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Dal ve yaprak, toprak zindanından özgür olunca yükselir ve rüzgârın arkadaşı olur. Hz. Mevlana

emokrasi, özgürlük, insan hakları gibi batılı kavramların yeniden yorumlanması ve 

tartışılmasını, bütün hakların kaynağı olan ‘Hak’ın Hakkı’ kavramıyla insanların, 

seküler yanlarının yanı sıra, metafizik yanları ve inançlarının da hukuk devleti ilkesi için-

de, konuşulmasını, arzu ettiğimizi işin başında söylemiştik.

Bu sayıda yayın kurulu kendi arasında ufuk açıcı tartışmalar yaşadı. Gündem anayasay-

dı, hukukçular olarak tarih önünde sorumluluklarımız vardı. Anayasa kapak konusu olma-

lıydı. Fakat güncelde boğulmamalıyız ve kavramlar üzerinden yolumuza devam etmeliyiz 

diyenler de çoğunluktaydı. Biz de her iki mefhumu kapak konusu olarak ele almaya karar 

verdik. Anayasa ve Özgürlükle ilgi makaleler yanında çok değerli akademisyenlerimiz fark-

lı konularda ki makalelerini paylaştılar. Edebiyat yazılarındaysa kâh doğa gezilerinde lale-

lere kulak vererek, kendi iç sesinizi duyacak, kâh çoğumuzun çocukken okuduğu Kibritçi 

Kız’la yeniden tanışacaksınız. İyi okumalar…

***

Eski özgürlük muhâl, ya yenisi?

Bizler hukuk fakültesinde, temel insan hakkı olarak özgürlük kavramını “bir insanın 

herhangi bir zorlamaya maruz kalmaksızın istediğini yapabilmesi durumu; sınırını da baş-

kasının özgürlüğünün başladığı yer” diye öğrendik yıllarca… 

Batının, demokrasiyi, insan hakları ve özgürlükleri, sadece kendisi için istediğini; onun 

uluslararası statüsüne hâlel getireceğini düşündüğü her görüşün terörizm, şahısların ise 

terörist damgasını yiyebileceğini öğrenmemize ise henüz daha vardı. 

Bunu daha sonraları özellikle batı değerlerinin somutlaştığı AİHM’nin umutla çaldığı-

mız kapılarının, inanca ilişkin hak taleplerimizin ‘insan hakları’ndan sayılamayacağı, bu 

taleplerin -AİHM’nin insafına kalmış sınırlı bir toleranstan öteye gidemeyen bir iki karar 

dışında- ‘marjinal ve özel alanda’ var olabileceği ön kabulüyle, yüzümüze kapanması ile 

anlayacaktık. 

Oysa, sihirli bir kelime gibi yapıştığımız bu kavramın, çok daha esaslısı bizim kâdim 

bilgilerimizde mevcuttu ve biz bundan bî haberdik. Üstelik, “başkasının hürriyetinin baş-

ladığı yerde senin hürriyetin biter” gibi soyut ve belirsizlik yerine ‘başkasına zarar verme’ 

(Lâ zarar) diye ifade edilebilecek, somut ve belirlenebilir bir ilkeydi bu.

Maalesef, çevremize baktığımızda, dünyanın her yerinden alevlerin yükseldiğini gö-

rüyoruz batının ve modernizmin, bize vaatleri olan güvenlik, refah ve özgürlükten eser 

yok. Bu yangınları görünce söz konusu reçetelerin de şifadan çok habis bir hastalığa sebep 

olduğunu anlıyoruz.

Özetle, artık dünyanın yeni bir hukuk felsefesine, yeni bir hak ve özgürlük an-

layışına ihtiyacı var. Daha kapsayıcı, daha barışçıl ve adil bir felsefenin yeniden inşâsı 

iştiyakla, istenir ve bunda başarılı olunursa, dirilecek yeni ruhla sadece bizim değil tüm 

beşeriyetin onuru yeniden ayağa kalkacaktır.

Bu ise ancak dünya üzerinde kan ağlayanların hüzünleriyle bilenen bilinçlerimi-

zin artmasıyla olacaktır. O zaman umut edilir ki soluğunuz “umutsuz ceylanların göz 

yaşlarına da sünger” olur.

Yoksa “En Sevgilinin” kokusu sinmemişse eğer, hukuk bile olsa insanlığın yarası-

na merhem olamıyor vesselam.





özgürlük  

anayasaanayasa



zgürlük; üzerine en fazla savaşılan, düşünülen, ya-

zılan kavramlardandır. Ancak zaman içinde insanlar 

için özgürlüğün anlamı değişmiş herkes için özgürlük farklı 

anlamlar içermeye, değişik özgürlük tanımları ortaya çık-

mıştır. 

Değerli yayın kurulumuz bu sayıda sizlere ufuk açıcı bir 

yolculuk yaşatma amacı ile ciddi bir çalışma yaptılar. Kendi-

lerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Hukuki veya siyasi olarak “özgürlük” kavramı hemen 

her gün gündemi meşgul etmekte. Herkes özgürlük talebi-

ni kendi zaviyesinden gündeme taşımakta, haklı taleplerini 

dile getirmekte, buna karşın özgürlüğün kalesi olması gere-

ken kurum ve kişiler özgürlüklerin karşısındaki setler olma-

ya devam etmekte. Bu garip çelişki bizim hemen hemen her 

gün yaşadığımız vakayı adiyeden bir hal almış durumda. 

Bu bağlamda Baro Seçimleri üzerinde durmak ve bu se-

çimlerin özelde avukatlara ve yargı dünyasına genelde ise 

idarecilerden başlayarak tüm insanlara katkısına değinmek 

istiyorum. Evet, yine bir seçim dönemi ve İstanbul Barosu 

Yönetim Kurulunun seçimi kazanmak için tek yatırımı, tek 

söylemi, tek güvencesi Başörtülü Avukatlar ve Stajyerlere 

uygulanacak yasak. Ne yazık ki birilerinin mağduriyeti biri-

lerinin umudunu süslüyor. 

Bir toplum ancak denetim mekanizmalarının düzenli iş-

lemesi ile özgürleşebilir. Bu denetim mekanizmasının işlerli-

ğinin göstergesi ise şeffaflığı, demokratik özelliği, verimliliği 

ile ortaya çıkacaktır. Bir baskı aracı ve denetim mekanizması 

olan “Baro” ne yazık ki ne yapısı itibari ile ne seçim usulü 

ile ne de şu an için ortaya koyduğu söylem ve icraatları ile 

avukatlara/avukatlık mesleğine, yargısal faaliyetlere, ülke-

nin demokratikleşmesine, “Hukuk alanında” yapılan onca 

değişiklik olmasına rağmen katkı sunamamaktadır. 

Tüm bu yetersiz, işlevsiz yönetememe, faaliyetsizliğine 

karşın “YASAK” kelimesi mevcut işlevselsiz statükonun de-

vamını sağlayacak sihirli kelime olarak algılanmaktadır.

Avukatların katılımının/katkısının sınırlı olduğu bu sis-

temin değişmesi veya bu sistemde avukatların katılımının 

sağlanması ile ilgili tek bir çözüm önerisi olmayan bu ko-

nuda düşünmeyen/düşünemeyen bir grup tek ilkesi yasak 

olan anlayış ile Avrupa’nın en büyük barosunu yine yönete-

memeye taliptir. 

Özgürlük talebinin liderleri devirdiği, değişimleri te-

tiklediği, tüm siyasal söylemlerin özgürlük üzerine olduğu 

dünyanın gidiş istikametinin aksine Baro Yönetiminin söy-

lemi ne yazık ki yasak kelimesinin altında ezilmektedir. 

Yargılamanın üzerine kurulduğu sacayağı teorisinin en 

özgürlükçü kanadı olması gereken ve uygulamaları/tavırları 

ile kanunlar değişmese de kafaların değişmesini sağlayacak 

olan Avukatlar ve meslek örgütüdür. Ancak avukatların en 

doğal taleplerini, “kaleleri olan” Baro Odalarını dahi muha-

faza edemeyen, mesleğe özgü alanlar sürekli daraltılırken 

tek bir ses dahi vermeyen, mesleğin sorunlarını konuşma-

yan, toplumun özgürlüğünün ve demokrasinin yegane sa-

vunucusu olması gereken baro yönetimi ne yazık ki kendi 

ideolojik duruşunu tüm bu uğruna mücadele edilecek kav-

ramlara tercih etmektedir.          

Hukukçular Derneği olarak bu güne kadar tavrımız 

özgürlüklerden yana oldu. İnsanın, toplumun, insanlığın 

özgürlüğü. Biz bu konuda ne yapabiliriz? Bizim mücade-

lemiz, arayışımız, faaliyetlerimiz hep bu düşünce etrafında 

şekillendi.

Hukukçular Derneği olarak avukatlık mesleğinin, top-

lumun kazanması adına Baro Başkan adayımız Av. Rıza Saka 

Beyi desteklemekteyiz. Amacımız ve beklentimiz avukatları 

kucaklayan ve yönetime katan, yargının sorunlarına çözüm 

önerileri sunan, bu önerilerin gerçekleşmesi noktasında ta-

kipçi olan, bireysel ve toplumsal özgürlüğün gerçekleşmesi 

“adil” bir yönetimin ve sistemin inşasına katkı sunan bir Baro 

özleminde yatmaktadır.  

Dernek olarak yer ve zaman mefhumuna dikkat etme-

den tek bir kişinin hakkının zayi olmasının, tek bir kişinin 

insanlık onurunun çiğnenmesinin, tek bir kişinin mağdur 

edilmesinin tüm insanlığa karşı yapılmış gibi tepki verilme-

si gerektiğini bu hususta sıfır tolerans ile hareket edilme-

diği sürece ekonomik alandan sosyal alanlara kadar hiçbir 

alanda gelişme olmayacağını düşünüyor bu günden önce 

olduğu gibi bu günden sonra da geri adım atmadan çalışa-

cağımızı ifade etmek istiyoruz. 

Saygılarımla.

başkan’dan





eğişime ve yeniliğe karşı olmak 

mümkün değildir.  Lisanda 

suni olarak yapılan değişime ve ye-

niliğe karşı olmak ise asıldır, kanaa-

timizce. Türkçe 23 Devrimi ile deği-

şime tabi tutulurken birçok kelime 

gibi lisan kelimesi de, anlaşılmaz bir 

şekilde dil ile değiştirildi.

Oysa dil bilindiği gibi, yemek ye-

meye ve konuşmaya yarayan bir organımızdır. Bir me-

tinde, dilin organ mı yoksa lisan mı olduğuna, cümle 

içindeki yerine göre karar verilmektedir. 

1961 Anayasası ile hürriyet birdenbire özgürlük olu-

yor. Kanunla lügat değiştirmek Türkiye’ye has bir şey 

olsa gerek. Konu ile dolaylı da olsa ilgisi olduğu için bir 

anekdotu aktarmak isterim: Sahaf dükkânına bir öğrenci 

girer ve sorar:

-Aşkı Memnu’nun Türkçesi var mı? Sahaf gülümse-

yerek cevap verir:

-Aşkı Memnu zaten Türkçe bir eserdir.

Değişimin böyle garip bir şekilde yaşandığı Türkiye’de 

özgürlük konusuna değinirken kelimenin esasının hür-

riyet olduğunun yerinde bir hatırlatma olduğunu düşü-

nüyoruz.

İnsanın dünyadaki serüvenini 

“hürriyet istemesi” ile başlatan baş-

ta Erich Fromm olmak üzere birçok 

düşünce adamı vardır. İlk insan ve 

peygamber Hz Adem yasaklar karşı-

sında hürriyeti tercih edince acılar ve 

çabalarla dolu dünya serüveni başla-

mış oldu. İnsanın dünya serüvenin-

deki esas meselesi olmasına rağmen 

hürriyet düşüncesi 1776 yılına kadar 

popüler olmadı, revaç bulmadı ya da biz böyle biliyoruz. 

1776 yılında Amerikan Kolonilerinin İngiltere’ye 

karşı Bağımsızlık Bildirgesinde; Allah’ın insana verdiği üç 

temel haktan biri olarak yer aldı. Bunlar yaşama, hürriyet 

ve refah hakları idi. 1789’ da Fransa Meclisinde kabul 

edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinin 4. Madde-

siyle; hürriyet, bu gün de kullanılan haliyle tarifini bul-

du: İnsanın istediği her şeyi yapabilmesi.

Bu tarihten sonra fikri ve siyasi anlamda hürriyet in-

sanın ve toplumların hayatının temel amacı oldu. Hiç bir 

zaman gündemden düşmeyen popüler ve güncel bir ta-

lep olan hürriyet talebine kimse açıktan karşı çıkamadı. 

Çünkü istenilen şeyin yapılması (hürriyet) kulağa hoş 

gelen bir söz idi. İnsanın isteğe olumlu cevap vermesi-

nin karşılığının fikri anlamda acılar ve zorluklar siyasi 

HÜRRİYET ÜZERİNE

BİR DENEME

Dergimizin elde bulunan sayısında ana temanın ‘hürriyet’ olmasına karar verildiğinde; ilk akla gelen 

‘hürriyet’in kolay bir konu olması oldu. Ama kısa bir araştırmadan sonra anlaşıldı ki: Hürriyet çok karışık, çok 

derin ve bir o kadar da önemlidir.

Ayrıca hürriyet amatör bir derginin altından kalkacağı bir mesele değil. Fakat amatör bir dergi hürriyet’in 

önemini vurgulayabilir, okuyucusunun hürriyete olan ilgisini artırabilir. Onun için bu yazının yakın amacı hürri-

yete dikkat çekmektir. Uzak amacı ise hukuk fakültelerinde; hukukun esas kavramları üzerine yeni bir mecburi 

ders konulmasıdır. Zamanımıza göre hukuk öğretiminin daha nitelikli olduğu yetmişli yıllarda İstanbul ve Ankara 

Hukuk fakültelerinde hukuk, kanun, adalet, demokrasi, hürriyet vs. gibi esas kavramları; demokrasi halkın kendi 

kendisini yönetmesidir gibi komik tariflerden öte daha derinlemesine kavrayıp zihnimize nakşedememiş isek gü-

nümüzün hukuk öğrencileri kim bilir ne durumdadır?



Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abrabam Lincoln

anlamda kaos ve düzensizlik olduğu 

çok az düşünürün dışında kimsenin 

aklına gelmiyordu. Sanatçı olmak is-

teyen kenar mahalle güzelinden devlet 

kurmaya kalkan kabileye kadar herkes 

yeni isteğine popüler bir kılıf bulmuş-

tu: hürriyet isteği.

İlk günden bu güne kadar veri-

len onca mücadeleye rağmen hürriyet 

mücadelesi sona ermiş değildir. Sona 

ermediği gibi bir mesafe dahi alabil-

miş değildir. Bir zamanlar zulme karşı 

savaşmış olanlar, zafer kazanıp hürri-

yete kavuştuktan sonra hürriyet düş-

manlarının yanında yer almışlardır. Bu 

gerçeğin sosyal ve siyasi hayatın dina-

miğini teşkil ettiği söylenebilir. Çünkü 

bu yüzden hürriyet mücadelesi devam 

edegelmiştir.

Bu günün modern insanı kimdir 

gerçekten hür müdür?  Modern hür 

insanın kimliği konusunda tereddüt 

yoktur. O kausal bağlantılarının oluş-

turduğu bir insandır. Merhum Sosyo-

log Dr. Ali Şeriati bir eserinde (İnsanın 

Dört Zindanı, Çev. Prof. Dr. H. Hate-

mi) bu gerçeği çarpıcı bir surette ortaya 

koymuştur. Şeklen ve yüzeysel olarak 

bakıldığında modern insanın hür ol-

duğu sanılabilir. Gerçekte ise o sanayi 

toplumunun bir robotudur. Hayat ola-

rak ancak belirli fonksiyonları yerine 

getirebilmekte, kurgu dışı bir hareket 

ve düşünce üretememektedir. Hayatı 

kendine ait değildir. O hayatı kendisi 

kurgulamamıştır. Toplumun yazdığı 

bir senaryoyu oynamaktadır. Çocuk-

luğundan itibaren fıtrat olarak kendi-

ne verilmiş kabiliyetleri siyasi toplum 

tarafından bastırılmakta, hayatta ne olacağına başkala-

rı karar vermektedir. Modern bir ülke düşünün ki lise 

çağındaki bütün öğrenciler doktor olmak istemektedir. 

Doktor olmak kötü bir şey değildir,  fakat müzisyen ve 

ressam olmak da en az doktorluk kadar güzel ve nezih 

bir meslektir. Yine eğitimde ‘uyum sağlama’ tercih edil-

miş, kendine ait fikri olma ise bozgunculuk olarak ta-

nımlanmıştır. Bu metotla hür düşünceye sahip olan genç 

insan soyutlanma ve dışlanma teh-

didi ile ezilmiş ve kişiliksiz kalması 

sağlanmıştır.

Hürriyet’i İnsan Hakları Bildir-

gesindeki (1789) gibi “istenilenin 

yapılabilmesi” olarak tarif etmek 

çok yetersiz olur. Bildirgeden sonra 

hürriyet’in birçok tarifi yapılmıştır. 

Bir tarifte hürriyet “dış kuvvetlerin 

tahakkümünün yok edilmesi”  ola-

rak ifade edilmiştir. Bir başkasın-

da “insanın kabiliyetleri ile –somut 

anlamda- gerçekleşmesidir, insanın 

kendisi olmasıdır” denmiştir. 

İsteklerin gerçekleşmesi anla-

mındaki hürriyet’in tarifine en şid-

detli eleştiri Filozof Schopenhauer 

tarafından getirilir. Schopenhauer, 

insanın manevi ve düşünce yapısının 

iki unsurdan ibaret olduğunu bun-

lardan birincisinin cinsin devamını 

sağlama ikincisinin ise isteklerin do-

yurulması olduğunu söylemektedir. 

Hürriyeti eleştirirken “insan istek-

leri” nden hareket etmektedir. O’na 

göre insanın isteklerini şekillendiren 

bilgi ve bilim hem insanın daha ra-

hat yaşamasına hem de birbirini ve 

tabiatı yok etmesine araç olabilmek-

tedir.

Filozof’a göre insan kendini is-

teklerine göre ve isteyen bir varlık 

olarak görür. İnsanın doğrudan doğ-

ruya bildiği ise ardı arkası kesilme-

yen, bitmez tükenmez istekleridir. 

İstediğine kavuşunca yeni bir şey 

ister. Ölünceye kadar hep ister. İn-

sanın hayatı istekten tatmine, ondan 

da yeni bir isteğe sürekli geçiş oyu-

nudur. Bu oyunun hızlı gidişine mutluluk, yavaş gidişine 

ise acı çekme denmiştir. İstediğini elde etmek için bütün 

imkânlarını ve en önemli silahı olan bilgisini kullanır. 

Bilgiyi kullanan insan ise iki şekilde karşımıza çıkmakta-

dır: insan sıradan (fabrikasyon) bir kişidir, coğrafi, tarihi, 

toplumsal ve kültürel (kausal) bağları içinde şunu-bunu 

ister, bilgisi de bu istekleri elde etmesinde yardımcı olur. 

Diğer yanda ise “bağımsız bilen kişi” olabilir. Buradaki 



bağımsızlık kausal bağlardan bağımsız olmaktır. İnsan 

ancak bu şekilde gerçeğin bilgisine kavuşarak fabrikas-

yon (sıradan) olmaktan kurtulabilir ve yaratıcı insan ola-

bilir.

Hürriyet insanın isteklerinin gerçekleşmesi ise isteme 

nedir?  İstemenin temel özelliği sonsuz bir çatışma olma-

sıdır. Temel istek sürekli olarak çatışır. Bu yüzden tabiat-

ta ve insan hayatında sürekli bir çatışma yaşanır. Tarifte 

geçen hür insanın istemesinin kendi içinde bir çatışmayı 

taşıması gerekliliktir. Bilgiden mahrum olan bu hür is-

tek aç bir istektir. Kendi kendini, başkalarını, hayvanları, 

bitkileri yemeye ihtiyacı vardır. Bilgiden mahrum insan 

neden ve neyi istediğini görmez. Sadece ister. İstemede-

ki açlık ve yok etme ancak bilgi’ye ulaşıldığında etkisini 

kaybeder. İşte o anda hür insan, ulu insan, yaratıcı insan 

ortaya çıkar. Böylece bağlarından kopmuş, bağımsız, bi-

len insandır.

O halde hürriyet; insanın kendi yapısını kausalitenin 

ötesinde, bilgi ile görmesi, istemenin dizginlerini bilgi-

nin eline bırakmasıdır. Hür insan ise kendi kendisini si-

len insandır.

Yüzyıllar sürecek olan uzun zaman boyunca insan 

içinden çıkmış olduğu tabii ve sosyal dünyaya sıkı sıkıya 

bağlı kalmıştır. Kendini çevreleyen tabii, tarihi ve kültü-

rel bağların dışında ayrı bir varlık olduğunu fark etmesi 

çok zaman almıştır. Bu süre içinde insan bir ailenin, aşi-

retin, köyün, bölgenin bir üyesidir sadece. Bu yüzden 

olsa gerekir, yakın zamanlara kadar Anadolu’da yabancı 

bir kişiye “kim olduğu ” değil “hangi aileye veya aşirete” 

mensup olduğu sorulagelmiştir. Çünkü henüz herhan-

gi bir Ahmet’tir, Mehmet’tir, hepsi birbirinin aynı olan 

Ahmet ve Mehmet’lerden biridir. Henüz ferdileşme söz 

konusu değildir.

Fakat bu bağların olumsuz taraflarının yanı sıra kişi-

ye bir güvenlik ve ait olma duygusu veren olumlu yanla-

rının varlığını da belirtmek gerekir. 

Ferdileşme süreci hürriyetin gelişmesi olarak göste-

rilse de 20 yy.da açık olarak görüldü ki: ferdileşen mo-

dern insan güvenliğini yitirdi ve yalnız kaldı. Çünkü o 

artık bir fert idi. Bir ailenin, aşiretin, bölgenin bir unsuru 

değildi. Ailesi, aşireti, ülkesi ile birlikte güvenliğini de 

yitirmiş oldu. Ve yapayalnız kaldı. Sosyal hayatın diya-

lektik kuralının gereği olarak; modern insandaki güven-

lik ve yalnızlık endişesi kendi ferdiliğinden vazgeçmesi 

ve kendini tamamen dış dünya içinde eriterek güçsüzlük 

ve yalnızlık duygusundan kurtulma içtepisini geliştirdi. 

Ferdileşme çağında bu içtepiler yeni sosyal bağların doğ-

masına sebep oldu: Milliyetçilik, faşizm, sosyalizm.

Bununla güçsüzlük ve yalnızlıktan kurtulmanın tek 

yolunun boyun eğme olmadığı da görülmelidir. Modern 

çağda ( bunalımlar çağında ) ferdiliği öldürmeden gü-

vensizlik ve yalnızlıktan kurtulmanın emin yolunun ‘in-

sanın tabiatla içten (spontaneous) münasebet’  kurması 

olduğunu belirtmektedir Erich Fromm. Bir şeyden (oto-

rite) kurtulmak olumsuz hürriyettir, bir şeye ulaşarak 

otoriteden kurtulmak ise olumlu hürriyettir, E. Fromm’a 

göre. Fromm’un, bir şeye kavuşarak otoriteden kurtulup 

hür olan insanı ile Schopenhauer’in bilgiyi kullanarak 

hür olan insanı aynı insandır kanaatimizce.

Bilgiden mahrum olan veya tabiatla içten münasebet 

kuramayan insan için hürriyet katlanılamayacak kadar 

ağır bir yük haline gelmiştir. Bu ağır yük sebebi ile hür 

insanın içine düştüğü bunalım modern yüzyılı tanımla-

yan en önemli sıfat olmuştur: Bunalım Çağı. 

İnsana güvenlik veren geleneksel bağların kaybedil-

mesi, ferdileşmenin eksik gelişmesi hürriyeti (olumsuz 

hürriyet veya bilgiden mahrum hürriyet) insan için kat-

lanılamayacak kadar ağır bir yük haline getirmektedir. 

Bu haliyle hürriyet, şüphe içinde yaşamaktan (ne zaman 

saldırıya uğrayacağım), anlamı ve yönü olmayan bir ha-

yatı sürdürmekten (ne kadar ve ne için kazanacağım) 

başka bir şey değildir.  

Bu yüzden insan böyle bir hürriyetten kaçarak itaat 

etmeyi, hürriyeti elinden alınsa bile güvensizlikten kur-

tarmayı vaad eden güçlere bağlanma eğilimi duyar. 

Modern insan için hürriyetini kazanmanın bedeli 

kaldıramayacağı kadar ağır olmuştur. Hür insan gelenek-

sel bağlarından kurtulup ferdileşmenin zirvesine çıkmış 

ancak bu defa güvensizlik, şüphe ve yalnızlık sebebiyle 

nevrotik bozukluklar içine düşmüştür. Yalnızlık zengin 

ve fakir için fark etmezken ekonomik gelecek endişesi 

de zengin ve fakir için fark etmemektedir: Zengin insan 

elinde bulundurduğu sermayenin muhafazası için reka-

bet içinde bulunduğu kişilere karşı teyakkuz halindedir. 

Bu yüzden tek tek hür insanlardan oluşan modern top-

luma son yıllarda prozak toplumu denmektedir. (prozak, 

moral çöküntü yaşayan psikiyatri hastalarının en sık kul-

landığı bir ilacın adıdır)

Hürriyetine kavuşan ama durmak ve doymak bilme-

yen isteklerinin esiri olan insanın hürriyet mücadelesi 

ölüme kadar devam edecektir.

Ey didarı hürriyet

Ne efsunkâr imişsin ki    

Esiri aşkın olduk

Gerçi kurtulduk esaretten

Faydalanılan Eserler:
1-Hürriyetten Kaçış, Dr Erich Fromm, Tur Yy
2-Schopenhauer ve İnsan, İonna Kuçuradi, Yankı Yy

3-İnsanın Dört Zindanı, Dr Ali Şeriati, İnsan Yy



Özgürlükten kişiliğin otoriteye üstün gelmesini anlıyorum. Constant

HÜRRİYETİN MESNEDİ

llah varlığı tartışılmaz, tar-

tışılması saçma olan Mutlak 

Varlık’tır. Daha önce de belirttiği-

miz gibi, Mutlak Varlık Rahman, 

Rahim, Vedûddur. Sevgi Rabbidir. 

