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H

ukuk Gündemi Dergisi’nin 2015/ 2 sayısıyla yine birlikteyiz. Elinizdeki sayının hazırlanmasında,
her zamanki gibi Ankara Barosu Staj Kurulu Yayın Alt Kurulu’nun büyük emeği var. Öncelikle
onlara şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu sayı hazırlanırken ülkemizdeki hukuka aykırılıklar, faili meçhul cinayetler, infial yaratan bombalamalar ve sınırlarımızdaki insanlık dramları yaşanmaya devam etti.
Ne yazık ki bu süreçte teröre bir kurban da biz verdik. Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi, iki canlı bombanın hedefi oldu.
103 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında, Ankara Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av. Uygar
Coşgun da hayatını kaybetti.
Ankara Barosu Başkanlığı olarak, olayı öğrenir öğrenmez bir Kriz Masası oluşturduk. Ankara Barosu’na
ait tüm araçları, yaralıların hastanelere sevkini sağlayabilmek amacıyla olay yerine sevk ettik. Delillerin karartılmasını engellemek amacıyla olay yerinde Baromuza bağlı avukatlardan bir ekip kurduk.
Saldırıyı, yazılı bir açıklamayla kınadık.
Ankara Barosu’na kayıtlı çok sayıda avukat, otopsi işlemlerine refakat etmek için Adli Tıp Kurumu’na
gitti. Ancak avukatlar, Adli Tıp Kurumu’na alınmadılar.
Adli Tıp Kurumu’na giderek otopsi işlemlerini yürüten Cumhuriyet Savcısı’yla görüştüm ve otopsi
işlemlerine üç meslektaşımla birlikte bizzat ben nezaret ettim.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak, yeterli güvenlik önlemini almayarak görevini ihmal eden
yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Ankara Adliyesi önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptık. Saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağına
da itiraz ettik. Saldırıda yitirdiğimiz meslektaşımızın adını yaşatmak için Ankara Adliyesi’nin üçüncü
katındaki avukat odasına Uygar Coşgun’un adını verdik.
Uygar Coşgun’un Ankara Barosu’nda staj yaparken kaleme aldığı ve Hukuk Gündemi’nin 2008 /
9 sayısında yayınlanan Dünden Bugüne Anayasacılık yazısını derginin bu sayısında sizlerle yeniden
paylaşıyoruz.
28 Kasım 2015 tarihinde ise Diyarbakır Baro Başkanımız Av. Tahir Elçi ile iki polis memurumuz Ahmet
Çiftaslan ve Cengiz Erdur’u hain saldırılarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık.
Tahir Elçi, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki tarihi Dört Ayaklı Minare’nin altında silahların susmasını,
çatışmaların durmasını talep ettikten dakikalar sonra öldürüldü. Bu ölümlerin hangi karanlık ellerin
planı olduğu ve faillerinin kimliği, üzerinden aylar geçmesine rağmen hala ortaya çıkarılamadı.
Ankara Barosu olarak, olayı öğrenir öğrenmez Diyarbakır’a gittik. Ankara Barosu Genel Sekreteri Av.
Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin Gürler’le birlikte Diyarbakır’da incelemelerde
bulunduk.
Tahir Elçi’nin katledilmesini, aynı gün yazılı bir açıklamayla kınadık ve ardından Ankara Adliyesi
önünde gerçekleştirdiğimiz bir basın açıklamasıyla protesto ettik.
Baroların, Tahir Elçi’nin katledilmesine ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmemesi nedeniyle
Diyarbakır’da yaptığı toplantıda Ankara Barosu olarak biz de yerimizi aldık.
Suriye’deki savaşla birlikte sınırlarımızda yaşanmaya başlayan ve her geçen gün daha da ağırlaşan
insanlık dramına da kayıtsız kalmadık.
Ankara Barosu bünyesinde geçen yıl Mülteci Hakları Kurulu oluşturduk. Önce Kurul üyelerine
yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. Ardından Avukatlara Yönelik Mülteci Hukuku Uzmanlaşma
Semineri’ni düzenledik. Sonra da yine avukatlara yönelik Sertifika Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Siteler’de
yaşadıkları yerlerden tahliye edilmek istenen Suriyeliler ve aralarında Aylan Kurdi’nin de bulunduğu
Suriyeli mültecilerin Bodrum açıklarında yaşamını yitirdiği olayla ilgili raporlar hazırladık.
Uzun süredir yayınlanan ve artık bir marka halini alan Hukuk Gündemi Dergisi, Ankara Barosu’nun
girişimleri ile 12 Aralık 2014 tarihinden geçerli olmak üzere marka olarak tescillendi.
Ankara Barosunun yayınları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Hukuk Gündemi’nin Türk
Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından tescile hak kazandığını gösteren 2014 102877 sayılı marka tescil
belgesini, elinizde tuttuğunuz bu sayıda siz okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.
Sonraki sayılarda görüşmek dileğiyle…
Avukat Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı
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İLKSÖZ

izim gibi aynı sıralardan geçen ama onun
belki de bizden farklı olarak yazmakla varlık
bulduğu bir alanda kalmayı tercih ettiği
kadın: Sema KAYGUSUZ, “Karaduygun” isimli kitabında bir hikâyenin içinde başka bir hikâye daha
anlatır. O hikâyede Osman Şahin isimli yazarın
askerliğini yaparken yazdığı öykülerle bir yarışmaya katılıp da ödül kazanması üzerine köyde
yaşayan okuma yazma bilmeyen annesine bir
mektup yazdığını anlatır. Yazar, mektubu annesine başkasının okuyacağını bildiği için en açıklayıcı şekilde nasıl yazarım diye düşünmüş ve şunları yazmıştır “Güzel anacığım, Türkiye’nin çok
önemli bir kurumunun açtığı yarışmada yazdığım hikâyelerle “en” birinci oldum”. Derken
bir ay sonra adama köyden bir mektup geldi.
Okul defterinden yırtılmış bir kağıda eğri büğrü
harflerle (muhtemelen bir ilkokul çocuğuna
yazdırılmıştı) yazılmış kısa bu mektupta kadın
oğluna cevaben şöyle demektedir. ‘Evladım
birinciliğini tebrik ederim. İnşallah ikinci de
olursun, üçüncü de.” Adam pek anlayamamış bu
temenniyi ama merakını askerliğin bitişine saklamış. Tezkereyi alır almaz köyüne döndü. Köye
geldiğinde bakmış ki annesi bir elma ağacının
altında kurutmalık elmalarla sofralıkları ayırıyor.
Hemen koşmuş yanına hoşbeş derken merakla
sormuş: “Anne, birinciliğimi beğenmedin mi?”.
Annesi birkaç tane elmayı iki eliyle avuçlayarak
oğluna uzatmış, demiş ki ‘birinciyi ne yapayım,
bak bunlar böyle yan yana daha çok “ Yani “o
kadın toplaya toplaya hissediyormuş dünyayı,
saya saya değil. Etrafına bakınca taneleri değil
bereketi görüyormuş çünkü.”
2010 yılından bu yana Staj Kurulu vesilesi ile
içerisinde yer aldığım ve artık sonuna yaklaştığım
bir hikâyenin kahramanları olarak sizlere sayısız
hikâye anlattım sevgili stajyer avukat meslektaşlarım. Benimle beraber bu büyük hikâyenin
parçası olan bir sürü güzel insanla beraber büyük
bir dönüşümün parçası olmamızı sağlayan şey
büyük ama çok büyük bir umuttu. İşte o umut
sayesinde mesleğin geleceğinde önemli olduğunu düşündüğümüz cesur adımları staj eğitiminin içerisinde beraberce attık. Endişe edilecek
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sayılara ulaşan hukuk fakültelerinden mezun
olarak avukatlık stajı için başvuran stajyer avukat
sayısındaki ciddi artış karşısında ne yapacağını
şaşıran bir Baro olmayı kabul etmedik. Stajyer
avukat meslektaşlarımızın yıllardır dile getirdikleri taleplerini de dikkate alarak; pratik uygulamalarla ve somut dava dosyaları hazırlanması
üzerine kurulu, Avukatlık mesleğini Avukatlık
Kanunu ve Meslek kuralları kapsamında özümsetmeyi amaçlayan yeni bir eğitim modeline
2015 Eylül ayı itibariyle başladık. Ankara Barosu
ismi ve çatısı altında, bir Staj Eğitim grubunda ve
ortalama 40 kişi ile beraber olmayı çoğu zaman
tesadüf sayan sizlere “ Tesadüf tesadüf müdür
gerçekten? Yoksa bütün tesadüfler gecikmiş
karşılaşmalar mıdır?” diye sormaktan imtina
etmemi sağlayan da aynen bu derginin hazırlanmasında olduğu gibi birlikte bu soruların
cevabını yaşayarak vermiş olmamızdır. Beraber
yaşadığımız nice güzelliklerin bir kısmı “Hukuk
Gündemi” dergimizin sayfalarına da yansıdı ama
bir çoğu elbette ki hafızalarımızın “yaşanmışlıklar” bölümünde hep olacaklar. Yan yana duralım
ki güzel olduğumuz da bereketli olduğumuz da
anlaşılsın, dostluğumuzu ve mesleğimizi saya
saya değil toplaya toplaya büyütelim.
10.10.2015 günü Ankara’da, Cumhuriyetin
Başkent’inde patlatılan o bombalar, yaşadığımız o katliam, saya saya öldürmeyi isteyenlere
inat toplaya toplaya yaşamak arzumuzu asla elimizden alamayacaktır. Buna izin vermeyelim.
Çünkü umut sürekli tazelememiz ve inanmamız gereken bir şeydir. Geçmişte bu derginin
hazırlanmasında büyük emekleri olan eski bir
Stajyer avukat dostumun yazdığı son mektupta
sorduğu “Sizce bir umuda hapsolmak çok mu
kötü?” sorusunun cevabını da bu vesile ile vermiş
olayım; Don Kişot’u defalarca okumuş bir adamın geride bıraktığı ailesine yazdığı mektuptan
alıntılayarak hem de: “Yine Rocinante’nin böğrünü hissediyorum topuklarımda. Kalkanımı
omuzlayıp yolculuğa koyuluyorum”

H U K U K TA G Ü N D E M

SADECE BEŞ DAKİKA DAHA
Stj. Av. Açelya GÜNEŞ

H

atice Kaçmaz… 13 Eylül 2014 günü, evlilik
teklifini reddettiği için 15 kez bıçaklanarak öldürüldü. Bir park köşesinde sessizce
yerde yatarken sadece beş dakika daha yaşayabilmek için bütün insanlığın vicdanına seslendi.
Sessiz sedasız gitti Hatice Kaçmaz; öldürülen, fiziksel ya da psikolojik şiddet gören her kadın gibi. Bir
kadının sessiz çığlığı arşı titretecek güçtedir. Yeter
ki vicdanlar da yankı bulsun. İnsanlığın sönen
merhamet ateşi son kez tutuşsun.
Bir anne, bir sanatçı, bir kardeş, bir evlattı Hatice.
Yaşama hakkı vardı; ancak bu hakkı mahkeme
gerekçesinde açıklandığı üzere tutku derecesinde
sevgiden kaynaklanan aşırı duygusallığın etkisiyle
elinden alındı. Bir insanın yaşama hakkının elinden alınmasında tutku derecesinde sevgi etkin
rol oynayabilir mi? Yahut bu bir gerekçe olarak
sunulabilir mi? Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir
an için de olsa düşünün. Bir kadının öldürülmesinde tutku mazeret olabilir mi? Bir anda açtınız
gözlerinizi ve tüyleriniz diken diken oldu. Dünyayı
merhametiyle, aşkıyla, sevgisiyle yoğuran kadının
öldürülme gerekçesi sevgi olamaz, olmamalı.
Bunu hem Anayasa hem de uluslararası

sözleşmeler zeminin de değerlendirecek olursak;
Türkiye’nin de taraf olduğu, İstanbul Sözleşmesi
olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi” nin 5/2. maddesinde;
“Taraflar devlet dışı aktörlerce işlenen ve işbu sözleşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin gereken özeni göstererek önlenmesini, soruşturulmasını,
cezalandırılmasını ve tazmin edilmesini sağlamak
üzere gerekli hukuki ve diğer tedbirleri alır.” hükmü
konulmuş ve sözleşmeye taraf olan devletlerin,
Hatice Kaçmaz gibi kadın cinayetlerinin önüne
geçilmesi için bir önlem alması amaçlanmıştır.
Yine aynı sözleşmenin 12/5. maddesinde;
“Taraflar kültür, örf ve adet, gelenek, din veya sözde
‘namus’un işbu sözleşme kapsamındaki herhangi
bir şiddet eylemi için mazeret oluşturmamasını sağlar.” hükmü konularak, örf ve adet adı altında ve
aslında tamamen yanlış, sonradan uydurulmuş
ve hataların üstünü örtmekten başka bir işe yaramayan alışkanlıkların kadınların öldürülmesinde
yahut aşağılanmasında, gelenek ve kültür adı
altında toplumun dışına itilmesinde ve ikinci plana
atılmasında etken olamayacağını vurgulamıştır.
2015/2 | Hukuk Gündemi 7
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Çünkü kadın, en az bir erkek kadar kendine sosyal hayatta yer edinebilir ve ön plana çıkabilir.
Kadın bunu gerçekleştiremiyorsa bu onun beceriksizliğinden değil yukarıda bahsettiğimiz kültür,
gelenek, örf ve adet adı altında kadının sosyal ve
ekonomik hayatta geri plana atılmasından kaynaklanmaktadır. Özgüvenini kaybeden kadın ise
hem sosyal hem de ekonomik anlamda erkeğe
muhtaç hale gelmekte ve bunu bir üstünlük aracı
olarak gören erkek ise bir park köşesinde yahut
sokak ortasında korkusuzca kendisine muhtaç
bırakılan kadını öldürmektedir.
Türkiye’nin bu konuda taraf olduğu bir diğer
sözleşme ise, Kadınlara Yönelik Her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) sözleşmesidir. Bu sözleşmenin 2. maddesinde ise;
“Türkiye kadın ve erkek eşitliğini sağlayacak düzenlemeleri yapmayı ve uygulamayı, mevcut yasalarda
ayrımcılığa neden olabilecek düzenlemeleri kaldırmayı, kadın haklarının erkeklerle eşit temelde
himayesini, yetkili ulusal mahkemeler ve diğer kuruluşlarla kadının her türlü ayrımcılığa karşı etkin bir
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şekilde korunmasını sağlamayı taahhüt etmiştir.”
hükmü yer almaktadır. Ancak görüyoruz ki kadın
erkek eşitliğini sağlamak bir yana dursun, bu toprakların kadınları sokakta, evde, işyerinde hayatın
her anında ve yaşamın tüm kıyılarında hayatta
kalmak için mücadele veriyorlar, eşitlik için değil.
İstanbul Sözleşmesi’nin yanı sıra Anayasa ile de
güvence altına alınan yaşama hakkı, kadın erkek
eşitliği kavramları da bu gerekçe ile ihlal edilmiştir. En önemlisi ise, bundan önce işlenen kadın
cinayetlerinin yargılama süreci ve sonucu Hatice
Kaçmaz için caydırıcı olmadığı gibi, Hatice Kaçmaz
cinayeti süreci ve sonucu da bundan sonra işlenecek kadın cinayetlerine dur diyemeyecek nitelikte.
Bu yazıyı yazmak, bu haberi gündeme taşımak -ki bugüne kadar yüzlercesi yazıldı-Hatice
Kaçmaz’ı geri getirmeyecek. Tıpkı öldürülen diğer
kadınlar gibi ama en azından bir hukukçu olarak
bunun da ötesinde bir insan ve bir kadın olarak
bu haksızlığı kendi adımıza duyurmuş olacağız.
Belki bir kişide olsa dahi vicdana dokunup insan
olduğumuzu hatırlarız. Ne dersiniz?

H U K U K TA G Ü N D E M

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN

TÜRKİYE’DE

UYGULANABİLİRLİĞİ
Stj. Av. İsmail Can ÇAKIR

B

ugün Türkiye’de parlamentarizmin işleyişinde sorunlar olduğu açık. Yürütmedeki
çift başlılık esası, yetkiden kaynaklı sorunlar;
yasama ve yürütmenin birbirine karışması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlali düşüncesini oluşturmaktadır. Seçim sisteminin, koalisyon hükümetlerinin
kısa ömürlü ve başarısız olması yazarlar tarafından
eleştirilen en temel noktalardandır; ancak çözüm
olarak yalnızca sistemi terk edip başka bir sistem
benimsemek değil, hali hazırda bulunan parlamenter sistemin eksikliklerini gidermek, onarmak
da bir seçenektir.
Kenan Evren, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel,
M. Kemal Atatürk ve daha birçok siyasi isim Türkiye
tarihinin önemli dönemlerinde başkanlık sistemini gündeme getirmişlerdir. Siyasilerden ziyade
akademisyenlerin doktrin tartışması bu çatışmayı
canlı tutan, geliştiren etmenlerin en temelidir.
Türkiye’de uygulanabilirliğine geçmeden önce
başkanlık sisteminin hükümet sistemleri içindeki
yeri, özelliklerini kısaca belirtmek ve kıyaslama
perspektifi yaratabilmek için temel hatlarını çizmek gerekir.

Sınıflandırmalar İçinde Başkanlık Sistemi
Shugart’ın sınıflandırması: Saf başkanlık
(ABD), Saf Parlamenter (İngiltere), Başbakancı
Başkanlık (Yarı-Başkanlık) (Fransa), Başkancı Parlamenter, Başkanlı Parlamenter
Fish’in sınıflandırmasında: Parlamenter, Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık, Süper Başkanlık
(Rusya, geçmişte bir dönem Almanya)

Başkanlık Sistemi /
Parlamenter Sistem Farkı
Parlamenter sistemde temel fark hükümet
yasamanın içinden çıkar ve onun güvenine sahip
olduğu sürece görevde kalabilir. Hükümetin güvenoyu ile düşürülebilmesi ve hükümetin parlamentoyu feshederek seçime gidebilme şansı vardır.
Her iki organ da diğerinin hukuki varlığına son
verebilir. Ancak başkanlık sisteminde güvenoyu
ve fesih yoktur. Halk tarafından seçilen yasama ve
yürütme, diğer organdan bağımsız olarak varlığını
sürdürebilmektedir.
Parlamenter sistemde tıkanıklık hali yahut
hükümetin politikalarının etkili olmaması halinde
çare olarak parlamentoyu fesih ve güvensizlik oyu
ile yürütmeyi düşürebilmek sağlam bir anayasal
araç olarak varlığını korumaktadır. Bu sistemin
sağladığı esnekliğe karşın başkanlık sisteminde
katı bir rejim vardır. Bu katılık seçim sonrası siyasal
süreci belli dönem için dondurmaktadır ve aslında
siyasal hayat donmaya müsait değildir. Dünyanın her yerinde teknoloji, bilim, sanat gibi siyasal
hayat da aslında sürekli değişim yaşamaktadır.
Böyle olması siyasal hayatın stabil olmadığını ve
olamayacağını gösterir. Bu yaklaşım sonucunda
elbette ki her yıl seçim yapılmamalı; ancak kendini yenileyemeyen yahut kötü politika izleyen
hükümetler döneminde parlamenter sistemdeki
gibi bir sistem şarttır.
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Başkanlık Sisteminin Genel Kriterleri
(Lijphart’ın Sistematiği + Nur Uluşahin)
• Başkan doğrudan doğruya halk tarafından seçilir.
• Yürütme, yasamanın güvenine dayanmaz.
• Yürütme tek kişiden oluşur ve o kişi de
başkandır.
Parlamenter sistemde yetki devlet başkanı ve bakanlıklar arasında paylaştırılmışken

başkanlık sisteminde tek kişiye yani başkana
aittir.
Eyalet sistemi ise başkanlık sisteminin
olmazsa olmaz kriterlerinden birisi değildir.
Başkanlık sisteminin benimsenmesi halinde
eyalet sistemine geçileceği kanısı yanlıştır. Birisi
hükümet sistemi iken birisi devlet sistemidir.

Başkanın Görev ve Yetkileri
• Devlet başkanı, hükümet başkanı,
başkomutan
• Başkomutan olarak sembolik bir yetkiye
sahip değildir. Hiroşima’ya atom bombası
atılmasına ve Kore Savaşı’nın yapılmasına
Truman karar vermiştir. Aynı şekilde Küba’ya
askeri müdahale yapılmasına da Kennedy karar
vermiştir.
• Kararname çıkarma yetkisi başkana aittir.
Sistemin en iyi uygulandığı ve örnek alındığı

ABD’de suistimal edilmese de Latin Amerika
ülkelerinde kilitlenmenin, tıkanmanın aşılabilmesi için başkan yetkileri zaman zaman çok
fazla genişletilmiş ve başkan yasamayı devre
dışı bırakarak kanun gücündeki kararnamelerle
yönetme yoluna gitmiştir.
Truman’ın tarifiyle başkan: “Sezar’ı veya Cengiz Han’ı veya Napolyon’u kıskandıracak kadar
kuvveti bir araya toplamıştır.”

Güçlü ve Zayıf Yanları
Güçlü Yanları:
• Sorumluluğun alenen başkana ait olduğu
durumlarda hesap sorulabilirlik daha kolaydır.
• İstikrar sağlayan bir sistemdir. Yasama
dönemi boyunca başkan güvence altındadır.
• Güçlü bir yönetim yaratmaktadır. Başkana
ve doğal olarak yürütmeye verdiğiniz yetkiler
ne kadar fazla olursa güç de bununla doğru
orantılı olarak fazla olacaktır.

Zayıf Yanları:

• Tıkanmalara daha müsait olması sebebiyle
rejim krizlerine yer açabilecek potansiyelde
bir sistemdir.
• Siyasal kutuplaşmayı artırma potansiyeline
sahip olması Türkiye için hali hazırda bulunan
kutuplaşmayı daha da radikalleştirme riski
taşımaktadır.
• Tek kişilik yürütme ile iktidarın kişiselleşmesine yol açması, dünya üzerindeki örneklerden
de görülebileceği gibi son noktada diktatör
yönetim şekline kadar gidebilmektedir.

• Katı olması sebebiyle güvenoyu ve fesih
mekanizmaları yoktur ancak işletilebilir ise
Olumsuz yanı:
tolere edebilecek, belki de daha olumlu sonuçLinz’in tanımıyla: “kazananın her şeyi kazanlar alınabilecek check and balance (denge ve dığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği sistem”
fren mekanizması) sistemi getirilmiştir.
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Egemenlik

Hali hazırdaki sistemi onarabilir ya da tümden
Kriz, karar anıdır. Bu anda karar veren egemen- değiştirebilirsiniz. Sorun zihniyetse eğer değişdir. Kriz anına hükmedebilmek için hâkimiyetin eli- tirmek çok zordur.
nizde olması gerekir. Olağanüstü hallerde tehlike
Aslında ABD tipi, Meksika tipi, Rusya, Almanya
derecesine göre karar en uygun ve en hızlı şekilde yahut Türkiye’ye özgür bir başkanlık sistemi
alınmalıdır. Müzakereler her zaman karar sürecini modeli elbette ki işleyiş açısından önemlidir; ancak
uzatır ve bu durumda hızlı karar alabilme adına en basit, en kötü sistem dahi olsa da iyi yönetim
başkanın avantajı tek kişi olması iken dezavantajı bireyde biter. Başkanlık sistemi ile demokrasi ve
da aslında yine tek kişi olmasıdır. Mahkemeler istikrar arasında doğrudan bir ilişki olduğu varsaiçin örneğin kurul halinde alınan kararlar, bireysel yımı yanlıştır. Üstün demokratik değerlerle donakararlara göre daha çok ölçülüp tartılan kararlar- tıldığı varsayımı pek çok açıdan sisteme manevi
dır. Rasyonel olarak alınmış hızlı kararlar da elbette olarak yüklenilen kurgusal akıl yürütmelerin
olmuştur ve olacaktır da; ancak genel olarak ihti- ürünüdür. Tek kişilik bir yürütmenin “genel irade”
maller göz önüne alınırsa müzakere sonucu alınan adı altında kişisel irade olmaktan ziyade kolekkararlar daha sağlıklı ve rasyoneldir. Burhan Kuzu tif irade olduğu inancı vardır. Başkan toplumun
“Yeni Bir Anayasa’ya Doğru” kitabında: “Türkiye’nin tamamı adına karar almaktadır. Hâlbuki yalnızca
cumhuriyetten bu yana %60’ı olağanüstü halle oy verenleri temsil etmektedir. Demokrasi ile bu
geçmiştir. Normal dönem istisna, olağayüzden net bir bağlantı yoktur. Sistem kadar
nüstü dönem kural olmuştur.” Bu yüzdiğer etmenler de önemlidir. Dünyada
den Türkiye özelinde olağanüstü
yazısız anayasalar da mevcuttur.
dönemin fazla olması başkanın
Anayasanın çerçeve anayasa ya
Üç asır sömürge
egemenliğini daha yoğun olada kazuistik anayasa olmasının
olmuş Latin Amerika
rak kullanacağı yüksek oranda
da demokrasiye doğrudan bir
ile özgürlükler ülkesi
risk taşımaktadır. İyi yönetim
etkisi yoktur.
ABD’nin özgürlük
yahut kötü yönetim fark etmez
Hukuk fakültesi 1. sınıf
anlayışı aynı
egemenlik kayıtsız şartsız milöğrencisinin sorduğu temel
olabilir mi?
lete ait ise onu ancak millet bu
sorulardan birisidir: Cumhurkadar rahatlıkla kullanabilmelidir.
başkanı başbakanı atarken iktiTek kişi olmanın doğal getirisi de
dar partisi liderini değil de muhalefet
sorumluluktur. Bakanların / sekreterlepartisi lideri başbakan olarak atarsa ne
rin görüşü bağlayıcı değildir. Karar münhasıran olur? Sonuçları konuşulabilir çözüm üretilebilir
başkana aittir. Bakanlar değil sorumlu olan baş- ama neden böyle bir şey yapılsın? Anayasamıkandır. En klasik örnek Abraham Lincoln iç savaş zın kazuistik olması, ABD anayasasının çerçeve
sırasında kabine toplantısında “yedi hayır, bir evet, olması, İngiltere’nin yazısız anayasaya sahip olması
evetler galiptir.” aslında hem egemenliğini hem büyük oranda toplum zihniyetinin nasıl olduğu
de sorumluluğunu göstermiştir.
ile alakalıdır.
Latin Amerika örneklerinde olduğu gibi Rusya
Sistemden Ziyade Niyet ve Zihniyet
örneğinde olduğu gibi niyetiniz eğer diktatör
Hukuk devletini önemser, ilke olarak benimser- olmaksa her türlü sistemde bunu yapabilirsiniz;
seniz eğer yargıyı kuvvetlendirirsiniz. Polis devleti ancak özgürlükler ülkesi ABD’de başkanlık sisteolmak isterseniz polisi, yürütmeyi, başkanı kuv- minin temelleri atılırken herhangi bir diktatörlük
vetlendirirsiniz. Birey iyidir derseniz demokrasi için yahut bir sınıfı üstün tutmak için hazırlanan
adına masumiyet karinesini getirirsiniz; buna kar- bir hükümet sistemi olmadı. Koloni yapısından
şın birey fıtratı gereği kötüdür derseniz demokra- sonra geçilen konfederasyona, konfederasyondan
siyi yok sayar, istiklal mahkemelerini, özel yetkili sonra gelinen federal yapıya uygulanabilecek en
mahkemeleri kurar yahut yargısız infazı olağan- uygun hükümet sistemi başkanlık sistemiydi. Türlaştırabilirsiniz. Sorun sistemse eğer mesele yok. kiye ile yahut Latin Amerika ile ABD’nin toplum
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yapısı, geçmişi, özgürlük anlayışı aynı değildir. Üç
asır sömürge olmuş Latin Amerika ile özgürlükler
ülkesi ABD’nin özgürlük anlayışı aynı olabilir mi?
Obama’nın bir basın toplantısında konuşmasını bölmeye çalışan bir vatandaşa verdiği cevap:
“Konuşmamın sonunu berbat ettin ama sorun
değil ve bu ülkede konuşma özgürlüğümüz var
ve bu da harika bir şey.” Bu cevabı Meksika’da
yahut, fazla uzağa gitmeye gerek yok, Türkiye’de
görebilir miyiz?
Elbette ki sistem önemli bir etkendir; ancak
sistemden önce sisteme etki eden faktörler vardır.
Bunlar yalnızca başkanlık sistemine değil, yarı-başkanlığa değil, parlamenter sisteme değil bir ülkeye
uygulanacak olan her türlü sisteme etki eden faktörlerdir. Siyasal kültür, seçim sistemi, partilerin
konumu, yönetsel yapı, uzlaşma kültürü, yasaya
saygı, özgürlük bilinci, adalet duygusu, özgürlük
anlayışı, bağımsız medya… Bunlar ve daha bir
çok faktör etmen sayılabilirken aralarından hem
Türkiye için hem tüm sistemler için büyük sıkıntı
teşkil edebilecek ve tıkanmalara sebep olabilecek
en temel faktör ise uzlaşma kültürüdür.

Uzlaşma Kültürü
“Sözde” sistemin en mükemmel işlediği ülke
ABD’de bile 2000’lerin başında başkan ile Kongre
arasındaki ciddi kilitlenme sonucu bütçenin reddi,
federal düzeydeki kamu hizmetlerini neredeyse
durdurma noktasına getirmiştir. Latin Amerika’da
birçok ülkede bu tarz problemler üstüne başkanın (yürütmenin) yetkileri artırılarak yasama ve
hatta yargının yetkileri kısıtlanmıştır. Bu durumlar
uzlaşma arayışını sınırlamış ve geçerli olan tek
uzlaşma temelini de devre dışı bırakarak tıkanmaların sonuçlarını ağırlaştırmıştır. Yürütmenin keyfi
kullanımı yaygınlaştıkça parti ve gruplar kendi
özerklikleri ve siyasi gelecekleri için kaygılanmıştır.
Sınırlı olan uzlaşma yolu da Latin Amerika ülkelerinin çoğunda zayıflamıştır.
Uzlaşma kültürü tıkanmaların en temel sebebidir aslında. Uzlaşma kültürünün olmadığı ya da
zayıf olduğu toplumlarda bu tarz krizler kaçınılmazdır. Bu krizlerin de tek çözüm yolu uzlaşmadan
geçmektedir. Bu kültürün gelişmediği ülkelerde
başkanlık sisteminin sağlıklı şekilde işleyebilmesi
mümkün değildir. Uzlaşma kültürü her sistem
12 Hukuk Gündemi | 2015/2

için gerekli iken, başkanlık sisteminde evveliyetle
gereklidir. Çünkü rejim krizlerine çok müsaittir.
Krizleri çözebilmek için ya başkanın yetkilerini artırırsınız, başkan tek başına çözer ya da uzlaşma kültürünüzü geliştirirsiniz vekilleriniz de insanlarınız
da kriz anında uzlaşmaya giderek daha rasyonel
kararlar verir. Elbette ki mutlak olması imkânsızdır;
ancak ne kadar müzakere o kadar uzlaşma, o kadar
bireysel ve toplumsal huzur demektir. Parlamenter sistemde sorunlar olduğu açık ve örneğin
mecliste iç güvenlik paketinde olanlar belli iken
başkanlık sisteminde büyük tıkanmalar kuvvetle
muhtemeldir.

Sistem Demokrasiye Garantör Değildir
Latin Amerika ile ABD’nin ekonomik düzeyi,
toplum yapısı, siyasal kurumsallaşması birbirinden
çok farklıdır. Kuzey Amerika’da güçler dengelidir;
ancak Latin Amerika’da okuma yazma bilmeyen
siyasal öğrenimden yoksun kimseler yüzünden
sistem bu haldedir. Baskıcı, tutarsız, darbelerle
geçen bir tarih sonucunda Latin Amerika’da hangi
sistemi uygularsanız uygulayın sonuç aynı olacaktır. Çünkü önemli olan zihniyettir. Yoksa en
son öneri olan Meksika’daki Latin Amerika’daki
bu sorunların sebebi başkanlık sistemi değildir.
Sorunun sebebi içinde bulunulan konjonktürdür.
Başkanlık sisteminin demokrasi ile doğrudan bir
ilişkisi olmadığı gibi başarısızlık ve kötü yönetim
ile de doğrudan bir ilişkisi yoktur. Onlarca da olsa
aslında faktörler çok önemlidir ve her birinin ayrı
değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.
Okuma yazma oranı, siyasal öğrenim, aktif katılım, ekonomik düzey, ırksal faktörler, mezhepsel
faktörler, dinsel faktörler vs. aslında insanları birbirine yakınlaştırabilen ama tam tersi olarak da birbirinden uzaklaştırılabilen etmenlerdir. Türk, Kürt,
Alevi, Sünni, sarışın, esmer diye ayırarak Türkiye
zaten kutuplaştırılmıştır. Aynı masada insanların
oturmasını Türkiye’nin yakın yahut uzak geçmişinde istenmemiştir. Sağcı, solcu, kadın, erkek,
alevi, sünni olarak kutuplaştırılan Türkiye’dir. Mecliste kavga ortamı olursa üniversitelerde bugün
kavgaların, silahların olması çok normaldir. Can
Yücel çok güzel söylemiş; “en uzak mesafe, iki kafa
arasındaki mesafedir, birbirini anlamayan.” Aynı
masada oturan insanlar her zaman olmasa da o
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gün olmasa da elbet sorunlarını çözer. “Eşcinseller başkanlık sistemi ne de başka bir sistem sorun
yalnızca fantezi arıyor.”, “Kürtlerin hepsi bölücü- olarak gösterilemez.
dür.”, “Aleviler abdestsiz gezer.”, “Kadınlar kadınGetirmek istediğimiz sonuçlar şayet istikrarlılık,
lığını bilsin.”, “Solcular her akşam içer.”, “Sağcılar güçlülük ve halk tarafından seçilme ise birçok
muhafazakâr değil yobazdır.” … Türkiye’de yıllar despot hükümdarda bu özelliklere rastlayabilirsiyılı hep insanlar ayrıştırıldı. Ne yazık ki aynı masaya niz. Hele bunu yetkilerle donatılmış, düşürülmesi
oturmaya insanların “zihinleri” hiç izin vermedi. mümkün olmayan despot bir başkanın elinde
Çünkü Türkiye toplumunun zihinleri bir gün ayrış- çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bozulmuş başkanlık
madan yaşama fikrini hiç uygun bulmadı.
tipolojilerinde yarışan çıkarların barışçı demokNiyet, zihniyet, siyasal yapı, ekonoratik kanallarla yönetilebilmesi için
mik refah ve diğer bütün etmenler
uygun kurumsal bileşim seçeneği
dâhilinde Türkiye’de şahsında
oluşturmamaktadır.
çok geniş yetkiler toplayacak
Bunlara son bir etmen ola“Kazananın her şeyi
olan başkan yetkilerini kötüye
rak Türkiye’nin uzun soluklu,
kazandığı, kaybedenin
kullanmak isterse kolayca dikalışmış olduğu parlamenter
her şeyi kaybettiği
tatör olabilir. Kongre ile başgeçmişini düşündüğümüzde
sistem.”
kan siyasal ayrılığa düşerse
ve başkanlık sisteminde alı– J. Linz
sistem yoğun tıkanmalara
nan ABD örneğini gözönüne
girebilir. Bizim toplumumuzda
aldığımızda toplumsal yapıya
henüz böyle kültürler, bilinçler
sahip olmadığımız yahut Latin
oluşturulmadan başkanlık sistemi
Amerika ülkelerindeki örnekler gibi
ne yazık ki hayal edildiği kadar problemsiz
sonuçların doğmaması için en azından şimsürdürülemeyecektir.
dilik başkanlık sisteminin uygulanabilir ortamı
Bizim geçtiğimiz yoldan geçen, başkanlık fur- bulunmamaktadır.
yasına kapılan birçok ülke örneği görebilmekteyiz. İsrail de bu heves içindeyken 2001 yılında
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tir. Özgür medyayı, yetkin yargıyı toplumumuSistemi içinde (s. 71-103). Ankara: Türkiye Barolar Birliği.
zun bilincini, zihniyetini, özgürlük anlayışını, • Özbudun, E. (2005). Başkanlık Sistemi Tartışmaları. Av. Teoman
hukuk devleti bilincini geliştirmemiz gerekmekErgül (Ed.), Başkanlık Sistemi içinde (s. 104-112). Ankara: Türkiye
tedir. Aksi takdirde ne parlamenter sistem ne
Barolar Birliği.
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SANATIN

MÜLKİYETİ
Stj. Av. Cennet ALAS ŞEKERBAY

“Sanat, sanat içindir.” der Victor Cousin. Der ve
karışır ortalık. Diğer taraftan “Sanat uzun, hayat
kısadır.” der Goethe ve devam eder, “Bilim ve sanat
bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz.”. “Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir.”
derken Seneca, “Sanatın vazifesi, tabiatı kopya
etmek değil, tabiatı ifade etmektir.” Der Balzac.
“Sanat, taklidin bittiği yerde başlar.” diyerek katılır
ona Oscar Wilde.
Sanat nedir, ne içindir tartışmaları halen bir
cevap bulmuş değilken hadi gelin sanatın kime ait
olduğunu tartışalım. Mülkiyeti var mıdır sanatın,
varsa kime aittir? Alınır satılır oldu sanat… Milyon
dolarlar verilir de alınır mesela bir Picasso! Öyle
diyorlar… Sanat eserini değil sanatçıyı da satın alır
olduk artık paramızla! Faydacı sanat mı? Hayır, o
değil şimdi konumuz.
Tarihi, insanlık kadar eskidir sanatın. Nitekim
homo neanderthal ve homo sapienslerin dahi
taşınabilir sanat eserleri meydana getirdikleri,
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avcılıkta kullandıkları kesici aletlerin üzerine motifler yaptıkları, duvarlara resimler çizdikleri malumunuz. İnsan kreatif bir organizma nihayetinde.
Başlarda bu konuda pek bir sorun yaşandığını
düşünmüyorum. Ta ki sanat ekonomik bir değer
ifade edene yani para edene kadar. Ne zaman ki
çıkar sağlamaya başladı sanat, işte bir sahibinin,
malikinin de olması gerekti. Çağdan çağa, dönemden döneme değişti sanatın sahibi. İlk Çağ, eser
sahiplerinin korunmadığı bir dönemdi. Kıta Avrupası Hukukunun temeli Corpus Iuris Civilis bile
koruyamamıştır sanatçıyı. Öyle ki başkasına ait bir
kâğıdın üzerine resim yapılması halinde tartışma,
yeni eşyanın kâğıdın sahibine mi yoksa boyanın
sahibine mi kalacağı üzerine oluyordu. Fikir, üzerinde somutlaştığı maddeden ayrı bir varlık taşımadığından, maddeye sahip olan, fikrin de sahibi
oluyordu. Yazar hakları bakımından karanlık olan
bu dönem, birçok hikâyenin ve şiirin sahipsiz kalmasına sebep olmuş ve edebi eserlerde anonimlik
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bu şekilde doğmuştur. Ortaçağ’a gelindiğinde
esas olarak değişen bir şey olmamakla birlikte
fikri ürünün ekonomik değer kazanmaya başladığı, rahiplerin, rahip yardımcılarının ve teoloji
öğrencilerinin eserleri kopya ederek çoğalttıkları
görülmektedir. Bunun nedeni ise, Hristiyanlıkla
birlikte iyice güçlenen bir görüşün etkisiyle, sanatın Tanrıya özgü olduğunun ve sanatçının yalnızca
bir aracı işlevi gördüğünün kabul edilmesidir. Waldis de “Bütün sanatlar Tanrı vergisidir.” dememiş
miydi? Bu düşünce kiliseyi eserlerin adeta gerçek
sahibi yapıyor, sanatçı ise “bir bilinmeyen usta”
olarak meçhul kalıyordu. Eser sahibinin, ne eserinin çoğaltılmasına ne de değiştirilmesine itiraz
hakkı yoktu. Bu yetki Tanrı’nın yeryüzündeki krallığına aitti!
Yasal olarak eser sahibinin korunmasından bahsetmek 17. yüzyıla kadar hala mümkün değildi.
Bununla birlikte, baskı makinalarının icadıyla
baskı alanındaki gelişmeler yayınevi sahiplerine
bir takım yetkiler tanımıştı. İlk imtiyazlar “matbaa
imtiyazları” şeklindeydi. Eserlerin çoğaltılıp satılması hakkı, o bölgenin hâkimi olan kral, prens,
dük vb. tarafından bazı kişi ve kuruluşlara imtiyaz
olarak verilmeye başlanmıştı. Zamanla matbaa/
yayınevi sahiplerinde, bastıkları ve yayımladıkları
eserler üzerinde bir nevi mülkiyet hakkına sahip
oldukları fikri gelişti. Öyle ki matbaacıların eser
sahiplerine ödedikleri ücret karşılığında eserin
maliki oldukları kabul edilmişti. Bu imtiyazlar giderek yayınevi mülkiyeti denilen ve yazarın hakkını
bertaraf eden bir aşamaya ulaşmıştı. Yayınevinin
bu hakkı baskı, kâğıt, telif ücreti ve işlenme masrafları nedeniyle yaptığı yatırımın sonucu olarak
aslen kazanılmış bir mülkiyet sayılıyordu.
Tabi Hukuk akımının etkisiyle, eser sahiplerinin kendi fikri çabalarının sonucu olarak ortaya
çıkan eserler üzerinde doğuştan bir takım haklara
sahip oldukları fikri kabul görmeye başladı. Yeni
ve Yakın Çağlara gelindiğinde ise fikri haklar çeşitli
ülkelerde artık kanun koymak suretiyle düzenleniyordu. 1789 Fransız İhtilali bu alanda da bir dönüm
noktası olmuş, bütün imtiyazlar kaldırılmış, edebi
ve sanatsal mülkiyet tanınmış ve böylece fikri
mülkiyet dönemi başlamıştır.
17. yy’a gelininceye kadar gayri maddi mal
niteliğindeki fikir ve sanat ürünleri üzerinde eser

sahibinin neredeyse hiçbir hakkı bulunmazken,
uzun süren mücadelelerin ardından nihayet
eser sahiplerinin hakları tanınmıştır. Fikri haklar,
sahibine bahşettiği inhisari yetkiler bakımından
mutlak haklar kategorisinde yer alır. Bununla birlikte, mutlak haklar süre ile sınırlı değilken fikri
haklar belirli bir süre ile sınırlandırılmıştır. Bu da,
fikri mülkiyet haklarını eşya hukuku anlamındaki
maddi mülkiyet haklarından ayıran en önemli
özelliktir. Eşya hukukunun aksine, fikir ve sanat
eserleri bakımından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç
duyulmasının sebebini açıklayan çeşitli görüşler
bulunmaktadır. En çok kabul gören görüş, kamunun, kültür hayatının yarattığı fikir ve sanat ürünlerine, belirli bir süre geçtikten sonra serbestçe
ulaşabilmesine öncelik vermektedir. Nihayetinde,
her fikir ürünü, bir bakıma içinde yaratıldığı toplumun manevi ortamının, kültürünün eseri olup
eser sahibinin, eseri üretme sürecinde kendini
bu etkenlerden soyutlaması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle de eser sahibi, fikir ürünü
üzerinde bir takım yetkilerinin sınırlandırılmasına
katlanmalıdır. Ayrıca, eserin toplumun yararlanması bakımından serbest hale gelmesinin, eserin
toplumsal hafızadan silinip gitmesini de engellediği savunulmaktadır. Eserin herkesin kullanımına açık bir değer haline gelmesi sürecinde,
eser sahibinin tekelci yetkisinin yarardan çok zarar
getirmeye başlaması üzerine, yasa koyucunun bir
süre tespit etme gerekliliği doğmuştur.
Ancak, eser sahiplerinin eserleri üzerindeki
haklarının belirli bir süre ile sınırlanmasının, eser
üretme arzusunu olumsuz olarak etkilememesi
için fikri mülkiyet hukukunun eser sahipliğine ilişkin düzenlemelerinin, eser sahibini ödüllendirici
ve teşvik edici bir rol oynaması da gerekmektedir.
Bu nedenle, eser sahibinin hakları ölümünden
önce son bulmamalı ve sahibi olduğu hakları
kendisinin ölümünden sonra bırakma isteği de
göz önünde tutulmalıdır. Aristophanes “Sanat,
ekmek peşinde koşarsa alçalır.” demiş, biz de ona
hak vermiş olabiliriz. Fakat sanatçı da günümüzde
insani yaşam standardının göstergesi olan gayrisafi milli hasıladan aldığı payla sürdürmektedir
hem yaşamını hem sanatını. Eser üretme sürecinde harcadığı bir mesai, emek, alın teri, kendini geliştirmesi için gerekli harcamaları hepsini
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geçtim bir eş, anne, baba veya evladı vardır elbet
sanatçının. Paul Johnson’un da dediği gibi, Johann
Sebastian Bach gibi hayatı boyunca çok çalışmış,
kariyerinin zirvesinde ve aynı zamanda dikkatli bir
hayat süren sanatçının dul eşinin yoksulluk içinde
ölmesi hepimizi dehşete düşürmüyor mu? İşte,
sanatçının sınırlı bir süre de olsa eser üzerinde
hak sahibi olması bundandır.
Bizim ve bizimle birlikte 160 ülkenin tarafı
olduğu Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına
İlişkin Bern Konvansiyonu ile eser sahipleri için
en az 50 yıllık bir koruma süresi öngörülmüştür.
2006/116/EC sayılı AB Direktifi ile de bu sürenin en
az 70 yıl olacağı kabul edilmiştir. 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 27’nci maddesinde
ise koruma süresinin, eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam edeceği
düzenlenmiştir. Buna göre, koruma süresinin bitiminden sonra herkes eser sahibine tanınan mali
haklardan faydalanabilecek yani eser, mali haklar
bakımından serbest hale gelecek, diğer bir ifade
ile topluma, kamuya mal olacaktır. Bu kapsamda,
koruma süresi sona ermiş bir eserin çoğaltılması,
yayılması, işlenmesi, temsili ve umuma iletimi ihlal
teşkil etmeyecek, söz konusu eserden eser sahipleri kadar, kültür endüstrisi ve tüketici olmak üzere
tüm toplum istifade edecektir. Burada dikkatinizi
çekmek istediğim bir diğer husus, eser yalnızca
içinde yaşanılan topluma değil küresel topluma
yani tüm insanlığa mal olduğudur. Bundandır ki
ülkemizde en çok Klasik Rus ve Alman Edebiyatı
okunuyor!
Tarih öncesi sanat, Eski Mısır sanatı, Klasik
Yunan sanatı, Bizans sanatı, gotik sanat, Barok,
Rokoko, empresyonizm, kübizm, fütürizm, Harlem Rönesansı, sürrealizm, toplumsal gerçekçilik,
popart, minimalizm derken sanat da insan da ve
bunlarla birlikte hukuk anlayışı da değişti, gelişti.
Sonuç olarak modern insanın 200.000 yıllık tarihi
gelişimi süresince, onunla birlikte evrilen sanatın
mülkiyeti konusunda evrensel hukuk normları
tarafından varılan son nokta şudur; sanatçının,
sanatı üretme konusundaki yadsınamaz çabası
ve doğuştan gelen bir takım meziyetleri takdir
edilmekle birlikte, sanat topluma aittir.
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TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKINA BİR BAKIŞ

10 EKİM ANKARA KATLİAMI
Stj. Av. İsmail Can ÇAKIR

Tarihten Bugüne Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşü Hakkı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı madde 34’e
göre: “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Peki, toplantı ve gösteri
yürüyüşü devletin yasalarında vatandaşlarına/
insanlara tanıdığı, imtiyaz mıdır yoksa insanlık
tarihi boyunca süregelen dönemde var olduğu
için yasalarda tanınmak suretiyle aslında teslim
edilen bir hak mıdır? Bir diğer konu ise toplantı
ve gösteri yürüyüşü salt kullanılan bir hak mıdır
yoksa özünde başka hakları barındırır mı?
İnsanlık tarihinden ziyade canlı olmanın fıtratıdır “savunma”. Aynı zamanda önce psikolojik
sonra sosyolojik ve bir şekilde yönetici yönetilen sınıfının oluşmasıyla hayatın her noktasına
dokunan siyasal bir olay haline de bürünmüştür.
Her canlı içgüdüsel olarak savunma halindedir.
Savunma tek tipe bağlı kalmadan çekinmek de
olabilir tepkisiz kalmak da olabilir karşılık vermek
de olabilir. Küstüm çiçeğine dokunduğunuz anda
içine kapanır, bir hayvana şiddet uygularsanız

sizden kaçabilir veya size saldırabilir. Aynı şekilde
bu savunma mekanizmaları insan için de geçerlidir. İnsan hakları henüz dünyaya bilinçlenmemiş
iken doğal hayat sadece insana değil tüm canlılara
hayatta kalabilmeleri için savunmayı içselleştirmeye mecbur bırakmıştır. Bu yüzden savunma
canlı olmanın kaçınılmaz sonucudur.
Aristoteles “İnsan sosyal bir hayvandır.” derken
insanın önce bir canlı olduğuna ve sosyal oluşuna
vurgu yapmaktadır. Sosyalliği gereği kendisi gibi
olanlarla iletişim halinde olan insan savunmasını
burada da geliştirmek zorunda kalmıştır. Çünkü
iletişim varsa iletişimsizlik ve uyuşmazlıklar kaçınılmazdır. Bir dönem yalnızca ailesine, ufak çevresine
karşı koyan insan süreç ilerledikçe yalnızca kişiye
değil fikirlere de karşı koymaya ve kendi fikirlerini
savunmaya da başlar. Ailenin, toplumun yahut
yöneten kişilerin kalıplaşan fikirleri bazı kişilerin
aykırı görülmesine ve bu yüzden ailesinden dışlanmasına, kabileden kovulmasına ve hatta idam
edilmesine sebep olduğu tarihin bir gerçeğidir.
Savunma vahşi yaşamda yalnız hayatta kalma
iken günümüzde yalnız hayatta kalmaya ilişkin
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değil sosyolojik ve siyasal bir olgu halini alarak
genişlemiştir.
Sosyalleşme ile siyasal hayat gelişirken yönetici
ve yönetilen tabakasında aslında bir yerde devlet teşkilatının basit şekli de oluşur. Bir iktidarın
varlığı, kanunları ve muhalifleri de beraberinde
getirir. Sokrates baldıran zehrini içtiğinde bu
kanunlara mutlak itaatin sağlanmasının gerekliliğini savunurken, Çiçero iktidarın despotluğu
karşısında halk tarafından yıkılabileceğini, radikal direnmeyi savunmuştur. Sivil itaatsizlik ise
alenen yapılan ancak yasal olmayan bir eylem
türü olarak Gandhi’nin ileri taşıdığı razı olmama
ancak sonucuna katlanma felsefesidir. H. Ökçesiz Sivil İtaatsizlik tanımını “Hukuk devleti idesinin içerdiği üstün değerler uğruna, kamuya
açık ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen, bu
sırada üçüncü kişilerin daha üstün bir hakkını
çiğnemeyen, barışçıl bir protesto eylemidir.” olarak yapmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün
içinde barındırdığı temel unsurlarından birisidir
sivil itaatsizlik. Aynı felsefeyle Alabama eyaletinde
Selma kasabasında 7 Mart 1965’de siyah nüfus
hakları için yapılan yürüyüş, yapılan müdahale
ve şiddet olayları nedeniyle tarihe “Kanlı Pazar”
olarak kazınmıştır. Protestanlar için sivil itaatsizlik artık direnmeyi meşru hale getirmiş ve zulme
karşı aktif direnmenin de meşruluğu büyük bir
Protestan kesimce benimsenmiştir. Müslüman
cenah içinde de İslami yönetimin ihlalinde bu
kişilerin görevden uzaklaştırılması bir kesim İslam
düşünürü tarafından kabul edilmiştir.
Direnmek, sivil itaatsizlik gibi adları henüz
konulmamış olsa da tarih boyunca var olan ifade
özgürlüğü kullanım biçimleri gibi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek veya katılmak yüz insan
varken beş kişi ile yedi milyar insan varken onlarca,
binlerce hatta bazen milyonlarca insan ile yapılan
ifade özgürlüğünü kullanım yöntemlerinden birisidir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasında ifade
edilen olgu tepki göstermek olabileceği gibi üzerinde durulmayan yahut manipüle edilen bir konu
hakkında farkındalık yaratmak, haber vermek,
haksızlık karşısında ses çıkarmak, bireysel yahut
toplumsal fikirlerde “ben de varım”, “ biz de varız”
diyebilmektir. Bu ifade yolu vesilesiyle örneğin
çevreye zarar veren bir fabrikaya, devlete, devletin
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kurumlarına veya topluma mesaj gönderme amacı
vardır. Her insan bir tanedir ve biriciktir. İnsanların
fikri, fiziği, hayat tarzı, sesi ve ya her şeyi benzer
olsa da her hayat farklı ve kişiye özeldir. Bir Afrika
atasözünde “Bu dünya bize atalarımızdan miras
kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.”
şeklinde ifade edilen gelecek olan kuşaklar için
tepki göstermek, farkındalık oluşturmak her insan
için hem bir hak hem bir ödevdir. İşte bu insan
hem kendi hayatı hem de gelecek olan nesiller
için “kendince” iyi olan dünyayı yaşamak, yaşatmak
için etkili bir ifade biçimi kullanmak durumundadır. Kendi gibi düşünen insanlarla bir araya gelir
ve güç oluşturur. Bir araya gelen insanların oluşturduğu güç insana kendini daha rahat ve etkili
ifade biçimi sağlar. Konu her ne olursa olsun ifade
özgürlüğü kutsal ve mümkün olduğunca geniş
yorumlanması gereken bir durumdur.

