denilince aklıma kartondan koliler, koli bantları, koli bantlarının çıkardığı cayırtı sesleri gelir. Taşıma şirketinin kirli battaniyelerine sarılır mobilyalar, beyaz eşyalar… Hamalın yerinden
kaldırdığı her bir eşya, unutulmaz anıları bırakır geriye… Sonra geride bıraktığımız odanın, lojmanın içinde son bir
tur atardım; geride bıraktıklarımızdan
helallik alırız çoluk çocuk… Arabayla
görev yaptığımız şehirleri, kasabaları
geride bırakırken, eşim ve çocuklarım
ağlarken, benim gözlerim buğulanırdı.
Ağlamaklı olurdum, ağlamazdım, ağlayamazdım. Savcılar ağlamazdı çünkü.
Hep hüzünlü şehirler, kasabalar
bıraktım ardımda. Oysa biliyorduk;
Anadolu’da her karış toprak kan, her
karış toprak vatan… Bir çift gözden
başka bir çift göze yolculuk ediyorduk;
bir sesten başka sese, bir dağdan bir
ovaya, bir nehirden az tanıdık bir denize… Hep göçebe bir ruh, hep gönül
heybesinde “Ya nasip.” Hep gurbet…
Ya nasip!
Oysa hayallerim vardı daha… Yaşanacak uzun bir hayat… Çocukça
hayaller işte; güneşin ışıklarıyla oyun
oynayacaktık, gökkuşağının renklerini sevecektik, yağmurda ıslanacak,
güneşte ısınacak, karda üşüyecektik.
Üşüyünce ısınmayı, sıcakladıkça soğumayı özleyecektik. Gözlerindeki nemin
kıymetini, bakışlarındaki anlamları çözecektik; mecazlara, teşbihlere yükleyecektik umutlarımızı… Çocuklara ninniler söyleyecektik. Hüzünlenecektik
beraber, sonra gülecektik. Her zerrenin
kıymetini bilecektik. Her şeyin değerini
zıddıyla anlayacaktık. Harften kelime-
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ye, kelimeden deyime, deyimden cümleye, cümleden öyküye… Öyküden kitaplaşacaktık. Kitaplaşıp haykıracaktık.
Susmayacaktık. Ve susturmayacaktık.
Heyhat! Hayallerimiz çalındı anne…
Hukuk devleti olması için, öğrendiğimiz tüm kanunları bu coğrafyanın
her karışına uygulamak için hukukçu
olduk. “Denizi olmayan bir ülkede balıkçı olmak” gibi bir şeydi bizim işimiz.
Olunca şükrettik, olmayınca sabrettik.
Baştan sona yaşamımız kanaatti. Ve
biliyorduk ki kanaat en büyük zenginlikti. Lojmanlarımız dar, gönlümüz genişti. İçki içtik ayyaşa, Cuma’ya gittik
yobaza, vatan dedik faşiste, emek dedik komüniste çıktı adımız… Oysa derdimiz adalet, dersimiz hak üzerineydi.
Çok çabuk yaftalandık anne. Hiç hak
etmemiştik oysa…
Diplomalı hayatı seçmeye zorlandık. Geçmişimizi beynimizin iç ceplerine alarak, Anadolu’ya yol aldık. Bir
lokma, bir hırkaya talip olduk. Hamdık;
adalet narında yandık, piştik. Kan kustuk, “Kızılcık şerbeti içtik” dedik. Adalet dağıtırken adaletsizliğe uğradık.
Rıza gösterdik bize sunulan adaletsizliğe… Sustuk, hem de avazımız çıktığı
kadar sustuk. Susturulduk anne… Oysa
ne çok konuşacak şeyim vardı seninle…
Kimseye buğzetmedik; kimseye
düşmanlığımız yoktu. Çocuklarımızı
okul kapılarında unuttuk. Eşimizi ihmal
ettik, işimizi asla. “Hele şu duruşma
bitsin, hele şu takipsizliği de yazayım,
şu müzekkereyi de imzalayayım, sonra
giderim düzensiz atan şu kalbi yoklatmaya…” Bedenimizi de ihmal ettik, yorulan ruhumuzu da…
Yoruldum anne, hem de çok. Çocukken dizine yatıp çokça dinlenebilseydim keşke… Bazen anne, hayali bir
sanık, hayali bir baba konuşur uykularımda benimle; sabaha kadar hasbihal
ederiz. Bu sefer o hesap sorar, ben anlatırım gün ışıyıncaya kadar… O iddia
makamı, ben şüpheli, sanık… Bir gün
sabaha kadar konuşmuştuk; o sordu,
ben sabırla anlattım. Hala kulaklarımda
çınlıyor o davudi ses:
-Savcı Bey, üşenme savcı bey!
Uyan, perdeni arala da bir bak. Kar yağıyor bu gece, bak. Camınızın önünden
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kar yağıyor lapa lapa; oğlumun kartopu bahçesine yağıyor, kızım kardan
adam yapıyor, benim ümitlerime yağıyor kar, bak… Uyuma savcı bey. Biliyorum, yerin sıcak ama savcılar uyumaz,
kar yağıyor, hadi kalk!
-Üşenmiyorum. Hiç üşenmedim
şimdiye kadar. Ve uyumuyorum. En
çok hâkim ve savcılar uykusuzluk çekerler; gecenin zifiri karanlığında,
derin uykulardan uyanır Cumhuriyet
savcıları… Sigara içiyorsa, ilk onu arar
elleri sehpanın üzerinde… Çakmağı
bulur hemen sigaranın yanında. Gece
lambasının loş ışığında çakmağını çakar. Sonra mavi alevlerin tutuşturduğu
sigarasından derin bir nefes çeker. Perdeyi aralar, dışarı bakar. Kar yağıyorsa
lapa lapa, yağan karlara gözünü diker
ilkin. Evet, kiminin kartopu bahçesine
yağıyorsa, mezarlıklar üstüne de kar
yağıyor. Yeri sıcaktır ama kalbi üşür
Cumhuriyet Savcılarının.
-“Nereden çıktı şimdi bu?” deme.
Otur yerine; vakit gecenin üçü, dinle,
“Kim bu ukala?” deyip de celallenme.
Sen savcı, ben de sanık; öküzün altından buzağıyı çıkardık nasılsa. Şimdi
düşün ki bir kozmik mekândayız ve
gerçekte olmayan bir zamandayız;
yani soyutla adını sanını senden ve
kendi alevlerinle yanıp kül ol, küllerinin
üstünde yarat kendini anlattıklarımla
yeniden. Sabah olup da kar durunca,
sen cübbene ben voltama döneriz nasılsa. Şimdi lütfen dinle beş dakika ya
da iki sayfa…
-Evet, dinliyorum. Yıllardır dinliyorum. Hep önce dinledim. Dakikalarca,
saatlerce dinledim, dinledim. Dinlemeseydim kendim olamazdım, Cumhuriyet savcısı da… Sustum ve hep
dinledim sorgu odalarında, duruşma
salonlarında… Eşimi, çocuğumu bu
kadar dinlemedim belki. Biriktirdim
hep dinlediklerimi; paragraf paragraf,
cümle cümle, kelime kelime hafızama
nakşettim. Bir kelimeyi kaçırmamak
için dinledim. Evet, şimdi de dinliyorum. En son konuşmak için, en sonunda konuşmak için… Konuştuğunda da
yaşanacak anları, günleri, ayları, yılları
karartmamak için. Sen voltana dönerken, ben cübbeme ve dosyalarıma dö-

nerim, başka voltalar atılmasın diye…
-Kar eskiden de yağardı; bir çocuk
zamandı. Yatılı bir bölge okulu, tıpkı
böyle bir yatakhanesi vardı. Herkes uykuda, ben sabahı beklerken, inat ederdi gece; uzadıkça uzardı. Dışarıda kar
yağardı. Göğün göğsünden gecenin
zifirine, durmaksızın yağardı. Uyuyamazdım; usulca kalkardım yerimden,
hiç kimseyi, hatta koridorlara, duvarlara serpişmiş küçük ışık lekelerini bile
ürkütmeden, camın önüne yürürdüm.
Bilir misin savcı bey? Gecenin koynunda, duvarlardaki küçük ışık lekeleri
eşlik eder insana… Dönüp dönüp özlediğim şeyleri resmeder sana… Şimdi
bile öyle yapıyorum; uyku tutmayınca
koğuş duvarlarına ışık lekelerinden
resimler yapıyorum, sonra kalkıp şiirler yazıyorum. “Kucağımda bir küçük
mimoza, karıcığım, seni çizerim koğuş
duvarlarına.” Neyse ya, camın önüne
yürürdüm usulca…
-Uykusuz geceleri bir tek sen yaşamazsın ki… İki odası dar, salonları
geniştir lojmanların; makam odaları da
dar olur savcıların… Ama yürekleri, engin denizler kadar geniştir. Gece uykulardan uyandığımda, dosyalarım gelir
aklıma; o dışı pembe, içi saman sarısı
daktilo tuşlarının yüreğine yüreğine
vurup içini doldurduğu, her cümlesi bir
hikâye, her sayfası onlarca roman olacak, saklı kalmış yaşanmışlıkları içinde
saklayan dosyalarım… Salonun ucuz
kireçle boyanmış beyaz duvarında, film
sahnesi gibi canlanır gözlerimde ağır
cezalık olaylar, yaşanmışlıklar… Senarist titizliğinde dağıtılır roller… Usta bir
satranç oyuncusu gibi dizilir taşlar; vezir ve şah olur bazen müşteki ve şüpheli… Her iddianamede, her mütalaada
bir değil bin kez ölür, bir değil bin kez
dirilirim küllerimden…
-Şimdi sigara tutan aha bu eller,
paslı bir kalorifer peteğinde masumiyetin sıcaklığını arardı. Söyledim ya;
bir çocuk zamandı, oralarda kimsem
yoktu ve yaşım on bir kadardı. Yatakhanenin penceresi genişçe bir meyve bahçesine bakardı ama böyle karlı
gecelerde kuru ağaç dallarında yaprak
olmazdı. Aynı böyle kar yağar, her yan
gibi ağaç dalları da kar tutardı. Yapra-