Sevgi; sevilen ve sevenin yaratılma-

sının sebebidir. Sevilen ve Seven’in 

beşer olarak en yücesi, Nûr-i 

Muhammedî’nin mazharı olan 

Resûl-i Ekrem’dir(S.A.). O ve O’ndan nûr alan sevgi 

elçileri ma’sumdurlar, örnek insan, öğretmen olarak 

görevlendirilmişlerdir. Sevgi imtihanına tabi olmak 

üzere yaratılan diğer insanlara “iyi” ve “kötü”, “hayr” 

ve “şerr” gösterilmiş ve seçim yetkisi, irade serberstîsi 

emaneti verilmiştir.

İyi veya kötüyü seçme yeteneği, insan hürriyetinin 

birinci anlamıdır ve ahlaki sorumluluğunda temelidir. 

Bu seçme yeteneği, insana verilmiş olmasa idi, ahlaki 

sorumluluğun anlamı da kalmazdı.

İkinci anlamına gelelim: İnsan dünya hayatında 

her istediğini yapma da hür müdür? Yoksa “ilahi hi-

lafet” anlamında Hukuk (Adalet) Devleti; bu hürriyeti 

sınırlandırılabilir mi?

İnsan hürriyetini Dünya hayatında sınırlama yetki-

si de temelde Allah’a aittir. Bu sınırlar, Tabiî Hukuk’un 

temel ilkelerinden olan “neminem Laedere (Lâ za-

rar…)” ilkesinden doğar. Bireyin, başka insanlara, ge-

lecek nesillere, dolayısıyla çevreye ve hayvanlara zarar 

verme yetkisi yoktur. Hukuk Devleti de dolayısıyla; 

zarar verici eylemleri yasaklama yetkisine sahiptir. 

Ancak; bireyin özel alanının dokunulmazlığı gibi in-

san onurundan kaynaklanan diğer ilkelerle uyumlu 

olarak bu yasaklama yetkisinin kullanılması gerekir. 

Başkasına zarar vermesi söz konusu olamayacak ey-

lemleri “Kamusal alan vs.” gibi kılıf-

lar geçirilmiş yasaklayıcı kurallarla 

engellemek kimsenin haddi olma-

mak gerekirken maalesef özellikle 

28 Şubat 1997’de başlayan dönem-

de: “başörtüsü görmek sinirlerimi, 

huzurumu bozuyor, göz zevkimi 

bozuyor” gibi yasaklama gerekçele-

ri icad eden, kadın veya erkek, çok 

kimseler gördük. 

Şu halde Tabiî Hukuk’un temel ilkeleri gereğince 

zarar verici eylemleri işleme hürriyeti yoktur. Hukuk 

Devleti’nin zarar verici eylemleri idari yasaklarla engel-

leme yetkisi vardır. Ancak; burada da “yasaklama”nın 

derhal “cezalandırma” yetkisini de birlikte getirmeye-

ceğini unutmamak gerekir. Hukuk Devleti’nin ceza-

landırma yetkisi “kanunsuz suç olmaz” ve “kanun-

suz ceza olmaz” ilkeleriyle sınırlıdır. 

İnsanın dünya hayatındaki hürriyeti “asl-i ibâha” 

ilkesine dayanır ve “lâ zarar…” ilkesiyle sınırlanır. 

Hukuk ve Ahlâk’ın ortak ve yaptırımlı ilkelerinde da-

yanağını bulan hukuki vazifeleri de yerine getirmeme 

hürriyeti yoktur. Bunların yerine getirilmesi Hukuk 

Devleti’nin “cebri icra” düzenlemesiyle sağlanır. 

Bu ortak ve yaptırımlı ilkelerle çelişmeyen ne var 

ki yaptırımlı olmayan “ahlâki vazifeler” için cebrî icra 

imkânı yoktur. Ancak, mecbur olmadığı halde ahlaki 

vazifesini yerine getiren kimse de sonradan, “iade” ta-

lebinde bulunamaz. 

Bu yazıda temel çerçeve belirtilmeye çalışılmıştır. 

Bu temel çerçevede dahi uzlaşamayan insanlar, bu çer-

çeve içine giren “rahim tahliyesi hürriyeti var mı-

dır?” gibi konularda nasıl uzlaşabilirler? 

Soralım ve şimdilik susalım!



emokrasi, yurttaş-bireyler 

için olabildiğince fazla, 

eşitlik ve özgürlüğü sağlayabi-

len bir devlet yönetimi şeklinde 

tanımlanabilir. Fizikçiler için 

uzay ve zaman kavramları ne ise 

siyaset felsefecileri için de eşit-

lik ve özgürlük odur.(1) Prof. 

Dr. Leslie Lipson, “Demokrasi 

eşittir özgürlük çarpı eşitlik” 

demektedir. Demokrasiyle birlikte, kültür, ekono-

mi ve hayat da, özgürlük ve eşitliğin birbirleriyle 

toplanmalarıyla değil, çarpılmalarıyla yeni boyutlar 

kazanırlar.(2)Ne var ki önde gelen ideallerimizin 

hürriyet(özgürlük) ve eşitlik olduğunu ve demok-

ratik yöntemlerin amacının, uygulamada bunları 

birleştirmek olduğunu söylediğimiz zaman yap-

tığımız şey, Defli papazının (Delfic oracle) haber 

verdiğinden daha karmaşık bir bilmece ortaya at-

maktır. Hürriyetin kendisi birbiriyle bağdaşmayan 

iki zıt biçimde tanımlanabilen bir kavramdır. Aynı 

durum eşitlik için de doğrudur. Bunun için hürriyet 

ve eşitlik birleştirildikleri zaman, onların kendi ta-

biatlarında bulunan çelişkiler iç içe geçmiş olur. (3) 

İki kavram karşıt kategoriler olarak formüle edil-

dikleri zaman, bunların çelişik mi yoksa birbirlerini 

tamamlayıcı mı oldukları sorunu ortaya çıkar. Eğer 

bunlar mutlak kavramlar şeklinde görülürlerse, o 

zaman zıtlar elbette çelişik olacaklardır. Çünkü aşı-

rı ve uzlaşmaz olmak mutlak 

şeylerin kaderidir. Fakat bu 

iki kavramın karşılıklı olarak 

ilişkili oldukları kabul edilir-

se birbirleriyle bağdaşabilirler. 

Her biri sınırlamalara müsa-

ade ederse bir ölçüde uyum 

mümkündür. Daha fazlası on-

ların nihai kaynaşması da keza 

imkân dâhilindedir.(4)

Hürriyet ve eşitliğin ikisi de, insanoğlunun yüz-

yıllar boyu izlediği başlıca amaçlardandır. Ne var ki 

kurtların tam hürriyeti kuzular için ölüm demek-

tir. Güçlü ve yetenekli olanın tam hürriyeti, zayıf 

ve daha az yetenekli olanın insan olarak var olma 

hakkıyla bağdaşmaz….Eşitlik onu hakim kılmayı 

isteyenlerin hürriyetlerinin sınırlanmasını gerekti-

rir, toplumun refahını sağlamak, açları doyurmak, 

evsizleri barındırmak için başkalarına hürriyet ala-

nı bırakmak, adalet ve hakkaniyeti gerçekleştirmek 

için hürriyeti kısmak zorunda kalabiliriz. Halbuki 

bundan (özgürlükten) bir nebze olmadan tercih-

lerden ve dolayısıyla kelimeye bizim verdiğimiz 

anlamda insan olarak kalmak imkanından söz edi-

lemez.(5) Erdoğan’a göre, .. ‘çoğu kimsenin eşit-

likten anlatmak istediği, iktisadi ve sosyal hayatta 

adaletin sağlanmasıdır. Sosyal realitenin bu ala-

nında söz edilen eşitlik, tamamen fiktif bir şeydir. 

Bu bakımdan böyle hayali ve muhtevadan yoksun 

ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK

ÇELİŞKİSİ/BİRLİKTELİĞİ

‘Kurtların tam hürriyeti kuzular için ölüm demektir’(*)

‘Bir insanı başkalarından farksız yaşamaya zorlayan bir dünyada, insanın 

kendisi olarak kalabilmek için verdiği savaşım en büyük savaşımdır.’(**)



Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaîre

bir kavram yerine ‘toplumda adalet’ teriminin ter-

cih edilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

‘Toplumda adalet’ ise özgürlükçü bir açık toplum-

da, ancak rasyonel olarak planlanmış ‘peyderpey’ 

düzeltme ve iyileştirmelerle sağlanabilir. (6)Hayek 

eşitliği sadece bir alanda mümkün görür: Uygula-

nabilir olan tek eşitlik kanun önündeki eşitliktir. 

Bundan daha fazlasını istediğiniz anda özgürlükle 

derhal çatışmaya girer bu. Amacınız maddî eşitlik 

yaratmak ise, bu ancak özgürlü-

ğü sınırlamakla başarılabilir.(7) 

Liberal Akımın özgürlük eşitlik 

arasındaki gerilime getirdiği bakış 

açısına Hayrullahoğlu şu eleştirile-

ri yöneltir: ‘Sınırlı eşitlik “eşitlik” 

değildir. Hukuksal ve siyasal eşit-

lik, sosyal ve ekonomik eşitlikle 

bütünleşmedikçe özgürlüğün de 

sınırlı kaldığı, pek kolay sorgula-

namayacak bir saptamadır. Libe-

ral demokrasilerin vardığı çeşitli 

aşama ve kazanımların önemi kü-

çümsenemez ama, ulaşamayacağı 

noktalar da gözardı edilemez. Tam 

eşitliğin sağlandığı bir toplumda 

yalnızca daha önce kendini geliş-

tirme olanağı bulamayan bireyler 

de gelişmekle kalmaz, bütün top-

lumun gelişme potansiyeli yükse-

lir. Eşitsizliklerin ortaya çıkmasını 

engellediği yaratıcı güçler, barışçıl 

koşullar içinde gerçekleşme olana-

ğı bulur. Eşitsizliklerin ve mülki-

yet ilişkilerinin, insanlığa güven ve barış değil, gü-

vensizlik ve savaş getirdiğini kim yadsıyabilir?’(8) 

Tam da bu nokta da Fabre de aynı kanıdadır: ‘…

Buna mukabil, bu eşitlik fiilî ve gerçek bir eşitlik 

değildir. Cumhurî diye nitelendirdiğimiz bu eşitlik 

ekonomik servette riyazî bir eşitlik sağlamamakta-

dır.’(9)Oysa Hayek ekonomik varlıktan bağımsız 

düşünür özgürlüğü. Hayek’e göre bir insan pekala 

hem fakir hem de özgür olabilir. Hatta özgür olmak 

bazen açlıktan ölmek, maliyeti yüksek hatalar yap-

mak ve ölümcül riskler almak demek olabilir.(10)

Özgürlüğün ön koşulu başkalarına özgürlük 

tanımaktır. Başkalarına özgürlük vermedikçe ken-

dimiz özgür olamayız.(11) (Yani) Özgürlüğün yolu 

eşitlikten geçer. Herkesin maddi ve manevi kişiliğini 

geliştirmek için, özgürlüklerden eşit ölçüde yarar-

lanma olanaklarına sahip olmadığı bir düzen yeter-

sizdir, eksiktir ve gerçek bir özgürlük düzeni sayı-

lamaz. Bu bakımdan eşitlik özgürlüğün ön koşulu 

ve onun tamamlayıcısıdır denilebilir. Ne var ki ön 

koşul olmak kavramın kendisi değildir ve tek başı-

na onun yerini tutmaz., yani eşitlik 

özgürlük demek değildir. Eşitlik 

özgürlüğün ön koşuludur ama ba-

zen özgürlüğü tamamen örtebilir 

ve yok edebilir. İnsanlar arasındaki 

bütün farklılıkları bir silindir ezici-

liği ile yok eden, bireyleri bağımsız 

ve sorumlu varlıklar olarak değil 

de sadece birbirine eşit birimler 

olarak gören bir düzen içinde öz-

gürlük ortadan kalkmıştır. Bireye 

verdiğinden daha fazlasını alan 

böyle bir eşitlik kuşkusuz istenen 

bir durum olamaz.(12) Eşitliksiz 

özgürlük (ise), keyfiliktir. Özgür-

lük herkes tarafından ulaşılabilir 

değilse özgürlük yoktur’. Beşeri 

ilişkilerde özgürlük ve hakkın ta-

rihsel gelişimi, hukuken (biçimsel 

olarak) serbest bireyler sıfatıyla in-

sanların eşitliği alanında ilerleme 

olarak kendini gösterir. Hukuki 

eşitlik öznelerin eşitliğini serbest 

bireyler olarak insanların eşitliğini 

betimler. Hukuk bireylerin tam bir 

eşitlik içinde işlem görmelerini gerekli kılar. Hukuk 

önünde sadece özgür insanlar eşit olabilirler ve bu 

eşitlik herkes için eşit bir normdan hareketle onlara 

hukuk özneleri olarak tanındığını ifade eder.(13)

 Hassas bir denge vardır özgürlük ve eşitlik ara-

sında. Birine verilecek önceleme diğerinin geride 

kalmasına, eksik olmasına neden olacaktır. Özgür-

lüğe verilecek öncelik en genel anlamda toplumda 

sosyal adaletsizliğe, eşitliğe verilecek öncelik ise 

yine en genel anlamda, kimi özgürlüklerin çiğnen-

mesine kapı aralayacaktır. 



Toku, bu iki kavram arasında-

ki gerilimin çaresini doğal hukukta 

bulur: ‘Gelinen bu noktadan hare-

ketle, eşitlik ve özgürlüğün sosyal 

plâtformdaki sahipliğini ve taşıyı-

cı aktörlüğünü ifade eden yurttaş-

bireyliğin hangi hukuki zeminde 

gerçekleşebileceğini çözümlemeye 

geçebiliriz. Bu çözümleme şüphesiz 

devletin varoluş gerekçesiyle ilinti-

lidir. Devleti “hukukî kaidelere tâbi 

olarak yaşayan insan çokluğunun 

birleşmesi” ya da “bir halkın hayat 

müşareketini [ortaklığını] gerçekleş-

tiren hukukî nizamın sujesi” olarak 

tanımlayacak olursak, onun hukukî 

rabıtaya istinat ettiği ve dolayısıyla da 

varoluş gerekçesinin hukukla ilgili olduğu kendili-

ğinden ortaya çıkacaktır. Hukuk temeline dayan-

mayan, “ideal, tabiî, bizatihi varlık” şeklindeki Efla-

tun, Aristo, Augustinus, Hobbes, Filmer, Rousseau, 

Hegel, Comte vari devlet tanımlamalarının özgür-

lük ve eşitlikle  bağdaşmayacağı ve Marx’ın tabiriyle 

egemen sınıfın çıkarlarını korumak ve sürdürmek 

üzere örgütlenmiş zor gücü ve baskı aracı olacağı 

kesindir. Devleti bireye önceleyen bu görüşlerin 

monarşi, oligarşi, teokrasi, faşizm, sosyalizm, jako-

benizm ya da “tek adam” diktatörlükleri olabileceği, 

fakat asla demokrasi olamayacağı kesindir. Demok-

rasiyi ve de eşit-yurttaş ve özgür bireyi mümkün 

kılan tek görüş, doğal hukuk doktrinidir. Çünkü 

doğal hukuk, tabiatında var olan beşerî ilişkilerin 

evrensel prensiplerini keşfetmeye muktedir, rasyo-

nel ve moral insanı benimseyen tek doktrinîdir.(14)

Erdoğan ise dengenin reçetesini şöyle tasvirler: ‘Bir 

hayli yaygın bir görüşe göre, özgürlükle eşitlik ara-

sında, en iyi, “fırsat özgürlüğü” kavramı aracılığıyla 

bir denge kurulabilir veya uyum sağlanabilir. Çün-

kü, “fırsat eşitliği özgürlükleri eşitler.” Mamafih, 

bu çözüm de genellikle sanıldığı kadar sorunsuz 

değildir. Nitekim, fırsat eşitliği herkesin fırsatlara 

ulaşabilmek bakımından eşit olması yanında, baş-

langıçtaki maddî şartların da herkes için eşit olması 

anlamına geliyorsa, bunun, meselâ Hayek’in iddia 

ettiği gibi “herkesin beşeri çevresinin devlet tara-

fından denetim altına alınması” ölçüsünde değilse 

bile, bazı kişi ve grupların özel olarak ve başkaları 

aleyhine kayrılması şeklinde, kısmen müdahaleci 

bir devleti gerektireceği açıktır.(15)

Son söz Sami Selçuk’tan (Nazım Hikmet alıntı-

sıyla): Doğa yasalarına karşı çıkılmaz, uyulur, kat-

lanılmaz, alışılır, Tıpkı vücudun kendisini soğuğa 

sıcağa uyarlaması gibi. Artık bundan böyle ‘beriki-

ler’ ve ‘ötekiler’ yan yana yaşayacaklardır. ‘Bir ağaç 

gibi tek ve hür/Ve bir orman gibi kardeşçesine/Bu 

hasret bizim’(16) 

Özgürlük ve eşitlik terazisinin dengelenmesinin 

hasret olmaması, özgürlüklerin genişletilirken yut-

taşların eşitliğine halel gelmemesi dileklerimizle…
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Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. David Hume 

odern” sıfatının “insan” ismi 

önünde yer bulması yakın bir 

geçmişe kadar övünülecek bir vasıf gibi 

görülürdü. Uzun bir alkışı hak ettiğini 

düşünen modernliğin merkezindeki 

insan alkış bitene kadar bitap düştü-

ğünün farkında bile değildi. Düşük bir 

ihtimalle acısını çok sonra hissedecek; 

yüksek bir ihtimalle ise tıpkı ilaçlarla 

uyuşturulmuş bir hasta gibi bu farkın-

dalığı hiçbir zaman yaşamayacaktı. Al-

kış esnasında adeta bir sanatçı edasına 

kapılan modern insanın bedeninde git-

gide kabuk bağlayan ama bir türlü iyi-

leşemeyen yıllanmış yaraların izi vardı.

Günümüzde modern hayatın ge-

tirdiklerinden ziyade götürdüklerinin 

neler olduğu hakkında konuşur olduk. 

Yazılı ve görsel medyada da sık sık bu 

yönde haberler yer bulmaya başladı. 

Bir zamanlar ünlü bir sanatçı edasına 

kapılan modern insan, şimdi hayranla-

rı azalmış ve ününü kaybetmekte olan 

bir sanatçının ruh halini taşıyor. 

Modern hayatın götürdükleri kefe-

sinin terazide ağır gelmesinin en önem-

li etkenlerinden biri; “insanların özgür 

olduğu zannına kapılması” olabilir mi 

diye sormadan edemiyor insan. Önü 

sise bulanmış birinin gözünün alabil-

diği yeri görememesine şaşırmamalı. Goethe’ nin iki 

yüzyıl önce söylediği “Özgür olmayıp, kendini özgür 

sanan kimseden başka tutsak kalmamıştır” sözü şim-

di en başköşede oturuyor. Hem de iyi ağırlandığının 

farkında olduğu için, uzunca bir süre yerinden kalk-

maya niyeti olmayan bir misafir gibi... 

Terazinin kefeleri şimdilik öylece ye-

rinde dursun ben bu zannın bir yanılgı 

olduğunu anlatmaya koyulayım. 

 İnsanlar inşa edilen zindanlarda, 

tıpkı kafesteki kuşlar ve akvaryum-

daki balıklar gibi içinde bulundukları 

hali olağan karşılıyorlar. Zindanın adı 

tüketim çılgınlığı, kariyer hırsı, tek 

tipleşme, slogancılık, aşırı bireycilik, 

zaman sıkışıklığı, mekanikleşme, ruh-

suzlaşma, insan ilişkilerinin körelme-

si, kalabalıklar içindeki yalnızlaşma, 

mahremiyetin ve hatta masumiyetin 

yitirilişi… Uzun cümleler yorgunluk 

vermese üç noktanın başladığı yerden 

sayfa sonuna kadar bu cümleye mola-

sız yol aldırmak isterdim. “Nokta esas 

gerisi teferruattır” düşüncesi de bu 

isteğimi bastırmamda etkili oldu. 

 Bir insan düşünün. Beşiz ya 

da altız günün kodlanmış programın-

dan sabah saat kaçta uyanacağı komu-

tunu aldıktan sonra işine doğru yola 

çıkar. Çocuklar okula; yetişkinler de 

fabrikalarına, dükkânlarına, ofislerine 

koşuşturmaktadır. Bu kalabalığa bir 

anket yapılsa herhalde çoğu kişi stresli 

bir hal içinde olduğunu ifade eder. O 

an insan ve araba selinin bastığı sokak-

larda seldeki bir damla gibidir. Şanslıysa güzergâhında 

deniz vardır. Bilirsiniz, sabahları denizin parlaklığı bir 

çarşaf gibi denize yansır. Ama muhtemelen o bunu gö-

remez; çünkü zihni daha somut ve kendince önemli 

gördüğü meseleleri çözmekle meşguldür. Bir zaman 

MODERN İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ

YA DA 

BİR ÖZGÜRÜN GÜNCESİ

 Özgür olmayıp, kendini özgür sanan 

kimseden başka tutsak kalmamıştır. (Goethe)



kaybıdır belki de ona göre denizin güzelliği üzerine 

düşünmek. 

 Meselelerini çözemeden yolculuk çoktan bitmiş 

ve mesai başlamıştır oysa. Aldığı komutla dün yaptığı 

işi bugün de aynı şekilde tamamlar. Bugünün hakkını 

yemeyelim, bir önceki günden farklı bir tarafı vardır 

elbet. O da kendisi için belirli saatler arasında verilen 

öğle yemeği arasında değişik bir yemek menüsü ile 

karşılaşmasıdır. Eve dönüş yolunda yine sele karışır. 

Ama bu sefer seldeki yorgun ve bitkin bir damladır. 

Aniden bastıran yağmur da huzur ve heyecan gibi 

duygular vermez. Çünkü yağmurla ilgili hafızasında 

kalan şey trafiğin arapsaçına çevril-

mesidir. 

 Eve gitmeden kendisini sü-

permarket olarak adlandırılan yer-

de bulur. Kendi işini kendin yap 

mantığının hâkim olduğu bu yerde 

sepetini var gücüyle doldurmakta 

kararlıdır. Bu öyle bir hâkimiyettir 

ki; merdivende takılan sepetin çe-

kilebilmesi için birinden yardım is-

temek zorunda kalınsa bile, kimse 

kimsenin yüzüne bakmadığından 

bir göz işareti yapıp bu yardımı iste-

yebilmek imkân dışıdır. Bir zaman-

ların bakkal amcalarını da eritip yok 

eden marketteki muhabbet kasada-

ki görevlinin “şifre lütfen” sözü ile 

sınırlı kalmaktadır. 

 Tüm bunları yalnızca birkaç 

tıklama ile internet üzerinden de 

yapabileceği pişmanlığı ile eve gel-

diğinde, haftanın beş günü için günde iki taneden 

az olmamak üzere geçmiş yıllardaki tecrübelerinden 

de faydalanarak ayrı ayrı belirlediği, özellikle dizi ve 

magazin kulvarındaki programların ilki başlamak üze-

redir. Kendi tercihi olduğunu zannettiği bu seçimler 

toplumdaki genel geçer beğeni ölçütleri ile de birebir 

paralellik içerisindedir. Üç dört saat boyunca gözler 

ekrana kitlenir, adeta hipnoz olunur. Kendi icad ettiği 

küçücük bir aletin esareti altına kolaylıkla girebilen ve 

onun hayatını, zamanını kumanda etmesine izin vere-

bilen insan teselliyi Cemil Meriç’in deyimiyle, “arada 

bir kabak çekirdeği nev’inden bilgi kırıntılarında” 

bulacaktır. Ancak bu aldatıcı bir tesellidir. 

 Uyumadan önce son olarak sosyal medya ile bulu-

şup; önceki haftadan kalma albüm yüklemelerini bir 

çırpıda tamamlar. Doğum, mezuniyet, açılış toplantı-

ları, nişan, düğün gibi tüm hadiselerin günlük takibini 

yapar. Bunların çoğuna ayıracak bir vakti olmadığı dü-

şüncesiyle “beğen butonu” ile farklı bir yoldan katılım 

sağlamaya çalışır. Oysa ki; internette harcadığı saatler 

etkinliklere katılsaydı şayet harcayacağı vakitten açık 

ara öndedir. Bir anda bastıran uyku öncesi yorgunluk 

kendi hadiselerini paylaşmaya imkân vermese de, ina-

nın o da ilk sıradaki yerini alacaktır bir sonraki gün. 

Bu bağımlılığı herhalde en iyi şekilde, özgürlüğü bir 

tür “engellenmemiş ve zorlanmamış” olma durumu 

olarak tanımlayanlar açıklar. 

 Cumartesi, evine en yakın kapa-

lı alışveriş merkezine uğrar ve son 

bir haftada telefonuna gelen reklam 

mesajlarının da etkisiyle haberdar 

olduğu yeni ürünlere yönelir. Bu 

yöneliş gereksinimlerini karşılamak 

amacından tamamen uzaktır. Tüket-

tikçe kendisini daima daha değerli 

hissedecek ve bu his diğer insanla-

rın aldığı “şeylerin” değeri ölçüsün-

de kendisine kıymet verdiği önyar-

gısını da destekleyecektir. En ilginç 

olanı ise, zaman kavramının eriyip 

gittiği bu yerde ruhu kaybolup gi-

derken o hiçbir ayrılık acısı duyma-

yacaktır. Son limitleri de zorlanan 

kredi kartlarından aldığı güçle, mo-

daya uygun olması gereken yeni ih-

tiyaçların tespitiyle bu mekânı terk 

ederken, esas ihtiyacı olan “şeyin” 

ne olduğunu düşünmeyecektir bile.

