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D okuzuncu sayımızla sizlere merhaba de-

menin mutluluğunu yaşamaktayız. Gün-

demin sürekli hukuk olduğu, mahkemeler ve 

kararlarının insanların gündelik yaşamının 

parçası olduğu bir süreçten geçmekteyiz. Tüm 

sorunlar mahkemeler nezdinde çözülmeye ça-

lışılmakta, tüm safahat sonuna kadar takip edil-

mekte, sonunda da ise hiçbir şekilde mutmain 

olamayan üzgün/kızgın insanlar ortaya çıkmak-

ta. Her muhakeme safahatı bu sayıyı daha da 

artırmaktadır. Sistem mahkemeler üzerinden 

işlemekte, mahkemeler dışında hiçbir kurum, 

kuruluş, görevli sorumluluk üstlenmemekte. 

Mahkemeler de hem yargılama süreci hem de 

verdikleri kararlar ile toplumun sorunlarını 

çözmekte yetersiz kalmaktadır. 

Tüm bu sorunların çözümünün sistemin sor-

gulanması ve yeniden dizaynı olduğu ise söyle-

nemiyor. Zira söyleme çabaları, gündemimize 

haber kanallarının “şok”, “son dakika” başlıkla-

rı ile son sürat giren ve aynı hızla gündemimiz-

den çıkan sistemin ürettiği bu sorunlar nedeni 

ile sürekli âtiye bırakılmaktadır. Ne ilginçtir ki 

sistemin ürettiği sorunlar, bu sorunlu sistemin 

devamını sağlamakta. Korku filmlerinde öldü-

rülemeyen katilin sürekli evin bir yerlerinden 

çıkması gibi sistem bir şekilde kendisini devam 

ettirmeye programlanmış. Değiştirmek isteyen-

lerin karşısına her kapının arkasından saldıran, 

aldığı darbelerden hiç etkilenmediğini ise diğer 

kapının önünde anlayabildiğimiz katil gibi. 

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa de-

ğişikliği ve halkoylaması sistemin değişebilece-

ği, sorunların çözülebileceği konusunda bizlere 

umut vermişti. Ancak bu süreçte yaşadığımız 

“kriz”, “şok” ve bir sürü gündelik gelişme yeni 

anayasanın kamuoyunun gündeminden çık-

masına neden oldu. Sistem kendisini koruma-

ya devam ediyor. Biz bu sorunun çözümünün 

yeni anayasa ile başlayacağını düşünüyoruz. 

Hukukçular Derneği olarak hazırladığımız 

Anayasayı önce basınla paylaştık sonra da bu 

Anayasayı ilgili kurumlarla paylaştık. Mart ayı 

içerisinde de Anayasa Uzlaşma Komisyonu-

na sözlü olarak sunacağız. Yeni anayasamız 

yapılana kadar da anayasamızı ve neden yeni 

bir anayasa olması gerektiği hususunu değişik 

programlar ile kamuoyuna anlatmaya çalışaca-

ğız. Zira sistem tıkanmıştır. Bu sistemin revize 

edilmesi veya denenmiş ama vazgeçilmiş bazı 

uygulamaların yeniden denenmesi ile kaybe-

decek zamanımız bulunmamaktadır. Ülkemiz 

için çok önemli bu ilk anayasa yapma sürecini 

doğru değerlendirmek ve yeni bir sistem kur-

mak zorundayız. Aksi takdirde kapı arkasında 

“şok” “kriz” adı altında çok da önemli olmayan 
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ama zaman kaybına neden olan toplumsal uzla-

şıyı ortadan kaldıran, insanları birbirleri ile düş-

man yapan uygulama ve olaylara şahit olacağız 

demektir. 

Mevcut sistemin dizaynı Anayasa ile yapılmış 

olup bu sistemi değiştirmenin yolu da yeni bir 

anayasa yapmak olacaktır. Süreç bununla bit-

meyecek, her şey bununla başlayacaktır. Yeni 

bir anayasa sistemi yenilemeyecek; yeni bir sis-

teme atılan ilk adım olacaktır. Şu an yapılan de-

ğişiklikler, düzenlemeler, basiretli idarecilerin 

çabaları, sadece bu sistemin ömrünü uzatmakta 

ancak insanlara faydası sınırlı olmaktadır.

Elinizdeki dergi, yayın komitesinin gündelik 

meselelerden uzak şekilde oluşturduğu tüm za-

manlara hitap eden konular üzerinden şekillen-

mektedir. “Hüsnüniyet”, “vicdan” ve “dürüstlük 

kuralı” temalı bu sayı özverili yayın komitesinin 

değerli çalışmaları sonunda ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmanın her zaman başvurulacak bir başucu 

kaynağı olmasını, tüm hukukçulara faydalı ol-

masını umut etmekteyiz.

Hüseyin Hatemi Hocamın dürüstlük ve vic-

dan konusundaki yazısı ve Sayın Ümit Kardaş’ın 

Hukukun Felsefesi ve Hukukçunun Nitelikleri 

konulu makalesi birçok sorunun nereden kay-

naklandığını göstermekte ve içerisinde barın-

dırdığı çözüm önerileri ile tarihe düşülen altın 

notları oluşturmaktadır. 

AİHM yeni tarihli Lautsi-İtalya kararı Avu-

kat Cüneyt Toraman Beyin hazırlandığı maka-

lede incelenmektedir. Mahkemenin yapısı, din 

ve vicdan özgürlüğü anlamında daha önceki 

AİHM kararlarından farklılık göstermesi husus-

ları değerlendirilmektedir. 

Diğer değerli yazarlarımızla İdeal Hukuk 

Okulu’nun sorunlarla değil de sorunu oluşturan 

kaynak ve buna dönük çözüm nasıl olur yakla-

şımımız bu derginin yol haritasını çizmektedir. 

Gündeliğin dışına çıkma çabamız bana veya ona 

göre nasılı değil de hepimiz için nasıl olmalıyı 

arama noktasında yoğunlaşmaktadır. Dernek 

olarak da çabamız olan bu hareket noktasının 

uzun meşakkatli ve maddi kazançta uzak ancak 

geleceği kurtaracak hareket tarzı olduğuna ina-

nıyoruz. 

Bu nedenle yıllar önce kendisine bir gazeteci-

nin sorusuna “bir çiçekle bahar gelmez ama her 

bahar bir çiçekle başlar.” diyen Sn. Necmettin 

Erbakan’ı vefatının birinci yılında hayırla anı-

yor, Allah(cc)’dan rahmet diliyoruz. Dergimiz 

“baharı getirecek çiçeklerden biri” olma çabası 

içerisinde sizlerin katkıları ile yoluna devam 

ediyor. Saygılarımla.
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A
rabuluculuk kavramını ta-

nımlarken öncelikle Arabulu-

culuğun bir Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümlerinden biri olduğunu be-

lirtmek gerekmektedir. Bu anlam-

da alternatif uyuşmazlık çözümü, 

uyuşmazlıkların sona erdirilme yol-

larından yalnızca bir tanesini ifade 

etmekte; resmi yargı mekanizması-

nın yanı sıra, geleneksel yöntemlere 

de alternatif oluşturmaktadır. Bir 

yanda mahkemeler teşkilatı diğer 

yanda toplumsal yaşamın doğal ürünü olan çözüm 

arayışları yer almaktadır. İlk kez Amerika’da 1976 

yılında düzenlenen bir konferansta kullanılan ‘alter-

natif uyuşmazlık çözümü’, her ikisinin de karşısında 

yer alan, üçüncü bir seçeneği göstermektedir. Amerika 

Barolar Birliği’nin ve Adalet Bakanlığı’nın girişimiyle 

düzenlenen bu konferansta, mahkemelerin iş yükünü 

hafifletmek, zaman ve masraf kaybını önlemek adına, 

bir takım yöntemlerin uygulanması gündeme getiril-

miştir.1 

 Arabuluculuk (İngilizce: Mediation); hukuk sis-

temi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir 

“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm” (ADR) yöntemidir. 

“Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek” anla-

mına gelen alternatif kavramı, resmi devlet yargılama-

sına seçenek oluşturan uyuşmazlık çözüm yöntemle-

rini betimlemek için kullanılmaktadır. Arabuluculuk; 

tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir 

üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da 

mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabi-

lecekleri en etkin yöntemdir. Arabuluculuk tarafların 

kendi çözümlerine bulmalarına yardımcı olan kolay-

laştırıcı arabuluculuk (facilitative mediation) şeklinde 

olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uy-

gun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği değer-

lendirici arabuluculuk (evaluative 

mediation) şeklinde de gerçekleşe-

bilir.2 

 Demokratik toplumlarda hu-

kuki ihtilâflar, bağımsız kurumsal 

mahkemeler (yargı teşkilâtı) bünye-

sinde çözüme kavuşturulmaktadır. 

Günümüzde, mahkemelerin ağır iş 

yükü, ağır işleyen yargılama usulle-

ri, davaların uzun sürmesi, hak sa-

hipleri için giderek artan maliyetler, 

yargıya duyulan güvenin gün geçtikçe azalması gibi 

faktörler nedeniyle, mahkemelerin dışında da bazı 

yöntemlerle uyuşmazlıkların çözümlenmesi yoluna 

başvurulmaktadır. Bu yöntemler, Alternatif Uyuşmaz-

lık Çözümü(AUÇ) yöntemleri olarak adlandırılmak-

tadırlar.3

 Anglo-Sakson menseli bir kurum olan alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları Kıta Avrupa’sı ülkelerinde 

hızla uygulama alanı bulmaktadır. Genel çerçevede, 

alternatif uyuşmazlık çözümünden maksat, tarafsız 

ve objektif konumda bulunan üçüncü bir kişinin, 

aralarında uyuşmazlık bulunan taraftarı, ortaklasa 

bir çözüme ulaşmaları için bir araya gelerek iletişim 

kurmalarını ve bu suretle sorunlarının çözümünü 

kendilerinin bulmalarını sağlamasını yahut onlara so-

mut olayın koşullarına ve özelliklerine uygun olarak, 

üzerinde mutabakata varabilecekleri optimal çözüm 

önerileri üretip, sunmak suretiyle, uyuşmazlığın halli 

bağlamında destek vermesini öngören ve Devlet Mah-

kemelerinde cereyan eden yargılamaya nazaran seçim-

lik bir yol olarak islerlik kazanan ve tümüyle gönüllü-

lük esası üzerine bina edilmiş olan uyuşmazlık çözüm 

yolları bütünüdür.4 

 Mediasyon, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ) 

yöntemlerinden biri olarak üçüncü kişinin katılımı ile 
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yürütülen, “mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü” ola-

rak adlandırılabilir. Daha geniş bir ifadeyle medias-

yon, bağımsız üçüncü kişinin (mediatör) yardımıyla, 

tarafların içinde bulundukları uyuşmazlık veya mü-

zakerelerdeki ihtilâf noktalarında, tarafların ortak çö-

züme ulaşmalarını sağlayan, gönüllü, kabul edilebilir, 

belirli bir anlaşmayla sonuçlanan gizli bir müzakere 

sürecidir. 5 

 Dünyadaki medeni yargı reformu çalışmaları kap-

samında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uy-

gulaması her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu akımın 

sonucu olarak Türk hukukunda, son on yılda ADR’ 

ye ilişkin  düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri-

si olan ve Av. Kan. m. 35/A’da düzenlenen  avukatın 

uzlaşma sağlama yetkisi, uyuşmazlıkların çözümün-

de başvurulabilecek mahkeme dışı bir seçenek olarak 

ortaya çıkmıştır. Avukatlara  verilen uzlaşma sağlama 

yetkisiyle, yargının iş yükünün azaltılması ve  avu-

katlara yargı dışı işlev kazandırılması amaçlanmıştır. 

Düzenlemeye göre  avukatlar, dava açılmadan veya 

dava açıldıktan sonra tahkikata ilişkin ilk  duruşma-

dan önce kendilerine gelen iş ve davalarda, tarafların 

üzerinde  serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda 

müvekkilleriyle birlikte karşı  tarafı uzlaşmaya davet 

edebilirler. Uzlaşma sağlanırsa avukatlar ile müvekkil-

leri  tarafından Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlana-

rak imzalanan tutanak,  İcra ve İflas Kanunu’nun 38. 

maddesine göre ilâm niteliğindedir. Uzlaşma  tutana-

ğına tanınan ilâm niteliği, onun diğer ADR yollarına 

getirilen,  süreç sonunda varılan anlaşmanın bağlayıcı 

olmadığı yönündeki eleştirilerden sıyrılmasını ve daha 

etkin bir yöntem olarak öne çıkmasını sağlamıştır.6 Bu 

koşullar altında, hukukumuzda uzlaşma tutanağının 

düzenlenmesi bakımından uyuşmazlığın her iki taraf 

için de avukatla temsil zorunluluğunun getirildiğini 

kabul etmek gerekecektir. Türk ceza hukuku açısın-

dan konuyu irdelersek Ceza Muhakemesi Kanununun 

253/1. maddesinde hangi suçların uzlaşmaya tabi ol-

duğu açıklanmıştır. Soruşturulması ve kovuşturulma-

sı şikâyete bağlı suçlar; hangi kanunda düzenlendiği-

ne bakılmaksızın uzlaşmaya tabidir. Ancak, şikâyete 

tabi olsa dahi cinsel dokunulmazlığa karsı islenen suç-

lar ile etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar 

uzlaşmaya tabi değildir. Ceza kanununda yer alan ve 

şikâyete bağlı suçlar ceza miktarı veya suçun niteliği-

ne bakılmaksızın uzlaşmaya bağlı kılınmıştır. Ayrıca 

CMK’nın 253/1-b maddesinde TCK’da yer asan bazı 

suçların kovuşturulması şikâyete tabi olmadığı hal-

de bu suçlar uzlaşma kapsamına alınmıştır. CMK’nın 

253/1 maddesindeki istisnalar dışında, şikâyete bağlı 

olmayan suçlar uzlaşma ile sonuçlandırılamaz.7

 Amerika Birleşik Devletlerinde ise arabulucuların 

mesleki görevlerinin tesis edilmesine ve uygulatılması-

na yönelik üç yöntem bulunmaktadır. Özel bir tarafın 

bir profesyonele ihmalinden, sözleşmenin ihlalinden 

veya diğer yasal ihlallerden ötürü dava açması, bir-

çok meslek sahibine görevlerini layıkıyla yaptırmanın 

önemli bir yoludur. Ancak, bir arabulucuyu görevleri-

ni yapmaya zorlamada bu yöntem büyük oranda dev-

re dışı kalmıştır. Mesleki görevlerin tesis edilmesinde 

ve uygulanmaya zorlanmasında kullanılan ikinci yön-

tem idari mevzuattır; özellikle, meslek ruhsatlarıdır. 