ğı, kirazı, elmayı, baharı çok severdim
ama bahara çok vardı. Şimdi mevsim
zemheri ve her yerde kar vardı.
Bahar geldi miydi, tatil zamanına
az vardı. Dedim ya; burası çok uzakta, ta Amasya’daydı. Köyüm, evet. İşte
orada… Köyüme uzanan yol orada; şu
bahçenin sonunda, şu titrek cadde
lambalarının altındaydı. Evet, camdan
görülemiyordu ama belli ki kar o yola
yağardı. Çocuk aklı işte; ne kadar severdim o ruhsuz kara yolu… Köyüme
gittiğini bilirdim ya, nerelerden geçip
köyüme nasıl kıvrıldığını bilmezdim
o yolun… Üç otobüs, bir gündüz bir
geceyi değiştirip öylece gelebilmiştik buraya. Söyledim ya; daha on bir
yaşındaydım, babam beni Amasya’ya
bıraktığında… Vay be, ne gaddar
adammış babam! O vakit bu vakit, nerede bir limon kokusu duysam, babam
beni Amasya’ya götürüyor sanıyorum!
Ne vakit 0302 otobüslerden görsem,
Amasya garajından babama el sallıyorum.
-Evet, şimdi benim de ellerim sigara
tutuyor. Bilir misin, ben savcı olmadan
önce sigara içmezdim; sağlıklı yaşamdı
hedefim… Şimdi kimsenin yüklenemediği yükler yüklenir sırtımıza. O ne zor
bir durumdur; hüküm koymak, insanların hayatında… Bilir misin, yaşı kemale
ermiş savcıların, hâkimlerin yarısının
kalp hastası olduğunu? Vicdan azabı
çekmemek için, çektirmemek için en
çok kalbini yorar, kalp kırmamak için
en çok kendi kalbini zorlar.
-O zaman on bir olan yaşım şimdi
otuz savcı bey. O zaman oğuldum, şimdi iki kez baba oldum. Çok şey değişti;
otobüsler değişti, kalorifer petekleri
değişti, çifter şerit oldu yollar; babam
bile değişti ama zalim kar değişmedi,
adaletsiz adalet değişmedi savcı bey…
-Evet, ben de otuz beşimdeyim
şimdi. Yolun yarısı mı, yoksa ömrümün
son çeyreği mi, bilemiyorum. Her şey
değişti, farkındayım. Önce bedenim
değişti. Saçlarımın üçte biri gitti önce,
sonra gözlerim alıştı üç buçuk dereceli
gözlüğe… Yetmiş kiloluk bedenim doksana dayandı neredeyse… Kolesterolüm 300 çıkıyor hep, tansiyon 15… Yirmi beşinden sonra kırmızı yakalı cüb-

beler sardı bedenimi, lacivert takım
elbise yerine… Ama adalet duygumda
zerre bir eksilme olmadı, aksine çoğaldı. Hep adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin
adil olması için çalıştım. Halen de çalışıyorum, adaletsiz adalet olmasın diye.
-Şimdi yine cellat ol savcı bey, hadi
bir kez daha kurban olayım; öldürmeden önce baktığın gibi, bir kez daha
bak gözlerime ve dinle.
-Biz cellat değil, doktoru olmak
isteriz insanların. “Keşke suç ve ceza
diye bir şey olmasa!” diye geçiririz içimizden. Ama Habil ile Kabil arasında
yaşanmış, ilk ağır cezalık vukuat; insan,
kendinden de kaderden de kaçamıyor
işte… Kader seni ve beni aynı duruşma
salonunda bir araya getirmiş. Dinliyorum, her zaman dinledim çünkü.
-Önce anam geldi görüşüme, “Oğlum, ne olur doğru söyle. Ben kendimi bildim bileli dürüst yaşadım. Söyle
bana, ben katil anası mıyım?” dedi.
“Sen inanmazsan savcı beye nasıl anlatırım?” dedim. Anam hemen inandı
savcı bey; ölen çocuğun anası daha
sonra inandı. Ama sen inanmadın savcı bey. Hemen iddianame, devamında
mütalaa…
-Empati yapmadığımı sanma. Her
dosyada önce kendimi oturturum sanık

sandalyesine, kendime veririm önce
müebbedi… Sonra atarım kendimi zindanlara; volta atarım, tespih çekerim,
boncuktan kuş, kibrit çöplerinden evler yaparım. En çok “Sen olsaydın, sen
olsaydın ne yapardı?” diye kendime
sorarım. Benim de annem gelir görüş
günüme, ellerinden öperim. Öpülmez
mi annelerin eli, ayakları altında değil
mi ki cennet? Arkasından bakarım, kapıdan çıkana kadar. Anaları inandırmak
lazım önce…
-Bir haziran ayında ayrıldım köyümden. On dokuz yıl önceydi. Pek tabii ki çok şeyi unuttum köyüme dair; ilkokul arkadaşlarımın adlarını unuttum
yatılı okul sıralarında, kalabalık şehir
caddelerine karıştım, met oynadığım
patikaları, saklambaç oynadığım kuytuları unuttum. “Memiş Dayı öldü, var
ya çürüğün Memiş Dayı!” dediler, “Ha
tamam, Allah rahmet eylesin” dedim
ama Memiş Dayı’nın simasını unuttum;
Oflu Hamdi imamın uzun fındık sopasını unuttum. Çok şeyi unuttum da
neyi unutmadım bilir misin savcı bey?
Kebapçı Ahmet hasmını kendi vuramadı da Tahir Çavuş Muhammed’i oğluna vurdurdu diye, Kebapçı Ahmet’e
o günden sonra “şerefsiz” dediler ya,
onu unutmadım.
93

-Bir eylül ayında, bir gariban arkadaşımla, yirmi dört yıl önce Mersin’den
ayrıldım. İlkokul, ortaokul arkadaşlarımın adlarını unutmadım ben. Hepsi
isim isim aklımın bir köşesinde. Ben
ayrıldığımda yeni doğan bebeler, şimdi
yirmi dört yaşında; askerliğini yapmış,
bir çocuk babası. Her izne geldiğimde
birileri ebediyete göçmüştü. Boşlukları
hiç dolmadı gidenlerin… Her gittiğimde, aha şu köşe komşumuz Hüseyin
Dayımın oturduğu yer, şu bahçe Ali
Emmimin, şu ağacı Hacı Emmi dikmişti…
-Bir de öğrendiklerim var tabii
savcı bey… Öğrendiklerim ki bir beni
“şerefsiz” ilan etmekle yok ettiğin erdemlerim… Yo yoo, kızma hemen savcı
bey… “Kan kussak da kızılcık şerbeti içtik deriz!” dedin ya, ben de öyle
deyiveririm artık… Unutmadıklarımla
öğrendiklerimi gösterebilme şansım
olsaydı, belki de çok şeyi bilmeyen bir
âlim olduğunu anlardın savcı bey.
-Kalp gözü açıktır ağır ceza savcılarının, yargıçlarının… Evet, kan kusar
bazen, şikâyet etmez; şekva yok hiçbir
zaman… Kimseye belli etmeyiz kustuğumuz kanları… Gözyaşlarımızı da
kederlerimizi de saklarız hep… Bazen
o gözyaşları içimize akar. Çok bilen konuşmaz, ondan suskunluğumuz… Suskunluğumuzu sakın yanlış yorumlama,
sakın.
-Neyse… Kar devam ediyor savcı
bey… Sanma ki ölen çocuğun mezarına
da kar yağdığını düşünmüyorum, sanma ki ölen çocuğun anacığının elinden
gelse mezarın üstüne şemsiye tutacağını bilmiyorum. Mahkemede dedim ya
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sana, “Merhametini değil, cesaretini istiyorum!” diye. “Felaketler hadiselerle
değil, insanlarla gelir” derdi bir filozof.
Felaketim olan bir olaydan kurtuldum
da felaketim olan insanlardan, yani
ondan ve senden kurtulamadım savcı
bey… Şimdi nasıl yaşayabiliyorum, biliyor musun savcı bey? Kendimi asmadığım her yeni günü kendime bağışladığım bir gün gibi algılayıp, “Nasılsa istediğim zaman asarım!” diyerek, kendimi
bir sonraki güne taşıyabiliyorum. Böyle
yaşayabiliyorum bu fare deliğinde savcı bey…
-“Suçluyu kazıyın, altından insan
çıkar” diyor filozof… Ya hâkimi, savcıyı kazıyın bakalım; altından neler çıkacak… Bir dudağı yerde, bir dudağı
gökte bir masal devi mi? Yoksa senin,
onun, bunun gibi etten, sinirden, kemikten oluşan, komşunun büyük oğlu,
teyzenin damadı, köylünüz, hısımınız,
akrabanız “savcı abi”, “hâkim amca”
veya “hâkime hanım” diye hitap ettiğiniz bir yakınınız mı? Bak bakalım, sor
bakalım…
-Savcı bey, hadi uyan, kar yağıyor
bak. Senden bir ricam var. Böyle karlı
gecelerde usulca ve hiçbir masumu ürkütmeden yerinden kalk, bir darağacı
kur da günahlarını as. Abi, bildiğin bilmediğin tüm günahlarını karlı geceye
karşı as! Ha niye mi “abi” dedim. “Kendi celladını sever mi insan?” diyeceksin.
Ne yalan söyleyeyim; kalbimle bakıp
aklımı devreden çıkarınca seviyorum
yine de seni… Yasak sevgililere hissedilen türden işte; akla aykırı bir sevgi…
-Ben herkesi severim. Hem de ayrım yapmadan, tüm insanları, tüm in-

sanlığı. Yunusça severim; yaratılanı
yaratandan ötürü… Sevilmez mi zaten
o eşref-i mahlûkat? Günahlarım ve sevaplarım bana ama tarafsızlığım, yansızlığım, işte ona laf edildi mi kızarım,
celallenirim. Hani klasik bir söz var ya;
“Bağrıma taş basarım, babam olsa
asarım!” Değil anam, babam, kendimi o sanık sandalyesinde yargılasam,
kırarım kalemimi, basarım müebbedi,
celladım da kendim olur, ilmik boynumdaysa basarım tekmeyi ayağımın
altındaki sehpaya…
İşte böyle bir hesaplaşmayla bitti
bizim sohbetimiz… Yıllar geçtikçe farkına varıyoruz anne; adalet duygusu
öyle bir şeymiş ki önce ceketine siniyor, oradan gömleğine, gömleğinden
tenine, teninden yüreğine işliyormuş.
Nasihatindi bana; “Ne olur, insanları çok sev, adil ol!” demiştin anne…
Sevgisiz ve adaletsiz bir günüm
olmadı. Yunus’un dilini kullandım hep;
sevgi dilini… Mevlana’nın siyasetini
seçtim hep; herkesi ve her kesimi kucaklayan sevgi siyasetini…
İnsan hayatı, o yasak elmanın ilk
peygamberimiz Âdem’in (as) dişlerinde ve dilinde bıraktığı o ekşimsi tatla
başlamadı mı? Evet, ta o zamanlara
gitmek, Habil ve Kabil arasındaki kavgayı ayırmak, dünyanın ilk ağır cezalık
olayını önlemek isterdim. Ertesi güne,
Habil ve Kabil’in kol kola gezdiği sabahlara uyanmak isterdim.
Öyle sabahlar olsun ki anne… İnsanların içindeki düşmanlığa düşmanlık ettiği, kol kola gezdiği, sarıldığında
ilk bırakan olmamak için gayret sarf
ettiği bir sabaha uyanmak isterdim;