 Bu cümleden sonra biraz alakasız gelebilir, ama 

aklıma takılan şu soruyu sormadan geçemeyeceğim: 

“Giysilerinin rengini, saçının boyunu, ayakkabısının 

topuğunun yüksekliğini, evinin perdesinin desenini, 

koltuğunun şeklini bile modanın belirlediği modern 

insan sonraki kuşaklar tarafından biraz demode bulu-

nacak mıdır acaba?” Ne dersiniz? 

 Günümüzde, iş ve iş dışı olarak çok keskin çizgi-

lerle ikiye ayrılan yaşam alanının iş dışı bölümü bü-

yük oranda tüketim odaklıdır. Kalan bölümünün ise 

popüler kültürün emrine amade olduğunu söylemek 

mübalağa olmaz. Bu yüzden, alışverişten hemen sonra 

uzun süredir gitmeyi planladığı tiyatroya, müzeye ve 

sergiye değil de; popüler kültürün etki ettiği film ya 

da diğer etkinliklerden birine yönelmesi hiç şaşırtıcı 



En güzel hürriyet rüyası hapiste görülür. Schiller 

değildir. Kabul edelim ki, artık popüler kültürün is-

tediği şekilde var olan ve giderek tek tip halini almış 

bir insan manzarası var karşımızda. O da hepimiz gibi 

küçücük de olsa bütünleyen bir parçası bu manzara-

nın…

 Pazar günü, kısa süreli de olsa çıktığı doğa gezisi 

hiç susmayan iş telefonlarının da etkisiyle hemen sona 

erer. Bu kısa süre de her anı fotoğraf karesine oradan 

da internete aktarma girişimleri ile geçer. Anneannesi 

orada olsa ne zaman nerede olduğu, orada ne yaptı-

ğı ve ne yediği gibi şeyleri tanıdığı ve tanımadığı bir 

sürü insanla paylaşma gayretine eminim bir türlü an-

lam veremezdi. Biraz sert bir tabirle 

bırakın iş dışındaki alanını serbestçe 

belirlemeyi; bir manzaranın, güzel 

bir anın dahi tadını çıkarma özgür-

lüğü çatır çatır elinden alınmış bir 

insandır o… Ne kadar acı ki; bir za-

manlar en özel dostlara açılan sırlar 

ve büyüklerimizin özenle sakladı-

ğı albümler şimdi hiç çekinmeden 

internette binlerle paylaşılmakta ve 

birçok insan gibi o da bundan sahte 

bir hoşnutluk duymaktadır.

 Gündelik yaşamı bu şekilde ge-

çen bu insan tahmin edersiniz ki; 

ömrünün kalan zamanında daha 

çok güç, para, mevki, irade, şan ve şöhret sahibi ol-

mak gibi gayelerle daima çok çalışacaktır. Bunların 

kötü şeyler olduğunu hiçbirimiz iddia edemeyiz. 

Kötü olan, onun yaşamının cümlesini kurarken öz-

nenin yerine “amaçları”; nesnenin yerine ise “araçları” 

yerleştirmesi gerektiğini bir türlü idrak edememesidir. 

Nesneler öznenin yerinde boynu bükük bir şekilde 

dururken, bu cümleyi kuran giderek zirveleşen benlik 

duygusu ile sahip olduklarının niceliğince başını dik-

leştirmekte kararlıdır. Oysa, bir başakta ne kadar çok 

buğday tanesi varsa başını o kadar aşağı eğer. Bu ba-

şağın tartışılmaz bir niteliğidir. Başak ne kadar özgür-

se kendi duygularının kölesi olmaktan kurtulamayan 

insan o kadar esir… 

 Modern insanın, can alıcı bir özelliği de yaşamına 

dair sonraki kuşaklara aktarabileceği sözel bir anlatı-

sının olmamasıdır. Çünkü o, düşünmeye fazla zamanı 

olmadığı için, sıklıkla Agamben’ in “deneyimini yi-

tirmiş bir insanlığın atasözüdür” dediği sloganlara 

sarılmayı tercih eder. Sloganlara sarıldıkça üşür, fakat 

giderek hissizleştiğinden üşüdüğünü fark edemez. En 

önemlisi de, üstünü örtecek bir gücün 

hasretiyle tutuşan ruhunun özlemini du-

yamaz. 

 Son olarak, modern insanın günü-

müzde yalnızlık ve bunalımlar içerisin-

de yaşadığını söylüyorlar. Bense “keşke 

biraz yalnız kalabilseydi” diyorum. O 

sürekli bir yere, bir şeye ve birine doğru 

koşuşturma telaşıyla bir türlü kendi ken-

disiyle baş başa kalamamaktadır. Şeyh 

Galip’ in “Hoşça bak zatına kim zübde-i 

âlemsin sen merdüm-i dîde-i ekvân olan 

âdemsin sen (Kendine 

iyice bir bak ki; âlemin 

özüsün sen)” mısrasın-

da muhatap kılınan in-

san, en önemli değeri 

“kendisini” ihmal etti-

ğinin farkında değildir. 

Oysa asıl özgürlük in-

sanın özünü özlemesi 

ile başlar. Kendi ken-

disini keşfetmesi, bil-

mesi ve bulması ile de-

vam eder. Bu mühim 

bir dönüm noktasıdır. 

Zirveye de işte tam bu 

yoldan çıkılır… 

 İnsan sonsuz bir kervanın içindedir. Özgürlüğü, 

“istediği şeyi yapmak” kadar dar bir kalıpta anlamlan-

dıran biri bu kervanın henüz çok uzağındadır. 

 Bir kervan ki zirvede konaklar... Bir zirve ki hep 

yağmuru ağırlar… Bir yağmur ki kendisini damla bi-

lir… Damla kor, kül, kul ve deniz… Uçsuz bucaksız 

kıyısız hür bir denizdir…

 Söylenecek çok şey var. Fakat, vakit sükut etme ve 

bir damlada dem tutma vaktidir, şimdi. 

 Kervana misafir olan gözler şahit. Özgürlük özün 

gürlemesidir. Terazinin kefelerini ıslatan yağmur şa-

hit. Özgürlük özün gürlemesidir.



nayasalar, hukuk düzenini 

biçimlendiren ve kontrol 

eden temel yasalar olduğundan, 

daima, darbecilerin ilgi 

odağında yer almıştır. Darbeleri 

gerçekleştirenler, muhaliflerini 

“ezdikten” sonra, iktidarlarını 

sürekli hale getirecek 

“metinler” bırakarak görevden 

ayrılmışlardır. Her biri toplum mühendisliği 

ürünü olan bu metinler, şeytanca mekanizmalara 

rağmen, darbelerin sürekliliğini sağlayamamış, 

darbe anayasalarının yerini, halkın temsilcilerinin 

hazırladığı anayasalar almış, darbeleri yapanlar, yargı 

önüne çıkmaktan kurtulamamıştır. Yunanistan’da, 

1975 seçimleri sonucunda askeri cunta dönemi 

sona ermiş, cuntacılar yargılanmaya başlamış, 

“yeni bir anayasa” hazırlanmıştır. İspanya’da, 

demokratikleşme süreci, diktatör Franco’nun 

ölümüyle başlamıştır. 1976 yılında, bütün siyasi 

partilerin katıldığı bir seçim yapılmış, seçimler-

den sonra, bütün partilerin temsilcilerinden oluşan 

komisyon “yeni bir anayasa” hazırlamış, 1978 

yılında referandumda kabul edilerek yürürlüğe 

girmiştir. Güney Afrika’da, ayrımcı apertheid re-

jiminin sonra ermesinin ardından, 1994 yılında 

hazırlanan geçici anayasayla yetinilmemiş, yeni bir 

anayasa hazırlıklarına başlanmış, 1996 yılında ref-

erandumda kabul edilerek ayrılıkçı rejime nokta 

konulmuştur. Almanya’da, diktatörlük (Hitler), 

ikinci dünya savaşındaki yenilgiyle sona ermiş, 

1949’da yeni bir devletin ve “yeni anayasanın”1 

temelleri atılmıştır. Gelişim ve değişim süreci 

ülkeden ülkeye farklılık göster-

mekle birlikte, diktatörlükleri 

ve cuntaları, “yeni bir anayasa” 

ve “diktatörlerin yargılanması” 

süreci takip etmiştir.

Bu ülkelerle kıyaslandığın-

da, Türkiye’nin de benzer bir 

süreçten geçtiğini söyleyebili-

riz. Bir farkla, Türkiye’deki dar-

be sürecinin diğer ülkelerden daha uzun olması, 

demokratikleşme adımlarının gecikmiş olmasıdır. 

Cumhuriyetin ilanından sonraki bütün anayasala-

rımız, olağanüstü dönemlerin eseri ve darbe anaya-

salarıdır. Tek parti (diktatörlüğü) dönemini dikkate 

almadığımız takdirde, çok partili dönem (1950-

1960) askeri darbeyle sona ermiş, “askeri vesayeti” 

sürekli kılacak bir anayasa (1961) hazırlanmıştır. 

Aradan on yıl geçmeden müdahale edilerek anaya-

sadaki “kısmi özgürlükler” kısıtlanmış, 1980’de as-

keri darbeyle, tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. 

1980 darbesini gerçekleştirenler, 1961 anayasasın-

daki vesayet kurumlarını aynen muhafaza ederek, 

öncekinden daha yasakçı bir anayasayı (1982) yü-

rürlüğe koymuştur. 1982 tarihinden bu güne tam 

30 yıldır, darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Toplu-

mun değişim taleplerini frenlemek amacıyla tam 17 

kez değiştirilmesine rağmen, vesayetçi kimliği de-

ğiştirilmemiş/değiştirilememiştir. 12 Eylül 2010 ta-

rihli son referandumla, vesayet siteminin temel yapı 

taşları olan HSYK, Anayasa Mahkemesi ve Askeri 

Mahkemelerle ilgili değişiklikten sonra vesayet sis-

temi işlemez hale gelmiş, “yeni bir anayasa” önünde 

bir engel kalmamıştır. 

YENİ ANAYASADA

DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ



Hürriyetsiz dünya, kuru bir makineye benzer. La Cordaire 

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde, halkın ya-

rısının desteğini alan Ak Parti, darbe anayasasıyla 

yönetilme ayıbından kurtulma adına, “yeni anayasa 

hazırlık komisyonuna, mecliste grubu olan siyasi 

partilerin tümünün ve eşit sayıda üye ile katılaca-

ğını ve kararların oy birliğiyle alınacağını” deklare 

etmiştir. 1982 anayasasında yapılan en önemli de-

ğişikliğe “hayır” kampanyası yürüten üç partinin 

(CHP, MHP, BDP), halkın beklentilerine cevap ve-

rebilecek bir anayasaya olumlu 

katkı vermeleri mümkün görün-

memektedir. Daha da önemlisi, 

çatışma kültüründen beslenen bu 

üç partinin “kırmızı çizgileri” bu 

komisyonun kalıcı olmayacağını, 

“yeni bir anayasa” yapsa bile, ha-

len yürürlükte olandan daha ileri 

bir anayasa yapamayacağını gös-

termektedir. Komisyondaki iki 

partinin (CHP, BDP), “dine karşı 

tutumu” dikkate alındığında, din 

ve vicdan özgürlüğünün (gerçek 

anlamda) anasal güvenceye kavuş-

turulması oldukça zor görünüyor. 

Bütün olumsuzluklara rağmen, 

halkın özgürlük taleplerinin, bü-

tün engelleri aşacak nitelikte ve 

özgürlük mücadelesinin uzun bir 

yolculuk olduğunu unutmamak 

gerekir. 

Yeni anayasada, siyasal sistemin yeniden inşası 

sürecinde, darbe anayasalarının “devlet merkezli” 

ve “vesayetçi” yapısından tamamen vazgeçilmediği 

takdirde, hak ve özgürlüklerle ilgili yapılacak dü-

zenlemelerin bir değer ifade etmeyeceğini belirtmek 

gerekir. Din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili önerileri-

miz, vesayet kurumlarından arındırılan, meşruiyet 

katsayısına göre dizayn edilen (seçilmişlerin atan-

mışlara tabi olduğu), özgürlükleri esas alan, ideoloji 

dayatmayan, zorunlu askerlikten, tek tip eğitimden 

vazgeçildiği bir siyasal sistemin tercih edildiği var-

sayımı üzerine bina edilmiştir.

İyi bir anayasa, hak ve özgürlüklerin yaşana-

bildiği, önündeki engellerin kaldırıldığı, bunların 

güvence altına alındığı bir anayasadır. Herhangi 

bir ülkenin, “hak ve özgürlüklere” ne kadar değer 

verdiğini anlamak için, sadece din ve vicdan özgür-

lüğünün durumuna bakmak yeterlidir. Zira, din ve 

vicdan özgürlüğü, tartışılamaz ve sorgulanamaz ni-

teliğiyle, hak ve özgürlüklerin anasıdır. Din ve vic-

dan özgürlüğünün yaşanmadığı/yaşanamadığı bir 

ülkede diğer hak ve özgürlükler-

den söz edilemez. 

Türkiye pratiğinden hareket-

le, kağıt üzerindeki sevgi ve saygı 

sözcüklerinin, din ve vicdan öz-

gürlüğüne hiçbir katkısı ve yararı 

olmayacağını peşinen belirtmek 

gerekir. Din ve vicdan özgürlüğü, 

anayasa hükümleriyle güvenceye 

kavuşturulabildiği takdirde (ve 

ölçüde) ete kemiğe bürünecek, 

yaşanabilir hale gelecektir. Din 

ve vicdan özgürlüğünün anayasal 

dayanaklarını, aşağıda ele almaya 

çalışacağız. Bu çerçevede, din ve 

devlet ilişkilerini, devletin dine 

karşı tutumunu (duruşunu) (laik-

lik ilkesini) tartıştıktan sonra, bu 

özgürlüğün dış aleme yansımaları 

ele alacağız.

Darbe anayasalarının yarım 

asrı aşan sonuçları incelendiğinde, laiklik ilkesinin 

(hemen her dönemde) baskı aracı olarak kullanıldı-

ğı görülecektir. Laiklik, ülkemizde en fazla tartışılan 

kavramlardan biri olmuştur.2 İki toplum arasındaki 

(tarih, kültür, din vs.) derin farklılık, tartışmanın 

ana nedenlerinden biridir. Din ve vicdan özgür-

lüğünün kısıtlanmasını savunan cephe, tanımı ol-

mayan bir laiklik ilkesine sığınırken, din ve vicdan 

özgürlüğünü savunan cephe, “bu ilkenin yanlış 

yorumlandığını” öne sürmüşlerdir. Laiklik ilkesini, 

teokrasiye karşı bir set olarak niteleyenler, -laiklik-

te olduğu gibi- teokrasinin, Hristiyanlıkla ilgili bir 



kavram olduğunu, İslam’da –Hristiyanlıkta olduğu 

gibi- “din adamları” sınıfının bulunmadığını, dola-

yısıyla, teokrasinin, İslam diniyle bağdaşmadığını/

bağdaşamayacağını göz ardı etmişlerdir. Laiklik tar-

tışmaları, kabaca, Fransız sömürgelerinde uygula-

nan laiklik anlayışı ile Avrupa ül-

kelerinde uygulanan laiklik olmak 

üzere, iki ana gruba ayrılmıştır. 

Ali Fuat Başgil, ikinci görüşün en 

önemli temsilcilerindendir.3 Bu iki 

gruba, bu ilkeyi, felsefi, sosyolojik, 

hukuki ve siyasal açıdan tanımla-

maya çalışanları da ilave edebili-

riz.4 Ülke aydınlarını “iki kampa” 

bölen bu tartışma, laiklik kavramı-

nı yeniden ele almayı ve kapsamlı 

bir reformu zorunlu kılmaktadır.5

Tartışma, “laiklik ekseni” üze-

rinden yürütüldüğü sürece, din ve 

vicdan özgürlüğü, iktidara gelen-

lerin anlayışına göre değişkenlik 

gösterecek demektir. Tek tip eği-

tim sistemi, ülkemizin aydınlarını, 

bu kavramın sağında veya solunda 

yer almaya zorlamış, üçüncü bir 

yolu düşünemez hale getirmiştir. 

Yeni anayasa hazırlanırken, “laik-

lik ilkesinin yorumlarını” tartış-

mak yerine, bizatihi, laiklik ilke-

sinin kendisini masaya yatırmak 

gerekir. Laiklik ilkesini tartışma-

ya açtığımızda, darbelere gerekçe 

yapılan bu sorunun, bu ilkenin 

yorumundan değil, bizatihi bu il-

kenin varlığından (kendisinden) 

kaynaklandığı görülecektir. 

Laiklik ilkesi, (batıda) kilise-

devlet arasındaki ilişkileri dü-

zenleyen bir kavramdır. Bu kavramın Türkçe’deki 

karşılığı, “cami-devlet” arasındaki ilişkilerin düzen-

lenmesi olmalıdır.6 Oysa ülkemizde, hiçbir zaman, 

batıdaki anlamıyla bir “cami/kilise”7 olmamıştır ki, 

bu kavram ile “cami-devlet” ilişkileri düzenlensin! 

İki toplum arasındaki (tarih, kültür, din vs.) bu 

derin farklılık nedeniyle, laiklik ilkesi, ülkemizde, 

çok farklı noktalara çekilmiş, yıllarca tartışılmasına 

rağmen uzlaşma sağlanamamıştır. Bunda, ideolojik 

yaklaşımların önemli bir payı olmakla birlikte, kafa 

karışıklığının asıl sebebi, batıya özgü bir kavramın, 

ülkemize adaptasyonu olmuştur. 

Batı için anlamlı (ve yararlı) 

olan bu ilke, ülkemiz açısından 

bitmek tükenmek bilmeyen tar-

tışmalara, baskılara, zulümlere se-

bebiyet vermiştir. Laiklik ilkesinin 

din ve vicdan özgürlüğünün temi-

natı olduğu öne sürüldüğü halde, 

din ve vicdan özgürlüğü, laiklik 

ilkesine dayanarak kısıtlanmıştır. 

Bizde, batıdaki gibi “ruhban sını-

fı” ve bu sınıfın tekelinde kilise/

cami ve kilisenin/caminin yetkile-

ri olmadığı için, laiklik kavramı-

na ihtiyacımız bulunmamaktadır. 

Yeni anayasa hazırlık sürecinde, 

laiklikle ilgili yapılması gereken en 

doğru iş, bu kavrama anayasada 

yer vermemek, doğduğu yere geri 

göndermek olmalıdır. Zira, bir 

devletin din politikalarını belirle-

yen yegane ilke laiklik olmayıp, 

laiklik, din politikalarından sadece 

biridir. Bu ilke olmadan da devle-

tin din politikaları olabilir. Laiklik 

ilkesini benimseyen devletlerin 

din politikaları dahi devletten dev-

lete değişmektedir. Yeni anayasada 

laiklik kavramına yer verilmemesi, 

herhangi bir eksiklik veya boşluk 

yaratmayacaktır. 

Laiklik ilkesi, en basit haliyle, 

“dinin devlet işlerine, devletin 

de din işlerine karışmaması” olarak tarif edilmek-

tedir.8 Laiklik, din ile devlet ilişkilerini düzenleyen 

bir kavram olarak tarif edildiğine göre, anayasada, 

(laiklik kavramına yer vermeden) “din ve devlet 

ilişkileri” tarif edilebilir. Bu tanımın içinde, aşağı-

daki unsurlar yer almalıdır:



Yalnız nefes almak, hürriyeti ifade etmez. Goethe

a)-Anayasada, devletin dini olmamalıdır: Din 

ve devlet ilişkilerinin birinci unsuru, devletin bel-

li bir dini tercihinin olmamasıdır. Esasen belli bir 

dine aidiyet (dindarlık), devlete değil, kişilere ait 

bir özelliktir. Tüzel bir kişiliğin, belli bir dinin men-

subu olması/iman etmesi, bu dinin gereklerini ye-

rine getirmesi (ibadet etmesi), eşyanın tabiatına ay-

kırıdır. Devletin, belli bir dine mensubiyeti, devleti, 

diğer dinlere karşı taraflı hale getirecektir.9 Devletin 

belli bir dini tercihte bulunmaması, dinsiz olduğu 

veya dine karşı olması gerektiği 

veya dine mesafe koyacağı anla-

mına gelmemelidir. Devlet, din 

ve vicdan özgürlüğü kapsamın-

daki talepleri karşılamalı, destek 

olmalıdır.

b)-Dinler, devletten bağım-

sız/özerk olmalıdır: Din ve dev-

let ilişkilerinin ikinci unsuru, 

dinin devletten bağımsız/özerk 

bir yapıda olmasıdır. Buna göre, 

dinler kendi içerisinde örgüt-

lenmeli, özerk bir niteliğe sahip 

olmalı, yürütme (idare) içerisin-

de, Diyanet İşleri başkanlığı veya 

benzeri kurumlar yer almamalı-

dır. Devletten bağımsız/özerk ya-

pının oluşumu sırasında sorunlar 

olsa da, zaman içerisinde sağlam 

bir zemine oturacaktır. Devletten bağımsız/özerk 

dini grupların talepleri, devlet yönetiminde bulu-

nanların din anlayışından bağımsız ve daha etkili 

olacaktır. 

c)-Devlet, bütün dinlere karşı “tarafsız” ve 

“eşit mesafede” olmalıdır: Din ve devlet ilişkile-

rinin üçüncü unsuru, devletin bütün dinlere karşı 

tarafsız ve bütün dinlere eşit mesafede olmasıdır. 

Bu ilke, dinlerin devletten bağımsız/özerk olmasını 

destekleyen bir unsurdur. Devlet, belli bir dini hi-

mayesine almaz, bütün dinlere karşı tarafsız ve eşit 

mesafede durur. 

d)-Devlet, bütün dinlere destek olmalıdır: 
Din ve devlet ilişkilerinin dördüncü unsuru, dev-

letin bütün dinlere destek olmasıdır. Devletin, bazı 

konularda karışmama/müdahale etmeme (negatif) 

yükümlülüğü, bazı konularda ise müdahale etme/

karışma (pozitif) yükümlülüğü olmalıdır. Örneğin, 

din ve vicdan özgürlüğünün yaşama geçirilmesi, 

uygulanabilmesi, bazı tedbirlerin alınmasını gerekli 

kılabilir. Din eğitimi bunlardan biridir. Devlet, ve-

lilerin, çocuklarına din eğitimi verilmesi taleplerini 

karşılamalıdır. Kurban kesimiyle 

ilgili alanların tahsisi, kesim ve 

nakil işlemlerinde devlet kurum-

ları yardımcı olmalıdır. Devlet, 

bütün dinlere, orantılı olarak yar-

dım etmelidir.

3)-Din ve Vicdan Özgürlüğü:
Hak ve özgürlüklerle ilgili 

genel ilkelerin “anayasada” yer 

alması yeterli olmakla birlikte, 

bundan önceki anayasalarımızda, 

hak ve özgürlüklerin bir kısmı 

(temel hak ve özgürlükler) sayıl-

mıştır. Anayasa komisyonunun, 

hak ve özgürlüklerle ilgili mad-

de başlıklarının belirlemesi, aynı 

yöntemi uygulayacağını, yeni 

anayasaya, “temel hak ve özgür-

lükleri, bunların içinde, din ve 

vicdan özgürlüğü maddesinin de 

yazılacağını” göstermektedir. Darbe anayasalarında 

din ve vicdan özgürlüğü, bu hak ve özgürlüğü kı-

sıtlayacak şekilde düzenlenmiştir. Yeni anayasada, 

din ve vicdan özgürlüğünün tanımı daha net olarak 

yapılmalı, çerçevesi daha net bir şekilde çizilmeli, 

bütün boyutlarıyla güvence altına alınmalıdır.

4)-Ayırımcılık yasağı:
Darbe anayasalarında, temel hak ve özgürlükle-

re yer verildiği halde, bunların çoğu işlemez hale 

getirilmiştir. Hak ve özgürlükler arasında en çok 

kısıtlananı, din ve vicdan özgürlüğü olmuştur. Sa-

dece eşitlik ilkesinin varlığı, ayrımcılığı önlemesi 



gerektiği halde, uzun süreli ve ge-

niş kapsamlı bir yasak uygulana-

bilmiştir. Ceza yasalarındaki “cezai 

yaptırım” da ayrımcılığı engelleye-

memiştir.10 Uluslararası metinler-

de, ayırımcılık yapılamayacağı be-

lirtilmiştir. “Hiç kimse, din ya da 

başka inançları gerekçesiyle her 

hangi bir devlet, kurum, grup ya 

da bir kimse tarafından ayrımcılık 

konusu yapılamaz.”11 

Kamu görevlilerinin vatandaş-

lar arasında ayırımcılık yapmama-

ları/yapamamaları için, anayasa-

ya, “ayırımcılık yasağı” maddesi 

konulmalıdır. Bu madde içerisine, 

başörtüsü nedeniyle ayrımcılık 

yapılamayacağı belirtilmelidir. Sa-

dece ayırımcılık yasağına yer ver-

mekle yetinilmemeli, devlet ku-

rumlarına, ayırımcılığı önlemeye 

yönelik “tedbirleri” alma görevi de 

yüklenmeli, ayırımcılık yapanlara, 

“yaptırım” getirilmelidir. Ayırım-

cılık yaptığı tespit edilen kamu 

görevi yapanların görevine son 

verilmeli, bu kişiler kamu görevi-

ne alınmamalı, zararı tazminle yü-

kümlü olmalıdır. Böyle bir düzen-

leme, bizatihi devlet kurumlarının 

ayırımcılık yapmasına ve ayırımcı-

lığa göz yummasına mani olacak, kamu görevinde 

istihdam edilecek kişileri, (devletin tarafsızlığı ilke-

sinin bir gereği olarak) herkese eşit mesafede dura-

caktır. 

a)Din eğitimi Özgürlüğü:
Anayasalarda “eşitlik” ve “din ve vicdan özgürlü-

ğü” maddelerine rağmen, insanların din ve vicdan 

özgürlüğü kısıtlanmıştır. Dini inançları sebebiyle 

başını örten kızlar, eğitim hak ve özgürlüklerinden, 

orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında eği-

tim görmekten mahrum edilmişlerdir. Din eğitimi 

yasaklanmış, imam hatip lisele-

rinin orta kısımları kapatılmıştır. 