Türkiye’de Hakkın Kullanımı ve Kararlar
Her ne kadar geniş yorumlanması lazımsa da
ne ifade özgürlüğü ne de toplantı ve gösteri yürüyüşü mutlak ve sınırsız haklar değildir. Hukuku
sistemimizde bu hak kullanılırken “silahsız ve saldırısız” olmak durumundadır. Kullanılan ve ihlal
edilen haklar karşı karşıya konulduğunda temel
olarak “menfaatler dengesi” prensibi gözetilmelidir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının yazılı
yahut yazısız anayasa veya kanunlarda nasıl işlendiği, günümüz dünyasında ve Türkiye’de aldığı
hali, yerel mahkemelerin ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarına bakarak somutlaştırmak
mümkündür.
Az önce de belirttiğimiz üzere Anayasa’nın 34/1
maddesi şöyledir:
“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına
sahiptir.”
Yine Anayasa 90/5 maddesi ile uluslararası mevzuatın iç hukuk mevzuatı haline geldiği hatta iç
hukuk mevzuatı ile çatışması halinde uluslararası
mevzuatın geçerli olduğu kabul edilmiştir. İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 20/1 maddesinde
herkesin barışçı toplanma hakkına sahip olduğu
belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni
Haklar Sözleşmesi’nin 21. maddesi de aynı içeriklidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.

HAK V E ÖZGÜRLÜK LER

maddesi de bu içeriktedir. Demokratik bir hukuk
devleti iddiasında olan her devletin yasasında
olması gereken bu temel hak ve özgürlüklerin
gerçekte var olup olmadığını ise devletlerin bu
yasaları korumak ve uygulamakla yükümlü siyasi
iktidarının ve siyasi iktidara bağlı devlet birimlerinin tutumunun belirlediği açıktır. Yerel mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
Türkiye’yi mahkum ettiği birçok karara baktığımızda demokrasinin gereği olan düşünceyi ifade
etme araçlarından biri olan toplanma ve gösteri
yapma hakkının nedensiz şekilde sınırlandırıldığı
görülmektedir.
A.İ.H.M. Verdiği birçok kararda Türkiye’yi
düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü konusunda mahkum etmiştir:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Karatepe ve diğerleri davası – 07.04.2009- verdiği
karar şöyledir:
“Halka açık bir alanda gerçekleştirilen her
türlü gösteri günlük yaşamın akışına belirli bir
ölçüde bozacak bir karışıklığa ve hasmane tepkilere yol açabilir. Ancak, AİHM, durumun kurallara
aykırı olmasının tek başına, toplanma özgürlüğüne müdahaleyi haklı çıkarmayacağına itibar
etmektedir.
...

AİHM nezdinde göstericilerin şiddete başvurmadıkları durumlarda, AİHS’nin 11. maddesi ile
garanti altına alınan toplantı özgürlüğü kavramının içeriğinin boşaltılmaması bakımından kamu
erkinin barışçıl gösterilere belli ölçüde hoşgörü
göstermesi önem arz etmektedir.
Sonuç olarak AİHM, bu başvuruda polisin kaba
kuvvet uygulayarak müdahale etmesini ve
başvuranların (eylemcilerin) cezai yargılama
konusu edilmesine orantısız olarak kabul etmektedir. Bu tedbirler AİHS’nin 11. maddesinin ikinci
paragrafı uyarınca kamu düzeninin korunması bakımından gereklilik arz etmemektedir.”
Yine A.İ.H.M. Birçok kararında Türkiye devletinin bu tarz eylemlere hoşgörüsüz davrandığı ve
A.İ.H.S. 11 maddede tanımlanan hakkın garanti
altına alınmadığını belirtmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ataman v. Türkiye, 74552/01, 05.12.2006 verdiği
karar şöyledir:
“AİHM, devletlerin, sadece toplantı yapma hakkını korumakla kalmayıp, bu hakkı dolaylı yoldan
usulsüz bir şekilde sınırlandırmaktan da kaçınmalarının gerektiğini not etmektedir. Son olarak
AİHM, 11. madde koruma altındaki hakların kullanılmasında kamu güçlerinin keyfi müdahalelerine
karşı kişiyi koruma amacını içeriyorsa, buna ek
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olarak bu hakların etkili bir şekilde kullanılmasını
sağlama pozitif yükümlülüğünü de kapsadığına
kanaat getirmektedir (Djavit An)…
AİHM, ulusal mevzuat hükümlerini gözönünde
bulundurarak, halka açık gösterilerin düzenlenmesi için hiçbir izne gerek olmadığını gözlemlemektedir. Olayların meydana geldiği dönemde,
yetkili makamlara yapılacak bildirinin olaydan
yetmiş iki saat önce yapılması gerekiyordu. İlke
olarak benzeri düzenlemeler, AİHS tarafından
korunduğu şekliyle toplantı yapma özgürlüğüne
gizli bir engel olusturmamalıdır.
AİHM, özellikle yetkililerin, İnsan Hakları Derneği adına düzenlenen gösteriye son vermekte
gösterdikleri sabırsızlığa anlam verememektedir.
AİHM için, göstericilerin şiddet içeren faaliyetlerde bulunmadığında kamu güçlerinin, AİHS’nin
11. maddesi tarafından güvence altına alındığı
şekliyle toplantı özgürlüğünün geçerli olabilmesi
için, barış yanlısı toplanmalara hoşgörüyle yaklaşması önem arz etmektedir.
Sonuç olarak AİHM, bu davada polisin zor kullanarak müdahale etmesinin orantılı olmadığına ve
AİHS’nin 11. maddesinin ikinci paragrafı uyarınca
kamu düzeninin korunması için gerekli bir tedbir
oluşturmadığına kanaat getirmektedir.”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Balçık v. Türkiye, 25/02, 27.11.2007 verdiği karar
şöyledir:
“Mevcut davada taraflar arasında, başvuranların
toplanma hakkına müdahalenin ilk ortaya çıkışına
ilişkin ihtilaf bulunmamaktadır. AİHM yerel mahkemenin başvuranları aleyhlerindeki suçlardan beraat ettirdiğini
doğrulamıştır. Ancak, bu kararın
19 Eylül 2005’te, olaydan yaklaşık 5 yıl sonra verildiğini göz ardı
edememektedir. Aynı zamanda
başvuranların gösteriye katılarak o tarihte tartışmalı bir mesele
olan F-tipi cezaevlerine dikkat
çekmeyi amaçladıklarını kaydetmektedir. AİHM, gösteriye
müdahale edilmesinin, polisin
göstericileri dağıtmak için güç
kullanmasının ve müteakiben
cezai takibat başlatılmasının,
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caydırıcı bir etkiye sahip olmuş ve başvuranların
benzeri gösterilerde yer alma hususundaki cesaretlerini kırmış olabileceği kanısındadır.
Bu nedenle AİHM, özellikle yetkili makamların
gösteriyi sona erdirmedeki sabırsızlığını anlaşılır
bulmamaktadır. Bu noktada AİHM ayrıca hiçbir
bilgi verilmemesine rağmen yetkili makamların,
o tarihte bu tür bir gösteri yapılacağına ilişkin
bilgi almış ve böylece önleyici tedbirler alabilmiş
olduğunu hatırlatmaktadır.
AİHM, göstericiler şiddet içeren fiiller sergilemedikleri sürece, AİHS’nin 11. maddesince teminat
altına alınan toplantı özgürlüğünün esasına bağlı
kalınmak isteniyorsa, resmi makamların barışçı
toplantılar hususunda belirli derecede hoşgörü
göstermelerinin önemli olduğu kanısındadır.”
İncelenen mahkeme kararlarında ve doktrinlerde toplantı ve gösteri yürüyüşünün tek başına
kullanılan bir hak olmadığı içinde oturma eylemini, direnme hakkını, ifade özgürlüğünü gibi
somut olaya göre değişen ama genelde birçok
hak ile birlikte icra edilen bir hak olduğu tespit
edilmiştir. Diğer taraftan AİHM’in üzerinde durdurduğu ve mevzuu bahis hakkın kullanımına dair
devlete yüklediği hem negatif –barışçıl gösterilere
hoşgörü gösterilmesi ve müdahale edilmemesi,
göstericiler ile ilgili cezai soruşturmalar yapılmaması vb- hem de pozitif yükümlülükler – barışçıl
gösterilerin sağlıklı olarak yapılabilmesinin sağlanması ve göstericilerin korunması vb- vardır
AİHM içtihadları ve Anayasa 90/5 maddesi
birlikte ele alındığında bugün halen yürürlükte
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olan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’nun birçok maddesinin Anayasa ve Uluslararası mevzuata aykırı olduğu ve demokratik
ilkeleri barındırmadığı açıkça görülmektedir.

Stj. Av. Osman KARAARSLAN

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
10 Ekim Ankara Katliamı
Ankara’da 10 Ekim 2015 ‘te meydana gelen patlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör
saldırısı kayda geçti. Miting DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği ve TMMOB tarafından düzenlemekte;
pek çok sivil toplum kuruluşu da bu mitinge destek vermekteydi. Patlama saat 10:04’te gerçekleşti. 103 vatandaşımız hayatını kaybetti ve birçok
vatandaşımız ağır yaralar aldı.
Gösteri yürüyüşünü yapacak olan kurum ve
kuruluşlar, yürüyüşün herhangi bir izne tabi
olmaması ve bildirim imkânının yeterli olmasına
rağmen idareye güvenlik tedbirlerini arttırması
ve alan tahsisi başvuruda bulunmuştur. Usulen
devletin, toplantı ve gösterinin yapılacağı alanda
güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir.
Ankara’da yaşanan ve toplumumuzu derinden
etkileyen katliamda da, Ankara Tren Garı’ndan

başlayıp Sıhhiye Meydanı’na varması planlanan
gösteri yürüyüşü yapılacaktı. Ankara’da yapılan
bazı gösteri yürüyüşleri ve toplantılarda mitinge
katılacak kişiler, yıllardır adet edinildiği üzere önceden kortejler halinde Ankara Garı önünde toplanır.
Ve buradan birlikte miting alanına doğru hareket
edilir. Nitekim patlama bu alanda gerçekleşmiştir.
Emniyet birimlerinin miting alanındaki gerekli
önlemleri aldığı gerek devlet yetkililerince gerekse
tertip komitesince beyan edilmiştir. Burada
önemli olan husus ülkede son zamanlarda meydana gelen ve bizi derinden etkileyen olayların
neticesinde gerek internet aracılığıyla miting
öncesi patlama olabileceğine dair yayımlanan
yazılar, gerek istihbaratın eline geçen bilgilerde
gösteri yürüyüşü öncesi olay yerinde de gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığıdır.
Yaşanan patlamalarda devletin bu noktada
temel görevi, istihbaratın eline geçen bilgiler
ışığında canlı bombayı tespit etmek ve eylemin
gerçekleşmesini engellemektir. Fakat canlı bombanın ailesi tarafından ihbar edilmiş olmasına ve
faillerin emniyetçe aranan kişiler arasında olmasına rağmen başkentte, birçok kamu kurumuna
yakın bir mesafede böyle bir terör saldırısının nasıl
gerçekleştiği akıllarda soru işareti bırakmaktadır.
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Av. Eren GÖNEN

Katliamın ardından yargı süreci nasıl işledi?
Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısının
ardından idarenin sorumluluğu ve zafiyeti tartışılırken yargı erkinin karar ve işlemleri de oldukça
dikkat çekici oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin titizlikle yürütülmediğinden savcıların
olay yerine geç geldikleri iddialarına kadar birçok
iddia ortaya atıldı. Kamuoyunu bu tartışmalar hala
meşgul etmektedir. İlk günden beri dile getirilen
iddialar karşısında toplumda ciddi soru işaretleri
giderek artmaya başladı.
Katliamın ertesi günü 11.10.2015 tarihinde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın
açıklamasında olayı haber alır almaz patlamaların
meydana geldiği bölgeye 2 Cumhuriyet Başsavcı
Vekili ile 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirmek
suretiyle olay yerinde delil toplama, delillerin
karartılması ihtimalini ortadan kaldırma ve vefat
eden vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin tespiti
ile Adli Tip Kurumuna sevk etme işlemlerini başlattığını bildirdi. Ayrıca 4 Cumhuriyet Başsavcı Vekili
ve 8 Cumhuriyet Savcısı’nın katılımı ile adliyede
oluşturulan kriz ekibi de yeterli sayıda katip ve
yardımcı personel ile beraber Ankara’nın muhtelif
hastanelerine yaralı olarak gönderildikten sonra
hastanelerde vefat eden vatandaşlarımızın kimlik
tespitleri, ölü muayeneleri ve adli tip kurumuna
sevk işlemlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirildiğini belirtti.
Böylesine büyük bir terör saldırısı ardından
soruşturmanın yürütülme şekli ve olay yeri inceleme ekiplerinin özenli davranmadığı iddiaları
ise daha ilk günde, olay yerinde bulunan avukatlar tarafından dile getirildi. Katliam sırasında
olay yerinde bulunan ve olay sonrası olay yerine
ulaşan avukatların katkısı ile Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) tarafından açıklanan ÖHD
Ankara Katliamı Raporu’nda adli mercilerin olay
yerine çok geç intikal etmesi sonucu birçok eksikliğin beraberinde geldiği, delillerin kaybolmasını
önlemeye ve derinlemesine soruşturma yürütülmesinin güvence altına alınması amacıyla çok
kısa sürede olay yerine gelen avukatlar da olay
yerinden uzaklaştırıldığı ve sadece sınırlı sayıda
avukatın olay yerinde kalmasına izin verildiği
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belirtildi. Cumhuriyet savcıları ve Ankara Barosu
avukatları tarafından Adli Tıp Kurumu’nda ölü
muayenesi gerçekleştirilirken muayene yerinde
zaman zaman tartışmalar yaşanmış bu halde dahi
muayenelerin kanunlara uygun şekilde yapıldığı
tutanaklara geçirilmiştir.
Ancak yargı organlarının 14.10.2015 tarihinde
dosya hakkında verdiği kısıtlılık kararı ve yayın
yasağı en çok tartışılan konuların başında gelmekte. Öyle ki yakın tarihte yaşanan neredeyse
bütün olaylarda (Reyhanlı, Niğde, Suruç ve daha
birçok olay) gizlilik kararı verilmesi de dikkate
alınarak bu katliamda da gizlilik kararı verilmesi
tepkileri yoğunlaştırdı. Ankara Barosu da dâhil
olmak üzere birçok sendika, meslek örgütü ve
katliamda yaşamını kaybeden insanların ve ailelerinin avukatları yayın yasağının ve dosyadaki kısıtlılık kararının kaldırılması için itirazlarda bulundu.
19.10.2015 tarihinde yayın yasağı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ile kaldırılırken kısıtlılık
kararı halen devam etmektedir. Nitekim kısıtlılık
kararına birçok itiraz yapılmış olmakla birlikte
tamamı reddedilmiştir. Aynı zamanda katliamda
icraen ya da ihmalen sorumluluğu bulunan kamu
görevlileri hakkında avukatlarca suç duyurusunda
bulunulmuş, bu dilekçelerin akıbeti hakkında bilgi
sahibi olunamamaktadır.
Dosyayla ilgili bilgileri, başsavcılığın basın açıklamalarından öğrendiğimiz bu süreçte avukatların
belirttiği başka hususlar da var. Av. İlke IŞIK, Evrensel Gazetesi’ne vermiş olduğu demeçte “Örneğin
katliamdan sonra alana hızla çevik kuvvetlerin
müdahalesi var. Ambulanslardan bile daha hızlı.
Büyük oranda gaz kullanımı ve daha çok görüntü
var. Bunun soruşturmaya dâhil edilmesi gerektiği
talebimiz reddediliyor ve konuyla bir alakası olmadığı söyleniyor. Öyle yoğun bir gaz kullanımı var ki,
yaralıların hastaneye yetiştirilmesini geciktiren ya
da yaralıların gaz nedeniyle yaşamlarını yitirmesine sebep olan bir durum var. Ama savcılık incelemekten imtina ediyor. Bizim soruşturmanın genişletilmesi talebimizin ilki bu” dedi. Soruşturmanın
genişletilmesindeki ikinci taleplerinin ise canlı
bombaların Ankara’ya gelişi, Ankara’ya gelene
kadarki süreç, daha önce canlı bombalarla ilgili
yapılmış ihbarlar, emniyete bomba patlayacağıyla
ilgili yapılmış beyanlar ve daha birçok unsurun
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araştırılması gerektiğinden hareketle en yetkili
kamu görevlileri dâhil olmak üzere yöneticiler
hakkında yapılan suç duyurularından oluştuğunu
belirtmiştir.
Bir başka merak edilen husus ise dosya kapsamında kaç kişi gözaltına alındı, kaç kişi tutuklandı? Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
19.10.2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasından
öğrendiğimiz bilgilere göre katliama dair olay
öncesi tweet atan 4 kişi gözaltına alınmış olup 3’ü
serbest bırakılmış, 1 kişi hakkında ise yurt dışına
çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirine karar
verilmiştir. Canlı bomba eylemleri ile ilgili olarak
ise 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış olup
bunlardan 11’i gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü başsavcılıkça serbest bırakılmış, 6 şüpheli tutuklanma talebi ile 1 şüpheli
de adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hâkimliğine
sevk edilmiştir. Sulh Ceza Hâkimliği de 4 şüpheliyi
tutuklayıp 3 şüpheliyi serbest bırakmıştır. Gözaltına alınamayan 9 şüpheli hakkında ise yoklukta
tutuklama kararı çıkarılmıştır.
Şimdiye kadar yaşanan süreçte ciddi endişeler
dile getirilmekte ve bu kaygılar maalesef giderilmemektedir. Eleştiri sahipleri tatmin edici cevap
ve işlemlerle karşılaşmadıklarını ileri sürmektedir. Soruşturulmanın derinleştirilip ihmallerden
sorumlu bütün yetkililere ve bu kanlı eylemi hazırlayan ve planlayan kişilere yurtdışında dahi olsa
ulaşılabilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz.
Ancak şu ana kadar yaşanılan süreci yukarıda yer

verdiğimiz uluslararası sözleşme ve içtihatlar ile
birlikte değerlendirdiğimizde yapılmak istenilen
barışçıl gösteriye katılmak isteyen göstericilerin
devletin pozitif yükümlülüğü gereği korunmadığı, bu durumun sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyenler için
yaşamsal kaygılardan kaynaklı caydırıcı bir etki
yaptığı açıktır.
Aynı süreçlerin yeniden yaşanmaması için
yargı mercilerinin tüm sorumluların açığa çıkarılması ve cezalandırılması için çaba harcamaları
gerekmektedir.
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DÜNDEN BUGÜNE ANAYASACILIK
Stj. Av. Uygar COŞGUN

A

nayasa, devletin temel yasasını, örgütlenişini, işleyiş kurallarını gösteren ve kişilerin
haklarını güvence altına alan üstün hukuk
kurallarından oluşur. Çağdaş demokratik ülkelerde, anayasalar iktidarın sınırlanması, özgürlük,
eşitlik ve adalet uğruna verilen uzun mücadelelerle kazanılmış hakların, temel değerlerin ve ortak
ideallerin somutlaştığı belgelerdir. Anayasa, ileride
çıkarılacak yasaların da uymak zorunda olduğu
24 Hukuk Gündemi | 2015/2

temel ilkeleri gösterir. Hiçbir yasa ya da başka
bir kural anayasaya aykırı olamaz. Bu yönüyle,
anayasa bir ülkenin üstün ya da temel yasasıdır,
yasaların anasıdır da denebilir.
Siyaset ve anayasa teorisinde bir gelenek,
anayasa kavramını eski Yunan dönemine kadar
geri götürmektedir. Anayasal yönetim düşüncesi ilk olarak, M.Ö. 3. Yüzyılda Aristo ve diğer
yunanlı düşünürler tarafından ortaya atılmıştır.
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Bu düşünürler, az sayıdaki kişinin talip olduğu
siyasal iktidarın nasıl bölüşüleceği sorusuna
yanıt aramışlardır. Romalılar anayasa düşüncesini daha ileri götürmüşler ve herkesin yasalar
karşısında eşit olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüş modern anayasacılığın temel fikri
açısından bakıldığında pek doğru değildir. Çünkü
Aristo’nun “politeia” kavramı yalnızca bir siyasi
toplumun kuruluş biçimiyle ilgili olup, belli bir
etnik ve siyasal toplumu ifade eder. Bundan da
anlaşıldığı gibi Aristo’da bugünkü anlamda bir
anayasa fikri yoktur. Çünkü anayasa herhangi bir
siyasal sistemi değil, keyfi iktidarın sınırlandırılması
amacıyla teşkilatlandırılmış bir siyasal toplumun
çerçevesini ifade eder.

Anayasanın Yapısı ve Amacı
Anayasa iki temel blok üzerine oturtulmuş
diyebiliriz. Bir yandan devletin yapısı, işleyişi ve
bunların ana prensiplerini belirler ve organların
birbiriyle olan ilişkilerini kurala bağlar. Diğer yandan da hakları ve özgürlükleri belirleyip tanımlar
ve benimser.
Böylelikle, iktidarın işleyişini düzene koyarak,
keyfi hareketleri önleyerek, yönetilenlerin haklarını koruyarak ve bireysel özgürlüklere anayasal
güvenceler sağlayarak amacına ulaşmış olur. Her
ne kadar devletin sınırlandığı, hareket alanının
daraldığı düşünülse de, bu şekilde kişi hak ve
özgürlüklerin kullanım alanının genişleyeceği söylenebilir. Anayasa bu yönüyle halkı devlete karşı
da koruma altına almıştır. Nitekim anayasanın asli
özelliği de devleti hukuki bakımdan sınırlamaktır.
Zaten, anayasanın sadece devletin teşkilat yapısını
gösterdiği, ama onu sınırlamadığı bir ülkede de,
anayasallıktan söz edilemez.

Anayasanın Üstünlüğü
Anayasanın, halkı devlete karşı koruma altına
aldığından bahsetmiştik. Peki bu anayasayı
üstün yapan ne? Veya bu üstünlüğü sağlamasının nedeni? Elbette ki, ilk akla gelen anayasanın
yazılı olma zorunluluğu. Zaten yazılı olmayan bir
anayasa örneği yok. Tabii anayasanın uygulanacağı ülkenin hukuk devleti olması gerekli. Peki,
anayasa sadece hukuki terimlerden oluşup sadece
uygulayıcılar tarafından anlaşılır mı olmalı, yoksa

korunan kişiler tarafından da anlaşılır mı olmalı?
Madem anayasa halkı koruma amacı da taşıyor,
o zaman herkes tarafından anlaşılır olmalı. Halk
hakkının ne olduğunu bilmeli. İşte bu şekilde anayasa daha güçlü ve geçerli olur, saygı görür.
Hukuk devleti, devletin bütün eylem ve işlemlerinde evrensel hukuk ilkelerine ve önceden belirlenmiş hukuk kurallarına uyması anlamına gelir.
Hukuk devleti meşruluğunu kendi varlığından
alan değil, hukuktan alan devlettir.
Hukuk devletinde resmi makamlar hukuk tarafından kendisine verilmeyen hiçbir yetkiyi kullanamaz, hukuktan üstünmüş gibi davranamaz.
Keyfiyete tamamen karşıdır. Bu bakımdan hukuk
devleti bireyler açısından anayasal bir güvencedir.
İnsan haklarının güvence altına alınması anayasacılığın yapı taşlarından birisidir, vazgeçilmezidir. Anayasada yer aldığı şekliyle temel haklar,
bireysel kendi kaderini belirleme idealinin, siyasal alana yansıyan güvencesidir. İnsan hakları,
bireylere, her türlü baskıdan korunmuş olarak,
kendilerini gerçekleştirebilecekleri dokunulmaz
bir alan sağlar. Hem onların başkalarıyla gönüllü
etkinlikte bulunma potansiyelini güvence altına
alır; hem de devlet yönetimine katılabilmelerine
zemin hazırlar.
Kuvvetler ayrılığı ise, devletin her şeyin üstüne
olmasını, tek egemen erk olmasını engelleyen bir
settir aslında. Yasama-yargı-yürütme organlarının
tel elde toplandığını varsayarak hukuk devletinin
yerine despot bir yönetim ortaya çıkar, birimlerin
çıkarlarının yerinin kişisel çıkarlar alır ve kaos baş
göstermeye başlar.
Böyle bir durumda demokrasiden bahsedilemez. Peki bu demokrasi kavramının anayasalcılığın içindeki yeri nedir, onun bir ilkesi midir?
Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede
eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.
Demek ki demokrasi anayasacılık değil, iktidar
belirlenmesi ile, kaynağı ile ilgilidir. Ancak anayasacılık, iktidarın gücünün kötüye kullanılmasını,
bireyler için koruyucu mekanizmaların getirilmesini öngördüğü kadar, siyasi kararları alanlar
üzerinde halkın denetimini sağlamayı da amaçlar.
İşte bu nokta anayasacılığın demokrasi boyutu
ile ilgilidir. Halkın kendisini yönetenleri seçmesi,
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kendi kaderleri ile ilgili karar alacakları belirlemeleri ve bunları değiştirebilmeleri, aynı zamanda
devletin gücünü yönetenlerin güçleri olmaktan
çıkaran bir husustur.

Dünya’da Anasaya Hareketleri
Modern çağın bir ürünü olarak ortaya çıkan
anayasa kavramı, devlet iktidarının kurallarla sınırlanması ile siyasi iktidarın keyfi yönetiminin önlenebileceği düşüncesinden doğmuştur.
Yeryüzünün ilk anayasası, 1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’dır. İkinci anayasa 1791
Fransız Anayasası’dır. Onları sırasıyla şu anayasalar
izlemektedir: 1809 İsveç Anayasası, 1812 İspanyol
Anayasası, 1814 Norveç Anayasası, 1831 Belçika
Anayasası, 1848 İsviçre Anayasası, 1848 İtalyan
Anayasası (Statuto Al-bertino), 1848-1850 Prusya
Anayasası, 1849 Danimarka Anayasası, 1849 Lüksemburg Anayasası, 1864 Yunanistan Anayasası,
1866 Romanya Anayasası, 1876 Osmanlı Anayasası, 1887 Hollanda Anayasası ve 1889 Japon
Anayasası, 1860 Arjantin Anayasası ve 1891 Brezilya Anayasası.
1700’lü yılların sonlarında yazılı hukuk kuralları var olmasına rağmen, neden hiç biri anayasa
niteliği taşımıyordu ya da taşıdığı kabul edilmiyordu? Çünkü, bu yasalar hiyerarşide üstün olarak
kabul görmüyordu, bu yasaların değiştirilmeleri
için ekstra sert kurallar yoktu. Ancak anayasa
olgusu her ne kadar 17. ve 18.yy’de hukuk ve
toplum gündemine gelmiş olsa da temelleri daha
öncesine yani anayasal metinlere dayanır.
Bu bağlamda, anayasa tarihçileri de ilk anayasal metin olarak 13.yy’de İngiltere’de yayınlanan Magna Charta’yı (Büyük Ferman) gösterir.
Bu metin özünde krala başkaldırışı, bozulduğu
düşünülen düzene, rejime karşı çıkışı barındırır.
Ekonomik zenginliklerin, siyasal ve maddi güçlerin paylaşılmasını düşünen İngiliz feodallerin
baskısı üzerine krala zorla imzalatılmış olan bu
metin, kralın egemenliğine vurulan en büyük
darbe niteliğini taşımaktadır. Feodal beyler, kralın mutlak güç olmadığının, iktidarın bir tek kişinin
tekelinde olmayıp ortak paylaşılması gerektiğini
savunmuşlardır. Bu karşı çıkış mevcut düzeni
değiştirmeye yönelik olarak başlasa da, daha sonradan kendi can güvenliklerini koruma endişesi
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ile birleştirilmiştir. Ve bu da anayasa tarihçileri
tarafından insan hakları düşüncesinin tarihteki
başlangıcı olarak kabul edilmesine yol açmıştır.
Anayasalar, sınıfsal çatışmaların sonunda mevcut düzenin yıkılıp yerine yenisinin kurulması
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle de bir nevi
anlaşma niteliği taşırlar. Avrupa’nın ilk anayasaları,
mevcut düzeni yıkmak isteyen burjuvazi kendi
çıkarları için kralın ve feodal beylerin iktidarlarını
sınırlamış, kendi kurallarını meşrulaştırmıştır. Bu
bağlamda anayasa hareketleri burjuvazinin feodalizme üstünlük sağladığı, aydınlanma düşüncesinin siyasal ve hukuki olgunluğa ulaştığı 17-18.
yy dayanır.
Dönemin burjuva düşünürleri, bu ilk anayasaları halk ile iktidar, yani devlet arasında yapılan
bir anlaşma olarak lanse etmiştir. Bazı düşünürler de devletin daha işin başında toplumun var
oluşundan bu yana sahip olduğu hakları garanti
edecek bir sözleşmeyle iktidarı sınırlaması gerektiğini savunmuştur. Ancak Marx ve Engels’in ortaya
çıkması ile bu düşünceler yavaş yavaş yok olmuştur. Onlara göre mevcut düzeni değiştirmek için
onu yorumlamak değil, sorgulamak lazım. Marx
ve Engels’e göre onların hukukları, öz niteliği ve
içeriği sınıflarının maddi varoluş koşullarıyla belirlenen sınıf iradesinin, herkes için bir yasa haline
getirilmesinden başka bir şey değildir.

Türkiye’de Anayasacılık Hareketleri
1876 Kanun-i Esasi
Türk tarihinin ilk anayasası 1876 anayasası yani
Kanun-i Esasi olarak bilinir. Her ne kadar öncesinde Sened-i İttifak (1808), Gülhane Hatt-ı Hümayunu(1839) ve Islahat Fermanı(1856) gibi belgeler
yürürlüğe konulmuşsa da, Kanun-i Esasi’den farklı
olarak bir anayasa sistematiğine uygun değillerdi.
Bu anayasa kuvvetler ayrılığının uygulanmadığı,
yasama ve yürütme organ ve yetkililerinin açıkça
belirtilmediği, padişahın üstünlüğüne yer veren
bir anayasadır. Kanun-i Esasi, herhangi bir temsili organın işe karışmasına olanak verilmeksizin,
padişahın atandığı bir kurul tarafından hazırlanıp
bizzat padişah tarafından yürürlüğe sokulmuş bir
belgedir. Dolayısıyla “Ulus”un ya da “halk”ın biçimsel olarak Kanun-i Esasi’ye herhangi bir katkısı/
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etkisi bulunmamaktadır.
Devletin Ayan Heyeti’nin, Mebusan Heyeti’nin,
Hükümetin, memurların, mahkemelerin, maliyenin, eyaletlerin özelliklerine göre toplam 11
ayrı bölümden oluşuyordu. 1876-1877 OsmanlıRus savaşının çıkıp padişahın meclisi tatil etmesinden sonra Anayasa 31 Mart Ayaklanmasına kadar yürürlükte kalmasına rağmen hiç
uygulanmamıştır.

1921 Teşkilat-ı Esasiye
Teşkilat-ı Esasi; ulusal egemenliğe dayalı temsili hükümet sistemini kabul eden ilk Türk anayasasıdır. Padişaha kendisini zorla kabul ettiren,
kendisinden başka bir gücün olduğunu hissettiren devrimci bir meclistir. Neden devrimcidir
derseniz; yeni bir ulusal devletin kurulduğunu
ortaya koyduğu için, kuvvetler birliğine bağlı bir
rejime yer verdiği için ve geniş yetkilere sahip
yerel yönetimlere karşı hükümler içerip onların
özerkliğine son verdiği için devrimci anayasadır.
Yürütme-yargı-yasama meclis tekelinde toplanmış, yürütme meclis içinden seçilenler aracılığı
ile kullanılmıştır. Temel hak ve özgürlüklere yer
vermeyen, devlet düzenin eksiklikleri olan ve bu
açılardan da aksayan bir anayasadır. Ancak daha
sonra yapılan köklü değişiklikler ile devlet şekli,
dili, dini belirlenmiş, cumhurbaşkanlığı makamı
oluşturulmuştur. Büyük Millet Meclisi tarafından
çıkarılan bu Anayasa, içerisinde eksiklikler barındırmasına rağmen, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynayarak bir nevi görevini yerine
getirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca 1921 Anayasası
olağanüstü şartlarda oluşturulduğu için de ayrıntılı hükümler içermemektedir.

1924 Esas Teşkilat Kanunu
Bu anayasa yeni kurulan ulus devletin ilk anayasasıdır. Teşkilatı Esasi’nin köklü değişikliklere
uğraması aslında yeni bir anayasaya ihtiyaç
duyulmasının başlıca nedenlerindendir. 1921
Anayasası’ndan da etkilenerek ulusal egemenlik ilkesi doğrultusunda, kuvvetler birliğini de
korumuştur. 1921’deki meclis hükümeti sistemi
1924’Te mutlak bir meclis üstünlüğü olarak devam
etmiştir. Egemenliğin tek sahibi olan halkın temsilcisi TBMM görülmüştür. 1946’ya kadar tek partili

rejimin terk edilmemiş olması bunun en büyük
göstergesidir.
1924 Anayasası da bundan öncekiler gibi bazı
değişikliklere uğramış ve bu anlamda yapılan en
çarpıcı değişiklik şüphesiz ki 1928 yılında laiklik
ilkesinin eklenmesidir. Daha sonra 1937’de ‘Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’ ilkelerinin devletin temel nitelikleri olarak anayasaya eklenmiştir. Bu değişiklikler
zamanla parlamenter rejimin gerektirdiği denge
ve güvenceleri sarsmış ve bu sarsıntılar 1950’li
yıllarda daha da belirgin hal almış ve sonunda 27
Mayıs 1960 ihtilali sonucunda ortaya çıkan 1961
Anayasası ile ortadan kaldırılmıştır.

1961 Anayasası
Meclis üstünlüğüne dayalı rejimde, hak ve
özgürlüklerin tek güvencesi meclistir. Ancak bu
sisteminde bazı iyi yönleri olduğu gibi kötü yanları da vardır. Milletin iradesi ile meclis oluşuyor
ve halk da bu meclisten çıkan yasalara riayet ediyor ve mutlak özgürlük oluşuyor. Özellikle 19501960 yılları arasında mecliste çoğunluğa sahip
parti yöneticileri meclis iradesini kendi istekleri ile
yönlendirmeye başlayınca, meclis iradesiyle halk
iradesi çatışmaya başlamış. Ulusal egemenlik ve
temsili rejim çoğunluk diktatörlüğü ile yavaş yavaş
aşındırılıyor; buna karşılık da muhalefet bu soruna
karşı güçlenip sorunu anayasal düzende çözümlemek istiyordu. Ülkenin en demokratik ve özgürlükçü anayasası olarak tabir edilen 1961 Anayasası
da bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Bu anayasanın bir askeri darbeden sonra yapılmış olması onun arkasındaki toplumsal olguların
Avrupa’daki anayasacılık özelliklerini de içinde
barındıran, bu anayasa temel hak ve hürriyetler
açısından bireyleri devlet karşısındaki konumunu
güçlendirmiştir.(!) Kişi dokunulmazlığı, özel yaşamın korunması, düşünce ve inanç özgürlüğü gibi
kavramların sınırları oldukça geniş tutulmuştur.
Yargı bağımsızlığı tam anlamıyla sağlanmış, idarenin tüm işlem ve eylemleri de yargı denetimi
altına alınmış. Ayrıca meclisin işlemlerin de anayasaya uygunluğunu yargı yolu ile denetlemek
için Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
Ancak bu özgürlükçü anayasanın ömrü kısa
sürdü. Ve bu düzenlemeler önce 12 Mart 1971
2015/2 | Hukuk Gündemi 27

HAK V E ÖZGÜRLÜK LER
darbesi ile gelen değişikliklerle törpülendi. Bu
askeri müdahale ile TRT’nin özerkliği kaldırıldı;
üniversitelere müdahale kolaylaştı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulmasını öngören, askeri
mahkemelerin yapısını değiştiren, Yargıtay’ın
yeniden düzenlenmesini sağlayan değişiklikler
yapıldı. Ve sonrasında da 12 Eylül 1980 darbesiyle
ise neredeyse 1961 Anayasası ile getirilen değişiklikler ortadan kaldırılacak hale getirildi.
1961 Anayasası 6 kısma ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla şunlardır:
1. Kısım Genel Esaslar (1.-9.maddeler):
Devletin temel niteliklerinin açıklandığı
bölümdür
2. Kısım (10.-62.maddeler): Temel Hak ve
Ödevler, Kişinin Hak ve Ödevleri, Sosyal
ve İktisadi Ödevler, Siyasi Hak ve Ödevleri
olmak üzere 4 bölümden oluşuyordu.
3. Kısım (63.-152.maddeler): Yasama, yürütme
ve yargı bölümlerinden oluşuyordu.
4. Kısım (153.-154.maddeler): Çeşitli Hükümleri.Devrim yasalarını güvence altına alıyor
ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev ve
sorumlulukları belirtiliyor.
5. Kısım (22 Adet): Geçici Hükümler
6. Kısım (155.-157.maddeler) Anayasanın
değiştirilmesine ilişkin maddeleri içeriyor.

1982 Anayasası
1970’li yılların sonlarına doğru insanlar arasında gruplaşmaların oluşması, bu grupların birbiriyle çatışması ve hatta birbirlerini öldürmeye
başlamaları bu kadar kargaşanın üzerine
bir de siyasi çekişmeler artınca ortam iyice
gerilmeye başlandı. Dönemin cumhurbaşkanı
Fatih Korutürk’ün görev süresinin dolması
üzerine meclisin de yeni bir cumhurbaşkanı
seçememesi tüm bu olanların üzerine tuz biber
ekti. Ve kaçınılmaz son… Kara, deniz, hava
komutanlıklarının desteğini de arkasına alan
dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren
yönetime el koydu. Yeni bir anayasal düzenlemeye
gidilmesi gerekiyordu. İlk olarak da 1981 yılının
Haziran ayında Danışma Meclisi ve MGK dan oluşan Kurucu Meclis oluşturuldu. Ardından yeni
bir anayasanın çalışmalarına başlandı. 23 Eylül
1982’de Danışma Meclisinin onayından geçerek
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7 Kasım 1982’ de halkoyuna sunuldu. Çok yüksek
bir oy oranıyla kabul edilen anayasa, 2 gün sonra
yani 9 Kasım 1982 de yürürlüğe girdi.
Bu anayasa Türk Anayasacılık Hareketleri arasında pek de demokratik olmayan ve en çok değişikliğe maruz kalan Anayasadır. Yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz beş yıl geçmesine rağmen
değişikliğe uğramış ve bu değişikler günümüze
kadar da sürmüştür. Türkiye’de bundan önce yapılan anayasalara bakıldığında hepsi bireyi devlete
karşı korumayı amaçlarken, 1981 Anayasası tam
tersi olarak devleti bireye karşı koruma amacını
benimsemiştir. Böylece özgürlük ve demokrasi
gücünü yitirmiş, devlet ve otorite güçlenmiştir.
1982 Anayasasını 7 kısımda incelemek
mümkündür:
1. Kısım (1.-11. Madde): Genel Esaslar devletin temel nitelikleri ele alınıyor.
2. Kısım (12.-74. Madde): Temel Hak ve Ödevler 4 bölüme ayrılıyor: Genel Hükümler,
Kişinin Hak ve Ödevleri, Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler, Siyasi Hak ve Ödeveler.
3. Kısım (75.-160. Madde): Cumhuriyetin
Temel Organları: 3 bölümden oluşuyor:
Yasama, Yürütme ve Yargı konularına
bölünmüş.
4. Kısım (161.-173. Madde): Mali ve Ekonomik
Hükümler: 2 bölüme ayrılmıştır. İlki Mali
Hükümler diğeriyse Ekonomik hükümler.
5. Kısım (174. Madde): Çeşitli Hükümler:
İnkılap Kanunları ve Kanunlarına ilişkin
Hükümler.
6. Kısım (16 Adet Madde): Geçici Maddeler
7. Kısım (175.-177. Madde): Anayasa değişikliğine ilişkin hükümler.

ANAYASA YAPIM SÜRECİNE
FARKLI BİR ÖRNEK
Venezuela Anayasası
Chavez, Venezuela cumhurbaşkanı olduktan
sonra artık bir reformun yapılması gerektiğini
düşünüyordu. Bu referandumun amacı da halkın
yönetime katılımını sağlamak, ülke zenginliğinin
yeniden dağıtımını yapmak ve ademi merkeziyeti
sağlamaktı. Başkanlık seçimini kazandıktan sonra
ilk işi kurucu meclisi oluşturmak için yapılacak
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referandum tarihini belirlemek oldu. Referandum yapıldığında iki soru vardı, halkın cevaplayacağı: 1-Kurucu Meclis toplansın mı? 2-Seçmenler
Chavez’in yönetimini onaylıyor mu? Beklenen
oldu ve halk Chavez’in yönetimine %86, Kurucu
Meclisin toplanmasına da %92 destek verdi.
Bundan sonra artık anayasanın oluşturulup tekrardan halkoyuna sunmak kalmıştı. Anayasanın
oylandığı referenaduma halkın %44 ü katıldı ve
katılanların %78.1’i ile de kabul edildi. Peki yeni
anayasa ile yapılan değişiklikler nelerdi?
Ad Değişikliği: İlk olarak ülkenin ismi değiştiriliyor. Maliyetli bir iş olacağı düşüncesiyle karşı
çıkılsa da sonradan ülkenin adı “Venezuela Bolivar Cumhuriyeti” olarak değiştiriliyor. Bu ismin
verilmesinin nedeni de ülkenin, kurucusu Simon
Bolivar’ ın bağımsızlığa kavuşturduğu ülkelerden
olması ve ilerde “Bolivar Cumhuriyetleri” federasyonuna katılabilme olasılığının olması.
Başkanlık Süresi: Eski anayasada 6 yıl olan
başkanlık süresi bu anaysa ile 7 yıla çıkarılmış ve
eskisi gibi görevdeki cumhurbaşkanının bir sonraki seçimlere de katılabileceği benimsenmiştir.
Bu değişiklik başkanın halka olan sorumluluğunu
ortadan kaldırmıyor. Çünkü seçmenlerin, seçilmiş
görevlileri süresi dolmasa da görevden alma hakları devam ediyor.
Cinsiyet belirlemesi: Bu anayasa ile politik
ünvanlarda cinsiyet ayrımına gidilmiş. Yani bir
ünvanın hem erkekler için hem de bayanlar için
kullanım şekli var. Bu da anayasayı 2 cinsiyetli
yapıyor. İlk bakışta ayrımcılık yapılıyormuş gibi
anlaşılsa da, bu yolla kadınlara da kişilikleri ile
hitap ediliyor ve kendilerine olan özgüvenlerini kazandırılıyor. Anayasa sadece bir cinsiyetin
erkinde olmuyor.
Beş Kuvvet: Kuvvetler ayrılığı denildiğinde
yasama, yürütme, yargı anlaşılır. Bu yeni anayasada 3 kuvvete ek olarak anayasada seçici gücü
ve kamu gücüne de yer verilmiştir. Vatandaş gücünün işlevi diğer 4 kuvveti anayasadan aldıkları
güçleri düzgün olarak kullanıp kullanmadığını
denetlemektir. Seçici güç ise; ulusal seçim kuruludur. Görevi, seçimleri düzenlemek ve yapılan
işleri denetlemek.
Halk oylaması: Bu anayasa 4 çeşit halk oylaması
getirmiştir. Bunlardan biri danışma oylamasıdır

ki hiçbir bağlayıcılığı olmayıp tamamen halkın
nabzını ölçmek amacıyla getirilmiştir. İkincisi
geri çağırma oylamasıdır. Bu oylamada da görev
süresinin yarısını doldurmuş ve seçimle göreve
gelen kamu görevlisinin tekrardan seçilmesini
sağlayan bir oylamadır ve bağlayıcılığa sahiptir.
Üçüncü oylama şekli, onaylayıcı halk oylamasıdır.
Bu oylama da yasaları, anayasadaki değişiklikleri
ve ulusal bağımsızlığı etkileyebilecek anlaşmaların
oylamasıdır. Dördüncü ve sonuncusu da adından
anlaşılacağı gibi yürürlükten kaldırma oylamasıdır.
Mevcut yasayı yürürlükten kaldırmak için yapılır.
Sivil İtaatsizlik: Bu bölüm daha çok muhalefetin işine yaramış ve kendi hatalarını illegal
işlerini örtmek için kullanılmıştır. Bu bölüm içine
koyulabilecek 2 madde (333 ve 350), iktidar anayasayı ihlal ederse halka anayasanın aslına uygun
olarak uygulanması için yükümlülük yükleyen bir
maddedir.
Siyasi Partiler: Bu anayasa siyasi partilere yapılan devlet yardımını kaldırmıştır. Gerekçe olarak
da daha önce yapılan yardımlarda partilerde yolsuzlukların artması ve yardım yapılan partilerin de
halk gözünde itibarını kaybetmesi gösterilmiştir.
Kadın Hakları: Kadın hakları konusunda çok
modern, demokratik ve bir o kadar da tavizsiz bir
anayasadır. Eşitsizliğe yol açan hareketler bilerek
yapılmamış dahi olsa ayrımcılık kabul edilmemiştir. Türkiye’deki uygulama gibi, herkesi yasalar
önünde eşit kabul etmiş, dil, din, ırk ayrımı yapılmayacağını anayasal olarak güvence altına almıştır. Kadınları kendi aralarında bile çalışan, çalışmayan olarak ayırmamış ve ev hanımlarını da sosyal
sigorta kapsamında saymıştır. Fakat bu madde
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz
önüne alındığında bir süre daha uygulama alanı
bulamayacak gibi görünüyor.
Sonuç Olarak; bu anayasaya Venezuela halkı
etkin olarak katılmış ve anayasanın oluşturulmasında söz sahibi olmuştur. 1999 Anayasası ile
halkın reform önerilerini kabul veya reddetme
hakkı doğmuştur ve halk bunu 2007 Aralık ayında
yapılan referandumda bu hakkını kullanmıştır.
Böylece daha demokratik, modern, özgürlükçü,
halkın birebir ihtiyaçlarını karşılayan bir anayasa
oluşmuştur.
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MÜLTECİ HUKUKU
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY
ile Röportaj
Stj. Av. Cemile ÇELİK - Stj. Av. Hazar Kaan ÖZKONAK
Stj. Av. Osman KARAARSLAN

Ankara Barosu “Hukuk Gündemi” dergisinin
“Mülteci Hukuku” konulu röportajını yapmak üzere
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geldik.
Öncelikle bizimle röportaj yapmayı kabul ettiği
için Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Sayın Hocamız Doçent Doktor Ülkü HALATÇI
ULUSOY ‘a çok teşekkür ederiz.