güzel sesli müezzinin salasının demir
dağlarda yankılandığı, kuş cıvıltılarında, seher vaktinde, yeşillikler arasında
ilk görev yerim Erzincan sabahına…
Tek geçer akçenin sevgi olduğu sabahlara… İsterdim ki sevgiyle yapılsın alışverişler; kredi kartımıza, cep telefonumuza sevgi yüklensin. Kalbinde en çok
sevgi olan, dünyanın en zengin insanı
olsun. En çok sevgi oyunu alan iktidar
olsun. Sevgisiz kalan, dünyanın en fakiri ilan edilsin. Dostluklarla ödensin
hesaplar… Ne kadar çok emek, o kadar
sevgi… Eşit işe eşit sevgi… Evet, sevgi
tek geçer akçe olsun. Sevgiyle yakılsın sobalar, kalorifer kazanları; sevgi
tütsün borudan, bacadan… Peteklere sevgi aksın… Sevgi ısıtsın içimizi…
Sevgiyle açılsın evin kapıları, sevgiyle
karşılasın evin hanımı çocuklarını, eşini, misafirlerini… Sevgi öğretsin öğretmen; iki kere iki eşittir sevgi… Sevginin
egemen olduğu dünyada ne adliye
olur ne hâkim ne savcı, ne polis, ne bıçak kesiği, ne kurşun yarası, ne barut
yanığı… Açılan üç boşluk, otopsi de
olmaz… Soğuk duruşma salonları da
olmaz. Hüküm de, müebbet de… Ağlayan çocuklar da… Cezaevi, infaz ve
tutukevleri, ıslah evleri, denetimli serbestlikler… Sabır çekilen tespihler, atılan voltalar, boncuktan yapılan kuşlar,
ziyaretçinin getirdiği yeşil soğanlar…
Bırakın karanfil kokmasın koğuşlarda içilen çaylar, sigaralar… Ağırlaştırılmış müebbetler, hürriyeti bağlayıcı cezalar… Hapishaneler, duruşma salonları, nakil araçları önünde beklemesin
anneler… Sevgiyle dolduralım kalplerimizi, bakışlarımızı; sevgiyle uzatalım
birbirimize ellerimizi… Gönlümüzün
kapılarına
değil,

adliyelerin kapılarına kilit vuralım. Cezaevlerini boşaltalım baştan sona…
Polis, hâkim, savcı, müdür, kâtip,
mübaşir, gardiyan, avukat… Bırakın
işsiz kalsın… Kimse açlıktan ölmez;
vicdan azabı, sevgisizlikten ölür ama…
Buluruz sevgimizi dokuyacak kilim; ilmekler hayata, sevgiye, sevgiliye…
Aslında canım anneciğim, sevgiyi açığa çıkarmak ve ilan etmek, asıl
eksikliğimiz… Böyle güzel düşünceler
içimden geçerken, başıma tutulan bu
soğuk namlu da ne şimdi? Yüreğim ve
onun etkilediği tüm organlarım boydan boya sevgi doluyken hem de…
Şimdi namluyu indirseler, eylemlerine
son verseler… Teslim olsalar polise ve
soruşturma evrakı bana verilse Cumhuriyet savcısı olarak, ilk işim, başkalarına nasıl adil davranıyorsam öyle adil
davranmak olacak onlara…
İlk hatırlatacağım şey: “Müdafi seçme hakkınız vardır, onun hukuki yardımından yararlanabilirsiniz, müdafiniz
ifade ve sorguda hazır bulunabilir, müdafi seçecek durumda değilseniz ve
bir müdafi yardımından faydalanmak
istediğiniz takdirde sizlere baro tarafından bir müdafi görevlendirilecektir.”
Sonra susma haklarını hatırlatırdım.
Aleyhlerine olan deliller kadar, lehlerine olan delilleri de toplardım. Ne gerekiyorsa… Kanun ne diyorsa, adalet ne
emrediyorsa, vicdanım ne söylüyorsa…
Cumhuriyet savcılığı böyle bir şey,
adalet adamlığı bu demek… Ama hain
bir niyet, tetikte parmak izi, tetiğin
aradaki parçalarla hareketin horoza
intikali, horozun şiddetle fişek kapsülüne iğne darbesi, darbe sonrası fişek
kapsülün infilak ettirilerek barutu tutuşturması ve mermi çekirdeğinin barutun genleşmesiyle kovandan

ayrılarak namludan çıkması, kovanın
tepkimesiyle silahın sürgüsünü geri itmesi, sürgü geri geldiğinde boş kovanı
dışarı atması ve yeni gelecek mermiye yol açması… Burada bitiyor her şey
anne… Abdurahim Karakoç’un şiir sözleri gibi: “Her nesnenin bir bitimi var
ama…”
“Ölüm öldürülmüyor” sözü vuruyor
beni içten içe… “Mezarlıksız köy” diyor
Yunus Emre… Topraktan başladık, toprağa döneceğiz. İkisinin arası, beyhude
bir koşturmaca… Tüm sonlar başladığı
yere dönüyor. Yüreğimin yankısına bu
sözler az geliyor.
Vuruldum anne!
Ölüyorum şimdi. Sakın üzülme.
Yıkılma. Hainlere inat, gözyaşı dökme. Kalubelada yazılmış kaderim… Bir
elimde adalet sevdam, bir elimde vatan; öz yurduma, cennete gidiyorum
anne… Sararlarsa ay yıldızlı bayrağımızı tabutuma, ağlama sakın; Hazret-i
Hamza’ya yoldaş olmaya gidiyorum.
Koyarlarsa bedenimi kara toprağa,
yine ağlama anne; Peygamber Efendimize komşu olmaya gidiyorum. Hamaset yapmıyorum, sen ağlama anne.
Hain emeller ruhumu öldürmez; bin
kurşun yesem de adaletten dönülmez.
Bana nasihatin, şimdi vasiyetim
oldu annem… Ne kadar “anne” kelimesi kullanmışım bu mektubumda,
farkında değilim. Demek ki doyamamışım sana, sana “anne” deyişime… Bu
son bulacak hayatım bir bayrak yarışı
ise, metrelerimin sonunda, annemin
nasihatini, benden sonra benim yerimi
alacak tüm adalet emekçilerine vasiyet ediyorum.
Adalet için şehit oluyorum. Ne olur
adil olun. İnsanları sevin. Yüzde yirmi
bir oksijen, yüzde yetmiş azotun arasına yüzde dokuz adalet iyonu karıştırın.
Oksijenin yanında adalet de solusun
insanlar… •
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İlk an
Kulağımda asırlardır aynı uğultu! Sol alt köşedeki
ucu parlak karartının artık ne olduğunu hatırlamıyorum.
Havada asılı kalan toz zerresinin mukavemeti tunçtan,
demirden kat kat fazla.
Vaktim vardı gördüğüm tüm mukavemetli toz zerrelerini saymaya, bu sonsuz donmuşluğun içinde. Lakin bu donmuşluk öyle bir donma ki maddenin katılığı,
madde olmanın çok ötesinde. Sanki her bir toz zerresi o
ilk andaki gibi sonsuz ağırlıklı bir zerre.
Önümde yüzükoyun yatan adamın parlak siyah saçları arasındaki ışıltılardan boynuna doğru uzanmış kırmızılığın ne olduğunu da unuttum. Yatan adam kalktı
mı, önümde bu haliyle ve tüm gerçekliğiyle yıllardır
uzansa da bihaberim. Hiçbir rengi yüz bin yıldır solmayan bir fotoğrafın içinde mahpus duruyorum.
Neredeyse her yer gökyüzü, bir yatan adam, yatan
adamla aramda duran, üzerinde çiğ taneleri birikmeye
başlamış çimenler, ağırlığı yeşil-kırmızı tonlu çakıl taşları, adını bilmediğim yeni açmaya başlamış sarıçiçek, sayısız mukavemetli toz zerresi, barut dumanı, sol alttaki
ucu ışıldayan siyah şey parçası. Gökyüzündeki bulutlar
bir kaburga gibi sarmış dünyayı. Bulutlar mıhla çakılmış
gibi duruyor diğer her şey gibi.
Ben çocukken bulutlar hep hareket ederdi, bulutların hareketsizliği ne kadar ızdırap doluymuş. Beyazların

ardındaki mavi gökyüzü bir insana nasıl bu kadar acı
verebilir?
Yüzüme dokunan çimenin verdiği kaşıntı artık çekilmez bir acıya dönüştü. Kaşıntıyı ya da acıyı hissetmediğimi artık kanıksamış olsam da acıyor. Donmuşluk
acıtıyor.
Ah belki kulağımdaki durmak kesilmek bilmeyen
uğultu bir değişse, belki anlamlandıracağım. Daha da
şiddetlensin, razıyım. Bu ses, toz zerrelerinin mukavemetinden nasıl bir şey götürmemiş olabilir? Acaba bu
ses neyin sesiydi?
Ve burnumun direğinden zihnimi darmadağın eden
bu koku, durmak kesilmek bilmeyen bu koku! Adına barut kokusu denirdi, anımsamamın müsebbibi asılı duran
barut dumanı.
Dokunuşumu sanki biraz yitirdim ama gördüğüm,
duyduğum ve kokladığım şey aynı. Artık gözümle koklayabiliyor ve kulağımla görebiliyorum. Her şey bin yıldır, yüz bin yıldır aynı. Mekânımdan zamanımı kaldırmışlar sadece.
Çocukken karabasanlardan çok korkardım. Kalkmak
isterdim, kaçmak isterdim, uyanmak isterdim. Uyanamazdım. O karabasanlar meğer annemin kucağındaki
çocukluğum kadar huzur doluymuş. Sahi ben hiç çocuk
oldum mu? Çocukluk neydi ki?