Din ve vicdan özgürlüğü, dini öğ-

renmeyi de kapsadığı halde, ilköğ-

retimi bitirinceye (15 yaşına) ka-

dar, çocukların Kuran öğrenmeleri 

dahi yasaklanmıştır. 

İnsan haklarıyla ilgili uluslar 

arası sözleşmelerde, din ve vicdan 

özgürlüğü (uygulama dahil) gü-

vence altına alınmıştır. Başörtüsü, 

(devletin veya din otoritelerinin 

yorumuna gerek kalmadan) din ve 

vicdan özgürlüğü kapsamındadır. 

Bu hak ve özgürlüğün sınırı, baş-

kalarının hak ve özgürlüklerinin 

sınırıdır. (Başörtüsünün, başkala-

rının din ve vicdan özgürlüğü ala-

nına müdahale etmediği açıktır.) 

Hak ve özgürlüklerinin sınırlama 

sebepleri (milli güvenlik, kamu 

düzeni, genel sağlık) açısından, 

başörtüsü, sınırlamayı gerektirme-

mektedir. Din ve vicdan özgürlüğü 

açısından, hiçbir sınırlama sebebi 

olmadığına göre, eğitim açısından 

da sınırlama getirilememesi ge-

rekir. Bundan önceki dönemde, 

“kılık kıyafetin serbest olduğu” yö-

nünde açık yasa (YÖK) hükmüne 

rağmen, başörtü yasağı uygulandı-

ğına göre, yeni anayasaya, “kamu 

veya özel bütün eğitim kurumlarında başörtüsü 

yasağı uygulanamayacağı” konusunda özel hüküm 

konulmalıdır.

Devletin, (geçmişte) din eğitimine karşı müda-

haleci/yasakçı tutumu dikkate alınarak, özel (ger-

çek/tüzel) kişilerin, orta ve yüksek öğretim kurum-

larında, din eğitimi verebilmesi anayasal güvenceye 

kavuşturulmalıdır. Devlet okullarında, velilerin ta-

lebi halinde, çocuklarına dini derslerin okutulması-

nı temin etmelidir.

b)Çalışma Özgürlüğü:
Din ve vicdan özgürlüğü, çalışma hakkı ve öz-

gürlüğünü de kapsar. Hiç kimse, dini inançları se-



Ayaklarıma pranga vurabilirsiniz, fakat inancıma vuramazsınız. Zeus bile beni mağlup edemez. Epiktetus

bebiyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Darbe anayasa-

ları döneminde, eğitim alanındaki yasaklar, kamu 

görevleri için de uygulanmıştır. Bugün bile, dini 

inançları sebebiyle başörtüsü kullananlar devlet 

memurluğuna alınmadığına göre, bu konu, anaya-

sal güvenceye kavuşturulmalıdır. Kamu görevine 

girişte, herkes eşit olarak yarışmalı, hiç kimseye, 

hiçbir ayırımcılık/ayrıcalık yapılmamalıdır.

c)Diğer hak ve özgürlükler:
Din ve vicdan özgürlüğü, dinin uygulamalarını 

da içerdiğine göre, meşru sınırlama sebepleri dı-

şında, hiçbir alanda, kısıtlamaya tabi tutulmamalı-

dır. Uç bir örnek olmakla birlikte; olimpiyatlarda, 

başörtülü sporcular yarışmalara katıldığına göre, 

Türkiye’den de başörtülü sporcular, (elemelerde 

başarılı olmak kaydıyla) spor müsabakalarına/yarış-

malara katılabilmelidir. Olimpiyat komiteleri, engel 

çıkaracak olurlarsa, devlet bu sporcularına sahip 

çıkmalıdır. 

Üç kıtada yedi yüz yıl hüküm süren büyük bir 

imparatorluğun varisi olan Türkiye, yıllarca, ya-

sakların esas, özgürlüklerin istisna olduğu “darbe 

anayasalarıyla” yönetilmiştir. Cumhuriyet tarihi bo-

yunca, ilk defa, anayasanın, (darbeciler tarafından 

değil) halkın temsilcileri tarafından hazırlanması 

imkanı doğmuştur. Bu fırsatın değerlendirilmesi, 

en büyük dileğimizdir. Dört parti temsilcilerinden 

oluşan komisyon, halkın taleplerini ve beklentile-

rini karşılayacak bir anayasa yapabilirse, kalıcı bir 

barışın temellerini atılacak, darbenin son kalıntısı 

da tarihe gömülecektir. Yeni anayasa beklentilere 

cevap veremezse, özgürlük taleplerinden vazge-

çilmeyecek, yakın bir gelecekte “yeni bir anayasa” 

gündeme gelecektir. Yeni anayasanın kalıcı olup 

olamayacağını, hiç kuşkusuz, hak ve özgürlüklerin 

anası sayılan “din ve vicdan özgürlüğü”yle ilgili dü-

zenlemeler belirleyecektir. 
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İst.1962, TARHANLI, İ. Müslüman Toplum, 
Laik devlet Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı, Afa Yay. İst.1993, YAZICIOĞLU, h. Bir din 
politikası olarak Laiklik, M.Ü. İlah.Fak.Yay. 
İst.1993, HATEMİ, H. Batılılaşma, Bir yay. İst. 
1987, ERDOĞAN, M. Laiklik ve Türk Uygu-
laması Üstüne Notlar, Türkiye Günlüğü,1990, 
Sayı:3, Shf. 53

3 BAŞGİL, A.F. “Laikliklik, din ile devlet işleri-
nin ayrılması ve devletin dine, dinin de devlet 
işlerine karışmaması, memlekette mevcut ve 
maruf din ve mezheplere karşı devletin taraf-
sız ve bir vaziyet alması, bunlardan hiç biri-
ni, diğerinin aleyhine olarak, hususi surette 
imtiyazlandırmaması; buna mukabil dinin de 
devlete karşı, nısbi de olsa bir muhtariyet için-
de ahlaki ve manevi hayatın nizamı olarak hü-
küm sürmemesidir. Laik bir devlette hükümet 
ve idare işleri ve bunları tanzim eden kanun 
ve kaideler, prensiplerini dini mülahazalardan 
değil, sırf ihtiyaçlardan ve hayat realitelerinden 
alır. Halbuki laik olmayan devlette kaide ve ka-
nunlar dini esaslara dayanır. Şu halde laiklik 
ne münkirlik, ne de hususiyle din düşmanlığı 
demektir; sadece devlet hayatında ve amme 
münasebetlerinde , dini kaide ve esasları din-
darlar muhitine ve ferdi vicdanlara bırakarak 
sırf hayatın akışına ve münasebetlerini man-
tığına uymaktır.” (Türkiye’de Laiklik, Yağmur 
yay. İst.1960, Shf. 161)

4 ERDOĞAN, M. Laikliğin hukuki tanımını, “si-
yasal iktidarın kaynağı hakkındaki telakkinin 
laikleşmesiyle ilgili olduğunu, (…) devletin 
pozitif hukukunun dini kurallar yerine akli 
esaslara dayanması anlamına gelmesi” olarak 
yapmaktadır. (Laiklik ve Türk Uygulaması Üs-
tüne Notlar, Türkiye Günlüğü, Sayı:3, Ankara 
1990 Say.55)

5 Daha geniş bilgi için, dileyenler, (Hukukçular 
Derneği, Hukuk Dünyası Dergisinde yayınla-
nan, 2008-1) “Yeni anayasada, laiklik ilkesine 
yer verilmeli mi?“ başlıklı makalemize başvu-
rabilir.

6 Laiklik ilkesi Türkiye’ye nakledilirken, kili-
senin, din olarak değiştirilmesi, bu kavramın 
tarihsel gerçekliğine aykırıdır. 

7 Kilise, eğitim, güvenlik, yargı gibi devletin 
temel kurumlarına sahip olduğu ve vergi top-
ladığı halde, ülkemizde, camilerin –ve din 
adamlarının- böyle bir durumu olmamıştır. 

8 Anayasa Mahkemesinin, 21.10.1971 tarih ve 
1971/53 Es. 1971/76 Kar. Sayılı kararı (Anayasa Mahkemesi Ka-
rarları Dergisi, Sayı:10 Shf.52)

9 Ancak siyasi partilerin “farklı din politikaları” olabilir. Vatandaşlar, 
tercihlerini, siyasi partilerin deklare ettikleri din politikalarına göre 
yapabilir. Devletin dinlerden birini tercih etmemesi, dinin esasla-
rından ve eserlerinden yararlanmayacakları anlamına gelmez. 

10 Yürürlükten kaldırılan765 sayılı Türk Ceza Kanunun 312.madde-
si, “Halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin 
ve düşmanlığa açıkça tahrik eden kimse bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve üç bin liradan on iki bin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.”5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun 216.madde-
si, din sebebiyle ayrımcılık yapanlar için uygulanmamıştır.

11 25.11.1981 tarihli BM Din ya da İnanca Dayalı her türlü Hoşgörü-
süzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirgesi, madde:2



yeni anayasanın dili:

yeni bir varoluş imkânı

ürk Dil Kurumu Anayasayı, 

yasama, yürütme, yargılama 

güçlerinin nasıl kullanılacağını 

gösteren, yurttaşların kamu hakla-

rını bildiren temel yasa, olarak ta-

nımlar. Anayasanın maddi tarifleri 

yanında hukuk felsefesi açısından 

tarifi ise hiç kuşkusuz Toplumsal 

Sözleşme oluşudur. Bir sözleşme 

olarak tarafları toplum dediğimiz 

bütünlüğü oluşturan tüm unsurlar-

dır. Bu unsurların bir arada yaşama 

iradesini kendiliğinden yansıtma-

yan bir Anayasa Toplumsal Sözleş-

me de olamayacaktır. 

Şekli tarif olarak da bilinen diğer bir tanımlama da 

ise; hukuk hiyerarşisinde en üstte yer alan, ve değiş-

tirilmesi kanunlardan daha zor yöntemler ve sayısal 

çoğunluk gerektiren hukuk kuralları şeklindedir. Biz 

hukukçular için de Anayasaların hiyerarşik olarak en 

üstte olması ayrı bir önem arz eder. Çünkü alt metinler; 

Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ve Yönet-

melikler Anayasa’ya aykırı olamazlar.

Buradan hareketle, Anayasalardaki dil meselesinin 

bir önemli yanı da bu metinde kullanılan kelime ve te-

rimlerin öteki kanun ve yönetmelikleri de etkileyecek 

olmasıdır. “Yeni Anayasa sade ve akıcı bir dille yazılmış-

sa kullanılan terimler anlaşılır ve açık ise bu uygulama 

diğer kanun ve yönetmeliklere de yansır, yansıyacaktır.”1

Yeni Anayasanın konuşulduğu şu günlerde herkesin 

hem fikir olduğu konu, ‘sivil’ bir Anayasanın yapılması 

gerekliliğidir. Çünkü 1982 Anayasası içeriği, felsefesi ve 

yapılış şekli bakımından pek de olumlu olmayan, kişi-

sel ve toplumsal ilerlemenin, demokratikleşmenin, öz-

gürleşmenin, barışın önünü kapayan bir söyleme sahip-

tir. Bu Anayasanın artık bu topluma 

dar geldiği beklentileri karşılamadı-

ğı açıktır.2

Toplumun her kesiminin ka-

tılımı ve talepleriyle yapılacak bir 

Anayasa heyecanı yaşanırken ‘Yeni 

Anayasanın Dili’ konusunun da 

Anayasa’nın ruhu ve içeriği kadar 

elzem olduğunu unutmamak ge-

rekir. Anayasayı okuyan herkesin 

aynı şeyi anladığı, özellikle uygula-

yıcıların, farklı yorumlarına imkân 

vermeyecek nitelikte olmalıdır. Uy-

gulayıcıları değişse de kuralın de-

ğişmediği, yoruma açık olmayan bir dil kullanılmalıdır. 

Bu da Anayasanın açık ve net olmasıyla, yaşayan, her-

kesin anlayabileceği bir Türkçe’yle kaleme alınmasıyla 

mümkündür. Bu şekilde 367 gibi bir hukuk garabeti 

yaşanmasının önüne geçilebilir ve kurumlar arasında 

yetki gaspı ve çatışmasına yol açmaz.

Anayasanın dili hukuk tekniğine sistematiğine ve 

hukuk literatürüne de uygun olmalıdır. Konular bir 

bütünlük içinde ele alınmalı, muğlak ifadelerden kaçı-

narak kavram birliği sağlanmalıdır. Tekrarlardan kaçı-

nılmalı; gereksiz kelimeler kullanılmamalıdır.

1982 Anayasasının haşviyatla dolu dili izahtan va-

reste olmakla birlikte toplam 1462 adet ‘ve’ bağlacından 

1000 tanesinin gereksiz olduğunun tespit edildiğini be-

lirtmekle yetinelim.

Herkesin zihnindeki karşılığı aynı olan kelime ve 

kavramların kullanıldığı, resmi söylemden uzak, or-

tak anlam dairesine ulaşabildiğimiz ölçüde Anayasanın 

ömrü de uzun olacaktır. (Gerçi en kötü kanun bile iyi 

niyetli uygulayıcılar elinde çok iyi neticeler verebilir.) 

Böylece değişen zaman ve yorumlamalar Kanun ve Ka-

nunlarda yapılacak değişiklikler ile yapılabilecek Ana-

Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Ludwig Wittgenstein



Kendine yeterliğin en güzel meyvesi hürriyettir. Epikuros

yasa Maddelerinin değiştirilmesi ve maddelere yamalar 

yapılması gerekmeyecektir. Bunun sağlanabilmesi ise 

Anayasa metninin editörlük çalışmalarında tecrübeli 

hukukçuların görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra mutlaka 

dil uzmanları ve edebiyatçıların da fikir ve tenkitlerinin 

dikkate alınması ve bir ekip olarak çalışılmasıyla müm-

kündür.

Anayasada Türkçe meselesinde değerli Hukukçu 

Ord. Prof. Ali Fuat Başgil’in görüşlerini de hatırla-

makta fayda var. Daha 1948’de yaz-

dığı Türkçe Meselesi adıyla kitaplaş-

tırdığı bu yazılarında “Bir milletin 

dili, beş on senenin, bir iki neslin işi 

ve eseri değil, asırlar içinde nesillerin 

dimağındaki dil hafızası merkezle-

riyle köklü bir tabiat ve istidat hâline 

gelmiş ve nev’in biyolojik varlığına 

yerleşmiş bir alışkanlıktı.” diyerek 

meselenin önemine dikkat çekmiştir.

1940’lı yıllarda “Türkçeyi Öztürk-

çeleştirme” amaçlı çalışmalara da ce-

surca karşı çıkmış ve Milli Şef’e dahi 

fikirlerini cesaretle söyleyerek (hiç 

değilse) “kamutay” diye değiştiril-

mek istenen, “Büyük Millet Meclisi” 

tabirinin arkasında bütün bir Millî 

Mücadele tarihinin ve İstiklâl Harbi 

sahnelerinin bulunduğunu söyleye-

rek, ‘TBMM’ isminin muhafazasını 

sağlamıştır.3

Merhum Ali Fuat Başgil’in,“Bir 

memleketin milli dili o memleketin 

bilfiil yaşayan, yani konuşulan ve yazılan, gönüllere ve 

zekâya hitap eden dildir. Ve dilin milliyeti, kelime un-

surlarında olmaktan çok, büyümesinde ve üslubunda, 

umumi ahenk ve edasındadır. Nitekim mimari bir eserin 

milliliği, mesela Süleymaniye Camimizin Türklüğü, ta-

şında tokacında değil, inşası tarzında ve terkibindedir. 

Süleymaniye Camiinin taşı, mermeri şuradan, bura-

dan getirilmiştir diye bunları söküp atmak, o canım 

şaheseri tahrib etmektir. Tıpkı bunun gibi, Türkçemizin 

bazı kelimeleri şuradan, buradan alınmıştır diye bunları 

dilden çıkarmak, bu milletin dilini yıkmaktır.” sözleri 

hâlen geçerliliğini korumakta ve meselenin ehemmiye-

tini hatırlatmaktadır.

Tarihsel süreç içerisinde geriye dönülüp bakıldığın-

da Türkiye’nin yıldızının parladığı anlardan birinin de 

yaşadığımız dönem ve devamı olduğunu düşünüyo-

rum. İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar adlı eserinde 

Stefan Zweig,“Çağları aşan bir kararın bir tek takvime, 

bir tek saate, çoğu kez de yalnızca bir tek dakikaya sı-

kıştırıldığı trajik ve yazgıyı belirleyici anlara, bireylerin 

yaşamında ve tarihin akışı içinde çok ender rastlanır” 

demektedir. Ülkemizin son yıllarda, bölgesel ve küresel 

çapta gittikçe güçlenmesi, dünyanın kalbinin tekrar bu-

radan atabileceğinin ve geleceğin dünyasında coğrafya-

mıza aktif rol düşeceğinin müjdesini verir niteliktedir.

Bu parlak ânın ziyası, farklılık ve 

çeşitliliklerimizle bizi ayıran şeyleri 

değil, tamamlayan bütünleyen tara-

fını görüp, çeşitliliğimizin oluşturdu-

ğu muhteşem ruhu keşfettiğimiz ve 

bunu Anayasamıza “Adalet ve Hak-

kaniyetin Dili” olarak geçirebildiği-

miz ölçüde artacaktır. Bu dili yaka-

layabilirsek, siyasetin, resmi söylem-

lerin çok ötesinde “yeni bir dünya 
tasavvuru” kadim bir bilgi olarak 

dünyanın hizmetine de sunulabilir.

Anayasa bu noktada, hak ve ada-

let anlayışının yeniden inşasının mo-

tivasyonu ve itici gücü olabilir, olma-

lıdır. Bu tarihi bir fırsattır ve kaçırıl-

mamalıdır. 

Özetle, bizler yeni Anayasayı 

hazırlarken sadece askeri kod ve ta-

hakkümden kurtulmuş bir dili değil, 

medeniyet tasavvurumuzun izleri-

ni taşıyan yeni bir dünya mülaha-

zasıyla hareket etmeye mecburuz. 

Türkiye’nin ilk kez tam sivil diyebile-

ceğimiz Anayasasının aynı zamanda dünya ve medeni-

yet rüyamızı, ortak düşünce ve ruh iklimimizi yansıta-

cak bir metin olması bu açıdan çok önemli ve elzemdir.

Bu sayede, belki Anayasa ile başlayacağımız bu 
yeni dil olgusu, “Varoluşu” anlamlandıracak evren-

sel dilin alfabesine de bir başlangıç olur ne dersiniz?

Yararlanılan kaynaklar
Ali Fuat Başgil, Türkçe Meselesi

Dil ve Edebiyat Dergisi sayı40

Servet Armağan, Anayasa Deneyimleri ve Yeni Anayasanın Dili 

B.Tanör-.N.Yüzbaşıoğlu 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku

Dipnotlar
1 Dil ve Edebiyat dergisi, Prof.Hamza Zülfikar

2 Ümit Kardaş, Zaman Gzt. 12.05.09

3 Beşir Ayvazoğlu Zaman Gazetesi, 26 Nisan 2012, Perşembe



deal Hukuk (Şebnem Kurt): Anayasa ile ilgili 

görüşlerinizi alabilir miyiz? Dikkat edilmesi ge-

rekli hususlar ne olmalıdır yeni Anayasa yapılırken?

Hüseyin Hatemi: Bu yeni anayasa, gündemin en 

önemli maddesi olarak görünüyor bu günlerde. Bu 

yeni anayasanın da iyi bir şekilde yapılabilmesi ve 

kalıcı olması için acaba şartlar müsait mi? Bu ko-

nuda çok tereddüt ediyorum, yoksa anayasa, hazır-

lanabilir ama hazırlandıktan sonra zaten Mecliste 

çeşitli partilerin uzlaşacağı bir Anayasa bugünkü 

durumla işe yaramaz bir Anayasa çıkacağı endişe-

sini doğuruyor. Uzlaşma nasıl olacak, herkesin 

uzlaştığı bir Anayasa bugünkü sistemde ve 

Meclis içinde öyle zannediyorum ki pek 

işe yarayan bir Anayasa olmayacak. Bir 

uzlaşma, pazarlık sonucu olacak. Hal-

buki hukukun temel ilkeleri, evrensel 

temel değer ilkeleri ve bu değer ilkele-

rine dayanan kurallar, pazarlık sonucu, 

uzlaşma sonucu olmaması 

lazım. Bu değişmez 
ilkeler de pazar-
lık yapılmaması 
lazım. Bunları 
ne olursa olsun 
A n a y a s a y a 
koymak lazım 
ve bunlarda 
pazarlık ya-

pılır, taviz verilirse o zaman da bu Anayasa’da 
işe yaramayacak demektir. Bir müddet sonra yine 

yeni bir Anayasa peşine düşeceğiz demektir.

Biz de biliyoruz 1876 da ilk Kanun-i Esasi yapıl-

dı. Bu tabii ki kurucu Meclis tarafından filan yapıl-

madı. Bir nevi padişah adına hazırlanan bir Anayasa 

ilan edildi. Ama halkın bilincin de Kanun-i Esasi 

nedir, neye yarar? Bazı aydınlar dışında pek öyle bir 

bilinç doğmuş değildi. Nitekim halk bunun ne ol-

duğunu da algılamadan ilga edilmedi ama o zaman-

ki şartlarla Meclis dağıtıldı ve 1908’de bu defa I. bu 

ilk Meşrutiyet hareketinden daha kötü, sosyal 

şartlarla Sultan Hamid, Anayasa zaten 

ilga edilmemişti ama Anayasa gereğin-

ce Meclisin toplanmasına karar verdi 

ve Meclisi toplantıya çağırdı, seçimler 

yapıldı, fakat çok daha kötü şartlarla, 

sosyal şartlarla tekrar anayasal bir dü-

zen harekete geçmiş gibi görünürken 

Sultan Hamid’in tahttan indirilmesi 

sahneye kondu bildiğiniz gibi.

Ve ondan sonra Anayasa 

da bugünkü terimle bazı 

daha demokratik olduğu 

iddia edilen değişiklikler 

yapılmasına rağmen so-

nuç çok kötü oldu. Tev-

fik Fikret 95’e Doğru şii-
rini yazdı ve şartların hiç 



Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. A. Grun

farklı olmadığını hatta daha kötü olduğunu belirtti. 

Bu şiirde “Hep dünkü terennüm, sayıdan saygıdan 

ari, Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili millet” 

diye o acı şiiri yazdı ama tabii ki Tevfik Fikret’te 

dinlenmedi. Biliyoruz sonra ne acı olaylar olduğu-

nu, 31 Mart , sonrasında ve daha sonraları.

1921 Anayasası zaten, (Almanların 1949 Ana-

yasalarına halen yürürlükte olan Anayasa “Ver-

fassung” değil, “Konstitution”(anayasa) değil, 

Grundgesetz(Temel Kanun) adını vererek bunun 

geçici anayasa ismi olmasını düşünerek Demokra-

tik Doğu Almanya ile birleşme sağlanıncaya kadar 

Verfassung demeyeceğiz, birleşme olduktan sonra 

anayasa’ya Kanun-i Esasi adını kullanacağız, şimdi-

lik Grundgesetz(Temel Kanun) diyoruz diye Ana-

yasayı çıkartmaları gibi), bizde Kanun-i Esasi yü-

rürlüktedir ama Milli Mücadele şartları içinde ha-

zırlanmış bir Anadolu Hükümetinin, Büyük Millet 

Meclisi Hükümetinin sadece teşkilatına ilişkin, icra 

vekilleri nasıl seçilir, Meclis reisinin görevleri nedir, 

bu manada bir Teşkilatı Esasiye kanunu çıkartıldı. 

Kanun-i Esasi bir paçavradır devrine gelindiği 

zaman da Cumhuriyet ilan edildi, arkadan hilafet 

kaldırıldı ve ondan sonra da –hilafetin kaldırılması 

sonrası beklenerek- 1340(1924) Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu çıkartıldı. Bu Anayasa’da mesela Atatürk 

İnkılaplarını bağlılık filan gibi ibareler yoktu. Ata-

türk ismi geçmiyordu, Atatürk sağ olup, başkanda 

olmasına , cumhurbaşkanı olmasına rağmen şey ke-

limesi Atatürk kelimesi geçmiyordu bu Anayasa’da. 

Nihayet Anayasa yürürlükte olmasına rağmen 

ama Anayasaya aykırı kanunlar çıkartılması ga-

rip gelmiyordu, toplum bilincine de. İstiklal Mah-

kemeleri, Takrir-i Sükun Kanunu, Anayasa göster-

melik olarak durmasına rağmen devam etti bildi-

ğiniz gibi .

Nihayet 1961 Anayasası şartlarına geldik. Bu 

Anayasayı da 1949 da çıkmış Alman Anayasasının 

insan hakları bölümünde bilhassa tercüme ederek 

ve “hukuk devleti” terimi ilk defa kullanarak, Al-

manya Anayasası ilk defa kullanmıştı bizde 11 sene 

sonra ondan alarak kullandık. Ama hukuk devle-

tinin ne olduğu bilinci gene de toplumda benim-

senmiş yaygınlık kazanmış değildi. 1961 Anaya-

sasının değişiklikleri, 1961 Anayasasının 1973 de-

ğişiklikleri ile hukuk devleti anayasası olmaktan 

büsbütün uzaklaştırdı.

Nihayet 1982 Anayasası gibi halen en kötü özel-

liği ile yürürlükte olan Anayasa kabul edildi. 1982 

Anayasasının en kötü özelliği nedir? Bu anayasa-

nın metin kısmına kulak asmayın, başlangıç bö-

lümünde temel ilkeler yer alır. Metin kısmında 

değil. Başlangıç bölümünde en temel maddesi şu-

dur: “Türkün milli menfaatine aykırı olan hiçbir 

faaliyet koruma görmez”. Kim koruma gösterme-

yecek ? Tabii ki gücü elinde tutan Silahlı Kuvvetler 

koruma göstermeyecekti. Ama anayasanın metnine 

bakıyoruz “Hakimler görevlerinde bağımsızlardır 

hiçbir makam talimat veremez.” Ama asıl Anayasa 

2. Madde de , 176. Maddede ( Anayasanın dayan-

dığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, 

Anayasa metnine dahildir.) belirtildiği gibi. 2. Mad-

de ne diyor? “Başlangıç kısmında belirtilen temel 

ilkelere bağlı” yani metin de temel ilkeler yoktur, 



başlangıç bölümündedir. Başlangıç bölümünün 

de en temel özelliği şöyle özetlenebilir: “Türk Milli 

Menfaatlerine aykırı olan” yani “yazılı olmayan 

kamu düzeni kurallarına” tamamen takdire bağlı 

kamu düzeni kurallarına uygun görülmeyen faali-

yetler koruma görmez.