Örneğin avukatlar, avukatlık yapmak üzere, eyaletten 

ruhsat alabilmek için belli gereklilikleri karşılamalı-

dır. Hatta meslek ruhsatları, belli mesleki görevlerini, 

özellikle Profesyonel Davranış Kuralları Modeli’nde 

belirtilenleri, ihlal etmeleri durumunda iptal edilmek-

tedir. Arabulucuların ruhsat almalarına yönelik benzer 

bir sistem bulunmamakla beraber; ruhsat gerekliliğine 

benzer bir uygulama, birçok zorunlu veya mahkeme 

sponsorluğunda ki arabuluculuk programları için 

mevcuttur. Mesleki görevleri tesis etmede ve uygulat-

mada üçüncü yöntem, devlet tarafından yapılanlardan 

ziyade, uygulanan özel yaptırımlardır. Bu yaklaşım, 

arabuluculuk konusunda gelişmektedir.8

 Amerika Birleşik Devletleri’nde çoğu eyalet yasa-

ları arabulucu olarak görev yapabilmek için bir koşul 

aramaz; fakat ihtilaflı kişilerin büyük bir kısmı, başa-

rılı bir sonuca ulaşma ihtimalinin daha yüksek olma-

sı ve daha çok güven duyacak olmaları sebebi ile bu 

konuda eğitilmiş ya da tecrübe kazanmış kişileri ara-

bulucu olarak tercih etmektedirler. Bazı eyaletler ise, 

arabulucu olarak çalışan kişilerin eğitimlidir uzman 

olmasını şart koşmaktadır. Örneğin, Massachusetts 

eyaletinin yasaları şu hükmü içermektedir: “Arabu-

lucu; bir uyuşmazlığa taraf olmayan, taraflara, ara-

larındaki uyuşmazlığı çözmede yardımcı olmak için 

onlarla yazılı bir anlamsa yapan ve arabuluculukta en 

az otuz saatlik eğitimi tamamlamış ve dört yıllık mes-

leki tecrübeye sahip olan veya bir uyuşmazlık çözüm 

kuruluşunda görev yapan ya da yargısal veya idari bir 

kuruluş tarafından arabuluculuk için atanan kişiyi 



ifade eder.7 Yasalar herkesin arabuluculuk yapmasına 

izin vermektedir; ruhsat aranmamaktadır. Ancak bu, 

arabuluculuk hizmetlerinden yararlananlar (ihtilaflı 

ıtaraflar) ile bunları sunanlar (arabulucular) arasın-

daki ilişkilerin, serbest piyasa koşullarında geliştiği 

anlamına gelmemektedir. Arabuluculuk daha çok, 

devlet tarafından zorlanmakta veya desteklenmekte-

dir. Böyle durumlarda, devlet piyasaya arabuluculuk 

yönünde müdahalede bulunmakta ve çoğunlukla da 

arabulucunun seçimi üzerinde etkili olmaktadır. Zo-

runlu arabuluculukta, arabulucu kamu çalışanı ola-

bilmektedir. Bazı yargı bölgelerindeki mahkemeler-

de, arabulucuyu bir mahkeme görevlisi seçmektedir. 

Daha yaygın uygulamaların arabulucu üzerinde mu-

tabakata varmalarıdır. Ancak mutabık kalamazlarsa, 

yargıç veya baksa bir mahkeme görevlisi, arabulucuyu 

atamaktadır. Hatta tarafların arabulucuyu seçmesine 

izin verildiği yerlerde bile, 

tarafların, mahkeme veya 

diğer bir devlet kurumunca 

onaylanmış isim listesinden 

seçim yapmaları gerekmek-

tedir. Bu listeye girebilmek 

için arabulucunun, belli ni-

teliklere sahip olması gerek-

mektedir.9

 Amerika’ da arabulu-

culara ilişkin Avrupa Etik 

Kurallarına göre arabulucu, 

kanunen veya kamu düzeni gerekçesiyle zorunlu ol-

madıkça arabuluculuktan veya arabuluculukla ilgili 

ortaya çıkan bütün bilgileri gizli tutacaktır. Taraflar-

dan birince arabuluculara verilen gizli bilgiler, bilgiyi 

veren taraftan izin alınmadıkça veya kanunen zorunlu 

olmadıkça diğer tarafa açıklanmayacaktır.10Amerika 

Birleşik Devletleri’nde temyiz mahkemesi bir kararın-

da ise arabulucunun tanıklığını reddederken iki temel 

ilke arasında önemli bir seçim yapmıştır. Buna göre 

bir davada herkesin mevcut delillerin tümünün kul-

lanılmasını isteme hakkı vardır. Bu ilkenin karsısında 

yer alan ilkede mevcut delilin kullanılmasının kamu 

menfaatine zarar vermesinin önlenmesidir. Arabulu-

cuların tanık olarak kullanılması onların tarafsızlığını 

zedeleyecek dolayısıyla arabuluculuğun başarısız ol-

masına yol açarak kamu menfaatine zarar verecektir. 

İste bu noktada temyiz mahkemesi arabuluculuğun 

gizliliğindeki kamu menfaatini, arabulucunun tanık-

lığının delil olarak kullanılmasındaki menfaate üstün 

tutmuş ve bu delile başvurulamayacağını kabul etmiş-

tir. 11 Ancak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 

Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Hakkındaki R 

(99) 19 sayılı Tavsiye Kararı Ekinde öngörülen ilkele-

rin 30. maddesinde“Gizlilik ilkesinin varlığına rağmen 

arabulucu, arabuluculuğun isleyişi esnasında yakın 

bir zamanda islenme ihtimali olan ağır bir suç hakkın-

da edindiği herhangi bir bilgiyi yetkili mercilere ya da 

ilgili kişilere iletmelidir.” kuralı yer almıştır.12 ADR’nin 

basarı ile uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Gelir İdaresi(IRS) iki yıl süre ile pilot çalışması yapı-

lacak iki yeni program açıklamıştır: Mahkeme Öncesi 

Arabuluculuk ve Tahkim Prosedürü Uzlaşma Talebi ve 

Vakıflarda Düzeltme Cezası. 1 Aralık 2008 tarihinde 

başlayan bu süreç içinde mahkemeler yargı süreci baş-

lamadan mükelleflere bu iki alanda tahkim ve arabu-

luculuk teklifi sunacaklardır. 

Mahkeme yetkilileri mükel-

leflere bu haklarının olduğu-

nu hatırlatacak, başvuru süre-

sini belirtecek böylece yargıya 

gidilmeksizin uyuşmazlıkla-

rın belirtilen konularda azal-

tılması sağlanacaktır.

 AB, 1998 yılından itiba-

ren uyuşmazlıkların genel hu-

kuk yolları dışında anlaşma 

ve uzlaşma ile çözülmesi yö-

nünde adımlar atmaya, üye ve aday ülkelere bu yönde 

düzenlemeler yapmaları yolunda çağrı yapmaya baş-

lamıştır. İlk olarak 1999 Tampere AB Zirvesi’nde üye 

ülkeler mahkeme dışı alternatif yöntemler oluşturma-

ya çağrılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 2002 yılında 

hazırlanan Yeşil Kitap ile arabuluculuğun temel ilkele-

ri tespit edilmeye çalışılmış, alternatif çözüm yöntem-

lerinin fark edilmesi, siyasi olarak teşviki ve yasama 

sürecinde bu yönde adımlar atılması amaçlanmıştır. 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2004’te çıkardığı bir 

direktifle, medeni hukuk alanında ve ticari konular-

da arabuluculuğa ilişkin hükümler benimsemiş, bu 

süreçte üye ülkeler alternatif uyuşmazlık çözüm yön-

temlerine ilişkin yasalar çıkarmış ve hayata geçirmiş-

lerdir. Arabuluculuğa ilişkin Avrupa’daki ve dünyada-

ki uygulamalar incelendiğinde, kapsamın daha geniş 

tutulduğu, bazı ülkelerde belirli hallerde arabuluculu-

ğun zorunlu tutulduğu görülmektedir.



 Bu kanun tasarısı 19.10.2011 tarihinde T.B.M.M’ 

ye sunulmuş ve şu an Meclis gündeminde bulunmak-

tadır. Bu yasa tasarısı hukukçuları özellikle avukatları 

ilgilendirmesi sebebiyle çok önemli olmaktadır. Yasa 

tasarısında arabuluculuk, tarafları bir araya getiren 

ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi 

olarak tanımlanmıştır. Bu kanunun 1.maddesinde yer 

aldığı üzere uygulama alanı, yabancılık unsurları taşı-

yanlar da dahil olmak üzere, tarafların üzerinde ser-

bestçe tasarruf edebilecekleri iş ve eylemlerden doğan 

özel hukuk uyuşmazlıklarıdır. Tasarının gerekçesinde, 

tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa 

son vermelerinin, hem adalet sisteminin yükünü azal-

tacağı hem de toplumsal barışa katkı vereceği ifade 

edilmiştir. Ayrıca, serbestçe tasarruf edilebilecek özel 

hukuk alanlarındaki uyuşmazlıkların Tasarının kapsa-

mı dahilinde olduğu ancak kamu düzenini ilgilendi-

ren durumlarda arabuluculuğun söz konusu olmaya-

cağı belirtilmiştir. Ceza yargısı ve idari yargı alanında 

da alternatif uyuşmazlık çözümleri kabul görse de bu 

alanlarda ayrı bir kanunla düzenleme yapılması daha 

uygun görülmüştür. Çeşitli Avrupa Birliği (AB) üye 

ülkelerinde de böyle bir yol tercih edilmiştir. Kanu-

nun, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkları kapsa-

ması ise, AB Arabuluculuk Yönergesi ile uyumludur.

Arabuluculuk sadece, yabancılık unsuru taşıyanlar 

da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe ta-

sarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel 

hukuk uyuşmazlıklarında uygulanabileceğine göre, 

Tasarı’nın adı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-

luk Kanunu Tasarısı” olarak uygun düşmektedir.Ayrı 

bir kanun olarak düzenlenmesi ve sadece özel hukuk 

uyuşmazlıklarında uygulanıyor olması da yerinde ol-

muştur.

 Ancak burada önemli olan bir husus da Tanımlar 

başlıklı 2.maddede belirtildiği üzere arabuluculuğun 

Adalet Bakanlığına bağlı olmasıdır. Burada ayrı bir 

meslek grubu oluşmaktadır ve oluşturulan bu yeni 

meslek grubunun denetiminin Adalet Bakanlığına 

bağlı olan Arabuluculuk Kurulu tarafından yerine ge-

tirilecek olması arabuluculuk kurumunun denetimin-

de yanlışlıklara yol açabilecektir. Aynı Baro gibi ayrı 

bir kurum oluşturularak ayrı bir sicili olan meslek 

teşekkülün oluşturulması daha doğru olmalıdır. Yani 

kanımca ne Adalet Bakanlığına ne de Baroya bağlı bir 

kurum olması doğru değildir. Sicili olan, ücret tari-

fesi olan yeni bir meslek grubunun oluştuğunu açık-

ça gördüğümüz bu tasarıda Arabuluculuğu Adalet 

Bakanlığına bağlamak doğru değildir. Ancak Baroya 

bağlı olması da aynı ölçüde yanlış olacaktır.Ayrı bir 

meslek teşekkülü oluşturulması daha uygun olacaktır.

 İradi olma ve eşitlik başlığı altındaki 3.madde ile 

de arabulucuya başvurmak, devam ettirmek, sonuç-

landırmak konusunda serbest yani gönüllü olmaları 

ve eşit olduklarını hissetmeleri ve 4.madde ile de giz-

lilik başlığı altında arabulucu ve tarafları sır saklama 

ve gizleme yükümlülüğü altında bulunmaları bulun-

maktadır. 5.madde ile de arabuluculuktaki deliller, 

kanun hükmü tarafından emredilmediği ve arabulu-

culuk süresi sonunda varılan anlaşmanın uygulanması 

ve icrası için gerekli olmadığı istisnası dışında yargı-

lamada delil olarak kullanılamayacağı bulunmaktadır. 

Tasarının 4 üncü maddesinde arabulucunun bilgi ve 

belgeleri gizli tutma yükümlülüğüne, arabulucunun 8 

inci madde gereği tarafların her biri ile ayrı ayrı gö-

rüşme yaptığında edindiği bilgileri diğer taraftan ta 

gizli tutması maddeye eklenmelidir. Tasarının 5’inci 

maddesinde üçüncü kişiler yönünden delil ve tanık-

lık yasağı öngörülmüşken, 4’üncü maddesinde gizlilik 

yükümlülüğünün üçüncü kişiler bakımından öngö-

rülmemesi bir eksiklik olmuştur. Arabuluculuk kuru-

munun güvenirliliğinin sağlanması açısından, üçüncü 

kişilerin de gizlilik yükümlülüğüne tabi olması önem 

arz etmektedir. Böylece 33’üncü maddedeki ceza yap-

tırımı üçüncü kişilere de uygulanır olacaktır.