HG: Sayın hocam, tekrardan merhabalar. Özellikle son
dönemlerde uluslararası göç hareketleri ülkemizde ve
dünyada ciddi boyutlara ulaştı. Bu süreçte göçmenlerin
yaşadığı dramlar bizi çok üzdü ve derinden etkiledi. Bizler de bu güncel ve önemli konuyu bu sayımızda kapak
konusu yapmak istedik. Bildiğiniz üzere şu an Avrupa’ya
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giren göçmen sayısı altı yüz binin üzerinde. Bunların
büyük bir çoğunluğu Türkiye ve Yunanistan üzerinden
geliyor. Ve aynı zamanda Türkiye’de de iki milyonun üzerinde Suriyeli göçmen var. Basınımızda da çoğunlukla yer
aldığı üzere bu kişilerin aldığı hukuki statü “mültecilik”
midir acaba?
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet, aslında önemli
bir soruyla başladık. Mültecilik statüsü hem
basında hem de kitaplarda hatalı bir şekilde kullanılıyor; ama ondan önce “Göç nedir?” onu bir
kısaca tanımlayalım.
Biz kişilerin, uluslararası alandaki yer değişikliklerini ifade etmek için göç kavramını kullanmaktayız. Suriye’den kaçanlar, Suriyeli demiyorum….

K A PA K KO N U S U
Çünkü Suriye’de şu an göçmen durumunda olan
kişilerin hepsi Suriyeli değil öncelikle bunu belirtmek gerekiyor.Orada Afganlar var, Türkmenler var,
Kürtler var. Bunun gibi, yani çok farklı ülkelerden
daha önce oraya göç etmiş kimseler var. Dolayısıyla hani biz Suriyeli mülteci diyerek işi özetliyoruz
ya böyle demek aslında işimizi kolaylaştırıyor. Göç;
kitlesel nitelikte olabilir, bireysel nitelikte olabilir.
Zorunlu nedenlerle olabilir. Suriye’deki örneğe
baktığımız da zorunlu bir göçten söz ediyoruz
çünkü bir iç savaş var. Artık uluslararası hukukta
da orada bir iç savaş olduğu hatta bana kalırsa
dış aktörlerinde müdahil olduğu bir çatışma var.
Dolayısıyla buradaki kişiler buradaki zulümden
kaçtıkları için zorunlu bir göçten söz ediyoruz.
Türkiye de burada hem transit bir ülke hem de
göç alan bir ülke pozisyonunda.
“Mülteci statüsünü kime veririz?” sorusuna
da şöyle cevap veririz. 1951 tarihli Mültecilerin
Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne bakmak gerekiyor. . Mülteci tanımını bu sözleşme
yapıyor en kapsamlı ve evrensel düzeyde. Diyor
ki sözleşme; Irk, dil, din, tabiiyet belirli bir statüye
tabi olma gibi haklı nedenlerle ülkesini terk etmek
zorunda kalan kişiye “mülteci” denir. Ama 1951
tarihli sözleşme coğrafi alan ve süreye ilişkin bir
kısıtlama getiriyor. 1951 tarihinden önce gerçekleşen olaylar ve sadece Avrupa’dan gelen kişilere
mülteci statüsü verilebiliyor bu sözleşmeye göre.
Ama 1967 protokolü bu süre ve coğrafi alana ilişkin kısıtlamayı kaldırdı. Artık 1951 yılından sonra
gerçekleşen ve Avrupa dışından gelen; ama bu
zorunlu koşulları da sağlayan kişilere de mülteci
statüsü verilebiliyor.
Bunun dışındaki kişilere ne diyeceğiz şu anda
peki? Suriyeli sığınma arayan kişiler diyeceğiz.
Yani burada sığınmacı ve mülteci kelimeleri eş
anlamlı sözcükler olmasına rağmen bir kavram
kargaşası yaşatıyor.

HG: Peki, mültecilik ve iltica kavramları uluslararası
sözleşmelerde nasıl tanımlanmaktadır ?
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet, aslında biraz
önce tanımını verdim. Mülteci tanımını en kapsamlı yapan sözleşme 51 tarihli sözleşme ama
onun dışında Cartolina Bildirisi var. Latin Amerika ülkeleri arasında yayınlanmış bir bildiri.

Uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı olmamakla beraber daha kapsamlı bir mülteci tanımı
yapıyor. Fakat uygulamaya baktığımızda mülteci
statüsü verilmese bile sözleşme kapsamında yer
alan haklardan sığınma arayan kişilerin de yararlanabildiğini görüyoruz. Daha geniş yorumlanıyor.
Çünkü özellikle bugün bu iç savaşlar nedeniyle
ortaya çıkan durum; mülteci statüsü verilmese
bile bu zulümden kaçan kişileri belli bir koruma
mekanizması altına almayı gerektiriyor.

HG: Peki, sayın hocam uluslararası sözleşmelerde
sığınma arayan kişilere yönelik tamamlayıcı koruma
mekanizmaları bulunmakta mıdır ?
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet, bulunmaktadır.
Bu bahsettiğim mültecilik statüsü dışında sığınma
arayan kişilerden bahsettim. Sözleşmeler doğrudan doğruya mültecilere ilişin olmasa bile bu
sığınma arayan kişileri “geri göndermeme ilkesi”
kapsamında bir takım haklar tanınıyor. Sözleşmelerin niteliğine baktığımızda daha çok, insan
haklarıyla ilgili sözleşmelerde böyle düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Örneğin Medeni ve
Siyasi Haklar Sözleşmesi doğrudan mülteci tanımı
yapmaz, doğrudan geri göndermeme ilkesini de
düzenlemez. Ama işkence ve zulümden kaçan
bir kişinin korunması gerektiğini ifade eder. Ya
da örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
3. maddesi bu kapsamda değerlendirilir. Sığınma
arayan kişilerin işkence tehdidi altında ise geri
gönderilemeyeceğine ilişki Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin bir içtihat oluşturduğunu görüyoruz. Ya da 1984 tarihli İşkencenin Önlenilmesine İlişkin Sözleşme doğrudan doğruya geri
gönderme yasağını da düzenler. Ama dediğim
gibi mültecilere ilişkin bir ifade yer almaz ama
bu kapsamda değerlendirilir. Bunun gibi bölgesel nitelikte insan haklarına ilişkin sözleşmelerde
düzenlemeler bulmak mümkün. Buradaki geri
gönderme yasağı da tamamlayıcı bir koruma ilkesi
olarak karşımıza çıkıyor.
Peki “Tamamlayıcı koruma ilkesi nedir?” derseniz de; kendi ülkesindeki tehlike kalktığında bu
kişilerin geçici olarak korunması ve daha sonra da
kendi ülkelerine geri gönderilmesidir. O yüzden
tamamlayıcı koruma ilkesi diyoruz.

HG: Sayın hocam, biraz önce bahsettiğiniz geri
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gönderme yasağı ile ilgili uluslararası sözleşmeler dışında
bağlayıcı bir hukuk kuralı bulunmakta mıdır?
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet güzel bir
soru bu da. Geri gönderme yasağI; 1951 tarihli
Cenevre Sözleşmesi’nin 33. maddesinde düzenleniyor. Ve çekince konması yasak bir düzenleme;
ama istisnaları da var. Yani ülkesel güvenliğe ilişkin bir durum söz konusuysa ya da mülteci talebiyle başvuran kişi uluslararası bir suç işlediyse
bu istisnaların uygulandığını görüyoruz. Bu geri
gönderme ilkesini bugün bana göre ve birçok
uluslararası hukukçunun da kabul ettiği üzere bir
örf adet hukuk kuralı haline gelmiştir. Dolayısıyla
bu 1951 tarihli sözleşmeye taraf olmasa bile, 145
devlet tarafıdır bu sözleşmenin; ama dünyada
200 devlet var. Geri kalan yaklaşık 50 devlet de
bu bir örf adet hukuku haline geldiği için evrensel nitelikte. Tüm dünya devletleri için bağlayıcı
bir hukuk kuralı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta
bunun da ötesinde bir jus cogens kural olduğuna
ilişkin de görüşler var. Ama jus cogens soykırım
gibi suçlara uygulanan kurallar. Henüz ben geri
gönderme yasağı ile ilgili böyle bir noktaya ulaşıldığını düşünmüyorum.

tamamlayıcı ilke olan “geri göndermeme ilkesi”
ne yer verildi. Bahsettiğim kurallar çerçevesinde,
Suriye’den gelen kişiler Avrupa’dan gelmedikleri
için zaten mülteci statüsü veremiyoruz. Bu arada
geçici korunanlar şeklinde bir statü belirlendi ve
Suriye’den gelen kişilere ancak öyle bir statü verebiliyoruz. Suriye’den gelen kişiler yetkili mercilere
başvuruyorlar; geçici korunan kimliği çıkarıyorlar.
Ve orada kendilerine sunular özelikle barınma ya
da onun dışında eğitime ilişkin çeşitli haklardan
bu şekilde yararlanabiliyorlar. Onun dışında yine
Avrupa dışından gelen kişilere şartlı mültecilik
statüsü de verebiliyoruz; ama bu bireysel başvurularda geçerli. Örneğin İran’dan recm cezasından
kaçan bir kadın Türkiye’ye sığınabiliyor. Ama biz
bu kişiye mülteci statüsü veremiyoruz şartlı mülteci statüsü verebiliyoruz. Ama kitlesel olduğu
zaman ancak geçici korunan statüsü verebiliyoruz.
Dolayısıyla Türkiye’deki Suriyeliler bugün mülteci
değil; geçici korunan kişiler.

HG: Sayın hocam Türk mevzuatı açısından Suriyelilere
nasıl bir statü verilmektedir ve alınan statünün hukuki
dayanağı nedir ?

HG: Peki hocam devletler ya da o devletlerin vatandaşları tarafından mültecilere yönelik işlenen herhangi
bir suç teşkil edecek eylemler ya da haksız fiiller işlemler.. Bunlara karşı mültecilerin başvurabileceği yargı
yolu neresidir? Hatta bir örnek de vermek istiyorum. Bir
Macar kameramanın Macaristan-Sırbistan sınırında bir
göçmene tekme atma hususu vardı.

Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet Türkiye ilk soruda
da cevap verdiğim gibi 1951 tarihli sözleşmenin
tarafı. 1967 tarihli protokolün de tarafı. Ama 1967
tarihli protokole taraf olurken coğrafi alana ilişkin
çekinceyi kabul etti. Dolayısıyla, biz şu an da bu
sözleşme kapsamında Avrupa dışından gelen kişilere mülteci statüsü veremiyoruz. Türkiye’nin uluslararası hukuk camiasında çok fazla eleştirilmesine yol açıyor bu durum açıkçası. Çünkü Türkiye
dışında Kongo, Madagaskar ve Monako bu coğrafi
alana ilişkin sınırlandırmayı uyguluyor. Türkiye
1994 yılında özellikle bu kitlesel göçmen akımlarıyla mücadele etmek üzere Göç ve İltica Yönetmeliği çıkarmıştı. Burada kitlesel akım halinde
nasıl bir statü verileceği düzenleniyordu. Suriye
krizi patlak verdikten sonra yabancıların uluslararası alanda korunmasına ilişkin 2013 yılında bir
kanun çıkarıldı. Bu kanunda; mülteci, şartlı mülteci, geçici korunanlar ve biraz önce bahsettiğimiz

Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet bu olaylar maalesef çok sıklıkla karşılaştığımız olaylar. Devletlerin özellikle bu yasa dışı göç kapsamında almış
olduğu bir takım tedbirler var. Mesela tel çekebiliyorlar Macaristan örneğinde olduğu gibi. Geri
itme olayları olabiliyor. İşte silahla caydırmaya
yönelik bir takım müdahaleler olabiliyor. Tabii
bu doğrudan doğruya temel hak ve hürriyetleri
ilgilendiren bir durum. Eğer ki sınırdan içeri girilmişse geri gönderme merkezleri oluşturuluyor.
Geri gönderme merkezlerinde yasa dışı göç kapsamında bu kişiler bulunduruluyorlarsa yine de
en asgari temel hak ve özgürlüklerinin korunması
gerekiyor. Bunların ihlal edilmesi durumunda iç
hukuk açısından da başvurabilecekleri mekanizmalar var. Hem idari hem yargı. Burada ne gibi
sorunlarla karşılaşıyor bu başvuran kişiler? Tabii ki
dil konusu. Arapça bilen ya da bilen yoksa yeterli
tercümanın istihdam edilmesi gerekiyor. Bu açıdan
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sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunun dışında da AİHS bu
açıdan son derece önemli bir mekanizma olarak
karşımıza çıkıyor. Özellikle biraz önce bahsettiğim
geri itme olaylarının temel hak ve özgürlükleri
ihlal ettiği gerekçesiyle başvurular yapılıyor. Buna
ilişkin birçok kararlar var.

HG: Sayın hocam gerek Avrupa birliği ülkeleri arasında
gerek Avrupa Birliği Türkiye arasında geri kabul anlaşmaları oldu. Bu bahsettiğiniz geri gönderme yasağı ile
bağdaşır mı acaba?
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet, güzel bir soru.
Çünkü Türkiye ve biraz önce bahsettiğim 4 ülke
dışında bütün ülkeler coğrafi alan kısıtlamasını
da kaldırarak bu sözleşmeye taraf oldular. Fakat
Avrupa Birliği özellikle yasa dışı göç kapsamında
değerlendiriyor bu durumu. Kitlesel göç durumunda netice itibariyle Türkiye’nin de transit bir
ülke olduğu ortada. Bu gelen kişilerin gerçekten
zulümden kaçan kişiler mi olduğu ya da uluslararası terörizm gibi bir sorun var bu kişiler terörist
midir değil midir gibi güvenlikle ilgili çok ciddi
endişeleri bulunduğu için bir geri kabul anlaşmaları yapılıyor. Geri kabul anlaşmasının dayanağı
nedir. Avrupa birliğinin içerisinde bulunan Lizbon
tüzüğü var. İrlanda, İngiltere ve Danimarka Lizbon
tüzüğüne bu konuyla ilgili çekince koyuyor. Geri
kabul anlaşmasını kabul etmiyorlar. Ve Schengen e de dahil değil İngiltere ve İrlanda. Hatta
bu kapsamda ilk defa olarak güvenlik kaygısıyla
Almanya’nın Schengen’i askıya aldığını gördük.
Geri kabul anlaşması şudur; Avrupa birliği sınırları içerisinde ilk defa bir ülkeye ayak basan bir
göçmen kayıt altına alınmalıdır. Ve kayıt altına alındıktan sonra diyelim ki Almanya’ya gitti. Almanya
bu kişiyi ilk kez geldiği ülkeye geri gönderebilir.
Örneğin ilk kez ayak bastıkları ülke Macaristan
olsun. Almanya bu kişileri Macaristan’a gönderebilir. İşte Macaristan’da yaşanan olayların temelinde de bu vardı. Çünkü aslında ne bu kişiler
Macaristan’da kalmak istiyorlardı ne de Macaristan
bu kişileri kayıt altına almak istiyordu. Çünkü eğer
kendi ülkesinden bir şekilde çıktıysa geri gelmesini
istemiyordu. Kişilerin de asıl amacı Almanya’ya
ulaşmak olduğu için Macaristan’da kayıt altına
alınmak istemediler ve böyle bir sorun oldu.
Peki bu geri kabul anlaşmaları geri gönderme
yasağı ile bağdaşır mı? Şu açıdan bağdaşır. Geri

gönderme yasağı bu kişilerin işkence ve zulüm
gördüğü ülkeye yani terk ettiği ülkeye gönderilmesi yasaklanıyor. Eğer 3. bir güvenli ülke varsa
geri gönderme yasağı kapsamında değerlendirilmiyor. Dolayısıyla hem Türkiye hem Macaristan
bugün güvenli ülke olarak kabul edildiği için bu
ilkeyle bağdaşıyor.

HG: Yine hocam son günlerde gündemde Sayın
Merkel’in de Türkiye ye gelmesi söz konusu oldu.
Brüksel’de Suriyeli göçmen akının ele alındığı Avrupa
birliği liderler zirvesi gerçekleşti. Dediğiniz gibi Türkiye
ile iş birliği konusunda bir plan hazırlandı. Ve Türkiye’nin
göçmen akının kontrol altına alması konusunda iş birliği
yapılması ve bunun karşılığında da Türkiye’nin Avrupa
birliğinden 3 milyar Euro mali yardım, vatandaşlarına
Schengen vizesi kolaylığı ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde yeni başlıkların açılmasını istedi. Bu kapsamda
Avrupa birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul
anlaşması hakkında sizin görüşleriniz nedir acaba?
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Evet bir önceki soruyla
da bağlantılı olarak Türkiye hem göç alan bir ülke
Türkiye’deki Suriyelilere baktığımızda hem de
Türkiye’de kendini güvende hissetmeyen kendini
başka ülkelerde daha güvende hissedecek ve ekonomik anlamda daha rahat edebilecekleri ülkelere
gitmek isteyen göçmenler bulunmakta. İşte Türkiye Yunanistan Sırbistan üzerinden Almanya’ya
gitmeye çalışıyorlar. İşte geri kabul anlaşmasının yapılmasının temelinde de bu var. Türkiye
ye giren ve kayıt altına alınmış göçmenler tekrar
Türkiye’ye gönderilmek isteniyor. Türkiye de bu
anlaşmayı Schengen karşılığında kabul etti. Fakat
bu zaten Türkiye’ye Avrupa birliğinin daha önce
vaad ettiği bir durumdu. Şu anda bunu dayatmasını doğru bulmuyorum. Şimdiye kadar zaten
çok fazla engel çıkarılmıştı. Türkiye de biraz açık
politika izledi Suriye politikasında. Ama netice itibarıyla bunun Schengen koşuluna bağlanmasını
en azından daha önceki vaatleri doğrultusunda
doğru bulmuyorum.
Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
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GÖÇ VE ULUSLARARASI HUKUK
Dr. Neva Övünç Öztürk ile Röportaj
Stj. Av. Hazar Kaan ÖZKONAK - Av. Naz YILANCIOĞLU
HG: Şu an Hukuk Gündemi olarak “Mülteci
Hukuku” konulu röportajımızı yapmak üzere
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeyiz.
Öncelikle, bizlere vakit ayırdığı için Milletlerarası
Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Sayın
Dr. Neva Övünç Öztürk Hocamıza çok teşekkür
ediyoruz.
Sayın Hocam, bildiğiniz üzere yaşanmakta olan
mülteci krizi hepimizi üzdü ve derinden etkiledi.
Bu sebeple biz de Hukuk Gündemi ekibi olarak,
söz konusu krizin aydınlatılması ve okurlarımızın
daha iyi bilgilendirilmesi adına bir yazı hazırlamak istedik.

HG: Türkiye’nin Uluslararası hukuk çerçevesinde sığınmacılara yönelik taraf olduğu uluslararası mevzuat
nedir?
Uluslararası hukuk açısından sığınmacılara ve
mültecilere yönelik olarak, en temel hukuki düzenleme 1951 tarihli bir Birleşmiş Milletler sözleşmesidir. “Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme”
tam adı, Cenevre Sözleşmesi olarak da biliniyor.
Türkiye bu sözleşmeye taraf. Ancak taraf olurken
bir coğrafi kısıtlama koymuş durumda. Sözleşmenin içerisinde bir mülteci tanımı yer alıyor. Aynı
zamanda mültecilerin sahip olacağı haklar düzenlenmiş. Türkiye coğrafi kısıtlamayı mülteci tanımı
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üzerinden koymuş ve bu kısıtlama sonucunda da
Türkiye sadece Avrupa’da meydana gelen olaylardan dolayı mültecilik haline gelen ve sözleşmede
yer alan mültecilik tanımını taşıyan kişilere mülteci
statüsü veriliyor. 1951 Sözleşmesinin bir de 1967
yılında bir protokolü çıktı. Türkiye bu protokole
de taraf. Bu protokolle sözleşme aslında ilk 1951
tarihinde yapıldığı zaman hem bir tarihi kısıtlama
hem de coğrafi bir kısıtlama içeriyordu. Az önce
bahsettiğim coğrafi kısıtlama tüm ülkeler için de
geçerliydi. Ancak bir seçimlik hak verilmişti ülkelere: isterlerse bahsettiğim bu coğrafi kısıtlamayı
uygulayabilirlerdi isterlerse her coğrafi alan farketmeksizin her yerden gelen bireylere mülteci
statüsü verebilirlerdi. 1967 Protokolü bu tarihi
kısıtlama ve coğrafi kısıtlamayı kaldırdı. Ancak
dedi ki taraf olurken coğrafi kısıtlama hakkını
tercih eden devletler isterlerse bunu korumaya
devam edebilirler. Türkiye’de 1967 protokolüne,
1968 yılında taraf olurken bu hakkını koruyacağını beyan etti ve bu çerçevede de hala coğrafi
kısıtlama uygulanmaktadır. 1951 sözleşmesine
göre mülteci ırkı, dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşlerinden
dolayı haklı nedenlere dayanan zulüm korkusuna
sahip olan bir bireydir ve bu bireyin aynı zamanda
menşei devleti tarafından korunamamış olması

K A PA K KO N U S U
veya kişinin bu korumadan faydalanmak istemiyor
olması gerekiyor. Bu haklı nedene dayanan zulüm
korkusu sebebiyle veya birey vatansızsa menşei
ülkesine dönemiyor ve yine bu korku sebebiyle
dönmek istemiyor olması gerekiyor. Bu dedik ki en
temel düzenleme. Bunun yanında da yine insan
hakları sözleşmelerinin yani genel nitelikli olan
sözleşmelerin de tabi ki mülteci hukukuna katkısı
yadsınamaz. Yani bunları da kaynak olarak kabul
ediyoruz. Ama doğrudan doğruya bu alanı düzenleyen en temel kaynak 1951 tarihli sözleşmedir.

HG: Hocam ana haber bültenlerinden sosyal medyaya
okuduğumuz makalelere kadar her şeyde mülteci
kavramı geçiyor. Peki Türkiye’de mülteci kavramı sizce
doğru kullanılıyor mu?
Aslında mülteci kavramına sosyolojik açıdan
yaklaşmakla hukuki açıdan yaklaşmak açısından
bir fark var. Aslında mülteci kavramı, günlük dilde
kullanıldığı zaman çok geniş bir kitleyi içerisine
alan bir kavram yine sosyolojik açıdan baktığımızda bu geniş kitleyi içerisine alırken hangi
kriterlerle hareket ediyoruz? İşte, göçün zorunlu
olması yani birey eğer zorunlu olarak göç ediyorsa
yani menşei ülkesinden dışarı itiliyorsa bir başka
ülke tarafından çekilmek yerine yani göç zorunlu
değilse zorunlu göçe tabiyse ve aynı zamanda da
kendi menşei devleti tarafından ya vatandaşlığını
taşıdığı veya vatansızsa mutaden ikamet ettiği
ülke tarafından korunamıyorsa o zaman bu kişilere
genel olarak mülteci diyebiliyoruz. Genel kullanım
açısından bu iki kriteri taşıyanlara mülteci denmesinde kanımca bir sıkıntı yok ancak sorun hukuki
anlamda mülteciliğin bu geniş kavramın sadece
belirli bir kısmını kapsayan dar bir içeriği sahip
olması. Yani o halde günlük kullanımla hukuki
kullanım arasında bir fark oluşması gerekiyor.
Mülteci statüsü dediğimiz yani hukuki kavrama
işaret ettiğimiz zaman mültecilik olarak o zaman
1951 sözleşmesinde az önce belirttiğim mülteci
tanımını taşıyan kişileri kastediyoruz demektir.
Tabi ki iç hukuklarda farklı mülteci tanımları da
yapılabilir ama uluslararası hukukta mültecilik
tanımı bahsettiğim 1951 sözleşmesinde yapılmış
olduğu için temel bir tanım olarak bunu alıyoruz
ve bir hukuki statüyü nitelendirdiğimiz zaman da
bu tanımdan yola çıkıyoruz. Bu noktada mülteci

tanımının bir statü olarak Türk hukukuna 1951
sözleşmesi ile aynı biçimde yansıdığını söyleyebiliriz. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunda
mülteci ifadesi tanımlanmış, ve orda da yine 1951
sözleşmesindeki tanım alınmış yalnız coğrafi kısıtlamayı Türkiye hala muhafaza ettiği için tanım üzerinde sadece Avrupa’da meydana gelen olaylardan
ötürü işte 1951 sözleşmesinde yer alan şartları
taşıyan kişilere mülteci statüsü veriyor. O yüzden
belki mülteci kavramını kullanırken bu kavramı
günlük dilde mi kullanıyoruz yoksa sosyolojik
anlamda mı kullanıyoruz yoksa hukuki anlamda
mı kullanıyoruz belki bunu önce bir belirleyip
ondan sonra kullanmak doğru olabilir. Hukuki
olarak kullanıyorsak dediğim gibi tanım şartlarını
taşıyan kişileri nitelendiriyoruz ama günlük dilde
de hukuki statüyü nitelendirmek için kullanmıyorsak zorunlu göçe maruz kalan ve menşei devleti
tarafından korunamayan kişilere mülteci demekte
bir sıkıntı yok.

HG: Kitlesel sığınma ve Bireysel sığınma ayrımı nasıl
olmaktadır ?
Temel kaynağımız olan 1951 sözleşmesine
baktığımız zaman bu sözleşme içerisinde esasen
kitlesel sığınma ile bireysel sığınma arasında bir
ayrım yapılmadığını görüyoruz. Sözleşme içerisinde her ikisinin de tanımı yapılmamıştır. Ancak
sözleşmede yer alan mülteci statüsü tanımı daha
çok bireysel bir değerlendirmeyi gerektiren bir
tanım olduğu için çünkü kişinin ırkı, dini, milliyeti
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti ve siyasi
görüşünden dolayı haklı nedenlere dayanan bir
zulüm korkusu taşıması gerekiyor, mülteci sözleşmesine dahil olabilecek bir kişi niteliği kazanabilmesi için. Bu sebeple de takdir ederseniz
de bu şartların değerlendirilmesi için bireysel bir
değerlendirme yapılması gerekiyor. Tabi bu noktada da 1951 sözleşmesi bireysel bir değerlendirmeye tabi olacak şekilde uygulanmış ve bireysel
sığınma hareketlerine daha çok uygulanan bir
sözleşme ama kitlesel sığınmaya da uygulanmasına bir engel söz konusu değil. Zaten sözleşme 2.
Dünya Savaş’ından sonra düzenlenen, işte Soğuk
Savaş döneminde düzenlenen, bir sözleşmedir.
Dolayısıyla özellikle 2. Dünya Savaşından sonra
kitlesel akımların yoğun olduğunu biliyoruz
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dolayısıyla bu tür akımlara uygulanması açısından da bir sıkıntı yok. Ama yine de nasıl ayıracağız? Uluslararası hukukta bağlayıcı bir kaynak yok
bize kitlesel sınırlamanın ne olduğunu belirten.
Ama önce kitlesel sığınmanın ne olduğunu açığa
kavuşturmamız gerekiyor ki geriye kalan sığınma
türüne debireysel sığınma diyelim. Ancak BM Yüksek Komiserliği’nin bir yürütme kurulu kararı var
100 numaralı yürütme kurulukararı. Burada kitlesel sığınmanın tanımı içeriğinde nelerin olabileceğine dair bir fikir sahibi olabiliyoruz. Ancak
yürütme kurulu kararı bağlayıcı bir kaynak değil
yani bir uluslararası bir sözleşme gibi bağlayıcı
değil yine de yol gösterici niteliğe sahip. Bu karar
içerisinde kitlesel sığınmadan söz edebilmek için
geniş ölçekli bireyin yani çok sayıda bireyin hızlı bir
şekilde yani ani bir ülkeye varış oranı göstererek
ülkenin sınırlarına gelmiş olması gerekiyor. Bu
noktada kitlesel sığınmadan bahsedebilmek için
belirttiğim yürütme kurulunda alınan bir husus
da ülkenin kişilerin toplu olarak yani geniş ölçekli
olarak hızlı bir şekilde vardıkları ülkenin bireysel
değerlendirme yapabilme kapasitesinin yetersiz
kalması yani az önce bahsettiğim mülteci statüsü
belirleme işleminin yapılabilmesi için bir bireysel
değerlendirme yapılması gerekiyor demiştim ki
bu ağırlıklı olarak bir mülakat yapılması ve akabinde de kişinin geldiği ülkenin zulüm korkusunu
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yaşadığını iddia ettiği ülkenin insan hakları karnesinin değerlendirilmesi gibi bir süreci kapsıyor bu
bireysel değerlendirme işte kişi sayısı o kadar çok
olacak ki o kadar ani bir geliş olacak ki bu bireysel
değerlendirme yapabilme kapasitesi de yetersiz
kalsın işte bize 100 numaralı yürütme kurulu kararı
bu özelliklerin varolduğu akın halinde kitlesel akın
olarak değerlendirebileceğimiz konusunda yol
gösteriyor. Ancak bunun dışında az önce belirttiğim gibi bağlayıcı bir şekilde kitlesel sığınma ile
bireysel sığınmayı ayıran bir düzenleme uluslararası hukukta söz konusu değil.

HG: Ülkelerin, Uluslararası Hukuk çerçevesinde sınırlarına gelmiş olan her yabancıyı kabul etme zorunlulukları var mıdır?
Hayır diyemeyiz çok net bir şekilde. Biliyoruz
ki devlet üç unsurdan oluşuyor ve ülke unsuru
içerisinde yani sınırları içerisindeki bireyler üzerinde de mahfuz yetkisi var. Kimin sınırdan geçip
geçmeyeceğini yine egemenlik yetkisine ait olan
bir husus. Dolayısıyla herkesi sınırlarından geçirmek zorunda değil. Kimleri sınırından içeri kabul
edip etmeyeceği konusunda yine bu egemenlik
hakkından kaynaklanan bir yetkisi vardır. Ancak
sığınmacılar bakımından, bu arada şunu da açıklığa kavuşturmak da gerekiyor sığınmacı dediğimiz zaman uluslararası hukukta aslında özel bir
grubu nitelendirmeye çalışıyoruz. Sığınmacı yine

K A PA K KO N U S U
günlük dilde aynen mülteci yerine kullanabiliriz
ama uluslararası hukukta sığınmacı dediğimiz
zaman mülteci statüsünün tanınması için başvuran ancak henüz bu başvurusu sonuçlanmamış
kişiler anlamına geliyor. Ancak ben şu anda günlük dildeki anlamı ile kullanıyorum. Yani sığınma
amaçlı ülkeye gelen kişi olarak. İşte sığınmacılar
bakımındansa yalnız bu sınırdan içeriye kabul ya
da kişiyi geri gönderme konusunda bizi bağlayan
bir kural var. Bu kural geri gönderme yasağı olarak
bilinen ve az önce bahsettiğim 1951 sözleşmesinin
33. maddesinde düzenlenen ve aynı zamanda da
genel nitelikli olan insan hakları sözleşmelerinden de kaynağını alan bu sözleşmeler bakımından özellikle işkence yasağı ve yaşam hakkının
korunması temelinde kullanılan bir yasak. Nedir
bu ? 1951 sözleşmesi şöyle düzenlemiştir geri
gönderme yasağını: kişinin hayatını, veya hürriyetinin ırkı dini milliyeti belirli bir toplumsal gruba
mensubiyeti ve siyasi görüşünden dolayı tehlike
altında olabileceği bir yere gönderilmesinin yasak
olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla 1951 sözleşmesi
kapsamına girebilecek kişilerin geri gönderilmesi
böylece yasaklanmış oluyor insan hakları sözleşmelerine baktığımız zaman ise örneğin AİHS 3.
maddesinde işkence yasağı düzenlenmiştir. Bu
yasak her ne kadar devletlere doğrudan işkence
yapmama yasağını getirse de kişilerin işkenceye,
küçük düşürücü muameleye, insanlık dışı zalimane
muameleye uğrayabileceği yerlere gönderilmesini
de yasaklayan bir çerçeveye kavuşturulmuştur
mahkeme içtihatları çerçevesinde. Dolayısıyla bu
AİHS’nin üçüncü maddesi çerçevesinde geri gönderme yasağı uygulanmaktadır. Ve bu 3. Madde
sadece mülteciler için değil yani sadece 1951 sözleşmesi kapsamına girebilecek kişiler için değil
herkes için etki doğuran bir düzenlemedir. Yine
benzer düzenlemeleri BM’nin İşkenceyi Önleme
sözleşmesinde, Medeni ve Siyasi Haklar sözleşmesinde de görebilmek mümkün. O zaman acaba bu
bir kabul zorunluluğu doğuruyor mu ? Madem
geri gönderme yasağı var. Bu ne anlama geliyor?
İşte sınırdışı edemiyoruz, iade edemiyoruz ya da
başka şekilde iç hukuktan kaynaklanan bir düzenleme çerçevesinde kişileri böyle muamelelere
maruz kalacağı yerlere gönderilemeyeceği anlamına geliyor. Ama bu ülkeye kabul zorunluluğu

doğurur mu sorusu farklı bir şekilde ele alınması
gereken bir soru çünkü devletler kişileri böyle yerlere göndermeyebilirler ama sınırdışı edip güvenli
olan başka bir yere de gönderebilirler. Ya da sınıra
gelmiş olan kişiye içeriye kabul etmek zorunda
değildirler ama bu kişiyi güvenli bir bölgeye doğru
itebilirler ya da güvenli bir yere erişmelerini sağlayabilirler içeri almadan da. O halde aslında teorik olarak geri gönderme yasağı bir ülkeye kabul
zorunluluğu de jure yani hukuki anlamda ülkeye
kabul zorunluluğu doğurmasa da fiilen ama kimi
durumlarda ülkeye kabul zorunluluğu doğurabilir
sığınmacılar açısından veya demin bahsettiğim
AİHS 3. maddesinin yasakladığı durumlar açısından herkes için böyle bir hal söz konusu olabilir.
Eğer kişiyi güvenli bir yere sınır dışı edemeyeceksek eğer böyle bir yer yoksa ya da sınırdan geri
çevirdiği zaman içeri almadığı zaman kişi az önce
belirttiğim muamele ile karşılaşma riski taşıyorsa
o zaman fiilen ülkeye kabul zorunluluğu doğmuş
olur diyebiliriz.

HG: Suriyeli sığınmacıların ülkemizde serbest dolaşımı
uluslararası hukuk ve iç hukuk kapsamında nasıldır?
Aslında bu soruya cevap verebilmek için öncelikle genel olarak yabancıların serbest dolaşımı
hususuna bir bakmak gerekiyor. Serbest dolaşım dediğimiz şey seyahat özgürlüğü kişi özgürlüğü ve güvenliği hakları ile ilgili. Bu haklar da
uluslararası insan hakları hukuku kapsamında
ele alınan temel haklardan sayılıyor; ancak bu
haklar sınırlandırılabilen haklar, yani bunlar mutlak haklar değildir. Mutlak dediğimiz haklar işte
sınırlandırılamayan haklar mesela işkence yasağı
sınırlandırılamayan bir haktır ama işte seyahat
özgürlüğü, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakları
dolayısıyla serbest dolaşma izin veren bu haklar
sınırlandırılabilen haklardır. İşte ülke güvenliği
kamu düzeni gibi sebeplerle sınırlandırılabilirler.
Ancak sınırlandırmanın orantılı olması ve aynı
zamanda da kanunla düzenlenmiş olması gerekir
ve bunlar en temel şartlardır sınırlandırma açısından. Dolayısıyla yabancıların sahip olduğu bu
hak çerçevesinde biz tabi ki sığınmacılarda veya
işte Suriye’den gelen kişiler de yine aynı durumda
yabancı olarak en başta kabul edilecekleri için
bir insan hakkı olarak seyahat özgürlüğüne ve
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kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahip olacaklardır. Ancak yine diğer yabancılar açısından
söz konusu olan sınırlandırmalara da sahiplerdir. Ancak bu noktada tabi bu bireyler için ekstra
sınırlandırma hususları da söz konusu olabilir ki
bunların kanunla düzenlenmiş olması gerekiyor. Biz iç mevzuatımıza baktığımız zaman zaten
anayasamızda da seyahat özgürlüğünü ve kişi
özgürlüğü ve güvenliği hakkının herkese tanınan
haklar olduğunu görüyoruz ancak işte sınırlandırmalarına yönelik huşuların da yine orada belirtildiğini görüyoruz. Ama “yabancılar ve uluslararası
koruma kanunu”na baktığımız zaman yani daha
spesifik olarak sığınan kişilere yönelik bir düzenleme bu kanun. Buraya baktığımız zaman hangi
durumlarda bu haklarının sınırlandırılabileceği
konusunda; Suriye’den gelenler için belki değil
çünkü şurada şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor.
Bizim yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuz uluslararası koruma statülerini üç statü
çerçevesinde ele almış.Mülteci statüsü, ikincil
koruma statüsü ve şartlı mülteci statüsü. Kitlesel
akın durumunda söz konusu olabilecek sığınma
durumunu ise geçici koruma başlığı altında ele
almış. Dolayısıyla geçici koruma altında bulunan
şuandan geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, uluslararası koruma statüsünden birinin
taşımıyorlar. Ve mevzuatımızda da uluslararası
koruma statülerini taşıyanlar ile geçici koruma
altında olanların hakları ve onlara uygulanacak
muameleler farklı şekillerde düzenlenmiştir. Eğer
soruyu geniş bir kapsamda ele alırsak yani tüm
sığınanlar açısından ele alırsak, önce bir uluslararası koruma statülerine sahip olanlara veya bu
statülere başvurmuş olanlara bir bakalım; onlar
açısından kanunda bazı durumlarda ikamet zorunluluğu getirilebileceğini görüyoruz. Bu özellikle
de kişilerin kayıtları alınırken tam olarak kimliklerinin belirli olmaması veya kendilerine ilişkin bilgilerinin alınmaya devam etmesi durumunda söz
konusu olabilecek bir husus belirli bir ilde belirli
bir yerde ikamet etme zorunluluğu getirilebilir.
Kanunla getirilen bir sınırlama olduğu için daha
çok seyahat özgürlüğü ile ilgili bu ve yerleşme
özgürlüğü ile ilgili. O yüzden kanunla yapılan bir
sınırlandırma olduğu için uluslararası insan hakları
hukuka aykırılık teşkil eden bir durum söz konusu
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değildir. Bir de kanuna baktığımız zaman yine
bu üç statü için yani uluslararası koruma statüleri için idari gözetim denen bir uygulamanınilk
defa Türk hukukuna girmiş olduğunu görüyoruz.
İdari gözetim de yine serbest dolaşımı engelleyen kişinin kimlik belgelerinin mevcut olmaması
durumunda ya da kişi hakkında daha fazla bir
güvenlik kontrolü yapılırken daha fazla bilgiye
ihtiyaç olduğu durumda kişiyi de ancak kontrol altına alabilmek için ülke güvenliği açısından
elzem olan durumlarda, kişilerin belirli bir yerde
işte kapalı alanda barındırılmaları, tabi ki dışarı
da çıkabilirler, ama kontrollübir şekilde çıkışın
olduğu yerlerde barındırılmaları durumuna denir.
Ve bu da takdir edersiniz ki yine seyahat özgürlüğü ve serbest dolaşım hakkını engelleyen bir
durum. Ama bu da kanunumuzda yine kanuni
bir çerçeveye kavuşturulmuş, hangi şartlarda idari
gözetimin mümkün olabileceği kanunda sayılmış
ve bunun son çare olarak uygulanması gerektiği
belirtilmiş ve bu uluslararası alanda baktığımız
zaman karşılaştırmalı hukuk açısından da gelişmiş
sığınma sistemine sahip olan ülkelere benzer bir
düzenlemenin söz konusu olduğunu görüyoruz.
Umarım uygulamada da yine çağdaş gereklere
uygun bir şekilde devam ediyordur. Suriyelere
gelecek olursak, Suriyelere ilişkin düzenleme
aslında ağırlıklı olarak 2014 tarihinde çıkarılan
bir yönetmelik ile düzenleniyor,“geçici koruma
yönetmeliği”. Az önce bahsettiğim yabancılar
ve uluslararası koruma kanunu bu yönetmeliğin
hazırlanacağına dair bakanlar kurulu tarafından
bir gönderme yapılmıştır. 91. Maddede geçici
koruma başlıklı bir hüküm mevcut. Ve yönetmelik de temelini bu 91. maddeden alarak çıkarılmış.
Buraya baktığımız zaman ise idari gözetime ilişkin bir hüküm göremiyoruz. Tabi bu yönetmelik
de Suriye’den gelenler için özel olarak çıkarılmış
bir yönetmelik değil teorik olarak. Yönetmeliğin
etki doğurabilmesi için bir geçici koruma kararı
alınması gerekiyor bakanlar kurulu tarafından.
Ve bu karar halihazırda Suriye’den gelen Suriye
vatandaşları, mülteciler ve vatansızlar için alındığı
için şu anda yönetmelik Suriyeliler için uygulanıyor
ama aslında uygulama alanı tabiki daha geniş.
İlerde bakanlar kurulu başka yerden gelenler için
de olabilir bu kararı. O yüzden bunu Suriye’den
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gelen mültecilere yönelik bir yönetmelik olarak
değerlendirmemek gerekiyor. Yönetmeliğe baktığımız zaman özellikle geçici koruma kararı altındaki kişilerin seyahat özgürlüğünün ya da serbest
dolaşımlarının sınırlandırılması açısından orada
bir kere şunu görüyoruz. Bu kişiler geldiklerinde
sevk merkezlerine aktarılıyorlar ve kayıtları alınıyor
daha sonra geçici barınma merkezlerine gönderiliyorlar. Bazı durumlarda ise valilikler tarafından
ya da göç idaresi tarafından özel izinler verilerek belirlenen yerlerde kalmalarına veya serbest
şekilde ikamet edebilmelerine izin verilebileceğini
anlıyoruz yönetmelikten. Ama tabi barınma merkezinde kişilerin tutulması eğer bu merkezlerin
dışına çıkışın mümkün olmaması hali söz konusu
ise, bu da bir kısıtlama anlamına gelebilir. O yüzden kanımca aslında bu geçici koruma için yapılan
düzenlemenin yönetmelikle değil, kanunla yapılmış olması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü
yönetmeliğin içinde işte serbest dolaşım özgürlüğünün kısıtlanması veya diğer hakların kısıtlanmasına yönelik hükümler de yer alıyor. Ancak bizim
anayasamızın 16. Maddesine göre yabancıların
temel hak ve hürriyetleri kanunla ve milletlerarası hukuka uygun olarak sınırlandırılabilir. Bu
anlamda sınırlandırmayı yönetmelikle yapmak
hem anayasanın 16. Maddesine hem de idarenin
hak kısıtlaması noktasında, kanuna dayalı olmak
ve kanuna sınırlandırmama noktasında özellikle
temel haklar konusundaki ilkelere aykırı bir durumun ortaya çıkmış olduğundan söz edebilmek
mümkün. Bu geçici koruma altında olan kişilerle
ilgili olarak. Ancak bu düzenleme kanunla yapılmış
olsaydı gerek barınma merkezlerinde tutulmaları
gerek yönetmelikte yer alan başka hükümlerde var
kişilerin kontrollü, ancak bazı durumlarda kontrollü olmak üzere çıkışlarına izin verilebileceğini
anlıyoruz yönetmelikteki bazı hükümlerden. Ya
da çıkışlarına izin verilemeyecek bazı durumlarda
olabileceğini az çok anlayabiliyoruz. İşte bunların kanunla düzenlenmemiş olması ve orantılı ve
gerekçelendirilebilir şekilde düzenlenmiş olması
daha uygun olurdu.

HG: Gelen sığınmacıların örgütlenme özgürlüğü var
mıdır?
Öncelikle uluslararası mevzuata baktığımızda

1951 sözleşmesine o konuda dernek hakkı vs. ile
ilgili hükümler var. Ama bizim ülkemize o sözleşme kapsamında olabilecek şekilde gelen çok
fazla insan yok. Yani “mülteci” olabilmek için bu
sözleşme kapsamında Avrupa’da meydana gelen
olaylardan dolayı Türkiye’ye geliyor olmak gerekli.
Kitlesel olarak değil, bireysel olarak geliyor olmak
gerekli. Bu noktada 1951 sözleşmesini bir tarafa
koyuyoruz güncel duruma bakabilmek için. Çünkü
çok fazla mülteci olabilecek kişi gelmiyor. Daha
çok Avrupa dışından mülteci doğuran, sığınmacı
doğuran olaylar meydana geliyor. O yüzden ya kitlesel olarak o bölgelerden geliyorlar ya da bireysel
olarak ama çoğunlukla Avrupa dışındaki bölgelerden geliyorlar. İç hukuk mevzuatımıza bakacak
olursak, tabi ki örgütlenme özgürlüğü dediğimiz
zaman bunu bir toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında da ele alabiliriz ya da dernek sendika gibi
noktalarda da ele alabiliriz. İlk olarak toplantı ve
gösteri yürüyüşü bakımından baktığımız zaman
anayasada bu hakkın korunduğunu görüyoruz.
herkesin izin almaksızın hatta barışçıl bir şekilde
toplantı gösteri ve yürüyüş yapma hakkının olduğunu biliyoruz. ancak toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanun çerçevesinde yabancıların
bu hususta iç işleri bakanlığından izin almaları
gerektiğini ve yine bu aktiviteyi yapacakları
bölgenin en büyük mülki idari amirine 48 saat
öncesinden bildirimde bulunmaları gerektiğini
görüyoruz. Bizim mevzuatımız içinde sığınanlara
yönelik bu örgütlenme özgürlüğü açısından özel
bir düzenleme olmadığı için, bunlarda yine özel
olarak yabancıların tabi olduğu, az önce belirttiğim toplantı ve gösteri yürüyüşleri açısından
düzenlenmiş olanhükümlere tabiler.
Dernek kurmaya gelince; bu hususta yine
medeni kanunda bizimle ilgili olabilecek yani
yabancılarla ilgili olabilecek bir hüküm var yabancıların yerleşme hakkına sahip olmaları üzerinde
durulmuş medeni kanunda derneğe üye olma ve
dernek kurma açısından. Bu noktada da tabiki yine
aynı hükmün sığınanlar bakımından da yerleşme
hakkına sahip olma neticesinde dernek kurabilme
ve üye olabilme hakkına sahip olabileceklerini biliyoruz. Yabancı derneklerde faaliyet gösterebiliyorlar yine dış işleri bakanlığının görüşü alınarak ve iç
işleri bakanlığının izni çerçevesinde. O bağlamda
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bu sığınmacılara yönelik temeli yurtdışında olan
yabancı menşeili derneklerin de Türkiye’de izin
almak kaydı ile faaliyet gösterebileceğini biliyoruz.
Sendikalar bakımından ise eskiden eski sendikalar kanunda sendika kurucusu olabilmek için
Türk vatandaşı olma şartı aranıyordu. Ancak yeni
sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda böyle
bir şartın aranmadığını görüyoruz. Zaten eskiden
de yabancılar sendika üyesi olabiliyordu. Halihazırda hem kurucu hem üye olma bakımından bir
kısıtlama olmadığını görüyoruz. Sığınanlar bakımından da özel bir kısıtlama getirilmediğinden
iç hukuk mevzuatımızda, az önce belirttiğim gibi
genel olarak yabancılara uygulanacak bu muamelenin sığınanlar açısından da geçerli olduğunu
söyleyebilirim.