Bilgehan ÖZDEMİR
Avukat
İstanbul
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Fark ânı
Şükürler olsun ki sonunda başka
bir ses geldi. Nereden, nasıl geldi bilmiyorum ama sanki biri “gel” dedi.
“Geldim” diyerek sıyrıldım yavaşça
yüz bin yıllık ızdırap dolu fotoğraftan.
Izdırap için birçok tanım yapılabilir ama kanlı canlı bir fotoğraf
içerisindeki durağanlığı bana ızdırap olarak anlatsalar “Olur mu öyle
şey!” derdim. Tam yüz bin yıl sonra
anladım. Ben öldüm. İnsan ölünce
ilk başta öldüğünü anlamıyor. Kanlı
canlı bir fotoğrafta mahpus zannediyor kendini. Ölüm denilen şeyin farkına varır gibi olunca ölüm doğuyor
insanın hayatına. “Ben buradayım,
devam ediyorum” diyor ve her şey
birden o kadar hızlanıyor ki bu kez
ne ölümden önceydi ne ölümden
sonra, karışıyor.
Rüyalarımda savaş komutanı olduğum zamanlar ölümümden önce
mi, sonra mı, yoksa ölümsüz mü bilmiyorum. Parlak yeşil desenli çerçeveden atlanılan çağların, gezdiğim,
gördüğüm o çağların ölümümden
önce ve sonralığını artık ayırt edemiyorum. Artık hayatın ve ölümün de
ayırt edilebilir olduğunu zannetmiyorum. Hayat ve ölüm insan zihninin
bir yanılsaması ama insan öldüğünden yüz bin yıl sonra ancak yanılsamayı ve hakikati kavrıyor! Hakikat
ne mi? Söyleyemem. Sadece şunu
diyebilirim: Ölümün ya da yaşamın
hakikatle en küçük bir bağı yoktur.
Ölüm dediğin bir farkındalık fırsatı, o
kadar. Öldüğünü anlayana kadar geçen onca zaman ızdırap.
Farkına varamayanların donmuşluk zindanında benden kat kat fazla
durduğuna şahidim. Firavun hala
Kızıldeniz’de, Nemrut’un başı duvarda. Zihninin kıvrımlarındaki sinek
belki sonsuza kadar ona eza verecek. Çünkü donmuş deniz dalgalanmaz, donmuş duvar yıkılmaz. Denizi
dalgalandıran, duvarı yıkan yaşam,
ölüm, zaman yahut mekân değil. Dalgalandıran ve yıkan farkındalığın ta
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kendisi. Yaşam olarak algılanan şeyin
yegâne varlık olduğu yanılgısı içinde
olan birinin ölmesi de farkındalığını
değiştirmiyor.
Öldüğünüzde -belki de sadece
benim ölümümde böyle olmuşturmekânınızdan zaman çekilip alınıyor.
Ben dediğimiz bilincimiz, sonsuz katı
bir varlıkta kalakalıyor. Hangi anda
ölürseniz ölün, bu değişmiyor. Bunu
yalnızca alakanız, bilinciniz ve farkındalığınız değiştirebiliyor. Alaka
ve bilinciniz farklı zaman ve farklı
olasılıkların ne olduğunu duyumsayabilecek kadar öldüğünde, ölüm ânı
bir mekân olmaktan öteye geçip sizi
zamansal ve mekânsal olasılıklar dizinini görebileceğiniz yere getiriyor.
Bu kez mekânınıza haddinden fazla
zaman doluyor. Zamansız andan çok
zamanlı âna geçtiğinizde ise ölümün
ölüm olmadığını anlıyorsunuz.
An’sız an
Büyük yanılsamamız, insanın
yalnızca bir gönül-bilinç olduğunu
bilemememiz, fark edemememizdir.
Ölmek dediğin kendi alakanın, yani
bilincinin farkına varma fırsatıdır. Yani
aslında ölmek yoktur. Ölmek, “insan”
denilen saf bilincin insan tarafından
algılanabilmesini temin eden bir donma, unutma, hatırlama ve fark etmedir, aslında bir bedeninin olmadığını
anlayabilmesi için “insana” verilen
büyük fırsattır. Ama bilinciniz kendisinin bir beden olduğu yanılgısına
hapsolmuşsa ölmek, artık son andaki
zamansız mekânda ilanihaye hapsoluştur. Kendini, kendi var ettiği varlığında kaybedenler, ilanihaye hapsolurlar. Hayatında varlığından şüphe
duyanlar, kaburgalarının ortasından
Gönül Dağı’na açılan kapıyı belki fark
edebilir, tıklayabilir, açabilir, içerisini
görebilir ve belki kapıyı açık bırakabilirler. Kapıdan gelenle kapıdan giden
nasibindir, “hakikatten nasibin”.
An’sız ânı hissettiğin zaman gönlünde, kapının da vehmin ve korkun
olduğunu anlarsın. Sonrasında sağ
olsan ne, ölü olsan ne! •
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O

rta Asya’da, uçsuz bucaksız bir bozkırın ortasında,
acımasız kara ikliminin un ufak ettiği toz zerreleri
uçuşuyor kaya gibi sert toprağın üzerinde. Sanki ağzımda toprağın tuzlu tadı, gözlerim çivi kesen soğuktan sulanıyor, nereden çıktığını anlamadığım bir yılkı atı sürüsü
tam üzerime doğru gelirken, elimdeki Aytmatov kitabına
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dalmış olduğumu fark ediyorum. Onca zaman neden geciktim acaba Aytmatov eserlerini okumakta, diye düşüncelere dalıyorum. Alamıyorum kendimi okumaktan. Tüm
eserleri 1-2 ay gibi kısa sürede bitiveriyor ama Aytmatov’un hayata dair ortaya koydukları, içimde bir yerlerde
ince bir sızı olarak kalıyor.

Bu yazının başlığını düşünürken, şöyle bir başlık aklıma geldi: “Cengiz Aytmatov’u okumayanların sonradan
pişman olacakları nedenler”. Tabii herkesin edebi zevki
kendine ama şu da bir gerçek ki tüm Rus edebiyatını bir
imbikten geçirip adeta damıtan Aytmatov, bir de bizim
özümüze ait halk hikâyeleriyle beslenince ortaya mükemmel tutan bir aşı çıkıyor. Hem Batı edebiyatı sevenler hem
de halk hikâyeleri seven canım Anadolu insanı aynı sudan
içip kendi damak tadını buluyor. Çok güçlü bir kalem; sizi
en umulmadık hikâyelere götürüyor ama içinizde hep bir
burukluk, hep bir ince sızı kalıyor.
Kafamda sizlere önereceğim sıralı bir okuma listesi
düşünüyorum. Bir taraftan da içimde paylaşmayı kıskanan bir durum beliriyor. Eserlerin içerikleri ya da ne anlatıldığından ziyade ne izler bırakır okuyucuda, ilk aklıma
gelen o oluyor.
Mesela Toprak Ana aklıma geliyor. Her sayfada cümleler, hatta kelimeler, nasıl olur da insanın boğazında
düğüm olur kalır. Ya Beyaz Gemi’ye ne demeli? Hangimiz Aytmatov’un gözünden bir çocuğun kalbinin en derinlerine böyle bakabilir? Anneler okumasa mı? Ama en
çok onlar sahip çıkar bir çocuğa… Yoksa Cemile’den mi
başlamalı okumaya? Soluksuz, duraksız okumalı, elden

düşürmeden. Bir seferde bitirip yüzünüzde o gerçek tebessümü görmelisiniz. Her şeyden arınmış saf sevgi nasıl
resmedilir, görmeli.
Dişi Kurdun Rüyaları’nı okurken hem dişiliğin hem de
anaçlığın doğada nasıl bu kadar baskın olduğuna şahit
olacak, bir kurdun nasıl bir karaktere büründürülüp bu
kadar hissedilir anlatıldığına şaşırıp kalacaksınız. Kitap
bittiğinde çevreye karşı duyarlılığınızda çok önemli değişiklikler olacak, eminim.
Gün Olur Asra Bedel’i okuyunca, bir eserin nasıl asırlar
arasında gezdiğini deneyimleyeceksiniz. O eser ki devamı sonradan basılma imkânı bulan, zamanında KGB tarafından yasaklanan Cengizhan’a Küsen Bulut’la Aytmatov
deneyimleriniz zirve yapacak. Elveda Gülsarı’da ise bir ata
dair onca şey okuyup Orta Asya steplerinde özgürce dolaşacaksınız.
Selvi Boylum Al Yazmalım, hepinizin aşina olduğu bu
Türk filminin, ölümsüz eserin orijinal metninde sevgiyi,
emeği, yazarla birlikte anlamlandırdıklarınızla yeniden
keşfedeceksiniz. Ve daha nice eserinde hep kendinizden
bir parça bulacaksınız.
Bu yazıyı okuyanlara, şimdiden Aytmatov’la iyi okumalar diliyorum. •
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Hacer SAĞLAM
Hâkim
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Ç

ocuktum, düştüm. Yeni bir güne doğmayı öğrendim, kanayan dizlerimin üzerinde. Düşmeden yolun sonuna varılamayacağını anladığımda yolun yarısında idim. Tattım ölümle yaşamın tezat lezzetini. Bana uzatılan şekeri almak için ayak parmaklarımın üzerinde yükseldim çoğu kez. Ayağa
kalktığımda dizlerimdeki kan kurumuş, şeker başka çocukların olmuştu. Üzerimde ufalanmış cam kırıklarıyla bilinmez sokaklardan geçtim. Yoruldum dediğim yerde kıvrılıp gecenin sahibinin sabahı yaratmasını
bekledim. Bir kuşun kanat sesiyle irkildim, uykumun en derin sahnesinde. Kafamı doğrulttuğumda kayboldu zihnimden cevabını aradığım sorular. Anladım ki alabildiğine mavi bir gökyüzünün benim dünyamda siyah rengini giyinmesinin adıydı yarım olmak…

102

Son yok yaşayana. Her yaşadığını sayısız defa daha yaşar insan.
Her defasında o tanıdık his kalp duvarlarında zonklar. Zonkladıkça
yabancılaşmış bakışların derinliklerine bağdaş kurup oturur keder.
Bu keder yılları eskitir, eskimeden. Bu yüzdendir; saçların tel tel sayılmaya yüz tutmuşken, kaşlarını kaldırarak düşündüğün bir vakitte,
alnında oluşan kıvrım sayısıdır yarım olmak…
Üzerinden sağanak sağanak çekilir umut. Koşsan da arkanda kalan
adreslere hep daha yakın, varmak istediklerine hep daha uzaksındır.
Topuklarında ağırlaşır adımların. Gitmek ve geri dönmek arasında
çırpınırken yere yığılır kalırsın. İşte oracıkta, başını kollarının arasına alıp zihninde dönen vesveselere inat, bir başına ayağa kalkmaktır
yarım olmak…
Ağzına kök salan şarkılar birer birer azalır. Orta yerinden düğümlenir dilinde zaman. Kalbinin harcına işlemiş sevginin elifbasını çözemez olursun. Sustukça bir yığın kelime kulaklarının dehlizlerini ateşe
verir. Hangi kuyuya umut salsan nasibinde bir bakraçlık balçık bulursun.