Nitekim 28 Şubat öncesinde de bilhassa 28 

Şubat sonrasında mesela tanklar sokağa çıkıp gös-

teriler yapıldı, hükümet düşürüldü ve 28 Şubat 

sonrasında “hakimler hiçbir kimse hiçbir makam 

talimat veremez” kuralı açıkça ilga, açıkça ih-

lal edilerek hakimler brifinge çağrıldı. Hakimler 

de uslu uslu, çoğunluğu yüksek hakimler, kırmızı 

halı döşenmiş merdivenlerden tırmanarak brifing 

aldılar. Bundan sonra da Anayasanın Üstünlüğü, 

Hukukun Üstünlüğü ilkesine rağmen neler yapıldı 

biliyoruz. Mesela iki sene önce zamanın Cumhur-

başkanı Demirel’in himayesinde kurulan bazı cami 

vakıfları, dini vakıflar 1997’den 28 Şubattan sonra 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kanununda –Vakıflar 

Kanununda değişiklik yapılarak değil- doğrudan 

doğruya Vakıflar Genel Müdürlüğüne dayatılan 

bir genelge, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın-

dan da tebliğ edildi. “Güvenlik kuruluşlarından 

bir vakfın kapatılması vakıflara bildirildiği tak-

dirde” Vakıflar Genel Müdürlüğü derhal ne yapar? 

Dağıtılması için dava açar. Kimseden doğru dü-

rüst ses çıkmadı. Sesi çıkacak olanlar mesela Adalet 

Bakanı Şevket Kazan söyledi: “Hakimlere brifing 

verilmez, gitmeyin” diye ama hakimler dinlemedi-

ler. Çünkü hakimler sezmişlerdi ki Anayasanın 2. 

Maddesi ne diyor: “Başlangıç kısmı değiştirilemez. 

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere bağlıdır.” . Anayasanın metin kıs-
mındaki ilkeler genel ilkelerdir, genel kuraldır. 
Temel ilke, değişmez ilke nerede ifade edilir? 
Başlangıç bölümünde. 

İşte bu Anayasanın bu en korkunç özelliğinden 
belki dünyada başka hiçbir Anayasada olmayan 
özelliğinden, çünkü iki anayasa ihtiva etmekte-
dir. Nihayet bazı değişikliklerle metin kısmı diyebi-

liriz ki bir hukuk devleti anayasası haline gelmiş gi-

bidir ama başlangıç kısmı bunu ilga etmektedir. 
Bu sebeple Ak Partinin kapatılması teşebbüsünden 

önce muhalefet partisi lideri ne demiştir? “Bu ana-

yasayı değiştiremezsiniz”. Başlangıç bölümünün 

de değiştirilemeyeceğini eski Adalet Bakanı televiz-

yonda açıkça söyledi: “Başlangıç bölümü asla de-

ğiştirilemez” diye . Nihayet hükümet o kapatma 
davasından sonra geri adım attı. Gene referan-
duma sunduğu değişiklerle bir adım daha atmak 
istedi ama asıl önemli adım, mutlaka atılması 
gereken –“Başlangıç” bölümünün tamamen kal-
dırılması ve yeni anayasa hazırlanması- adımını 
atamadı. 

Şimdi de meclis içindeki durum dolayısıyla ikti-

dar partisinin doğrudan doğruya anayasayı çıkarta-

cak oy sayısına sahip olmaması dolayısıyla gene zor 

görünüyor. Bu anayasanın meclisten pazarlıksız, 

temel ilkeler de asla pazarlık yapılmadan, doğru 

hukuka göre, derginin isminde kullanılan isimle 

ideal hukuka göre bir anayasa çıkarılması zor 

görülüyor. Biz de çok defa bu pazarlıkların sonuç 

vermeyeceği, işin tıkandığı görülünce “neyse son-
ra düzeltiriz, bir medeni kanunumuz olsun da, 
yeni bir Medeni Kanun’umuz olsun da, sonra 
daha iyi düzeltmeleri yaparız” , “Bir Anayasa-
mız olsun da hele sonra düzeltmeler yaparız” 
düşüncesi ile korkarım ki kötü bir anayasa çıkar. 
Ama “Kötü bir Anayasa çıkarmaktansa hiç teşeb-
büs etmemek, hiç değiştirmemek daha iyidir” . 



Özgürlük keşfedilmemiş bir diyardır. Oraya kanoyu taşıyarak gidilir. Taksiye binerek değil. Alan Arda

Kötülüğü belirterek halkta bu bilinci uyandırarak, 

hiç çıkarmamak daha iyidir. Hatta “Kötü bir Ana-

yasa olmaktansa hiç Anayasası olmamak daha 

iyidir”. “Anayasası olmamak, Anayasası olmaktan 

iyidir” demiyorum; “Kötü bir Anayasası olmaktansa 

hiç anayasası olmak daha iyidir” .

Bu anayasanın temel ilkelerinin dayandığı, doğ-

ru hukuk eğitimini bana kalırsa genel ahlak, ahlak 

dersleri ile mecburi ders, zorunlu, seçimlik ol-

mayan, ihtiyari olmayan, zorunlu ders ortaöğre-

timde de, liselerde de Ahlak Bilgisi olmalıdır. Bu 

değişmez temel, temel hukuku, ideal hukuku ta-

mamlayan, onunla aynı temele dayanan ahlak dersi 

olmalıdır. Hukuk fakültelerinde doğru hukuk felse-

fesi dersi, seçimlik ders değil, ama tek sömestrlik 

derste değil, Devrim Tarihi liselerde okutulmalıdır 

ama bu temel, Anayasanın Temel İlkeleri dersi mi 

olur adı, bunun dayandığı felsefe mi olur, hukuk 

felsefesine bağlantılı olarak bu Doğru Hukuk Bil-

gisi Temel İlkeler dersi dört sene okutulmalıdır.

Kanaatimce ve ayrıca hakimlik ve savcılık mes-

leğinin seçenlere de Adalet Akademisindeki ders-

lerde de bu eğitime önem verilmelidir ve hakim-

lerde titizlikle bilgi ve hukuk bilgisi ve şey ahlak 

şartları aranmalıdır, Meclis üyelerinde de ahlak 

şartları hakimlerde nasıl aranıyorsa, Meclisin 

bütün üyelerinde de ahlak şartları aranmalıdır, 

bilgi, mutlaka hukuk bilgisi olması gerekmez 

ama, liselerde zaten görülmüş olacağı için bu 

doğru anlamda evrensel ahlak dersleri ile, birde 

bana kalırsa Meclis üyelerinde de yüksek öğre-

tim, yüksek öğrenim şartı aranmalıdır. Çünkü 

seçme bir insan hakkıdır. Neyin tezahürüdür? 

Hukuk devleti içinde yaşama hakkı yabancılar-

da dahil herkesin insan hakkıdır. Seçme genel 

olmalıdır ama seçilme bir kamu görevinin tev-

diidir, emanetin tevdiidir. Bunda titizlikle ahlak 

şartları yanında mutlaka bilgi şartı da yasama 

meclisi üyelerinde aranmalıdır, bakanlarda ya-

sama meclisi üyelerinden çıkacağı kuralı kabul 

edilirse bunlarda da aynı ahlak ve bilgi şartları 

aranmış olacaktır. Cumhurbaşkanı halk tarafın-

dan seçilen bir devlet başkanı denge unsuru ola-

rak kabul edilirse Cumhurbaşkanı için de aynı 

şartlar aranmalıdır. Yoksa seçilme de bu şartlar 

aranmazsa anayasa gene işlemez olur, bir müd-

det sonra bu hakimlerin sorumluluğu da bu yeni 

Anayasada da Hakimler Hükümetini bertaraf 

edecek şekilde ama bizde ciddi bir hakimler hükü-

meti yoktur, Osmanlı’nın kötü bozulmaya başladığı 

sıralarda ki idari gelenekleriyle, daha doğrusu tarihi 

kötü örnekleri vardır: Hani, Yeniçeri Ocağı ile Zahir 

Uleması ittifak ederlerse bazen ıslahat teşebbüsleri 

de alt üst olur. Hemen menfaat birliğine varırlarsa, 

bizde brifing verilmesi gibi, ulema ile, laik ulema 

ile Silahlı Kuvvetler ittifakı gibi, Osmanlı tarihinde 

de zahirde din uleması olanlarla, Yeniçeri Ocağının 

anlaşmaları ile böyle devletin yararına, toplumun 

yararına uygun bazı teşebbüsler önlenmiştir.

Sözü uzattım. “bir dokun, bin ah işit kase-i fağ-

furdan”. Şimdilik bu kadarla yetineyim, inşallah 

başka bir toplantı da gene zemin, o gündemin ge-

rektirdiği şekilde bir şeyler söylemeye çalışırım. 

Teşekkür ederim.

İdeal Hukuk (Şebnem Kurt): Biz teşekkür ederiz 

hocam. Gerçekten çok önemli paylaştıklarınız. Yeni 

Anayasanın yapılacağı böyle bir dönemde inşallah 

değerli görüşlerinize kulak verilir diyoruz.

Dipnot
*  Prof.Hüseyin Hatemi Hocamız’ın İdeal Hukuk Kariye Toplantısı’nda 

gündemdeki Anayasa çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleridir.



ürkiye’de anayasanın muha-

tapları olan bireyler ve gruplar 

anayasaların inşa süreçlerinde hiç-

bir zaman söz sahibi olamamışlar-

dır. Devlet daima totaliter eğilimli 

otoriter karakteriyle toplumu yuka-

rıdan değiştirmeye kalkmış, toplu-

mun ne istediğini duymak isteme-

miştir. Resmi ideoloji, anayasalar, 

kanunlar ve uygulamalarla topluma 

dayatılmıştır. Kurmaca bir hukukla 

adil yargılanma hakkı çiğnenmiş, 

devlet bürokrasisi ve elitist çevreler 

topluma yabancılaşmıştır. Dindarlar, Kürtler, Ale-

viler, Gayrimüslimler, Solcular mağdur edilmiştir. 

Bürokrasi ve siyaset, demokrasi ve özgürlük talep-

leri bakımından toplumun gerisinde kalmıştır. Top-

lum içindeki gruplar ve bireyler, kendileri dışında 

kalanların hak ve özgürlükleri tanınmadan özgür 

olamayacaklarını anlamışlardır. Herkes bakımından 

hak ve özgürlükleri yeni bir toplumsal sözleşmede 

güvence altına almak, devleti bu amacı gerçekleşti-

recek, her türlü etnik kimliğe, dine ve inanca eşit 

mesafede duran bir aygıt olarak düzenlemek bakı-

mından bireylerin ve toplumun anayasa inşa süre-

cinde fikirlerini belirtmeleri başlangıç noktasıdır.  

8. dalga anayasacılık, Afrika, Asya ve Latin Ame-

rika ülkelerinde iç savaş koşullarından çıkmayı ve 

toplumsal barışı amaçlayan anayasa yapma süreçle-

rinde yaşandı. Bu anayasalar, toplum içindeki farklı 

kesimlerin barış içinde özgürlüklerden eşit olarak 

yararlanabilmelerinin ilkelerini müzakere süreciy-

le toplumsal mutabakat sonucu 

belirledikleri metinler oldular. İn-

sanların kendi gelecekleri üzerine 

alınacak kararlarda söylediklerinin 

dikkate alınması, onları hak ve 

özgürlükleri kullanmada ve koru-

mada daha istekli kıldığı görüldü.  

Süreç odaklı anayasacılıkta ortak 

yaklaşım, çoğunlukçu yöntem ve 

usullere itibar edilmeyişi aksine 

mümkün olan en geniş müzakere 

ve mutabakat düzlemini oluştur-

mak üzere gerekli olan katılımı 

sağlayan süreçleri kurumsallaştırmak olmuştur. Bu 

yöntemle anayasa inşa eden ülkeler arasında Güney 

Afrika önemli bir örnek ve bunu çok zor koşullar-

da başardı. Heyecan verici ve bize de ilham verecek 

olan bu örneği aşağıda açıklayacağım. 

Güney Afrika tarihi, uyuşmazlık ve gerilimler-

le dolu, her kesimin farklı açıklamalarla okuduğu 

bir dizi önemli olaylar zinciri. M. S 100’den önce 

Afrika’nın merkezinden göç edenlerden sonra 

1488’te Portekizliler, 1652’de Hollandalılar ardın-

dan Fransızlar, Almanlar ve daha sonra Khoikhoi, 

Avrupalı ve Asyalılardan oluşan apartheid termino-

lojisine göre colouredes (renkliler) olarak kategorize 

edilen 3, 2 milyon insan. Yine kökenleri Hollanda’ya 

uzanan 3 milyon kadar Afrikaan. Afrikaan çiftçilerin 

göç etmesi sonucu Zulular ile aralarında başlayan 

çatışma birlikte İngilizlere karşı mücadeleye dönü-

şüyor. 1910’da İngiliz kolonisi olan Güney Afrika’da 

anayasa ile politik güç beyazların eline geçiyor, 

GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ VE 

TÜRKİYE’DE ANAYASA İNŞA SÜRECİ



Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-yı hürriyet çalış, idraki kaldır, muktedirsen, ademiyetten. Namık Kemal

1948’te ise Ulusal Parti’nin iktidara gelmesiyle ırk-

çı apartheid rejimi resmileşiyor. 1960’ların başında 

Afrika Uluasal Kongresi başkanı Mandela ve diğer 

liderler tutuklanıyor. Yasaklar 1990’ların başında 

kalkıyor ve Mandela serbest kalıyor. 

1994 seçimlerini Nelson Mandela’nın başkanlı-

ğını yaptığı ANC, oyların %62’sini 

toplayarak büyük bir üstünlükle 

kazanmış ve Parlamento’ya seçilen 

490 üye, görevi iki yıllık bir süre 

içerisinde anayasayı hazırlamak 

ve onaylamak olan bir Kurucu 

Meclis (Constitutional Assembly) 

oluşturmuştur. Müzakere süreci-

ni kolaylaştırmak ve gerekli olan 

idari desteği sağlamak için de bir 

Kurucu Meclis idaresi kurulmuş, 

aynı zamanda Parlamento bünye-

sinde bu çalışmaları yürütecek çok 

partili bir Anayasa Komitesi ve bu 

Komite’ye bağlı olarak altı tema 

üzerinde çalışacak alt-komite oluş-

turulmuştur. 1995 Ocak ayında 

halkın görüşlerini almak için geniş 

kapsamlı bir iletişim kampanyası 

başlatılmıştır. Kırsal alandaki nü-

fus yoğunluğu, “siyah” halkın hiç 

bir zaman siyasi hak kullanmamış 

olması, eğitim eksikliği, ekonomik 

ve kültürel farklılıklar gibi engel-

lere rağmen süreçte amaç halkın 

bilinçli katılımını sağlamak olarak 

belirlenmiştir. 10 aylık bir süreçte 

yoğun bir katılım sağlanmıştır: 

Televizyonda, radyoda, ulusal-yerel basında ve 

afişlerde yer alan reklam kampanyalarında, “[tarihe] 

izinizi bıraktınız, şimdi sıra fikrinizi belirtmekte” ve 

“Anayasal haklarınıza karar vermek sizin hakkınız” 

gibi insanlara bu fırsatın önemini anlatan sloganlara 

başvurulmuştur. Bu kampanyalarda özel reklam ve 

iletişim şirketlerinden yararlanılmıştır. 3 aylık süre 

içerisinde yetişkin halkın %65’ine ulaşılmıştır. Yak-

laşık 1, 7 milyon dilekçe toplanmış, elemeler sonu-

cu bunlardan 11 bin öneri çıkarılmıştır. 

İnsanların anayasa yapım sürecine dair daha az 

bilgiye sahip olmalarının muhtemel olduğu kırsal 

kesime yönelik olarak hem kurucu meclisin faa-

liyetleri hakkında bilgilendirme yapmak hem de 

halkın fikirlerini almak için kamuoyuna açık sem-

pozyumlar düzenlenmiştir. Hedef kitle süreçle ilgili 

bilgilendirilirken aynı zamanda eğitilmesi yönünde 

planlamalar yapılmış, bunun için 

“Anayasal eğitim programı” geliş-

tirilmiştir. Sempozyumlar çerçe-

vesinde yerel yönetimler ve sivil 

toplum örgütleriyle birlikte atölye 

çalışmaları düzenlenmiştir. Burada 

güdülen amaç, katılanların belirli 

bir konu üzerinde tartışmalarını 

sağlayıp uzlaştıkları ilkeleri göz-

lemlemek, bunların anayasada 

temsil edilmesini sağlamak ve bu 

vesileyle halka uzlaşma kültürünü 

aşılamak olmuş. Böylelikle sürecin 

daha açık ve daha şeffaf algılanma-

sı da sağlanmıştır. Partiler arasın-

da, kültürel ve etnik farklılıklara 

dayanan, çok derin zıtlaşmalar 

aşılmış, aynı masada yer alıp ortak 

bir proje çerçevesinde görüş alış-

verişi yapmaları sağlanmıştır. 

Kamuoyunu sık sık bilgilen-

dirmek için, konuları detaylı ve 

eğitici bir şekilde sunan“Anayasal 

Diyalog” (Constitutional Talk) 

başlıklı bir resmi bülten hazırlan-

mıştır. 15 günde bir yayınlanan 

sekiz sayfalık bu bülten yaklaşık, 

60 bini abone olmak üzere 160 bin kişiye dağıtılmış 

ayrıca bu bültenler taksi ve otobüs duraklarına yer-

leştirilmiştir. Süreç içerisinde televizyon program-

larına katılan Kurucu Meclis üyelerine sivil toplum 

tarafından sorular yöneltilmesine imkân tanınmış 

insan hak ve özgürlükleri, güçler ayrılığı gibi önem-

li konular üzerinde tartışmalar düzenlenmiştir. Bu 



süreçte özellikle radyo etkili bir şekilde kullanılmış, 

bu şekilde hem şehirli hem de kırsal kesimine ula-

şabilmiştir. Televizyonda 11 dilde anayasa üzerine 

eğitici sohbet programı yapılmış, bu programlara 

uzman kişiler çağrılmış ayrıca kişisel sorulara cevap 

verecek bir “anayasal diyalog hattı” oluşturulmuş 

yayınlanan programa bu konuda uzman insanlar 

davet edilmiştir. Cape Town Üniversitesi’yle işbirliği 

içinde gerçekleştirilen web sitesinde bütün haber-

ler, taslaklar, bazı düşünceler ve Kurucu Meclis’in 

kendi talepleri yayınlanmıştır. 

Bu 10 aylık süreç sonunda 22 Kasım 1995’te ilk 

Anayasa taslağının yayınlanmasından sonra ikin-

ci aşamaya geçilmiştir. İkinci süreçte müzakereler 

öncelikli olarak tartışma yaratan ve çok seçenekli 

ele alınan maddeler üzerine yoğunlaşmıştır. Halkın 

katılımını kolaylaştırmak ve taslağın içeriğinin an-

laşılabilir kılmak için “Siz ve Yeni Anayasanın İnşa-

sı” başlıklı bir kitapçık dağıtılmış, eğitici posterler 

hazırlanmış, Anayasal diyalog bülteni çoğaltılmış ve 

“Anayasalar ve Demokrasi” başlıklı broşürler dağı-

tılmıştır. İkinci süreç içerisinde radyo ve televizyon 

programları ile internetle yapılan bilgilendirme faa-

liyetlerine devam edilmiştir. Bu süre içinde yaklaşık 

250 bin dilekçe daha alınmıştır. Çözülmesi gereken 

68 konu üzerinde çalışmalar devam etmiştir. Sü-

recin sonuna doğru ölüm cezası, mülkiyet, resmi 

diller, yargıç atamaları, nispî temsil gibi bazı temel 

maddeler üzerinde kesin bir karar verilmemiş ol-

masına rağmen genel bir uzlaşmaya varılarak yeni 

Anayasanın metni, 8 Mayıs 1996 tarihinde Kurucu 

Meclis tarafından kabul edilmiştir. 

Anayasa metni, Kurucu Meclis’te onaylandıktan 

sonra Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgür-

lüklerin bazı noktalarda Anayasa Mahkemesi’nin 

denetiminden çıktığı, ombudsmanın yeterince ba-

ğımsız olmadığı ve yerel yönetimlerin yeterli yet-

kilere ve finansmana sahip olmadığı gerekçesiyle 

metni Kurucu Meclis’e geri göndermiştir. Anayasa 

Mahkemesi’nin onay sürecinde dahi, dilekçe sunul-

masına imkan verilmiş, reklamlara “Haklarınızın 

Güvencesi Anayasa” ve “Bütün Bir Ulus için Tek bir 

Yasa: Anayasa” gibi sloganlarla devam edilmiş, eği-

tim amaçlı toplantılar düzenlenmiş Anayasa metni, 

ikinci kez onaya sunulduğunda yeni metin Anayasa 

Mahkemesi’nce kabul edilmiş ve 10 Aralık’ta Cum-

hurbaşkanı Mandela tarafından imzalanmıştır. 

Anayasanın 4 Şubat 1997’de yürürlüğe girme-

sinden sonra Anayasayı anlatma, benimsetme ve 

uygulama süreci başlamıştır. On bir resmi dilde 

7 milyon kopya basılan Anayasanın dört milyonu 

okullara gönderilmiş, iki milyonu postane bürola-

rında halka sunulmuş , beşyüz bini polis teşkilatı ve 

ordu içinde dağıtılmış, beşyüz bini ise sivil toplum 

kurumlarına ulaştırılmıştır. Okullara ve kütüpha-

nelere insan hakları çizgi-romanı dağıtılmış, görme 

engelliler için özel kaset sürümleri hazırlanmıştır. 

Halka erişim oranı %73’leri bulmuştur. Süre-

ce katılan taraflardan her biri en zor anlarda bile 

mümkün olduğu kadar müzakereci bir tutum ser-

gilemiştir. Müzakere, demokrasi ve temel hak ve 

özgürlükler dışında kalan konularda katılan her bir 

tarafın zaman zaman ödünler vermesi anlamında 

cereyan etmiştir. Süreçte danışma, katılım, müza-

kere, uzlaşma önemli olmuştur. Anayasa, toplum-

sal barışı sağlayacak bir proje olarak ele alınmıştır. 

Bu süreci yönetenler intikam duygusundan anaya-

sa ile kurtulduklarını belirtiyorlar. Güney Afrika 

Anayasası’nın yapım süreci, halkın katılımının üst 

seviyede olduğu en önemli yasama süreci olarak 

gösterilmektedir. Müzakerelerin sonuçlanması için 

kesin bir süre tayin edilmiş olması da kilitlenilen 

noktalarda tartışmaların uzamasını engelleyip, uz-

laşmayı teşvik etmiştir. İnsanların kendi gelecek-

leri üzerine alınacak kararlarda söylediklerinin 

dikkate alınması onları hak ve özgürlükleri kullan-

mada ve korumada daha istekli kılmıştır. Nelson 

Mandela’nın anayasanın kabulünden sonra dediği 

gibi Güney Afrika halkı artık “özgür olmakta özgür-

dür”. Bu bakımdan Güney Afrika’nın anayasa inşa 

süreci önemli bir örnektir. 



Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgârı zapt etmekten de zordur. Gandhi

Yasama organı, 400 üyeden oluşan Ulusal Mec-

lis ve 90 üyeden oluşan Bölgeler (Eyaletler) Ulu-

sal Konseyi ( Senato ) ‘dan oluşur. Başkan Ulusal 

Meclis’in kendi üyeleri arasından seçilir. İki dönem-

den fazla görev yapamaz. Devlet Başkanı kabinenin 

diğer üyeleriyle birlikte yürütme erkini kullanır. 

% 20’den fazla oy alan partiye de başkan yardım-

cılığı verilir ve bu partiden kabi-

neye bakan seçilir. Yüksek yargı 

organı olarak Anayasa Mahkemesi 

ve Temyiz Mahkemesi görev yap-

makta ayrıca Hakimler Kurulu bu-

lunmaktadır. Güney Afrika’nın üç 

başkenti bulunmaktadır. Yasama 

başkenti Cape Town, yürütme baş-

kenti Pretoria, yargı başkenti Blo-

emfontein. Güney Afrika’da oto-

nomi kullanan 9 bölgesel ( eyalet 

) yönetim bulunmakta. Her bölge-

nin yasama ve yürütme organı var. 

Bölgelerin yetkilerinde sürekli ge-

nişlemeler olmakta. Tarım, eğitim, 

sağlık, konut, ulaşım, polis, spor, 

turizm, çevre, geleneksel liderlerin 

rollerinin belirlenmesi bölgelerin 

yetki alanında bulunuyor. Bölge-

lerin belediye kurma yetkileri de 

bulunmakta. Güney Afrika polisi 

taşrada bölgeler düzeyinde örgüt-

lenmiş durumda. 