HG: Çalışma izinleri nasıl düzenlenmektedir?
Örgütlenme hakkı ile benzer bir şekilde cevaplanabilir. Bu kişileri ister sığınmacı olsun ister olmasıngenel olarak, yabancı şeklinde kabul ediyoruz.
Ve haklarında özel bir düzenleme yoksa eğer yani
spesifik olarak uluslararası koruma statüleri altında
olan veya geçici koruma altında olan kişilere
yönelik düzenleme yoksa, bu kişiler genel olarak
yabancıların tabi olduğu muameleye tabi oluyorlar. Çalışma hakkı bakımından da aynı durum
geçerli. Bir kere genel yabancıların çalışma izni
hakkındaki kanuna tabiler. ama bakıyoruz özel bir
düzenleme var mı peki? Uluslararası koruma statüsü altında olan kişiler bakımından yabancılar ve
uluslararası koruma kanununda var. Bu kişilerden
mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahibi kişiler
uluslararası koruma kimlik belgesi aldıkları zaman
bu kimlik belgesi çalışma izni yerine geçiyor. O
açıdan bir kolaylık getirilmiş durumda.
Ancak çalışılamayacak meslekler açısında şartlar
veya sınırlandırılma durumları, çalışacakları sektörel alanın, coğrafi alanın veya meslek grubunun
sınırlandırılmaları noktasında yine yabancıların
tabi olduğu sınırlandırmalara tabiler. Ancak sektörel alanda sınırlandırılma, coğrafi alanda sınırlandırılma veya belirli bir meslek grubuna yönelik
sınırlandırma mülteci statüsü almışsa kişi ve üç
yıldan beri Türkiye’de yaşıyorsa bu sınırlandırma
uygulanmıyor veya Türk vatandaşı bir kişi ile evli
ise yine bu sınırlandırmalara uygulanmıyor. ama
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yabancılara yasak olan meslekler, her koşulda
ister üç yıl kalsın ister daha fazla uygulanmaya
devam ediyor.
Geçici koruma altında olan kişilere baktığımızda
yönetmelikte bu konu ile ilgili hüküm olduğunu
görüyoruz. Bu hüküm bizi genel muameleye gönderiyor, yani çalışma izinleri hakkındaki kanunun
uygulanacağını anlıyoruz az çok yönetmelikteki
hükümlerinden. Ancak bu noktada Bakanlar
Kurulu’nın yine sektörel bazda coğrafi alan açısından ve meslek grucu açısından bir sınırlandırma
getirebileceğini bu kişilere özel olarak anlıyoruz.

HG: Kısıtlanan meslek ve sanat dalları söz konusu
mudur?
Yine bu kısıtlanan meslek ve sanat dalları sadece
bu sığınmacılara yönelik değil yabancıların yapmasının yasak olduğu veya şöyle diyelim sadece
Türk vatandaşlarına hasredilmiş olan bir takım
meslekler var. Bunlar mevzuatımızda biraz dağınık
olacak şekilde düzenlenmiştir. Aklımda kalanları
söyleyeyim veterinerlik, hemşirelik, ebelik, hastabakıcılık, avukatlık, noterlik, devlet memurluğu ve
kabotaj kanununda yer alan denizcilik ile ilgili bir
takım hususlar vb. , şu an aklıma gelenler bunlar,
sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş mesleklerdir. Dolayısıyla yabancılar bu mesleklere giremez veya bu meslekleri icra edemezler. Tabiki bu
durum, genel olarak yabancılar için söz konusu
olan bir durum olduğundan, sığınmacıları da statüsü ne olursa olsun kapsamaktadır.

HG: Yabancıların ve sığınmacıların Türk vatandaşlığı
kazanma prosedürü nasıl işlemektedir?
İkisini birlikte ele aldığımız zaman
vatandaşlık,doğum yolu ile ya da yetkili makam
kararı ile sonradan kazanılabilir.
Doğumla kazanma noktasında Türk anadan
veya Türk babadan doğan çocuklar Türk vatandaşlığını kazanırlar. İkinci olasılık Türkiye’de doğmuş
olan bir sığınmacı veya yabancı doğum yolu ile
Türk vatandaşlığını kazanamıyorsa yaniTürkiye de
doğmuş olmakla vatansız durumuna düşecek ise
bu kişinin vatansız kalmaması için doğum yeri esasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanabilmesi
de mümkün. Yani güncel sığınmacılarla bağdaştıracak şekilde örnek verirsek; Suriye’de Filistinli
mültecilere ait kamplar vardı, bu kamplardan
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gelen Filistinli mülteciler de vardı. Her ne kadar biz
adlarına Filistinli desek de bu kişilerin çoğu hukuki
olarak vatansız durumda. İşte Türkiye’ye gelen
vatansız ana babadan doğan çocuk da vatansız
olacağı için veya geldikleri menşei ülkesi doğum
yeri esasına göre vatandaşlık vermekte ise bu noktada Türkiye’de doğacak bir çocuk vatansız kalabilecektir. Bu sebeple bunun önüne geçmek için
Türkiye’de doğmuş olan bir çocuğa da vatandaşlık
verilebiliyor. Öte yandan Türkiye’de bulunmuş
olan ana ve babası belli olmayan çocuklara Türk
vatandaşlığı verilebiliyor bunlar doğum yolu ile
kazanılma halleridir.
İkinci olarak vatandaşlık kazanımı yetkili makam
kararı ile de söz konusu olabiliyor. Evlenme yolu
ile otomatik olarak vatandaşlık kazanılmıyor,
belirli şartların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tabi
ki başka düzenlemelerde var ancak bizimle ilgili
olacak husus şu olabilir: sığınmacılarla da ortak
olabilecek şey, bir kere yetkili makam kararı ile
vatandaşlık kazanılabilmesi için beş yıl gibi bir süre
ülkede kalmış olmak gerekiyor aynı zamanda da
kişinin yerleşme niyetine sahip olması gerekiyor.
Sığınanlar bakımından sıkıntı işte tam burada
ortaya çıkıyor. çünkü Türk vatandaşlığı kanununun yönetmeliğinin 16. Maddesinde yerleşme
niyeti olmayan kişiler arasında sığınmacılar da
sayılıyor. Dolayısıyla peşinen bu kişiler yerleşme
niyetine sahip olmayan kişiler olarak görüldüğü
için Türk hukukunda, beş yıl da kalmış olsalar da
yerleşme niyetine sahip olarak kalınan bir süre
şeklinde kabul edilmiyor. Bundan dolayı da yetkili makam kararı ile vatandaşlık kazanamıyorlar. Ancak evlenme yolu ile Türk vatandaşı ile evli
olan kişi üç yıl kesintisiz evli kalmak, aile birliği
içerisinde yaşamak ve evliliğin gereklerine aykırı
bir davranışta bulunmamak gibi kanunda yazılı
şartları taşıdığı takdirde vatandaşlık kazanabilir.
Bu tüm yabancılar için geçerli olan bir durumdur.
Yine evlat edinme yoluyla vatandaşlık kazanılabilir, evlat edinilen açısından. Ama bunlar demin
de belirttiğim gibi özel olarak sığınmacılara has
durumlar değildir. Hatta yetkişi makam kararı ile
vatandaşlık kazanılması, sığınmacılar açısından hiç
mümkün değil çünkü yerleşme niyetleri olmadığı
kabul edildiği için. Halbuki 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme’nin bir hükmü

var, o hüküm diyor ki mültecilerin vatandaşlığa
alınması mümkün olduğunca kolaylaştırılsın. Bir
tavsiye niteliğinde bir hüküm emredici değildir.
Ama daha çok eğilim bu kişilerin vatandaşlığa
alınabilmesinin bir yerel entegrasyonun son aşaması olarak görülmesi yönündedir. Ama bizim
hukukumuzda bu kişilerin vatandaşlığı kazanması
biraz daha zordur.
Vatandaşlık kazandırabilecek bir başka yöntem
ise,“istisnai yoldan vatandaşlığın kazanılmasıdır”.
Bu doktrinde de belirtilen, Gülin Güngör Hocamızın kitabında çok değerli bir görüşüdür. Bu yolun
şartlarından biri vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. Bu noktada da şöyle bir bağlantı kuruluyor: Bize 1951 sözleşmesi bu yönde bir tavsiyede
bulunuyorsa uluslararası ilişkilerin gereğinden
yola çıkarak ve yani geçici korunanlar açısından
sözleşmeyi hiç katmazsak, onlara zaten sözleşme
uygulanamıyor yine uluslararası ilişkilerin hali icabından ya da entegrasyon maksadı ile de olabilir.
Eğer vatandaşlığa alınmaları lüzumlu görülüyorsa
o zaman istisnai yoldan da vatandaşlığa alınmaları
söz konusu olabilir diyebiliriz. Ama bu noktada
tabi şunu da söylemek gerekiyor, yani vatandaşlığa almayı ilk çare olarak görmek de pek doğru
değil bir taraftan. Özellikle kitlesel akın durumlarında tehlike arzeden durumun geçme ihtimali
söz konusu ve bu kişiler aslında kendi menşei
ülkelerine geri dönmek niyetindelerdir. Vatandaşlığa alınma sığınma açısından gelişmiş olan
ülkelerde de yerel entegrasyonun son aşaması
olarak kabul edilir. Yani kişi zaten entegre olmuştur o topluma, o toplumdaki istihdam gücünde
yer alıyordur. Kimliğini şekillendirirken oradaki
halkların niteliklerini de almıştır, benimsemeye
başlamıştır. Böyle bir durumda artık vatandaşlığa alındığında yerel entegrasyon için iyi olabilir. Ancak daha yeni ülkeye gelmiş entegrasyonu
sağlanmamış bireylerin vatandaşlığa alınması ne
kadar sağlıklı bir çözüm olur, bu tartışılabilir.
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ULUSLARARASI BELGELERLE

İLTİCA
HUKUKU
VE ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERİN

HUKUKİ STATÜSÜ
Stj. Av. Cansu KULA
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0. yüzyılın başından itibaren Türkiye’nin
jeopolitik konumu gereği birçok kitlesel ve
bireysel bazda göç olaylarına ev sahipliği
yapmış olan Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki
çeşitli geçişlere de olanak sağlamıştır. Türkiye’nin
kitlesel ve münferit göçler karşısında yabancılara
sığınma hakkı tanımasının altında konuyla ilişkili
uluslararası sözleşmelere taraf olması ve ulusal
mevzuatının da bu yönde düzenlenmiş olması
bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’ye sığınan
yabancıların hak ve yükümlülüklerinin çerçevesinin belirlenmesinde ve devletin bu kişilere karşı
sorumluluklarının tespitinde ulusal ve uluslararası
hukuk kaynaklarının incelenmesi gerekmektedir.
Güncel bir sorun olarak, Suriye Arap
Cumhuriyeti’nde Mart 2011’de başlayan ve Arap
*

Baharı etkisiyle ortaya çıkan iç karışıklıklar sonucu
birçok Suriyeli de Türkiye’yi geçiş ülkesi olarak
kullanmakta ve bu geçişler esnasında -basına
yansıyan veya yansımayan- trajik vakıalar da
yaşanmaktadır. Tüm Dünya vatandaşlarını ilgilendiren, ehemmiyeti derin vakıaların yaşanması
yabancılar hukuku alanının ele alınması gereğini
doğurmaktadır.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan tespitlere göre, Suriyeliler tarafından
geçiş ülkesi olarak faydalanılan veya yerleşmek
amacıyla sığınılan diğer devletler ise Suriye Arap
Cumhuriyeti’ne coğrafi bakımdan da yakın olan
Irak, Mısır, Ürdün ve Lübnan olarak belirlenmiştir
ve bu ülkelerdeki kayıtlı olan Suriyelilerin toplam

Sabah Kara, Halepçe’de Katledilen Çocuklar İçin Ağıt, Doğu Ağıtları, Mayıs 1988
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“…öylesine mutlusunuz ki artık
çocuk katliamları bile yaşartmıyor gözlerinizi
oysa yeryüzünü sarsar diye bilirdik eskiden
bir mazlumun zulüm altında inlemesi
…
bizi niçin doğar doğmaz boğmadınız anneler
bizi niçin mahkûm ettiniz görmeye bu alçalışı
dağlar bile yüklenemezken bu ağır yükü
cılız omuzlarımız nasıl taşır bunca tabutu
…”*

sayıları 4,290,161’i bulmuştur.1
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye vatandaşlarına yönelik ilk günden beri sürdürdüğü “açık
kapı politikası” ile uluslararası koruma talep eden
Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak geçici
koruma statüsünün gereklerini bu kişilere yönelik
olarak yerine getirmektedir2.
Ülkemiz bakımından insani, hukuki, siyasi, toplumsal ve ekonomik boyutları olan Suriyelilerin
Türkiye’ye kaçışları, dört yılı aşkın bir süredir güncel bir sorun olarak vahametini korumaktadır.
Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden iltica veya
geçici süreyle sığınmak için uluslararası koruma
talep eden ve o süreci Türkiye’de geçiren kayıtlı
Suriyelilerin sayısı 3 Kasım 2015 tarihi itibariyle
2.181.293 olarak belirlenmiştir.3 Türkiye’nin sağladığı geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin 220 bin kadarı, 10 ilde kurulan 16 çadır kent
ve 6 konteynır kentten oluşan 22 kampta temel
ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarını sürdürmektedir4. Ancak milyonlarca Suriyeli’nin Türkiye’de
1
2
3
4

UNHRC’nin 17 Kasım 2015 tarihinde güncellediği son rakamlar
ve ayrıntılı bilgi için bkz: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/
regional.php
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Geçici
Korumamız Altındaki Suriyeliler http://www.goc.gov.tr/icerik3/
gecici-korumamizaltindaki-suriyeliler_409_558_560)

Ayrıntılı ve güncel bilgi için bkz: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/
country.php?id=224
Kap, Derya: “Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları”
Akademik Perspektif, Aralık 2014, http://www.ikv.org.tr/images/files/
Akademik-Perspektif-Aralik-2014_30-35(1).pdf; “İstanbul’da Sarıyer
Nüfusu Kadar Suriyeli Yaşıyor”, Habertürk, 1 Ağustos 2014, http://www.
haberturk.com/gundem/haber/97542

bulunduğu düşünüldüğünde kamplarda kalanların dışındakiler, devletin korumasından yararlanmaksızın hayatta kalmaya çalışmaktadır. Hukuki
perspektiften bakıldığında, geçiş ülkesi olarak
Türkiye’yi kullanmış ve kullanmakta olan Suriye’nin
kayıp insanları günden güne idari makamların
uygulamaları sebebiyle veya hukuki tedbir yoksunluğundan yahut hukuken sahip oldukları
imkân ve haklarını bilememek/kullanamamak gibi
sebeplerden göç yolculuğunda yaşamlarını yitirmektedir. Dolayısıyla Suriyelilerin göç mücadelesi
esnasında yaşadıkları trajediler, hukuki düzenleme
ve tedbirlerle -az da olsa- telafi edilebileceğinden
bu yazıda sorunun hukuki boyutu ele alınacaktır.

İLTİCA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
Uluslararası iltica hukukunun gelişimine tarihi
açıdan bakıldığında, I. Dünya Savaşı sonrasında
demografik bakımdan büyük bir hareket oluşturan devletlerarası kitlesel ve bireysel göçlerin
yaşanması üzerine iltica olgusunun düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı gidermek için
düzenlenmiş 1933 tarihli “Mültecilerin Uluslararası
Statülerine Dair Konvansiyon”a göre sözleşmeye
taraf olan devletler, kendi güvenlikleri ve kendi
kamu düzenlerinin kötü etkilenebileceği gerekçeleri hariç olmak üzere, zor kullanarak mültecilerin
sınırdan girişinin engellenmeyeceğini ve zorla
da sınır dışı etmeyeceklerini garanti etmişlerdir5.
5

Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra: Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki
Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, Seta Yayınları
55, İstanbul, 2015
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise 1948 tarihli
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesinde “ilticaya başvurma hakkı” bir insan hakkı
olarak tanımlanmış ve günümüzde bu metin
Suriyelilerin hukuken korunması açısından hâlâ
önem arz etmektedir. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 14. maddesine göre: “Herkes
zulüm karşısında başka memleketlere iltica etmek
ve bu memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına haizdir” şeklinde düzenlenmiştir6. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
de etkisiyle 1951 yılında iltica hukukuna ilişkin
Cenevre’de özel bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
(1951 Cenevre Sözleşmesi) imzalanarak ilticaya
başvurma hakkının kapsamını ve devletlere
getirdiği yükümlülükleri düzenleyen bölgesel
kapsamda bir uluslararası hukuk kaynağı ortaya
çıkmıştır 7.
1950 tarihinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi ise iltica hakkına doğrudan yer vermemekle birlikte özellikle
Sözleşme’nin 3. maddesinde düzenlenen “işkence
6
7

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Tam metin için bkz: http://www.
tihk.gov.tr/www/files/531dba2883d7e.pdf
Jaeger, Gilbert: “On The History Of The İnternational Protection Of
Refugees”, IRRC, 2001
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yasağı” ile mültecilerin geri gönderilmesini (geri
göndermeme ilkesi, non refoulement) engellenmektedir. Bu yasaklayıcı hüküm aracılığıyla ilticaya
ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, mültecilerin hayatlarının ve vücut dokunulmazlıklarının ihlali engellenmeye çalışılmaktadır. Bölgesel
anlamda koruma sağlayan başka bir uluslararası
sözleşme olarak Afrika’daki Mülteci Sorunlarının
Özel Yönlerini Düzenleyen Avrupa Birliği Örgütü
Sözleşmesi ise, Afrika kıtasında yaşanan yoğun
mülteci akınlarına ilişkin hukuki korumalar öngörmektedir. Bu sözleşmede de Cenevre Konvansiyonu’ndaki mülteci tanımından yola çıkılarak
mültecilere bölgesel bir koruma sağlanması
amaçlanmaktadır. Avrupa kıtası içerisinde de bölgesel bir koruma sağlayan 1977 tarihli Avrupa
Konseyi Ülkesel Sığınma Bildirisi Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne ve Avrupa’da düzenlenmiş
olan diğer hukuk kaynaklarına atıfta bulunarak
uluslararası korunma talep eden kişilere “insancıl
nedenlerle” sığınma hakkı verme yükümlülüğünü
tanımıştır.8

8

Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra: Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki
Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, Seta Yayınları
55, İstanbul, 2015
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Arap coğrafyası bakımından 1994 yılında imzalanan Arap Devletlerinde Mültecilerin Durumunu
Düzenleyen Arap Sözleşmesi’nde ise, 1951Cenevre
Sözleşmesindeki mülteci kavramını daha da genişletilerek tanımlandığı gözlemlenmiştir.9

İLTİCA HUKUKUNA ÖZGÜ TERİMLER
Göçmen kavramı, yabancıların mülteciler gibi
kendi ülkelerindeki zulüm tehlikesinden yahut
tehdidinden kaçmalarından ziyade, daha iyi yaşam
standartlarına ulaşabilmek amacıyla ülkesinden
ayrılmayı, ancak; kendi ülkelerinin vatandaşlığını
ve bu vatandaşlığın sağladığı korumalardan yararlanarak hayatlarını sürdürmelerini kapsamaktadır.
Göçmen olarak kabul edilen kişiler, uluslararası
hukukun koruması altında olmamakla birlikte;
devletler ülkelerine göçmen kişileri kabul edip
etmemek yetkisine haizdirler ve bu yetkileri kendi
ülke toprakları üzerinde egemen devlet olmalarından kaynaklanmaktadır10.
Cenevre Sözleşmesi’nin 1A maddesindeki mülteci tanımından yola çıkılarak “1 Ocak 1951’den
Avrupa’da meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı,
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti
veya siyasi düşünceleri yüzünden, zumla uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaş
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korunmasından yararlanamayan ya da söz konusu korku
nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti
yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen
her kişiye uygulanacaktır” denilerek mülteci kavramının unsurları belirlenmiştir11. Mülteci statüsünün tanınması için 1951 Cenevre Sözleşmesi
1A maddesi temel alınarak ortaya çıkarılmış olan
beş unsura ek olarak; “1) tehlike halinin varlığı, 2)
zulmün gerçekleşmesinden korkma, 3) haklı bir
korkunun varlığı, 4) vatandaşı olduğu ülke dışında
9

Ayrıntılı bilgi için bkz: League of Arab States, “Arab Convention
on Regulating Status of Refugees in the Arab Countries” ,
1994, available at: http://www.refworld.org/docid/4dd5123f2.
html [erişim tarihi 22 Kasım 2015]
10 Özkan, Işıl: “Göç, İltica ve Sığınmacı Hukuku”, Seçkin Yayınları,
Ankara, 2013, sf. 126.
11 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra: Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki
Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, Seta Yayınları
55, İstanbul, 2015

bulunma” şartlarının varlığı aranmıştır12.
Sığınmacı kavramı ise, mülteci kavramıyla bağlantılı olarak mülteci statüsü alabilme şartlarını
bünyesinde taşıyan ve bu yönde ilgili devletin
kurumlarına başvuru yapmış kişilere sağlanan
geçici bir statü olarak tanımlamaktadır. Devletlerin ulusal mevzuatlarındaki düzenlemeler kapsamında mülteci olma olanakları bulunan yabancılar, ancak sığınmacı olarak ve mülteci olma süreci
tamamlanana kadar sığınmacı statüsünün olanaklarından faydalanabilmektedir13. Sığınmacı statüsünün içeriği de geri göndermeme ilkesi doğrultusunda, sığınmacılara insanca yaşayabilecekleri
olanakların sağlanması ve asgari temel haklardan
yararlanmalarından mütevellittir.

TÜRK HUKUKUNDA İLTİCAYA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
1951 Cenevre Sözleşmesine taraf olan Türkiye,
iş bu sözleşme ile belirlenen coğrafi sınırlamayı
kabul etmesi nedeniyle, sadece Avrupa kıtasındaki devletlerin vatandaşlarına mülteci statüsü
tanımakta ve Avrupa dışından gelip de üçüncü
ülkelerden iltica talep eden geçici süre ülkede
bulunan yabancılara ise ancak “şartlı mülteci” statüsünü sağlamaktadır14.
Cenevre Sözleşmesi’nin öngördüğü coğrafi
sınırlama iltica talebinde bulunanlara ilişkin olarak devletlerin hukuki sorumluluklarının belirlenmesinde de önem arz etmektedir. Şartlı mülteci
statüsü ise özellikle Avrupa’dan gelmediği için
mülteci statüsünü elde etme şartlarını sağlayamayacak kişilere iltica talebinde bulundukları üçüncü
bir ülkeye gidecekleri zamana kadar geri gönderilmemeleri ve uluslararası korumanın kişilere
uygulanmasından oluşmaktadır.
Türkiye’nin jeopolitik konumu dolayısıyla
kümülatif nüfus göçlerine ev sahipliği yapmasını ve göçlerin doğurduğu sonuçları tek başına
üstlenmesini beklemek sosyal eşitlik ilkesine
uygun düşmeyeceğinden -eşit sorumluluk ilkesinin sonucu olarak- diğer devletler ile uluslararası
örgütlerin de -Türkiye ile ortaklaşa yürütecekleri

12 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra, a.g.e., sf. 17.
13 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra, a.g.e., sf. 17- 18.
14 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra, a.g.e., sf. 20.
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görüşmelerle- gereken önlemleri almaları gerekecektir15. Eşit sorumluluk ilkesi doğrultusunda
Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi ile ilgili olarak
üç unsur beyan etmiştir. Bu unsurlardan ilki 1 Ocak
1951 tarihinden önce ortaya çıkmış vakıalar doğrultusunda tarihe ilişkin bir sınırlama getirilmiş ve
bu tarihten sonraki olaylar nedeniyle kişilere mülteci statüsünün tanınmayacağı 1967 Protokolüne
kadar hüküm altına alınmış ve ancak iş bu protokolle zaman sınırlaması ortadan kaldırılmıştır16.
İkinci beyan ise haklar bakımından Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kendi vatandaşlarına
sağlamış olduğu olanakların mülteci olarak sığınan yabancılara sağlanmayacağına ilişkindir. Son
unsur ise daha önce de bahsedildiği üzere mülteci
statüsünün coğrafi sınırlama kapsamında kişilere sağlanacağına ilişkindir ve sınırlandırma hâlâ
geçerliliğini korumaktadır17. Coğrafi sınırlamanın
sonucu olarak Avrupa’dan gelmeyen ancak uluslararası koruma talep eden kişilere ancak “şartlı
mülteci” statüsü tanınabilecektir.

YABANCILAR VE ULUSLARARASI
KORUMA KANUNUNUN İNCELENMESİ
Türkiye’de 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu (YUKK) ile iltica hukuku yeniden düzenlenmiştir. 6458 sayılı Kanun, göçmen, mülteci ve
sığınmacılara sağlanan hakların ve yükümlülüklerin hukuki çerçevesini Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelere uygun hale getirmiştir.
Bu kanunun amacı, yabancı kimselerin Türkiye’ye
girişleri prosedürlerini, üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar ülkeye yerleşmelerini ve son olarak
Türkiye’den ayrılmaları ile Türkiye’ye yerleşmek
amacıyla koruma talep edenlerin durumlarını
düzenlemek olarak belirlenmiştir18.
6458 sayılı Kanun ile Türkiye, mülteci statüsünün edinilmesinde coğrafi sınırlama unsurunu

15 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra, a.g.e., sf. 20.
16 İltica Ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı, ayrıtılı bilgi için
bkz: http://www.goc.gov.tr/files/files/turkiye_ulusal_eylem_
plani(3).pdf
17 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra, a.g.e., sf. 21.
18 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 1.
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muhafaza ederek, Avrupalı devletlerin birinden
zulüm dolayısıyla kaçarak gelen kişilere uluslararası koruma sağlama amacını sürdürmektedir19.
Bu Kanun ile radikal bir değişikliğe gidilerek
sığınmacı kavramı kaldırılmış ve yerine “şartlı mülteci” kavramı getirilmiştir20. Ek olarak uluslararası
hukuk normları ile uyumluluğu sağlayacak geri
göndermeme ilkesi de iş bu kanunla hüküm altına
alınmıştır21. Kanun’un getirdiği bir diğer önemli
husus olarak mülteci statüsü elde etme şartlarını
sağlayacak kişilere üçüncü bir ülkeye yerleşmek
için bekledikleri süreçte de Türkiye’de yasal olarak
kalmaları için insancıl yaşam koşullarının sağlanacağı düzenlenmiştir22.
6458 sayılı Kanun’un getirdiği en önemli değişikliklerin başında, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün kurulması ve
böylece çalışma izni hariç olmak üzere daha önce
polis tarafından sürdürülen bütün işlemlerin işbu
yeni müdürlük tarafından sürdürüleceği gelmektedir23. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tüm illerde
ve göç alan birçok ilçede, ayrıca yurtdışında da
faaliyetlerini yürütmeyi amaçlayarak teşkilatlanmaktadır. Kanuna göre Genel Müdürlük, yabancıların Türkiye’ye girişlerini, kaldıkları süreçte devletin yükümlü olduğu geçici korumayı, uluslararası
koruma sağlamayı ve bu hususlara ilişkin iş ve
işlemleri, diğer kurum ve kuruluşlarla organize
olarak yürütmeyi amaçlamaktadır24.
6458 sayılı Kanun ile şartlı mülteci kavramını
getirmekle birlikte esasen uluslararası koruma
kapsamına girecek kişilerin statüleri de “geçici
koruma” statüsüyle dörde ayırmıştır. Bu halde mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici koruma
statüleri oluşturulmuştur.
Mülteci statüsü 1951 Cenevre Sözleşmesi ile
uyumlu şekilde YUKK madde 61’de tanımlanarak Avrupalı devlet vatandaşlarının kendi ülkelerinde yaşanan olaylar sonucu ırk, din, vatandaşlık, mensubiyet ve düşünce gibi nedenlerle ve
haklı sebeplerin olması şartıyla zulme uğrama
19
20
21
22
23
24

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 61.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 62.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 4.
Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra, a.g.e., sf. 25.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 1.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 103.
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tehlikesinden korkan kişiler olarak belirlenmiştir.
Madde hükmüne göre:
“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu
için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve
bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da
söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle
dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme
işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.” şeklinde
düzenlenmiştir.25
Şartı mülteci statüsü için Avrupalı devletlerden
birinin vatandaşı olmadığı için mülteci statüsü
kazanamayacak ancak aynı korkular nedeniyle
ülkesini terk eden kişilere tanınmıştır. Ancak şartlı
mültecilik statüsünde kabul edilen kişiler, üçüncü
bir ülkeye iltica edileceği esnada hukuki prosedürlerin tamamlanması aşamasında Türkiye’de
kalması için izin verilen kişilerden mütevellittir.
YUKK’un 62. maddesindeki tanımda:

“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku
nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü
belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar,
şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.”
denmiştir26.
İkincil koruma statüsünün yabancılara tanınması için, şartlı mülteci yahut mülteci statülerinin
gerektirdiği şartları taşımayan ve ülkelerine dönmeleri halinde zulme uğrama korkusu duymalarından ziyade bireysel olarak kendisine yönelmiş
şiddet olaylarından kaçan (idama mahkum edilmiş
ya da edilebilecek olmak, insanlık dışı eylemlere
maruz kalacak olmak, ülkesindeki silahlı mücadelelerde kendisine zarar geleceğinden korkmak)

25 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 61.

26 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 40.
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yabancı kişiler ile vatansızlar elde edebilmektedir. 6458 sayılı Kanun’un 63. Maddesindeki ikincil
koruma statüsüne ilişkin tanım şu şekildedir:
“Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine
geri gönderildiği takdirde;
a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm
cezası infaz edilecek,
b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza
veya muameleye maruz kalacak,
c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı
çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet
hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle
karşılaşacak,
olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet
ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz
konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen
yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.”27.
Geçici Koruma statüsünden yararlanabilmek
için, yabancıların kendi istekleri dışında ülkelerinden ayrılmış olmaları ve dönememe hallerinin
varlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına
ulaşmış ivedi ve geçici bir koruma talep etmek
gerekmektedir. YUKK madde 91, fıkra 1’e göre
geçici koruma şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı
ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen
veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma
sağlanabilir.”28.

TÜRK HUKUK SİSTEMİNE GÖRE
SURİYELİLERİN HUKUKİ DURUMU
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin son dönem verilerine göre
Türkiye’de kayıtlı olarak yaşayan Suriyelilerin sayısı
1.9 milyonu bulmakla birlikte bu rakamlar, kayıtlı
olmayanların da yaşadığı bilindiğinden gerçeği
yansıtmamaktadır29. Türkiye’ye gelen Suriyelilerin
birçoğunun kendi ülkelerinde yaşanan olaylardan
kaçarak geçici ve acil bir korunma isteğiyle geldikleri bilinmektedir.

27 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 63.
28 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 91.
29 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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Ülkelerinde ortaya çıkan karışıklıklar nedeniyle,
2011 yılında Türkiye’ye gelmeye başlayan Suriyeliler için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçici
önlemler almaya başlamış ve bu kitlesel göçlerle Türkiye’ye ulaşan kişiler -hukuki bir statüyle
koruma altına alınmaktan ziyade- misafir olarak
anılmış ve temel ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır30. Ancak ilk başlarda egemen bir devlet
olan Türkiye, kendi tercihiyle Suriyelilerin hukuki
statüsünü belirlememiş ve -hukuki bir yükümlülüğü olmaksızın- insani bir yaklaşımla yardımlarda
bulunmuştur. Beş yıla yakın bir süredir devam
eden kitlesel göç hareketlerinin ciddi boyutlara
ulaşması sebebiyle, Suriyelilerin hukuki statülerinin belirlenmesi, hem Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yükümlülüklerinin sınırlarının çizilmesi
hem de Suriyelilerin hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesi bakımından önem arz etmiştir31.
Kendi istekleri dışında köklerinden ve düzenlerinden kopmak zorunda bırakılan bu kişilerin
uluslararası hukukta yer verilen sığınmacı veya
30 Uzun, Av. Aytül: “Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan
Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”,
Ankara Barosu Dergisi, 2015/1, sf. 112

31 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra, a.g.e., sf. 28.
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mülteci kavramlarının kapsamında korunması için
çalışmaların yapılması gerekmiştir. Daha önce de
bahsedildiği üzere, Suriyelilerin Türkiye’nin -1951
Cenevre Sözleşmesi ile- kabul etmiş olduğu coğrafi sınırlama sebebiyle, mülteci sayılarak korunamayacağı ortadadır ve bu hukuki kavramın Suriyeliler için birçok mecrada kullanılması yanlıştır.
Türkiye’de 2013 yılına kadar yürürlükte bulunan
Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica
Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden
Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla
Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus
Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’te Avrupalı devletlerden göç edenler
mülteci statüsüne sahip olurken Avrupa dışından
gelenlere sığınmacı statüsü tanınıyordu.
2013 yılına gelindiğinde göç hukukunu özel olarak düzenleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu çıkarılmış ve sığınmacı terimi çıkarılarak
yerine “şartlı mülteci” kavramı tanımlanmıştır. Yine
YUKK’un 63. Maddesi ile ikincil koruma kavramı
hukukumuza girmiş ve bu kavramın kapsamı
“ ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında,
ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle
şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak kişiler”

olarak sınırlandırılmıştır. İkincil koruma müessesinden ziyade Suriyelilerin hukuki statüsü, yeni bir
yönetmelikle açık bir şekilde ifade edilerek geçici
koruma olarak belirlenmiştir.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun
91. maddesinde ele alınan geçici koruma müessesini geniş bir çerçevede düzenlemek amacıyla
Bakanlar Kurulu 22 Ekim 2014’te bir yönetmelik
çıkartmıştır32. Yönetmeliğin 1. geçici maddesine
göre, iş bu yönetmelik Suriye vatandaşlarından
başka, Suriye’den aynı korkularla ayrılan vatansız
kişiler ile Suriye’de bulunup da Avrupalı devletlerin
vatandaşı olması hasebiyle mülteci kabul edilebileceklere de uygulanacaktır33. Geçici koruma,
kişilere yönelik bir korumadan ziyade, acil
ve geçici olarak kitleler halinde göç edenlere
uluslararası koruma taleplerinin olup olmadığına bakılmaksızın sağlanan bir korumadır. Bu
hukuki statü ile Suriyelilerin Türkiye’ye girişleri,
üçüncü bir ülkeye iltica etmek için burada geçirdikleri zaman ile Türkiye’den çıkışları güvence
altına alınarak bu kişilere Devlet tarafından haklar
ve yükümlülükler verilmesiyle birlikte Devlet de
kendisini yükümlülükler ile bağlamıştır.

TÜRK HUKUKUNDA GEÇİCİ KORUMA MÜESSESİ
Türkiye, Suriye’den kitlesel olarak göç eden kişileri ilk başlarda misafir olarak isimlendirmiş ve bu
kişilere insancıl gereksinimleri temelinde bir korumayı sağlamak için geçici koruma statüsünden
yararlandırmayı hedeflemiştir. Bu süreçte kişilerin
temel ihtiyaçlarını ve özellikle barınma ihtiyacını
gidermek amacıyla alt yapı oluşturmuştur.
Geçici koruma, acil ve geçici durumlarda kitle
halinde göç eden kişilerin bir ülkenin sınırlarına
gelmeleri halinde sağlanan bir hukuki koruma
olduğundan ancak, Suriyeliler için geçici bir
çözüm sağlayabilmiştir. Devlet geçici koruma
statüsü verdiği kişilerin ihtiyaçlarını karşılamakla
yükümlü olduğu gibi, bu statüye sahip kişilere
hak ve yükümlülükler de vermiştir.
Geçici koruma statüsü, iltica ve göç hukukuna
ilişkin kanuni bir düzenleme olan Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile özel olarak
32 RG 12.10.2014 , sayı 25611
33 Geçici Koruma Yönetmeliği, geçici 1. madde.
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düzenlenmiştir. YUKK madde 91’e göre Türkiye
Cumhuriyeti sınırlarına gelmiş, yaşadığı toprakları
iradesi dışında zorla terk eden ve dönmesi halinde
hayati tehlikesi ve/veya vücut bütünlüğüne zarar
gelmesi ihtimali bulunan yabancıların geçici ve
acil olarak korunması mümkündür. Mümkün olduğunu belirten, zorunlu bir sistem öngörmeyen
Kanun, bu statünün sağladığı korumayı sunmak
işini Devletin kendi takdirine bırakmıştır34. Ancak
uluslararası bağlayıcı hukuk normlarının da iltica
hukuku bakımından dikkate alınması ve bundan
sonra ilgili yasanın uygulanması gerektiğinden
geçici koruma hususunda Devlet, tamamen takdiri
doğrultusunda hareket edemeyecektir35.
Geçici koruma müessesesi, bireysel olarak
ülke sınırlarına gelmiş kişileri koruma kapsamına
almayacak ve Suriyelilerin kendi ülkelerindeki
karışıklıklar nedeniyle gelmeleri gibi kitlesel göç
vakıalarında yürütülebilecektir. Bir başka ifadeyle
YUKK’a göre, geçici korumanın uygulanabilir
olması için kitlesel olarak göç edilmesinin yanında,
iradeleri dışında ülkelerinden ayrılmaları, buna
zorlanmaları ve geri dönememeleri şartlarının
34 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 91.
35 Çelikel, Aysel: “Yabancılar Hukuku”, 20.Bası, İstanbul:Beta Yayıncılık,
2014, S.25-27.
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gerçekleşmesi gerekecektir36.
YUKK madde 91’de her ne kadar geçici koruma
müessesi iki fıkra halinde düzenlenmişse de,
konuya ilişkin 2014 yılında Geçici Koruma
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile güncel
olarak da önem arz eden Suriyelilerin hukuki
konumları, hak ve borçları açısından ve ülkemizin yükümlülükleri bakımından da önem taşıyan
hususlara ilişkin ayrıntılı bir hukuki düzenlemeye
kavuşulmuştur37.
Suriyelilere ilişkin özel bir hüküm de Yönetmeliğe konulmuş ve Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde Türkiye sınırlarına gelmiş veya ülkeye girmiş
Suriyelilere yahut Suriye’deki olaylar sebebiyle
Türkiye’ye gelmiş vatansızlara ve hatta aynı olaylar
nedeniyle Suriye’den ayırılan, mülteci statüsü elde
edebilecek Avrupa devletleri vatandaşlarına da
geçici korumanın sağlanabileceğinden bahsedilmiştir. Yönetmeliğin uygulanacağı kişiler bakımından ayırt edici bir unsur olarak, egemen bir ülkede
iç karışıklıklara sebep olan bir sorun olması ve bu

36 Özkan, Işıl: “Göç, İltica ve Sığınmacı Hukuku”, Seçkin Yayınları,
Ankara, 2013, sf.73.
37 Ekşi, Nuray: “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın
Şartları, Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın
Sona Erdirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 2014, sf.72
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nedenle kişilerin kitleler halinde diğer bir ülkenin
(Yönetmelik bakımından Türkiye’nin) sınırlarına
gelmiş veya ülkeye girmiş olma şartı aranmaktadır.
Avrupa birliğindeki iltica ve göç mevzuatı ele
alındığında Avrupa Birliği Geçici Koruma Yönergesinin geçici korumaya ilişkin süre öngördüğü
gözlemlenirken Türkiye’deki Geçici Koruma
Yönetmeliği’nde korumanın süresini sınırlamaya
ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.38 Ancak Yönetmeliğin 8.maddesinde sayılan halleri taşıyan
yabancılar, geçici koruma statüsünden yararlanamayacaktır. Geçici korumayı elde etmiş kişiler
bakımından Yönetmelik’in 11. maddesinde belirtildiği üzere bu koruma Bakanlar Kurulu kararıyla
kaldırılabilecektir. Aynı Yönetmelik’in 12. maddesine göre ise kişiye yönelik geçici korumanın
kaldırılabileceği veya korumanın kendiliğinde
sona ereceği haller sayılmıştır.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNÜN SAĞLADIĞI
BAZI HAKLAR VE SURİYELİLERİN
YAŞAMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun
89. maddesinde uluslararası koruma talebinde
bulunmuş veya bu korumayı elde etmiş yabancıların hakları üç sınıfa ayrılarak belirlenmiştir.
Kanuna göre haklar: “eğitim, iş piyasasına erişim,
sosyal yardım ve hizmetlere erişim hakkı ve harçlık”
başlıkları altında düzenlenmiştir39. İş bu kanuna
dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan Geçici
Koruma Yönetmeliğinin 26 ile 33’üncü maddeleri
arasında düzenlenen ve geçici koruma altındakilere sağlanacak haklar ise “sağlık hizmetleri, eğitim
hizmetleri, iş piyasasına erişim hizmetleri, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık hizmetleri” olarak
başlıklandırılmıştır40.
Geçici Koruma Yönetmeliği, Suriyelileri “geçici
korunanlar” olarak sınıflandırmakla birlikte bu
kişilere “geçici koruma kimlik belgesi” vererek bu
yönetmelik kapsamında düzenlenen haklardan
(hizmetlerden) faydalanılacağını öngörmüştür.
İlgili yönetmelik, uluslararası koruma talep eden
38 Ekşi, Nuray: “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın
Şartları, Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın
Sona Erdirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 2014, sf.83
39 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, madde 89.
40 Geçici Koruma Yönetmeliği, madde 26- 33.

Suriyelilerin sahip oldukları hakların korunmasını
sağlarken, kamu görevlilerinin de nicelik bakımından yoğun olan göçmenlerin sorunlarını daha hızlı
ve etkili çözebilmelerini sağlamayı amaçlamıştır.41
Uluslararası hukuk bakımından ise, iltica hukukuna ilişkin en temel kaynak olarak kabul edilen
1951 Cenevre Sözleşmesi doğrultusunda başka
bir devlete sığınan mültecilere yönelik geri göndermeme ilkesi ve devletlerce bu kişilere sağlanan
hak ve yükümlülükler geniş anlamda eğitim, sağlık, barınma, çalışma gibi haklar olarak sayılabilecektir42. Mülteciler, Sözleşme sayesinde devletlerce
temel ihtiyaçlarının karşılanması ve temel haklardan olan yaşam hakkı, işkence ve onur kırıcı muameleye uğramama hakkı, seyahat özgürlüğü gibi
haklardan yararlanırlar. Cenevre sözleşmesine
göre mülteciler şu haklardan faydalanabilecektir: “Din özgürlüğü (madde 4), medeni haklardan
yararlanma özgürlüğü (madde 12), menkul ve gayrimenkul edinme hakkı (madde 13), fikri ve sınai
mülkiyet hakkı (madde 14), dernek hakları (madde
15), mahkemelerde taraf olma hakkı (madde 16),
çalışma hakkı (madde17), tarım, sanayi, sanat ve
ticaret sahalarında iş yeri açma ve şirket kurma
hakkı (madde 18), ihtisas mesleğini icra etmek hakkı
(madde 19), vesika (karne) hakkı (madde 20), mesken edinme hakkı (madde 21), eğitim hakkı (madde
22), sosyal yardım hakkı (madde 23), sosyal sigorta
ve çalışma mevzuatından yararlanma hakkı (madde
24)”.43

1. Eğitim Uygulamaları
Avrupa Birliği Geçici Koruma Yönetmeliği44’nin
eğitim ve öğretime ilişkin 14. Maddesi rehber alınarak oluşturulan Geçici Koruma Yönetmeliği’nin
28. Maddesinde geçici koruma altındaki kişilerin
41 Uluslararası Af Örgütü, “Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye’deki
Suriye’den Gelen Mülteciler”, http://amnesty.org.tr/uploads/
Docs/hayatta-kalma-mucadelesi-turkiye’deki-suriye’den-gelenmulteciler720.pdf
42 1951 Cenevre Sözleşmesi, http://www.ombudsman.gov.tr/
contents/files/45516—Multecilerin-Hukuki-Durumuna-DairSozlesme.pdf, maddeler: 13,14,17,18,21,22,23
43 Kaya, İbrahim; Yılmaz Eren, Esra: Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki
Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, Seta Yayınları
55, İstanbul, 2015, sf 54.
44 Avrupa Birliği Geçici Koruma Yönetmeliği için bkz:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriS er v/LexUriS er v.
do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EN:PDF, madde 14.
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eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca yürütüleceği düzenlenmiştir45. Bu maddeye göre:
Eğitim hizmetleri
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki
yabancıların eğitim faaliyetleri, geçici barınma
merkezlerinin içinde ve dışında Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülür.
Bu kapsamda;
a) 54- 66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul
öncesi eğitim çağındaki 36- 66 aylık çocuklara, okul
öncesi eğitim hizmeti verilebilir.
b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim
ve öğretim faaliyetleri, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili
mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
c) Her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek
edindirme, beceri ve hobi kursları talebe bağlı olarak
düzenlenebilir.
(2) Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde eğitim
alan yabancılara, aldıkları eğitimin içeriğini ve süresini gösteren belge verilir. Farklı müfredatta eğitim
alınmış ve belgelendirme yapılmış ise bu belgeler,
Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının ilgili birimleri tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan seviyelere denklikleri yapılır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların
eğitim faaliyetleriyle ilgili diğer usul ve esaslar, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.