 Tasarının 7 inci maddesinde öngörüldüğü üzere 

arabuluculuk bu tasarı ile bir meslek hâline getiril-

mektedir. Buna bağlı olarak, arabuluculuk konusunda 

bir asgarî ücret tarifesi öngörülmesinin, Avrupa Birliği 

Komisyon kararlarının ortaya koyduğu “özgür reka-

bet ortamı” fikrine aykırı düşmektedir. Arabuluculu-

ğun bu suretle, bir asgarî ücret tarifesine bağlanması 

bu faaliyetin uygulanış amacını ortadan kaldıracağı 

gibi, kavramın özünü de kaybettirebilme durumu bu-

lunmaktadır.9 uncu madde ile arabulucunun görev 

yaptığı uyuşmazlıkla ilgili davada avukat olarak görev 

yapamaması ise son derece yerinde olmuştur. Ayrıca 

16.madde ile belirlenen önemli bir husus da ‘’arabulu-

culuk sürelerinin başlamasından sona ermesine kadar 

geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin 

hesaplanmasında dikkate alınmaz.’’ ifadesidir ki taraf-

ların arabulucuya başvurmaları halinde, zamanaşımı 



ve hak düşürücü süreler işlemeyecektir. Bu madde 

bu şekilde arabuluculuğun ruhuna uygun bir uygu-

lamadır. Tasarının 18.maddesinin 2.fıkrasına göre de 

taraflar arabuluculuk süreci sonunda bir anlaşmaya 

varırlarsa bu anlaşmayı asıl uyuşmazlık hakkındaki 

yetki kurallarına göre yetkisi belirlenecek olan icra 

mahkemesine ibraz edip icra edilebilirliğine ilişkin bir 

şerh alabilmeleri ve bu şerhi içeren anlaşmanın ilam 

niteliğinde bir belge sayılmasıdır. Kanun tasarısında 

yer alan şerh verilen anlaşmanın ilam niteliğinde belge 

sayılması kesin hüküm teşkil etmemelidir. Bu konuda 

dava açılmasını da engellememelidir. Arabuluculuğun 

özendirilmesi için icra edilebilirlik şerhi konusunda 

mahkemeye yapılacak başvuru ile bu başvurunun 

reddi üzerine ilgilisi tarafından istinaf yoluna gidilme-

si halinde maktu harç alınması da uygun bir uygula-

madır ki harç alınmaması durumunda eşitlik ilkesine 

aykırı bir uygulama olacaktır. Ta-

sarının 33 üncü maddesinde yer 

alan gizliliği ihlal eden arabulu-

cunun ve sorumlu olduğu kişile-

rin hapis cezasına ilave olarak 21 

inci maddedeki uyarı koşulu uy-

gulanmadan, sicilden de silinme 

yaptırımı uygulanmalıdır.Ancak 

tasarıda 33 üncü maddede altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası-

na ek olarak bir sicilden silinme 

ile ilgili bir hüküm bulunmaması 

önemli bir eksiklik olarak gözü-

müze çarpmaktadır.

 Dünyada arabuluculuk uygulamalarına bakarken 

her devletin kendine özgü bir hukuk sistemi olduğu-

nu ve diğer devletlerin sisteminin bizim ülkemizdeki 

hukuk sistemine uygulanmasının aynı sonuçları do-

ğurmayacağını ve bu sebeple bize özgü bir arabulu-

culuk sistemi geliştirmemiz gerektiği ortadadır. Ayrıca 

İtalya’ daki arabuluculuk uygulamasının avukatlara 

zarar verdiğini ve oradaki avukatların büyük tepkiler 

verdikleri bilinmektedir. Bir hakkın doğumu, sona 

ermesi, nitelik değiştirmesinde etkili olacak olan ara-

buluculuk kurumunda; arabulucular tarafından yapı-

lan uzlaşmanın hukuka uygun olması gerekeceğinden 

bunun da hukukçular eliyle yürütülmesi gerektiği 

açıktır. Ayrıca hukukçu olmayan kişilere verilecek bu 

arabuluculuk mesleği ya da görevi özellikle Doğu’ da 

aşiret veya törenin baskın olduğu toplumlarda güçlü-

nün zayıfı ezmesi sonucuna da yol açabilecektir. Bu 

açıdan Yunanistan’daki uygulama bize daha yakın gö-

zükmektedir. Yunanistan’da ki uygulamanın en azın-

dan yalnızca hukuk fakültesi mezunu olan kişiler tara-

fından arabuluculuğun yapılması yönünden bize daha 

yakın olduğu da açıktır. Tasarının şu anki son halinde 

hukuk fakültesi mezunu ve 5 yıllık deneyime sahip 

olanlar tarafından yerine getirileceği şeklinde yapılan 

değişiklik daha uygun olmuştur. Ancak bazı beyan-

lara göre uygulamanın düzgün işlemesi durumunda 

hukuk fakültesi mezunu olmayan kişilere de bu hak-

kın verilebilecek olduğunun belirtilmesi gene de dik-

kat edilmesi gereken bir konudur. Ayrıca 10.01.2012 

tarihli TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Rapo-

runda da belirtilen, “arabulucu olacak kişinin hukuk 

fakültesi eğitimi almış olması önemlidir. Hukuk fakül-

tesi sadece hukuk alanında bilgi vermez, aynı zaman-

da prensip ve yürüyüş tarzını 

anlatan, bakış açısı kazandıran 

fakültelerdir” metni dikkate alın-

malıdır.

 Arabuluculuk, uyuşmazlık-

ların hukuka ve adalete uygun 

şekilde işlemesi için, bu süre-

cin uzmanlar yani Hukukçular 

tarafından yapılması bu yasayı 

uygulamada daha işler hale ge-

tirecektir. Bu nedenle hukukçu 

olmayanlara, kısa bir ek eğitim-

le arabuluculuk yapma imkânı 

verilmesi, mahkemelerin iş yükünü azaltmayacak ve 

sonuçtan ve anlaşmadan memnun olmayan tarafların 

oluşmasına sebebiyet verecektir. Arabulucular, hukuk-

çular yani avukatlık mesleğini yapan kişiler olmalıdır. 

Taraflar hangi kurallara uymak zorunda olduklarını ve 

kuralların ihlali halinde hangi yaptırımların uygulana-

cağının bilmelidir. Böyle olmaması durumunda ara-

bulucular taraflar arasında anlaşma yaparken uzman 

bir hukukçuya gene ihtiyaç duyacaktır.

 Mevzuatımızda, Avukatlık Yasasında, CMUK’da ve 

HUMK’da kişiler arasındaki ihtilafları uzlaşma yolu ile 

çözmeye yönelik düzenlemeler zaten mevcuttur. Bu 

kanunda, diğer yasalarla, mevcut (1136 Sayılı Avukat-

lık Kanunu m. 35/A’daki ve CMK 253 m. deki uzlaş-

ma) uzlaşı kurumları ile uyumun nasıl uygulanacağı 

konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır.



 Amerika’da birçok eyalette olduğu üzere adli yar-

dım olanağının tanınması çok önemlidir. Nitekim 

CMK m. 253’e göre, ceza arabuluculuğu tamamen üc-

retsizdir. Adli yardımın yükünü azaltmak için mahke-

me tarafından uzlaşma teklifinde bulunması, bunun 

tebligat yolu ile bildirilmesi ile ilgili bir madde Ara-

buluculuk Kanununda yer almalıdır. Adli yardımdan 

yaralanma olanağı Komisyonca uygun görülürse ara-

buluculuk kurumunun işlerlik kazanması ve yaygın-

laşması için ücretsiz arabuluculuk oluşturulmalıdır. 

Mesela her arabulucu yılda iki dava alarak bu konuyu 

çözülebilir.Amerika’ da her eyalette bu kural bulun-

maktadır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Hakkındaki Rec(2002)10 Sayılı Tavsiye Kararının 

üçüncü ilkesinin dokuzuncu maddesinde Üye Dev-

letlere, tamamen veya kısmen ücretsiz arabuluculuk 

hizmet sunmaları veya arabuluculuk için adlî yardım 

olanağı sağlamaları önerilmiştir. Örneğin Belçika’da 

arabuluculukta adlî yardımdan yararlanılabilmekte-

dir. 

 Arabuluculuk müzakereleri, görüntülü ve sesli ile-

tişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir. 

Avrupa Birliğinde uygulanan online uyuşmazlık çözü-

mü zamanla hukukumuzda da gelişecektir. Bu sebep-

le, Kanundaki maddeye eklenecek fıkra ile Müzake-

reler, sadece bir araya gerek değil, online ortamda da 

yapılabilir. Avrupa Birliğinde, yabancı unsurlu uyuş-

mazlıklarda ve tüketici uyuşmazlıklarında bu yöntem 

uygulanmaktadır.

 Hâkimin tahkikata başlamadan önce tarafları sulhe 

(uzlaşmaya) veya ara&shy; buluculuğa teşvik etmesi, 

tarafları arabuluculuğun amaçları, faydaları, sunduğu 

güvenceler ve sonuçları konusunda bilgilendirmesi-

ni gerektirir. Arabuluculuğun başarısında, tarafların 

tam ve doğru bilgilendirilmesi (aydınlatılmış irade) 

büyük rol oynar. Bu bilgilendirme, sadece tarafların 

arabuluculuğa başvurma imkânının bulunduğunun 

hatırlatılması şeklinde değil, konuyu gerçekten anla-

yacak şekilde aydınlatılmaları ve arabuluculuğa teşvik 

edilmeleri suretiyle yapılmalıdır. Hâkim, tarafları sul-

he veya arabuluculuğa teşvik etme yetkisi kapsamda, 

tarafların, eğitimli bir arabulucu huzurunda, arabu-

luculuğun usûl ve esaslarına ilişkin bir bilgilendirme 

toplantısına katılmasına da karar verebilmelidir. Ni-

tekim Avrupa Komisyonu Arabuluculuk Yönergesinin 

arabuluculuğa başvurulmasını düzenleyen 5. mad-

desine göre, davayı görmekte olan mahkeme, uygun 

olduğunda ve davanın bütün koşullarını dikkate ala-

rak tarafları, uyuşmazlığı çözmek için arabuluculuğa 

başvurmaya davet edebilir. Mahkeme, tarafları, gerek 

görmesi ve kolaylıkla yapılabilecek olması halinde, 

arabuluculuğa başvurulmasına ilişkin bir bilgilendir-

me toplantısına katılmaya da davet edebilir. TBMM 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu tarafından da bu 

konuyla ilgili yapılan; “Mevcut hukukumuzda mah-

kemelerde hakimler tarafları sulha davet edebilmek-

tedir. Hakimler, konumlarından şüphe doğacağı en-

dişesi yüzünden bu konuda çekimser kalmaktadırlar. 

Hakimlerin sulha davet etme konusunda eğitilmeleri 

böyle bir yasadan daha öncelikli bir konudur.” görü-

şüne katılmak gerekir.

 Yargı sürelerinin uzunluğu ve her uyuşmazlığın 

yargıya intikali iş yükünü arttırmakta ve bu durum adil 

yargılanma hakkının ihlaline yol açmaktadır. AİHM, 

bu gerekçe ile Türkiye’yi pek çok kez mahkûm etmiş-

tir. Bu bağlamda arabuluculuk kurumunun kurulması 

yerinde olacaktır. Bu kanun mahkemelerin iş yükünü 

hafifletmek ve yargılama sürecini hızlandırmak adına 

çıkarılmak istense de şu haliyle eksiklikler ve çelişkiler 

içermektedir. Ancak bu kanun tasarısındaki eksiklik-

lerin yeniden değerlendirilerek ülkemiz şartlarının da 

düşünülerek çıkarılması gerektiği ortadadır. Ülkemiz 

şartlarında bu maddeler doğru şekilde düzenlenmezse 

çıkarılacak olan Kanun uygulanamayabilir ve taraflar 

arasında hoşnutluk sağlayamayabilir. Kanunun çıkış 

amacı olan mahkemelerin iş yükünü hafifletmeyeceği 

gibi güven duyulmayan bir kuruma da dönüşebilir ki 

arabuluculuk her şeyden önce güven duygusuna bağlı 

olan bir kurum olmalıdır.
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İ
deal Hukuk Dergisi ekibi olarak, Hukukun 

Üstünlüğü Platformu dönem başkanı Rıza 

SAKA ile son dönemde yapmış oldukları çalışma-

ları, girişimleri konuştuk.

İDEAL HUKUK: Kendinizi kısaca tanıtır mı-

sınız? 

RIZA SAKA: 1969 Kütahya Gediz doğum-

luyum.İlköğretimi Gediz’de tamamladım.1987 

yılında İmamhatip lisesini bitirdim.1991 yılında 

da Marmara Hukuk Fakültesini bitirdim.Aynı yıl 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün-

de Kamu Hukuku alanında yüksek lisans çalışma-

sına başladım ama maalesef bitiremedim.Avukat-

lık mesleğine başlayınca devam edemedim.Ders 

aşamasını bitirmiştim ama tez aşamasında kalmış-

tım.Şimdi inşallah aftan yaralanarak tez aşamasını 

bitirmek istiyorum. 1992 yılınının sonundan iti-

baren Kadıköy de avukatlık mesleğine başladım.

Epey eski değil mi? Zaman çok çabuk geçiyor ama 

onu söyleyeyim, ben kendimi hala genç avukat-

lar arasında görüyorum kendimi ama neredeyse 

20 sene olmuş.Meslek için gerçekten uzunca bir 

süre.Mesleğe başladığım günden beri hatta fakülte 

döneminde de hep sosyal faaliyetler içerisinde yer 

aldım.