Güney Afrika Anayasası‘nda içinde İngilizce, 

Afrikaans, İsizulu dillerinin bulunduğu 11 ayrı dil 

resmi dil olarak kabul edilmiş, ayrıca yerli dillerin 

kullanım ve statüleri tanınmış ve devlete bu dille-

rin kullanımının geliştirilmesi ve statülerinin ko-

runması için uygulamaya dönük müspet önlemler 

alması görevi verilmiş, bütün resmi dillerin aynı 

ölçüde değer göreceği ve bu dillere eşit muamele 

yapılacağı belirtilmiştir. Anayasaya göre merkezi 

hükümet ve bölgesel yönetimler bir bütün olarak, 

ülke çapında veya bir bölgede kullanım, pratik uy-

gulamalar, ticari uygulamalar, bölgesel özellikler ile 

halkın ihtiyaç dengesi ve tercihlerini dikkate almak 

suretiyle yönetimin amaçları doğrultusunda her-

hangi bir resmi dili kullanabilirler ancak merkezi 

hükümet ve her bir bölgesel yönetim en az iki resmi 

dil kullanmak zorundadır. Belediyeler kendi bölge-

lerindeki yurttaşların kullandıkları 

dili ve tercihlerini dikkate almak 

zorundadırlar. Anayasaya göre 

herkes dilini kullanma ve kendi 

seçtiği türden kültürel hayata iş-

tirak etme hakkına sahiptir. Gü-

ney Afrika Anayasası’nda topluluk 

hakları da tanınmıştır. ”Kültürel, 

dini ve dilsel topluluklar” başlıklı 

31. bölümde kültürel, dini veya 

dilsel bir topluluğa mensup kişi-

lerin, o topluluğun diğer üyeleri 

ile birlikte kültürlerinin gereğini 

yerine getirme, dinlerini yaşama 

ve dillerini kullanma ile kültürel, 

dini ve dilsel birliklerle sivil toplu-

mun diğer organlarını oluşturma, 

bunlara iştirak etme ve koruma 

konularındaki haklarının göz ardı 

edilemeyeceği belirtilmiştir. 

Güney Afrika Anayasası’nın “Eğitim” başlıklı 

29. bölümünde herkesin resmi dilde veya eğitimin 

oldukça uygulanabilir olduğu devletin eğitim ku-

rumlarında kendi seçecekleri dillerde eğitim alma 

hakkına sahip oldukları, bu hakkın uygun bir bi-

çimde fiiliyata dönüştürülerek uygulanmasını ga-

ranti altına almak için devletin, mümkün olan bü-

tün eğitim alternatiflerini, her bir ara kurumu dahil 

etmek üzere gözetirken eşitliği, uygulanabilirliği ve 

geçmişteki ırkçı ve ayrılıkçı kanun ve uygulamala-

rın sonuçlarını düzeltmeyi göz önünde tutacağı be-

lirtilmiştir. 



Güney Afrika Anayasası’nda askeri yargıya ve 

yüksek öğretim kavram ve kurumuna yer verilme-

miştir. 

Türkiye Güney Afrika örneğinde olduğu gibi 

halkı anayasa inşa sürecine mutlaka katmalıdır. 

Türkiye’de buna örnek olabilecek bir çalışmayı fa-

aliyetine katıldığım Anayasa Çalışma Grubu (AÇG) 

ile birlikte çalışan Yeni Anayasa Platformu (YAP) 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır. YAP’ın bugüne ka-

dar yaptığı toplantılar sonucu 

elde edilen verilerden analiz-

ler yapılmıştır. Veri analizleri-

ni içeren tablolardan öne çıkan 

taleplerin incelenmesi sonucu 

alt çalışma grubunca aşağıdaki 

değerlendirmeler yapılmış ve bu 

değerlendirmelerden ilkelere va-

rılmıştır. 

Genel Değerlendirme: Yeni 

anayasanın halkın görüşünün 

alındığı bir süreçte katılımcılık yoluyla inşa edilme-

si, öz, anlaşılır ve kısa olarak düzenlenmesi, çoğulcu 

ve kapsayıcı olması, demokratik değerlere dayan-

ması, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kadim değerler 

üzerinden temellendirilmesi, farklılıklarla birlikte 

yaşama iradesine yönelik olarak toplumsal barışın 

ve yoksulluğun ve yoksunluğun aşılması bakımın-

dan sosyal adaletin gerçekleştirilmesine imkan sağ-

laması, siyasi birliği korurken yerel demokrasinin 

yolunu açması talepleri ön plana çıkmıştır. 

Başlangıç: Türkiye coğrafyasında yaşayan çe-
şitli dinsel, etnik ve kültürel farklılıklara sahip 
yurttaşlar tarihten gelen barış içinde özgürce bir 
arada yaşama arzu ve iradesini tekrar ederek ve 
yenileyerek toplumsal bir mutabakata varmış-
lardır. 

Bu toplumsal mutabakat, insanların doğuş-
tan var olan özgürlüklerini kullanabilmelerini 
sağlamak, sosyal adaleti gerçekleştirmek, her 
koşulda farklılıkları korumak ve farklılıklarla 

birlikte bir arada barış içinde çoğulcu, katılımcı 
ve şeffaf bir toplumda yaşamak isteği yönündeki 
iradesini; devletin ise bireyin ve toplumun hak 
ve özgürlüklerine ve tercihlerine saygılı olmak 
ve kullanılabilmelerini sağlamak, bireyin ve top-
lumun huzur ve refahını gerçekleştirmek ve yok-
sulluğu aşmak için hukuk içinde hareket etmek 
üzere oluşturulmuş, işleyişi ve yetkileri denetim 
ve denge sistemine göre konumlandırılmış bir 
aygıt olduğu düşüncesini temel alır. 

Bireylerin ve toplumun katkılarıyla hazırla-
nan, olağan bir meclis tarafından kabul edilen 
ve halk tarafından onaylanıp, yürürlüğe giren bu 

çerçeve anayasa; bireylerin ve 
toplumun hizmetinde olma-
sı gereken devletin yönetim 
biçiminin, özgürlük ve barış 
içinde yaşamanın ilkelerinin 
gösterildiği örnek bir metin 
olarak küresel demokrasi ide-
aline yönelik bir çabaya da 
katkı sunacak tarihsel bir açı-
lımın başlangıç noktasını oluş-
turacaktır. 

   
 1. Değerlendirme: Anayasanın halkın görüşünün 

alındığı bir süreçte katılımcılık yoluyla inşa edilme-

si ön plana çıkmıştır. 

1. İLKE: Demokratik, meşru ve kalıcı ilkeleri 
içeren bir anayasa ancak katılım, müzakere ve 
uzlaşma süreçleri sonucu inşa edilebilir. 

2. Değerlendirme: Anayasanın öz, kısa ve anla-

şılır olması ön plana çıkmıştır. 

2. İLKE: Anayasalar her sorunu çözmez an-
cak sorunların çözümünün yollarını açar, bu so-
runların hangi ilkeler çerçevesinde ele alınacağı-
nı gösterir. 

3. Değerlendirme: Anayasanın ideoloji ve etnik 

kimlik barındırmaması anlamında çoğulcu ve kap-

sayıcı nitelikte olması ön plana çıkmıştır. 



Basın özgürlüğü, belki de özgürlük düşüncesinin giderek aşağılanmasından en çok acı çekmiş olan özgürlüktür. Albert Camus 

3. İLKE: Anayasa, Türkiye coğrafyasında ya-

şayan bireylerin ve toplulukların haklarını, kül-

türlerini, geleneklerini ve dillerini korumayı ve 

geliştirmeyi hukuk güvenliği altında garanti eder. 

4. Değerlendirme: Anayasanın demokratik de-

ğerlere dayanması ön plana çıkmıştır. 

4. İLKE: Anayasada, demokratik iradenin 

vesayet altına alınmasına, özgürlüklerin tanım-

lanması ve ideolojik gerekçelerle sınırlandırıl-

masına imkan sağlayan vesayetçi bürokratik 

kurumlar yer almaz. Siyasi iktidar ve kamu oto-

riteleri insan onurunu korumakla yükümlüdür-

ler. 

5. Değerlendirme: Anayasanın özgürlükçü bir 

değere dayanması ön plana çıkmıştır. 

5. İLKE: İnsanlar özgür doğarlar. Özgürlük-

ler doğuştan sahip olunanlar ile birlikte sonra-

dan edinilenleri ve tercihleri de kapsar. Bu alan 

devletin tasarrufuna kapalıdır. Tüm erkleri ile 

birlikte devletin temel görevi, hiçbir ayrımcılığa 

başvurmaksızın bu özgürlüklere saygı duymak, 

yaşama geçmesi ve kullanılabilmesi için önlem-

ler almaktır. Başkalarına yönelik şiddete tahrik 

ve teşvik, ve hakaret ve nefret söylemi, devletin 

koruma önlemleri almasını gerektirir. 

6. Değerlendirme: Anayasanın fırsat eşitliğini 

de gözeterek birey-toplum ekseninde eşitlikçi ve 

sosyal bir değere dayanması ve devletin bunu sağla-

yacak şekilde anlamlandırılması ön plana çıkmıştır. 

6. İLKE: Devleti parlamento, siyasi iktidar 

ve onun emrinde ve denetiminde olan bürokrasi 

somutlaştırır. Hukuk içinde hareket etmesi ge-

reken siyasi ve idari yapı bireyin ve toplumun 

tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerini kullan-

malarını sağlamak, bireyin ve toplumun her ke-

siminin huzur ve refahını gerçekleştirmek, yok-

sulluğu ve yoksunluğu aşmak ve ayrımcılığı her 

alanda ortadan kaldırmakla görevlidir. 

7. İLKE: Anayasa, sosyal ada-
letin gerçekleşmesini, sosyal, 
ekonomik ve kültürel hakların 
kullanılmasını, çevrenin korun-
masını ve açık toplumu garanti 
altına alır, ayrımcılığı reddeder. 

7. Değerlendirme: Anayasanın 

en yüksek insani değerlerden biri 

olan adalet değerine dayanması ön 

plana çıkmıştır. 

8. İLKE: Yargılama birliği il-
kesi, tabii hakim ilkesi ve hakim 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilke-
si adil yargılanma hakkının asli 
unsurlarıdır. Siyasal işleyişin 
ayrımsız bir şekilde toplumsal 
taleplere dayandırılması, adale-
tin tesisi bakımından bir etken 
olarak kabul edilir. 

8. Değerlendirme: Anayasanın 

öngöreceği siyasi yapının siyasi 

birliği bozmadan bölgesel ihti-

yaçlara cevap vermesi, merkezin 

yetkilerinin azaltılarak yerele dev-

redilmesi, demokrasinin yerelden 

inşası ve şeffaflığın sağlanmasına 

yönelik olarak düzenlenmesi ön 

plana çıkmıştır. 

9. İLKE: Siyasi birliği tem-
sil eden ve güvence altına alan 

ve tüm toplumsal farklılıkların 
dayanışmasıyla birlikte demok-
ratik bir niteliğe sahip olma-
sı gereken Cumhuriyet, yerel 
özerklikleri bölgesel ihtiyaçlara 
göre demokrasinin güçlendiril-
mesine yönelik olarak tanır ve 
gerçekleştirilmesini kolaylaştı-
rır. Anayasa,merkezin ve yerelin 
yetkilerini açıkça gösterir.



nayasa denince öncelikle dev-

letin temel yapısını ve bu ya-

pının başlıca işleyiş kurallarını göste-

ren yasa anlaşılır. Bizde anayasacılık 

hareketini 1808 tarihli Sened-i İttifak 

ile başlatmak genel kabul gören bir 

eğilimdir.

12 Haziran 2011 tarihli referan-

dumdan sonra her ne kadar 1982 

Anayasası’nda çok köklü değişiklik-

ler yapılmış ve 1982 Anayasası 17 

kez değişikliğe uğrayarak 113 mad-

desi değiştirilmiş ise de yeni Anaya-

sa tartışmalar sona ermemiş ve yeni 

anayasa istemi gündemi belirlemeye 

devam etmiştir. Bunun nedeni özel-

likle 1982 Anayasası’nın yapıldığı 

ortamın demokratik ve katılımcı bir 

ortam olmamasıyla ilintilidir. Top-

lum genelinde yeni bir Anayasa is-

temi vardır. Yapılan kamuoyu araş-

tırmaları toplumun %70’den fazla 

bir kesiminin yeni bir Anayasa iste-

diğini ortaya koymuştur. Ancak bu 

beklentiden yeni Anayasa’nın tüm 

toplumsal sorunlara çözüm bulacağı 

anlamı çıkarılmamalıdır. Anayasalar 

temelde “Çerçeve Belgeler” dir. Her 

sorunu çözmesi beklenemez. Ancak 

ülkemiz genelinde gerek 1961 Ana-

yasası ve özellikle 1982 Anayasası 

hakları sıralayıp kalanlarının hak 

olmadığını söyleyen belge niteliğin-

de olduklarından toplumsal geliş-

menin önünde engel olmuşlardır. 

Oysa olması gereken anayasada ya-

saklar sıralanıp ve sınırlandırılmalı; 

kalanlarının özgürlük alanı olduğu 

vurgulanmalıdır. Şunu da belirtmek 

gerekir ki, her ne kadar anayasalar 

ortaya çıktıkları dönemin toplumsal 

ve siyasal gerçekliğini yansıtsalar da 

sonuç olarak “Zamansız” ya da “Za-

manın Değişimine Direnen” anaya-

salar olmalıdırlar. Oysa Türkiye’de 

anayasalar hep bir önceki döneme 

tepki olarak ortaya çıkmıştırlar.

Yeni Anayasa toplumun tüm 

kesimlerinin olmasa da en geniş 

kesimlerinin kabul edebileceği bir 

anayasa olmalıdır. Her kesimin ka-

bul edeceği bir anayasa yapmak 

olanaklı ve gerçekçi değildir. Yeni 

Anayasa tüm vatandaşların dinsel, 

etnik, siyasal ve kültürel farklılık-

larıyla bir arada yaşama istencini 

ortaya koyan bir anayasa olmalıdır. 

Yurttaşlarla iletişim gücü yüksek ye-

nilikçi bir toplum sözleşmesi niteli-

ğine haiz bir anayasa özgürlüklerin 

önünü açacaktır. 

Yeni anayasayı hangi meclisin ya 

da kimin yapacağı ciddi bir tartışma 

konusu oluşturmaktadır. Anayasa 

hukukunda “Asli kurucu iktidar” 

,“Türev kurucu iktidar” ayrımı önem 

taşımaktadır. Siyasi iktidar anayasa-

nın koyduğu kurallar içinde kurul-

muş görev ve yetkisini anayasadan 

alan bir iktidardır. Türev kurucu 

yeni anayasa

tartışmaları



Bana yaşamı iki şey sevdirir: Özgürlük ve aşk. Aşk için yaşamımı veririm ama özgürlük için aşkımı feda ederim. Aleksandra Dumas

iktidar bu anlamda siyasi iktidarı temsil etmektedir. 

Oysa asli kurucu iktidar üst hukuk kurallarını koyan, 

kendisi hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmayan, yetkile-

ri sınırsız siyasal dizgeyi sıfırdan kuran bir erkdir. As-

lında asli kurucu iktidar eylemsel bir durumdur ve bu 

eylemsel durumun hukuksallaştırılması asli kurucu 

iktidarın sahip olduğu güçten kaynaklanmaktadır. Ta-

rihsel deneyimde bir ülkenin işgali ile oluşturulan ik-

tidar asli kurucu iktidardır ve buna örnek olarak İkin-

ci dünya savaşı Almanya’sı ve Japonya gösterilebilir. 

Asli kurucu iktidar, genelde olağanüstü durumlarda 

ortaya çıkar ancak buradan yola çıkarak asli kurucu 

iktidarın olağan dönemlerde ortaya çıkamayacağı var-

gısına varılmamalıdır. Aslında olması gereken olağan 

dönemlerde halk tarafından oluşturulmuş bir asli ik-

tidardır. Ancak Türkiye’de 1960 ve 1980 darbeleriyle 

birlikte asli kurucu iktidarın olağanüstü durumlarda 

ve darbelerle oluşturulmuş bir iktidar olduğu algısı 

oluşmuştur. Anayasacılık tarihimizde 1921 Anayasası 

TBMM tarafından yapılmıştır. Bu meclisin kendisini 

sınırlayan bir hukuk kuralı bulunmamaktadır. Her 

ne kadar 1921 Anayasası’na teknik anlamda anayasa 

denilmese de 1924 anayasası kapsam ve içerik olarak 

gerçek bir anayasadır. Olağan bir dönemde yapılmış-

tır; referanduma sunulmadan yürürlüğe girmiştir. Bu 

süreçlerde asli kurucu iktidar olan TBMM rejim de-

ğişikliğini sağlamış ve cumhuriyete geçilmiştir. Oysa 

1961 ve 1982 Anayasaları’nda asli kurucu iktidar 

olarak bambaşka bir güç karşımıza çıkmaktadır. Bu 

güç silahlı kuvvetler içerisindeki darbeci kesimdir. 

Darbeci kesimin anayasa yapması asli kurucu iktidar 

ile açıklanabilir ve anlaşılabilir. Ancak buradan olağan 

dönemde halkın oluşturduğu bir asli kurucu iktidarın 

olamayacağı sonucuna varılmamalıdır. Bugüne değin 

gelinen Anayasacılık hareketimizde Anayasalar hep 

seçkinci bir anlayışla yukarıdan aşağıya empoze edil-

miştir. Oysa şimdi halkın ve özellikle sivil toplum ör-

gütlerinin de katılımıyla oluşma aşamasında olan bir 

anayasadan söz edilmektedir.

Peki bugünkü meclis asli kurucu iktidar olarak 

anayasa yapabilir mi? Bu soru ciddi bir sorudur ve 

Anayasa hukukçuları arasında ciddi tartışmalara yol 

açmıştır. Bir bölüm anayasa hukukçu bugünkü mec-

lisin asli kurucu iktidar olarak anayasa yapabileceği 

görüşünde iken; bir kısım anayasa hukukçusu da 

asli kurucu iktidar olarak görev yapamayacağı kanı-

sındadır. Asli kurucu iktidar özünde siyasal bir kav-

ramdır ve güçle ilintilidir. Ancak asli kurucu iktidarın 

kendisini bağlayan hiçbir hukuk kuralı 

olmadığı düşünüldüğünde bugünkü 

meclisin asli kurucu iktidar olarak sıfır-

dan bir anayasa yapması ciddi bir tartış-

ma yaratmaktadır. Gerçi 1921 ve 1924 

Anayasalarının asli kurucu iktidar olarak 

meclis tarafından yapıldığı düşünülür ise 

bugünkü meclisin de asli kurucu iktidar 

olarak sıfırdan bir anayasa yapabilece-

ği kabul edilebilir. Burada temel sorun 

bugünkü meclisin toplumun geniş kesi-

mini kucaklayacak biçimde ve katılımcı 

bir anlayışla yeni anayasa yapma süreci-

ne girmesidir. Yeni bir anayasa derken 

özellikle yeni bir zihniyetten söz etmek 

gerekir. Yeni bir zihniyeti nasıl ortaya 

koymamız gerektiği önem taşımaktadır. 

Burada sözü edilen yenilik salt biçimsel 

bir yenilik değil; öze yönelik bir yenilik-

tir. ”Sonuç Anayasacılığı “ değil ; “Süreç 

Anayasacılığı” temel alınmalıdır. Hu-

kuk ve anayasa araçsallaştırılmamalıdır. 

İnsan odaklı, insanı gören bir anayasa 

hedef alınmalıdır. İnsanı önemseyen ve 

tanıyan bir anayasa olmalıdır. Hak ve 

özgürlükler üzerindeki standartların 

uluslararası standartlar altına düşürül-

mesinin önlenmesi temel alınmalıdır. 

Bu bağlamda özellikle İkinci Dünya 

Savaşı sonrası geliştirilen hukuksal ko-

ruma modeli olan “Güçlendirme Parametresi” önem 

taşımaktadır. Hak ve özgürlükleri niçin tanırız? İn-

sanların çok değişik toplumsal, kültürel, ekonomik ve 

siyasal ilişkileri içerisindeki simetrik olmayan konum 

ve duruşlarının onların hak ve özgürlüklerden eşit ve 

katılımcı bir biçimde yararlanmalarına engel olabile-

ceği gerçeğini değiştirmek ve ortadan kaldırmak için 

tanırız. Kısacası hak ve özgürlükler herkesin eşitliği ve 

özgürlüğü anlamında bir ortak konsensüsü sağlayabi-

lecek bir değerdir. Bizim bu değeri gerçekleştirebilip, 

gerçekleştiremediğimiz önem taşımaktadır.

Kısacası yeni anayasa yapımında tüm bu kurumlar 

dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde yeni bir tepki ana-

yasası sivil bir meclis tarafından yapılsa da; yeni ve 

daha büyük tartışmaları alevlendirecek toplumsal so-

runlara çözüm bulması bir yana, toplumsal kargaşayı 

artıracaktır.



smanlı vatandaşlığının 

üzerinde durulması 

gerekliliği, literatürde bu 

konuda yapılan değerlen-

dirmeler neticesinde ortaya 

çıkmıştır. Şöyle ki aktüel 

olarak çok kültürlülük, çok 

etniklilik, küreselleşme gibi 

kavramların tartışılması ve ulus devletler dönemi-

nin geride kaldığı iddiası, vatandaşlık (=yurttaşlık) 

kavramına ilişkin tartışmaları da beraberinde ge-

tirmiştir. Bu tartışmalar bağlamında Osmanlı va-

tandaşlığına da (tabiiyyet-i Osmaniyye) gönderme 

yapılmakta, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlığı sosyal 

ve siyasi içeriğinden yoksun bir üst kimlik şeklin-

de ifade edilmektedir ki bu anlayışla soyut kavram, 

somut aidiyetlerden dışlanmaktadır. Konuya ilişkin 

doğru değerlendirmelerin yapılabilmesi için “va-

tandaşlık” kurumunun Osmanlı Devleti’nde tarihi 

gelişiminin, dolayısıyla devletin bu kurumu –ta-

nıyıp- tanımlayıp tanımlamadığının, tanımladı ise 

sınırlarını ne şekilde belirleyip, hangi hükümlere 

tâbi kıldığının tespiti gerekir. Bu itibarla konunun 

sınırlandırılması bakımından, Osmanlı Klasik dö-

nemi bir kenara bırakılıp, teknik olarak vatandaş-

lık kavramının, modernleşme sonrasının modern 

(ulus) devletlerine ait bir kavram olduğu kabulün-

den yola çıkılabilir. Böylece konu, bir yandan za-

man bakımından sınırlandırılırken, diğer yandan 

Osmanlı vatandaşlığı hukuki yönden incelenerek, 

konuya bakışı belirleyen 

alanla da sınırlandırılabilir ki 

yazının kapsam ve amacı da 

Tanzimat dönemi3 itibarıyla, 

hukuki yönden Osmanlı va-

tandaşlığının gelişiminin özet 

halinde ortaya konulması 

şeklinde ifade edilebilir.

Öncelikle Osmanlı vatan-

daşlığı teriminin doğru bir terim (kullanım tarzı) 

olup olmadığı, bu ifadenin kendi içinde çelişki4 

barındırıp barındırmadığının anlaşılabilmesi için, 

vatandaş (=yurttaş) kavramının belirlenmesi, söz 

konusu kavramın hangi unsurlarla tanımlandığının 

açıklanması gerekir; fakat söz konusu tespiti yap-

mak pek kolay değildir. Kavrama siyasi ve hukuki 

bakış açısı, cemaatçi ve liberal düşünürlerin fark-

lı yorumları, farklı toplumların farklı milletleşme 

süreçleri vb. hususlar, kavramın tanımlanmasında, 

farklı unsurlara öncelik tanınmasına yol açmıştır. 

Kavramın tespitine ilişkin tüm karışıklığa rağmen, 

genelde üç unsurdan hareketle tanımlandığı görül-

mektedir: İnsan (birey) hak ve hürriyetleri, eşitlik 

ilkesi, aidiyet (bir ulus devlete aidiyet). Zira kavra-

mın tarihçesinde de Antik Yunan’ın kendi kendisini 

yönettiği (seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu) 

farz edilen, yine siteye (bütüne) ait, eşit statüdeki 

vatandaşına (yurttaşına) ve Feodal beylerden yargı, 

vergi gibi imtiyazları satın almış Orta Çağ kent insa-

nına –özel bir statüye- gidilir. 

OSMANLI VATANDAŞLIĞI1



Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire 

Öncelikle –Osmanlı Devleti örneğinde aranıla-

cak kapsam bakımından- kavrama ilişkin bir tanım 

vermek gerekirse, vatandaş kavramının tespitinde 

yararlanılan söz konusu unsurların gelişim süreç-

lerinin birbirleriyle bağlantılı olduğu da göz ardı 

edilmeksizin, bu süreçte modern anlamda medeni 

ve siyasi hakların kabulü beklenilmeden, vatandaş-

lık en genel ifadesiyle “kişi ile ulus devlet arasında-

ki hukuki ve siyasi bağ” şeklinde 

tanımlanabilir. Böylece merkezi 

teritoryal ulus devletler olan mut-

lak monarşilerin tebaalarının da 

vatandaş kimliğine sahip oldukla-

rının kabulü gerekir.

Bu yazıda, tabiiyyet5 (tebaa), 

vatandaşlık (vatandaş), yurttaş-

lık (yurttaş) kelimelerine farklı 

anlam yüklenmeksizin, Osmanlı 

Devleti’nin temel hukuk metinle-

rinde “vatandaşlık kurumu” içe-

rik -kapsam- olarak aranmıştır. 

Zira Osmanlı Devleti’nin Tanzimat 

dönemi belgelerinde “tebaa” “ta-

biiyyet” kelimeleri geçmektedir; 

önemli olan söz konusu kelime-

lerin kapsadığı anlamdır. Hukuk 

metinlerinde tebaa olarak ifade 

edilen devletin insan unsuru (aha-

lisi), gelinen hukuki (ve siyasi) 

aşamada vatandaş statüsünü ka-

zanmış olabilir.

Vatandaşlık kurumu onu tarif eden üç temel kri-

terle, Osmanlı Devleti örneğinde aranacağına göre, 

öncelikle Osmanlı Devleti hukuki olarak belirtilen 

kriterler bakımından değerlendirilmelidir. Bu iti-
barla Osmanlı vatandaşlığı, insan hak ve hürri-
yetleri kıstasıyla incelendiğinde, bir tarihi olgu 
durumundaki Osmanlı Devleti’nin içinde yaşa-
dığı dönemin dikkate alınması gerekir. Osmanlı 
Devleti’nin modernleşme sürecinde diğer –çağ-
daş- devletlerin (toplumların) geldikleri “zirve” 

olarak, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 

Bildirisi’nin düzeyi kabul edildiğinde, doğal ola-

rak II. Dünya savaşı sonrasının sosyal hakları 

Osmanlı Devleti’nde aranmayacaktır. 