Genzinde sevince dönüşememiş hicaplar belirir. Bardakta unutulmuş kahvenin
kaderine yenilmesiyle oluşan tortular gibi genizde kuruyan hicaplar… Her iç çekişinde ciğerlerindeki nefese tutunur yaşanabilecekken nasip edilmeyenler. Yavan
tadıyla ağzında oradan oraya gezinen sakızdan farksızken yaşam, hayallerinde
dörtnala atlar koşturur. Kimsesiz, aç, başını okşasan ısırmaya azmedecek atlar…
Kurak iklimlerde dahi bir düzine yağmur ilişir toprağına. Parmaklarının arasından sökün eder sayısız damla. Islandıkça omuzların kahır gölüne batar çıkar. Aynı
şemsiye altında rabıta kuramadıklarından sual olunursun. Kim bilir hangi vazgeçtiğin anda ağarır sabah, gizlendiği dağların arkalarından. Ağaran sabahın Rabbine açtığın avuçlarınla, yağan yağmura şemsiye olmanın adıdır yarım olmak…
Beyninde sükûta ermemiş ütopyalar, bağırsaklarında koca bir eleme dönüşür.
Yarım olmak, zifiri karanlıklara yuvalanmış zaafların çektiği kılıca çıplak elle dokunmaktır. Yarım olmak, mukavemet gösterilemez hakikatlerin gövdeni çevrelediği kara taşlı bir hücrede ecel teri döke döke cenge varmaktır. Yarım olmak, cihana yaranmak uğruna apansız zelzelelerin altındaki enkazdan bir parça olmaktır.
Yarım olmak, yar sandıklarından olmaktır. •
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Bünyamin TOPÇU
Hâkim Adayı
İstanbul Anadolu Adliyesi

Y

ıllar sonra adamla kadın böyle
bir karşılaşma ummamıştı. Bunca yılın sorguları, yaşanmışlıkları ve
merak edilenleri böyle bir yerde nihayete ermemeliydi. Adam özellikle
bu masayı seçmişti ve özellikle bu
havayı. Hava soğuktu ama kar havayı yumuşatmıştı. Ve masa da masaydı, gürgen ağacından. Gözler, mavili
siyahlı sorular saçıyordu. Etraf kalabalık sayılırdı ama onlar kendilerinden başka kimseyi görmüyor, kulak
asmıyorlardı.
Kadının saçlarından tel tel gece
akıyordu. Yüzü belli belirsiz seçiliyordu. Belki de adama eskimiş yüzünü göstermek istemiyordu. Adamın yüzü ise kara geceyle tenasüp
oluşturacak kadar kara duruyordu.
Üstüne değen sarı sokak lambası da
yüzünün karartısını destekliyordu.
İlkin adam konuşmaya başladı.
Hava soğuktu ama kar havayı yumuşatmıştı. Adam kadının gözlerinin içi-
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ne bakıyordu. Eski zamanlardaki gibi.
Bugün olmuş, hala gözlerinin içindeki
maviliği arıyordu. Bakıyordu, bakıyordu, sonra yine. Evet, o mavilik hala
yerli yerindeydi. Kar tanelerinin eşsiz
kristalleri arasından parıldayan bir çift
göz kadeh kadeh soru sunuyordu sevgilisine ya da hasmına mı demeli?
Yüzünde acı bir ifadeyle, “Beni affedebilecek misin?” dedi. Bunu derken ağzından çıkan sıcak nefes havayı
bulandırdı. Kalbi hızlandı. Gözlüğünün
camı buğulandı, mavi kanatlı bir yusufçuk “pırr” diye havalandı. Şu üç kelimelik cümlenin içinde belki de adamın
kaderi saklıydı. Tüm yaşananlar için
uzatılmış bir kırmızı kalemdi adeta. Kadın kalemi almakla kırıp atmak arasında serbestti.
Hava soğuktu. Ama kar havayı yumuşatmıştı. Kadın ilkin adamın uzattığı kırmızı kalemi aldı eline. Bekledi.
Kaleme baktı, sonra adama. Nefesini
içine çekti. Şu sıralar dolu dolu nefes

alamadığını hissediyordu. Hele böyle
bir zamanda ve karşısındaki adamla
nefes alabilmek neredeyse imkânsızdı. Sonra o dolu dolu nefesini bırakıverdi. Adamın çıkardığı buğunun
beş misli buğu çıktı belki de. Kocaman bir sokak lambasından yayılan
sapsarı ışık kadının yüzünü seçilmez
kılıyordu.
Kadın adama baktı uzun uzun.
Gözlerinin içindeki siyahı aradı. Bir
zamanlar en derinlerde duran ve
kendisini karşısındaki bu adama âşık
eden o karanlık siyahı. Bulamadı.
Sonra ellerine baktı. İlk ellerine âşık
olmuştu çünkü. Elleri ilk tanıştıkları
zaman daha genç ve güzel duruyordu. Parmakları uzundu. “Bu parmaklara kalem ne de güzel yakışır” diye
geçirmişti içinden. Şimdi her şey gibi
parmakları da eskimiş, yıpranmıştı
adamın.
“Her şeyi bir anda unutmak zor”
diyebildi ancak. Bu sözüyle elindeki

kırmızı kalemi kırmasa da kırmaktan
beter etmişti. Belirsizlik vardı çünkü
ortada. Adam her zamanki tez canlılığıyla bir “evet” ya da “hayır” cevabı
ummuştu. Oysa kadın da her zamanki temkinli tavrıyla son derece muğlak bir cevap vermişti. Ne demeliydi
şimdi bu cevaba.
Kadın devam etti. “Ellerin eskimiş, parmaklarını da kaleme yakıştıramıyorum artık. Bir zamanlar bana
envâi çeşit şiirler yazan o parmaklara
hem de.” Adam istemsizce parmaklarına baktı. İlkin yemyeşil kocaman
bir damarla karşılaştı. Orta parmağı
ile işaret parmağını biçimsiz bir yeşillikle ayıran ve belki de yaşlılığın
alameti olan yemyeşil damar.
Kadın devam etti: “Beni affet,
diyorsun. Birini affetmek… Bu kadar
kolay mı? Bir zamanlar ben, henüz
kanatları olmayan bir kelebek kadar
zayıf ve acizdim. Senin kozana sığınmıştım. Benim için sıcacık bir ev, bir
barınak olan bu kozanın bir gün benim zindanım olacağını o zamanlar
tahmin bile edemezdim.”
Adam bir şey diyemedi. Bir işaret bekledi konuşmak için. Nihayet
beklediği işaret gelince konuşmaya
başladı: “Bilmiyorsun. Hiçbir şeyi
bilmiyorsun. Sana o zaman da anlatamazdım, şimdi de anlatamam. Gitmek zorundaydım.” Bu kadına nasıl
anlatmalıydı, yanında değilken bile
onunla olduğunu? Saçlarını avuçlarının arasına alıp kokladığını, yüzüne,
gözüne sürdüğünü…

Kadın artık adamın gözlerine bakmıyordu. Aranacak bir şey yoktu çünkü.
Aradığı siyahlığı bulamamıştı. Sönmüş
sokak lambalarının loş karanlığından
başka bir şey yoktu bu minicik gözlerde. Ve ellerine de bakmıyordu artık.
Oysa adam hala gözlerine bakıyordu kadının. Yusufçuk kuşunun kanatlarındaki maviliği kadının gözlerinde
şimdi bile görebiliyordu. Masmavi. Tıpkı giderken bıraktığı gibi. İlk zamanlar
da gözlerinden anlamıştı kadının kendisine âşık olduğunu, şimdi de anlıyordu.
Kadın içinden, neden hala kalbinin
hızlı hızlı çarptığını düşünüyordu. Sebebi neydi? Oysa adamdan tamamen
kurtulduğunu sanıyordu. “İşte elleri ve
gözleri. Madem ellerine artık kalem yakıştıramıyorum ve madem artık gözlerinin siyahı sönmüş neden hala kalbim
çarpıyor?” Yine sordu adama: “Neden
gittin?”
Adam nihayet “Bizim için” diyebildi. Kadın bu cevaba çok güldü. Gülerken saçları önüne dökülüyor, dalga
dalga saçılıyordu sokağa. Ve omuzları titriyor, vücudu sarsılıyordu. Elleri,
kolları, göğsü, her yanı… Yüzünü belli
belirsiz aydınlatan sokak lambası yüzünde korkunç çizgiler oluşturuyordu.
Kadın gülerken adam da kadını seyrediyordu. Heyecanlı bekleyişi sürüyordu
adamın. Hala kadının kendisi hakkında
vereceği kesin hükmü bekliyordu. Kadına verdiği kırmızı kalemle ya hatalarının üzerine bir kırmızı çizgi çekilecek
ya da kalem kırılacaktı.

Kadın, “Daha güzel bir cevap
beklerdim” dedi. Sonra devam etti:
“Artık ben kozadan çıktım. Masmavi
kanatlarım var. Uçmayı öğrendim.
Sen öğrettin hem. Ağaçların dallarına çarparak, yabani dikenlerin arasından geçerek uçmayı sen öğrettin
bana.” Bunları söylerken gözlerinden
iki damla yaş sökün etti. Gülmekten
mi ağlamaktan mı belli değil. Bakarsanız gülmekten gibi. Oysa gözlerinin içindeki maviliği görebilenler
için bu yaşların ağlamaktan olduğu
kolaylıkla anlaşılabilir.
Hava soğuktu ama kar havayı yumuşatmıştı. Kadın hızla kalemi eline
aldı, sonra “çıt” sesi duyuldu. İki parça kalemden biri adamın suratına,
diğeri mavi paltosuna çarpıp yere
düştü. Kadın arkasını dönüp gitmeye
hazırlanırken en baştaki soru geldi
aklına. Titrek bir sesle “Asla!” diyebildi.
“Kestiiiiiik! Muhteşemdi arkadaşlar. Yarın sabah diğer sahne için
devam edeceğiz. Haydi, şimdi dinlenmeye.”
Yönetmenin “Kestiiiiik!” çığlığı,
kadının gözlerinin içindeki mavilikten sökün edip gelen yaşları kurutmaya yetmedi. Ve adam da rol icabı
bile olsa barışacak olmanın ümidindeydi.
Yusufçuk kuşu uçtu, eski yerine
kondu. Sokak lambası ortalığı belli belirsiz aydınlatmaya devam etti.
Kadın ağladı, adam kesildi. •
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M

atmazel Noraliya’nın Koltuğu,
birkaç defa okumaya niyetlenip
yarım bıraktığım ve nihayet bitirebildiğim, akıl karışıklıklarının Peyami Safa
tarafından elle tutulur, gözle görülür
hale getirildiği sarsıcı bir roman.
Roman, ilk olarak 1949 yılında Nebioğlu Yayınevi’nden yayımlanmış.
Elimde bulunan nüsha ise Ötüken Neşriyat’ın 33. basımı, 319 sayfa; basımda
bir önsöz veya ithaf bulunmuyor. Kitabın arka kapağında, “Peyami Safa’nın
kaleme aldığı romanlar içerisinde en
çok beğendiğini ifade ettiği roman”
olduğu bilgisi veriliyor. Kapak tasarımı
ise dikkat çekmek açısından bence yetersiz.
Roman, edebiyat dünyası tarafından Türk edebiyatında Eylül’den
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AHVAL
Her şey yazılmış gibiydi.
Bana yazacak hiçbir şey kalmamış gibiydi.
Son yağmurlar yağmış, son kuşlar göçmüş,
son oyunlar oynanmış gibiydi.
Sevgili günlük...
Sevgili yazılmış şeyler...
Romanlar, şiirler, makaleler,
denemeler ve incelemeler...
Sevgi günlük...