İ.H.: Öğrencilik zamanlarınızda siyasi faali-

yetler içerisinde yer aldınız mı?

R.S.: Öğrenci iken siyasi parti çalışmaları için-

de yer almadım ama Vakıf çalışmaları, dernek ça-

lışmaları içerisinde yoğun bir şekilde yer aldım.

Öğrenci hareketlerinde yer alıyordum.Fakülte-

den sonra ise Hukukçular derneğinde hem de 

Hukuki araştırmalar derneğinde çalıştım.Hukuki 

araştırmalar derneğinde bir dönem İstanbul Şube 

yönetim kurulu üyeliği yaptım.Daha sonra da si-

yasi çalışmalar içerisinde yer aldım.çeşitli siyasi 

partilerde görev aldım.2004-2009 yılları arasında 

İstanbul büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yap-

tım.Kadıköy belediyesi meclis üyeliği ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nde uzun bir süre Hukuk 

Komisyonu başkanlığında bulundum.Şimdi de 

Hukukun Üstünlüğü Platformu

dönem başkanı

Rıza Saka ile röporaj



2010 Kasım seçimlerinden sonra yeni oluşturu-

lan Hukukun üstünlüğü Platformu yürütme ku-

rulunun dönem başkanlığını yürütüyorum.

İ.H.: Şu anda aktif olarak bir siyasi partide 

çalışıyor musunuz?

R.S.: Üyeliğim var.Adalet ve Kalkınma parti-

sinde Kadıköy ve Ataşehir Kurucu üyeliği yaptım.

Ataşehir’de kurucu ilçe başkanı olarak görev yap-

tım bir süre ama şu anda partide aktif bir görevim 

yok.Şu andaki aktif görevim Hukukun Üstünlü-

ğü Platformu.

İ.H.: Hukukun üstünlüğü platformunda 

böyle önemli bir göreve neden talip oldunuz?

R.S.: Seçimlerden sonra bir değerlendirme 

toplantısı yapılmıştı.Bu değerlendirme toplan-

tısında bende görüşlerimi ifade ettim ve geçen 

dönemde yapılan yanlışları ortaya koydum.eleş-

tirilerimi ortaya koydum ve o toplantılarda en 

büyük şikayet katılım azlığı, avukatların meslek-

taşlarımızın bu çalışmalara yeterince ilgi göster-

memiş olmaları yönünde şikayet vardı.Bu plat-

formun yönetiminde yer alan gerek başkan adayı 

gerek yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak.Pek 

çok toplantıya çok az kişi ile katılım olduğu yö-

nünde şikayetler vardı.Yönetim kurulunu maale-

sef yeterince aktif çalışmadığı, çalışmalara sadece 

başkan adayı ve yanındaki bir kaç avukat arka-

daşla birlikte devam edildiği şeklinde eleştiriler 

vardı. Bende bunun üzerine benim bu konuda 

üzerime bir görev düşer ise, bu görevi de yeri-

ne getireceğimi ifade ettim.Bizim camia da şöy-

le bir problem vardır.Eğer bir konuda bir eleştiri 

getirir ve öneri de sunarsanız ortaya genellikle o 

yük sizin üzerinizde kalır.Böyle bir doğal süreç 

oldu bizimki aslında.Aklımda platform veya ben-

zeri bir çalışma içerisinde yer almak fikri vardı 

ancak bu denli zor başkanlık gerçekten önemli, 

daha fazla özenmeniz daha çok vakit ayırmanız 

gerekiyor.Bu fikir bende yoktu ancak sonuçta biz 

avukatız bu mesleğin içerisinde olduğumuza göre 

ve mesleğimiz ile ilgili baro ile ilgili düşünceleri-

miz, bakış açımız ve projelerimiz var.Bunların da 

ortaya konulması için fedakarlık yapmak lazım.

Çalışmak çaba göstermek lazım.Hukukun Üstün-

lüğü Platformunda ki bu çalışmalar ile mesleğim 

için bir katkı yaptığıma inanıyorum ve yaptığım 

çalışmalardan çok mutluyum.



İ.H.: Hukukun üstünlüğü platformu olarak 
çalışmalar yaptığınızı biliyoruz, takip ediyo-
ruz.Bu çalışmalarınız ile ilgili ve planladığınız 
çalışmalar ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

R.S.: Bir kere biz platform olarak yönetim 

kurulumuz 2010 Aralık ayında göreve başladı.O 

günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürü-

yor.Her ay düzenli ve gündemli olarak toplantı-

larımızı yapıyoruz.Toplantılarda alınan kararların 

yerine getirilmesi işini takip ediyoruz ve her geçen 

gün çalışma grafiğimizi de yükseltiyoruz.Çünkü 

ilk dönem hazırlık dönemi idi.Hazırlık dönemin-

de neler yapabilirizi konuştuk.Belki İlk defa se-

çimlerden hemen sonra baro seçimlerine katılan 

bir grup yoğun bir tempo içe-

risinde çalışmalara başladı.Bu 

nedenle bu tempoyu artan bir 

ivmeyle takip edelim istedik. 

Bu nedenle önce problemleri-

miz neler, nelerde eksik kaldık, 

neler yapmalıyız hangi çalışma-

ları sürdürmeliyiz bunları ifade 

ettik, konuştuk, tartıştık.Pek 

çok arkadaşla bunun müzake-

resini yaptık.Bu arada platfor-

mumuzu oluşturan dernekler, 

vakıflar, sivil toplum kuruluşla-

rı ile bir araya geldik.Her hafta 

bir sivil toplum kuruluşunu, vakfı derneği ziyaret 

etmeye özen gösterdik.Bu ziyaretlerimizde der-

nek yöneticilerinin görüşlerini, önerilerini aldık, 

istişareler yaptık.Ayrıca daha önceki gerek çağrı 

grubu gerekse Hukukun Üstünlüğü platformu 

adı altında başkan adayımız olmuş üstatlarımızla 

bir araya geldik.Onların seçim dönemlerinde ki 

çalışmalardan istifade ettik hem de gelecek dö-

nemde yapılacak baro seçim çalışmaları ile ilgili 

onların görüş ve önerilerini aldık.Bunun dışında 

web sitesi hazırlayarak sesimizi duyuralım istedik 

eski web sitemizi yeniledik.Çalışmalarımız duyu-

rularımız ile ilgili bilgileri www.hukukunustunlu-

guplatformu.org adresinden takip edebilebilecek.

Platform olarak görev alanımızı, baro seçim-

leri, baro çalışmaları baronun ve Türkiye Barolar 

birliğinin yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi 

olumsuz çalışmaların olumluya döndürülmesi 

için gerek eleştiri gerek öneriler sunarak, gerek-

tiğinden girişimlerde bulunarak düzeltilmesi, 

olumlu çalışmalarında devamının temin edilmesi 

yönünde bir çalışma yapılması ve ayrıca Avukat-

lık mesleğinin içinde bulunduğu sorunlar bun-

lara ilişkin çözüm önerileri çerçevesinde çalışma 

yapılması olarak bir sınır belirledik.Bu çerçevede 

çalışmalar yaparsak hem meslektaşlarımıza fay-

dalı olabileceğimizi hem de platformun kuruluş 

amacına uygun bir tavır sergileyeceğimizi düşün-

dük.Yine son dönemde özellikle Çağlayan Adli-

yesi, Uyap’ın paralı hale getiril-

meye çalışılması, Avukatların 

sorunları, Avukatlık Kanunu, 

Baro seçimlerinde nispi temsil 

usulüne ilişkin konularda gö-

rüşmek üzere Adalet Bakanı-

mızla bir toplantı tertip ettik.

Bu toplantıda Uyap’ın modern, 

çağdaş bir uygulama, hizmet 

olarak ortaya çıktığını Avukat-

lar ve vatandaş açısından pa-

ralı hale getirilmesinin doğru 

olmayacağını ifade ettik.Baro seçimlerinde nispi 

temsil esasının uygulanması gerektiğini Baroların 

sonuçta Meslek örgütü olduğunu, meslek örgütü 

olarak gruplardan birinin kazanmış olması ha-

linde diğer grupların hiçbir şekilde baro yöneti-

minde söz sahibi olmaması, hiç bir şekilde baro 

yönetimlerinde sesini duyuramamasının anti de-

mokratik olduğunu, sonuçta meslek örgütü ola-

rak Baroyu oluşturan tüm avukatların en azından 

çoğunluğun görüşlerinin de Baro yönetimlerinde 

temsil edilmesi gerektiğini bunun daha çağdaş ve 

daha demokratik bir uygulama olacağını bu ne-

denle de önümüzdeki seçimlerden itibaren nispi 

temsil sisteminin uygulanması yönünde yasal ça-

lışma başlatılması gereğini paylaştık.Mali müşa-



virler odasındaki uygulama gibi Barolarda da bu 

uygulamanın yapılabileceğini ifade ettik. özellikle 

ceza dosyalarında hazırlık aşamasında dosyaların 

yapılan yönetmelik ve kanun değişikliklerine 

rağmen bazı savcıların genelgeye rağmen müdafii 

tarafından incelenmesinin engellenmesine devam 

edilmesi, eski uygulamanın devam etmesi konu-

sunu eleştirdik.Sayın bakanı-

mızda bu konuda gerçekten bu 

uygulamanın yanlış olduğunu 

zaten bir genelgenin gönderil-

miş olduğunu yasal değişikli-

ğine rağmen gizlilik kararı ol-

mamasına rağmen müdafilerin 

dosyalar üzerinde inceleme 

yaptırılmamasının vahim bir 

hata olduğunu bu konuda ki 

ihmal yada olumsuz davranış-

ların gerektiğinde bakanlığa 

şikayet yoluyla incelenebileceği 

ve bu kötü alışkanlığın bir an 

önce sonlandırılması gerektiği-

ni ifade etti.Açık bir şekilde ye-

niden bir genelde gönderilmesi 

konusunda gerekli talimatları 

verdi. Onun dışında Çağlayan 

adliyesi açıldı. Yerel lokal adli-

yelerden şimdi çok büyük ad-

liyelere geçildi. Bunlarda kendi 

içerisinde yeni sorunları bera-

berinde getirdi. Geçiş dönemi-

ni yaşıyoruz. Bu geçiş dönemi 

içinde giriş çıkışlar nasıl yapı-

lacak, adliye içindeki iletişim, 

çalışmalar nasıl düzenlenecek, 

adliyedeki avukatın, vatandaşın, hakim savcının 

personelin güvenliği, yaşam koşulları nasıl sağ-

lanacak.Hem adaletin işlemesine yardımcı olacak 

onlarında daha rahat daha huzurlu çalışmalarını 

sağlayacak atmosfer nasıl sağlanacak. Bu konu-

da Bakırköy ve Ankara adliyeleri birer örnekti 

ama Çağlayan adliyesi hepsini aşan bir büyüklü-

ğe sahip olunca bu sefer sorun yada kolaylıklar 

daha net bir biçimde ortaya çıkmaya başladı.Bu 

konuda ilk yaşanan sorun Avukatların adliyelere 

giriş çıkışlarında arama yapılmak istenmesi.Oysa 

Avukatlık kanunu Avukatın üzerinin, ofisinin 

aranamayacağını çok açık bir şekilde düzenlemiş.

Bu durum aslında Avukatın bir meslek olarak di-

ğer mesleklerden daha üstün 

daha farklı, daha önemli, daha 

nitelikli bir meslek olmasın-

dan değil Avukatlık mesleğinin 

savunma olması niteliğinden 

kaynaklanan bir durum.Zira 

siz savunma mesleği içerisinde 

hatta bu zaman zaman basında 

da eleştirildi ‘avukatların üze-

ri neden aranmasın ki ‘diye.

oysa burda mesleğin isminden 

ziyade meslek mensuplarının 

yaptığı bir faaliyet var. Avuka-

tın üzerinin, çantasının yada 

ofisinin aranamaması aslında 

adaletin en temel unsurların-

dan olan savunma hakkının, 

savunma özgürlüğünün en 

önemli saç ayaklarından birisi.

Eğer avukatın üzerinde bir bas-

kı var ise çantası, bürosu üzeri 

aranacak ise Avukat savunma 

mesleğini rahatlıkla ifa ede-

mez. Ayrıca düşünün ki gerek 

giriş çıkışlarda gerekse normal 

bir zaman içerisinde avukatın 

üzerinin özel güvenlikli alanlar 

dışında bunun parantez içinde 

söylüyorum bu önemli örneğin hava alanına giriş 

çıkışlarda, cezaevine giriş çıkışlarda özel güvenlik 

gerektiren noktalarda güvenlik sınırları aşılma-

dan idare yada ilgili kurumların sorumluları ta-

rafından özel önlemler alabilir.Ama adliye avuka-

tın çalışma alanı, savunma mesleğini ifa ettiği en 

önemi alan.Şimdi düşünün ki siz çantanızda bir 



boşanma davasında karşı tarafın aleyhine bir cd, 

belge yada mektup ele geçirmişsiniz.Delillerin su-

nulacağı duruşmaya giderken çantanızdan aran-

sa bu evraklara el konulmak istense yada onun 

varlığı bir şekilde karşı tarafa ulaştırılsa savunma 

mesleğini ifa edememiş sır saklama yükümlülü-

ğünüzü ihlal etmiş olursunuz.X ray cihazından 

çanta geçerken bu evrakların kopyalanmadığı, 

okunmadığı konusunda veya gelecekte böyle bir 

teknolojiyle karşılaşmayacağımızı bilemeyiz.Bu 

nedenle buradan avukatın üzerinin yada çanta-

sının aranmamış olmasından başkalarının gocun-

masından ziyade aslında hangi meslekten olursa 

olsun onların haklarının teminat altına alınmış 

olması, savunma haklarının temini açısından 

herkes tarafından savunulması gerek bir haktır.