 Osmanlı Devleti’nin hak ve hürriyetler ile va-

tandaşlık kurumunu tanımlayan diğer kriterler ba-

kımından incelenmesinde, öncelikle 1839 Tanzi-

mat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Kanun-i 

Esasi ve 1909 değişikliklerinin 

-söz konusu bu belgelerdeki ka-

bullerle, Osmanlı yurttaşlık sta-

tüsünü belirginleştiren devletin 

ilk ve son vatandaşlık kanunu-

nun (1869 Tabiiyyet-i Osmaniyye 

Kanunnamesi’nin)- temel alın-

ması gerekir. Bu bağlamda ince-

lemeye Tanzimat Fermanı’yla 

başlanırsa, bu fermanda Müs-

lim ve gayrimüslim Osmanlı 

tebaasının istisnasız, can, mal, 

namus güvenliğinin sağlana-

cağının öngörüldüğü belirtil-

melidir; Osmanlı tebaası din ve 

mezhep farkı olmaksızın, kişi 

hakları, ceza hukuku ve vergi hu-

kuku alanlarında aynı hak ve gü-

vencelerden yararlanacak, kanun 

dışı sebeplerle suçlanamayacak, 

cezalandırılamayacak, adil ve açık 

yargılama ilkesi bağlamında kişi 

dokunulmazlığı ve güvencesine 

sahip olacaktı6. Kişi haklarını bu 

şekilde bünyesinde barındıran fermanla, Fransız 

Devrimi ile yayılan -kanun önünde- eşitlik ilkesi 

de Osmanlı hukukuna girmiştir; zira fermanda 

eşitlik kavramı kelime olarak açıkça geçmese de 

(Müslim’le gayrimüslimin ve -padişahın statüsü 

istisna olmak kaydıyla- bir anlamda yöneten ile 

yönetilenin hukuki eşitliği açısından) ilke halin-

de bulunmaktadır7. Söz konusu ferman ulus –mil-

let- (devlet) bakımından değerlendirildiğinde ise, 

tebaanın can ve namus güvenliğinin ifade edildiği 

cümlede devlet ve millete hizmetten bahsedildiği, 

yine ferman metninde mülk ve milleti ihyadan söz 



edildiği görülmektedir. Klasik dönemin din ve dev-

let unsurlarının yanında (Gühane Hatt-i Hümayu-

nu ile) amaç haline gelen “millet” kavramının söz 

konusu metinde hangi anlamda kullanıldığının da 

cevaplandırılması gerekir. Kavram, Osmanlı kla-

sik kullanımındaki gibi kişinin üyesi olduğu dinî 

cemaat anlamında mı yoksa geniş olarak Osmanlı 

Devleti’nin tüm tebaasını kapsar şekilde Osmanlı 

milleti manasında mı kullanılmıştır? İkinci görü-

şün kabulü için henüz erken olduğu düşünülse ve 

Osmanlı Devleti’nde dini cemaatlerin varlıklarını 

sürdürmeleri bir kenara bırakılmasa da, ferman-

da “milleti ihya bağlamında” kullanılmış olan 

“millet” kavramının dini cemaatler anlamında 

zikredilmediğini söylemek yanlış olmayacaktır8. 

Böylece ferman, kişi hakları, eşitlik ilkesi ve -teorik 

olarak- bir Osmanlı ulusunu içinde barındırıp ba-

rındırmaması bakımından dikkate alındığında, Os-

manlı Devleti’nde yeni bir tabiiyyet –vatandaşlık- 

anlayışının da ortaya çıkmaya başladığını gösterir. 

Tanzimat Fermanı, özellikle gayrimüslim teba-

anın eşitliği bakımından, (içinde vatandaş kelime-

sini de vatandaşî şeklinde barındıran) Islahat Fer-

manı ile tamamlanmıştır. “Kaffe-i sunûf-i tebaa-i 

şâhânem”, “umûm tebaa-i şâhânem”, “kâffe-i 

tebaa-i şâhânem”, “tebaa-i Devlet-i Aliyye’min cüm-

lesi”, “tebaa-i saltanat-ı seniyyemin kâffesi” ifade-

leriyle genel olarak tüm Osmanlı tebaasına hitap 

eden fermanın hükümlerinin çoğu, gayrimüslim 

Osmanlı tebaasına ilişkindir. İlanındaki yabancı 

devletlerin etkisi tartışmalarına girmeksizin, söz 

konusu fermanın taşıdığı temel siyasi amacın gay-

rimüslim unsurun devlete sadakatinin sağlanması 

olduğu belirtilerek, Islahat Fermanı da Tanzimat 

Fermanı gibi içinde bulunduğu çağa uygun bir 

Osmanlı toplumu (milleti) meydana getirme aşa-

malarından biri olarak değerlendirilebilir9. Zira fer-

manda (gayrimüslim cemaatlerin iç yapılarında bir 

takım değişikliklere gidilmesine ilişkin hükümler 

bir tarafa bırakılırsa), Müslim ve gayrimüslim Os-

manlı vatandaşları arasındaki farklılıkların kaldırı-

larak, -olabildiğince- eşit statüdeki Osmanlı yurtta-

şını meydana getirme çabasıyla karşılaşılır. 

Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği tarih olan 

1839’dan ilk anayasanın ilanına (1876) gelinin-

ceye kadar geçen süre, devletin modernleşme 

süreci açısından değerlendirildiğinde, “Osmanlı 

tebaasının eşitliği”, “yerel ve ulusal yönetimde 

temsil ilkesi” ve “laikleşme10” fikrini yansıtan 

idari kurumların tedrici gelişimi göze çarpar ki 

söz konusu süreç, Klasik dönemin dini kaynak-

lı bazı kabullerinden (ilahi göndermelerinden) 

kopmayı da göstermektedir11.

Bu gelişim sürecinin ardından devletin ilk ana-

yasası (1876 Kanun-i Esasi) vatandaşlığa ilişkin 

düzenlemesini 8. maddesinde öngörmüştür. Söz 

konusu madde metni şu şekildedir: “Devleti Osma-

niye tabiiyyetinde bulunan efradın cümlesine her 

hangi din ve mezhepten olur ise olsun bilâ istisna 

Osmanlı tabir olunur ve Osmanlı sıfatı kanunen 

muayyen olan ahvale göre istihsal ve izae edilir”. 

Böylece, ortak bir vatan bilincine sahip, medeni ve 

siyasi haklardan eşit şekilde yararlanan ve bir şekil-

de millet meclisinde temsil edilecek olan tebaanın, 

dini ve etnik bağlarla belirlenmeyen vatandaşlığı 

-Osmanlı Devleti’nin seküler vatandaşlığı- 1869 

Tabiiyyet -i Osmaniyye Kanunnamesi’nin belirle-

diği esaslara uygun olarak anayasal hüküm şeklini 

almıştır12. Zira, Osmanlılık ideolojisinin de zir-

vesi olan Kanun-i Esasi’nin meşruiyeti bir yan-

dan İslâm dinine, diğer yandan da ülke ve millet 

menfaati gibi dünyevi kavramlara dayandırılmış-

tır13 ki amaç Tanzimat döneminin başlarından beri 

aynıdır: Osmanlı Devleti’ni sahip olduğu topraklar-

la (ülkesiyle) ve insan unsuruyla (milletiyle) bera-

ber parçalanmadan bir arada tutabilmek; bu esas da 

Kanun-i Esasi’nin birinci maddesinde öngörülmüş-

tür. Söz konusu maddeye göre “Osmanlı Devleti 

ülkesiyle bölünmez bir bütündür”14. Neticede dil, 

din, ırk gibi farklılıklardan arındırılmış (dini cema-

at ayrılıklarının anlamsızlaştığı), tüm vatandaşların 

devlet karşısında eşit hak ve yükümlülüklerle birer 

Osmanlı olarak tanımlandıkları, Osmanlı kimliği-

ne dayanan bir ulus oluşturma çabası devletin ilk 

anayasasında kendisini göstermektedir15. Böylece 

ulusun üyesi ve yasa önünde din ve mezhebi ne 

olursa olsun hak ve mükellefiyetler bakımından eşit 



Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur. John Stuart Mill

olan Osmanlı vatandaşları, kişi özgürlüğü, kişi do-

kunulmazlığı, konut dokunulmazlığına sahiptiler; 

yasanın öngördüğü haller haricinde cezalandırıla-

mazlardı, ayrıca her türlü eziyet işkence ve müsa-

dere yasaktı. Kanun-i Esasi, tanıdığı bu hak ve hür-

riyetler yanında diğer haklarla beraber ünlü 113. 

maddeyi16 de içermektedir ki söz konusu hüküm, 

aynı metinde tanınan kişi hak ve hürriyetlerinin gü-

vencesini yok etmiştir17. Egemenlik anlayışı bakı-

mından da anayasa, padişahın iktidarını, Hıristiyan 

monarşilerindeki gibi sınırlı ve milletin temsilcileri-

nin işbirliği ile icra edilen bir fonksiyona dönüştür-

müştür18.Monarşi, kendisini sınırlayarak mutlak 

olmaktan çıkıp, ılımlı, anayasalı ve parlamento-

lu hale gelmiş, ama henüz meşruti, anayasal ve 

parlamenter niteliğe kavuşmamıştır.

 I. Meşrutiyet dönemini takip eden İstibdat 

döneminin neticesinde ise, II Meşrutiyet’i ilan 

eden söylevle –İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

diğer bazı belgelerinde olduğu gibi- “vatandaş” 

kelimesi kendisini gösterir. 10 Temmuz 1324 

(23 Temmuz 1908) günü, Manastır’da Harbiye 

Mektebi müdürü Vehip Paşa tarafından verilen 

“mukaddes vatandaşlar, muazzez kardeşler” hi-

tabıyla başlayan söylev, “yaşasın vatan, yaşasın 

millet” sözleriyle sona ermektedir19. Ayrıca söz 

konusu nutukta, Fransız devriminden alınan öz-

gürlük, eşitlik, kardeşlik (hürriyet, müsavat, uhuv-

vet) üçlemesine, Osmanlı Devleti’nin klasik de-

ğerlerinden “adalet” de eklenmiş, böylece eylemin 

meşruiyeti pekiştirilmeye çalışılmıştır20.

II. Meşrutiyet’le ilan edilen bu ilkeler, 1876 

Kanun-i Esasi’ye yapılan 1909 değişikliklerine 

nasıl yansımıştır? Konu insan (vatandaş) hak ve 

hürriyetleri bağlamında değerlendirilirse, 1876 

Anayasası’nın, Tebaa-i Devlet-i Osmaniyye’nin 

Hukuku Umumiyyesi başlığı altındaki (8-26 mad-

deler) maddelerinden sadece onuncu ve on ikinci 

maddelerinde değişikliğe gidildiği görülmektedir. 

Değişiklikten önceki onuncu madde kişi özgürlü-

ğünü sadece yasa dışı cezalandırmalara karşı ko-

rurken, 1909 değişikliğiyle beraber tutuklamalar 

bakımından da yasaya uygunluk koşulu getirilmiş-

tir. Basın (matbuat) özgürlüğüne ilişkin on ikinci 

maddenin, 1876 Anayasası’ndaki “matbuat kanun 

dairesinde serbesttir” ibaresine “hiç bir veçhile kab-

lettab [basılmadan önce] teftiş ve muayeneye tâbi 

tutulamaz” ifadesi eklenmiştir. Böylece basın özgür-

lüğü daha garantili bir hale getirilmek istenmiştir. 

Yine anayasanın 119. maddesi gereği, postanelere 

verilen evrak ve mektuplar, müstantik (sorgu haki-

mi) veya mahkeme kararı olmaksızın açılamayacak-

tı. Ayrıca toplanma ve dernek kurma hakkı (120. 

madde) tanınmış, bu hakkın sınırları da aynı mad-

dede öngörülmüştür. 1876 Anayasası’nın ünlü 113. 

maddesinde bulunan ve anayasa tarafından kişilere 

tanınmış hak ve özgürlükleri temelsizleştiren padi-

şahın sürgün yetkisi, madde metninden çıkartılmış-

tır. Söz konusu değişiklikler dışında, 1876 Kanun-i 

Esasi’nin vatandaşın haklarına ilişkin diğer hüküm-

leri aynen bırakılmıştır. Bu şeklide sistemleştirilmiş 

olan, 1909 Anayasası’nın düzenlediği hakların ga-

rantisi ise yine anayasa ile öngörülmüş olan (yasa-

ma ve yürütme erkleri arasındaki dengeyi sağlayan) 

parlamenter, meşrutî (anayasal) rejimdir21.

II. Meşrutiyet’i ilan eden söylevdeki “millet” 

egemenliğinin, II. Meşrutiyet Anayasası’na yansı-

yıp yansımadığına ilişkin sorun da, vatandaşlığı, 

egemenliği ulus devlete aidiyetle belirleyen söylem 

bakımından önemlidir. Bu açıdan konuya yakla-

şıldığında öncelikle 1909 Anayasası’nda da “mil-

let egemenliği ilkesi”nin açıkça bulunmadığı ifade 

edilmelidir22. Fakat, II. Meşrutiyet’in ilanından, 

1909 Anayasa değişikliklerine kadar geçen sü-

reçte, 1909 değişikliklerini ilan eden Âyân Ka-

rarnamesi de dahil olmak üzere, birçok belge 

ve demeçte “hakimiyet-i milliye” (milli –ulusal- 

egemenlik) kabul ve ilan edilmiştir23.



Osmanlı Devleti’nin ilk ve son “vatandaşlık ka-

nunu” olan Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesi 

(11 Kanun-i Sani 1284 – 10 Şevval 1285-) 23 Ocak 

1869 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1 Ocak 1929’a 

kadar (60 yıl) yürürlükte kalmıştır24. Kanunun 

yürürlüğe giriş sebebi gerekçesinde vurgulandığı 

üzere, Osmanlı gayrimüslim tebaanın gayri meşru 

alarak yabancı devletler tabiiyyetine geçmesidir25. 

Gayrimüslim tebaanın bu hareketinin temelinde 

ise “imtiyazat-ı ecnebiyye”den (Osmanlı Devleti’nin 

yabancı devlet tebaasına tanıdığı ayrıcalıklardan) 

yararlanma arzusu bulunmaktaydı; bu arzu önce-

leri (bir beratla) kapitülâsyonlardan yararlanan bir 

yabancı devletin “mahmi”si26 olmakla gerçekleşti-

rilebilmiştir. Daha sonraları ise kapitüler devletler-

den birinin tebaası olma iddiaları gündeme gelmiş, 

Osmanlı siyasi iktidarı ile kendisine bağlı gördüğü 

insan unsurunun belirli bir grubu arasında problem 

ortaya çıkmıştır. Söz konusu problemin çözümü, 

tabiiyyete ilişkin suiistimallerin önüne geçilebilme-

si için Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesi –TOK- 

kabul edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde yaşayan 

tebaasının bir bölümü, başka bir devlet tabiiyye-

tine girdiklerini iddia edip, bunun beraberinde 

getireceği ayrıcalıklardan da yararlanarak, ika-

metgahlarını kendilerine (yeni) tabiiyyetlerini 

bahşeden ülkeye taşımaksızın, yine Osmanlı 

topraklarında yaşamaya devam etmek istiyor 

ve tebaası olduklarını iddia ettikleri devlet de 

onları Osmanlı topraklarında himaye ediyordu. 

Osmanlı Devleti’nin davranışı ise sonradan ka-

zanılan tabiiyyeti tanımamaktı. Akla gelen soru, 

bu grup Osmanlı tebaasının “çifte vatandaşlık” 

durumunun olup olmadığıdır. Osmanlı Devleti 

örneğinde, uluslararası teamüle uygun olmayan 

yöntemlerle “kazınılmış” çifte vatandaşlık sonu-

cunda, hukuki temeli olmayan garip bir sonucun 

ortaya çıktığını belirten Göğer, bu durumu “dü-

zensiz çifte vatandaşlık” olarak ifade etmiştir27. 

Söz konusu durumun neticeleri, düzenli vatandaş-

lıktan farklı olmuştur. Örneğin, “İngiliz ve Osmanlı 

vatandaşlıklarına sahip ve Osmanlı ülkesinde ika-

met eden kişi, Osmanlı ülkesinde İngiliz vatandaşı 

gibi kapitülâsyonlardan yararlanmaktadır. Ancak 

aynı kişi İngiltere’ye gittiği zaman Osmanlı vatan-

daşı gibi işlem görmektedir. Kapitülâsyonlardan 

yararlanmak için verilen vatandaşlık, kural olarak 

kişiyi İngiliz pasaportu sahibi yapmamakta ve İn-

giliz mahkemelerinin uluslararası yetkisine tâbi kıl-

mamakta ve üçüncü ülkelerde İngiliz diplomatik 

korumasına sokmamaktadır”28. Netice bir kargaşa-

dır ve sonradan kazanılmış vatandaşlığın beraberin-

de getirdiği diplomatik koruma, geçerli olmaması 

gereken tek yerde “Osmanlı ülkesinde” kendisini 

göstermektedir. Oysa bu kişilerin çifte tabiiyyetli 

oldukları kabul edilse dahi, söz konusu devletler 

arasında diplomatik koruma yolları işleyemezdi29. 

Ayrıca TOK çifte vatandaşlığa imkan tanımamış-

tır30. Gerçi TOK’un yürürlüğe girmesinden önceki 

dönemde de Osmanlı Devleti, kendi tebaasının ya-

bancı devlet mahmisi veya tebaası olduklarına iliş-

kin iddialarına son verebilmenin, sınırları içindeki 

tüm (doğal) ahalisinin kendi siyasi iktidarına tâbi 

olmasının mücadelesini vermiş, III. Ahmet’ten iti-

baren süregelen çabalar, hukuki süreçte 1869 TOK 

ile sonuçlanmıştır.

Genel olarak TOK’un hükümlerine göz atmak 

gerekirse, söz konusu kanunnamenin, çağdaşı diğer 

vatandaşlık kanunları gibi, vatandaşlığın kazanıl-

masını, vatandaşlığın aslen ve mükteseben kazanıl-

masına ilişkin ayrım uyarınca düzenlediği, doğumla 

kazanılan asli tabiiyyetin düzenlenmesinde kan esa-

sını benimsediği görülür; temel ilke olarak vatan-

daşlığın kazanılmasında kan esasını benimserken, 

istisnai olarak 2.maddesinde, toprak esasına da yer 

vermiştir. (Toprak esası bağlamında değerlendirilen 

bir başka hüküm de kanunnamenin 9. maddesidir.) 

Ayrıca kanunname, Osmanlı vatandaşlığının ola-

ğan, olağanüstü şekilde ve evlilik yoluyla sonradan 

kazanılmasını düzenlediği gibi, çıkma, çıkartılma 

(ıskat), evlilik yollarıyla kaybedilmesini de düzen-

lemiştir. Kişinin kendi arzusuyla Osmanlı vatandaş-

lığından çıkabilmesi için, diğer şartların yanında 

Osmanlı hükümetinin iznini almış olması gerekliy-

di. Söz konusu izin, padişahın bu yöndeki iradesi 

üzerine verilecek bir belgeye bağlıydı. İznin veril-



Kendi kendinin hâkimi olmayan bir kimse hür değildir. A. Calaudius

mesini sağlayacak koşullarla ilgili kanunnamede bir 

açıklık bulunmamakla birlikte, 28 Cemâziyelâhir 

1310 (17 Ocak 1893) tarihli Tebdil-i Tabiiyyet Et-

mek İsteyenlere Verilecek Mezuniyetin Fî-mâba’d 

[Bundan Sonra] Memalik-i-Şâhaneye Avdet Etme-

mek Şartiyle İtası Hakkında Şûra-yı Devlet Kararı 

gereğince, Osmanlı vatandaşlığından (tabiiyyetin-

den) çıkmak isteyen kişiye veri-

lecek izin, tekrar Osmanlı top-

raklarına dönmemek şartına tâbi 

kılınmıştır31. Çünkü Osmanlı 

Devleti, uyrukluğunu terk eden 

vatandaşlarının ülkeyi terk etme-

leri ve sonradan da dönmemeleri 

konusunda ısrarlıdır. Devlet, ya-

bancıların kapitülâsyonlar gere-

ği yararlandıkları ayrıcalıklardan 

yararlanmak amacıyla kendi va-

tandaşlığından çıkanlara, bu ay-

rıcalıkları tanımamakta kararlıdır 

ve bu şekilde kötü niyetle vatan-

daşlık değiştirmelerin önüne geçe-

bileceğini düşünmüştür. Osmanlı 
vatandaşı olan kişinin gerekli 
“izin şartı”nı yerine getirmeksi-
zin yabancı bir devlet vatandaş-
lığını kazandığını iddia etmesi 
halinde ise Osmanlı Devleti, 
kazanılmış yeni vatandaşlığı ta-
nımayıp (yok hükmünde göre-
rek) kişiyi Osmanlı vatandaşı 
saymaya devam ediyor ya da bu 
kişiye Osmanlı vatandaşlığın-
dan çıkartılmış (ıskat edilmiş) 
gibi davranarak, Osmanlı ülkesi 
dışında ise dönüşünü yasaklaya-
biliyor, kişi Osmanlı ülkesinde ise kişinin ülke 
sınırları dışına sürülmesine karar verebiliyor-
du32. Osmanlı vatandaşlığından ıskat (çıkartılma) 

ise TOK’un 6. maddesinde düzenlenmiş ve kanun-

namede yürürlük süresince yapılan tek değişiklik, 

bu maddeye 3 Nisan 1917 yılında Zeyl Kanunu ile 

yapılan ekle söz konusu olmuştur. Zeyl öncesi sa-

dece iki ıskat sebebi kabul eden 6. maddeye, yeni 

ıskat sebepleri eklenmiştir.

Üzerinde durulması gereken hususlardan biri de 

Osmanlı Devleti’nde dini hükümlerden bağımsız 

bir uyrukluk düzenlemesi getiren ve soyut olarak 

Müslim ya da gayrimüslim yabancılarla evlenen Os-

manlı vatandaşı kadının vatandaşlığında değişiklik 

olacağını kabul eder görünen TOK’un, İslâm hu-

kukundan kaynaklanan Müslüman kadının Müs-

lüman olmayan erkekle evlenmesi 

yasağını da ortadan kaldırmış olup 

olmadığıdır. Acaba TOK, Müslü-

man olan Osmanlı vatandaşı ka-

dına, Müslüman olmayan yabancı 

devlet vatandaşı bir erkekle evlen-

me imkanı tanımış mıdır? Bu du-

rumdaki kadın, TOK’un 7. mad-

desi gereği, usulüne uygun olarak 

tabiiyyetini değiştirmiş sayılacak 

mıdır? TOK’un soyut hükümle-

ri bazında konuya yaklaşıldığın-

da, Müslüman kadın için de bir 
engel yok gibi gözükmektedir. 
Şöyle ki TOK, uyrukluk bağla-
mında Müslüman ve Müslüman 
olmayan tebaayı aynı hüküm-
lere muhatap etmiştir. Ancak 
aile hukuku alanında tebaaya 
dini hukuklarının uygulandığı 
da unutulmamalıdır. Müslüman 

kadın, evliliğe ilişkin durumların-

da İslâm hukukunun kapsamına 

girmektedir ve söz konusu hu-

kuk uyarınca Müslüman olmayan 

erkekle evlenemez. Tevfik Kamil 

bu durumu Müslüman kadın için 

“ehliyet yokluğu” şeklinde değer-

lendirmektedir33. Aydın da İslâm 

hukuku uyarınca Müslüman kadının, Müslüman 

olmayan erkekle evliliğinin “batıl evlilik” olduğu-

nu belirtmiştir34. Bu itibarla batıl evlilik, geçerli bir 

tabiiyyet kazanımının da sebebi olamayacaktır. Bu 
yasağa mezhep farklılığı nedeniyle uygulanmaya 
çalışılan “İranlı erkeklerle evlenme yasağı” da 
eklenirse, Osmanlı Devleti’nde Müslüman kadı-
nın, Müslüman olmayan erkekle evlenme imka-
nının bulunmadığı neticesine varılır.



Osmanlı vatandaşlığı, parçalanmış, cemaatler 

bazında [bireye, devletten (milletten) farklı, o dev-

letin (milletin) içindeki bir cemaate ait olmanın va-

tandaş olabilme imkanı verdiği] bir vatandaşlık an-

layışı değildir. Bu tespit sadece Osmanlı Devleti’nin 

Tanzimat dönemi için değil, Klasik dönemi için de 

geçerlidir35. Önceleri Osmanlı hanedanına olan 

sadakat, modernleşme süreci içerisinde Osman-

lı millet ve devletine sadakate (aidiyete) dönüş-

müştür. Gerçi bir yandan Osmanlı milletinden söz 

edilirken diğer yandan gayrimüslim cemaat örgüt-

lenmelerinin varlıklarını sürdürmeleri çelişki gibi 

görülmektedir36. Ancak söz konusu cemaat örgüt-

lenmelerinin hukuki yapılarının, siyasi iktidarla 

ilişkilerinin de iyi değerlendirilmesi ve dönemin de 

bir geçiş dönemi olduğunun göz ardı edilmemesi 

gerekir. Zira anayasal fermanlar ve anayasalarla 

eşit hak ve hürriyetlere sahip kılınmaya çalışı-

lan tebaa için, hukuk birliği -resepsiyon yolun-

dan da yararlanılarak- yeni kodifikasyonlarla 

sağlanmaya çalışılırken, tebaanın olabildiğince 

aynı hukuk kurallarına muhatap kılınması ve 

aynı yargı organları önüne gitmesi amaçlanmış-

tır. Fakat sonuç beş çeşit mahkemenin (ticaret, 

şeriat, nizamiye, cemaat, konsolosluk mahkeme-

lerinin) varlığı olmuştur.