45 Geçici Koruma Yönetmeliği, madde 28.
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denmiştir46. Yönetmelik öncesinde,
Suriyeli çocukların öğrenim görmelerinin önünde en büyük engel ikamet
izni almak iken Yönetmeliğin 28. Maddesinde düzenlenmiş olan “eğitime erişim
hakkı”nın kazanılmasında bu iznin varlığı aranmamıştır47. Ancak Türkiye’deki
eğitim imkânlarından yararlanmak isteyen yabancıların geçici koruma kimliğinin olması kuralı bu Yönetmeliğin ilgili
maddesinde şart olarak korunmuştur.
Geçici koruma altında olan yabancılar
bakımından bir diğer sorun ise eğitim
dilinin sadece Türkçe olmasından kaynaklanmaktadır. İstatistiki bilgilerden yola çıkılarak
ülkemizde bulunan Suriyelilerin çoğunluğunun
18 yaşının altında ve ilköğretim seviyelerinde
olduğu bilinmektedir48. Ancak Türkçe bilmeyen
çocukların Türkiye’de eğitim veren okullardan
yararlanmaları imkânsızlaşmakta ve dolayısıyla
bu haktan faydalanmaları düşük oranlarda kalmaktadır. Arapça eğitim verecek devlet destekli
okulların açılabilmesine ilişkin hukuki düzenlemenin yapılmamış olması durumu hala Suriyeli
çocukların öğrenim görmelerinin önünde büyük
bir engel olarak durmaktadır. Hâlihazırda Arapça
eğitim veren özel okulların bulunduğu bilinmekte
ise de çoğu Suriyeli aile eğitim masraflarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olmadığından
bu okullarda eğitim alanların sayısı da toplam
çocuk sayısına göre çok azdır.49

2. Sağlık Hizmetleri
Avrupa Birliği Geçici Koruma Yönergesi ile
uyumlu olarak Geçici Koruma Yönetmeliği’nin
46 Geçici Koruma Yönetmeliği, madde 28 bkz: http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf, RG. 22
Ekim 2014.
47 Geçici Koruma Yönetmeliği, madde 22 bkz: http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf, RG. 22
Ekim 2014.
48 Erdoğan, M. Murat: Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal
Kabul ve Uyum Araştırması, Yönetici Özeti & Rapor,
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
(HUGO), 2014; bkz. http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/
HUGORAPORTurkiyedekiSuriyelilerToplumsalKabulUyumKasim2014.
pdf)
49 Uluslararası Af Örgütü, “Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye’deki
Suriye’den Gelen Mülteciler”, http://amnesty.org.tr/uploads/
Docs/hayatta-kalma-mucadelesi-turkiye’deki-suriye’den-gelenmulteciler720.pdf, sf.38-39.
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27. Maddesi ile sağlık hizmetlerinin geçici koruma
altında kabul edilen yabancıların nasıl ve ne kapsamda faydalanacakları hüküm altına alınmıştır.
Sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hem
barınma kamplarında hem de kamplar dışında
yürütülmektedir. Ancak sağlık hizmetlerinden
sadece kayıtlı Suriyelilerin faydalanabileceği
düzenlenmiştir. Kayıtlı Suriyeliler bakımından
Eylül 2013’ten önce Türkiye’de sadece sınır illerinde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkünken Eylül 2013’ten sonra bu
hakkın kapsamı genişletilmiştir.50 Bir diğer ifade
ile, Suriyelilerin bölge sınırlaması olmaksızın tüm
Türkiye’deki kamu hastanelerinden ücretsiz olarak
faydalanma hakları bulunmakla birlikte belirli hastalıklar 27. Madde kapsamı dışında bırakılmıştır.51
15 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın çıkardığı genelgeye göre, Geçici
Koruma Yönetmeliği’nin 27. maddesinde düzenlenen sağlık hakkına erişimin sağlanması bakımından sağlık hizmeti giderlerinin Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından karşılanacağı düzenlenmiş ve genelge ile sağlık hizmetlerinin verilmesinde etkin ve verimli olmak
amaçlanmıştır.52

3. Çalışma Hakkı
Geçici Koruma Yönetmeliği’nin Suriyelilere
sağladığı en önemli imkânlardan biri, geçici
koruma kimlik belgesi edinmiş olanların belirli
iş kollarında çalışma izni alabilme hakkına sahip
olmalarıdır. Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 29.
maddesinde düzenlenen çalışma hakkına göre
geçici koruma altındaki kişiler ancak çalışma izni
alarak ve bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak Bakanlar Kurulunca
belirlenmiş olan iş kollarında ve illerde çalışabileceklerdir. Ancak Suriyeliler bakımından sosyoekonomik durum dikkate alındığında çalışma izni
için başvurmaksızın kayıt dışı çalışanların sayısı
azımsanmayacak kadar fazla olduğundan önlem
50 9 Eylül 2013 tarihli ve 2013/8 .12816 sayılı AFAD Genelgesi.
51 Geçici Koruma Yönetmeliği, Madde 27.
52 T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın çıkardığı
genelgeye ulaşmak için bkz: http://www.keo.org.tr/dosyalar/
Ekim2015/12.10.2015_afad_genelge.pdf

alınması gerekmektedir. Suriyelilerin Türkiye’ye
kabul edilmeleri sonrasında iş arayan kişi sayısı
artmış ve geçici koruma kimliğine sahip olmayan Suriyelilerin kaçak işçi olarak düşük ücretler karşılığında istihdam edildikleri sosyolojik bir
gerçekliktir.53

SONUÇ
Suriyelilerin hayatlarını etkileyen iç savaş
sonucunda içinde bulundukları durum nedeniyle uluslararası korumanın sağladığı haklardan
yararlanabilmelerinin temelinde bu korumadan
yararlandıkları ülkenin milli mevzuatı, uluslararası mülteci- iltica- sığınma hukuku kaynakları ve
özellikle temel hak ve özgürlükleri düzenleyen
uluslararası metinler yer almaktadır. Suriyelilerin ülkelerinden kaçışları kitlesel bir göç olmakla
birlikte uluslararası bir sorun haline gelmiş ve bu
kitlesel hareketle nicelik bakımından en yüksek
sayıda göçe maruz kalan ülke Türkiye olmuştur.
Suriyelilerin sınırlara gelmesinden önce mülteci,
sığınmacı ve iltica hukukuna ilişkin Türk hukukunda bir kanuni düzenleme boşluğu bulunurken
göçler sonucu işin vahametinin artmasıyla Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çıkarılmış ve
Suriyelilere sağlanacak hak ve yükümlülükler ile
devletin sorumluluklarının sınırları belirlenmiştir.
İş bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve 22 Ekim 2013
tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ise, özel olarak geçici koruma statüsünün
amacını, kapsamını ve geçici koruma altındaki
yabancılara sağlanacak hizmetleri düzenlemekle
birlikte, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına da yasal dayanak teşkil etmektedir. Geçici
koruma statüsüyle uluslararası koruma sağlamasında geçici ve acil durumların varlığı aranmakla
birlikte genellikle bu korumayı sağlayacak ülke,
kendisinin belirlediği süreyle sınırlı olarak bu
statünün getirilerini kişilere sunmaktadır. Ancak
Ülkemizdeki düzenlemede koruma için bir süre
belirlenmediği gibi Suriyelilerin geçici koruma
statüsü altında ne kadar daha korunacağı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik yetkisine terk
53 Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM): “Suriyeli
Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme”,
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201519_
rapor196tur.pdf, Ocak 2015, sf.18
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edilmiş ve sonu bilinmemektedir.
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rtadoğu’da patlak veren ve birçok ülkede
etki gösteren iktidar karşıtı gösteriler Mart
2011’de Suriye’de de yaşanmaya başladı.
Gösterilerin iktidar tarafından şiddetle bastırılmaya çalışılması maalesef daha vahim sonuçlar
doğurdu. Suriye’de 2011 martından bu yana
devam eden iç savaş –CivilWar- süresince çok
sayıda insan hayatını kaybetti. Milyonlarla ifade
edilen göç dalgaları başladı. Milyonlarca insanı yer
değiştirmek zorunda bırakan bu savaşın 2.Dünya
Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci krizine
neden olduğu söyleniyor. Bu göç duraklarından
biri de Suriye’ye coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye
oldu.
Bu yazıda özellikle ülkelerini terk etmek
zorunda kalan Suriyeliler üzerine yoğunlaşacağız.

Suriyelilerin nasıl yaşadıklarını, neler yapmak
zorunda kaldıklarını, Türkiye halkının bakış açısını ele alacağız.
İnsanların savaştan kaçtığı bir ülke olarak
Suriye’de birçok silahlı örgüt rejim yanlısı veya
rejim karşıtı olarak kendilerini konumlandırmışdurumda. Tarafların kurtarılmış bölgelerde çizdikleri
sınırlar ve bu sınırların her an değişebiliyor olması
insanların can güvenliği önündeki en büyük engel.
Suriye Devleti’nin artık tek başına karar verme
tasarrufunun bulunmadığı bir ülkeden canlarını
kurtarmak için başka ülkelere göç etmeyi tercih
eden insanlar acaba gerçekten canlarını kurtarabilmekte midir?
Türkiye ile Suriye çok uzun bir sınır hattına sahip
olmasına rağmen sınırlı sayıda sınır geçiş noktaları
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mevcut. Bu geçiş noktalarında ise Türkiye Cumhuriyeti, Suriyelilere yönelik açık kapı politikası
uygulamakta.Tabi bu durum her Suriyeli sınırdan
geçebilir şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira Suriyelilerin sınırlardan geçebilmesi için yanlarında
mutlaka pasaportlarının olması gerekmektedir.
Öyle ki uluslararası koruma için başvurup kabul
görmüş insanlar bile pasaportları yoksa sınır kapılarından Türkiye tarafına alınmamakta.Sınır girişlerinin kapatılmasının bir sonucu olarak Suriyeli
Türkiye’ye resmi sınır geçiş noktalarından girmeye
çalışmak yerine, çatışmaya taraf olan farklı gruplar
tarafından kontrol edilen ve tutsak alınma ya da
diğer istismar ve ihlallere maruz kalma riskleri
bulunan bölgelerden düzensiz olarak girmeyi
denemek durumunda kalmakta. Bu kaçak girişlerde de can güvenlikleri yok elbette. Bilindiği
üzere ülkemizin yakın tarihi kaçak girişler sırasında
hayatını kaybeden insanlar ile dolu.
Sınır kapılarından yasal yollarla Türkiye’ye geçtikleri zamanda Suriyeliler için yeni bir hayat başlıyor. Her yeni şeyin güzel olması gerekmediği
gibi bu yeni hayat da Suriyeliler için pek güzel
sayılmaz. Belki hayatta kaldıkları için şanslı olduklarını düşünebilirsiniz ancak her geçici koruma
altındakilerin ne kadar insani şartlarda yaşadığı
tartışma konusudur. Peki öyleyse Türkiye’de nasıl
yaşıyorlar?
Geçici koruma altındakilerin bir kısmı
Türkiye’deki akrabalarının yanına taşınırken bir kısmı da birçok ilde belediyeler tarafından hizmet verilen kamplarda hayatını devam ettiriyor. Bir kısım
geçici koruma altındaki ise akrabaları
ile yaşamayı veya kamplarda kalmayı
tercih etmeyerek Türkiye’nin farklı
şehirlerine dağılmak suretiyle kendi
başlarının çaresine bakmayı tercih
ediyor. Böylece yakınlarını kaybetmiş
ve yurdundan uzak düşmüş Suriyeliler için yaşam mücadelesinin yeni bir
evresi başlıyor.
Suriye’deki savaştan kurtularak
ülkemize gelen insanların sosyoekonomik yapısı da farklılık göstermekte.
Her gün sokaklarda gördüğümüz
dilenen Suriyeliler, geçici koruma
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altındakilerinsosyoekonomik tablosu hakkında
bilgi sahibi olmamıza yetmeyecektir. Belli bir birikimi olan da var olmayan da var. Öyle ki özellikle
Güneydoğu Anadolu’daki illerde ticari işletme
açan Suriyelilere sıklıkla rastlayabilirsiniz. Artık
geçimlerini burada kazandıklarını, iç savaş sona
erdiğinde dahi Türkiye’den gitmek istemediklerini
veya işletmelerinden dolayı gidemeyeceklerini
belirtenler de var. Madalyonun öteki yüzünde
ise ucuz işgücü olarak görülen, bakımsız ve korumasız yapılarda kalmak zorunda olan insanları
görebiliriz. Sigortasız ve güvencesiz bir şekilde
kayıtdışı çalışan Suriyeliler, sağlıktan eğitime, ekonomik yoksunluktan can ve mal güvenliklerine
kadar geniş bir yelpazede sıkıntı yaşamaktalar.
Çoluk çocuk, evsiz barksız, güvencesiz bir hayatı
yaşamak zorunda kalanlar için bu ülkenin bütün
insanlarının yardımcı olduğu söylenemez maalesef. Türkiye toplumunda bazı kesimler tarafından
bakıldığı zaman Suriyeliler, kaçak yollardan ülkeye
giren, maaşların düşmesine ve kiraların yükselmesine sebep olan, sokaklarda dilenen, çeşitli suçlara karışan ve toplumun ahlakını bozacak şeyler
yapan insanlar olarak algılanmakta. Bu algı yüzünden ortaya çıkan rahatsızlıklar, çoğu zaman geçici
koruma altındakilere karşı ırkçı tepkiler ve linç
girişimleri olarak karşımıza çıkabilmekte. Örneğin,
Ağustos 2014’te Antep’te bir ev sahibinin Suriyeli
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kiracısı tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar şehirdeki Suriyelilere yönelik linçe dönüştü.
Olayların yaşandığı şehirde Suriyeliler bu yüzden
devlet eliyle ya kamplara gönderildi, ya da ülkelerine geri gönderildi. Kampa gitmek istemeyen ve
geri dönmeyen Suriyeliler ise işyerleri ve evlerine
Türkiye bayrağı asmak zorunda kaldı.
Ülkemizde hâlihazırda kadın olmak, çocuk
olmak, LGBTİ bireyi olmak, engelli olmak zor iken
dini, felsefi inançlara ve kültürel değerlere saygı
yeterince gelişmemişken geçici koruma altındakiler bir de ülkemizdeki bu sorunlarla yüz yüze
kalıyor. Tanıdık oldukları ya da olmadıkları bu toplumsal baskılara karşı göğüs germek zorundalar.
Öncelikle incelemek gerekirse Suriyeli kadınların çektiğieziyetler henüz kaçak girişlerde başlamakta. Mazlum-der Kadın Çalışma Grubu’nun
raporuna göre özellikle “kaçak girişlerin yapıldığı
ve konteynır kentlerin bulunduğu sınır illerinde
kadın geçici koruma altındakiler, insan tacirleri
tarafından cinsel köle haline getirilebiliyor, cinsel
taciz ve tecavüze maruz kalıyor. Özellikle pasaportu olmadığı için kaçak giriş yapanlar ile ailesini kaybettiği için yalnız kaçmak zorunda kalan
kadınlar bu çetelerin ağına düşme riski taşımakta.
Toplumun bir kısmında Suriyeli kadınlara yönelik
algı isegeçici koruma altındaki kadınların toplumun ahlakını, mahallenin namusunu bozduğu
yönünde şekillenebiliyor. Suriyeli kadınların yaşadığı istismarlar erken yaşta evlendirilmek zorunda
kalmaları ve ikinci, üçüncü eş olarak çokeşli evliliklere zorlanmaları şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Suriyeli kız çocukları da üçüncü dördüncü eş
olarak ya da muta nikâhı ile bir geceliğine cinsel
ilişkiye girmeye zorlanabiliyor. Üstelik evlenen
bu kadınlar evde hizmetçi muamelesi görmek
zorunda da kalıyor.1 Kadınların ve kız çocukların
üzerinden gelir elde eden komisyonculuk ya da
aracılık olarak adlandırılan böyle bir sektör de
gelişmiş durumda. Bir de türeyen veya gelişen suç
çeteleri kadınlar üzerinden rant sağlarken kadınlarla bu sömürü koşullarında evlenen erkekler
değil, kadınlar ahlaken suçlu konuma itilmekte.
Bir başka husus, Türk Tabipleri Birliği’nin Suriyeli
geçici koruma altındakiler ile yaptığı bir görüşmelerden yola çıkarak hazırladığı raporda kadınlar için temizlik ve dil sorunları da ciddi sıkıntılar

arasında yer almakta. Öyle ki bazı geçici koruma
altındakiler temiz suya erişimde oldukça zorluk
çekmekte. İstanbul’daki geçici koruma altındakilerle yüzyüze yapılan görüşmelerde kadın sağlığı
ile ilgili aile planlaması, gebe tespiti, gebe muayene ve takibi, aşılama, koruyu ilaç, danışmanlık,
sağlık eğitimleri gibi hizmetler için herhangi bir
yardım alınmadığı ifade edildi.2
LGBTİ’li bireylerin sorunları ise etnik köken fark
etmeksizin can yakıcılığını sürdürürken,geçici
koruma altındakiler özellikle sivil dayanışma
örgütlerinin bu konudaki eksikliğinden dolayı
ayrı bir mağduriyetle karşılaşıyor. Yönelimlerinden dolayı insanlar daha fazla korku ve endişe ile
yaşamak zorunda kalmaktalar. KaosGL Derneği’nin
LGBTİ geçici koruma altındaki bireylerle ilgili çalışmalarından örnek aktarmak gerekirse çalışmaya
göre LGBTİ geçici koruma altındakiler, yardım
kampanyalarında kaymakamlık ya da valiliklerde
“Bunlara yardım etmek caiz midir?” gibi sorularla
bile karşılaşılmıştır.3
Suriye’deki iç savaşın belki de en çok etkilediği
kesimi çocuklar oluşturmakta. Eğer savaştan ebeveynlerini kaybetmeden kaçabilenler varsa kendilerini şanslı görmekteler. Ancak hemen hemen
hepsinin kaybettiği hayalleri var. Yaşamak istenilen evlerden tutun da giymek istenilen kıyafetlere kadar birçok konuda kaybedilmiş hayaller.
Yaşamak için çok zorlu bir mücadeleye daha kendini bile bilemeden atılan minik yüreklerin artık
yaşama dair çok fazla bir beklentisi yok. Tabi ki
bir bütün halindeSuriyeli çocuklar için tablonun
çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Birçok çocuk
eğitim hakkından mahrum kalırken eğitim hakkına erişebilen, diğer geçici koruma altındakilere
göre daha sağlıklı şartlarda yaşayanlar da var. Ulusal kanunlara göre yabancılar dâhil Türkiye’deki
tüm çocukların ilk ve orta öğretimden ücretsiz
faydalanma hakkı vardır. Eylül 2014’te yayımlanan yabancıların eğitime erişimine ilişkin Milli
Eğitim Bakanlığı genelgesi (No: 2014/21) geçici
koruma altındaki yabancıların her ildeki il milli
eğitim müdürlüğü tarafından denetlenen okullar
ve geçici eğitim merkezleri tarafından sağlanan
eğitim hizmetlerine erişimi vardır. Artan Suriyeli
geçici koruma altındaki sayısı devlet kurumlarının,
saptanmış refakatsiz çocukların artan ihtiyaçlarını
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karşılamaya devam etme kapasitesini etkilemektedir. Bu itibarla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yasal
çerçeve altında alternatif düzenlemeler aramaktadır. Geçici koruma yönetmeliği Madde 23 (4)
uyarınca refakatsiz çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda koruma ve
gözetim altına alınacaktır. AyrıcaMEB Müsteşar
Yardımcısı Yusuf Büyük 15.09.2015 tarihinde verdiği bilgilere göre36 bin 720 öğrenci kapasiteli 31
okul inşa edildi. Bu okulların 18’i kamp dışında,
13’ü kamplarda. Kamp dışında bulunan 14 okul
yeniden donatıldı.Saat 14.30’dan sonra okullarSuriyeli öğrencilere tahsis edilmekte. Halihazırda
Ankara’da bu tür çalışan 3 okul var. Kamp içi ve dışı
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okullarda görev yapan 5 bin 600 Suriyeli gönüllü
öğretmene ise her ay teşvik veriliyor. Böylece
Suriyeli çocukların ülkelerindeki gibi olmasa da
en azından daha iyi bir dünyada yaşamak için
hayal kurma dirençleri ve nedenleri olacaktır.
Ancak bütün bunlardan faydalanabilinmesi için
geçici koruma altındakilerin Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nce ‘Geçici Koruma Belgesi’verilmiş olması
gerekmektedir. Buna rağmen bu belge ile ilaç
alınamamaktadır örneğin. Belgesi olmayanların
ise eğitim başta olmak üzere birçok alanda devlet
hizmetinden faydalanamadığı tespit edilmiştir.4
Ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu
raporda geçici koruma altındaki çocukların sağlığı
da ciddi tehdit altında. Rapora göre bebeklerin
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aşıları ve anne sütünden ek gıdaya geçiş beslenmeleri oldukça yetersiz. Ayrıca çocukların,
arkadaşlarından ve yakınlardan uzakta kalmaları,
yabancı bir ülkede bilmedikleri bir dilde anlaşmak
zorunda kalmaları, çocuk işçilerin ortaya çıkması
ve kaldıramayacakları koşullar altında çalışmaları
çocukların ruhsal ve bedensel sağlığına tehdit
olacak sorunlar gözlendi.5
Bir başka mağdur kesim ise “eli silah tutabilen
erkeklerden” oluşmakta. Suriyeli geçici koruma
altındakilerin ‘kentlerini istila etmesinden’ rahatsız olanlar; geçici koruma altındaki erkekler için
“Gitsinler ülkeleri için savaşsınlar” gibi cümleleri
rahatlıkla telaffuz edebilmekteler. Mazlumder
Gaziantep Şubesi’nin 2014 yılında hazırladığı
raporda, görüşme yapılan vatandaşların Suriyeli
kadın, yaşlı ve çocukların gelmesini anlaşılır bulduğu ama savaşabilir durumdaki erkeklerin gelmesini tepkiyle karşıladığı yönünde gözlemlere
yer verilmektedir.
Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındakilerin
yaşadığı sorunlar elbette şu ana kadar anlattıklarımızla sınırlı değil. Güvenlik sorunları geçici
koruma altındakilerin bütün kesimlerine ciddi bir
tehdit iken Işid tehlikesi ile her gün korku içinde
yaşamak geçici koruma altındakiler için sıradanlaşmış durumda. Özellikle Suriye’de yaşadıklarını
Türkiye’de basın/yayın organlarına anlatan/anlatmak isteyen geçici koruma altındakiler üzerinde
bir baskı kurulduğu söylenebilir. Tercümanlar,
gazeteciler, geçici koruma altındakileri organize
eden kişiler baskı gören kesimlerin başında gelmekte. Göç hareketlerinin başladığı günden beri
bu yana tehditler ve baskılar sürekli artmakta iken
30.10.2015 tarihinde bu baskı ortamı zirve noktasına ulaştı. Şanlıurfa’da Özgür Suriye Ordusu’na
bağlı bir internet sitesine Işid’in yaptığı katliamları
aktaran Suriyeli iki gazeteci kafaları kesilmiş halde
evlerinde ölü bulundu. Ayrıca ismini açıklamasını
istemeyen bir Suriyeli geçici koruma altındaki tercüman, Orta Anadolu’da çekilen bir belgesel için
başladığı görevini bırakmak zorunda kaldı. Örnekler elbette çoğaltılabilir. Ancak baskılar altında
yaşayan geçici koruma altındakilerin, güvenlikleri
sağlanmadıkça bu örneklere şüphesiz yenileri
eklenecektir.
Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü

en büyük nüfus hareketlerinin yaşandığı günümüzde geçici koruma altındakiler için gönüllü olarak çalışan sivil toplum örgütleri de mevcut. Kimilerini Suriye’den gelen geçici koruma altındakiler
kimini ise Türkiyeli yurttaşlar kurmuş durumda.
Geçici koruma altındakilerin her türlü ihtiyacını
karşılamak için canla başla çalışan bu yardım ve
dayanışma örgütleri birçok yerellikte kendini göstermekte. Böylece geçici koruma altındakilerin
sorunları bir nebze olsun çözüm bulabilmekte en
azından yabancı ülkede rahatça nefes almalarını
sağlayabilmektedir.
Bütün bu anlatılanlar Suriye’deki iç savaştan
kaçıp Türkiye’ye yerleşen insanlar üzerineydi.
Geçici koruma altındakiler konusunun bir de
Türkiye’yi batı ülkelerine kaçmak için bir yol olarak
kullanılması boyutu var. Suriye’den gelen geçici
koruma altındakilerin önemli bir boyutu Türkiye’de
yaşamak istemiyor. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, DeutscheWelle’e
verdiği demeçte geçici koruma statüsünün geçici
koruma altındakilerin verildiğini ve geçici koruma
statüsünün ise onları bazı haklardan mahrum
bıraktığını belirtti. Nitekim Suriyeli geçici koruma
altındakilerin bu statüde kalıcı çalışma hakları
yok. Türkiye’nin, 1951 Cenevre Sözleşmesi’nden
yola çıkarak Avrupa dışından gelenlere iltica hakkı
vermesi mümkün değildir. Bu sebeple Türkiye’de
Suriyeliler aslında sığınma başvurusu bile yapmamaktadır. Mülteci haklarını elde edemeyen geçici
koruma altındakiler ise mülteci statüsüne kavuşmak için Avrupa Birliği ülkelerine göç etmek istemektedir. Mülteci statüsü elde etmek için Türkiye
üzerinden Avrupa Birliği’ne yapılan yasadışı girişler genellikle karayolu ve denizyolu olarak şekillenmekte. Avrupa’ya geçişler genellikle daha iyi bir
yaşam umuduyla insani şartlardan uzak araçlarla
gerçekleşmekte. Kamyonların, TIR’ların konteynırlarının havasız ortamlarında saatlerce ve gayri
insani koşullarda seyahat eden Suriyeliler, Ege
Denizi’nde kapasitesinden fazla yolcuyla ve açık
deniz koşullarına uygun olmayan araçlarla ölümü
dahi göze alarak yasadışı geçişlere razılar. Üstelik
bu umut yolculuğu için dolandırıldığı halde bir
daha deneyenler dahi var. Onbinlerce insan yasadışı yollarla Avrupa Birliği’ne üye ülkelere geçerken binlerce insan da maalesef bu girişimlerinde
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başarılı olamayıp hayatlarını kaybetmekteler. Türkiye medyasının
son zamanlarda ilgi gösterdiği ama
yıllardır devam eden can kayıpları
karşısında Suriyeli geçici koruma
altındakiler, zaten ölümden kaçtıklarını, eğer Avrupa’ya gidemezlerse
insani şartlarda yaşamın mümkün
olmayacağını belirtmekteler.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa
Birliği arasında ise geçtiğimiz günlerde imzalanan işbirliği anlaşması
imzalandı. Bu anlaşmaya göre belli
bir miktar mali destek karşılığında
Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti
topraklarında misafir edilecek.
Ancak bu anlaşma imzalanmadan
önce dikkat çekilmesi gereken bazı
hadiseler yaşandı. Uluslararası Af
Örgütü, Türkiye yetkililerinin mülteci ve geçici koruma altındakileri
yakaladığı, alıkoyduğu ve savaş bölgelerine geri dönmeye zorladığına
dair güçlü delillere yer veren bir rapor
yayımladı. ‘Avrupa’nın Bekçisi’ başlıklı rapor Eylül
ayından beri, AB-Türkiye göç görüşmeleriyle paralel olarak Türkiye yetkililerinin, yüzlerce mülteci
ve sığınmacıyı otobüslere bindirerek, avukatları
ve aileleriyle görüştürülmeden tutuldukları, bin
kilometreden fazla uzaklıktaki izole alıkonma
merkezlerine nasıl taşıdığını göstermekte. Bazıları mütemadiyen günlerce kelepçelendiğini,
dövüldüklerini ve kaçtıkları ülkelere zorla geri
gönderildiklerini bildirmekte.6
İnsanca bir yaşam için mücadele yürüten geçici
koruma altındakileri, birlikte yaşam konusunda
cesaretlendirecek ve misafirperverliğimizi ortaya
koyacak davranışları sergilemek her vatandaştan
öte her insanın görevi olmalıdır. Burada gerek Birleşmiş Milletler gerekse aman ülkemize gelmesinler diyen Avrupa Birliği’ne üye devletlerin de daha
fazla sorumluluk alması gerekmekte elbette. Herkes üzerine düşen sorumluluğun bilincine sahip
olmalı ki insanlar ülkelerini terk etmek zorunda
kalmasın. Toplumlararası iletişimin savaşla değil
barışla ve sevgiyle kurulduğunu görebilecek miyiz
acaba?
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KAYNAKÇA
• Mazlumder Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Geçici koruma
altındakiler Raporu
• http://www.mazlumder.org/webimage/MAZLUMDER%20
KAMP%20DIŞINDA%20YAŞAYAN%20KADIN%20GEÇİCİ KORUMA
ALTINDAKİLAR%20RAPORU(22).pdf
• Suriyeli Geçici koruma altındakiler ve Sağlık Hizmetleri Raporu
/ Türk Tabipleri Birliği
• KaosGL Derneği raporu http://kaosgldernegi.org/haber.
php?id=7476
• Uluslararası Af Örgütü HAYATTA KALMA MÜCADELESİ TÜRKİYE’DEKİ SURİYE’DEN GELEN MÜLTECİLER Raporu
• http://amnesty.org.tr/uploads/docs/hayatta-kalmamucadelesi-turkiye’deki-suriye’den-gelen-multeciler720.pdf
• Suriyeli Geçici Koruma Altındakiler ve Sağlık Hizmetleri Raporu
/ Türk Tabipleri Birliği
• ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: AVRUPA’NIN BEKÇİSİ
TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK ALIKONULMALARI VE SINIRDIŞI EDİLMELERİ
http://amnesty.org.tr/uploads/Docs/avrupaninbekcisiraporu912.pdf

“Bir gün, bir parkta otururken biliyorum
Bir el yağmurla dokunacak omuzuma
Bir çift göz, bir davet, bir kalp
Çoluğu çocuğu terk edeceğim.
Yapraklar dökülecek, çiçekler solacak
Av. Tahir ELÇİ

Bir sonbahar, bir sabah ve bir yağmur olacak
Toprak ve insan kokularıyla,
Uğultulu bir sarhoşluk içinde, yıllar için
Başımı alıp gideceğim.”

Stj. Av. Eren GÖNEN

4

9 yaşında, 28 Kasım 2015’te kaybettik barış
elçisini. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört
Ayaklı Minare’nin çatışmalarda gördüğü
zarar üzerine yapılan basın açıklaması sırasında
öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Tahir
Elçi, pek çok davada hak savunuculuğu yaptı.
1966 yılında Cizre’de dünyaya gelen Tahir Elçi, ilk
ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1991
yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. 1992 yılından itibaren Diyarbakır’da
serbest avukatlık yapan Elçi, 1998-2006 arasında
Diyarbakır Barosu’nda yönetici olarak görev yaptı.
Bu süre zarfında Almanya’da bulunan Avrupa
Hukuku Akademisi’nde (ERA) uluslararası ceza
hukuku ve ceza yargılaması eğitimi gördü. Birçok
ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak
katıldı. Ayrıca 1998 yılından bu yana staj eğitimi
ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları
hukuku alanında seminerler verdi.
Kasım 2012’de Diyarbakır Barosu Başkanı seçilen Elçi, 2014 yılı olağan genel kurulunda yeniden
Baro Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda İnsan
Hakları Derneği üyesi olan Tahir Elçi, ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi

Turgut UYAR

Bilim Danışma Kurulu ile Türkiye İnsan Hakları
Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyeliği görevlerini
de yürütmekteydi.
Av. Tahir Elçi, 90’lı yıllardaki yargısız infaz, faili
meçhul cinayetler, köy yakma davalarında mağdur
avukatlığı yaparken Diyarbakır ve bölgedeki hak
ihlalleriyle ilgili de çalışmalarını sürdürüyordu. 22
Ekim 1993’te Lice’de 16 kişinin öldürüldüğü, çok
sayıda ev ve işyeri yakıldığı, yüzlerce kişinin göçe
zorlandığı Lice Davasının, 21 faili meçhul cinayet
nedeniyle açılan Temizöz davasının, Kuşkonar ve
Koçağılı köylerinin savaş uçakları ile bombalanması nedeniyle vefat eden 38 kişi ile ilgili davanın,
ayrıca Roboski davalarının da aralarında olduğu
pek çok insan hakkı ihlali sayılan toplumsal davaların AİHM ve mahkemeler nezdinde hak savunuculuğu yaptı.
Hayatı boyunca barışı ve insan haklarını savunan Av. Tahir Elçi, hemen yanıbaşında ve üstelik tarihi değer ve önemine dikkat çektiği sırada
Dört Ayaklı Minare’’nin ve kadim insani değerlerin
savunucusu oldu. Son sözlerinde bile barışı ve
yaşamı savunmaya devam etti. Kendisini katledenleri lanet ama onu özlemle anıyoruz.
2015/2 | Hukuk Gündemi 61

S TA J Y E R AV U K AT D O S YA S I

DİKKAT! BU YAZI
REKLAM İÇERMEZ!..

G

Stj. Av. Engin TEKİN

ünümüzde bireylerin bir yarış halinde
oldukları yadsınamaz bir gerçek. Bu yarışın bir boyutu da artık müşteri sayısını
artırmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak her
yarış için uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Burada, rekabet olarak adlandırdığımız öne
geçme çabasının hukuka ve ahlaka uygun yapılması istenir. Aksi durum ise, yani rekabetin, reklamın aldatıcı olması, dürüstlük kurallarına aykırı
kullanımı haksız rekabete vücut verir ve hukuk
düzeni tarafından yaptırıma tabidir. Nitekim,
Türk Ticaret Kanunu (TTK), rakipler arasında veya
tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri
etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı
davranışları haksız rekabet olarak nitelendirmiştir (TTK md. 54). Çünkü; aldatıcı reklam kullanan
kimsenin rakiplerine göre, müşteriler üzerinde
emek ürünü olmayan ve hak etmediği bir etki
sağladığı kabul edilir.
Peki avukatlık mesleğinde durum nasıl?
Avukatlık Kanununun 1. Maddesi, avukatlığın
bir kamu hizmeti olup, serbest meslek faaliyeti
olduğunu belirtmektedir. Burada avukatlığın
kamu hizmeti niteliğini öne çıkaran bir görüş
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avukatlık için reklamın gereksiz olduğunu savunurken1 diğer bir görüş ise, serbest meslek niteliğini öne çıkarıp bize bir yarışın içinde olduğumuzu hatırlatıp avukatın reklam hakkı olduğunu
savunur.
Avukatlığın nitelikleri, mesleğin yapılması aşamasında reklamı yasaklamaktadır. Ancak, avukatlık gibi bir serbest meslek faaliyetinin rekabet
içinde geçmesi de kaçınılmazdır. Aynı yerde, aynı
iş sahibine hizmet sunabilecek birden fazla avukatın olması durumunda bir tercih yapacak olan iş
sahiplerinin avukatları tanıması da onun meslek
adamını seçme özgürlüğüdür2.
Avukatlık serbest meslek faaliyeti olsa da ticari
bir faaliyet değildir. Ancak, mesleki bilgi birikimini,
tecrübelerini iş sahiplerine sunmak, bu tanıtımı
yaparken de işi alabilmek için iş sahiplerinin dikkatini çekmeye çalışması avukatın doğal hakkıdır.
Bu durumda, avukatın kendisini tanıtması nasıl
olacaktır? Burada önem arz eden husus; yapılanın
tanıtım boyutunu aşmamasıdır3. Çünkü, tanıtımın
1 Burcuoğlu, Haluk, Reklam Yasağı ve Barolar, Günışığı, 2003, S.2, s. 34.
2 Güner, Semih, Avukatlık Hukuku,Yetkin Yayınları, Ankara 2011, s. 516.
3 TBB Disiplin Kurulu, 06.06.2003 tarihli, E.2003/63, K.2003/168 sayılı
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bilgi verme amacını aşıp reklam niteliğine kayması
yasak olarak belirlenmiştir. Avukatlık Kanunu md.
55, ‘’Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları
ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında
avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka
sıfat kullanmaları yasaktır.’’ şeklindeki düzenleme
ile bu yasağı net bir dille ifade etmiştir. Ayrıca, aynı
maddede bu yasağa ilişkin esasların ayrıntılı bir
şekilde Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek
yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Nitekim,
TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği4 ile yasağa ilişkin
sınırlar detaylı bir şekilde çizilmiştir. Avukatlar,
avukatlık ortaklıkları, avukatlık büroları, avukat
stajyerleri ve dava vekilleri bu yasağın kapsamı
olarak sayılmıştır. (RYY md. 2)
Yönetmeliğe genel olarak bakacak olursak; ele
aldığı ilk husus tabela olmuştur. Şöyle ki; tabelada
avukatlık unvanı ile ad ve soyad, varsa akademik
unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire
numarası telefon numarası, internet adresi ile
e-posta adresi yer alabilir. Belirlenenlerin dışında
unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında
yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim,
fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez. Ayrıca,
bina cephesine birden fazla tabela asılamayacağı,
ışıklı olamayacağı, en fazla iki renk kullanılabileceği, tabelanın boyutunun 70 x 100 cm olabilceği
tabela hususunda öne çıkarılan diğer kurallardır.
RYY md. 6 ile de basılı evraka ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiştir. Kartvizit ve diğer basılı evraklar
reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamazlar. Basılı
bu evraklar üzerinde de sadece avukatlık unvanı,
varsa akademik unvan, ad ve soyad, adres, telefonfaks numaraları, internet ve e-posta adresleri ile
bağlı bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil
numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası
yer alabilirler.
Yönetmelik kapsamında ayrıca medya ile ilişkilerin nasıl kurulacağı, internetten yararlanma
koşulları, telefon rehberinde nasıl yer edinilebileceği, nelerin reklam sayılacağı da ayrıntılı olarak
belirtilmiştir (RYY md. 7, 8, 9).

Reklam yasağına ilişkin bazı örnekler vermek
gerekirse;
* İş elde etmek için ad, soyad ve büro adresini
içeren broşür, masa takvimi dağıtılması
* Davayı kazanmayı taahhüt etme, kazanamazsa
avukatlık ücreti almayacağını beyan etmesi
* Yasada belirtilenler dışında unvan kullanma
(Emekli Hakim, Emekli Yargıtay Üyesi vb.)
* Basında reklam amacı güden haber türündeki yayınlar
* Avukatın kartvizitinin büyük boyutlarda
olması
* Web sayfası oluşturup mail yoluyla reklam
yapmak
* Web sitesinin yabancı dilde olması vb. gibi
durumlar yasak olarak sayılmıştır.
Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik ile getirilen
bu sınırlamaların bir kamu hizmeti olan avukatlık
mesleğini, meslektaşlar arasında haksız rekabetin
yaratılmasını, mesleğin ticarileştirilmesini, avukatların iş sahipleri karşısında bağımsızlıklarını
kaybetmesini önlemek için getirilen kurallar olduğunu söylememiz gerekmektedir5.
Son olarak ülkemizde durum böyle iken bazı
yabancı ülkelerde avukatların reklam yasağının
bu denli katı olmadığını belirtmekte de fayda
görmekteyiz. Örneğin, İsviçre’de avukatların haklı
bir neden varlığı halinde gazete ve dergilere ilan
verebilecekleri kabul edilmiştir6. Yine, Amerika’da
Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesinin reklam
konusunda kabul ettiği ilke karara göre, aldatıcı
nitelikte değilse avukat tarafından yapılan reklam,
anayasada koruma altına alınan ifade özgürlüğü
kapsamında kabul edilmektedir ve yol kenarlarındaki reklam panolarında, alışveriş poşetlerinde,
televizyon kanallarında reklam yapılabilmektedir7.
Akıllarımıza Av. Faruk Erem’in “Bir ülkenin uygarlıkta hangi düzeye ulaştığını görmek için en iyi
ölçü o memleketin avukatlarının ne derece özgür
olduklarına bakmaktır.” sözünü de getirdiğimizde
bu yasağın makuliyeti konusundaki
yorumunu size bırakıyoruz.

kararında soru cevap formu ile ücretsiz danışmanlık yapılmasının
tanıtım boyutunun aşıldığı ve haksız rekabete yol açıldığı sonucuna
ulaşmıştır. (TBBD, 2003, S.49, s. 351).
4 RG, 21.11.2003, 25296.

5 TBB Disiplin Kurulu, 10.10.1998 tarihli, E.998/97, K.998/129 sayılı
kararı (TBBD, 1999, S.1, s. 215).
6 Güner, s. 532.
7 Güner, s. 534.
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CMK
Stj. Av. Sıla ŞENEL – Stj. Av. Recep KARAHAN
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C

eza Muhakemeleri Kanunu kapsamında
barolarca yürütülmekte olan CMK uygulamaları hakkında bilgi edinmek ve bunları
sizlerle paylaşmak için uygulamanın merkezine
Ankara Barosu CMK Merkezi’ne ziyarette bulunduk. Merkezdeki yetkilerle birebir görüşerek bilgiyi kaynağından alıp sizlerle paylaşmak istedik.
Arı kovanı diyebileceğimiz merkezin kraliçe arısı
yani merkez başkanı Av. Gülsemin Kaya ile görüşüp merak ettiklerimizi sorduk, sağ olsun büyük
ilgi ile sorularımıza cevap verme nezaketini gösterdi. Bunun için kendisine ve tüm merkez çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.
CMK uygulaması Ankara Barosu nezdinde
bir merkez olarak çalışmaktadır. Asıl görevi
Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerden gelen
müdafii ve zorunlu müdafii taleplerini kanunda ve
yönetmelikte belirlenen usuller çerçevesinde karşılayarak ceza yargılamasına hizmet etmektir. Bu
işlemleri baro adına kurul olarak sürdürmektedir.
ABEM’nde 5.katta bir merkezde bu işlemler yapılmaktadır. Merkezde sigortalı çalışan daimi personel tarafından 24 saat taleplere cevap verilmeye
çalışılmaktadır. Bu kişiler avukat olmayıp ücretleri,
sigortaları ve tüm işçilik alacaklaro Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Gelen görevlendirmeler bilgisayardan otomatik atama şeklinde
gerçekleşmekte ve Sistem gönüllü avukatlar aracılığıyla işlemekte olup merkez tarafından verilen sertifikayı alan avukatlar istedikleri takdirde
ortalama bir puanla sisteme dahil olabilmektedir.
Puanın ortalama bir puan olması sistemdeki diğer
gönüllü avukatlara haksızlık yapılmaması esasına
dayanıyor.
Şu anda Ankara Barosu sisteminde 2593 tane
gönüllü avukat bulunuyor. Soruşturma aşaması
ve kovuşturma aşaması olarak iki görevlendirme
esası bulunmaktadır. Bu aşamalarda alınan görevlendirmelerdeki ücret farkıyla doğru orantılı olarak farklı puanlama esası da gözetilip bir denge
kurulmaya çalışılmakta, sistemde kabul ve ret
puanlamaları da bulunmaktadır. Verilen görev
kabul edildiğinde soruşturma aşaması için 1 puan
ekleniyor, her ret içinse 0.2 puan ekleniyor. Yani
beş tane görevi reddettiğinizde bir tane görev
kabul etmiş kadar puan alıyorsunuz. Bu arada ret
puanı almamak için varsa eğer mazeret sunarak

görevlendirmeyi kabul etmeme gibi bir imkan da
söz konusu. Alınan her puan sıralamada biraz daha
geriye gitmenize sebep oluyor. Böylece siz puan
kazandıkça ve sıralamanız ilerledikçe sisteme yeni
dahil olan gönüllü avukatlara da görevlendirme
gelmektedir. İnce bir denge söz konusu olduğu
için tüm bu işlemler bilgisayarlar aracılığıyla yapılıyor. Baronet’te her avukatın bir kullanıcı adı ve
şifresi bulunmaktadır. Buradan görevlendirmeler,
sıralamadaki yeriniz, kimin kaçıncı sırada olduğunu görülebilmekte.
Diğer barolardan farklı olarak Ankara Barosu
uygulamada sorun yaşanmaması için sadece bir
seminer yapıp görevlendirme yapmıyor. Yılda
5-6 seminer ile sertifika alacak avukatları sahaya
hazırlamak istiyoruz. Çünkü şu an pratikte çokça
sorun yaşanıyor. Gelen şikayet dilekçelerinin sayısı
bir hayli fazla. Eğitimin yeterli olmadığı kanısına
sahip olan Av. Gülsemin Kaya “Sadece bir seminer
görüp sertifikalarını alan avukatların görevlendirme konusunda yeterli olduğunu düşünüyor
musunuz?” diye sorduğumuzda; şikayet dilekçeleriyle hazır bir cevap almış oluyoruz. Uygulamada
bu tarz sorunların çokluğu Ankara Barosu’nu seminer sayısını arttırmaya yöneltmiş. Tabi bir de bu
seminerlere katılmak istemeyen meslektaşların
varlığı da diğer bir sorun.
Sisteme yeni dahil olan avukatlara sağlanan
yeni bir imkan da puan indirimi uygulaması. 1-3
yıl kıdemli yeni avukatlara soruşturma aşaması için
5 puan, kovuşturma aşaması için 5 puan indirim
söz konusu. Bu da mesleğe yeni atılan avukatlara
bir katkı demek oluyor. Çünkü 2015 başından itibaren sadece Ankara’da soruşturma için 24453,
kovuşturma için 13510 görevlendirme yapılmış.
Verilen bu rakamlar Ankara’daki ceza yargılamasının % 40-45’ini oluşturmaktadır. Bu ciddi bir oran
gerçekten.
Çoğumuzun bilmediği bir husus ise, istediğiniz listeden görev alabiliyorsunuz. İsterseniz
soruşturma aşamasında isterseniz kovuşturma
aşamasında görev almak istiyorum diyerek bu
listeden görev alabilirsiniz. Ayrıca Ankara Barosu
CMK Merkezi’nin aldığı diğer bir kararla bir avukat
yanında sigortalı çalışmanız durumunda hafta
sonu görevlendirmeleri alabilirsiniz. Böylece
çalıştığınız yerle iş bakımından sorun yaşamamış
2015/2 | Hukuk Gündemi 65

S TA J Y E R AV U K AT D O S YA S I
oluyorsunuz. Yine bir diğer güzel haber ise gece
görevlendirmelerine ilişkin. Çekinen arkadaşlar
gece görevlendirmesi almayabiliyorlar. Şubat
ayında kabul edilen kararla birlikte getirilen başka
bir yenilik söz konusu. Otopsi listesi denilen farklı
bir listeden görevlendirme aldığınızda kabul
puanı olarak 1 puan değil, 0.50 puan ekleniyor.
Böylece çok tercih edilmeyen bu alana da teşvik
sağlanmaya çalışılıyor. Bu paragrafta güzellik ve

yeniliklerden bahsetmişken yine çoğumuzun bilmediği önemli bir hususu da buraya yazalım da
neşemiz tam olsun.
Herkes bürosunun kayıtlı olduğu bölgedeki listeye dahil oluyor. Merkez ve ilçe listeleri farklı tutuluyor. Yani ofisiniz Sincan’da ise size Sincan bölgesindeki görevler veriliyor. Böylece yönergedeki
“1 saat içinde çağırıldığı yere ulaşma” koşulunun
sağlanması kolaylaştırılmış oluyor. Bir de kadın
avukatlar için araç tahsisi konusu var, önemlidir.
Kadın avukatlar merkezi arayıp görevlendirme
için araç tahsisi talebinde bulunabiliyor. Hafta içi
sabah 05:30’dan gece 24:00’e kadar bu imkanlardan yararlanabiliyorlar. Bu konuda baromuz pozitif ayrımcılık yapıyor. Hafta sonu ve resmi tatillerde
ise bu saatler 08:00-24:00 olarak değişmektedir.
Av. Gülsemin Kaya ile sohbetimiz devam ederken, Merkez başkan yardımcısı Av. Bülent Teoman
Özkan bazı önemli hususları bizimle paylaşıyor.
Acaba bu ücret konusunu nasıl açabiliriz, daha
doğrusu yetersiz olduğu yönündeki söylentileri
66 Hukuk Gündemi | 2015/2

nasıl gündeme getirebiliriz diye düşünürken
Av. Bülent Teoman Özkan ücret konusunda
yaptığı açıklamayla bizi bu durumdan kurtarıyor. Ücretlerin yapılan işin karşılığını vermediğini yönergedeki “gönüllü avukatlar” ibaresinin
sorumluluklarından yola çıkarak açıkladı bize.
Gece görevlendirmelerinde bazen araç bulunamaması, gidiş gelişlerde yaşanan sıkıntılar yargılamanın uzaması ve gönüllü
avukatın çokça zamanını
alması; bunlar hep özveri
gösterilerek yapılabilecek
işler yani ücret odaklı yapılmaya çalışıldığında aksaklıkların meydana geldiğini
vurguluyor.
Ayrıca sistemde 10-15
yıllık avukatların da bulunması gerektiği kanısında.
Çünkü genellikle genç
avukatların ücret bakımından kalkınması düşünülerek onlara yönelik fırsatlar
yaratılmakta ama bazı genç
avukatlar aldığı ücreti az
bulması nedeniyle maalesef görevlerini layıkıyla yerine getirmemekte bu
da sistemde aksaklıklara neden oluyor. Bunlar göz
önüne alındığında deneyimli avukatların sistemde
kalması ve genç avukatların özverili bir şekilde
görev sorumluluklarını yerine getirmeleri elzemdir. Son olarak Av. Bülent Teoman Özkan barolarca
üstlenilen bu görevin aslında bir kamu görevi
olduğunu ve hatta zorunlu hale getirilmesinden
yana olduğunu ekliyor. Ücret konusunda Av. Gülsemin Kaya bizi bilgilendirmeye devam ediyor.
Merkez Başkanı; ödemelerin savcılık tarafından
yılda 3 defa yapılmakta olduğunu, Ankara Barosu
olarak ödeneklerin gecikmesi gibi bir sorunlarının
bulunmadığını ilave ediyor.
Adalet Bakanlığının CMK sistemine bakışını
sorduk haliyle. Av. Gülsemin Kaya bu konuda yakınıyor çünkü bakanlığın barolarca iletilen taleplere
cevap vermediğini bu yüzden de aksaklıkların
meydana geldiğini söylüyor. Baro olarak iletilen
taleplerin sonuçsuz kaldığı görülüyor. Bu konuda
neler yapılabilir? İstanbul Barosu daha önce sesini
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duyurabilmek için tüm CMK görevlendirmelerini
iptal etmiş. Fakat bunun yeterli olmadığı görülmüş, bunun için merkez başkanımız tüm baroların birlikte hareket etmesinden yana. Başka türlü
taleplere cevap verilmediği görülmekle toplu
mücadelenin sonuç doğuracağına inanmaktayız.
Son bölümde CMK Merkez Başkanı Av. Gülsemin
Kaya biz stajyerlere şunu söylemek istiyor; “Yapılan iş para bazlı değil, gönüllülük esası gerektiren
önemli bir iş. Herkesi dahil edebilecek bir sistem

haline gelmesi lazım. Yapılan işin sorumluluğu
çok fazla bunun para ile karşılanması çok zor.
Mesleğe yeni başlayacak olan meslektaşların bu
sorumluluğu bilip sisteme dahil olmasını temenni
etmekteyim. Baro olarak Ankara’nın ceza yargılamasının % 40 gibi bir oranını temsil etmekteyiz.
Bu yüzden de ceza yargılamasının çok önemli bir
yerinde görev alacak meslektaşlarımızın, Adaletin
sağlanması için bu önemli görevin bilincinde olup
işe koyulmalarını çok isteriz.”
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KURULLARI
TANITIYORUZ
BÖLÜM 2

ADLİ YARDIM

H

KURULU
Stj. Av. Recep KARAHAN – Stj. Av. Sıla ŞENEL

ukuk Gündemi ekibi olarak Ankara
Barosundaki kurulları tanıtmaya devam
ediyoruz. Bu sefer de Adli Yardım Kurulunu
sizlerle tanıtmak için Adli Yardım Merkezini ziyaret ettik. Kurul Başkanı Av. Mihriban Şentürk’e ve
Başkan Yardımcısı Av. Hakkı Umut Tufaner’e bizi
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aydınlattıkları için teşekkürü borç biliriz. Ayrıca
samimiyetleri için de teşekkür ediyoruz.