Sonuçta avukat mesleğini kendi adına değil va-

tandaş adına kamu adına yaptığını düşünmek ve 

hakka sahip çıkmak gerekir.Bu nedenle Çağlayan 

adliyesinde anlamsız bir uygulama gerçekleşti.

Başsavcının bu konuda ki fazla korumacı, gü-

venlikçi tutumu nedeniyle gereksiz bir tartışma 

çıktı.Oysa Avukatlara adliyeyi emanet edemiyor-

sak kime emanet edelim.Oradaki özel güvenlikçi 

avukattan daha mı güvenilir.

İ.H.: Çağlayan adliyesinde özel güvenliğin 

bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

R.S.: Bu uygulama yanlış.Adliye de hem ida-

ri kolluk olarak hem de adli kolluk olarak bu-

lunması gerekenler görevliler aslında polisler.

Geçenlerde Çağlayan adliyesi içerisin de bıçaklı 

bir saldırı olayı yaşandı.Burada aslında adliyeler 

daha özellikli yerler bu tür yerlerde daha tecrübe-

li olan polislerin bulunması yada başlarında etkin 

bir konumda polislerin bulunması gerekir. Her 

ne kadar geçiş dönemini yaşıyor isek de bundan 

sonra uygulamalar daha da netleşecektir. Bu ya-

şananlardan ders almak lazım.Burada en önemli 

eksikliklerden birisi gerek Adalet bakanlığı bü-

rokrasisi gerek taşra bürokrasisi avukatı adliyenin 

bir unsuru olarak görmüyor. Adliyenin yönetici-

lerinden biri başsavcı ise adalet bakanı komis-

yonu üyesi ise biri de baronun temsilcisi olmalı 

ki adliyenin idaresi sırasında ortaya çıkabilecek 

problemlerin çözümünde avukatlarında görüşleri 

ortaya konulsun.Avukatların bu konudaki çözüm 

önerileri uzun yıllar hakim savcılık yapmış kamu 

personelinden daha farklı, daha net çözümler 

olacaktır.Bir kere avukatlar olmadan adliye idare 

edilemez.İşte burada konu barolara geliyor.



İ.H.: İstanbul Barosu yönetimi bu konular-

da yeterli girişimlerde bulunuyor mu? İstan-

bul Barosu yönetiminin çalışmalarını nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz?

R.S.: Mevcut İstanbul Baro yönetimin ideolo-

jik duruş tavır ile davranması nedeniyle bir adım 

öteye gidemediklerine inanıyorum.Çünkü Baş-

savcı vekili ile görüştüğümüzde İstanbul barosu 

yönetimini bir aktör olarak görmüyor.Adalet bü-

rokrasisi bugüne kadar baroları bir aktör olarak 

görmemiş kabul etmemiş. Neden ? Çünkü baro-

lar bugüne kadar siyasi görüşleri doğrultusun-

dan hareket etmiş.İstanbul barosu geçen dönem 

imam hatip liselerinin kat sayısı ile uğraşıyordu.

Başörtülü stajyer avukatların stajı ile uğraşıyordu.

Bugün Ergenekon davaları ile uğraşıyor.Maalesef 

özellikle İstanbul Barosu bu son dönemde çok 

daha net bir ideolojik tavır, duruş sergileyerek 

kendinin hükümetin karşısında adeta bir muha-

lefet unsuru gibi görmeye başladı.Meslek örgütü 

olmaktan çıkıp ta bir muhalefet partisi gibi hare-

ket etmek tercih edilince bürokraside bakanlıkta 

adliye girişinde ki özel güvenlik elemanı dahil 

sizi dikkate almaz.Sizi bir hasım gibi görebilir 

yada ideolojik duruş sahibi gibi görebilir.Yada bir 

kavganın tarafı gibi görebilir.Oysa baro sorunun 

değil çözümün bir parçası olmalı.Bu sorunlar ya-

şandığında Adalet Bakanından randevu alarak bu 

konuları görüştük.Biz bunu platform olarak ger-

çekleştirdik ancak bizden önce İstanbul barosu-

nun başkanının giderek Sayın bakan ile görüşme-

si gerekirdi.Ama baro başkanının bugüne kadar 

adalet bakanı ile görüşmemiş.Bu konular ile ilgili 

görüş alışverişinde bulunmamış.İstanbul barosu-

nun otuzbine yakın avukatı layıkıyla temsil ede-

mediğini avukatların hakkını arayamadığını ve 

meslektaşların problemleri ile ilgilenmekten ziya-

de kendi siyasi görüş ve düşünceleriyle ilgilendi-

ğini görüyorum.Bu da meslektaşlarımız ve ülke-

miz adında üzüntü verici.Çünkü otuzbine yakın 

mensubu ile İstanbul Barosu dünyanın en büyük 

barolarından birisi.Bu haliyle mali olarak TBB ka-

dar güçlü olamasa da TBB’nin de ötesinde meslek 

örgütü gücüne sahip.Sivil toplum örgütü olarak 

çok büyük bir öneme sahip.Hukukun Üstünlüğü 

platformu olarak İstanbul barosu mensubu avu-

katların bu yönetim tarafından temsil edilmedi-

ğini düşünüyoruz.İstanbul Barosu avukatlarının 

layık olduğu yönetime kavuşmaları için çaba sarf 

ediyoruz. İnşallah tüm meslektaşlarımızın katkısı 

ile de bu hedefimiz ulaşırız.

İ.H.: Cmk Avukatları sayı olarak İstanbul 

barosu üyeleri arasında büyük bir çoğunluğa 

sahip.Cmk ile ilgili sorunlar ile ilgili bir çalış-

manız var mı? 

R.S.: Platformumuz içerisinde CMK bölge 

sorumlusu arkadaşlarımız da var. bu konuda bir 

çalışma yapıyorlar. Bakanımıza bu konuyu ilettik.

Özelikle bu konuları konuşmak tartışmak üzere 

İstanbul da toplantı tertip edilmesini, karşılık-

lı olarak bu konuların tartışılması, görüşülmesi 

ni talep etti. Önümüzde ki aylarda özellikle bu 

konularda ve avukatlık kanunun ile ilgili görüş 

önerilerimizi sunmak için akademisyenlerin, 

avukatların ve bakanımızın da katılacağı bir top-

lantı tertip ediyoruz.Avukatlık kanunun ile ilgili 



Adalet Bakanlığı bir tasarı hazırlamış ve barolara 

göndermiş.fakat bu konu da barolardan bir tek-

lif yada öneri gelmemiş.Bizde bu konuda çalışma 

yapmaya kara verdik. Bir komisyon oluşturarak 

çalışmalara başladık.Mukayeseli hukukta Avu-

katlık kanunlarını inceleyip taslak ile görüşleri-

mizi sunacağız.Bu çalışmalarımızı kamu oyu ile, 

hukukçu milletvekilleri ile, Adalet bakanı ile pay-

laşacağız.

İ.H.: İstanbul barosu son 

baro seçiminden sonra Hu-

kukun üstünlüğü Platformu 

listesinden seçime katılan yö-

netim kurulu adayları, plat-

formu baro meclisinde temsil 

ediyor.Baro meclisindeki ça-

lışmalar nasıl gidiyor? 

R.S.: Baro yönetimi ile mec-

lis çalışmaları dışında bir ileti-

şimimiz olmadı.Aslında seçim-

lerden sonra baro başkanını 

ziyaret ettiğimizde olumlu ça-

lışmalara destek olacağımızı ve 

hatalı gördüğümüz çalışmalar-

da kendi görüşlerimizi eleştiri-

lerimizi ortaya koyacağımızı ifa-

de etmiştik. Baro başkanımızda 

bizlerle zaman zaman bir araya 

gelmek istediğini baroyu bir-

likte yönetmek arzusu içerisinde olduğunu ifade 

etmişti. Ama maalesef aradan geçen bir yıla yakın 

süre içerisinde böyle bir çağrı olmadı.Sadece son 

zamanlarda Çağlayan Adliyesi girişlerinde yaşa-

nan arama sorunu ile ilgili olarak bir toplantı dü-

zenlendi. Toplantıya biz de çağrıldık.Toplantının 

tertip nedeninin ise bizim Hukukun üstünlüğü 

platformu olarak Adalet bakanı, Çağlayan adli-

yesi Başsavcısı ve vekilleriyle yapmış olduğumuz 

görüşmeler olduğunu gördük.Biz bu konularda 

çözüm mekanizmalarının en başlarındaki yetkili-

ler ile görüşerek çözüm önerilerimizi sunmuştuk.

Adalet bakanı ile cuma günü yapmış olduğumuz 

görüşenin ertesin pazartesi günü Çağlayan adli-

yesi girişine avukatlar için turnikeler yerleştiril-

di.Tam olarak sorun çözülmüş değil ama arama 

konusunun çözüme kavuşturulması için müca-

delemize devam ediyoruz. Bence burada İstan-

bul Barosu acziyetini gördü ve hiç olmazsa diğer 

grupları da yanına alarak eğer bir problem var ise 

bizi ortak etmek gibi bir yaklaşım içerisine girdi.

Ama bizim için önemli değil.biz 

sorunun da çözümünde ortağı 

oluruz. Bizim burada amacımız 

birilerine mesaj vermek değil, 

derdimiz Avukat meslektaşları-

mızın sorunlarına çözüm üret-

mek.Avukat meslektaşlarımızı 

sorunlarına hukuka uygun, adil 

çözümlerin getirilmesine hiz-

met edebiliyor isek amacımıza 

ulaşmış sayılır bundan gurur 

duyarız. Ayrıca İETT ile görüş-

me yapılarak avukatların yoğun 

olarak bulunduğu yerler ile çağ-

layan adliyesi arasına ek seferle-

rin konulmasının sağlanmasını 

söyledik Zira biz platform ola-

rak İETT Genel müdürü ile bu 

konularda görüşmeler yaptık.

İŞPARK yetkilileri ile görüşerek 

Avukatlara yönelik bir çalışma 

yapılmasını adliye otoparkı ve 

adliye çevrelerinde ki otoparklardan avukatlara 

kolaylıklar sağlanması konusunu ilettik.İŞPARK 

bu konu da çalışmalara başladı. Çağlayan adliye-

si içerisinde Basın ilan Kurumu, İstanbul Ticaret 

Sicil Memurluğu’nun bir şubesinin açılması ile 

ilgili çalışmaları başlattık. Aslında bu görüşme-

leri İstanbul Barosu yönetimin yapmasını bek-

lerdik. Kurumsal bir örgüt olan İstanbul barosu 

çok daha fazla dikkate alınırdı. Ancak biz ilgili 

yerlerde görüşmelerimiz yapıp neticeler alıyoruz. 

İnşallah bu çalışmalarımızın neticelerini de alırız.



İ.H.: Adli Yıl açılışı nedeni ile güzel bir ye-

mekli toplantı organize etmiştiniz, nasıl tepki-

ler aldınız? 

R.S.: 6 Eylül itibariyle yen adli yıl başladı.Biz-

de platform olarak çalışmalarımız değerlendir-

mek, paylaşmak üzere adli yıl açılış yemeği tertip 

ettik. Bu toplantı çok verimli oldu.Çok güzel tep-

kiler aldık.Katılımcılar görüş öneri ve eleştirileri-

ni paylaşmış oldular. Çok geniş çaplı bir toplantı 

tertip etmeyi planlamamıştık ancak Platformu-

muzu oluşturan sivil toplum örgütü temsilcisi 

vardı.Yeni anayasa çalışmaları, avukatlık kanunu 

ve benzeri konularda karşılık görüş alışverişin-

de bulunacağız toplantılar tertip etmeye devam 

edeceğiz.Anayasa komisyon üyelerini ve hukuk-

çu milletvekillerini de mecliste 

ziyaret edeceğiz.Böylece yeni 

dönemde platformumuzu sa-

dece Adalet bakanı bürokrasisi 

ile değil aynı zaman da yasama 

görevlileri ile de işbirliği içeri-

sinde bir çalışma yapma olanağı 

bulmuş olacak.Sesimizi ne ka-

dar geniş kesime duyurabilir-

sek o kadar başarılı olacağız.

İ.H.: Alternatif bir baro gibi hatta bir baro 

başkanı gibi çalıştığınızı görüyoruz.Gelecek 

baro seçimlerinde İstanbul barosu başkanlığı-

na aday olmayı düşünüyor musunuz?