sonra başarıyla ortaya konulmuş iyi bir
“psikososyal roman” olarak değerlendirilmektedir.
Burada Peyami Safa’nın hayatı boyunca yaşadığı fiziki rahatsızlıkların
ruhunda bıraktığı etkilerden ve bu etkilerin yazım hayatına ve doğal olarak
Türk edebiyatına sızıyor olmasından
bahsetmek gerekir, diye düşünüyorum.
Peyami Safa erken yaşta babasını kaybetmiş. Hayatı türlü maddi imkânsızlıkların yanı sıra, küçük yaşlarda
yakalandığı kemik veremi hastalığı nedeniyle fiziki buhranlarla geçmiş. Sanıyorum bu fiziki rahatsızlıklar
onu zihinsel olarak

da yormuş ve Safa’nın insanlardan
uzaklaşarak onları dışarıdan gözlemleyebilmesini, ayrıca kendi iç dünyasıyla
daha çok alakadar olmasını sağlamıştı.
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
üçüncü tekil şahıs tarafından anlatılsa
da başkarakteri olan Ferit’in gözleriyle
dünyayı görüyoruz. Anlatıcımız Ferit’in
haricinde gerçekleşen olaylara hâkim
değil, hatta Ferit’in yaşadığı olaylara
bile tam manasıyla hâkim değil; zaten
Ferit de yaşadıklarına hâkim, ayakları
yere basan bir roman kahramanı değil.
Nitekim konumuz da tam olarak Fe-

rit’in yaşadığı hayata hâkim olamaması
hali…
Batı ile Doğu arasında sıkışmış bir
ülkede, aynı sıkışıklık hissinin sosyal, siyasal, bilimsel ve inanç felsefeleri alanlarında da kendini göstermesi ve bu
sıkışıklığın romanın başkarakteri olan
Ferit ve onun zihinsel meseleleri, maddi dünyası ile manevi hayatı arasındaki
çelişkileri üzerinden anlatılması, romanın konusunu oluşturuyor.
Yazar, olayların geçtiği zaman açısından çok belirleyici ve uzun anlatımlar seçmemiş olsa da zaman konusu
bence bu romanda önemli bir yer teşkil
ediyor. Bazı çelişkileri, bilimsel açıklamaları, ideolojik kuramları hikâyenin
geçmiş olduğu zamandaki bilimsel ve
sosyal gerçekliklerle değerlendirmek
gerek, diye düşünüyorum. Kitapta
yaşanan olayların kurgusu nedeniyle
yaklaşık iki haftalık bir sürenin detaylı
irdelendiğini görüyoruz. Ama tabii ki
gerek başkarakterin gerekse yan karakterlerin hayatlarına dair anlatılan

hikâyelerle farklı zamanlara ait bilgiler
de mevcut.
Yine romanın türü gereği, zaman
gibi mekân konusu da çok ayrıntılı
tasvirlerle işlenmemiş. Olayların İstanbul’un bazı semtlerinde geçtiğini anlamakla birlikte, bu mekânların -üçüncü
tekil şahsın Ferit’in gözünden anlatım
yapması sebebiyle- ayrıntılı tasvirleri
bulunmamakta… Ancak mekânla ilgili
olarak daha önce Tanpınar romanlarında da dikkatimi çeken bir durumu
burada paylaşmak istiyorum. İstanbul
manzaralarıyla, evleriyle, jeopolitik (!)
önemiyle öne çıkmasının yanı sıra, dönemsel problemler yaşamış bir şehir.
Su kıtlığı, salgın hastalıklar, böcek istilaları gibi birçok problemle başa çıkmış
veya çıkamamış. Bu problemlerden biri
de ahşap evlerin çokluğu nedeniyle
meydana gelen yangınlar olmuş. Ahşap evlerin yanması çok yaygınlaşmış
ve o dönemde kontrol altına alınması
uzun bir süre gerektiren bu yangınlara
halk o kadar alışmış ki yangın çıktığı
duyulunca insanlar çaylarını, çerezlerini alıp yangınları izlemeye giderlermiş.
Günümüzde inşaat izleme zevkinin
buradan gelmiş olduğunu
ve bir şeyler yok olurken onu seyre t m e

keyfinin (!) sosyolojik açıdan kesinlikle
incelenmesi gerektiğini düşündüğümü
belirtmek isterim.
Romanın dili yazıldığı döneme
göre sade olarak nitelendirilebilir. Ancak yeni dönem basımlarında günümüz Türkçesindeki kelime karşılıklarına daha fazla yer verilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Latince tıp terimlerinin
ve yine Latince ideolojik terimlerin
fazlaca kullanılmış olması, genç okuyucu için izahlar bulunması gerektiğini
bana düşündürdü. Ayrıca obsession
(takıntı) kelimesine Safa’nın bulduğu
“bela fikir” tanımı, ilgi çeken cezbedici
bir ayrıntı olarak kalbe dokunuyor.
Ferit’in yaşadığı pansiyona ait
karakter kadrosunda yine tipik bir
Türkiye mozaiği oluşturulmuş. Türkiye’nin farklı yörelerinden, farklı sosyal
sınıflarından ve farklı inançlardan bir
şekilde o pansiyonda buluşmuş kimseler arasında bence en dikkat çekici
olanı, romanın özellikle ikinci kısmında
yıldızı parlayan, yaşanan olayları irdeleyen ve öğretici bir üslupla bu sorunları kendince çözüme kavuşturan,
romanda “Kendisi bir kuyudur ki içine
evvela kendisi düşmüştür” cümlesiyle
tasvir edilen felsefe öğretmeni Yahya
Aziz. Ben, Yahya Aziz’in öğretici üslubu nedeniyle, yazarın karakter üzerinden kendi fikirlerini ortaya koyduğunu
gözlemledi-
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ğimden, bu karakterin Peyami Safa’nın
kendisi olduğunu düşünüyorum.
Bir diğer ilgi çeken karakter ise pansiyon sahibi Vafi Bey. Vafi Bey dini bütün bir Müslüman; kendisinin İslami bir
tarikata bağlı olduğunu öğreniyor ve
doğaüstü varlıklarla ilişki kurduğunu iddia ettiğini okuyoruz. Vafi Bey’in Sultan
Süleyman döneminde Şeyhülislamlık
yapmış olan Ebusuud Efendi’yle ilgili
anlattığı bölüm ve sonrasında her türden insanın bulunduğu pansiyonu devralması ve oradaki düzensizliğin, pisliğin
ortadan kaldırılıp pansiyon sakinlerinin
yola getirilmesi, pansiyonun adeta yaşanabilir bir hale getirilmesinde payının
ne kadar önemli olduğunun kendisi tarafından dile getirilmesi, memleket meselelerinin de Vafi Bey gibi mutasavvıf
kişilerin getirecekleri çözümlerle halledilebileceğini vurguluyor.
Ferit’in arkadaş çevresinde oluşturulan karakterler, pansiyondaki karakterlerden biraz daha farklı olarak, çoğu
Batılılaşma merakıyla Türkçe isimlerinden vazgeçip kendilerine yabancı isimler koymaya varan davranışlarıyla yozlaşmış kişilerden oluşmakta. Burada iki
farklı cenahı temsil eden muhafazakâr
ve milliyetçi Muhtar ile solcu ve -romana göre- yozlaşmış Saim karakterleri,
romanın kurgusu içerisinde çok büyük
bir hikâyeye sahip olmasalar da, Peyami Safa romanlarının olmazsa olmaz
karakterleri olarak karşımıza çıkmakta.
Ferit’in arkadaş çevresinden üniversite öğrencisi olduğunu anladığımız
Selma karakteri ise yine Safa romanlarının vazgeçilmezi olan Doğu-Batı
arasında gelgitler yaşayan bir karakter.
Ferit’e âşık. Asi olmaya çalışan ancak
mahalle baskısını da her daim ense
kökünde hisseden, romanda kendi varlığıyla çok göz önünde olmasa da Ferit’e sorgulattıklarıyla, Ferit’in zihin bölünmelerinin sebebi olması nedeniyle
önemli bir karakter.
Romana ismini veren Matmazel
Noraliya’nın babasının bir Osmanlı subayı, annesinin İtalyan ve asıl adının
Nuriye olduğunu, kaderi gereğince bi108

raz Doğulu ve Müslüman, biraz ithal ve
Hristiyan gibi yaşadığını ancak doğru
yolun İslamiyet’te olduğuyla ilgili en
ufak bir kuşku duymadan yaşayıp öldüğünü anlıyoruz. Kitaba ismini vermiş
olmasına rağmen çözüm bölümünde
anlatılıyor olduğu ve bu çözümün aceleye getirilmiş olduğunu düşündüğüm
için kendisiyle ilgili Ferit kadar derin
incelemeler yapılmamış, ermiş bir kadın ruh. Ruh-karakter.
Ana karakter Ferit, bence bir yazarın kişinin iç dünyasını, zihin âlemini ortaya koyması bakımından çok iyi
anlatımlara sahip bir karakter. Ferit’in
yaşamında gördüğü ve anlatıcı tarafından dile getirilen ayrıntılar, bizim hayat
üzerinden akıp giderken hiç düşünmediğimiz, dikkat etmediğimiz bir gerçek
olarak, hayatın birçok âna ait olduğunu
gözler önüne sermiş ve bu gözlemler
de çok yerinde ifadelerle kullanılmış.
Bu durum romanı hem edebi olarak
beslemiş hem de gerçeklik kazandırmış. Sözgelimi bir ölü muayene işlemi
yapılırken olay mahallinde maddesel
olarak varlığı görünen şeylerin tutanağa geçirilmesinin haricinde, maddesel
olarak varlığı bulunmayan ancak izi
bulunan şeyler de tutanağa geçirilir.
Cesedin sol kolunda bir saat izi var ancak saat yok ya da yüzük parmağında
bir yüzük izi var ancak yüzük yok. Biz,
hayatta yaşarken izi olan ancak kendisi
olmayan şeyleri kaçırıyoruz bazen. İşte
Peyami Safa kaçırdığımız şeyleri de
bize gösteriyor adeta.
Yazarın insanların hasta, sakat veya
yaralı olan uzuvlarının üzerindeki incelemeleri ve bu marazlı uzuvların sahibinin ifade gücü üzerinde yaptığı etkileri tahlil ettiği satırlar, “Nasıl oluyor da
bir insan bunları görüyor ve bu etkileri
gerçekten anlayabiliyor?” diye düşündürdü bana. Safa’nın bir hastalıkla
mücadele ettiğini biliyoruz ama zaman
zaman hepimiz bazı hastalıklar yaşasak da kendimizi bunları iyileştirmeye
o kadar adıyoruz ki bu hastalıkların
zihnen ve ruhen bize hissettirdiklerini
boş veriyoruz sanki.