Merhabalar öncelikle görüşme teklifimizi kabul etme
inceliğiniz için teşekkür ederiz. Genel olarak bir başlangıç yapacak olursak, bize Adli Yardım Kurulundan
bahsedebilir misiniz?
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Av. Hakkı Umut TUFANER: Adli yardım sistemi
hak arama özgürlüğü/hürriyeti ile insanların mağduriyetini azaltmaya yönelik bir sistemdir. Öncelikle belirtmeliyim ki bu merkez sayesinde mesleğe yeni dahil olan arkadaşlarımız ciddi anlamda
tecrübe kazanmaktadırlar. Çünkü uygulamada çok
uç örneklerle karşılaşıyoruz. Meslekte az rastlanan
durumlarla karşılaştığımız oluyor. Bu da gerçekten
tecrübe anlamında çok önemli bir durum. Bu işi
hakkıyla yapmak için öncelikle oturmuş bir sisteme ihtiyaç var. Mesela İstanbul Barosunda adli
yardım diye bir merkez yok, gönüllü avukatlar
arasından kim müsaitse nöbeti onlar tutuyorlar.
Ankara Barosu olarak bunu zamanında diğer barolara anlattığımız da oldu.
Av. Mihriban ŞENTÜRK: Sistem oturmuş denilebilir, yasada ve barolarda yeri olan bir alan. Fakat
Ankara Barosu olarak bir adım öndeyiz denilebilir.
Bizim bu alanla ilgili olarak bir yönergemiz var.
Kullandığımız yöntem CMK sisteminde kullanılan yöntemle benzerlik göstermektedir. CMK sisteminde olduğu gibi bir bilgisayar programı ve
gönüllü avukatlarla yürütülen bir hizmet. Puan
esası bu sistemde de geçerli. Sisteme dahil olmak
için stajını bitirmiş olmakla beraber yaptığımız
seminerlere katıldıktan sonra bir sertifika alıp sisteme hakkaniyet kuralı gereği ortalama bir puanla
dahil oluyorlar meslektaşlarımız. Bilgisayardaki
programa göre sıra kime gelmişse o atanıyor.
Puanlamayı, atamaları vs. hep bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Dışarıdan bir müdahale mümkün
değil, bu da sistemin adil ve objektif bir şekilde
işlemesini sağlıyor.
Av. Hakkı Umut TUFANER: Her konuda olduğu
gibi adli yardım konusunda da lider baroyuz.
Av. Mihriban ŞENTÜRK: Aynen öyle, bence
de. Bizim yönergemizi alıp uygulayan barolar da
var. Çok enteresan bir durumla karşılaşıldığında,
baromuzu arayıp fikir alışverişinde bulunanlar var.
Bu çok güzel bir şey.
Av. Hakkı Umut TUFANER: Adliyede ikinci katta
Adli Yardım Merkezimiz var. Merkezde bir sekreter
arkadaşımız ve bir de kurul üyemiz var. Oraya gelip
yerinde de görebilirsiniz. Ayrıca Ankara Barosunda
her Cuma toplantımız oluyor, vaktiniz varsa gelip
katılabilirsiniz. Her cuma saatler süren toplantılarda bize yapılan başvuruları değerlendiriyoruz.

Tam da isabet oldu başvuruları neye göre değerlendiriyorsunuz, nasıl görüşülüyor bu hususlar?
Av. Mihriban ŞENTÜRK: Cuma günleri dediğimiz gibi toplanıyoruz kurul üyeleriyle. Yapılan
başvuruları değerlendirip karar vermeye çalışıyoruz. Her Cuma 13:00’de başlayıp bitiş saati
belli olmayan uzun müzakereler sonucu kararlar
alınmaya çalışılıyor. Başvuru talepleri/dilekçeleri
en ince ayrıntısına kadar incelenmeye çalışılıyor.
Başvuruda hukuki yararın olup olmadığına bakıyoruz öncelikle.
Av. Hakkı Umut TUFANER: Mesela bir keresinde
bir kadın bana gelip “Ben kaderime dava açmak
istiyorum”dedi. Hukuki yarar yokluğundan başvuruyu reddettik. Gerçekten o anı unutamadım,
çok dokunaklı bir hikayesi vardı. Oturup uzun
uzun konuştuk.
Av. Mihriban ŞENTÜRK: Hukuki yarar ve ekonomik durum kriterlerimiz var. Bu iki kritere göre
başvuruyu değerlendiriyoruz toplantıda. Dava
açmada başvurucunun hukuki yararı var mı ona
bakılıyor, sonra da başvurucunun ekonomik durumunu araştırıp gerçekten adli yardıma ihtiyacı var
mı yok mu inceleniyor. Bunlar değerlendirilip bu
kriterler sağlandığında gönüllü avukatlar listemizden sıra kimdeyse ona atamada bulunuyoruz.
Av. Hakkı Umut TUFANER: Bu Pazar günü bahsi
geçen seminerlerimizden biri olacak buraya gelip
seminere de katılabilirsiniz. Seminerlerin ne üzerine olduğuna dair bir fikir edinmiş olursunuz.
Av. Mihriban ŞENTÜRK: Adli yardım uygulamasında aile hukukunun ağırlıkta olduğunu söylemek mümkün. Seminerlerimize gelenler genelde
alanlarında uzman kişiler ya da Yargıtay üyelerinden oluşuyor. Mesela bu Pazar günü yapılacak
seminere Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eski üyelerinden Mustafa Ateş Bey gelecek. Gelenler uzman ve
hakimler olunca uygulamada gördüklerini bizimle
paylaşmış oluyorlar. Problemlerin nelerden kaynaklandığını onlardan dinlemek meslektaşlarımıza
büyük katkı sağlıyor.

Uygulamada daha çok kadın mağdurların adli yardıma başvurduğu doğru mudur? Buna karşılık gönüllü
avukatların yüzde kaçı kadın avukatlardan oluşuyor?
Av. Mihriban ŞENTÜRK: Bizim Adli Yardım
Kurulu olarak alt kurullarımız var. Mesela Gelincik
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Merkezi ayrı bir merkezdir ama normalde adli yardımın alt kuruludur. Bu kurul daha çok direk travmatik, direk akut durumda olan şiddet mağduru,
tehlike altında olan kadınların adli yardımlarını
karşılıyor. Bu kurul da artık ayrı bir kurul olarak
oluşturulmuş durumda. 24 saat hizmet veriyorlar.
Derhal müdahale ediyorlar, kadın sığınma evine
yerleştirmeye kadar her şeyi yapmaya çalışıyorlar.
Yine alt kurullarımızdan Göç ve Mülteci Hukuku ile
ilgili bir kurulumuz var. Artık o da ayrı bir kurul olarak görev yapmakta. Bu kurul ise sınır dışı edilmek
üzere toplanan kişilerin hukuki yardımlarını üstlenmekte. Göç idaresinden de bu bakımdan başvurular gelmekte. Aleyhte durumlarda acil cevap
verilmesi gerekiyor bu durumda ivedi atama yapıp
başvurulara cevap vermeye çalışıyoruz. Olumlu
sonuçlar alınıyor. Suriyeliler yoğunlukta bu aralar,
bize adli yardım talebiyle geldiklerinde avukat
ataması yapabiliyoruz. Bu şekilde atama yaptığımız dosyalarımız da var. Fakat uygulamada bu
anlamda sorunlar yaşıyoruz. Gelen kişinin kimliği
yok vekaletname çıkaramıyoruz. Biz de bu konuda
mahkemeyle emniyetteki kayıtları esas alınsın diye
çok uğraştık, en son meslektaşımıza süre verildi.
Reddedilmedi, devam ediyor.

Biraz da görevlendirmeler hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Av. Hakkı Umut TUFANER: Stajını bitirip seminerlere katılan meslektaşlarımız ortalama puanla
sisteme dahil oluyor. Önce görev almak istedikleri
hukuk alanında kendilerine atamalar gerçekleştiriliyor. Tabi ortalama puanla dahil oldukları için
kısa sürede görevlendirme geliyor. Hem mesleki
tecrübe anlamında hem de yaptıkları işin bedeli
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olarak verilen ücret anlamında adli
yardımın bir katkısı görülebilir. Verilen
ücret tabi ki de işin karşılığı olamaz. Bu
husus da fondan kaynaklı bir problem
olarak karşımıza çıkmakta. Devlet, Türkiye Barolar Birliği’ne, TBB de barolara
bazı kriterlere göre fonu dağıtmakta.
Devlet gelirlerinden belirli oranlarda
Barolar Birliği’ne adli yardım için belirli
aralıklarla fon aktarılmakta. Adli Yardım
Kurulunun yaptığını bir kamu hizmeti
olarak da görmek mümkün. Avukat
olarak yapılan işin bir ucu özel hukuka dayansa da
Adli Yardım ve CMK gibi uzantılarda kamu yönü
açıkça ortaya çıkmakta aslında.

Sisteme yeni dahil olacak biz stajyerlere ve meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz Adli Yardım
hakkında?
Av. Mihriban ŞENTÜRK: Öncelikle bu sisteme
dahil olacak meslektaşların kendilerini geliştirme
fırsatını yakaladıklarını söylemek isterim. Genelde
sisteme yeni dahil olanlar da genç meslektaşlarımız zaten. Aynı zamanda bir ücret desteği de
oluyoruz onlara. Yapılan iş çok önemli ama ekonomimizi de düşünmemiz lazım. Ücret bir amaç
olmasa da bir araç. Yeme, içme, barınma gibi her
türlü ihtiyacımızı o kağıt parçasıyla karşılıyoruz
sonuçta. Bunu da bir noktaya kadar anlayabiliriz. Meslektaşımız bunu düşünüp sisteme dahil
olmak isteyebilir. Ancak birinci sırada düşünmeleri
gereken şey, adli yardımın gerçekten hak arama
hürriyeti olduğunu ve bu hak arama özgürlüğü
önündeki ekonomik engelleri kaldırmak için bu
sisteme dahil olduğunu bilmelerini isterim. Adli
Yardımda görev alan arkadaşlar bu kaygıyla değil
sosyal bir hak olması hasebiyle yer alıyor. Şu da
önemli, gelen başvurucunun bir tercih hakkı
yok. Gittiği avukatı sistem belirliyor. Bu bilinçle
başvurucuyla buluşmalarında fayda var, iletişim
açısından. Meslektaşlar bu bilinçten uzaklaştıklarında problemler oluşmaya başlıyor. Şikayet
dilekçeleri işte o zaman gelmeye başlıyor. Biz de
bu durumda şikayet dilekçesinin bir fotokopisini
meslektaşa gönderip bilgisini istiyoruz. Verilen
cevaba göre vekil-müvekkil ilişkisinde bir sorun
olduğunu gördüğümüzde talepçinin avukatını
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değiştiriyoruz. Eğer meslektaşımızın bir ihmali
veya kusuru olduğunu düşünüyorsak yönerge
gereğince yaptırım uyguluyoruz. Kararlarımıza
karşı 10 gün içinde itiraz edilebilir. Hem talepçiler için hem meslektaşlar için son kararı Yönetim
Kurulu verir. Yaptırım olarak ihtar, geçici çıkarma
ve kesin çıkarma var. Kesin çıkarmada bir daha
sisteme dahil olunamıyor. Yönergedeki yaptırımlar
bu sistemin kötüye kullanılmaması için vardır.
Gelen başvurular, verilen hizmetler, yapılması
gerekenlere bakılınca fon çok yetersiz kalıyor. Şu
an gönüllü avukatların ücretlerinin ödenmesinde
Asgari Ücret Tarifesine göre 9 ay geriden ödeme
yapabiliyoruz. Yani sistemde 9 aylık ödenmemiş
ücret var.

Peki bu fonun arttırılması için bir girişiminiz, çalışmanız oldu mu?
Av. Hakkı Umut TUFANER: TBB Mali Kurulunda
bu durumu bizzat dile getirdim. Fonun yetersiz
kaldığını, TBB Adli Yardım Yönetmeliğindeki fonun

dağıtımı ile ilgili taleplerden bahsettim. Bunun
yönetmeliğin değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini hatta nasıl yapılacağını da izah etmeye çalıştık. Dağıtımda kullanılan nüfus ve avukat sayısı
kriterlerine göre değil de başvuru sayısına ya da
1 yıl içinde adli yardımdan avukatlara ödenen
miktarlara göre yapılmasını söyledik. 1 yıl içinde
yapılan görevlendirmelere göre yapılsın dedik.
Ben genç meslektaşlara şunu söylemek isterim, baro bizim baromuz. Baro ile ilgili ilişkimizi
sadece aidat ödemekle tutmamak lazım. O yüzden
baronun her kurulunda, her komisyonunda görev
almalarını tavsiye ederim. Bunun hem şahsi gelişimde hem de mesleki gelişimde yararlı olduğunu
düşünüyorum. Bunun en güzel örnekleri Adli Yardım ve CMK’dır bence. Hem mesleki anlamda tecrübe kazanmayı hem de yeni insanlar tanımayı
sağlıyor. Bu nedenle bu sisteme dahil olup bir
kamu hizmeti yaptıkları bilinciyle hareket etmelerini hatırlatmak isterim.
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Stj. Av. Cemile ÇELİK
Havası kapalı bir Ankara sabahına gözlerini açtı.
Telefonunu eline aldı; çalan alarmı yine uyku ve
uyanıklığı arasında kapatmıştı. “Ben bu alarmı
uyurken kapatacaksam ne manası var kurmamın?”
diye hayıflandı bir süre. Hafta sonu da dâhil her
sabah geç kaldığı düşünceleri ile harmanlanmış
bir panik ile uyanıyordu. Şair de diyordu ya zaten:
“Bizi yaşamak değil/Bu telaş öldürecek.”
Sıcacık yatağından kalkıp buz gibi suyla elini,
yüzünü yıkadı. Koşarak tekrar yatağa döndü,
güzün soğuğuna dayanamıyordu, Ankara’nın kışı
acımasızdı, sert geçerdi. O zaman ne yapacaktı,
bunu düşündü bir süre.
Yorgunluğu, uykusuzluğu gözlerinden okunuyordu. Öğrencilik yıllarından önemli yerlerin
altını çizmeye alışkın olduğu için gözlerinin altına
kalem çekti. Yüzünün en belirgin, en güzel yerleriydi gözleri. Güldüğü zaman kaybolan gözlerine
yanağında oluşan mutluluk çizgileri vekillik ederdi.
Apar topar hazırlandı; çantasına Avukatlık
Kanunu, ufak bir defter, bir tükenmez kalem,
dünden yaptığı işlemlerle ilgili evraklar ve bir
roman koyuverdi. Sahi bayanların çantasında neler
olurdu? Ivır zıvır şeyleri yanında taşımayı sevmez
ve çoğu kez “Sen ne biçim kızsın ya hu yanında
şu bile yok.” cümlelerine maruz kalırdı. Sabahtan
akşama kadar koştur koştur geçen gençlik yıllarında yeterince hamallığa maruz kalıyordu zaten,
bu yüzden kendinden feragat etmek daha kolay
geliyordu.
Topuklu ayakkabılarını giyerek dışarı çıktı,
aslında hiç huyu değildi topuklu ayakkabı giymek.
Ama “ye kürküm ye” hesabı kişiliğinden, düşüncelerinden ziyade görünüşün önem kazandığı
bu devre ayak uydurmak gerekiyordu. Topuklu
ayakkabıları tam bir işkence aleti olarak görürdü.
Fail ile mağdur sıfatları birleşse idi ve bu bir suç
olsaydı verilebilecek en büyük ceza için boynu
kıldan inceydi.
Yağmur çiselemeye başlamıştı. Yerdeki kaldırım taşlarından uzun zamandır şikâyetçiydi.
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Çocukluğunda izlediği bir eğlence programında
katılımcılar boyanın içine düşmemek için sağlam
olan yerlere basmaya çalışıyorlardı. Şu an yaptığının bundan bir farkı yoktu, sadece eğlenmiyordu.
Dünden kalan yağmur suları kaldırım taşlarının
arasında kendilerine yer seçmişler, Güneş çıkınca
buharlaşmayalım diye saklanmışlardı. Ama o,
topuklu ayakkabısı ile yanlış yere bassa saklanan
sular “foşuuurt” diye gün yüzünden ziyade paçasına çıkıveriyorlardı.
Dolmuşu beklerken tekrar saate baktı, geç
kalacağı muhakkaktı. Ama geç kalmanın farklı bir
mantığı olduğunu bu stajyerlik döneminde kavramıştı. Eğer ki ondan bir dakika önce gelmişlerse o,
zaten otomatikman geç kalmış oluyordu. Ondan
bir önceki asansör ile ofise çıkmış olmaları erken
geldim demeleri için yeter de artardı bile. İlk zamanlarda bu durumun haksızlık olduğunu düşünüyor
ve fakat bunu asla dillendirmiyordu. Şimdilerde ise
ağdalı sözler ona dokunmuyordu bile.
Dolmuş geldiğinde parasını şoföre uzatmaya
çalıştı; “bir öğrenci” dediği yılları anımsadı bir an
ve “bir kişi” dedi. İnsan doğduğu an “kişi” sıfatını
kazanır diyordu Türk Medeni Kanunu. Bir süre de
bunu düşündü.
Staj evresinin büyük bir bölümünü atlatmıştı
ve esasen stajı bitsin istemiyordu. Hala kafasında
bir meslek belirlememişti. Koca bir boşluğun içindeydi ve stajyerken gün geçsin gerisi hallolur
diye düşünerek yaşamak kolay geliyordu. Staj
sonrası için bir şeyler düşünmezse bu boşluktan
kara deliğe düşecekti. Son zamanlarda kafasında
bunlar dönüp duruyordu. Önceki aylarda ise bir
robot edasında ne verilirse yapıyordu. Düşüncelerini atmış bir kenara, ortama hatta yaşama ayak
uydurmaya çalışıyordu. Hepimiz yaşıyorduk evet
ama hepimizin bir hayatı yoktu işte.
Bir zamanlar hayalleri vardı, aklının en ücra
köşesinde saklardı. Kimse görmesin, kimse bulamasın ve kimse kıramasın diye. Ama yakın zamanlarda fark etti ki hayallerine ulaşmak için önüne
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koyulan engelleri kendi emeği ile aşması imkan- belki onunki gibi bir hayatları vardı. Başkalarının
sızdı, hayallerine ulaşmak için çalacağı kapının hüzünleri, başkalarının şükür sebebiydi ne tuhaf!
ardında açacak biri yoktu, anahtarı ise kötü niyetli Bizim de o hale düşmeyeceğimizin garantisi yoktu.
üçüncü kişilerin elindeydi ve ona vermeye de Büfeden bir simit bir de kakaolu süt alarak küçük
hiç niyetleri yoktu. Bu sebeple hayallerini aldı çocuğun eline tutuşturuverdi. Derde ve mutluluğa
eline,kırdı ortadan ikiye ve savurdu rüzgara. Hayat ortak olmak maddi bir şeye ortak olmaktan çok
ona çok güzel öğretmişti, elindeki ile yetinme- başkaydı. İzale-yişüyusu olmazdı bunun. Karşılıklı
liydi. Başka bölüm okuyan insanların ailesinden mı bilinmez, her iki tarafa borç doğurmazdı. İçiduyduğu bir cümle vardı. Belki onun içini rahat- nizden gelmeliydi. İçinizden ve hiçbir beklentiye
latması gerekiyordu; ama tam tersine üzülüyordu. girmeden.
“Sizin en azından avukatlık mesleğiniz var, benim
Ofise geç kaldığını hatırlayıp adımlarını sıkkızım/oğlum ne yapacak?” O da okusaymış diye laştırdı, bir keresinde bu şekilde yürürken araba
söylenmeden edemiyordu, ama elbette ki içinden. çarpmıştı ve kalkıp ofise gitmişti. Güldü haline.
İnsanlar kırılmasın diye içini bölüp bölüp
“Hali hal değildi. Halden de öteydi ve
duruyordu. Un ufak olan kalbi için
halinden anlayan da yoktu haliyle.”
üzülüyordu biraz da.
Ofisinin olduğu apartmana
Koca bir boşluğun
Dolmuş adliyenin önüne
doğru yürüdü, apartmanın
içindeydi ve stajyerken
geldiğinde müsait bir yerde
altındaki marketin sahibi ile
gün
geçsin gerisi hallolur
inmek istediğini şoföre söykonuşmadan, sadece başını
diye düşünerek yaşamak
ledi ve usulca dolmuştan indi.
eğerek selamlaştı ve apartkolay geliyordu. Staj sonrası
Şoför, müsait mi değil mi diye
mana girdi. Asansör yedinci
için bir şeyler düşünmezse
bakmazdı bile çoğu zaman,
katta yani ofisinin olduğu katbu boşluktan kara deliğe
kalıplaşmış sözlerden sıyrıltaydı. Anahtarla kapıyı usulca
düşecekti.
mak gerektiğini düşündü. İnsan
açtı ve herkese selam vermek
konuşmadan evvel düşünmeliydi.
üzere “Günaydın” dedi, daha kabanı
Dilinin ardına kelimeler sırf sıralanmış
üzerinde olan sekreter kız “Ooooo patdiye tek tek dökmemeliydi. Dökülecek kelimeron sonunda teşrif ettiniz.” deyip üzerine aşaleri önce seçmek gerekiyordu. İnsanın düşüncesi ğılayıcı bir gülümseme ekleyip cevap verdi. Kahbildiği kelimeler ve o kelimelere yüklediği anlam- ramanımız usulca saatine baktı saat tam 8.30’du;
lar ile sınırlıydı. Hem “Kavga, insanla kader ara- olması gereken saatte olması gereken yerdeydi.
sında değil artık, insanla kelime arasında.” demiyor Ama sustu, halbuki avukatlar konuşurdu. Kalp
muydu karanlığa gömüldükçe insanlığı daha çok kırmak kolaydı, konuşsa kalbini bin bir parçaya
aydınlatan o yazar. Daha çok kelime bilmek gerek, ayırabilecek Nef’i’leşmiş bir dili vardı. Ama değdaha çok okumak gerek, diye düşündü. Zaten mezdi. Üzüntülerini, kızgınlıklarını içinden yaşıyalnızlığını bozan tek şey çoğu çoktan ölmüş olan yordu, bir zaman sonra içinde birikiyor, olur olmaz
yazarların ardında bıraktıklarıydı. Onlara bazen yerde patlıyordu. Bunu bile bile kendine verdiği o
katılıyor, bazen onlarla çatışıyor, hiçbir zaman koca sus payını sahipleniyordu ve birisi onu daha
onlara sesini duyuramıyor ama her zaman onları fazla suiistimal ederse faiziyle onun diline sus payı
dinliyordu. Bazen kendi sesiyle okuyor, bazen de vereceğini de biliyordu.
yazarların sesini hayalinde canlandırıyordu. “Ne
Ofisteki masasının başına geçti, toplam kaç
geç kalmışım ya hu dünyaya, kimi tanımak iste- dakika oturabilecekti bilmiyordu ki ses duyuldu:
diysem çoktan ölmüş, satırların arasında onlara
– Stajyer Hanım icraya gidip şu takipleri başladair izler bulmaksa bana kalan tek şey.” diye söy- tın, dönerken de kitapçıya uğrayın oğlumun şu
lendiği oluyordu.
şu kitaplarını alın. Çabuk gelin ama, bugün erken
Sıhhiye’de yürürken etraftaki Suriyeli mülteci- çıkacağım, misafirlerim gelecek.
lere bakakaldı. Kim bilir kendi memleketlerinde
– Peki, Avukat Hanım.
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TBB 8. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI
Stj. Av. Cemile ÇELİK
“Bu yazı, tek bir elin kaleme dokunuşundan
dökülse dahi bir ekibin biriktirmiş olduğu anılardan
ibarettir. Bahsedilen ekibi doğrudan ve siz okurları
da dolaylı yoldan etkileyecek yaşanmışlar için yola
çıkmaya hazır mısınız?”
***
Bazen varacağın yere ulaşmaktansa o yolda
olmak önemlidir. Hem çoğu zaman varacak kadar
yeter mi ömür, bilinmez. Bunu göze almalısın ve
öyle karar vermelisin. Söyle şimdi, bizimle misin?
Al birkaç parça düşünceni at bohçana, duygu da
illa ki lazım olur. Onu da eksik etme yanında. Üşürsün belki, belli mi olur?
9 Ekim 2015, saat 17:30’da Ankara Adalet
Sarayı Ankara Barosu Otoparkı’nda buluşmak
üzere anlaşmıştık. Kısıtlı bir zaman içinde yoğun
bir çalışma süreci geçiren Kurultay ekibi olarak
buluşma saati yaklaştıkça heyecanımız daha da
artıyordu.
Ankara Baro Başkanı Av. Hakan CANDURAN,
Baro Başkan Yardımcısı Av. M. Emin Seçkin ARIKAN,
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Staj Kurulu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU, Staj
Kurulu Üyesi Av. Kemal Cihat BİNİCİ ile Ankara
Barosu Stajyer Avukatlardan Ali ATAŞ, Büşra
ÜNLÜBAŞ, Cemile ÇELİK, Denis TERESHENKO,
Elif ESEN, Hazar Kaan ÖZKONAK, Hülya ŞAHİN,
Onurcan YAZICI ve Sabire Begimay YILDIZ Ankara
Barosu Kurultay Ekibi olarak hazırdı.
Adliye otoparkında bizi bekleyen bir servis
ile Ankara Esenboğa Havaalanı’na doğru yola
koyulduk. Saat 20:00’da uçağımız kalktı. Yaklaşık 21:15’te Antalya Havalimanı’nda bizi Kurultay Organizasyon Şirketi adına karşıladılar ve
Kurultay’ın yapılacağı Kervansaray Lara Oteli’ne
ulaşmamızı sağladılar . Otele giriş yaptıktan sonra
ekipçe yemeğimizi yedik ve odalarımıza çekildik.
Ertesi sabah anlaştığımız gibi saat 8:00’de
kahvaltı yapmak üzere ekipçe bir araya geldik.
Kahvaltıdan sonra kurultayın yapılacağı Antalya
Kervansaray Lara Otel Auditorum Salonu’nun
giriş kısmına Ankara Barosu olarak bir stant
açtık. Burada Ankara Barosu Stajyer Avukatları
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tarafından çıkarılan “Hukuk Gündemi” dergisi ve
“HERS Sanat Fanzin” çalışmasının tanıtımını yaptık.
Aynı zamanda Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde
stajyer avukatların nasıl eğitim aldıklarına, bu eğitimden stajyer avukatlar olarak memnun olup
olmadığımıza ilişkin sorulara objektif bir şekilde
cevaplar vermeye çalıştık. En çok da “Size staj eğitimi veren avukatlara neden hanım/bey değil de
hocam diyorsunuz?” sorusunu işittik. Öğretmenlik/
Hocalık en kutlu meslektir bana kalırsa; stajyerleri
rakip olarak görüp bilgi cimriliği yapan avukatların
yanında bizim hocalarımız bu kutlu sıfatı sonuna
kadar hak ediyorlar.
Saat 9:30’a doğru katılımcılar salona doğru
yol almaya başlamışlardı. Toplamda 50 baronun katılımı ile gerçekleşen bu kurultayda 2200
kişilik salonda 350 civarında katılımcı vardı. Biz
de Ankara Barosu olarak salonun ön kısımlarına
doğru yerleştik.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile
kurultay açılışı gerçekleşti. Ardından Genel Kurul
Divan seçimine sıra gelmişti. Ankara Barosu’ndan
Stj. Av. Hazar Kaan ÖZKONAK dört kişiden oluşan
divanda üye olarak yerini aldı. Divan seçiminin
ardından Antalya Barosu Başkanı Av. Alper Tunga
BACANLI kurultay açılış konuşmasını yaptı. Daha
sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.
Metin FEYZİOĞLU staj kredisi ve buna ilişkin son
dönemde gündemde olan hususlarda açıklamalarda bulundu. Metin Bey, konuşması sırasında
Ankara Garı’nda meydana gelen elim patlamanın
haberini verdi. Aramızda Ankaralı olmayanlar da
olsa, “İnsanın yaşadığı yer memleketidir.” diyerek
bedenimiz Antalya’da, aklımız Ankara’da kalakaldık bir süre. Ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız,
sevdiklerimiz, sevildiklerimiz ya da üçüncü bir tekilin iyelik eki ile sahiplendiği her kimse işte. Ya doğrudan yanacaktı canımız ya da dolaylı yoldan. Bir
şey kesindi, yanacaktı canımız. Ankara Barosu’na
kayıtlı meslektaşımız Av. Uygar COŞGUN (sonradan onun da Stajyer Avukat olduğu dönemde bu
dergide çalıştığını öğrenecektik.) da kayıplarımız
arasındaydı. “Ölenle ölünmüyor.” fısıldamaları kulağımıza bağırıyordu. Ölenle ölünse idi arda kalanın
kalbi de darda kalmazdı. Darda kaldık. Ölenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına yeniden sabır diliyoruz. Sözün bittiği yerde olsak da

buraya bir amaç için gelinmişti, bu kurultay bir
şekilde gerçekleşecekti. Bu yüzden menfur saldırıyı lanetleyerek sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU’ nun
konuşması 13:00’a doğru bitti.
Daha sonra öğle yemeği için ara verildi. Ekibimizde bulunan baro başkanımız Av. Hakan
CANDURAN ve baro başkan yardımcımız Av. M.
Seçkin ARIKAN patlamadan ötürü Ankara’ya geri
döndü. Biz ise, yemekten hemen sonra salondaki
yerlerimize geçtik ve başta Antalya barosunun
sunumu olmak üzere katılımcı barolar sunumlarını
gerçekleştirmeye başladı.
Beşinci sırada hazırladığımız metni Ankara
Barosu’ndan Stj. Av. Hülya ŞAHİN sundu. Adalet yüzyıllardır yerini arıyordu. Bir türlü “Tamam
aradığım yer tam da burası” diyemedi. O oturamadan da bizlere ne oturacak ne de yatacak yer
var. Bu sebeple Eski Romalıların “Bırakın adalet
yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.” sözü ile
bitirilen 6. Stajyer Avukatlar Kurultayı sunum
metnine gönderme yaparak “Bugün de buraya
kıyametin kopuşunu kesinleştirmek üzere geldik.”
diyerek konuşmamıza sert bir giriş yaptık. Kurultaya hazırlanırken önceki kurultay sonuç bildirgelerinde gördüğümüz üzere geçtiğimiz yıllarda
çok fazla sorun dile getirilmiş ancak bu sorunlara
çözüm üretilememişti. Bu sebeple biz belli başlı
iki konuya dikkat çekmek istedik.
Bunlar avukatlık sınavı ile staj kredisine ilişkin
sorunlardı ve bu konular üzerine çözümleri şu
üç soruyu ele alarak oluşturduk: i) Stajyer avukat olarak(kendim)için ne istiyorum? ii) Avukatlık
mesleği için ne istiyorum? iii) Memleketim için
ne istiyorum? Konuşmamızın ardından izleyicileri Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yapılan
Staj Eğitimi kapsamındaki etkinlik ve çalışmalar
sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir video
sunumu ile baş başa bırakıp sunumumuza “bir
olma, beraber olma.” çağrısı ile son verdik.
Diğer katılımcı barolar saat 18:00’a kadar
sunumlarını yaptılar. En dikkat çeken sunum
Adana Barosu’nun tiyatro sunumu ve Gazi Antep
Barosu’nun Nazım Hikmet’in avukatına yazmış
olduğu akrostiş şiirini içeren sunumuydu. Daha
sonra dinlenmek üzere odalarımıza çekildik.
Akşam saat 20:00’da Kervansaray Lara Otel Aynalı
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Ankara Barosu Antalya Barosu ile birlikte
Kırılan Bahçesi’nde gala yemeğine davetliydik.
Ankara’daki patlamadan ötürü herhangi bir
eğlence düzenlenmemişti. Gala yemeği esnasında
ekipçe her baronun ismi yazılı bir zarfı baroların
masalarını dolaşarak takdim ettik. Hazırladığımız
zarfın içerisinde Stj. Av. Cemile ÇELİK’in hazırladığı
avukatlığa duyulan platonik aşkı esas alan bir
mektup ve Stj. Av. Onurcan YAZICI’nın da meslektaşlarına seslendiği bir metin mevcuttu. Mektup
fikrimiz, katılımcı barolar ile iletişim kurma vesilemiz olmuştu.
Gala yemeği sonrası, gece iskelede ekipçe oturduk ve on sene sonra kendimizi nerede gördüğümüze dair konuştuk. Herkesin güzel hayalleri vardı;
içimizden birisinin ise, “geleceğe dair tüm beklentilerim” dediklerimiz eğer ki hedeflerimiz ise onun
hedef tahtası tam bir “tabula rasa” dan ibaretti.
Hedeflerimiz hayallerimiz miydi? Hayal kurmazsak
kırılacak bir şeyimiz de olmazdı hâlbuki. Öyle bir
günde, kayıplarımız bol iken; kişisel eksiklerimizi
yamamak adına zihnine fazlalık oluşturmak istemiyordu belki de. Acıyı paylaşmak, sevinci paylaşmak
insan olarak yaşayabilmek için yapılabilecek en
büyük şeydi. Gece uzundu, ancak yarın kurultay
devam edecekti. Teker teker odalarımıza döküldük. Dillerden de ezbere dökülenler: “İyi geceler.”
***
Uykusuz geçen bir gecenin ardından sabah
09:00’da kahvaltı yapmak üzere ekipçe bir araya
geldik. Hızlı hızlı kahvaltımızı yaptıktan sonra
bir önceki günkü gibi kurultayın yapılacağı
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Kervansaray Lara Otel Auditorum Salonu’nun giriş
kısmına standımızı açtık. “Hukuk Gündemi” dergisi
ve “HERS Sanat Fanzin” çalışmasının tanıtımını yaptık, katılımcı barolardan bize yöneltilen sorulara
objektif olarak cevaplarımızı ilettik ve hazırlamış
olduğumuz “Kurultayın Enleri” ve diğer anketleri
katılımcılara verdik.
Saat 09:30’dan 12:30’a kadar katılımcı baroların sunumlarını izlemeye devam ettik. 12:3013:30 arasında öğle yemeği için ara verildi. Ekipçe
yemeklerimizi yedik. Yemeğin ardından katılımcı
baroların sunumlarına devam edildi. Sunumlar sona erdikten sonra TBB 9.Stajyer Avukatlar
Kurultayı’nın yapılacağı yere ilişkin bir seçim gerçekleşti ve seçim sonucunda kurultaya ev sahipliği
yapacak baro olarak Mersin Barosu seçildi.
Daha sonra TBB 8. Stajyer Avukatlar Kurultayı
Sonuç Bildirgesi hazırlandı. Taleplerimizin sonuç
bildirgesinde yer almasının yanı sıra şu ana kadar
kurultayda ilk kez bildiri metnine yansıyan görüş
ve kararların takibinin sağlanabilmesi için “TBB
İzleme Temsilcisi” adında bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. (Kurultay sürecinde elde
edilen veriler ışığında hazırlanan Kurultay Sonuç
Bildirgesi yazımız ekinde yer almaktadır.)
Saat 15:00’a geldiğinde kurultay sona erdi ve
bizim otelden ayrılmak için sadece 45 dakikamız
vardı. Hazırlıklarımızı yaptık ve hatıra niteliğinde
fotoğraflar çekindik. Hatıralar, hatırlandıkça kıymetlidir ve hatırlandıkça kıymetlenir. Daha sonra
bizi Antalya Havalimanı’na götürecek olan araca
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bindik. Havaalanında bir–bir buçuk saat kadar
güzel sohbetler ettik ve 19:30’da uçağımıza bindik.
Birtakım düşünceler vardı zihinlerimizde:
Ne tuhaftı! Göğün yüzü güler miydi? Ağlar
mıydı? Yağmuru gözyaşına benzetip de hüsn-ü
talil yapmamak da olmazdı şimdi. Yerdeyken
yıldızlar nasıl parlıyorsa, gökteyken de ocaklar
parıldıyordu. Yıldızların ömrü vardı biliyorduk. Biri
yanıyor, diğeri sönüyordu. Ocakların da ömrü varmış. Hepsi yanıyor, ateş düşen sönüyormuş; öğreniyorduk. Ateş düştüğü yeri yakıyor, aynı zamanda
ocakları söndürüyormuş. Hayret! Büyüklerimizin
dediği “Ocaklardan ırak.” sözünü şimdi anlıyorduk.
Küçük Prens türlü gezegenler gezmişti ve yıldızlara bakınca onu hatırlamasını söylemişti anlatıcıya. Anlatıcı “Küçük Prens’in koyunu çiçeğini yedi
mi?” diye düşünecekti, biz ise “Adalet yerini buldu
mu? Bulacak mı?Lütfen bulsun.”
Aynı yerde değil, aynı gökteydik. Hem ne diyor
Turgut UYAR: “… durma kendini hatırlat/durma
göğe bakalım.” Kendinizi hatırlatın, biraz da kalbe
dokunalım.
Aldığımız dersler de vardı:
Bizler avukatlardan ve stajyer avukatlardan
ziyade “insan”dık. Adımızın başına unvan diye
dizdiğimiz kelimeleri daha da güçlü kılmak ve
var olan sorunları çözümlemek adına geldiğimiz
bu kurultayda, ek olarak unvanlarımızdan sıyrılmayı da öğrendik.

Dokunmatik ekranlara sığdırmaya çalıştığımız yaşantılarımızı elimizin tersi ile bir kenara
itip insanlara kalplerimiz ile dokunmayı ve bunu
yaparken de hislerimizi bir sihirli değnek edası
ile kullanarak insanları ve kendimizi değiştirmeyi
öğrendik.
Ekipçe her birimiz öyle farklıydık ki… Kurultay süresince birbirimizin hikâyelerinden birkaç
bölüme şahit olduk. Vakit sınırlıydı, yapabildiğimiz rastgele bir kitabı elimize alıp o kitabın rastgele bir sayfasını okumaktan ibaretti. Ve biz farklı
farklı karakterler ile ortak bir ekip ruhu oluşturup
o kitaplara yeni hikâyeler yazmayı başarmıştık.
Memnunduk, memnun kalmayı diledik.
***
Uçağımız Ankara Esenboğa Havaalanı’na vardığında hava çoktan kararmıştı. Antalya’nın sıcak
ve nemli havasını, Ankara’nın yağmuru ve canım
ayazı bırakmıştı. Valizlerimizi aldıktan sonra bizi
almaya gelen servise bindik. Yorgunluk ve yaşananların etkisi ile meydana gelen karışık bir his
bizi düşünmeye, bu da sükûta sebep olmuştu.
Saat 20:00 civarında evlerimize dağıldık. Ancak
bizim için macera yeni başlıyordu.
Belki bir gün rastgele seçtiğimiz kitaplar birbirimizin yaşamı muhtevalı olur; işte o zaman bu
başlayacak macerayı rastgele açacağın sayfada
bulacaksın ey okur. Şimdilik eyvallah!
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VIII.

TÜRKİYE STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
1. Stajyerlerin Staj Yürütme Kurulu üyeleri ve diğer stajyerler ile iletişimlerini arttıracak etkinlikler düzenlenmelidir.
2. Stajyerlere Staj Eğitim dönemi beklenmeksizin Staj Yönetmeliği ve Avukatlık
Kanunu ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.
3. Adli Yardım nöbet ücreti arttırılmalı
ve Staj Eğitim süresi içerisinde avukat stajyerlerine CMK ve Adli Yardım eğitimleri
verilmelidir.
4. Avukatlık Sınavı en kısa zamanda
hayata geçirilmelidir. Bu amaçla bir komisyon kurulmalı ve
Bu Komisyon;
a) İvedilikle tüm siyasi parti temsilcileri
ile görüşülmeli ve meselenin ehemmiyeti
izah edilmelidir.
b) Komisyon, baro temsilcileri ve
TBB yetkilileri ile Stajyer Avukatlardan
oluşmalıdır.
c) Komisyon, sonuca ulaşmak için
her yolu denemeli, gerekirse Avukatlar gününde bir protesto yürüyüşü
yapılmalıdır.
d) Tüm bu çabaların bir sonuç vermemesi halinde gerekirse TBB tarafından
Staj başvurularının askıya alınması da
dâhil olmak üzere net ve somut adımlar atılması için Olağanüstü Genel Kurul
çağrısı da yapılarak adımlar atılmalıdır.
( İstanbul Barosu bu madde bendine
katılmamaktadır.)
5. Staj Kredisi Avukatlık Sınavının da
getirilmesinin ardından bursa dönüştürülmeli ve en az asgari ücret seviyesine
çıkarılmalıdır.
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6. Avukatlık Hukuku dersinin Hukuk
Fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulması sağlanmalı bunun için çalışmalar
yapılmalıdır.
7. Avukatlar, adliye personeli, Hâkim
ve Savcılar tarafından stajyer avukatlara
karşı olumsuz davranışların önlenmesi
için denetim mekanizması ve yaptırımlar
uygulanması sağlanmalıdır. İzleme komiteleri oluşturulmalıdır.
8. Tüm baroların Staj Eğitimlerini
bağımsızlıklarına uygun olarak kendilerinin gerçekleştirmesi, Bölgesel Staj Eğitim
Merkezlerinin oluşturulmasının sağlanması ve staj eğitimlerinde gerek müfredat ve gerekse de takvim açısından asgari
benzerliklerin oluşturulması için çalışma
yapılmalıdır.
9. Staj bitimi ile Ruhsat alma süresi arasında kalan süreçte yaşanan sorunların
giderilmesi sağlanmalıdır. Bu süre içerisinde Genel Sağlık Sigortasının devam
ettirilmesi için çalışma yapılmalıdır.
10. Kurultayın, stajyerlerin tecrübe
kazandıktan sonraki dönemde yapılması
ve daha verimli geçmesi amacıyla her yıl
Mayıs veya Haziran aylarında yapılması
tercih edilmelidir.
11. Hukuk fakültelerinde lisans eğitimi
aşamasında Avukatlığı ve Avukatlık Stajını
tanıtıcı Ön Staj veya benzeri çalışmaların
yapılması sağlanmalıdır.
12. Mesleki kalitenin arttırılması amacıyla Stajyer Avukatlara yönelik mesleki
yabancı dil eğitim çalışmaları ve bu yönde
yurtdışı eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
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13. Oluşan yeni yasal düzenleme Sulh
Ceza Mahkemelerinin kaldırılması ile
yaşanan Stajyer avukatların duruşmaya
girebileceği mahkemeler sayısı azalmıştır. Mesleki tecrübe kazanmak amacı ile
Stajyer Avukatların diğer başka mahkeme
ve davalara katılarak duruşma tecrübesi
kazanması amacıyla Avukatlık Kanunu
dâhil gerekli yasal düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.
14. Avukatlık Kanunu kapsamında
A.Ş.’ler ve Kooperatiflerde bulunan Avukat
Bulundurma Zorunluluğu olan şirketlerin kapsamı genişletilmeli ve baroların bu
husustaki denetleme görevini aktif olarak
yerine getirmesi sağlanmalıdır.
15. İlk kez büro açan avukatlara büro
açma yardımı yapılmalıdır.
16. TBB tarafından SYDF’ undan 69 yaş
üzeri avukatlara ödenmekte olan munzam emeklilik yardımını halen aktif olarak
meslek yaşamına devam eden avukatlara
ödenmeyip bu sayede elde edilecek gelirin Staj Eğitimleri için kullanılmalıdır.
17. CMK ve Adli Yardım işlerinde meslek
yaşı genç avukatlara öncelik tanınmalıdır.
Her takvim yılı başında Vergi Kayıtları esas
alınmak sureti ile belli bir gelir seviyesinin üzerine çıkan avukatlara ya da belli
meslek kıdeminin üzerinde olan avukatlara CMK ve Adli Yardım görevlendirmesi

yapılmaması için yönetsel çalışmalar
yapılmalıdır.
18. Staj Yürütme Kurullarında Stajyer
Avukatlar temsilcisinin de bulunması sağlanarak oy ve söz hakkı bulunması gerçekleştirilmelidir. Bunun için Yönetmeliklerde
gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
19. TBB tarafından verilen Staj Kredi
tutarının maktu olmaması ve belirlenecek aralıklara göre ve talebe uygun aylık
kredi miktarının belirlenmesi için çalışma
yapılmalıdır. Başvuru tarihine göre değil
geriye yönelik kredi verilmesi amacıyla
ilgili yönetsel değişikliklerin yapılması
gerekmektedir.
20. Avukatlık Ruhsat başvuru ücretlerinin tahsil şeklinin yeniden düzenlenmesi
için çalışmalar yapılmalıdır.
21. Kurultayda ilk kez bildiri metnine
yansıyan görüş ve kararların takibinin
sağlanması için bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiş ve bu amaçla, 2(iki)
Asil 2(iki) Yedek stajyerin bulunduğu TBB
İzleme Temsilcisi tüm katılan baroların
oy kullanması suretiyle seçilmiştir. Bir
sonraki TBB Stajyer Avukat Kurultayı’nın
yapılan oylama sonucu MERSİN BAROSU
ev sahipliğinde gerçekleşmesine ve bu
kurultayda izleme temsilcilerinin vereceği
rapor ve bilgilerin değerlendirilmesine
karar verilmiştir.
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Sana nasıl bir hitapta bulunmalı?
“Se vgili ” desem saygı eksik kalır; “saygıdeğer” desem ben bu mektuba
nasıl bir se vda mektubudur derim?
Se vgili mesleğim, saygı değer mesleğim, hayalim, umudum,
geleceğim, mirasım…
Evet, sana sesleniyorum. Biliyorum bu mektup sen hariç herkesin
eline geçecek. Ama bizim aramızı düzeltmek için bu insanların elinden
ne gelecek?
Hukuk mezunu olduğu halde adaletten umduğunu bulamayan Franz
Kafka’nın edebiyata yönelmesi benim için senin sorununun olmasının
tek iyi yanı belki de. Milena’ ya “yeter ar tık sana mektup yazdığım,
boşa mı hukuk okudum ben? Biraz da dilekçe yazayım.” demediği için
minnettarım. Ama Kafka’daki umutsuzluğu taşımak gibi bir niyetim
yok. Hem ne demiş Nazım: “ Ben sende imkânsızlığı se viyorum ve
fakat asla umutsuzluğu değil.” Bana kalırsa umudun olduğu yerde
“imkânsızlığa” yer yoktur.
Hem, insan se vince kolay kolay vazgeçemiyor. İnsan, se vince
gözü dönüyor, sorunları bir müddet görmezden gelebiliyor. İnsan
se vince sabretmeyi öğreniyor, se vda uğruna vazgeçmek kelimesini,
tozlanacak; güveler tarafından yenilecek bir sayfaya yazıp dilinin en
üst rafına kaldırabiliyor.
İnsan se vse de sabır taşı çatlayabiliyor. “ Burama kadar geldi ya
hu.” diyerek soyut bir ölçü birimi ile dayanılmaz bir halde olduğunu
dillendiriyor insan. Mesela, adliyede, icrada memurların davranışları
canımı sıkıyor. Alıp başımı gidesim geliyor. Ama aklım sende olduğu
için aklımın yatacak başka yeri yok, sende kalıyor, gidemiyorum. Dört
sene üniversite okuyup avukatlık mesleğine kavuşmayı hayal ederken
bir anda hem sekreter, hem kâtip, hem fotokopici, ya da bir bakmışsın
bir garson olup çıkıvermişim. Bu kadar şeyi barındıran bir mesleği icra
edip de karşılığını alamamak “gerçekten değiyor mu?” diye kendime
sormama sebep oluyor. Susuyorum. İçimden geleni dinlendirsem “bu
ilişki burada biter, bir akademisyen olur çıkarım”dır korkum. Belli
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de olmaz belki başka kapılara ulaşacaktır yolum. Seni unutur da
bir hâkimlik/savcılık mesleğine se vdalanırım belki kim bilir? Ya da
De vlet Memurları Kanunu’na tabi olabilirim. Noterliğin se vdiği çok,
eminim ki bana dönüp bakmaz bile. Fuzuli der ya: “Kamu bimarına
canan de va-ı derdi der ihsan / Niçün kılmaz bana derman, beni bimar
sanmaz mı? Benim halimde derdinin dermanını bulan bir hasta yok
maalesef. Hepimiz aynı derdi paylaşıyoruz. Öyle çok ki paylaşsak dahi
azaltamıyoruz. Biz çoğaldıkça da derdimiz büyüyor.
Ey mesleğim, sana se vdalı bu kadar insan olmasa… Biraz nazlansan
ya! Sana ulaşmak büyük bir adaletle sağlansa. Misal, bir sınava soksan
bizleri. Senin adını unvan eylemek herkesin harcı olmasa.
Biliyorum okumayacaksın, ama bende de kelimeler tükenmiyor.
Haydi kaleme kuvvet diyerek döktüğüm sözcükleri cümle eylemeden
kalemimi kırmışlar gibi. Boğazımda düğümlenen sözcükleri çözün ey
okurlar…
Bu bir se vda mektubudur. Se vda bir ateştir, yakar ama ne kül
olursunuz ne de tamamen sönersiniz. Her an can havliyle yaşarsınız.
Umudum var se vgili mesleğim, umut ediyorum ki bu se vda ateşi
sorunlar hallolsa dahi sönmeyecek, ama o zaman bu ateş bizi yakmak
yerine içimizi ısıtacak.
Kendim (stajyer avukatlar) için ne istiyorum?
Mesleğim için ne istiyorum?
Memleketim için ne istiyorum?
İsteğim iki taraflıdır, sen de iyi ol ben de iyi olayım ki memlekete
bir faydamız dokunsun.
Sahipsiz mektuplar bürosunda çalışmış Kâtip Bartleby karakterine
de buradan selam olsun. Onun gibi “yapmamayı tercih ediyorum.”
demeyeceğim. Elimden ne gelirse buradayım. Bir de isteğim var,
mektubum sahipsiz kalmasın. Okuyun, okutun ve se vdama ulaştırın.
Se vgiler…
Stj. Av. Cemile ÇE LİK
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DÖNEMINDE TOZLU KALAN DAVA