R.S.: Platformumuzun alternatif bir baro ola-

rak hatta gölge baro gibi görülmesi bizi mutlu 

ediyor ancak çalışmalarımız yeterli bir olgunlu-

ğa ulaşmış değil.Henüz Yeterli etkinlikte düzey-

de olmadığımızı düşünüyoruz.Bu nedenle de 

tüm meslektaşlarımızın bize destek vermelerini 

arzu ediyoruz.Baro başkanlığı ile ilgili olarak ta 

adli yol açılışı nedeniyle düzenlemiş olduğumuz 

yemekte bir anket çalışması yapmıştık. Genel 

olarak meslektaşlarımız baro başkan adayının 

seçimlere bir yıl ile dokuz ay kala belirlenmesi 

gerektiğini düşündüklerini belirtmişler.Ben kişi-

sel olarak bu konuda isminin ön plan çıkmasını 

değil platformumuzun ön plana çıkması gerekti-

ğine inanıyorum.Bu konuda Hukukun Üstünlü-

ğü Platformu yürütme kurulu olarak ta kimlerle 

görüşebileceğimiz konusunda tartışıyoruz.Bizim 

görüşlerimizi ifade edebilecek, sesimizi duyu-

racak gerçekten avukatlık mesleği ile iç içe olan 

adliye koridorlarında dolaşan, icra dairelerinin 

yada mahkemelerinde, yazı işlerinde bulunan 

isimlerin meslektaşlarımızın sorunları ile hemhal 

olabileceğine inanıyoruz.Bu nedenle kişilerden 

ziyade gerçekten grubumuzu temsil edebilecek 

bir ismin ön plana çıkmasını arzuluyoruz. Bunun 

için ismin belirlenmesi için erken. Aslında baro 

başkan adayımız kadar baro 

yönetim kurulu adaylarımız 

da önemli.Çünkü nispi temsil 

sisteminin uygulanması halin-

de, uygulanmasa dahi İstanbul 

Barosu Meclis yönergesinde ki 

değişiklikten sonra grupların 

aldıkları oy oranında meclis-

te temsil edilmeleri nedeni ile 

delege, disiplin, yönetim ku-

rulu adaylarımızın da başkanlığı kazanalım ya 

da kazanmayalım bir şekilde baro yönetiminde 

temsili söz konusu.Bu nedenle bu dönemde tüm 

bu isimlerin ön seçim ile belirlenmesini arzu edi-

yoruz.Zaten anket çalışması sonucu da bu yönde 

çıktı.Bizim listemizden seçime giren bir delege 

adayının seçilmesi halinde Türkiye Barolar birliği 

başkanı olma ihtimali olasılığı çok yüksek.Bu dö-

nem her zamankinden farklı bir dönem olacak.

Rekabetin kızıştığı bir dönem olacak ama rekabet 

ne kadar çok olursa bence çok daha iyi, faydalı 

sonuçlar ortaya çıkar.

İ.H.: Teşekkür ederiz.



  I

Tüm kadınların gözleri

Bir tas ağu içinde

Oysaki bir göz işaretiyle

Kendimizi atarken uçurumlardan

Baharı ardımız sıra sürüklemeliydik

Ve yaz yetim çocuklara çare olmalıydı

 

        II

      Tüm dilencilerin elleri sabırla

     Bir merhamete değil

     Bin ızdıraba uzanıyor

     Bin milyon kere kor aleve

     Yılgınlığımız kanat çırpıyor

     Kırlangıçlar

     Ve güvercinler yalnızlığımıza

     Uçmaktan yorgun

 

  III

 Şair akşamın puslu eteklerine tutunuyor

Bilmez ki an bu andır gün bu gün

Belleyip fecri bir isyan vakti

Tomurcuk gül olup bir tüfek gibi patlamalı

Nabzını tutan karamsarlığına

Ve ben sükutu gözlerinden

Okunan fecre patlamalıyım

Mülayim devler edasıyla

 

       

       IV

      Şimdi kalabalık yağmurlar yağıyor

     En tenha sokaklarda

     Ve senin gözlerinde

     Bir devenin hörgücü kanıyor

     Ben yağmurun dindiğini

     Senin gözyaşının durmasından değil

     Parmak uçlarından anlıyorum

         Av. Şaban KURT
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Değerli Meslektaşlarım, 

Gerçeği ve Adaleti bulmak, insanoğlunun ya-

ratılışından beri vardır ve amacımızdır. Hukuk 

ise adalete ulaşmak için en önemli araçtır. Adale-

tin olmadığı yerde hiçbir şeyin var olması ve kal-

ması mümkün değildir. Adalet Mülkün Temelidir. 

Bu gün dünyada ve ülkemizde en öncelikli prob-

lem hukuk ve adalet üzerinedir. Çağımız ‘bilgi’ 

‘insan hakları’ ve ‘hukuk’ çağıdır. Hukuk ise bir 

deryadır. 

Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı “ba-

ğımsız yargı”, yargının olmazsa olmaz şartı olan 

“savunma” ile birlikte anlam kazanır. Savunma, 

“iddia-savunma-karar” üçlüsünden oluşan yargı-

nın vazgeçilmez unsurudur. Adaletli bir yargıla-

ma, ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabi-

lir. İyi bir adalet, iyi bir hukukçu ile mümkündür. 

Sistem ne kadar iyi olursa olsun uygulayacak bil-

gi ve yeteneğe sahip hukukçular olmazsa adaletin 

gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. İyi yetişmiş 

kendini mesleğe adamış hukukçuların bulundu-

ğu ülkede, hukuk sistemi mükemmel olmasa da 

olumsuzluklar azalacaktır. 

Avukatlık mesleğinin nitelikleri ve önemi, bir 

kamu hizmeti olduğu, avukatın yargılama süre-

ci içinde adaletin bulunup ortaya çıkarılmasında 

görev aldığı, kamu yararını koruduğu, kamusal 

yönü ağır basan kanunlarımızda ve yargı karar-

larında bir meslek olduğu vurgulanan bir mesleği 

icra etmekteyiz. Bilgi ve deneyimlerimizi öncelik-

le adalet hizmetine vererek, adalete ve hakkani-

yete uygun çözümler için hukuk kurallarının tam 

olarak uygulanmasında yargı organlarıyla yetki-

li kurul ve kurumlara yardımı görev bilmekteyiz. 

Bu sebeple avukatların ve oluşturdukları meslek 

kuruluşlarının, hukuk devletinin yargı düzeni 

içindeki yeri özellik taşımaktadır. Toplum ve dev-

let yaşamı için gözardı edilmeyecek önemleri de 

düşünülürse, avukatların genel niteliklerine veri-

len değer kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 



Her serbest mesleğin kendine özgü yanları, bir-

birinden ayrılıkları bulunduğu gibi uzmanlık alan-

larının farklılığı, farklı uygulamaları doğal, hattâ 

zorunlu kılar. Avukatların, savunma görevini üst-

lenmeleri ve adaletin gerçekleşmesine katkıları, 

mesleğin özelliği sayılmaktadır. Avukatlık mesleğini 

seçenlerin, avukatlık adına uygun biçimde görevleri-

nin gereklerini titizlikle yerine getirmeleri, avukatlık 

unvanından ayrı düşünülemeyecek saygı ve güveni 

koruyup güçlendirmeleri gerekir. 

İnsan haklarının ve temel hakların korunmasını 

sağlamakta, hukuk devletinin güçlendirilmesinde, 

özellikle bireysel özgürlüklerin korunmasındaki gö-

revleri ile yer alan bizlerin mesleğin icrasında ba-

ğımsızlığımız önem arz etmektedir. Adil bir sistem 

olarak adaletin sağlanmasının, hangi merciden veya 

hangi sebeple olursa olsun, doğrudan doğruya veya 

dolaylı sınırlama, tesir, baskı ve müdahaleye tabi ol-

maksızın avukatların mesleklerini ifa ederken sahip 

oldukları özgürlüklerinin korunmasını garanti altı-

na alan bir sistem içinde olmalıyız. 

Avukatların mesleki sorumluluklarını gereği gibi 

yerine getirmeleri ihtiyacı ve özellikle, yeterli bir 

eğitim almalarının ve mahkemeler ile müvekkillerine 

karşı olan sorumlulukları arasında bir denge kurma 

ihtiyacı iyi bir hukukçu olmamızı gerektirmektedir. 

-İyi bir hukukçu olmak için iyi bir hukuk bilgisi-

ne sahip olmalı

-Hukuk felsefesine ve hukuk kavramlarına sahip 

olmalı 

-Hukuk kurallarını doğru bir biçimde yorumlayıp 

olaylara uygulayabilecek tekniğe sahip olmalı

-Hiç bir etki ve baskı altında kalmadan kararlar 

vermeli

- Avukatlık mesleğini sevmeli

-Hukukun üstünlüğüne inanmalı ve idealist olmalı

-Sosyal olmalı, 

ufku geniş olmalı, 

entellektüel sevi-

yesi yüksek olmalı 

-İnanç, ifade, 

düşünce, hare-

ket, sivil toplum 

kuruluşlarını 

savunmalı

-Düzgün bir Türkçe konuşmalı, yaz-

malı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilmeli

-En az üç dil bilmeli. Türkçe, Arapça, İngilizce 

veya onun yerine başka bir dil

Bunun yanında avukatın müvekkillerine karşı bir 

takım sorumluluklarımız ve görevlerimiz vardır. 

- Müvekkillere hak ve yükümlülüklerini, dava 

masraflarını ve ihtimali sonuçlarını bildirmek, 

- Davayı öncelikle sulh yollardan çözmek, 

- Davayı müvekkillerinin haklarının yerine geti-

rilmesi ve korunması için almak, 

- Menfaatlerin çatışmasını önlemek, 

- Makul bir şekilde yapacaklarımızdan daha faz-

la sorumluluk almamak. 

-Mahkemelere karşı olan görevini mesleki stan-

dartlara ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine 

getirmeli. 

Adaletin sağlanması ve hukuku ilgilendiren konu-

larda sorumlu olduğumuz açıktır. Adaletli olmamız 

ALLAH (C. C) un emridir. 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, 

adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa 

duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. 

Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan 

(bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah 

yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir. ” (Mâide, 8)
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Hukukçular Derne i

Edebiyat

B ir sürgündü ya ad� �m, ana kuca �ndan kopu -
la ba layan, ucu buca �, sonu olmayan…

O zamanlar, gerek fizik gerek zihnen varolu  se-
bebim babam�n hasretiyle böylesine kavrulaca �m�, 
gurbet duygusunun giderek derinle ece ini bilmiyor-
dum daha.

airin
“Daha �van dü memi ti bö rüme, daha deli deli 

esmemi ti rüzgar
San�rd�m bütün �rmaklardan a acakt�m, halayda 

delikanl� ba � olacakt�m” dedi i gibi iki kere ikinin 
dört etti ini sand� �m zamanlard�…

 
Y�llar içinde, uza �ndan kuca �na döndü üm va-

kitlerde bile onunla aram�za giren, kalbime dokun-
mas�n� engelleyen bu sürgün hali oldu hep. Asl�nda, 
beni bu sürgüne ilikleyen kodlar� da o girmi ti belle i-
me. Zamanla beni benden alan, beni benden çalan, 
sadece silüetten ibaret k�lan bir sürgüne dönü tü-
ünde kodlar� okuyu  fark�m�z, derin bir uçurumdan 

dü mü tük birlikte. Birbirimizi az çok görebilecek bir 
mesafede, kar �l�kl� ad�m atamayacak kadar yaral� ve 
beni kahreden, yakan, y�kan bir dokunamama ha-
liyle kar � kar �yayd�k. Zaman�n karakedili ine yenik 
dü en duygular�m�z bizi kelimelerden de mahrum 
edince içine dü tü üm kimsesizlik kuyusunda epey-
ce kald�m. Sanki sürgün içinde sürgün, ac� içinde ac� 
yaz�lm� t� kader çizgime, sürekli tekrarlayan bir dön-
güsellik içinde…

 
Bir vakit sonra kendimi öyle bir sarmal�n içinde 

buldum ki bu sürgünde, kimsenin göremedi i çe-
likten bir örüntü çevrelemi ti yüre imi, esir alm� t� 
zihnimi. Hayat h�z�na yeti emedi imiz yan�lsamas�yla 
ak�t�l�rken ben oldu um yerde k�p�rdamadan duru-
yor, sanki demir parmakl�klar�n ard�ndan izliyordum 
olup bitenleri. Kendimi dinliyordum bazen, sürgünün 

ruhumun çehresinde b�rakt� � kal�c� izlerden mütevel-
lit a r�lar�m�n rutinle mesini. 

Hiçbir zaman kurtulamayaca �m o yaln�zl�k duy-
gusu ile biti en yüre im s�laya dönme arzusunu da 
yitirdi bu ç�kmazda.

Sonra bir gün bir ba ka günü kovalay�p eri mi -
ken imdiki zamana farkettim ki, dönebilece im 
bir yerim yok art�k benim. Nereye sürülse bedenim 
kalabal�klarda, gurbet koluna girmi  yüre imin, 
“garip”li ime s�r�tmakta. Gördüklerim, sevdiklerim, 
bildiklerim, bili tiklerim hepsi kurmaca. Dokundukla-
r�m birer gölge, dokunamad�klar�msa sadece gölge-
de yitmemi  hayal k�r�nt�lar�. 

B�rakt�klar�ma, kopar�ld�klar�ma, ayr�ld�klar�ma 
imdilerden bak�nca, oraya buraya savrulmu , ru-

humdan çal�nm�  parçalar� görüyorum asl�nda. Ne 
yapsam bir daha geri gelmeyecek aidiyetlerim resim-
lerde kalm�  birer hat�ra. Her seçi  bir kaybedi mi  
ya, tercihlerim mi, vazgeçtiklerim mi daha de erli 
anlayamad�m hala. 

Yavrum diye aç�lan o emniyetli kuca a ba � yerde 
bir yaslan�  bekliyor art�k beni s�lada, “Olmad� i te, 
olmad�!!!” diye ba �ran yüre ime inat sessiz kal� , 
içimde derinle en bo lu u art�r�yor ama olmuyor 
i te, olmuyor hiçbir ey istedi in(m) gibi baba!

Her gün yeni bir mucize ile uyan�yor dünya, her 
ey her an yeniden yarat�l�p tazeleniyor ama insan 

içten içe kemiren bir pi manl�kla iki büklüm oldu-
u yerden etraf�na bak�nca, güne in do u una bile 

bana ne diyecek bir lakaydl� a hapsoluyor, ülfet per-
desi kal�nla �p � �k s�zd�rmaz bir hal al�yor zamanla. 
Ve apaç�k hakikat gizleniyor; yapra � yaprak, damla-
y� damla, güne i güne  sanan akl�n odalar�nda. 