Ferit‘in saatini rehin bıraktığı için
zamanı etraftaki aydınlık veya karanlıkla, evlerin yanan ışıklarıyla, uyanık
kimselerin haliyle anlamaya çalışan,
insanlarla saati sormak için bile iletişim kurmaya aciz kalabilen, “yazmak”
niyetinin ağır basmasıyla tıbbiyeyi bırakıp felsefeye geçen, bir satırını bile
yazmadığı eserler tasarlayan biçare,
tembel, iradesiz hali… Özeleştiri yaparken açlıktan kendi uzuvlarını yiyen
yırtıcı bir hayvan gibi davranmasının
yanında ruh hastalıklarının ya da zihin
oyunlarının nedenini (tıbbın bunlara
verdiği veya vereceği isimlerden çok
nedenini) merak eden hali… Kendisine ait ruhi bunalımları anlamaya çalışırken ilk önce tıbba, sonra inançlara,
sonra yönetim sistemlerine başvuran
ve dağılan düşünceleri… Bize Ferit’in
bocaladığını ve aslında bu bocalamayı
değişen, dönüşen dünya düzeni içerisinde birazcık algıları açık olan tüm
insanların tecrübe ettiklerini göstermiyor mu? İnsanlık olarak çözülemeyen
bilmecelerimiz var. Çözmeye çalışanlar
derin kuyulara düşüp çevresindekilere
göre orada çürürken, bir de o bilmeceden hiç haberi olmayanlar var ve bana
göre de en fena olanı bilmecelerin olduğunu bilen ancak çözmek şöyle dursun, onlar hakkında beyninin en küçük
zerresiyle bile düşünmeye zahmet etmeyenler!
İşte Ferit bütün bu sorulara bir cevap aramaya çalışıyor. Evhamıyla kendisini hasta ediyor. Ferit düşünüyor,
şüphe ediyor, kendi kendini delirtiyor
ve bu zihinsel hareketleri ona fiziki bir
sonuç olarak dönüyor. Uyuyor, uyanamıyor. Uyanıyor, uyuyamıyor. Rüyadan
uyanış, uyku ile uyanıklık arasındaki
hal, uykuya dalış sürecinin tahlilleri,
bu romanı edebi bir psikolojik yapıt
haline getiriyor. Öyle sanıyorum ki
biraz olsun takıntı, saplantı problemi
yaşayanlar, biraz olsun “bela fikir” batağına düşenler, Ferit’in uykuya dalamıyor oluşunun, uykusu olduğu halde
uyuyamıyor oluşunun, bir yere gitmek
için eyleme geçemiyor oluşunun tasvir

edildiği sayfalarda kendilerini bulacaklar.
İç sesler, iç çekişmeler, ikilemde
kalan insanın zihni, ruhi ve fiziki anlatımları, insanın iç dünyasının gökyüzüne benzetiliyor oluşu ve içimizi gözümüzle görmek için aslında bize çok
uzakta olana bakmak gerektiğiyle ilgili
kullanılan metaforun sarsıcılığı! Ferit’in
gördüğü gündüz düşlerinin ayrıntıları,
gerçekçiliği, ruhun ikircikli halinin sayfalarca anlatılması, okuyucuda kendisine dönüp karar veremediği, sonlandıramadığı, bir yerlerde yarım bıraktığı
birçok işi, meseleyi çözüp halletmek
ve zihninden o işlerin ağırlığını temizlemek hissi doğuruyor.
Ferit’in bu iç dünyasıyla meşgul
haline kendisini teslim ediyor oluşunu,
yaşadığı her olayda kendisini çelişkilerin göbeğine atıyor oluşunu, hayatın
maddesel sorumluluklardan sıyrılıyor
oluşunu, o kurgu dünyasının kendisini
ele geçirmesini seviyor olmasına ve
zaman zaman buna sığındığına bağlıyorum.
Ferit’in yaşadıkları anlatılırken onu
Dino Buzzati’nin Tatar Çölü romanında
tasvir edilen, o çöl sınırındaki kaleye
kapatmak istedim bazen. Bazen arada
kalışları, hayatını kontrol edemeyişi o
kadar sinir bozucuydu ki onu bir kaleye kapatıp “Aklın biraz başına gelsin!”
demek istedim.
Romanın ikinci yarısına geldiğimizde okuyucu olarak kendime şu soruları
sordum: Yazar okuyucudan Ferit’in durumunu açıklayacak bir teşhis mi bekliyor, yoksa yazar bir karakter yazdı ve
kaderini okuyucunun eline mi bıraktı?
Ferit’in meselesini halletmek için benim okuyucu olarak bir şeyler mi yapmam gerekecek? Ya da Ferit’in bu hastalıklı zihninin, ikircikli ruh halinin, bu
kişilik bölünmelerinin gerçek mi rüya
mı ayrımına varamadığı görüntülerin
izahı doğaüstü varlıklarla, dini inanışlarla mı açıklanacak, yoksa bilimle mi,
akılla mı halledilecek? İşte bu ikircikli
durum da romanın okuyucuyu düşürdüğü derin kuyu oldu.

Roman ikinci bölümde üniversitelerin (bilimin) üzerinde çalıştığı “akıl
oyunlarını” açıklamayacağını, çünkü
bunların doğaüstü varlıkların etkisinde olduğunu, maddeden bağımsız
yaşandığını ve halüsinasyon, şizofreni,
takıntı vb. gibi isimler takılan rahatsızlıkların aslında zihinsel veya ruhsal
problemler olmadığını, bunların madde harici bir gerçeklikte yaşandığını,
bilimin ve bilim insanlarının bunu kabul etmesinin ise kurallarını koydukları
bilime, akılcılığa ters düşmesi olduğunun izahına girişiyor. Peyami Safa her
konuyu Şark-Garp çekişmesi içerisinde
irdeliyor. Buhran ve akıl hastalıklarının
açıklanmasını da yine kilise-cami, bilim
adamı-ulema, Doğu-Batı karşılaştırmalarıyla yapmış.
Romanın sonunun -çözüm bölümünün- kitabın bütününe yaraşır şekilde hazırlanmasını isterdim. Ben çözüm
bölümünün kitabın tamamındaki titizli-

ğe uyum sağlamadığını düşünüyorum.
Yine de Ferit’in akılla izah edilen tıbbiyeyi bırakıp izahta her yolun mubah
olduğu felsefeye geçişinde, yaşadığı
dünyada anlamlandıramadığı şeyleri
felsefeyle anlamak istemeye çalışmış
olduğunu romanın sonunda anlıyoruz.
Kendini kendinden yeniden doğurmak gibi sancılı bir süreç geçiren her
birey, değişik çıkış yolları bulacaktır.
Akılcılıkla veya dini öğretilerle halledip
halledemeyeceğimiz de bizim kendi
romanımızın konusu olacak.
Son olarak… İnsanlık 7500 yıldır
yazıyor. 7500 yıllık dünya yazın tarihine bakacak olursak -ki bizim bakabildiğimiz kısmı Plüton’un dünyaya oranı
bile etmez- bizim bu saatten sonra yazacaklarımız, daha önce yazılmış eserlerin ancak sefil bir replikası olabilir.
Sevgili günlük…
Sevgili yazılmış şeyler…
Bitti. •
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alışan anne ve babaların kaderini
yaşar minik kuzuları; sabah onlarla
birlikte güne başlar, onlarla birlikte günü
bitirirler. Hayatı da erken öğrenirler aslında, yaşamaları gereken çocukluğu dilediklerince yaşayamadan…
Okulun bitimi mesai bitimine uymak
zorundadır; bu yüzden tüm gün olan
okullar ya da etüt merkezleri bulunup
tercih edilir; çocuklara harcanılması
gereken paralar buralara aktarılır, çünkü büyük şehirlerde çocuklara bakacak
aile büyükleri yoktur. Minik kuzular hem
nine, dede, hala, dayı, teyze şefkatinden
uzak hem de çocukluklarını yeterince
yaşayamadan büyümeye mahkûmdurlar.
Okullar kapanır, hemen araştırmaya
başlar anne-baba: Çocuğumu hangi yaz
okuluna göndereyim ya da kime baktırayım? Çünkü çalışmak zorundadırlar.
Çocuklar isyan eder: Hep okul hep okul,
hiç mi tatil yapamayacağız biz? Onların
tatili de okuldur; tatilde gittiği yaz okulu, kaderidir çalışan anne-baba çocuklarının…
Akşam olup da eve gidilince anne ve
baba iş bölümü yapar; yemek, sofrayı
kurma… İlgi ister çocuklar ancak yeterince göremezler; anne ve babanın işleri
vardır ve yorgundurlar.
Sömestr tatili yaklaşınca öğretmenleri bir sevinç alır, öğrenciler mutluluktan
havaya uçar. Çalışan anne ve baba ise
kara kara düşünmeye başlar: Çocuklarımızın durumu ne olacak, kim bakacak?

Sonrasında izinler alınır ama ayrı ayrı
zamanlarda, çünkü süre yetmeyecektir.
Bu durumda da aile bütünlüğü bozulur,
birlikte zaman geçirme olasılığı ortadan
kalkar. Yine buruktur çocukların yüzleri;
ne tatil yapabilmiş ne de anne babaları
ve akrabalarıyla yeterince zaman geçirebilmişlerdir.
Aslında öyle miydi eskiden, iş ve geçim çabasıyla büyükşehirlere göçler
başlamadan evvel, birçok insan memleketinde anne-baba ve yakın akrabalarıyla birlikte yaşardı; okulların kapanması,
açılması ya da erken bitmesinin bir önemi
yoktu. Çünkü aile büyükleri, yakın akrabalar vardı; “kurban olsun halası, teyzesi” diyen büyük bir aile, aile şefkati vardı.
Şimdi nerede onlar? Hepsi geride kaldı.
Çocuklar telefondaki resimlerden tanır oldular akrabalarını; amca, dayı, hala
ve teyzeyle yüz yüze görüşmeyi bırakın,
telefonda bile hal hatır sormak zor gelir oldu. Akrabalar arasındaki mesafeler
uzadıkça uzadı.
Kültür, örf adet, hepsi geçmişte kaldı;
sisteme ayak uydurdu herkes… Çocukların yakın akrabaları da telefonları, tabletleri oldu; herkes birbirinden uzaklaştı;
ne samimiyet kaldı ne de dostluk…
Yüreğime dokundu; dört yaşındaki
kızımın uyurken annesi tarafından üzerinin giydirilmesi, uyur halde arabaya
bindirilmesi ve yine uyur vaziyette kreşe
götürülmesi…
Saygı ve sevgiyle. •
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iklim değişikliğine karşı mücadelenin
artırılmasının sağlanması, enerji politikasının en önemli bileşenidir.2
Ayrıca, Türkiye’nin ilk enerji verimliliği eylem planı olan Ulusal Enerji
Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
02.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6 farklı sektörde bulunan 55 adet
eylemin hayata geçirilmesi ile 2023 yılına kadar 10.9 milyar ABD doları yatırımla kümülatif olarak 23.9 milyon ton
eşdeğer petrol (MTEP) enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Bu da
2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji
tüketiminde % 14 oranında azalmaya
denk gelmektedir. 2033 yılına kadar