DREYFUS
OLAYI
Stj. Av. Faruk ERDOĞAN

H

er toplumun utanç duyduğu hataları,
koyun sürüsü psikolojisiyle edindiği önyargılardır. Bu önyargılardan birisi de Fransız
toplumunun 19 yüzyılda bir takım kumpasçılar
tarafından ve medyanın algı operasyonun öncülüğünde, vatan hainliği suçlamasıyla yargıladıkları,
masum Alfred Dreyfus’tır. Dreyfus davası, masum
bir Fransız topçu subayının yargılanmasının adaletin siyasete kurban edildiği ve medyanın aracılığıyla karşılık bulmasıdır.
Bu Fransız topçu subayı, Alsace’deki
Mulhouse’de 1859’da dünyaya gelen, Yahudi bir
anne-babanın çocuğu olan Alfred Dreyfus 1894’te
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Fransız ordusunun genelkurmayında subaydı.
1888 yılında Fransa’nın Almanya’yla taptığı savaştan dolayı, büyük kayıplar veren ve içten içe çalkantılar yaşayan Fransa, yaşadıkları bu başarısızlığın nedeni olarak gösterilecek bir günah keçisi
aramaktaydı. Tam da bu dönemde Fransız gizli
servisince Alman Ataşesi olan Paris’in çöp konteynırlarında bulunan el yazılı mektubun Yahudi
asılı Alfred Dreyfus’un el yazısına benzemesinden dolayı Alfred Dreyfus’u, Alman Askeri Ataşesi
VonSchwartzkoppen’e bazı gizli askeri belgeleri
gönderdiği gerekçesiyle1 vatana ihanet etmekle
suçlanmasına yol açtı ve hakkında kanıtların
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yetersiz olmasına karşın dava açıldı.
Fransa’nın III. Cumhuriyet döneminde basının da
körüklediği bir Yahudi düşmanlığı (Antisemitism)
tırmanmaya başlamıştı.1 “La Libre Parole” (Özgür
Söz) adlı ırkçı gazete, Dreyfus’un “suçlu” olduğunu
kışkırtıcı ve anti-semitist duyguları körükleyici bir
şekilde ilan etti.
1894 yılının Aralık ayında“Paris Birinci Savaş
Konseyi” adındaki askeri mahkeme, Dreyfus’u
yargılamaya başladı. Suçlama için ortada tekbir delil bile bir delil bile yoktu. Sadece suçlama
için ileri sürülen uydurma bir delil vardı. Bu da
Alman Askeri Ataşesi’nin çöp sepetinde bulunan
ve Dreyfus’un el yazısına benzeyen bir yazıyla
kaleme alındığı ileri sürülen belgeydi. Bu belgenin
kendisine ait olmadığını söyleyen Drefus’a kimse
inanmadı. Çünkü: Fransız adaletinin bu Yahudi’ye
haddini bildirmesi için (!) gereken her şey hazırlanmıştı. Savaş Bakanı General Mercier, istihbarat servisinin Dreyfus hakkında hazırladığı “gizli dosya”yı,
sanığın ve savunma avukatının haberi olmadan
gizlice askeri yargıçlara gönderdi ve yargıçlar da
savunma hakkını ve muhakeme usulünü hiçe
sayan bu durum karşısında üç maymunu oynadı.
Kapalı kapılar ardında yapılan hızlı bir yargılama
sonunda, toplumda yükselen Yahudi düşmanlığın
yardımıyla Dreyfus vatana ihanet suçundan dolayı
müebbet hapis cezası ile yargılanmak üzere şeytan adasına gönderilir. Dreyfus’un müebbet hapis
cezası alması, Fransa devletinin almaya ile yaptığı
savaştan ve diğer sorunlardan dolayı yaşadığı iç
sıkıntıları topluma biraz unutursa da ırkçı medyanın etkisiyle toplumda antisemitizim kabarmaya
başlamıştır. Bu Fransız toplumu ve hükümeti için
tarihi bir hatta olmuştur. Çünkü bu davada gerçekler Émile Zola gibi ünlü isimlerin ve Alfred
Dreyfus’un ailesinin çabalarıyla hakikat ortaya
çıkacaktır. Fransa devleti ortaya çıkan bu hakikati
yıllar boyunca telefi etmeye çalışacaktır.
Dreyfus’un mahkum edilişinden bir yıl kadar
sonra, Sandherr’den boşalan Genel Kurmay İstihbarat Birimi’nin başına Yarbay Picquart geçmiştir.
Picquart, Alman Askeri Ataşesi’nin çöp kutusunda
bulunan yeni bir belgeden yola çıkarak Binbaşı

Esterhazy’nin casus olabileceğinden kuşkulanır.
Yaptırdığı soruşturma sonunda, Esterhazy’nın
Alman Elçiliği’ne gidip geldiğini, bir metresi olduğunu, borç içinde yüzdüğünü öğrenir. Kuşkulunun
el yazısını Dreyfus’u mahkum eden belgedekiyle
karşılaştırır; gizli dosyadaki evrakın sahte olduğunu anlayınca da üstlerini uyarır. Kimse dediklerine kulak asmaz. Hatta General Gonse, ondan,
bildiklerini kimseye anlatmamasını ister. Bir Yahudinin mahkum olması onu ilgilendirmemelidir.
İstihbarat Müdürü bu adamın masum olduğunu
söyler ve “bu sırrı mezara kadar taşımayacağını”
bildirir. Bunun üzerine Picquart uzaklara sürülür,
tehlikeli görevlere atanır ve sürekli tehdit edilir. Sonunda bildiklerini Senato Başkan Yardımcısı Scheurer-Kestner’e iletir. Esterhazy adını bir
başka kanaldan öğrenen Mathieu Dreyfus da
Scheurer-Kestner’e başvurunca. Senatör konuyu
gündeme getirir2. İstihbarat biriminin başına Yarbay Picquara’ın geçmesi Dreyfus davasında Émile
Zola’nın davadaki adaletsizliği görüp üstüne gitmesi açısından dönüm noktası olmuştur. Dreyfus
davasını sahiplenen Émile Zola bu davayı yazdığı romanlarda ve yapıtlarda ele almıştır. Émile
Zola’nın, 1894 yılında yayımlamaya başladığı üçlü
roman dizisi Lourdes, Roma ve Paris’te ise hem
dinci hem de ırkçı bağnazlığı ele alır. Mayıs 1896’da
Le Figaro’ya yazdığı bir makalede de ırkçılıktan
duyduğu dehşeti anlatır; bu “canavarlığın” ülkeyi
yüzlerce yıl geriye, dinsel baskılar dönemine götüreceğini yazar.3
Dava sırasında ünlü romancı Émile
Zola’nın “İtham ediyorum” başlığı ile yaptığı
savunma sonucu, Fransa kamuoyunda büyük
tepki meydana gelmiş; halk, sokaklarda yer yer
gösterilerde bulunmuştur. Fransa’daki bu “halk
galeyanı” ve Zola’nın savunması, diğer bazı ülkelerde de zaman zaman etkili olmuştur. Émile
Zola’nın mektubu yayımlandığında Dreyfus
Davası, kamuoyunda büyük bir etki uyandırmakla
birlikte çok büyük bir tepki de çekmiştir. Ama asıl
büyük tepki milliyetçilerden, özellikle de basından
gelir. Bir gazeteci, “Zola kendinden başka tek bir
şeye tapar: paraya” dedikten sonra onun bu işe

1 Temel Britannica Ansiklopedisi, “Dreyfus Davası” maddesi, c.5,
s.309-310.

2 A. Zevaes, s. 217.
3 F. Brown, s. 726.
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kendi reklamını yapmak için giriştiğini savlar4.
Zola, “Suçluyorum” u yazarken suç işlediğinin
farkındadır; Basın Yasası’nın hangi maddelerini
ihlal ettiğini bildirerek kendini ihbar etmiş, kolaysa
beni ağır cezada yargılayın diyerek meydan okumuştur5. Bakanlar Kurulu, Zola hakkında suç
duyurusunda bulunur. Basının sürekli kışkırttığı
gericiler, Zola’ nın yargılanma süreci boyunca “Kahrolsun Zola”, “Yahudilere ölüm”, “Hainlere ölüm”
sloganlarıyla gösteriler düzenler, Musevilerin dükkanlarını taşlarlar. Zola ve arkadaşları, göstericilerin saldırılarından kaçmak için, sık sık yollarını
değiştirirler. Gerici şiddet önce taşraya, sonra da
sömürgelere sıçrar; birçok kentte ırkçı gösteriler
4 F. Brown, s. 712
5 Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi cilt: 19, Sayı: 1,
ss.181-195.
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yapılır; Dreyfusçu aydınlara ve Yahudilere saldırılır.
Cezayir’de çıkan olaylarda yüzden çok dükkan
yağmalanır, esnaftan ölenler olur.6 Fransa devleti yek vücut halinde Dreyfus’un suçsuzluğunun ortaya çıkmaması için elinden geleni ardına
koymuyordu. Dreyfus’un suçsuz olduğunu iddia
eden her kimse Almanya’nın casusu ve yardakçısı
olduğunu iddia ediyorlardı. Bunun için medya
yoluyla tüm okları bu kişilerin üzerine yöneltiyorlardı. Bu suçlamaların başında Dreyfus davasında
gereçlerin ortaya çıkması için kalemini korkusuzca
kullanan Émile Zola olmuştur. Zola yazdıklarından dolayı suçlu bulunur. Zola, Dreyfus olayında
adaletin siyasal nedenlerle gölgelendiğine inanıyor, gücün emrindeki yargının adalet dağıtamayacağını haykırıyordu. “Eğer siyasal nedenler
6 A.g.y., s.742
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adaletin gecikmesini gerektiriyorsa, bu kaçınılmaz
sonucu daha da ağırlaştırarak geciktiren yeni bir
hata işlenmiş olacaktır.” 7 diyordu.
Bunun üzerine Zola’nın yargılanması 17 Şubat
1898’de başlar. Savunmasında, orduya hakaret
etmediğini, ordunun onurunu asıl zedeleyenlerin “onu savunmak bahanesiyle” hareket eden
“bir takım haydutlar” olduğunu söyler (s. 93-94).
Ancak Dreyfus’a destek çıkan herkesi sindirme
peşinde olan Fransız hükümeti, yargının da bağımsız olduğunun savsata olduğu bir yerde Émile Zola
1 yıl hapis ve 3.000 Frank para cezasına çarptırılır.
Bunun üzerine İngiltere’ye kaçan Émile Zola, af
çıkıncaya kadar ülkesi Fransa’ya dönmeyecektir.
Daha sonra olaylar Dreyfus’un lehine gelişti.
Hakikatler bazen o kadar büyüktür ki devlet de
olsanız, tüm medya da, ordu ve bürokrasi de elinizin altında olsa bu hakikatleri hiçbir zaman ilelebet gizli tutamazsınız. Çünkü siz hakikatleri ve
doğruları söylüyorsanız, sizin yapmanız gereken
tek sey doğruları ve hakikatleri söylemenizdir.
Zola İngiltere’deyken davayla ilgili yeni gelişmeler olur. Esterhazy, kendisiyle çete, arasında mektuplar taşıyan kuzeni tarafından ihbar edilir. Casus
tutuklanınca çetenin diğer üyeleri korkuya kapılırlar. Sahtekârlığı ortaya çıkan Henry 30 Ağustos
1898’de tutuklanır; ertesi gün hücresinde boğazını
keserek intihar eder. Peş peşe gelen itiraflar gerici
basını yıldırmaz. Charles Maurras kralcıların yayın
organı La Gazette de France’ta, “şehit” Henry için,
“intikam”, “zafer”, “kanlı gömlek” türünden sözcüklerden oluşan bir ağıt yazar. Henry sahte belgeler
düzenlemiştir ama, bunları yurdunu sevdiği için,
suçlu cezasını bulsun diye yapmıştır.8 Dreyfus’un
mahkumiyetinde kullanılan belgelerin askerî istihbaratta görevli bir albay tarafından düzmece bir
şekilde hazırlandığı ortaya çıktı. Tüm bu hakikatlerin ortaya çıkması sonucunda Dreyfus9 Eylül
1899 günü Askeri Mahkemede yeniden yargılanır. Ancak; askeri mahkeme, adlî hatayı kabul
etmek yerine, Dreyfus’u bu kez hafifletici nedenleri
7 Émile Zola, a.g.e., s. 33.
8 1953’te Liberation’da çıkan bir yazı bu kuşkuyu güçlendirir. Bir okur,
1927’de ölüm döşeğindeki bir arkadaşını,kendisine,komşu evin
çatısını onanırken. arkadaşlarıyla birlikte. Zola’nın evinin bacasını
tıkadıklarını itiraf ettiğini savlamaktadır. Üstelik Zola, yaşamının son
dört yılında sürekli ölüm tehditleri almıştır. Bk. F. Brown. s. 792-793.

dikkate alarak on yıl hapis cezası veriliyor. 20. Yüzyılın başlarında yaşanan Dreyfus olayı Fransa toplumunu o kadar etkilemiştir ki, toplumsal gerginlik
ve iç çalkantılar hat safhadadır. Artan toplumsal
huzursuzluk karşısında çaresiz kalan Cumhurbaşkanı, Dreyfus’u affeder. Zavallının sıkıntılarının son
bulması, ailesine kavuşması onun için de sevenleri
için de bir tesellidir. Yine de Zola, bu affı masum bir
insanın yeniden mahkum edilmesi olarak görür.
Daha da kötüsü, bunu genel af izleyecektir; politikacılar, toplumu bölen düşmanlığın son bulması,
ülkenin huzura kavuşması için bu yasanın çıkması
gerektiğine inanırlar.9 1904 yıllında vatan hainliği
suçlamasından aklanan Dreyfus, aynı yıl yüzbaşılık
rütbesi, kendisine geri verildi. Binbaşılığa yükseltildi ve Légion d’ Honneur nişanı ile onurlandırıldı.
Dreyfus, “Yaşasın Dreyfus !” diye bağıranlara şöyle
cevap verdi; “Hayır, yaşasın hakikat !”10
Sonuç olarak: 20. yüzyılın başlarında tüm
Fransa’yı altüst eden Dreyfus olayı, adaletin yanılmasının ve yüksek siyasete kurban edilmesinin
ne ilk ne de son örneğidir. Hemen her ülkenin
ve dönemin Dreyfus’ları olmuştur ve olacaktır.
Ancak, Dreyfus olayından çıkarılacak önemli derslerin olduğu da kesindir. Basını, yargısı, siyaset
adamı, ordusu ve aydınıyla bütün bir toplumun
bu dersleri çok iyi okuması gerekmektedir. Bir kere,
Dreyfus olayı, hukuk ve siyaset arasındaki ilişkinin
zannedildiği gibi bağımsızlık değil, bağlılık esasına dayandığını göstermiştir. Bu yönüyle Dreyfus
davası, hukuku “siyasetin farklı araçlarla devamı”
olarak gören realist hukuk ekolünün argümanlarını destekleyen tarihi bir örnektir. Diğer yandan,
sonuçları itibarıyla bu dava, yargının hem siyasal
hem de bürokratik iktidarın etkisinden bağımsız
olması gerektiğini göstermiştir.11 Dreyfus olayından çıkarılması gereken en önemli ders yargının,
ordunun, medyanın, yürütmenin ve toplumun
kendisi her zaman güç erkinin tarafını tutmaya
yatkın olmasıdır. Nitekim Dreyfus olayında da bu
durum yaşanmıştır ama var olan hakikattir. Hakikat
hiçbir zaman ilelebet saklı tutulamaz.
9 Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi cilt: 19, sayı: 1,
ss.192.
10 Temel Britannica Ansiklopedisi, “Dreyfus Davası” maddesi, c.5,
s. 309-310.
11 Akhenaton (www.gizliilimler.tr)
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Stj. Av. İbrahim AKTAŞCI

aat gecenin ikisine doğru geliyordu.
Oturduğu koltuktan kalktı, ayaklarını kıpırdatıp kollarını iki yana açarak sağa sola hareket ettirdi. Saatlerce oturmak belini ve bacaklarını ağrıtmıştı. İçerisi karanlıktı. Pencereye doğru
ilerledi. Perdeyi hafifçe aralayıp caddeye bir bakış
attı. Gelen giden yoktu. Gözü binanın önündeki
ağaçtan dökülen yaprakları seyre daldı. Kurumuş,
sarı ve büyük yapraklar. Fen bilgisi dersinde mikroskopla incelemek için ideal yapraklardı aslında.
Fakat ıslak bir sonbaharda, ayakkabısının altına
yapışınca pek sevimsiz oluyorlardı. Perdeyi kapadı;
“Bugün de gelmeyecek” dedi.
Beklemekten sıkılmıştı. Koltuğa uzanıp bir
sigara daha yaktı. Son sekiz sigarası kalmıştı. Eskiden eskiye paketinde kaç sigarası kaldığını hep
sayardı. Kül tablasını aradı. Karanlıkta gözü pek
seçmedi. Parmaklarının arasında yanan sigaranın
ucundaki küle, işaret parmağıyla bir çentik vurarak, külü halının üzerine doğru döktü.
Bu sessizlik onu mahvediyordu. Kalkıp teybe
eski bir kaset koyup, kederli bir türküye eşlik etmek
istedi. Yeter ki bu sessizlik delinsin. Bir kapı gıcırtısına, bir ağacın rüzgârla münakaşasına, bir kedi
kovalamacasına dahi razıydı. Yeter ki bu kahrolası
sessizlik delinsin. Kafasındaki o lanet ses sussun.
Fakat onun geldiğini duymak istiyordu. Onun
merdivenlerinden çıkışını, ayak seslerini duymak.
Bir sigara daha yaktı. Dumanlı zihninde onu
tahayyül ediyordu. Nasıl birisiydi, kimdi? Kısa
boylu muydu, uzun boylu mu? Yaşlı mıydı yoksa
genç mi? Daha önce onu hiç görmüş müydü? Bir
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anda beyninin bu sorularına yetişmekte güçlük
çekti. Gecenin saat bilmem kaçında, bir radyonun
yayın odasında ölümü beklemek ne garipti. Ölümün kendisi çok garipti. Kim olduğunu bilmediği
katiline direnmek şöyle dursun, onun işini kolaylaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı.
Randevulaştıkları yerdeydi, kapıları ardına kadar
açık bir radyonun yayın odasında. Ölümü bu kadar
arzularken, onu bir başkasının elinden istemek
niyeydi. Tabancasını şakağına dayayıp, beynine
tek bir kurşun sıkabilirdi elbette. Buna cesareti
de vardı. Zavallı olarak geçirdiği bu yaşamın zavallıca bitmesini istemedi. Hayatında ilk kez birinin
-katilinin- oyununu bozmuş, uykularını kaçırmıştı.
Radyo programında katilin ipliğini pazara sermişti. Aslında istemeden yapmıştı bunu. Evinde
ölü bulunan üst komşusunun esrarengiz ölümünü
dinleyicileriyle paylaşmak istemişti yalnızca. Kafasından uydurduğu cinayet senaryosunun katilinkiyle örtüşmesi tamamen tesadüftü. Maktul
olmanın o garip hazzına yaklaşırken, ölümüyle
insanlardan alacağı intikamın planını yapıyordu.
Bu işin tek kötü yanı binasındaki o suratsız ihtiyarla
aynı katilin maktulü olmaktı. Ömründe neye tek
başına sahip olmuştu ki sanki.
Odanın içi iyice soğumuştu. Eli sigara paketine
gitti. Bir sigara daha yakıp içine çekti hemen. Son 6
sigara. Ayağa kalktı. Odadan çıkıp koridor boyunca
yürüdü. Aralık bıraktığı kapıdan başını uzatıp merdivenlerden aşağıya baktı. Sigarası bitene dek
bekledi. İzmariti merdivenlere atarak gerisin geri
odasına döndü. Perdeyi aralayıp caddeye bir bakış
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daha attı. Saat neredeyse 4 olmuştu. Birden bire
Terlemeye başladı. Bütün bedeninde, kemikleirkildi. Hafif bir ürperme hissetti. Başı dönüyordu. rinin altında ve karnının içinde büyük bir titreme
Yavaşça kendisini koltuğa bıraktı. Ağırlaşan bacak- ve karıncalanma başladı. Bir yerini kımıldatmak
larını koltuğa güçlükle çekip uzandı. Daha çok istiyor; fakat başaramıyordu.
üşümeye başladı. Bütün vücudunu esir alan şid“Leyla aklına geldi. Leyla. Kızgın kum teniyle bir
detli bir sarsıntı, bir titreme, bir göz karartısı ve çöl kızı. Leyla ikiyi çeyrek geçe bakışlarıyla, narbulantı başladı.
kozlu tebessümleriyle, maharetli bir gönül hırsızı.
Başını koltuğa koyduktan sonra vücudu kendi- Üç başlı sokakta kimseler görmeden buluştular.
liğinden yukarı doğru kalkıyormuş gibi oluyordu. Leyla’nın üzerinde altı düğmeli kırmızı eteği. Tüylü
Aklına en sevdikleri
eldivenleri ve süslü ayakgeldi;”Biricik anacığım”,
Merdivenlerden gelen ayak sesi
kabıları. Elindeki kırmızı
dedi.
durdu. Kapının önünde bir karartı
gülü Leyla’ya uzattı. Leyla
Ruhu bedeninden
gördü. Gözlerindeki bulanıklık
gülümsedi. Sustular.”
ayrılmış, kendi yaşakatilini görmesine engeldi.
Titreme bütün vücumında bir yolculuk yapıdunu sarmıştı. Daha çok
yordu sanki. 7 yaşındaydı.
terledi;
Annesiyle bir akşamüzeri pencere kenarında otur“Öleceğim diyordu. İşte o çok istediğim ölüme
muş, babasını bekliyorlardı. Radyoda lirik bir türkü. nasıl da yakınım.”
Annesi ne de çok severdi türkü dinlemeyi. AnneBaşını sağa çevirdi. Koltuğun kenarındaki
sinin yanağından öptü;
dolaba baktı. Uzandığı yerden kalkmak istedi.
“Bir gün bu radyonun içine girip, sana türkü Nefes almakta güçlük çekiyordu. Boğuluyordu
söyleyeceğim.”
sanki;
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“Birazcık hava”, dedi. “Hava!”
“Leyla kırmızı gülü alıp göğsüne bastırdı.
Leyla’nın yüzüne ilk kez bu kadar yakından bakıyordu. Kahverengi gözleri yuvarlanıp yanağındaki
çukurlara düşecekti neredeyse. Susmak aşkın en
güzel haliydi. Sustular. Leyla tedirgindi. Gözleri hep
gelen geçenlerde. Leyla bir misafir çocuğu kadar
çekingen. Kırmızı gülü saçının kenarına takıp kalın
parmaklı ellerini uzattı. Ömründeki sayılı saadet
dakikalarıydı onlar. Avcunda Leyla’nın nüfus cüzdanı. Kalbi, Leyla’nın gömleğinin cebinde. Leyla
koştu. “
Uzanmaktan korkuyordu. Bütün gücünü toplayıp ayağa kalktı. Üçüncü adımda yere düşmemek
için kollarını uzattı, dolaba tutundu. Pencere kenarına ilerledi. Pencereyi açtı. İçeriye dolan soğuk
havayı içine çekti. Tam kendini iyi hissetmeye
başlamışken, yeniden daha büyük bir fenalık
geçirmeye başladı. İçinde garip bir sıkışma vardı.
Koltuğa doğru bir iki adım attı. Koltuğa ulaşamadan odanın ortasına yığıldı. Elini kalbinin üstüne
bastırdı. Çarpıntısı vardı. Yüzüstü yattı. Çırpınıyordu. Beyninin içinde kendi yaşamında yaptığı
yolculuk sürüyordu;
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“Nikah dairesinden çıkıp eve dönerken seyyar
bir kasetçinin önünde durdu. Annesi aklına geldi.”
“Şu kaça?
“Tamam alıyorum.
Eve geldi. Annesine sarıldı. Kaseti teybe
koydular;
“bakılmaz mı gözden dökülen yaşa,
gör ki neler geldi o garip başa“
Elleri ve ayakları iyice soğumaya başladı. Ölüyorum diye düşündü. Ölüyorum. Haykırmak istedi.
Çarpıntısı iyice arttı.
“Hasret etti bizi gama, gardaşa,
bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.“
Haykırmak istedi. Sesi çıkmıyordu. Atacağı çığlıkla ruhunun bedeninden çıkacağından korktu.
Bulantısı iyice artmıştı. Bütün vücudu titriyordu.
“Gelmeyecek” dedi, annesi. Leyla gelmedi.
Nikah memuru kalktı. Sigaraya o gün başlamıştı.
Üç başlı sokağa gitti. Gözleri Leyla’nın balkonunda. Beyaz gecelikleriyle balkonda duran Leyla
yoktu. Bekledi. Bekledi. O Leyla’yı bekledi üç başlı
sokakta, Annesi onu.
Uyku ile uyanıklık arasındaki bir haldeydi. Fakat
şuuru hala yerindeydi. Yaşadığı bu müthiş tramvadan kurtulmak istiyordu. Annesinin öğrettiği
duaları hatırladı. Dudaklarını kıpırdatmakta güçlük çekiyordu. Dua okudukça biraz ferahladığını
hissetti. Ama hala çok üşüyordu.
Leyla gelmedi. O kadar çok bekledi ki. Leyla
gelmedi. Leyla ayıp günah tanımayan Leyla. Bir
mobilyacının ortanca kızı, Pinokyo’nun çocukluk
arkadaşı Leyla. Gelmedi.
Eğer yerden kalkacak takat bulsa kalkıp bir
sigara içecekti. Titremesi yavaş yavaş geçiyordu.
Ama hala çok terliyordu. Bir anda caddeden gelen
sese dikkat kesildi. Binanın önünde bir araba durmuştu sanki.
Annesinin kalbi dayanmadı. Kalbi Leyla’nın
gömleğinin cebinde kalmıştı. Leyla’nın nüfus cüzdanı avcunda. Ayrılık da vardı, ölüm de, yoksulluk
da. Bütün lanet o türkü kasetindeydi. Bütün suç
o türküde;
“Nice sultanları tahttan indirir,
Nicesinin gül benzini soldurur.”
Ölüm korkusu bütün bedenini sarmıştı. Binanın kapısının örtüldüğünü duydu. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Ses iyice artmıştı.
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Merdivenlerden birisi yukarıya doğru çıkıyordu.
“Nicesini gelmez yola gönderir.
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm. “
Titreyen çenesi ve birbirine vuran dişleriyle
dua okumaya çalışıyordu. Merdivenlerden gelen
ayak sesi durdu. Kapının önünde bir karartı
gördü. Gözlerindeki bulanıklık katilini görmesine
engeldi. Odayı dolduran bu sessizlik içinde göğsüne saplanan bir mermi ya da boğazına dayanmış
bir bıçak bekliyordu. Artık sona gelmişti. Ölümünden sonrasını düşündü. Ah keşke görebilseydim,
seyredebilseydim diye düşündü;
Leyla bir sabah kahvaltısını yaparken gözü cinayet haberine ilişecek. Önce sıradan bir habermiş

gibi okurken haberin ortasına geldiğinde nasıl da
gazeteye kapanacak… Cinayet haberi Leyla’nın
mutluluğuna nasıl da bir bıçak gibi saplanacak.
Titremesi sona erdi. Fakat halsizliği ve gözlerindeki bulanıklık devam ediyordu. Kapının önünde
duran karartı kendisine doğru yaklaştı ve başucunda durdu. Duyduğu o korku ve endişeden eser
kalmamıştı. Hafifçe gülümsedi. Gözlerini yumdu.
Bakmak istemiyordu. Katilin kim olduğunun zerre
kadar önemi yoktu artık. Biliyordu ki dünya üzerinde onu kim öldürürse öldürsün, onun tek bir
katili vardı. O seneler önce Leyla’nın gazeteye
verdiği kimliğimi kaybettim ilanını okuduğu gün
ölmüştü. Bu bir ölünün hikayesiydi…
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NEREYE ?
Av. Atilâ SAV

Sığınmacı (mülteci), göçmen, kaçak, müflis…
Dokuz kişi. Hepsi kaçıyor başka nedenlerle. Neden
başka olsa da hedef tek. Umut bağladıkları ülkeye
(oyunumuzda İtalya) doğru barış içinde yaşamak
umuduyla gidiyorlar. Oralarda kendilerini nelerin
beklediğini bilmeseler de yurtlarındaki tehditlerden, kaygılardan kurtulacaklarını umarak.
Hepsi de Hamlet’in sorduğu ama yanıtını
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alamadığı soruyu soruyor: “Yaşamak mı? Yoksa
ölmek mi?” Yazar Hüseyin Alp Tahmaz soruyu
başka biçime getiriyor: “Bu yaşamak mı?” ya da
“yaşamak bu mu?”
Sığınmacılık (iltica) geçen yüzyıllardan uzanagelmiş bir sorun. Yurdumuzda iki milyonu
aşkın Suriyeli var. Neden kaçıyorlar, ne arıyorlar?
Hepsi bir barınak, bir sığınak arıyor. Çoğu yoksul;
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batmış bir küçük atölye sahibi, yanında yardımcısı,
işçisi. Bir başka çift Irak savaşı sırasında evi yıkılmış, iki çocuğu enkaz altında kalmış karı-koca.
Kucakta dört aylık bebek… Bir başkası kız kardeşini “töre gereği” öldürmekle görevlendirilmiş ama
onu öldürmektense yurdundan kaçmayı yeğlemiş
doğulu bir genç. Bir Afgan sığınmacı, Afganistan
cehenneminden kurtulma umudunda. İki de hiç
konuşmayan kaçak yolcu.
Yönetmen Volkan Özgömeç oyunu anlamlandırırken şöyle diyor: “Dünya hiç kimsenin tekelinde
değildir. Herkes insanca yaşamayı doğuştan hak
etmiştir. Bu gerçeğin karşısında duranlar elbet bir
gün hesap verecektir.” Umut bu. Bir yöneliş. Ama
her gün izliyoruz. Kaçak yolcu taşıyan gemiler
batıyor; otobüs ya da kamyonlar devriliyor. Uçaklar sınır geçmeye çalışan insancıkları bombalıyor.
Komşu ülkedeki savaşlardan kaçarak, evini, toprağını bırakıp tanımadığı bir ülkeye yıllanıyorlar.
Göçmenlerin, sığınmacıların pek çok korkusu var.
Çözümler ise kâğıt üzerinde. Çözümcüler konforlu
salonlarda sık sık toplanarak çözümler üretmeye
çalışıyor.

Nereye? Neden? Niçin? Nasıl? Ne zaman?

sokaklarda, toplama kamplarında. Sınırlar değişiyor. Eski toplumlardan yeni devletler çıkıyor.
Her devlet on binlerce sığınmacı yaratıyor, ihraç
ediyor. Uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk
kuralları çıkararak çözüm arıyor. Tuzu kurular, yaşlıktan korkuyor.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de, anayasalar
da, antlaşmalar da “yaşama hakkı en temel insan
hakkıdır” diye dursun.
Gelelim “Nereye?” sorusunu soran Hüseyin Alp
Tahmaz’ın yazdığı oyuna. Dokuz kişi, bir kamyonun kapalı kasasında. Ayrı yerlerden geliyor.
Başka başka nedenlerle yurtlarından kopmuşlar,
kaçıyorlar. Kaçmak zorundalar. Biri işi bozulmuş,

Genç yazar Hüseyin Alp Tahmaz yolculardan
beşinin öykülerini anlatırken sürekli bu sorulara
yanıt arıyor. (Beş N, bir K programındaki “N”ler gibi.
Sorular belli ama “K” ne olmalı? “Kıyım” olmasın da.
Benimsenen antlaşmaların hepsi insancıldır. Bu
antlaşmaları imzalayan devletler (devlet adamları)
sorumluluk kendilerine yönelince gözlerini kaçırıp, başlarını başka yana çevirmektedirler. (Daha
geçenlerde Ege Denizi’nde batan gemide yüzlerce
Suriyeli sığınmacı boğularak öldü. Küçük bedeni
kıyıya vuran çocuk herkesi duygulandırdı, ağlattı.
Ama bir ay sonra anımsayan var mı? Olacak mı?)
Devlet Tiyatrosu Dergisi’nde oyunun yönetmeni
Volkan Özgömeç’in yanı sıra değerli hukukçular
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Dr. Serkan Ağar da
konuya eğiliyor, ışık tutuyorlar.
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyen kitleler ise, TV ekranlarındaki, gazete sütunlarındaki
haberleri izleyip “vah vah”la geçiyorlar.
Hüseyin Alp Tahmaz “bu yaşamak mı?” diye
soradursun, seyirciye de bunu sorduruyorsa görevini yapmış sayılır.
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Küçük Tiyatro’dan Nereye?
Devlet Tiyatrosu’nun oyunları genelde “kapalı
gişe” oynuyor. Salonlar dolu. Ama yeni imza pek
yok. Oysa Devlet Tiyatrosu’nun bir görevi de
yeni oyun yazarlarının yetişmesine ortam hazırlamak. Türk Tiyatrosu, Türk oyun yazarları ile oluşur, olgunlaşır, kimliğe kavuşur. Bu nedenle oyun
dağarında yeni isimler gördü mü mutlu oluyorum.
Hüseyin Alp Tahmaz umut veriyor. Taze bir soluk
gibi görünüyor. “Nereye”den sonra gelen “İyiyim”
bu umudu güçlendiriyor. Dilerim bu yolda çalışmasını sürdürür.
Gelelim “Nereye”nin kahramanlarına. Trikocu
İsmail Çinli üretimcilerin ucuz emek rekabetine
dayanamamış, işi batmış. Kumar, bahis, borsa da
parasızlığına çözüm olmamış. Daha çok batmış,
sıfırın altına inmiş. Kaçmayıp da ne yapacak?
Çırağı Cemal de peşine takılmış yeni kapılar bulma
umudu ile. Ötekilere gelince kimi savaştan, kimi
kan davasından, kimi terörden ya da eşkıyadan
kaçıyor, yeni sığınaklar, barınaklar arıyorlar. Bir
umut peşinde nereye gittikleri pek belli olmadan… Yazarımız da bunu soruyor: “Nereye?”.
Oyun bir kamyon kasası içinde başlıyor, sürüyor
ve ne yazık ki kamyon devrilince orada bitiyor.
Kaçaklar denize bile kavuşamadan yok oluyor.
Mezarsız ölüler.
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Yönetmen Volkan Özgömeç oyunun insancıl
boyutunu ve dramatik özünü doğru ve iyi yakalamış. Kamyon yasasının kapalı uzamında dokuz
kişinin trajik yaşamını canlı diyaloglarla sürdürüyor. Aslında oyunun ekseninde İsmail ile Cemil var.
Aksiyon onlarla gelişiyor. Ötekileri birer, ikişer gelişime katılıyor. Özgömeç oyuncuları ile de verimli
bir çalışma yapmış. Başka oyunu taşıyan İsmail’i
oynayan Bülent Çiftçi ile diyaloğu canlı tutan
Cemal’i oynayan Şevki Çapa ve kan davasından
kaçan Hüseyin’i oynayan Cebrail Esen olmak üzere
sanatçılar oynanış bütününü başarıyla canlandırıyor. Türkçe bilmeyen Afgan ise oyunun başka
ayağı. Dünyanın öbür ucundaki “para babaları”nın
oyunları ile yurdunu yitirmiş yüzbinlerden biri.
“Nereye?” Küçük Tiyatro’da başarıyla oynanıyor.
İlginç bir oyun. İzlenmeli.

Nereye?
Yazan: Hüseyin Alp TAHMAZ
Yönetmen: Volkan ÖZGÖMEÇ
Dekor: Murat GÜLMEZ
Giysi: Özlem KARABAY
Işık: Zeynel IŞIK
Müzik: Can ATİLLA
Küçük Tiyatro’da.
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KARAR VERMEK
HİÇ BU KADAR ZOR OLMAMIŞTI
Stj. Av. Büşra DURSUN
‘Bence hayat bir haktır ama benim durumumda
olduğu gibi hiçbir zaman zorunluluk değil.’ 28 yıldır yatağa bağlı yaşayan eski bir denizcinin hayat
hikâyesinden esinlenilmiş olan, İspanyol yönetmen Alenjandro Amenábar’ın hem yapımcılığını
hem yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosuna
Mateo Gil ile birlikte imza attığı 2004 yapımı film
İçimdeki Deniz, geçirdiği bir kaza sonucu boyundan aşağısı tutmayan Ramón Sampedro’nun ötenazi kararını konu alıyor ve bize ölümün bir hak
olup olmadığını düşündürüyor. Orijinal adı ‘Mar
Adentro’ olan ve İngilizce’ye de ‘The Sea Inside’
adıyla çevrilen filmde, hayat hikâyesi temel alınan
Ramón Sampedro’ya İspanyol aktör Javier Bardem
hayat veriyor.
Filmi özetleyecek olursak, eski bir gemi makinisti olan Ramón, geçirdiği bir kaza sonucu yatağa

mahkûm olur ve erkek kardeşi ve onun ailesi ile
yaşamaya başlar. Kazadan önce denize ve yüzmeye tutkuyla bağlı olan Ramón için bu durum
artık bir işkence hâline gelmiştir ve bu nedenle
ötenazi istemektedir. Fakat yaşadığı ülkenin yasaları izin vermediği için çözüm yolları aramaktadır.
Çünkü Ramón’a göre ölüm de, yaşamak gibi bir
haktır ve yaşamak, bir mecburiyet olmamalıdır.
Film, ötenazinin yanı sıra bir insanın sevdiği için

neler yapabileceğini de bize gösteriyor. Sevdiği
birinin ölümü seçmesine kim iyimser bir gözle
bakabilir ve dahası kim yardım edebilir ki? Ama
Rose, bunu yapıyor ve suçlanmayı göze alarak
Ramón’a yardım ediyor.
Günümüzde Hollanda, Belçika, Kanada ve Lüksemburg ile ABD’nin bazı eyaletlerinde ötenazi
serbest bırakılmış durumda. Birçoğunda katı şartlar aranmakla beraber ortak olan husus, hastalığın
çekilmez hâle gelmiş olması. Türkiye ise bu konuda
cezaî yaptırım öngören ülkelerden. 1998 yılında
yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin ‘Ötenazi
Yasağı’ başlıklı 13. Madde uyarınca; kendisinin
veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin
hayatına son verilemiyor.

77. Akademi Ödülleri’nde En İyi Makyaj Dalında,
62. Altın Küre Ödülleri’nde ise En İyi Yabancı Dilde
Film ödüllerine lâyık görülen İçimdeki Deniz’de,
insanların ötenaziye olan olası tepkilerine karşı
Ramón şöyle cevap veriyor ‘Ben kimim ki, yaşamayı seçenleri yargılama hakkına sahip olayım?
Siz de beni yargılamayın. Ne beni ne de ölmeme
yardım etmek isteyenleri.’ Film son olarak bizi
önemli bir soruyla baş başa bırakıyor; ‘Hayatım
hakkında karar verebilme özgürlüğüm var mı?’.
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BİR KİTAPTAN DAHA FAZLASI

“BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK”

Stj. Av. Baki ÖZTÜRK
“Bülbüller bizi eğlendirmek için şarkı söylemek
dışında bir şey yapmaz. İnsanların bahçelerindeki
bitkileri yemezler, mısır ambarlarına yuvalanmazlar, tek yaptıkları iş bize içlerini dökmektir. İşte bu
yüzden bülbülleri öldürmek günahtır.”
Güçlü kalemini dünyaya nadir tattıran Amerikalı yazarı ve onun ilk eserini konuşacağız bu
köşede. Hatta o kadar nadir ki ilk kitabını 1960
yılında yayımlarken ikincisini elli beş yıl sonra Ekim
2015’te yayımladı. Evet, son günlerde adını sıkça
duyduğumuz “Tespih Ağacının Gölgesinde” kitabının yazarı Harper Lee’den ve “Bülbülü Öldürmek
”ten bahsediyorum…
1926 Alabama doğumlu, Amerikalı bir yazar
Lee. Bir havayolu şirketinde işe başlayan ve bu
sırada bazı öykü denemeleri olsa da bunlarda pek
başarılı olamayan Lee, 1960 yılına geldiğinde çok
beğenilen “Bülbülü Öldürmek” romanını yazdı. Bu
romandan sonra, “Umarım yazdığım her kitap bir
öncekinden daha iyi olur. Tek istediğim Güney
Alabama’nın Jane Austen’ı olmak.” diyerek elli beş
yıllık suskunluğunun nedenini en güzel şekilde
ifade etmişti aslında.
Bülbülü Öldürmek kitabı, 1961 yılında Pulitzer
ödülü aldı. Roman aynı zamanda senaryo-kitap
kategorisine girerek; 1962 yılında kendi adıyla
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çekilen film üç dalda Oscar kazandı. Amerikan
Kütüphaneciler Birliği tarafından yüzyılın en iyi
kitabı seçildi. 2008 yılı Amerikan Barolar Birliği
Dergisi Ağustos sayısında ise “En İyi 25 Mahkeme
Filmi” anketinde birinci sırada yer aldı. Bu ödüller;
kitabın başarısını katladı ve kanıtladı.
“Siyah adamı aldatan beyaz adam; ister zengin,
ister yoksul, ister iyi, isterse kötü bir aileden olsun
değişmez. O adam daima kötü bir adamdır.”
Eser ırksal çatışmanın en üst düzeyde hissedildiği 1930’ların ABD’ni ve sosyal yaşamı etkili
bir biçimde ele almaktadır. Irkçılığın olduğu bu
dönemde siyahi bir gencin haksız yere suçlanmasını konu alan eser, yazıldığı dönemde ilgi
çekmiş ve takdir toplamıştır. Kitabın ana konusu
siyah-beyaz insan üzerinden adalet, ırkçılık, eşitlik
kavramlarını irdelemektir.
Olayların Scout adlı karakterin gözünden aktarılarak işlendiği Roman, onun kendisinden birkaç
yaş büyük ağabeyi Jem, yakın arkadaşları Dill ve
avukat olan babaları Atticus’un hikâyesini içermektedir. Bu karakterlere değinecek olursak…
Scout; afacan, zeki, baba ve abisini seven, kitaptaki
ifadeyle “erkek gibi” bir çocuktur. Jem’e baktığımızda meraklı, kardeşini korumacı özellikte bir abi
karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Avukat olan
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Atticus vicdan ve adaletin sembolü, doğruluk ve
iyiliğin emsali bir babadır. Dill ise roman boyunca
Scout ve Jem’in yaz aylarını beraber geçirdikleri
arkadaşlarıdır.
Bülbülü Öldürmek kitabında Harper Lee’nin
yaşantısından da izler buluyoruz. Romanda Scout
karakteriyle karşımıza çıkan Lee, yine Amerikalı bir
yazar olan en yakın arkadaşı Truman Capote’yi,
Dill karakteriyle romana katmıştır. Babası da bir
avukat olan yazarımızın, Atticus karakterini babasından esinlenerek yazdığını söyleyebiliriz. Roman
boyunca insanlara ve okuyucuya ders veren Atticus, özellikle “İyi bir insan nasıl olmalıdır?” ve “Nasıl
iyi bir baba olunur?” sorularının yanıtını veriyor
bize. İnsanları olduğu gibi kabul eden, onları anlamaya çalışan, yargılamayan ve çocuklarına da
bunu öğütleyen bir adam Atticus. Kitap da okulla
ilgili bir sorun yaşayan Scout’a verdiği şu öğüt de
Atticus’un bu özelliklerini anlatmaktadır aslında;
“Basit bir sırrı öğrenirsen her türlü insanla anlaşman kolaylaşır, Scout. Bir insanı anlayabilmek için
o insanın baktığı açıdan bakmayı becerebilmelisin.
Kendini onun yerine koyup her şeyi onun gördüğü
gibi görmelisin.”
Kitabın hukuki açıdan en önemli kısmı, beyaz
bir kadına saldırmaktan tutuklanan “zenci” Tom
Robinson ve onun yargılanma sürecidir. Tom’un
suçsuz olduğu aslında tüm kasaba tarafından
bilinmekle birlikte, ten renginden dolayı suçlu
olduğu algısı oluşmaktadır. Bülbülü Öldürmek
romanı, kahramanımız Scout’un bakış açısıyla,
son derece içten, çocuksu ve en saf haliyle işlemektedir bu olayı.
Tom’un davasını alan Atticus’un kasabalıların
tehditleriyle karşılaşması, çocuklarının okulda

dışlanması romanın sonuna kadar heyecanla ele
alınmış olup okuyucuyu canlı tutmaktadır. Kitabın hukuki olarak bir diğer ilgi çeken noktası ise
duruşma sırasında Atticus’un yaptığı savunmanın
“bir avukat nasıl olmalı” sorusuna da cevap veriyor olmasıdır. Duruşma boyunca tanıklara sorduğu sorular, gerçekleri ortaya çıkarma yöntemi
avukatlık mesleğini icra edenlere ve adalete ders
niteliğindedir.
Bununla birlikte, kitap sadece duruşma ve dava
etrafında şekillenmiyor, aynı zamanda karakterler üzerinden 1930’ların toplumsal yaşantısı ve
sınıf farklılıklarını da anlatıyor. “Deli” ve “korkutucu” sıfatlarını kazanmış Öcü Radley gibi romanın başından itibaren değinilen yan karakterler,
romanda olay örgüsüne ince bir biçimde işlenmiştir. Eweller, Ficnhler, Cunninghamlar gibi aileler ise
o dönemde yaşanan sınıf farklılıklarına en güzel
örneklerdir.
Kitapta işlenen temalara dair bazı alıntılarla
yazıya son verelim;
Vicdan: “Başka insanların yüzüne bakabilmek için ilk önce kendi yüzüme bakabilmeliyim. Çoğunluğa bağlı olmayan tek şey insanın
vicdanıdır.”
Cesaret: “Cesaretin eli tabancalı bir adam
olduğunu sanmanı istemem. Mertlik baştan
bitik olduğunu bilip de çabalamak, olacakları
göğüsleyebilmektir.”
Empati: “Basit bir kuralı öğrenirsen, herkesle
daha iyi geçinirsin Scout. Bir insanı, sorunu
onun açısından düşünmeye alışmadıkça anlaman olanaksızdır. O insanın derisinin içine girip
gezineceksin.”
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TEK COK
SESLİ
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MÜZİKTEN SESLİ
Av. Sadi ALAFTAN

H

epimiz hayata ana rahminde, onun kalp
atışlarını dinleyerek başlar, sonra seslerden oluşan bir dünyanın içine doğarız.
İnsanoğlu zamanla bu sesleri organize eder, dili
ve müziği yaratır kendine. Sözlerdeki anlam ve
anlayan sınırlılığına karşın müzik, bütün insanlarda sınırsız ve ortak duygular, düşünceler
uyandırır.
Konfüçyüs: “Müzik devlet kurar, devlet
yıkar.” diyerek, daha 2500 yıl önce, müziğin etki
gücüne işaret eder. “Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip
yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz?
O ülkenin müziğini dinleyiniz.” sözleri de
Konfüçyüs’e aittir. Aristo ise: “İyi bir karaktere
ulaşmada erken ve yoğun bir müzik eğitiminin önemini” anlatır.
Sanatçı, hayal gücü ile yaşamın kendine
özgü, tekrarlanamaz imgesel modelini yaratırken, bunu sağlamak için malzemesinin bütün
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sınırlarını zorlar. Sınırlar yıkıldıkça gelişir ve ilerleriz. Sanata düşmanlığın, sanatsal faaliyetleri
engellemenin altında bu korku yatar.
Bestecinin malzemesi ses’tir; doğal olarak
ses’in barındırdığı tüm olanakları araştırıp, işleyecektir. Aksi halde yaratılan şey bir sanat yapıtı
değil, gerçekliğin kötü bir kopyası olacaktır. İşte,
müzikte tek sesten çok sese geçiş, olağanüstü bir gelişme, tarihsel bir sıçramadır.
Dinleyicinin çok sesliliğe, onun sunduğu
geniş yaratıcılık ıskalasına hangi gerekçe ile
olursa olsun direnmesi, kendisini dev bir tablonun küçük bir kısmına hapsetmesidir. Üstelik
çok sesli müzik, biz farkında olmasak da, yaşamımızın bir parçasıdır. Günlük hayatın çok sesliliği
yanında, seyrettiğimiz filmlerin, dizilerin, belgesellerin fonunda hep çok sesli müzik vardır. Ama
biz, sadece görüntüye takılır, müziği es geçeriz.
Batı 12. - 13. yüzyıldan beri bu müzikle beslenmektedir. Çok sesli müzik bugün Avrupa
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sınırlarını aşmış, dünya müziği olmuştur. Günümüzde “Batı Müziği” adı yerine, “Uluslararası
Sanat Müziği”, “Evrensel Müzik” gibi adlar
kullanılmaktadır.
Batıda çok sesli müzik gelişirken, Osmanlı
padişahları da çok sesli müziğe ilgisiz kalamamışlardır. Yeniçeri ocağı kaldırılınca 1826 yılında
Mehter, yerini Bandoya bırakır. 2. Mahmut
Muzıka-ı Hümayun’u kurmuş ve 1828 yılında
başına ilerde paşa unvanı verilen Donizetti’yi
getirmiştir. Batı müziği yöntemlerine göre müzik
eğitimi yapan bizdeki ilk kurum bu bandodur.
Sultan Abdülmecit’in İstanbul’da dinlediği
Franz Liszt: “Majestelerinin benim ünüm
hakkındaki bilgisinin beni son derece
şaşırttığını belirtmem gerekir.” demektedir.
Sarayın bu ilgisi bestekarlığa kadar uzanmıştır:
Bugün çok sesli müziğe karşı çıkanları şaşırtsa
da, Sultan Abdülaziz’in Valse Davet’ini, Gondol şarkısını; Sultan V. Murat’ın Mi Majör
Valsi’ni dinlemek mümkündür. Öte yandan,
İtalyan Operaları Avrupa’dan önce İstanbul’da,
İzmir’de, Selanik’te sahnelenir. Fakat çok sesli
müziği halka taşımak, bir eğitim ve ilerleme aracı
olarak kullanmak hedefi olmayınca, sarayın ve
dar bir çevrenin dışına çıkamaz.
Her alanda olduğu gibi çok sesli müziğe
geçiş de Cumhuriyetle birlikte, Atatürk
sayesinde gerçekleşir. Bando, orkestra ve
fasıl heyetinden oluşan Muzıka-ı Hümayun
Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yılında
Ankara’ya taşınır ve bir bölümü Riyaseti
Cumhur Musiki Heyeti adını alır (Bu günkü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası). 1924
yılında Musiki Muallim Mektebi açılır. Genç
müzisyenler eğitim almak üzere Avrupa’ya gönderilir. Atatürk: “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi,
kavrayabilmesidir...”, “…Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek söyleyişleri toplamak, onları bir an önce genel son
musiki kurallarına göre işlemek gerekir.”
demiştir. Bu gün pek çok sanatsal kuruma, dünya
çapında ünlü sanatçılara sahibiz. Ancak tüm
çabalara rağmen 600 yıllık kayıp kapatılamıyor.