K�s(t�r)�ld� �n kö eden kurtulmak için “Ben”in 
kalmad� � bir noktada bir ba kas�n�n benli ine yer-
le meye çal� �yorsun. Yarad�l� �na ters bir benlik kur-

Sürgünde Yüre im...
Handan GÜLER

“Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği”

SEZAİ KARAKOÇ
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Çeyrek saatlik okuman�n gideremedi i kederim olmam� t�r. Montesquieu

maya u ra �yor, her seferinde 
çatmaya çal� t� �n yap�n�n çök-
mesiyle enkaz alt�nda kal�yor-
sun sonra.

Bir el, bir söz, bir gülü  tu-
tup ç�kar�yor bazen seni ordan 
umuda, bazense organ mafya-
s�n�n ac�mas�z örgüt mensup-
lar� gelip de iyorlar parçalar�n� 
ac�mas�zca. Kestiklerini his-
sediyor, seslerini duyuyorsun 
ama tek kelime ç�km�yor dilin-
den, ben ölmedim, yapmay�n, 
ya �yorum ben diyemiyorsun. 

çinden bir ses susturuyor seni, b�rak yaps�nlar ka-
bul et art�k ölüsün sen, belki bir yerlerde bir parçan 
i e yarar, birine göz olursun, birine huzur, kan�n bula-
�r belki gelece e uzanan köprünün bir tu las�na, se-

sini ç�karma gassal�n elindeki meyyit gibi ol ya atmak 
ad�na…Rabb, nimetlerle terbiye eden ya, k�ymetini 
bilmedi in her nimet gibi ya ama hakk�n da al�nd� 
unutma. Bir kalbin, tek o var hala. Belirsiz bir zaman 
daha seninle beraber kalacak saray�n�n konuklar�na 
dikkat et ki, tek s� �na �n da kay�p gitmesin elinden. 
Sa lam at ad�m�n�, tutun o ipe, sak�n b�rakma! Eline 
geçecek f�rsatlar, ipten elini b�rak�rsan yakalayacakla-
r�na hani, dur demeyi bil, aldanma, aldatma. 

K�r�lacak i eleri elde etmek için, zaman� geldi in-
de elmasa dönü ecek kömür karas� yüre ini inceden 
inceye her yeri saran rengarenk cam i çili i örnekle-
rine tutulup cam oca �nda ate in kollar�na b�rakma.

Dinle bak, ne kadar da sessiz dünya…Hiçbir gü-
rültü yok asl�nda. Ku  sesindeki c�v�ldamalar çocuk-
lar�n en kahkahalar� da olmasa yaprak k�m�ldam�yor 
huzuru kaçmas�n diye insan�n sanki bu gün do ada.

Bembeyaz mart�n�n kanad�nda süzül özgürlü e, 
oradan dalga boyuna gir sukunetin yan�lsamalar de-
nizinin terkiyle.

iirin s�cak kollar�na b�rak kendini, izin ver sarma-
las�n seni, t�pk� eski günlerdeki gibi. airin gönderilen 
ilham�, hat�rlats�n indirilen aziz kelimeleri.

 
En güçlüsü bile m�sralar�n, c�l�z nehirler gibi olsa 

da okyanusun yan�nda, ona kavu mak için ba  koy-
mu lar o yola, secdeye kapan�rcas�na: “O gün her kim 
azaptan uzak tutulursa, muhakkak ki Allah ona mer-
hamet etmi tir. te en büyük mutluluk, en aç�k ba-

ar� budur. E er Allah sana bir 
s�k�nt� verirse O’ndan ba kas� 
onu gideremez. Sana bir hay�r 
ya da nimet verirse…Zaten O 
her eye oldu u gibi buna da 
elbette Kadir’dir. O kullar�n 
üstünde hükmünü yürüten 
mutlak hükümrand�r, her i i 
tam hikmetle yapar ve her 
eyden haberdard�r”(En’am, 

16-17-18)
 
Evet baba! Ben, sende-

ki ben de ilim art�k ama O 
her eyden haberdar: çabala-

r�ndan, dualar�ndan, çatmaya çal� t� �n benlikleri-
mizden, bitmek bilmeyen k� lardan, hergün ba ka 
surette hayat�m�za süzülen gulyabanilerden, sahte 
kimliklerle gönül kap�m�za dayanan eytanlardan, 
bazen onlara yenili imden, daha çok direni  çabam-
dan, ço u zaman halsiz b�rakan yaralardan, nefesimi 
kesen heyecanlardan, evin içinde deli divane dönüp 
durdu um gecelerden, gözya �ma yükledi im has-
retten, sensizli imden, kimsesizli imden haberdar.

 
Ben de O’nun her i i hikmetle yapt� �ndan, sab-

r�ndan, mühlet veri inden, kimsesizlerin kimsesi 
olu undan, yüre imizi delip geçen anne efkatinin, 
ba �m�z� döndüren, benli imizi unutturan a k duygu-
sunun sadece Rahmet’inin yüz damlas�ndan bir dam-
la bile olmad� �ndan haberdar�m.

 
Bana seni ve annemi veri inden, karde lerimle 

zenginle tirmesinden, hayat yolunda beraber yürü-
yecek yolda lara eri tirmesinden, a ka dü ürmesin-
den, dü tü üm yerden yükselen yolumu, yitirilmi  
cennet yönünü gösteren levhalarla ku atmas�ndan, 
sürgünümde yitirdi im benimi bulmam için karanl�k 
patikay� � �kland�rmas�ndan biliyorum ki seviyor beni. 
Senin de sevdi in gibi, sürse de sürgünlüklerimin sü-
re i, olanda da, olacak da da mutlaka bir s�r gizli. 
Onu ö renmek için biçilen rolü oynayaca �z ki sab�r-
la, a k� göstersin kalp ibresi.

Sürgünde yüre im…
Bana dua etmeni dilesem bulundu un uzaklar-

dan hissedersin de il mi?
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AH KALB M! YAZIK SANA!

Özledim geceyi, sessizliği, seni…
Dilimde şairin dizeleri…

”Yine seni özlemek birikti bir dağ gibi,
Ve yürüdü,yürüdü üstüme,altına aldı beni…”
(Osman Sarı, Kurşun Gazeli)

Orada duruyordun işte,çok yakında,açtığın pencereden kalbime bakıyordun
Gülümsüyor,ruhuma dokunuyordun…

Üzerindeki tozdan, pastan arınan gönlüm iç ceplerini göstermekten çekinmiyordu sana.
Anlattıkça anlatıyordum, anladıkça susuyordun…
Elimi uzattıkça k ayboluyordun…
Yakınlığının içine gizlenmiş bir uzaklığın vardı,
Yıldızlar gibiydin,ışığınla yanı başımda,varlığınla bilmem kaç ışık yılı uzakta…

Dalgaların kıyıdaki taşları kumun kuşatıcılığından kurtarması gibi gelişin yıkıyordu, 
içimin ah iklimlerinde kirlenen kelimelerini…

Gidişin…Ateşe veriyordu ruhumun gemilerini.

Ve bende hep bu yap-boz hali…

Özledim seni, sessizliği, geceyi…

Özlediğim, neydi sahi?

Öz’üme doğru bir iştiyak mıydı içimin gelgitleri.

Acaba sen de özledin mi hiç beni?

Engin bir deniz, bağrındaki alüvyonlu toprakları iştiyakla 

kendine taşıyan küçücük bir nehri özler mi?

Farkeder mi, suyunun rengini?

Ayırt edebilir mi sesini?

Özledim geceyi, seni, sessizliği…

Özlediğim neydi sahi?

Öz’üme doğru bir iştiyak mıydı, ruhumun kimseyle kanmayan halleri?

Yoksa dostluk sandığımız, sadece, geceleri açan “bir yalnızlık çiçeği” mi?

Handan GÜLER



Hakimiyet Kayıtsız 

Şartsız Azrail’indir



Bir Zamanlar Anadolu’da filmi ile ilgili izlenim-

lerime geçmeden önce, filmin yönetmeni Nuri 

Bilge Ceylan ve onun filmlerinin ruhundan 

kısaca bahsetmek istiyorum. Nuri 

Bilge Ceylan sinema dünyası-

na ilk adımını bir kısa film 

olan Koza 1995 ile attı. 

Sinema yolculuğu Kasa-

ba 1997, Mayıs Sıkıntısı 

1999, Uzak 2002, İklimler 

2006, Üç Maymun 2008 filmi ile de-

vam etti. Ceylan’ın her filmi ulusal ve ulus-

lararası platformlarda birçok ödülle 

taçlandırıldı. 2008 Cannes Film 

Festivali’nde “Üç Maymun” fil-

miyle en iyi yönetmen ödülü-

nü alırken söylediği şu sözler 

hala hafızalardadır: “Bu ödülü 

birisine adamak istiyorum. 

Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve 

güzel ülkeme...” 

Aynı zamanda fotoğraf sanatçı-

sı olan Ceylan’ın filmleri görsel bir 

şölendir. Hemen hemen her sahnenin 

estetik bir fotoğraf karesi olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu yönetmenin filmlerinde kişiler 

değil; görüntüler konuşur, doğa konuşur, nesneler 

konuşur… Sahneler ağır ağır etkileyici bir şekilde 

perdeye akıtılır. Halin dili derin bir anlatımla sunu-

lur. İlk etapta anlaşılabilmesi çok da kolay olmayan 

filmlerinde izleyici film boyunca adeta bir imtihan-

dadır. Emile Cioran’ ın “Acı sessizliğin gölgesinde 

kendi tadını çıkarır” sözü onun filmlerinin ruhunu 

en iyi şekilde özetler. Her sahnesinin bir kitap sayfa-

sı gibi iyi okunması gereken filmlerinin sonunda al-

dığınız edebi tat ise kolay unutulmayacak 

cinstendir. İşte bu yüzden, sinemaya 

çok da düşkün olmamama rağmen, 

Nuri Bilge Ceylan filmlerinin ben-

de ayrı ve özel bir yerinin oldu-

ğunu söyleyebilirim. 

Bir Zamanlar Anadolu’da, 

yönetmenin diğer filmleri ile 

kıyaslandığında kişiler arasındaki diyalogla-

rın arttığı daha konuşkan bir film. Geç-

mişe gitmiyor, bulunduğumuz zama-

nı anlatıyor. Oyuncu kadrosu da 

bir hayli geniş. Ayrıca ortalama 

standartlara göre biraz uzun 

bir film. Yaklaşık 2,5 saat sü-

rüyor. Her ne kadar bazı izle-

yicileri tarafından eleştirilse de 

tüm bunlar, Ceylan’ın bir kitap 

yazarı gibi özgür davranarak; si-

nemada kendisini belirli kalıplar-

la sınırlamak istemediğinin bir 

göstergesi diye düşünüyorum. 

Bir Kasaba filmi olan Bir Zamanlar Anadolu 

’dada çekimler için Anadolu’nun tam da ortası diye-

bileceğimiz bir yer, Kırıkkale’nin Keskin ilçesi tercih 

edilmiş. Bu bölgenin dağlar tarafından çevrilmesi, 

bozkırlı yapısı, uzun ve kıvrımlı yolları ve çeşme-

leri ile filmin dokusuna çok uygun bir seçim oldu-

ğunu vurgulamalıyım. Biraz araştırdığımda filmin 

senaristlerinden ve oyuncularından Erdal Kesal’ ın 

Kırıkkale’ de yedi yıl doktor olarak görev yaptığı-



nı öğreniyorum. Bölgeyi bilen ve bizzat yaşayarak 

tecrübe eden birinin filmdeki payının çok olması 

filmin gerçeklik algısına katkı sağlayarak işin kıva-

mını daha da güzel hale getirmiş. Tüm içtenliğimle 

söyleyebilirim ki sinema perdesi açıldığı andan iti-

baren ben Anadolu’daydım. Anadolu’yu duyuyor, 

hissediyor ve kokluyordum…

Filmde oyunculuklar üst düzeyde. Muhtar ro-

lündeki Erdal Kesal oyunculuk anlamında benim 

için zirvede yer alıyor. Fırat Tanış ise neredeyse 

hiç konuşmadan bir suçlunun psikolojisini mü-

kemmel bir şekilde yansıtmış. Doktor rolündeki 

Muhammed Uzuner savcı rolündeki Taner Birsel’e 

göre bir adım önde. Komiser Naci rolü için Yılmaz 

Erdoğan’ın tercih edilmesini ise doğru bulmadım. 

Yılmaz Erdoğan filmleri ile zihnimde oluşan port-

reyi Komiser Naci’ de bir türlü silemedim. Onun 

yerinde tıpkı Muhammed Uzuner gibi ekranlarda 

çok fazla eskimeyen bir yüz yer almalıydı. 

Ceylan’ın bu filminde de nefes kesen fotoğraf 

kareleri var. Filmi izlerken bu kareleri elimle çe-

kip almak ve bir daha da bırakmamak istedim. Acı, 

ölüm, çaresizlik, vicdan azabı, hüzün, yalnızlık, 

umut, kader… Ve bu üç noktanın önüne sığdırama-

dığım birçok duygu film boyunca etkileyici görün-

tüler eşliğinde izleyiciye geçiriliyor. Zifiri karanlık 

bir gecede kurulan ışıklandırma sistemi ile ortaya 

çıkarılan, bir güz gecesi güzelliği, filmin başarısını 

bir kez daha ortaya koyuyor. Bu konuda, görüntü 

yönetmeni Gökhan Tiryaki’nin de hakkını yeme-

mek gerekir diye düşünüyorum. 