Yaser ERDEM
Elektrik Yüksek Müh.
İstanbul Anadolu Adliyesi

N

üfus artışı, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişmeler ve yaşam
standartlarındaki yükseliş neticesinde
enerji tüketiminde ciddi derecede artış yaşanmaktadır. Enerji tüketimindeki
artış çevre sorunları, hava, toprak ve su
kirliliği, katı atıklar, gürültü kirliliği ve
nihayetinde küresel ısınma sorunlarını
beraberinde getirmiştir. Tüm bu sorunlar toplumsal olarak bizleri yakından
ilgilendirmekte, birey olarak üzerimize
bazı vazifeler yüklemektedir.
Enerjinin üretimi için kullanılan fosil
yakıtlar (petrol, doğalgaz, kömür vs.)
açısından yakın gelecekte ciddi rezerv
sıkıntısı yaşanacağı öngörülmektedir.
Aynı zamanda fosil yakıtların kullanımı
sonucu havaya karışan kükürtdioksit
(SO2), azotoksit (NOX), karbonmonoksit (CO) gibi zehirli bileşenler de
atmosferi kirletmekte ve doğaya zarar
vermektedir. Dolayısıyla tüketilen her
bir enerji formunun, kaynağının gereksiz kullanılması, doğaya daha fazla zararlı gazların salınımı demektir. Atmosfere, doğaya zarar veren bu nitelikteki
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gazlar emisyon olarak kabul edilmekte
ve küresel çapta bu enerji ihtiyacının
karşılanabilmesi için sıfır emisyonlu
yenilenebilir enerji kaynaklarına, elektrikli araçlara yönelim olmaktadır. Çünkü yaşadığımız dünyanın sürdürülebilir
olması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için "yeşil enerji" dediğimiz güneş, rüzgar, su gibi doğal kaynaklardan
elde edilen temiz enerjiye ve mevcut
enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına ihtiyaç vardır, daha doğrusu bu bir
zorunluluktur.
Enerji verimliliği, kanunda, “binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise
üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne
yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması” şeklinde tanımlanmıştır. Özetle
enerji verimliliği daha az girdi ile en
fazla çıktıyı sağlamaktır. Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığını gösteren en önemli kriter, gayrisafi milli
hasıla başına tüketilen birincil enerji
miktarını temsil eden ve tüm dünyada
enerji verimliliğinin takip ve karşılaş-

sağlanması beklenen tasarruf karşılığı
ise 30.2 milyar dolardır.3
Bireysel Olarak Enerji
Verimliliğine Nasıl Katkı
Sağlarız?
Her birey yapacağı bazı uygulamalarla enerji tasarrufuna katkı sağlayabilir. Toplam tüketim alanlarının
%20-%25’ini konutlar oluşturmaktadır.
Aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin
enerji tüketimi %40’ın üzerindedir.
Konutlarda kapı kontrolü, ısı yalıtımı,
aydınlatma kontrolü ve verimli ev aletlerinin kullanımıyla %10-%40 arasında
enerji tasarrufu sağlanabilir.

Ev içi elektrik tüketiminde en fazla
enerjiyi buzdolabı (%30) harcamaktadır. Elektrikli cihazlarda “A” sınıfı cihazların kullanılmasına özen gösterilmelidir. Enerji verimliliği “A” sınıfı olan bir
buzdolabı, “D” sınıfı bir buzdolabına
göre %45 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle sürekli yük altında çalışan
buzdolabı, dondurucu gibi cihazların
enerji verimliliği sınıfı en iyi performansa sahip olması, enerji tasarruf potansiyelini %60’a kadar çıkarmaktadır.4
Enerji verimliliği sınıfı A+++ olan
cihazlar biraz daha pahalı olabilir fakat kullanım süresi içerisinde sağlamış
olduğu enerji tasarrufuyla fiyatını faz-

tırılmasında yaygın olarak kullanılan
“enerji yoğunluğu” kriteridir. Ülkemizin
enerji yoğunluğu 0.38 iken, OECD ülkeleri ortalaması 0.19’dur. Bu aynı miktardaki mal ve hizmeti 2 kat enerjiyle
ürettiğimiz anlamına geliyor.1
Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliğiyle
doğrudan ilişkili olması, diğer taraftan
da toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle,
hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir. Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması ve
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Dünyada %30'luk Enerji Tasarrufu

= 20.000 Kömür Yakıtlı
Termik Santralin 1 Yıllık Enerji Üretimi

lasıyla amorti etmektedir. Mesela A+
verimlilikteki buzdolabı yerine A+++
buzdolabı alınırsa, aradaki fiyat farkı,
dört sene gibi kısa bir sürede kapanacaktır. Buzdolabı en az 15 sene kullanılacak olsa elektrik faturasındaki kar,
cihaz bedelinin %30-%40’ına denk
gelmektedir.5
Evlerde ve ofislerde doğal aydınlatmadan maksimum faydalanarak
elektrikli aydınlatma yükü azaltılabilir.
İlave aydınlatma gereken noktalarda
verimliliği ispatlanmış LED ampullerden destek alınabilir. Klasik akkor ampullerle aynı ışık alınmasına rağmen
LED ampuller yaklaşık %80 daha verimli ve daha uzun ömürlüdür.
İş bitiminde tüm cihazların, özellikle bilgisayarların kapalı tutulması ve
elektrikli aletlerin fişlerinin çekilmesi,
bir diğer tasarruf yöntemidir.
Enerji verimliliği açısından ısıl konforun minimum sıcaklıkta sağlanması
önemlidir. Konfor şartının sağlanması
için termostat dereceleri standart gereği ideal ortam sıcaklığı olan 22°C’ye
ayarlanmalı ve cihaz otomatik kademede çalıştırılarak rejime ulaştığında düşük çalışma moduna geçmesi
sağlanmalıdır. İç ortam sıcaklığının
1°C azaltılması, enerji tüketiminde %6
tasarruf sağlar.6 Bu nedenle ortam
sıcaklığı yükseldiğinde pencerelerin
açılması yerine fancoil termostat derecesinin düşürülmesi, daha ekonomik
ve verimli olacaktır. Isıtma-soğutma
işlemi için kullanılan fancoiller iş bitiminde ve özellikle pencerelerin açık
kaldığı zamanlarda kapatılmalıdır. Verimi düşüreceğinden ve motora zarar
vereceğinden dolayı fancoil cihazlarının üstü dosya ya da eşya ile kesinlikle
kapatılmamalıdır.
Soğuk hava girişleri genellikle kapı
ve pencere bölümlerinden olduğundan,
bu kısımlarda hava sızdırmazlığının ve
ısı geçirgenliğinin iyi sağlanmış olması, yaklaşık %10-%15 oranında enerji

tasarrufu sağlamaktadır. Ofislerde ve
dairelerde ısıtılmayan ya da iç ortam ısı
derecesinden düşük hol ve koridorlara
açılan kapıların olabildiğince kısa süreli
açık kalması sağlanmalıdır.6
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Adliyemizde Yapılan
Tasarruf Çalışmaları
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı
hizmet binasında, lavabolarda 3979
adet 1x18 WATT güç değerindeki PLC
lambaların 2100 adedinin 10 WATT’a
düşürülmesi ve diğer lambaların pasif
duruma getirilmesiyle senelik 103910,4
KWATT saat elektrik tasarrufu sağlanmıştır.
Personel koridorunda 11038 adet

= 12 GTon CO2 e/yıl azaltımı

36 WATT güç değerindeki spot lambaların 20 WATT’a düşürülmesi ve
halk koridorunda 8618 adet 52 WATT
güç değerindeki spot lambaların da
20 WATT’a düşürülmesi, aynı zamanda
personel koridorlarında mesai dışında
gereksiz yanan koridor lambaları için
sensör uygulaması ile toplamda senelik 1366886,4 KWATT saat elektrikten
tasarruf edilmiştir.
Dış alanda bulunan 25 metrelik
aydınlatma direğinde toplam 10.000
KWATT güç değerindeki projektörlerin
400 WATT LED projektörlerle değişimi
sağlanarak senelik 21120 KWATT elektrikten tasarruf sağlanmıştır.
Kapalı otoparklarda toplamda 1800

adet 58 WATT güç değerindeki floresan lambaların 20 WATT ile değişimi
yapılarak senelik toplamda 144460,8
KWATT elektrik tasarrufu sağlanmıştır.
Otopark aydınlatmalarının mesai
sonrası ve hafta sonları kapatılarak
nöbetçi lamba uygulaması yapılması,
yangın kovaları aydınlatmalarının 28
WATT güç değerinden 10 WATT’a düşürülmesi gibi çalışmalar yapılmakta
ve devam etmektedir.
Tüm bu uygulamalar neticesinde
adliye binasında senelik 1.800.000
KWATT saat elektrik tasarrufu sağlanmaktadır. Vergiler dahil, bugünkü
elektrik birim fiyatına göre senelik yapılan tasarruf, 1.638.000 TL değerindedir. Bina genelinde yapılacak detaylı
etüt çalışmalarıyla gerekli ekonomik
analizlerin uygunluğu neticesinde aydınlatma otomasyonu, bina izolasyon
kayıplarının azaltılması, sistem kayıplarının minimize edilmesi, ısı geri kazanım sistemlerinin iyileştirilmesi, motor
kayıplarının azaltılması ve gerekiyorsa
değişimi, güneş paneli kurulumu vb.

bir dizi uygulamalarla binamızın enerji yükünü azaltarak, maksimum fayda
ve verimlilikte sistemin çalıştırılmasına
gayret edilmektedir.
Sonuç
Ülkemiz,
enerjisinin
yaklaşık
%77’sini ithal ederek karşıladığından,
enerjimizi daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Yapılacak çok basit tasarruf önlemleriyle aile
bütçenize, ülke ekonomisine, ülkemizin
enerji bağımlılığının azalmasına, dünya
fosil kaynaklarının korunmasına, çevre
ve hava kirliliğinin önlenmesine ve her
geçen gün etkisini daha fazla hissettiren küresel ısınmanın kontrol altına alınabilmesine katkıda bulunabilirsiniz.6
02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi
üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve
çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verim-

liliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu
doğrultuda, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre
Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl
Ocak ayının ikinci haftası Enerji Verimliliği Haftası ilan edilmiştir. Bu vesileyle
10-16 Ocak 2022 Enerji Verimliliği Haftası'nı kutlarım. •

DİPNOTLAR
1) Som Akademi, Enerji tasarrufu
potansiyeli sunumu
2) https://www.enver.org.tr/enerji-verimliligi, 20.12.2021
3) https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi, 19.12.2021
4) https://www.emo.org.tr/genel/
sss.php?grubu=ENERJ%DD%20
VER%DDML%DDL%DD%D0%DD,
21.12.2021
5) https://ekoiq.com/2017/10/02/
gercek-bir-enerji-verimliligi-hikayesi/, 20.12.2021
6) TMMOB Konya şubesi, Enerjinin
etkin ve verimli kullanılması, s.
8-38.
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Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle,
Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Pendik Bele-

diyesi’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan organizasyonda, adliye takımımız ile belediye ampute
takımı arasında futbol müsabakası yapıldı.
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FİFA kokartlı
hakemimiz
Ahmet Çakar
tarafından
yönetilip 4-4
berabere
sonuçlanan
müsabaka, renkli
görüntülere ve
kardeşlik ruhuna
sahne oldu.
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TARAFSIZ

ÜCRETSİZ
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ÇEVRİM İÇİ

Alo Tutanak, öncelikle kaza sırasında ve sonrasında yaşanan sorunları çözmeyi hedeﬂer.
Kaza yeri fotoğraﬂarı ve delillerini yeterli ve doğru şekilde toplar.
Kazazedeler eğitimli ÇAĞRI MERKEZİ personelleri tarafından karşılanır ve sakinleştirilir.
Alo Tutanak, sigorta şirketlerinin kazalara ilişkin tespitlerini ve işlemlerini kolaylaştırır.
Alo Tutanak kağıt - kalem arama derdini ortadan kaldırır.

www.alokaza.com
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