Durum, Osmanlı’da matbaanın kullanılmasına
400 yıl direnilmesinden farksız ! Hâlbuki çok sesli
müziğe sahip çıkmak, tanıtmak ve benimsetmek
kuşkusuz bu ülke aydınlarının görevidir. Her biri
kendi portesindeki farklı notaları aynı anda çalan
çalgıların; seslendiren sanatçıların yarattığı o
müthiş çok sesli orkestrasyondan etkilenmemek
imkânsızdır (Tek seste herkes ve bütün çalgılar aynı notaları çalar ve seslendirir.). Bizler
Mozart, Beethoven, Ulvi Cemal Erkin, Adnan Saygun, Muammer Sun, Fazıl Say bestelerinin verdiği coşkuyu, zihinsel dinamizm ve diriliği, duygusal zenginliği yaşamalı, paylaşmalıyız. Çok sesli
müziğin olağanüstü uyarıcı etkisi melankoliye,
uyuşukluğa izin vermez. Uyaran sayısı arttıkça,
beyin daha çok gelişir. İstediğimiz de budur: Her
şeye eleştirel bakan; kıpır kıpır, özgür, yaşama
sevinciyle dolu insanlar. Sizi, kısa ömürlü çerez
ürünler yerine, yüzlerce yıldan süzülüp gelen,
kalıcı eserleri Beethoven’in 9. Senfonisini
(Sağırken bestelemiştir.), Mozart’ın 40. senfoni’sini, Ravel’in Bolero’sunu, Rodrigo’nun
Gitar Konçertosu’nu, Albeniz’in Asturias’ını,
Vivaldi’nin Mevsimler’ini; bizden U. Cemal
Erkin’in Köçekçe’sini; Fazıl Say’ın İstanbul
Senfonisi’ni dinlemeye; keşiflerle dolu uzun ve
derin bir yolculuğa çağırıyoruz. Artık yaşadığımız
mekânları müzik ziyafeti çekilen, hayat fışkıran
yerler haline getirmeliyiz.
Burada sorun, çok sesli müziğin bir amaç
olarak seçilmemesinden, ona odaklanılmamasından kaynaklanmaktadır. Çok sesli müziğin
benimsenmesi ve kalıcılığı, özel bir yaklaşıma,
harcanacak emeğe bağlıdır. İşin özü ise, çok
sesin içindeki her sesi, aynı anda, birlikte ve
ayrı ayrı duymaktır. Kemanı, piyanoyu, trompeti,
davulu, çelloyu… aynı anda ve ayrı ayrı duymak.
Aksi hal çok sesi yılların verdiği alışkanlıkla tek
ses gibi dinlemektir!
Ünlü caz saksafoncusu Charles Lloyd: “Müzikle
dünyayı değiştirmeyi hayal ediyordum.” diyor.
Dünyayı değiştirmek! Tabii kendimizi de !
Ne kadar heyecan verici ve müthiş bir iddia…
Not: RADYO 3’ü ve internetten Borusan Klasik’i
dinleyebilirsiniz.
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ABEM’DE YENİ EĞİTİM SİSTEMİ
Stj. Av. Başak ŞAHİN

A

nkara Barosu’nda stajyer avukatlara verilen eğitim sisteminde köklü olarak nitelendirilebilecek değişikler yapıldı. “Sistem
değişikliği” ifadesi her ne kadar olumsuz çağrışımlar yapsa da bu kez gerçek anlamda meslek
hayatımıza olumlu katkıları olacak bir sistemden
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bahsediyor olacağız. Her şeyden önce sistem
sayesinde deneyimleyeceğimiz çalışmalar bir
anlamada “acemilik dönemini” staj yaparken
atlatmış olacağımıza işaret ediyor. 1 Eylül 2015
tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan yeni
eğitim sistemini ve staj sürecini tüm detaylarıyla

EĞLEN-ÖĞREN
Ankara Barosu Staj Kurulu üyesi Av. Murat Çekiç
ile konuştuk:
Avukatlık Stajı 2 ana bölüme ayrılır: İlk 6 ay
adliye stajı ve ikinci 6 ay avukat yanı stajı. Avukat
yanı stajı ve adliye stajının yanında 12 ay boyunca
devam eden ve Ankara Barosu Eğitim Merkezi
(ABEM) ‘nde verilen eğitimler var. Eskiden ABEM
eğitimleri Avukatlık Hukuku Eğitimleri ve seminer
eğitimleri olarak ifade edilen eğitimlerden ibaretti.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilerek yürürlüğe giren yeni eğitim döneminde
biz bunu aslında 3’e ayırmaya başladık. Bütün
bu düzenlemeler, bu yönerge; eğitimi grup eğitimi, toplu eğitimler ve bireysel çalışmalar olarak
ayırıyor:
Grup eğitimi bölümü Avukatlık Hukuku Pratikleri. Yani danışmanınızın size eğitim sırasında
anlattığı avukatlık meslek kurallarını ve Avukatlık
Kanunun’dan yola çıkarak planlanan avukatlık
hukukunu kapsıyor.
Toplu eğitimler/seminer eğitimlerini yeni
eğitim döneminde toplu olarak alacaksınız. Eskiden bu eğitimler her derslikte kürsüler şeklinde
yapılanan eğitim kürsüsünün üyesi olan avukat
meslektaşlarınız tarafından veriliyordu.Şimdi ise
özellikle son 2 yılda ciddi şekilde artan stajyer
avukat sayısının da etkisi nedeniyle 4-5 Staj Eğitim
Grubu beraber Panel-Konferans şeklinde Eğitim
binasının alt katında bulundan konferans salonunda bu eğitimleri alacaklar.
Bireysel çalışma eğitimleri var: Bunlar her
grubun kendi sınıfında ve eğitim saatleri içinde
yaptığı, el yazısıyla yazdığı dilekçelerin oluşturduğu bireysel çalışma eğitimleri olacak. Buna
“grup dava dosyası” diyoruz. Her grubun kendisine ait dava dosyası olacak. Bu dava dosyasının
stajın başından sonuna kadar çeşitli dilekçelerini
eğitim saatinde el yazısıyla yazacaksınız. Her grubun 2 dava dosyası olacak; bir hukuk ve bir de
ceza. Böylece her stajyer staj süresinin sonuna
kadar bir hukuk ve bir ceza davasının önemli
dilekçelerini yazmış olacak. Bu dilekçeler stajın
sonunda danışman tarafından değerlendirilecek
ve danışman her bir stajyer meslektaşımız için ayrı
ayrı ‘bireysel çalışma raporu’ yazacak. Böylelikle
stajyer meslektaşlarımız mülakata geldiğinde,
stajının başından sonuna kadar olan gelişmeleri

danışman tarafından raporlanmış olacak. Burada
önemli olan dilekçelerin stajının başından
sonuna kadar gelişme göstermesidir. Stajının
başındaki stajyer meslektaşımız elbetteki çok da
çoğru dava dilekçesi yazamayacaktır ancak daha
sonra o davanın cevap dilekçesini, temyiz dilekçesini, karar düzeltme dilekçelerini yazacak ya da o
davayla ilgili temyize cevap dilekçelerini yazacak.
Böylelikle baştan sona kadar incelediği davanın
dilekçelerinde yaptığı hataları danışmanın da yol
göstermesiyle, görecek ve neticede ilerleme kaydedecektir. Önemli olan dilekçelerin ne kadar
kötü olduğu değil, mutlaka ve mutlaka ilerleme kaydetmiş olmasıdır.
Başlıkları detaylandıralım…
Grup Eğitimleri/Avukatlık Hukuku Eğitimleri:
Burada 80 saatlik avukatluk hukuku eğitimi var.
Her hafta 2 saat, belirli olan günlerde yapılan
eğitimlerdir. Bu 2 saatin birinci saatlerinde anlatım
yapılıyor ve ikinci saatlerinde de pratik çalışmalar
yapılıyor. Bu pratik çalışmalar çoğu zaman avukatlık hukuku pratikleri ve bazen de grup dava
dosyasının dilekçelerinden oluşuyor. Burada avukatlık hukuku pratik çalışmaları özellkle ilk saatte
anlatılan konuyu pekiştirmeye yöneliktir. Bu pratik çalışmalar yapılırken biraz daha rahatız. Yani
herkesin birbiriyle konuşabildiği, fikir alışverişinde bulunabildiği bir ortam oluşturmaya
çalışıyoruz. Önemli olan eğitim sırasında da
olsa birbirinizle konuşarak konu hakkındaki
-avukatlık mesleği yönünden- hukuki yorumlarınızı alabilmektir. Bu 80 saatle ilgili en fazla
sorulan soru devamsızlık hakkına ilişkin olarak
ise toplam 120 saat üzerinden eğitimler devam
edeceğinden yine %15’lik kısıma tekabül eden 18
saatlik eğitimlere katılmama hakkınız bulunacağı
ve bunun kullanımının (Bireysel ve Toplu Eğitimler
açısından) Kurul kararı ile netleştirileceğidir.
Bireysel Çalışma / Grup Dava Dosyası: Her grubun hukuk ve ceza olmak üzere 2 dava dosyası
olacak. Böylece stajyer meslektaşımız stajı süresince hiç ceza davası takip etmeyen bir büroda satj
yapmış olsa bile en azından bir ceza dosyasının
dilekçelerini stajı süresince görmüş olacak. Aynı
şekilde sadece ceza çalışan bürolarada staj yapan
stajyer meslektaşlarımız hukuk davasında dilekçe
nasıl yazılır ya da yazılmazı öğrenmiş olacaklar.
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Eskiden büyük bir handikaptı bu. Hiç dava dilekçesi görmeden, yazmadan stajı bitirmeye çalışan meslektaşlarımız vardı, en azından buna
engel olmaya çalışıyoruz. Grup dava dosyasının
dilekçeleri bittiği zaman bu dilekçeler danışman
tarafından değerlendirilecek. Burada önemli kıstas ilk yazılan dilekçenin kötü olması değil, ne
kadar ilerleme kaydedildiğidir. Bu dilekçelerin
hepsi (hem hukuk hem ceza dava dosyalarının
dilekçeleri) eğitim sırasında el yazısı ile yazılıyor.
Bu modern eğitimin bir gereğidir. Biz avukat
olacağız, bilgisayarda yazarız neden el yazısıyla
yazdırıyorsunuz diye ciddi serzenişler duyuyoruz. El yazısıyla eğitim sırasında dilekçe yazmak
bilgisayarda kopyala yapıştırla dilekçe yazmaktan
çok daha verimlidir.
Hem bireysel çalışma/grup dava dosyası hem
de avukatlık hukuku pratikleri için en önemli konu:
Her avukatın dosya saklama yükümlülüğü var.
Ve siz stajınız boyunca avukat olduktan sonra
yükümlü olduğunuz bu dosya saklama yükümlülüklerinin tabiri caizse ilk ikisine başlıyorsunuz. Sizin grup dava dosyasında yazdığınız dilekçeleri bir dosya olarak ve avukatlık
hukuku pratiklerini de bir başka dosya olarak tutma yükümlülüğünüz başlıyor. Siz bu
dilekçelerinizi saklayacaksınız, stajınızın sonunda
danışmanınıza vereceksiniz,
danışmanınız inceleyecek
ve raporunu vererek
dosyanızı mülakata hazır hale
getirecek.
Ta b i i
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bunlar danışmanınız tarafından eğitim sırasında
tarih atılarak imzalanacak ya da danışmanınız
önce toplayıp sonra size teslim edecek. Saklama
yükümlülüğü danışmanınız verdikten sonra size
ait olacak.
Toplu Eğitimler / Seminer Eğitimleri: Toplam 40
saat toplu eğitimlerimiz var. Toplu eğitimler ikiye
ayrılıyor; bunların bir kısmı zorunlu toplu eğitimler birkısmı da seçmeli toplu eğitimler. Zorunlu
toplu eğitimler seçilirken mesleğe başladıktan
sonra işinize mutlaka yarayacak ve size pratik
bilgileri çok rahat verilebilecek bölümler seçildi.
Örneğin; tüketici hukuku, iş yargısı uyuşmazlıkları,
CMK, HMK, aile hukuku. Bunların hepsi özellikle
mesleğin başında size kazanç getirecek dallar
olarak seçildi. Bir de seçimlik eğitimler var ve
stajın başında bununla ilgili bir form doldurdunuz.
Burada stajyer meslektaşımız ilgisini çekebilecek,
kendisinin üzerinden gelir kazanmayı düşündüğü
herhangi iki tane seçmeli eğitimi seçmek zorunda.
Bunun dışında her stajyerimiz Etkili İletişim ve
Diksiyon eğitimi alıyor. Ayrıca Ankara Barosunun
diğer Kurul/Komisyon/Merkezlerinin düzenlemiş
olduğu panel/seminerlere davet edileceksiniz. Bu
da 4 saatlik bir eğitim. Böylelikle 40 saati tamamlamış olacaksınız. 40 saatlik toplu eğitimler, 80
saat grup eğitimi olmak üzere 120 saatlik staj
eğitimini tamamlamış olacaksınız. 120 saat bizimtakdirimizde olan bir süre değil; TBB yönetmeliği
gereğince en az verilmesi gereken eğitim saatidir.
Bazı stajyer arkadaşlarımız bu eğitimleriHukuk
Fakültesinde gördüklerinin, zaten bildiklerinin
kaygısı içindeler. Evet gördünüz ama örneğin
medeni hukuk anatılırken aile hukukunda karşınıza gelebilecek uygulama problemleri eğitimlerde çok fazla anlatılmadı. Biz bu eğitimlerde
sadece didaktik anlatıma yönelik ve sadece
ders kitaplarında yazan hiçbir şeyi anlatmamaya çalışıyoruz. Biz bu toplu seminer eğitimlerinde özellikle mesleğe başladıktan
sonra karşınıza müvekkil oturduğu zaman,
müvekklinizin hukuki sorununu rahatça
çözebileceğiniz uygulama pratiklerini
vermeye çalışıyoruz. Örneğin; tüketici yargısı çok fazla gündemde ve tüketici yargısında
açılabilecek davaların nasıl yürütüldüğünü, size
neler kazandırabileceğini anlatmaya çalışıyoruz.
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Burada amaç stajyer meslektaşlarımızın mesleğe başlar başlamaz para kazanmasını sağlamak. Çünkü büronuzu açtığınızda ya da bir
yerde çalıştığınızda size öncelikli gelecek işler
aslında toplu eğitimlerde anlatılan işler olacak.
Zorunlu eğitimleri belirlerken önceliğimiz sadece
bu oldu. Biz seminer eğitimlerinde daha çok uygulamaya dönük, Yargıtay kararları, mahkeme kararları, mahkeme uygulamaları ve Ankara adliyesi
uygulamalarını anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin;
Kira hukukunun anlatıcısı benim. Hepimiz kira
hukukunda taahhüt nedeniyle tahliyeyi biliyoruz
ama ben kirayı anlatırken: “arkadaşlar evet böyle bir
yol var ama bu yola başvurmayın çünkü karşınıza
şunlar çıkar ve böylece davayı hiç kazanamazsınız.”
gibi bir yönlendirme de yapıyorum. Ama kitaplara,
borçlar hukuku bilgilerimize göre okursak taahhüt
nedeniyle tahliye diye bir yol vardır ve çok da kolay
uygulanır gibi görünüyor. Biz genel olarak toplu
eğitimlerde kısa, öz, uygulamaya dönük bilgileri vermeye çalışıyoruz.
Staj programı hazırlanırken, staj sistemi kurulurken öncelikli amacımız elbetteki stajyer meslektaşlarımızın dolu dolu stajını tamamlaması. Biz
Ankara Barosu olarak iddialıyız. Biz Ankara
Barosu olarak iyi bir eğitim verdiğimiz iddiasındayız. Bu eğitim de hem Başkent Barosu olmanın bir gereği hem de diğer barolara da örnek
olduğu düşüncesi. Biz Ankara’da diğer barolara
örnek olduğumuzun samimi düşüncesindeyiz.

Biz baro olarak bir stajyer meslektaşımıza avukatlık ruhsatı verirken aslında bir yandan da yetkin
olarak, ruhsatı aldığı günden itibaren mesleği
yapabileceğini iddia ediyoruz. Stajınız bittikten,
ruhsatınızı aldıktan sonra müdafi olarak anayasa
mahkemesinde de yüce divanda da savunma
yapabilirsiniz, dilekçe verebilirsiniz, Yargıtayda
Danıştayda her türlü duruşmaya girebilirsiniz.
Bir yargı ayrımı yok burada ve bu ayrım yoksa
biz ruhsatınızı aldığınız gün en yetkin olarak
karşımızda sizinle karşılıklı duruşmaya girmek istiyoruz. İşte o yüzden staj eğitimi ciddi
bir iştir, staj eğitimi kanuni bir zorunluluğu yerine
getirmek için değil hakikaten mesleğe hazırlanmak için yapılmalıdır düşüncesindeyiz. Eğer
hepimizin iddiası yargının üç sac ayağından
birinin avukatlık makamı/savunma makamı
olduğu ise, biz o zaman satajın hakkını doğru
dürüst vermeliyiz ki stajı bitirdiğimiz gün; kürsüdeki hakimlerde bize “evet stajını bitirmiş
ama hukuk bilgisiyle,mesleki duruşuyla yetkin bir avukat var karşımda ben ona –onların
tabiriyle söylüyorum- ‘yeni avukat’ muamelesi
yapmamalıyım” demelidirler. Birbirimizden farkımız olmadığı iddiasındaysak, stajı bitirdiğimiz
gün yetkinlik açısından da birbirimizden farkımız
olmamalıdır. Elbetteki hukuk bir derya deniz, stajı
bitirdiğiniz gün her bilgiyi bilmeyeceksiniz. Bizler
de her bilgiyi bilmiyoruz ama neyi nerde bulabileceğini öğrenmek, meslek kurallarını eksiksiz
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uygulamak yönünden 1 günlük avukatla 50 yıllık
avukatın birbirinden farkı olmaması lazım. Hepimiz müvekkilimize karşı sorumluyuz, bu sorumluluklarımızı düzgün yerine getirmeliyiz.
Mülakat Aşaması: Mülakat 3 bölümden ibaret. Bu 3 bölümden ilki olay havuzundan stajyer
tarafından çekilen kura sonucu sorulan sorunun
cevaplanması.

Olay havuzunda neler var?
Stajınızı bitirdiniz, ruhsatınızı aldınız ve büronuza Ayşe Hanım geldi ve dediki: “Avukat hanım
ben 2 yıldır eşimden dayak yiyorum, iki de çocuğum var, şu kadar gelirim var, eşimin şu kadar
geliri var ben şimdi ne yapabilirim?” diye sorduğunda ona vereceğiniz cevabın istendiği bir soru
sorulacak. Çok kısa sorular, tamamen müvekkil
büronuzda masanızın karşısında oturduğunda
ve kısaca hukuki sorununu anlattığında izleyebileceği hukuki yolları ona sayabilmenize yönelik. Kısaca örnekleyeyim: gazetelerin 3. Sayfalarında çokça gördüğümüz haberlerin süjesi olan
kişi büronuza gelip : “Ahmet Mehmet’i bıçakladı,
Ahmet’in başına hukuki anlamda neler gelecek?”
sorduğunda bunun cevabının beklendiği sorular
olay havuzunda olacak. Sizden ; “Ahmet hakkında
savcılıkça soruşturma yapılacak, Ahmetin ifadesi
alınacak daha sonra kamu davası açılacak, kamu
davası yürütülürken şu deliller toplanacak, ardından hüküm verilecek, hüküm temyiz edilecek,
temyiz sonunda Yargıtay’a gidilecek” gibi hukuki
safahatı anlattığınız bir cevap bekleniyor. Olay
havuzu en korkmamanız gereken yer. Çünkü fiilen
avukatlık stajını yaptıysanız, ABEM eğitimlerine
devamsızlık ölçüsünde devam ettiyseniz ve avukat
olmak istiyorsanız olay havuzundan cevaplayamayacağınız hiçbir soru olmaz.

Olay havuzundaki sorular ABEM Eğitimleriyle mi yoksa okul bilgileriyle mi alakalı
olacak?
Abem eğitimden görmediğiniz hiçbir konuyla
ilgili olay sorusu yok. Yürütülecek yargı sürecini
biliyorsanız sorulara cevap verebileceksiniz. Tekrar
söylüyorum önemli olan stajınızı bitirip ruhsatınızı aldığınız ilk gün müvekkil adayınız büronuza geldiğinde hiç hukuk bilgisi olmaksızın
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problemini anlatıp “şimdi başıma ne gelecek,
nasıl bir süreç yaşayacağız, ne gibi haklarım
var?” dediğinde hukuki süreci anlatabilmeniz.
Olay havuzunda hiçbir şekilde doğrudan ince
bilgi isteyen hiçbir soru yok. Önemli olan stajyer
meslektaşımızın hukuk muhakeme yeteneğinin
gelişmiş olması. Biz, Ankara Barosu stajında avukat
yanı stajınızı ve ABEM eğitiminizi bitirdiğinizde
tamamen yetkin hatta tek başınıza büro açmaya
yeterli kapasiteye sahip birer avukat olmanızı
istiyoruz.
Mülakatın ikinci bölümünde avukatlık kanunu ve
meslek kuralları ile ilgili sorular yer alıyor. Bir sene
boyunca danışman hocanızla yaptığınız didaktik
anlatımlar ve pratik çalışmaları kapsıyor. Toplamında burada 75 soru var. Bu 75 soruyu öğrendiğiniz zaman aslında avukatlık meslek kurallarının tamamını öğrenmiş oluyorsunuz. Meslek
kurallarını bilmemek bir avukat için hem disiplin
hem de ceza yargılamasına konu olmak demektir.
Meslek kuralları sadece kural olduğu için değil,
mesleği onurlu şekilde yapabilmemiz için hepimizin uyması gereken kurallardır. Bu anlamda 1
yıllık staj boyunca meslek kurallarını iyi öğrenemezseniz zaten o mülakattan bir şekilde başarılı
sayılıp geçseniz bile emin olun bir hafta sonra bir
disiplin suçu işlersiniz ya da müvekkilinizin sizi
şikayetiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanırsınız. Bu yüzden avukatlık meslek kurallarını bilmek
sizin için önemlidir.
Mülakatın son bölümünde hazırlamış olduğunuz
bireysel çalışma dosyasını sunmanız istenecek.
“Grup dava dosyanızı bize anlatır mısınız, davanız
nasıl bir davaydı? Bu davayı hangi mahde açtınız,
ne kadar süre içinde temyiz ettiniz, bu davadaki
temyiz süreleri nedir, sizce verilen karar doğru
mudur?” diye hem hukuk hem ceza dava dosyanızı
sunmanız istenecek. O dosyayla bir yıl süresince
haşır neşir olacağınız için bu sunumu da çok rahat
yapabileceksiniz.
Avukatlık hukuku pratik çalışmaları ayrıca sunulmayacak. Bu pratik çalışmalar danışmanınızın
mülakata girebilmeniz için başarı bir staj dönemi
bitirdiğinize ilişkin raporunun oluşturacak.
Detaylı bilgiler Ankara Barosunun Web sayfasında
yer alan Staj Eğitimi, Bireysel Çalışma ve Görüşme
Yönergesi’nde de bulunmaktadır.
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Ayşegül ÖZKONAK
NLP Eğitmeni ve Yaşam Aile Öğrenci Koçu

aile ve iş yaşamının olumsuz etkilenmesine, boşanmalara, anti sosyal bir insan olarak hayatına devam
etmesine neden olabilmektedir. Öfkeyi kontrol
edememenin, bireyin eğitim seviyesinin ilkokul
veya üniversite düzeyinde olup olmamasıyla da
bir ilgisi yoktur. Her yaş ve eğitimden bireylerde
görülebilen doğal bir süreçtir.
Öfkeyi kontrol edememenin sonuçlarının en
yakın tanıkları emniyet görevlileri ve sağlık elemanlarından sonra, siz hukukçularsınız. Öfkesini
eşinden çıkaramamış müvekkil sizdedir, borçlusuyla arasına sizi siper eden müvekkil veya mirası
adaletli alamadığını düşünen kardeşlerine, avukata, hakime öfke duyan müvekkil de öyle…
Toplumun göz önünden uzaklaştırmak istediği;
görmezden geldiği, şiddetin, cinayetin, tartışmaların bol olduğu tüm vakıalar sizdedir. Hatta bu

ÖFKE KONTROLÜ

1. ÖFKE KONTROLÜ KİMLER İÇİN GEREKLİ?
Günümüzde toplumumuzun öfke patlamaları
ciddi oranda artmış durumda. Kimse kimseye
tahammül edemez hale geldi. Neden? Pek çok
nedeni var elbette. Ancak bu nedenlerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz: Belki öfke patlamaları
yaşayan kişi ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyordur,
belki de bir işi dahi yoktur, işten çıkarılmıştır. Yahut
işyerinde veya sosyal yaşamında birinden ağır bir
söz işitmiş de olabilir; örneğin, patronu işe geç
kalmasının nedenini dahi sormadan, müşterinin
önünde sert bir şekilde “İşe erken gel. Yoksa seni
işten atarım!” şeklinde tehdit savurmuş, belki de
herkesin içinde ona hakaret etmiştir. Öfkelenir,
sesini çıkaramaz gider evine, karısıyla tartışır, karısına şiddet uygular, hatta cinnet geçirip cinayet
dahi işleyebilir ! Olmayacak bir şey mi? Kadına karşı
şiddetin geldiği yıkıcı durum ortada… “Cinayet
işleyeceğim.” düşüncesi olmadığı halde; küçücük
bir tartışma sonrası cinayetle sonuçlanan vakalar
yok mu?
Kontrol edilemeyen öfkenin cinayetle sonuçlanması en kötüsü elbette. Bununla birlikte, her
zaman uç noktalarda sonuçlar doğurmasa dahi
öfke; kişinin beden ve ruh sağlığının bozulmasına,

öfkeyi birebir siz yaşıyorsunuz belki de… Duruşma
sırasında agresif bir hakimden, müvekkilinizin
önünde sizin öfkelenmenize neden olan bir söz
işitmeniz… Yanında staj yaptığınız avukatın sizi
rencide edici hareketleri ya da sözleri… Kalemdeki
gecikmeler, bir sonraki celseye kalan duruşmalar,
işlerin yavaşlamasına neden olan size veya sizin
dışınızdaki sebeplere bağlı bazı engeller… Saymakla bitemeyecek kadar çeşitli örnekler mevcut.
Bir avukat arkadaşım şöyle demişti: “Toplumun
bütün sorunlu vatandaşlarıyla biz uğraşıyoruz. O
stresi eve taşıyorum. Eşime, çocuklarıma yansıtıyorum. Eşime elimde olmadan öfkeyle yaklaşıyorum. Nedenini bilmiyorum. Bana karşı yakın
davranmaya çalışsa da, boşanma davasında kullanılan sözleri sanki eşim söylemiş gibi ona cephe
alıyorum. Bu yüzden mi bilmiyorum, evde tartışma eksik olmuyor. Çocuklar benden uzaklaşıyor, bir köşeye siniyorlar. Sonra da yaptığımdan
utanıyorum. Ne yapmalıyım sence?” İşte yapılması gereken en önemli nokta öfke kontrolünün
sağlanması, sağlanamıyor ise mutlaka bir yardım
alınmasıdır. Şimdi bu kontrol nasıl sağlanabilir hep
birlikte inceleyelim.
1. Son zamanlarda her kim olursa olsun, sık sık
tartışmaya mı başladınız?
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2. İşinize, çalışmalarınıza ve insanlara karşı
tahammülsüzlüğünüz arttı mı? Mesleğinizin
zorluğundan dolayı; avukatsanız müvekkillerinize, muhalif avukata veya onun müvekkiline;
hakim ya da savcıysanız mahkeme sırasındaki
biri veya birilerine öfke duyuyor, ve hatta bu
öfke-duygu durumunu devam ettirip evdekilere de yansıtıyor musunuz? Eşinize ya da
sevdiklerinize ani tepkiler veriyor musunuz?
Anne ya da babaysanız, çocuklarınızı azarlamaya mı başladınız?
3. Öfkelendiğinizde istemediğiniz sözler mi söylüyorsunuz ya da istemediğiniz davranışlarda
mı bulunuyorsunuz?
4. Gösterdiğiniz tepkiler sonrası insanlarla ilişkileriniz mi bozuluyor?
5. Öfkelendiğinizde konsantrasyon eksikliği ve
dikkatsizlik mi yaşıyorsunuz?
Bunlardan bir veya birkaçına “EVET.” diyorsanız,
öfke kontrol çalışmalarına başlamalısınız.
Öncelikle şunun belirtilmesinde fayda var: Öfke
kontrolü çalışmaları, yalnızca saldırganlık, hakaret,
şiddet gibi davranışlar sergileyen öfkeli bireyler
için değildir. Aynı zamanda, sürekli öfkesini bastıran, kızmıyormuş gibi görünen, sakin kalmaya
ve belli etmemeye çalışan bireylerin de yapması
gereken çalışmalardır. Her iki tipteki kişinin de öfke
kontrolü çalışmaları yapmaları gerekmektedir.
Peki öfke nedir? Öfke, yıkıcı etkisi sebebiyle kötü
olarak algılanmaktadır. Öfke bir duygudur. Normal
bir duygu… Tıpkı sevinç, neşe, üzüntü gibi bir
duygudur. Öfke de, diğer duygularda olduğu gibi
vücut üzerinde birtakım değişiklikler oluşturur.

1. ÖFKENİN VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU
ETKİLER NELERDİR ?
Bu etkiler üç çeşittir:
1. Fizyolojik etkileri: Kişinin kan şekeri yükselir,
nabız ve kan basıncı artar, sık ve zor nefes alır, başı,
sırtı, boynu ağrır.
2. Zihinsel etkileri: Öfkelenen bireyin konsantrasyonu bozulur, performansı düşer, uykusuzluk,
dikkatsizlik, unutkanlık görülür.
3. Davranışsal tepkiler: Öfkeli kişi huzursuzdur,
acelecidir, hızlı yemek yer, sakinleşmek için ilaç,
alkol, sigara kullanabilir.
Öfke ile testosteron, epinefrin, norepinefrin,
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kortizol hormonları artar. Bu dengesiz artış kalp,
damar, eklem ve kaslarda ciddi sorunlara neden
olur. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatır. Bağışıklık sisteminin bozulması ise hastalıklara davetiye
çıkarır. Öfkeye neden olan problem devam eder
ve öfke kontrolü sağlanmazsa; ülser, gastrit, migren, kalp hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, kabızlık, alerjiler, depresyon, panik atak,
sinir hastalıkları, kanser, psikosomatik hastalıklar
görülebilir

2. ÖFKE HENÜZ BAŞLAMAMIŞKEN VE
BAŞLADIKTAN SONRA YAPMAMIZ
GEREKEN DAVRANIŞLAR NELERDİR ?
• NEFES EGZERSİZİ
Burundan derin bir nefes alın. Karnınızı şişirerek. Sanki akciğerleriniz karnınızdaymış gibi.
Sanki deriiinnn bir çiçek koklar gibi nefes alın…
Nefesi içinizde tutun. On saniye kadar. Nefesi,
bir mumu üfler gibi ama karnınızı da içeri çekerek yavaş yavaş verin. Kendi kendinize “Sakin ol,
gevşe.” deyin. Derin nefesler arasında bir kez normal nefes alıp verin.

• GEVŞEME
Bir yere oturun, gözlerinizi kapatın. Kendinizi
sahil kıyısı gibi sakin hissettiğiniz bir yerde ya da
sizi sakinleştiren birinin yanında hayal edin. Gevşeyin. Saç diplerinizden başlayarak, ayak uçlarına
kadar aşama aşama sakinleştiğinizi, gevşediğinizi
hayal edin. Bu arada sakinleştirici bir müzik de
dinleyebilirsiniz.

• OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRME:
1. Kızgın olduğumuzda olayları siler, çarpıtır,
abartır, geneller ve karşıdakine yansıtırız.
Kendinizi bu durumda yakalarsanız, bunu
fark edip yerine mantıklı düşünce yerleştirin.
2. “Şu yaptığından dolayı onu bir kaşık suda
boğabilirim.” yerine, “Bu dünyanın sonu değil.”
diye düşünün.
3. Öfkeli olduğumuzda farkına varmadan öfke
duygumuzu artıran “Hep, asla, her zaman, hiçbir zaman, hiçbir şey...” gibi kelimeleri kullanmayın. Örneğin: “Sen zaten hiçbir zaman bana
destek olmazsın. Hep böylesin!’ gibi. Bu sözler,
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haklı olmasanız bile öfkelenmenizde haklı
olduğunuz düşüncesi doğurur. Bu durumda
öfke kontrolünüzü azaltır.
4. Beklenti içine girmeyin. Beklentiyi arzuya
dönüştürün. Çünkü beklenti içinde olmak ve
karşılığımı alamamak sizi öfkelendirir. Kin ve
nefrete neden olabilir.
5. “Benim olmalı !” yerine “Benim olmasını isterdim.” deyin.
6. Partnerinizle sıkıntı yaşıyorsanız eğer, “Bana
istediğim şekilde davranmalı !” ya da “Bana
şu şu şekilde davranmalısın.” yerine; “Bana
şu şekilde davranmanı isterdim.” şeklinde bir
sözle bunu ifade edin.

• PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİ UYGULAMA:
1. Önce suyun altındaki buz dağını tespit edin.
Yani asıl duygunuzu fark edin.
2. Durumu değiştirip değiştiremeyeceğinizi
sorgulayın. Soruna değil, çözüme odaklanın.
3. Sizi esas öfkelendiren şeyi tespit edin. Diyelim
ki bir arkadaşınızın art niyet olmadan, hakkınızda sarf ettiği bir söz ile o ortamda kendinizi kötü hissettiniz. Ona karşı müthiş bir
öfke duygusu belirdi. Belki de farkında olmadan siz önceden beri bir değersizlik duygusu
yaşıyorsunuz. Kötü durumda hissetmenizin
nedeni de bu olabilir. Bunu fark etmeye çalışın. Değersizlik duygusu, özgüven sorunuyla
ilgili yardım alın.
4. Burada asıl sorun ne? Sorumluluk kimlere ait?
5. Ne düşünüyor ve hissediyorsunuz? Aslında
ulaşmak istediğiniz şey ne? Ne istiyorsunuz?
6. Değiştirmek istediğiniz şey tam olarak ne olabilir? Yapabileceğiniz ve yapamayacağınız şeyler tam olarak ne?
7. Çevrenizdekileri değiştirmeden isteğinizi nasıl
karşılayabilirsiniz? Sizi sinirlendiren başka
neler var bu olayda?

• DAVRANIŞSAL KONTROL:
1. Duygularınızı anlatan bir resim yapın ya da
yazı yazın.
2. Yürüyüş yapın. Sporla meşgul olun.
3. Gerekiyorsa ağlayın. Duygularınızı boşaltın.
Uğraşacağınız hobi edinin.
4. Affedin. Affetmek zordur ancak NLP teknikleri

sayesinde duygulardan arındırılmayla kolaylaşır. Affetmek, o kişiyi sevmek, onu haklı
bulmak, onu suçsuz bulmak demek değildir. Sırtınızdaki yüklerden arınmak demektir,
rahatlamanız ve huzur bulmanız demektir.
Kimseye bağlı kalmadan yoluna devam edebilmek demektir.
5. Karşıdakine “SEN DİLİ” yerine “BEN DİLİ” kullanın. Örneğin: “Sen beni çok üzüyorsun !’ yerine;
“Bu davranışına çok üzüldüm.” diyebilmelisiniz.
6. Karşınızdaki kişi açken, yorgunken, uykusuzken, yani fizyolojik ihtiyaçlarını gidermeden;
tartışma yaratacak cümleler kurmaktan vazgeçin. Söyleyeceğiniz şeyleri uygun bir dille
uygun ortam ve zamanda söyleyin.
7. Çok öfkelendiyseniz ortam değiştirin. Tartışmayı erteleyin (24 saat kuralı)
8. Yüzünüzü yıkayın, yapabiliyorsanız duş alın.
Su, negatif enerjinizi düşürür. Toprakla uğraşın.
Toprak da negatif enerjinizi düşürür. Kendinize
üçüncü bir kişi gibi dışarıdan bakın.
9. Öfkenin sonuçlarını düşünün. Öfkenin olumsuz sonuçlarını düşünmek, sizin mantıklı davranmanıza neden olur.
10. Karşıdakinin öfkesinin altında yatan duyguyu
keşfetmeye çalışın. Aslında ne söylemek istiyor
size? Belki de bir gün önce sizin sözünüze ya
da davranışınıza öfkelendi.
11. Sakinleşene kadar aynı ortamda bulunmayın.
12. Daha önceden kural koyun. Yüksek sesle
bağırmak, tabak-çanak fırlatmak, kapı çarpmak yasak. Bu yasağı sakin dönemde koyun
ama mutlaka uygulayın.
13. Karşıdakinin yalnız kalma isteğine tepki vermeyin, bırakın yalnız kalsın, sakinleşsin. Siz
de sakinleşin.
14. Hatanız varsa tamir edin, özür dileyin. Ama
içten ve samimi bir dille. En önemlisi de bir
daha tekrar etmemek üzere…
15. Düşünce, duygu ve davranış ve durum bir
bütündür. Ve mutlaka biri diğerini etkiler.
Olumsuz düşünce olumsuz duyguya; olumsuz duygu olumsuz davranışa; o da olumsuz
olayların başımıza gelmesine neden olur.
Hayatımızdan olumsuzlukları çıkarmak istiyorsak önce düşüncelerimize dikkat edelim.
Sevgiyle kalın…
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E-SPOR NEDİR ?

G

Stj. Av. Caner KÖSTELEKOĞLU

ünümüzde küreselleşme ve teknolojinin
sürekli olarak gelişmesi ile birlikte birçok
kavramın tanımı değişiyor veya kavramların anlamları değişmeye başlıyor. Son yıllarda
değişen kavramlardan biri de spor oldu. Spor
genişleyerek E-Spor başlığını da artık içine almaya
başladı.

Peki nedir bu E-Spor?
Kelime anlamına bakacak olursak Elektronik
Spor kavramıyla karşılaşmış oluruz. Peki, Elektronik
Spor nedir? Günümüzde artık her yaştan insan;
bilgisayarından, oyun konsollarından, cep telefonlarından veya tabletlerinden oynayabildikleri
mobil oyunlar ile tanışmış durumda. Hatta birçoğumuz büyük zaman dilimlerini oyun oynayarak
geçiriyor veya geçirenler ile sıklıkla karşılaşıyoruz.
Günümüzde oyun sektörü dünya ekonomisinde
önemli bir yere sahip. Artık bir günde birden çok
oyun piyasaya sunuluyor. Bu oyunları elde etmek
isteyen insanlar günler öncesinden kuyruklara
106 Hukuk Gündemi | 2015/2

giriyor ve o oyunu ilk oynayanlardan olabilmek
için birbirleriyle kıyasıya rekabete giriyorlar. Elektronik Spor ise bu rekabeti daha da körükleyen bir
dal olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Elektronik
Spor insanların bu bilgisayar, konsol veya mobil
platform oyunlarında hem zihnen hem de bedenen rekabet etmeleri anlamına geliyor. Bu nedenle
son yıllara bakıldığında çıkan oyunların büyük
bir çoğunluğunun online yani çevrimiçi olarak
diğer oyuncularla beraber ya da diğer oyunculara
karşı oynanabilen oyunlar olduğunu görüyoruz.
E-Sporun bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar
yaygınlaşmasının ise tabi ki belirli sebepleri var.
Öncelikle insanlar için oyun oynamak bir terapi
haline geldi. İnsanlar oyun oynarken günlük sıkıntılarını ve streslerini unutarak kendilerini sanal
bir ortama atıyorlar. Burada ise geçirdikleri vakti
bile çoğu zaman fark edemiyorlar. Ayrıca E-Spor
için çok fazla teknik ekipman veya lüks bir tesisin kurulması gerekmiyor. Oyuncular bilgisayar,
konsol veya cep telefonlarından, düzenlenen bu

EĞLEN-ÖĞREN

Dünyada ve Ülkemizde
E-Sporun Yeri

E-Spor turnuvalarına oturdukları yerden hiçbir
çaba harcamadan katılabiliyorlar. Tabii istisnai
büyük turnuvalar ve büyük organizasyonlar için
bazı tesisler hazırlanıyor.
Büyük oyun firmalarının oyunlarını tanıttığı
büyük etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen bu
büyük etkinliklerin sayısı ise yıl geçtikçe artıyor.
Bu etkinliklerle beraber ise büyük ödüllü E-Spor
turnuvaları düzenleniyor. Düzenlenen etkinliklere
katılmak için bilet bulmak bile bazen imkânsız
oluyor. Piyasaya sunulduktan dakikalar sonra binlerce bilet bir anda bitmiş oluyor, etkinliklere katılmak ve yakından görmek isteyenler internetten
canlı yayınlanan bu etkinlikleri evlerinde izlemek
zorunda kalıyorlar.

Dünyada artık yılda özel
veya resmi binlerce E-Spor
turnuvası düzenleniyor. Bu
turnuvalar ise amatör ve profesyonel turnuvalar olarak
ikiye ayrılıyor. Profesyonel
turnuvaların ödülleri dudak
uçuklatıyor. Örneğin geçen
haftalarda düzenlenen bir
yılsonu turnuvasında birinci
takım tam bir milyon dolar değerinde ödülün
sahibi oldu. Rakamlar bu kadar yüksekken bu sektörün gelişimi de bir o kadar hızlı oldu. Dünyada
hemen hemen birçok ülke E-Spor federasyonu
kurmuş durumda. Ülkemizde ise Gençlik ve Spor
Bakanlığı bünyesinde TÜDOF adıyla E-Spor federasyonu yakın zamanda kuruldu.
E-Spor katılımcıları genelde takımlar oluşturmaktadır. Çünkü birçok oyun takım şeklinde
oynanmakta, takımlar ise oyuna göre değişmektedir. Bazı oyunlarda tek kişi bir takım bünyesindeyken, bazı oyunlarda beş kişiden oluşan
takımlar görmekteyiz. Ödüller de bu kadar yüksekken birçok E-Spor takımının arenaya girdiğini
görüyoruz. Ülkemizde de resmi olarak kurulmuş
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yaklaşık 50 E-Spor takımı var. Bu takımlar belirledikleri oyunlar için kendi takımlarını kuruyorlar.
Bir E-Spor takımı bünyesinde birden çok oyun için
kurulmuş ayrı ayrı takımlar görüyoruz. Bu takımlar
ise ünlerine göre sponsorlarla anlaşıyorlar. Çok
ünlü E-Spor takımlarının milyon dolarlık sponsorları var. Bu sponsorlar oyuncular için bilgisayar,
klavye, mouse, kulaklık gibi donanımları sağlıyorlar. Takımlar ise formalarına sponsor reklamlarını
almış oluyorlar.
E-Spor oyuncuları da diğer spor dallarında
olduğu gibi, bir takımdan diğerine transfer
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oluyorlar. Belirli ücretler karşılığı
takımlarda bulunuyorlar, turnuvalarda aldıkları ödüllere oranla prim
alıyorlar. Her E-Spor oyuncusunun
takımıyla yaptığı bir sözleşmesi var.
Oyuncu ve takım aradaki bu sözleşmeye göre ilişkisini yürütüyor.
Şimdiden sözleşme ihlalleri ile ilgili
açılmış uçuk tazminat davalarına
Amerika’da rastlayabiliyoruz. İleride
bunun örneklerini sıkça göreceğiz.
Ülkemiz spor kulüplerinden Beşiktaş, dünyada bir ilki gerçekleştirerek Beşiktaş
E-Spor Kulübünü kurdu. Böylece, dünyada ilk
kez bir spor kulübü kendi E-Spor kulübünü kurmuş oldu. Beşiktaş E-Spor, kısa sürede kurulan
takımıyla önemli başarıları da elde etti. İddialı
bir şekilde E-Spor takımları arasında yerini aldı.
E-Spor hemen herkesin evinden katılabileceği
bir turnuva ortamı oluşturmuş oldu. Oyun sektörünün 1970’li ve 1980’li yılların atari salonlarından
şu an geldiği nokta; E-Spor. Bakalım gelecekte
oyun dünyası bizlere nasıl yenilikler sunacak.
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A

nkara Barosu Staj Kurulu Kültür Sanat
Alt Kurulu bünyesinde oluşturulan
Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma
Grubu tarafından planlanan yardım faaliyeti
başarı ile gerçekleştirildi. Ankara’nın Haymana
ilçesindeki Bahçecik İlk ve Orta Okulu proje için
seçilen okul oldu. Okul müdürü ve öğretmenlerle görüşülerek okulda yardıma ihtiyacı olan
çocuklar tespit edildi. Ankara Barosu staj gruplarının aralarında topladığı yardımlar ile Bahçecik
İlk ve Orta Okulundaki 144 öğrenciye bot; 60
öğrenciye mont yardımı yapıldı. Çalışma grubu
üyeleri tarafından ihtiyacı olan çocuklar için

bot ve montlar temin edildi. Ankara Barosunun
çalışma grubu için ayarladığı araçla stajyerler
Haymana’ya bizzat giderek yardımı kendi elleriyle ulaştırdılar. Bizlerin de katıldığı Haymana
yolculuğu ne kadar yorucu da olsa, çocuklara
ulaştığımızda; onların gülen gözlerini gördüğümüzde içimizde oluşan o his, bütün yorgunluğumuzu bizlerden alıp götürdü. Bizlerin de
o anı yaşamamıza vesile olan Ankara Barosu
Staj Kurulu ve KSAK Yardımlaşma ve Dayanışma
Çalışma Grubuna teşekkürü borç biliriz.

Stj. Av. Sıla ŞENEL - Stj. Av. Caner KÖSTELEKOĞLU

Ya rd ım la rım ız la
H ay m an a Ba hç ec ik
İlk öğ re ti m Oku lu nd ay
ız
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a sı
Ta v la Tu r n u v
B ir in c is i
Ankara Barosu
Stajyer A vukatlar Arası
Tavla Turnuvasında
Derece Alan Arkadaşlarımız

Ta vl a Tu rn uv ası
Üç ün cü sü
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Ta v la Tu r n u v a sı
İk in ci si
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Grup Sözcüleri Yemeğinde
Danışmanlarımızla
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Grup Sözcüleri Alt Kurulu Yemeği
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Ankara Barosu Münazara Kulübü Gösteri Maçı

116 Hukuk Gündemi | 2015/2

BİZDEN KARELER

Başkanımız ile Kurultay Yemeğimiz

İran Barosu ile Ortak Sertifika
Programını Gerçekleştirdik
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Mev sim Söyleşilerinde
Mine Söğüt’ü Ağırladık
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Nazım Abimizin
Doğum Gününü
Kutladık
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An ka ra Ba ro su St aj Ku ru lu
Ya yın Alt Ku ru lu
Ça lışı yo r
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