Film, işlenen bir cinayetin sonrasında cesedin 

gömüldüğü yerden çıkartılıp otopsisinin yapılma-

sına kadar süren yirmi dört saatlik bir zaman dili-

minde geçiyor. Suçunu itiraf eden iki kişinin cesedi 

gömdüğü yeri göstermesi için polisin, jandarmanın, 

savcının doktorun ve yardımcılarının içinde bulun-

duğu üç araba gece yarısı yola çıkıyor… Sadece 

araba farlarının aydınlattığı bu gecede yapılan ge-

rilim dolu uzun yolculukta cesedin bulunup bulu-

nulamaması ya da hikâyenin sonucu çok da önemli 

değil aslında. Filmde hikâye hiçbir zaman merkeze 

alınmıyor. Filmin daha ilk sahnesinde hikâyenin 

başlangıcının buğulu bir camın arkasında göste-

rilmesi bunun bir işareti olsa gerek. Flu çekim ile 

gizlenen masada oturan üç insanın aralarında neler 

konuştukları tam bir muamma…

Zifiri karanlıkta ceset arama çalışmaları hızla de-

vam ediyor. Yol, tepe, çeşme, bozkır… Bozkır, çeş-

me, tepe, yol… Yol, tepe, çeşme bozkır… Her tepe-

yi aştıklarında umutlar daha da tükeniyor. Top gibi 

bir ağaç bir tek aradıkları yeri farklı kılan. “Bana he-
men top gibi bir ağaç göstereceksin” diyor Komiser 

Naci Kenan’a. Ancak bulmak çok zor; çünkü her 

yer birbirinin neredeyse aynısı. Tıpkı hayat gibi… 

Hayatın tekdüzeliği gibi… 

Umutlar tükenip, gerilim ve sıkıntı arttıkça ka-

rakterlerin aralarındaki diyalogların arttığını görü-

yoruz. Zaman zaman kendilerine doğru yaptıkları 

küçük yolculuklara da şahit oluyoruz. Yollar kendi 

içlerine doğru kıvrılıp boğazlarında düğümleniyor 

sanki. Kısa bir süre de olsa Anadolu’ da bulunanlar 

bilir. Burada zaman ağır ağır akar sonra da eriyip 

gitmiş gibi bir his verir. Etrafın sadeliği ve zamanın 



kenttekinin aksine burada yavaş 

işlemesi karaktelerin içsel yolcu-

luğunu kuvvetlendiyor. 

Savcı ölen eşinin, komiser 

hasta çocuğunun ve mutsuz evli-

liğinin, doktor unutamadığı eski 

eşinin yokluğunun acısını bu yol-

culuk da daha da çok hissediyor. 

Şoför Arap Ali de ceset aranırken 

döktüğü gözyaşı ile derdini kendi 

içine akıtanlardan. Tutuklu Kenan 

ise her an işlediği cinayetin vicdan 

azabını içinde yaşıyor. Bu film ses-

siz çığlık atanların filmi…

Filmde Savcı’nın hikâyesinin bir nakış gibi ana 

hikâyenin üzerine işlenmesi ve ona paralel bir anla-

tım tarzı izlenmesi çok başarılı. Savcı, film boyunca 

bir arkadaşının eşiymiş gibi anlattığı ölen kadının, 

aslında kendi eşi olduğunu filmin sonunda kısık bir 

ses tonuyla fısıldıyor. Kendisinden başka kimsenin 

duymasını istemezmiş gibi. Olayın etkisi ve Doktor 

Cemal ile aralarında geçen diyaloglar sonucu gide-

rek çözümlenen hikâyesinin sonunda öğreniyoruz 

ki bu kadın intihar etmiş… “Ya doktor insan bir baş-
kasını cezalandırmak için, hakikaten kendini öldüre-
bilir mi? Olabilir mi böyle bir şey…?” derken kendi 

vicdan azabını hafifletmek istiyor sanki. Doktor’ un 

yanıtı ise çok net: “Zaten intiharların çoğu, başka 
birini cezalandırmak için yapılmıyor mu Savcı bey?” 

Doktor Cemal diğerlerine göre kasabaya yabancı. 

Ayrıca filmdeki en gizemli karakter. Diğer karakter-

lerin aksine kimseye açmıyor içini. Eski eşi ile olan 

ve çocukluk ile gençlik dönemi-

ne ait fotoğraflara bakarken bir 

tek onu izleyici görebiliyor. Ruh 

halinden anılarını ve acılarını da 

yanına alarak Anadolu’ya kaçmış 

gibi bir izlenim ediniyoruz. “Sen 
gençsin istediğin yere gidebilirsin” 

diyen komisere “Nereye?” diye ce-

vap veriyor bu yüzden. Kendinden 

de kaçamaz ya… Bir durma biçi-

mi değil midir yollar? Geceleyin 

kayalıklarda şimşek çaktığında 

gördüğü yüz kabarması ile irkilen 

doktorun anlıyoruz ki kendisi ile 

yüzleşme korkusu var. Ancak, ileriki sahnelerde bir 

an için bakışlarını kaçırsa da, aynaya bakarak ken-

disiyle yüzleşme cesaretini gösterebiliyor. “Yıllar ge-
çecek ama benden bir iz kalmayacak…” mısrasını 

okuduğu sahnede de diğerlerinin aksine bir insan 

olarak çaresizliğinin farkında olduğunu hissedebili-

yoruz. Ayna burada doktorun hakikati bulma çaba-

sını gösteren bir sembol aslında. Aynayı filmde gö-

zümüzün ta içine sokan yönetmen, bize de bir ayna 

tutmak istemiş belli ki… 

Komiser Naci filmde en çok konuşan karakter. 

Ceylan’ın en geveze filmi yakıştırması onunla hak-

lılık buluyor. Tam bir Anadolu insanı… Yorgun bir 

savaşçı… Hayatı suçluların peşinden koşmakla geç-

miş, kendi tabiriyle, her türlüsünü görmüş. Doğuş-

tan engelli bir çocuğu ve bu durumu kabulleneme-

yip sürekli isyan eden bir eşi var. Evden kaçmak için 

çalışmaya devam ediyor. Sinirleri çok yıpranmış. 

Zaman zaman şiddete dahi varan fevri çıkışlar yapa-



biliyor bu yüzden. Ama zanlı Kenan 

ona çocuğunu emanet ettiğinde içi 

sızlayabilecek kadar yumuşak bir 

kalbi var. Telefonunda “love story” 

melodisi çalacak kadar da romantik 

aynı zamanda. Film boyunca, gül-

mekle ağlamak ve sevinçle hüzün 

arasında geziyor mimikleri. En gü-

zeli ise her şeye rağmen tevekküllü 

halini korumaya çalışması. 

Filmin durak yeri Ceceli’ de köy 

muhtarının evi. Savcının talebiyle 

gecenin bir yarısı kurulan muazzam 

bir yer sofrası, pişirilen bazlamalar, 

aniden gelen elektrik kesintisi, uçuran rüzgâr ve 

ortasında gaz lambası olan çay dolu tepsiyle gelen 

muhtarın güzel kızı… Kızın gaz lambasının ışığıyla 

aydınlanan masum yüzü onlara unutmak istedik-

lerini bir bir hatırlatıyor. Melek etkisi yapıyor bir 

nevi. Zanlı bu sahneden sonra öldürdüğü adamın 

çocuğunun kendi oğlu olduğunu ağlayarak Komi-

sere itiraf ediyor. Maktulü gömdükleri yeri göstere-

biliyor. Savcının hikâyesindeki perde de yavaş yavaş 

aralanmaya başlıyor. Ancak, bu sahnede muhtarın 

kızına dair yapılan “yazık olacak, yok olup gidecek 
burada…” yorumuna küçük bir eleştirim var. Film-

de bu düşüncenin tezatıyla karşılanmasını en azın-

dan sorgulanmasını beklerdim. Neye göre yok olup 

gitmek? Niçin yazık olmak? Bu cümlenin neresinde 

esas kentte kaybolup giden insanlar?

Olay yeri inceleme ve otopsi sahneleri çok pro-

fesyonel. Bu konuda işin erbaplarından yardım alın-

mış olmalı. Buz mavisi bir ışıkla yansıtılan otopsi 

odasının soğukluğunu tam ola-

rak hissedebiliyorsunuz. Olay 

yeri inceleme sahnesinde zahiren 

gösterilen bir insanın öldürüle-

rek toprağa gömüldüğü. Bâtıni 

anlamda gösterilmek istenen ise, 

öldürülerek toprağa gömülenin, 

“yalnızlaştırılan ve ötekileştiri-
len bir Anadolu” olduğu. Yine her 

ne kadar otopsi masasına yatırı-

lan maktul Yaşar olsa da, burada 

“ülkemizin ve halimizin” artık bir 

otopsisini yapmamız gerektiğinin 

altı çiziliyor. Maktul Yaşar’ın Re-

cep İvedik’ e olan benzerliğinin ise 

bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Belli ki bura-

da popüler sinema kültürüne inceden bir gönderme 

var.

Savcı, komiser, polis, jandarma, şoförler, kazma 

kürekçiler, hastane çalışanları, köy muhtarı… Hiye-

rarşinin aynı ve farklı katmanlarında yer alan bu ki-

şiler arasındaki iktidar savaşı ve bürokrasinin tıkan-

mışlığı bastıra bastıra veriliyor filmde. Bir gelenek 

haline gelmiş “Bir başkasından ne koparsam kârdır” 

düşüncesi de film boyunca hâkim. Bu çemberin dı-

şında bir tek kasaba doktoru var. Ancak, o da otop-

side maktulün diri diri gömüldüğü gerçeğinin üze-

rini örterek çemberin içine dahil oluyor. Doktorun 

yüzüne sıçrayan kanın bıraktığı lekeden anlıyoruz 

ki; o da diğerlerine benzemiş. Bu yanlış düzen ona 

da sirayet etmiş…

Hayat ve ölümün yan yana bir yürüyüşü var-

dır. Filmde, birçok sahnede bu yürüyüşü izleme-

Ölümün acısını bir tek ateşin düştüğü 

yerdekiler hissediyor. Tam da ateşin düş-

tüğü yerde bulunan çocuğun Kenan’a 

attığı taş ile Komiser Naci’ nin filmin ba-

şında söylediği şu söz zihnimde yerini 

buluyor. “Herkes yaptığının cezasını çe-

ker, çocuklarsa büyüklerin günahını…” 



niz mümkün. Ortada vahşice işlenmiş bir cinayet, 

parçalanmış bir aile ve babasız kalan bir çocuk 

var. Buna rağmen yolda giderken manda yoğurdu 

ve peynirler üzerine sohbet ediliyor. Savcı ceseti 

Clark Gable’a benzeterek espri yapmaya çalışıyor. 

Arap Ali tarladan kaşla göz arasında aldığı kavunları 

araba bagajına tam da cesedin yanına sıkıştırıyor. 

Elektriği sık sık kesilen köyde yemek 

sofrasında en çok dönen muhabbet 

muhtarın köye morg yaptırma proje-

si. Otopsiyi yapacak hastane çalışanı 

ise önünde yatan bir ölüye rağmen 

alınması gereken alet ve edevatın der-

dinde… Bu noktada sözü Cemil Me-

riç’ e bırakmak lazım diye düşünüyo-

rum: “Olmak ya da olmamak, hayat 

ve ölüm. O kadar iç içe, o kadar ku-

cak kucağa”. 

Ölümün acısını bir tek ateşin 

düştüğü yerdekiler hissediyor. Tam 

da ateşin düştüğü yerde bulunan ço-

cuğun Kenan’a attığı taş ile Komiser 

Naci’ nin filmin başında söylediği şu 

söz zihnimde yerini buluyor. “Herkes 
yaptığının cezasını çeker, çocuklarsa 
büyüklerin günahını…” Öz çocuğu-

nun attığı bu taştan sonra, Kenan’ın 

yüzünde beliren hüzün ve döktüğü 

gözyaşları suçlunun da bir insan ol-

duğu gerçeğini hatırlatması bakımın-

dan çok önemli. Dünyada bir görü-

nen bir de görünmeyen suçlular var. 

Kim bilir kimlerin kaç insanın yarasında el izleri 

var? Evet, Kenan birini diri diri toprağa gömdü. 

Ama Savcı Nusret ondan daha masum değildi. Nite-

kim hatalı bir karar olsa da, o çektiği tetik ile intihar 

ederek kendi cezasını kendisi vermek istedi. Bunu 

da filmin içine adeta gizlenmiş bir silah sesinden 

çıkarabiliyoruz. 

Ne çok acı var… Ama hayatın her şeye rağmen 

devam ettiği gerçeğini filmin son sahnesi ile bir kez 

daha hatırlıyoruz. Arkadaşları, okul bahçesinde top 

oynarken, babasız kalan çocuk bahçe dışına kaçan 

topa vurup yoluna annesiyle birlikte devam ediyor. 

Kaderine boyun eğiyor…

Kader denince aklıma “elma” gelir. “Yaklaşma” 

emrine rağmen elma, Adem ile Havva’nın kaçınıl-

maz kaderidir. Bir Zamanlar Anadolu’da filminin 

başrolünde de bence elma var. Gözümü kırpmadan 

izlediğim bu sahnede, sallanan bir ağaçtan dökülen 

elma, yuvarlanarak suya düşüyor. Orada suyun etki-

siyle dönmeye devam ediyor. Sonunda bir dala takı-

larak çürümüş elmaların arasındaki yerini alıyor… 

Sular ise elmaya aldırmadan akıp gidiyor. Ebediyete 

kadar da akıp gidecek. İnsanoğlu ise suların kudre-

tinin kendisinde olduğu zannını yenmek için yine 

kendisiyle savaş verecek… Ezeli bir sır olan kader-

se, Yazıcısının emrine uyarak susma hakkını kullan-

maktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek… 

Hayat akıp gidiyor… Akıp giden zamana bir te-

şekkür sığar elbet. Yalnız ve güzel ülkemin iyi yö-

netmenine teşekkürler.