Osmanlı siyasi iktidarının, Klasik dönemde de 

kendisine ait gördüğü insan unsuru -teknik olarak 

bu dönem için vatandaş kelimesi kullanılmasa dahi- 

bellidir. Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim reayası 

da onun Müslim reayası gibi ahalisini –tebaasını- 

oluşturur. Tanzimat döneminde değişen Osmanlı 

Devleti’nin tabiiyyetinin hükümlerinin –özellikle 

gayrimüslim reaya için- değişmesidir. Devlet yaptığı 

hukuki düzenlemelerle, bilhassa TOK’u yürürlüğe 

sokarak bu statüyü belirginleştirmiştir. Çünkü dev-

let çözülmeye, sahip olduğu toprakları kaybetmeye 

başladığı andan itibaren, Osmanlı devlet adamları 

ve düşünürlerinin ortak gayesi Osmanlı Devleti’nin 

bekasıydı ki Osmanlı tabiiyyetinin Müslüman ve 

Müslüman olmayan tebaa bakımından eşit koşulla-

ra bağlanması, bu gayenin gerçekleştirilebilme ko-

şullarından biri olarak görülmüştür. Müslümanlarla 

hukuki ve siyasi bakımdan eşit olan gayrimüslim 

tebaa, yeniden Osmanlı Devleti’ni sadakat odağı 

olarak görecek, Müslim tebaa ile Osmanlılık kimli-

ğinde buluşacaktı.
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nayasa yapmanın içinde barın-

dırdığı zorlukların bir ön kabule 

tabi olması; toplumda yaşayan insanla-

rın tümünün uzlaşmasının (consensus) 

reel gerçeklik karşısındaki durumuyla 

ilgilidir. Herkesi memnun etme gibi bir 

iddia taşımak zorunda olan bu metin-

ler, aynı toplumda yaşayan birbirinden 

farklı kesim veya bireylerin duygu ve 

düşüncelerini yansıttığı kadar bir ana-

yasadır. 

Hukuk tarihimizde de anayasa 

yapma sorunu, Tanzimat sonrası batı-

lılaşma hareketlerinin bir sonucudur. 

Osmanlı’nın Batı karşısında yenilmesi O’nun batıyı 

daha iyi tanımasına, değerlendirmesine ve Batı’dan 

faydalanmasına yol açmıştır.2 Batı’nın “ilmini fennini”3 

almayı düşünen yöneticiler yurtdışına öğrenci gön-

dermiş ancak bu öğrencileri bulundukları ortamdan 

soyutlamaya çalışmış iseler de bunda başarılı olama-

mışlardır. Zaman içinde de artık Batı’nın üstünlüğünü 

kabul eden yaklaşımlar artmıştır. Bu değişim ile birlik-

te sorunun çözümü artık Osmanlı ve İslam medeniye-

tinin köklerinde değil Batıda aranmaya başlanmıştır.4

Osmanlı’da anayasa yapımı tartışılırken önemle 

vurgulanması gereken husus, hem bu taleplerin hem 

de iktidarın yaklaşımının kendi koşulları içinde de-

ğerlendirilmesidir. Zira özgürlüklere kapı açan bir 

anayasa fikri herkesi cezbeden bir şeydir. Esasen bir 

anayasaya sahip olma fikri başlı başına kulağa hoş ge-

len bir fikirdir. Ancak toplumun dinamiklerinin göz 

ardı edilerek yapılacak düzenlemelerin 

ortada özgürlüğü yaşayacak bir toplum 

da bırakmayacağı muhakkaktır. Elbette 

burada aynı zamanda son zamanlarda 

güncel bir tartışma konusu olan, gü-

venlik veya kamu düzeni ile özgürlük 

dengesi sorununa da atıfta bulunuyo-

ruz. Şahsi kanaatimce, özgürlük esas-

tır; ancak bu özgürlüğü sağlayacak olan 

da güvenlik ve kamu düzenidir. Bura-

da bir kısır döngüden bahsetmiyoruz. 

Bilakis bir dengenin zaruretine vurgu 

yapıyoruz. 

Meşrutiyet döneminde de bir ana-

yasa yapılması fikri mevcuttur. İlk defa 

bir anayasaya sahip olma fikri Meşrutiyet sonrası has-

saten Jön Türklerde zuhur eden bir fikirdir. Ancak 

bu anayasanın “ne olduğu, topluma getirilerinin ne 

olacağı ve içeriğinin ne olması gerektiği” hususunda 

kimse bir fikir sahibi değildir. Aslında bu sorunsal 

sadece anayasa yapımına ilişkin bir sorunsal değildir. 

Batılılaşma hareketleri bağlamında ikicilik yaşamın 

her alanına hakimdir. Zihinler de bu ikicilikten nasi-

bini almıştır. Zira dönemin önemli muhalefet aktörleri 

olan Jön-Türklerin diğer bir çok konuda olduğu gibi 

bu konuda da kafaları karışıktır. 

Jön Türkler çok farklı düşüncelere sahip olmuş bir 

çoğu hayatının farklı dönemlerinde bunların birkaçı-

nın veya hepsini savunmuştur. Bu farklı fikirlerin bir 

arada olması nedeni ile de kurulan cemiyetler hiçbir 

zaman net bir politika yürütememişlerdir. Çeşitli ce-

miyetlerdeki İslamcı-Osmanlıcı-Türkçü politikalar 

ve bunların arasındaki dönemsel geçişlerin de sebebi 

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE

ANAYASA YAPMA SORUNU



Özgürlük ruhu ağırlıklardan ve kirlerden arındırmakla mümkün. Yoksa bedenin dilediğini yapabilme saçmalığı değildir. Hasan Nail Canat

farklı fikirdeki muhalefet gruplarını küstürmeme iste-

ğidir.5 Jön Türkler bir sınıflamaya tabi tutulamayacağı 

gibi hangi konularda iştirak ve ittifak6 halinde bulun-

dukları da tespit edilemez. Jön Türklük cemiyetlerinin 

tüzükleri incelendiğinde, bunların siyasal program ol-

malarından çok7 genelde cemiyetin 

işleyişine ilişkin teknik programlar 

olduğu görülür. Akılcı olanları, laik-

lik yanlıları, pozitivistleri, İslâmcıları 

vardı ancak sağlıklı, oturmuş fikir-

leri, tutarlı bir ideolojileri yoktu. 8 

Özellikle Türkiye’de bulunan kad-

ro siyasi ve fikri bir derinliğe sahip 

değildi. Onlara göre tüm sorunla-

rın kaynağı istibdattı ve tek çözüm 

yolu da Meşrutiyetti.9 Jön Türklerin 

gerek muhalefet gerekse de iktidar 

döneminde yaptıkları uygulamalar, 

ağızlarına pelesenk ettikleri hürri-

yet, eşitlik gibi kavramlara da inan-

madıklarını gösterir. Jön Türkler bir 

program etrafında birleşemedikleri 

gibi birbirleri ile sürekli didişmiş-

lerdir.10 Kuntay’ın Yeni Osmanlılar 

için yaptığı; “Slogan Meşrutiyetti, 

ama galiba 245 tane Yeni Osmanlı 

olduğu gibi, 245 tane de Meşrutiyet 

vardı... Yeni Osmanlılar istemekte 

değil istememekte birleşmişlerdi.” 

yorumu aynen Jön Türkler için de 

geçerliydi. 11 Jön Türklerde köklü 

bir düzen değişikliği fikri olmadı-

ğının belirgin bir göstergesi de, tek 

amaçlarının beceriksiz kabul ettik-

leri hükümdarı yönetimden uzak-

laştırmak olması ve onun yerine iyi 

bir hükümdar getirmek istemeler-

dir. Hanedanlık kurumuna yönelik 

bir tartışma yoktur ve saltanat varlı-

ğımızın esası sayılmıştır.12 Yapılan eleştirilerde Sultan 

Abdulhamid’in şahsı hedeftir ve hanedanlığın Osman-

lı ailesinin kanuni hakkı olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Hatta Jön Türkler’in fikri derinlikten yoksunluklarına 

dair şu anekdot dikkat çekicidir: Jön Türkler’den Ah-

med Rıza, Sami Paşazade, Doktor Nazım, Dr. Bahaet-

tin Şakir13, Dr. Nihad Reşad, Dr. Sabri, Fazlı, Ali Hay-

dar Mithat, Hüseyin Tosun ve Milaslı Murad Beyler 

Prens Sabahattin’den bir program hazırlamasını talep 

ederler.14 Buna göre Prens Sabahattin’in yazdığı prog-

ram tartışılacak ve mutabakat sağlanırsa bu programa 

göre çalışmalar yapılacaktı.  Prens Sabahattin 

bunun üzerine programını ortaya 

koyar ve tartışmaya açar. Programa 

Ahmet Rıza ve Dr. Bahaettin, Şakir 

ve Nazım Beyler temel fikir itiba-

riyle karşı çıkar ve programı eleş-

tirirler. Bu kimseler eleştirilerinin 

temelini; ademi merkeziyet merkez 

yok demektir, merkez olmayınca da 

memleket de olmaz çıkarımına da-

yandırmaktaydılar. Prens Sabahat-

tin ve taraftarları bu ilkenin siyasal 

savunmasından önce adem-i mer-

keziyet ilkesinin Kanun-i Esasi’de 

de yer aldığını, Kanun-i Esasiyi 

hayata geçirmek isteyen kimselerin 

bu eleştirilerinin tutarsız olduğunu 

belirtirler. Muhalifler bu kelimenin 

Kanun-i Esasi’de olması halinde ka-

bul edileceğini belirtmeleri üzerine 

kanun getirilir ve 108. maddede15 

bu kavramın yer aldığı görülür. 

Buna rağmen muhalifler düşünme 

süresi isterler toplantı dağılır ve bir 

daha toplanmaz. Bu tartışmalar es-

nasında adem-i merkeziyet fikrinin 

Kanun-i Esasi’de olup olmadığına 

bakılırken Dr. Nazım’ın sarfettiği 

’10 yıldır buradayım ama ilk kez 

Kanun-i Esasi’yi okuyacağım’ sözü 

tek arzuları Kanun-i Esasi’nin haya-

ta geçirilmesi olan Jön Türkler’in ne 

kadar derinlikten yoksun oldukları-

nı göstermesi açısından ilginçtir.16

Yığınla soruna rağmen, yine de 

Sultan II. Abdulhamit Kanun-i Esasi adlı ilk anayasa 

metnimizi yürürlüğe sokmuştur. Ancak çok kısa bir 

süre sonra içinde yığınla çelişki ve eksiklik bulunduran 

bu anayasayı askıya almıştır. Bu anayasanın gerçekten 

bir anayasa olup olmadığı, nitelik ve içerik olarak ana-

yasa kavramını ne kadar karşıladığı tartışmalıdır. Meş-

rutiyet Dönemi’nde asıl sorun bir anayasa yapılması 



değil tam aksine gerçek bir anayasa yapılamamasıdır. 

Zira bir şeyi aslına uygun yapmamak o şeyi yapmak 

manasına gelmemektedir. Ortada adı anayasa olan bir 

metin vardır. Ancak içerik olarak bir anayasada olması 

gereken temel şeyler eksiktir. Aşağıda ayrıntısına deği-

neceğimiz Kanun-i Esasi’nin 113. maddesi sanırım ne 

demek istediğimizi daha iyi anlatır.

A. KANUN-İ ESASİ’DE YÜRÜTME 

12 fasıl ve 119 maddeden oluşan 1876 

Anayasası’nda Yürütme yetkisi devletin ve yürütme 

gücünün başı olan Padişaha aittir. Padişah bu yetkiyi 

atanmaları ve azilleri kendi yetkisinde olan vekilleri 

marifetiyle kullanır. Son söz padişahındır. Padişa-

hın yetkileri karşısında ne Heyet-i Vükela’nın ne de 

Meclis’in gerçek anlamda bir kıymeti harbiyesi var-

dır.17 Keza Kanun-i Esasi’nin 113. Maddesi ile padi-

şaha öyle bir yetki verilmiştir ki bu bile tek başına pa-

dişahın tek otorite olması için yeterlidir. Söz konusu 

madde padişaha sürgün yetkisi veren maddedir: 

“Mülkün bir cihetinde ihtilal zuhur edeceğini mü-

eyyid asar ve emarat görüldüğü halde Hükumeti se-

niyenin o mahalle mahsus olmak üzere muvakkaten 

(idarei örfiye) ilana hakkı vardır. (İdarei örfiye) kava-

nin ve nizamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden 

ibaret olup (idarei örfiye) tahtından bulunan mahal-

lin sureti idaresi nizamı mahsus ile tayin olunacaktır. 

Hükumetin emniyetini ihlal ettikleri idarei zabıtanın 

tahkikatı mevsukası üzerine sabit olanların memaliki 

mahsurai şahaneden ihraç ve teb’id etmek münhası-

ran Zatı Hazreti Padişahinin yedi iktidarındadır.”

Padişaha sürgün yetkisi veren bu madde, esası te-

mel hak ve hürriyetler olan anayasanın genel hukuk 

perspektifi açısından özüne ve ruhuna aykırıdır.

Meşruti (anayasal) bir sistemde bakanlar kuru-

lunun ve parlamentonun sahip olması gereken pek 

çok önemli yetki padişahta toplanmıştır. Heyet-i 

Vükela (Bakanlar Kurulu) başkan ve üyeleri padişah 

tarafından seçilip atanırlar ve görevden alınabilirler. 

Heyet-i Vükela sadrazamın başkanlığında toplanır 

ve ‘umuru mühimme’ (önemli konular)’ yi görüşür. 

Kanun-i Esasi’nin 28.maddesinde belirtildiği üzere 

Heyet-i Vükela’nın alacağı kararların uygulanabilme-

si için padişahın onayı, bir İrade-i Seniye’nin çıkması 

gereklidir. Bu durumda Heyet-i Vükela’nın seçimi ve 

işleyişi konusunda tek ve gerçek söz sahibi olan padi-

şah, yürütme organının kendisidir.18 Padişahın şahsı 

, mukaddes ve sorumsuzdur.19 Bakanlar Kurulu’nun 

yasama organı ile ilişkisi meclise karşı bir sorumlu-

luk niteliğinde olmaktan ziyade bir bilgi istendiğinde 

verme şeklindedir. Hatta bu bilgi bile verilmeyebilir.20

Bakanlar Kurulu meclis toplantıda olamadığı za-

man, devletin önemli bir sorunu veya genel kamu 

düzenini korumak amacı ile KHK çıkarabilir. Meclis-i 

Mebusan toplandığında bu kararnameler onun onayı-

na sunulur. Aynı koşullarda Bakanlar Kurulu sıkıyö-

netim de ilan edebilir.21

B. KANUN-İ ESASİ’DE YASAMA

Yasama yetkisi, biri halk tarafından seçilen “Me-

buslar Meclisi”, diğeri Padişah tarafından atanan 

“Ayan Heyeti” olmak üzere iki ayrı meclisten oluşan 

“Meclis-i Umumiye” tarafından kullanılır. Mebuslar 

meclisi üyeleri, her elli bin erkek nüfusa bir mebus 

karşılık gelmek üzere 30 yaşını bitiren ve medeni hak-

lara sahip olan Osmanlı vatandaşları arasından seçilir. 

Seçim iki dereceli ve gizli oy ile yapılır. Mebuslar dört 

sene için seçilir.22

Ayan Meclisi üyeleri ise, devlet adına iyi hizmetleri 

ile tanınmış, işleri ve eserleri ile memleketin güvenini 

kazanmış ve 40 yaşını bitirmiş kişiler arasından re’sen 

padişah tarafından atanır. Ayan Meclisi üyelerinin sa-

yısı, Mebuslar Meclisi üye sayısının üçte birini geçe-

mez. Ayan Meclisi üyeliği ancak ölümle son bulur.23 Bu 

meclisin görevi ise Mebuslar Meclisince kabul edilen 

kanun layihalarını tekrar incelemektir. Bu inceleme 

sonunda, şeriat hükümlerine, padişahın hak ve imti-

yazlarına, vatandaşların hürriyetlerine, Kanun-i Esasi 

hükümlerine, devletin mülki tamamlığına, memleke-

tin iç güvenliğine, vatanın müdafaa ve muhafazası ile 

memleketin umumi ahlak ve edep kurallarına aykı-

rılık görürse, ya kesin olarak reddeder, ya da değişti-

rilmek ve düzeltilmek üzere Mebuslar Meclisi’ne geri 

gönderir. Kabul ettiği kanun tasarılarını Padişahın 

onayına sunulmak üzere Sadaret makamına yollar.24 

Yasama yetkisi bakımından parlamentonun iki ka-

nadı eşit durumdadır. Heyet-i Ayan’ın üye sayısının az 

olması, Meclisi Mebusan’ın daha etkin olduğu anlamı-

na gelmez. Zira iki meclis ayrı ayrı toplanır.25



Özgür toplum, azınlık olmanın güvenli olduğu toplumdur. Adlai Stevenson

Yasamada da padişah lehine bazı durumlar bu-

lunmaktadır. Öncelikle meclislerin çalışabilmeleri ve 

çalışma sürelerinin padişahın takdirine bırakılma-

sı yasama faaliyetlerini de bir nevi padişahın iznine 

tabi kılmaktadır. Bu bağlamda Meclislerin başkan ve 

başkan yardımcıları da padişah tarafından re’sen veya 

önerilen adaylar arasından seçilir. Yine meclis-i umu-

mi üyeleri padişaha sadakat hususunda yemin ederek 

göreve başlarlar.

Asıl yasama organı durumunda olan meclisler, 

ancak kendi görev alanlarını (vazife-i muayyene) ilgi-

lendiren konularda yasa önerisinde bulunmaya yetki-

lidirler. Vazife-i muayyene’nin ne olduğu ise muayyen 

değildir.26

Kanun-i Esasi ile kurulan yeni sistemin tek temsili 

ve demokratik organı sayılabilecek Meclis-i Mebusan, 

yasama faaliyetleri hususunda bir serbestliğe sahip 

değildir. Bu heyet; Padişah, Meclis-i Vükela, Heyet-i 

Ayan ve Şura-yı Devlet tarafından bir dörtgenle kuşa-

tılmıştır.

C. KANUN-İ ESASİ’DE YARGI
Kanun-i Esasi’de bir güç olarak yargıdan değil 

‘Mahkemeler’den söz edilmektedir. Anayasa yargı yet-

kisinin kullanılışının gerektirdiği asgari güvencelere 

de yer vermektedir. Yargıçların özlük işlerinin yasayla 

düzenlenmesi ve bir cürümle mahkum olmadıkça az-

ledilememeleri, mahkemelerin her türlü müdahaleden 

korunması ve bağımsızlığının sağlanması hükme bağ-

lanmıştır. Savcılık kurumu da anayasallaştırılmıştır.27 

Klasik dönemde de kadılar bölgelerindeki idare-

cilerden bağımsız olarak yargı görevini yerine getir-

mişlerdir. Yöneticilerin kendilerine müdahaleleri veya 

yargı görevini bizzat yürütmeleri kural olarak söz ko-

nusu olmamıştır.28 

Kanun-i Esasi, davaları olayların niteliğine göre 

şer’iye ve nizamiye olmak üzer ikiye ayırmıştır. Şer’i 

davlar için şer’i mahkemeler, nizami davalar için de 

nizami mahkemeler tesis etmiştir. Şer’i mahkemelerin 

konusuna aile, miras, velayet ve veraset gibi mesele-

ler girerken, nizamiye mahkemelerinin konusuna ise 

ceza davaları ve yeni yürürlüğe giren yasaların konu-

suna giren meseleler girmiştir. Her iki mahkemenin 

hakimleri azlolunamaz.29

Bu iki mahkemenin dışında çalışması padişahın 

iznine bağlı olan ‘Divan-ı Ali’ (Yüce Divan) isimli bir 

mahkeme daha vardır. Bu mahkeme 10’u Ayan’dan, 

10’u Şura-yı Devlet’ten, 10’u da Temyiz Mahkemesi 

başkan ve üyelerinden gelen otuz kişiden müteşekkil-

dir.30

Mahkemeler alenidir. Savunma bir hak olarak var-

dır. Yasal istisnalar dışında özel mahkemeler veya hü-

küm verme yetkisini haiz komisyonlar kurulamaz.31

D. KANUN-İ ESASİ’DE TEMEL HAK VE ÖZ-
GÜRLÜKLER

Klasik anlamda birçok anayasada bulunan hak ve 

özgürlükler gibi, Kanun-i Esasi’de de temel hak ve öz-

gürlüklerle ilgili hükümler mevcuttur.

Bütün Osmanlılar kişisel özgürlüğe sahiptir. Kişi-

sel hürriyet her türlü saldırıdan korunur. Hiç kimse 

yasada belirtilen sebepten başka bir gerekçe ile tutuk-

lanamaz. Din ve vicdan özgürlüğü devletin güvencesi 

altındadır. Basın hürriyeti yasal sınırlar içinde kabul 

edilmiştir. Gerek şahsen gerek grup adına kamuya ait 

bir konu için ilgili makamlara ve Meclisi Umumiye 

dilekçe ile başvuru hakkı tanınmıştır. Yasalar önünde 

herkes eşittir. Herkesin konutu saldırıdan masundur, 

kanun hükümleri dışında kimsenin konutuna girile-

mez. İşkence ve eziyet yasaktır.32

Kanun-i Esasi’de modern bir anayasada olması ge-

reken esasların hemen hepsine rastlamak mümkün-

dür.33 Yukarıdaki hükümlerin modern anayasalarda 

bulunan hak ve özgürlüklerden tek farkı bu özgürlük-

lerin güvence altına alınmamış olmasıdır.34 Bu hak ve 

özgürlüklerde dikkati çeken bir husus da müslüman 

ve müslüman olmayan vatandaşların bu hakları kul-

lanmada eşit olmasıdır.35

1876 Kanun-i Esasisinin bir unsuru olarak özgür-

lüklere bir ilke olarak yer verilirken, mahkemelerin 

bağımsızlığı da bu özgürlüklerin güvencesini teşkil 

etmiştir.36



E. DEĞERLENDİRME

Padişah yürütme ve yasama kurullarının oluşumu 

üzerinde son derece etkilidir. Heyet-i Vükelanın ve 

Heyet-i Ayan’ın oluşumunda tek söz sahibidir. Oluşu-

mu padişah iradesine bağlı olmayan tek kurul Meclis-i 

Mebusan’dır.37

Ayan Heyeti’nin atama ile kurulması ve Heyet-i 

Mebusan’ın da gerçek anlamda seçime dayalı olma-

yışından ötürü, o tarihte Avrupa’nın başka bir çok 

ülkesindeki parlamentolar gibi38, ilk Osmanlı anaya-

sa sistemi de parlamenter değildir. Nitekim İngiltere 

modelinde kendini bulan parlamenter sistemin temel 

özelliği “seçime dayanan ve az çok temsil niteliği olan 

bir parlamentoya karşı sorumlu bir hükümetin bulun-

masıdır.”39 

Buna karşılık 1876 Anayasası erkler ayrımı yap-

mış, ancak ülkenin şartları yürütmeyi yasama karşı-

sında güçlü kılmayı gerektirmiştir. Padişahın bir an-

lamda yürütmenin de yasamanın da başı olduğu fakat 

yargının bağımsız olduğu 1876 anayasasına göre kuv-

vetler ayrımının gerçekleştiği söylenebilir.40

1876 Kanun-i Esasisi, Yürütme ve Yasama yetkileri 

arasında parlamentarizmin zaruri kıldığı şekilde, den-

ge esasına dayanan veya yürütme yetkisinin yasama 

yetkisine tabiiyetini sağlayan bir ayrılığı kapsamamak-

ta, parlamenter rejimin kriterlerini ihtiva eylemekten 

uzakta, yürütme ve yasama organı arasında padişa-

hın mutlak denetiminde olan yürütme organı lehine 

bir dengesizlik yaratmıştır. Fakat buna rağmen 1876 

Kanun-i Esasisi, siyasi organların çokluğunu, yürütme 

ve yasama organlarının mevcudiyetini de mümkün 

kılmaktadır. Bu durum nazar-ı dikkate alındığında, 

Kanun-i Esasinin hükümleri arasındaki ilişkiler in-

celendiğinde, bazı hukukçulara göre 1876 Anayasası 

parlamentarizm yerine, ‘Kabine Hükümeti’41 diye ad-

landırılan bir sistemi getirmiştir.42

1876 Anayasası, padişahın gerektiğinde Mebuslar 

Meclisini toplantıya çağırıp, dağıtabilmesine imkan ve-

rirken, milletvekillerine bakanlar kurulunu düşürme 

yetkisi tanımamıştır. Bu durum gelişmiş parlamenter 

sistemlerde görülen sembolik devlet başkanının duru-

mundan farklıdır. 43 Meclislerde görüşülecek yasa öne-

rilerini, önceden görüp onaylamak yetkisi padişahta 

olduğu gibi, Ayan Heyeti ve Mebusan Meclisi’nin üye-

leri padişaha bağlılık yemini etmek zorundaydılar.44

Kanun-i Esasi, İmparatorluk’taki demokrasi hare-

ketleri içinde sadece şeklen ve ismen yer almıştır. Yü-

rütme, parlamento ve kişi hürriyetleri şekilden ibaret-

tir. Esasta bütün devlet kudreti ve yetkileri padişahta 

toplanmış, diğer devlet organlarının fonksiyonlarını 

yerine getirmede padişahın iradesine bağlı bir sistem 

kurulmuştur.45

Bugünkü anlamda parlamenter sistemden söz edi-

lemeyecekse de , 1876 Kanun-i Esasisinin uygulanma-

sında, gerek milletvekilleri ve gerekse bazı sadrazam-

ların davranışları, parlamentarizmin gerçekleşmesine 

doğru bir gidişin de haberciliğini yapmaktadır. Yani, 

parlamenter rejime özgü bazı ilkeler kendini uygula-

mada gösterebilmiştir. Padişah ile bakanlar, yürütme 

ile yasama organı ve padişah ile parlamento arasındaki 

ilişkiler parlamentarizme doğru bir eğilimi sergilemiş-

tir.46

Öte yandan egemenlik hakkının artık sadece pa-

dişahta olmaması, milletin de siyasal bir varlık olarak 

katılımının olması hususu, dikkatten kaçırmamayı ge-

rektirecek kadar önemlidir.47

Nihai olarak içinde yığınla sorun taşıyan bu me-

tin 1908 yılına kadar askıda kalmış ve Jön Türklerin 

yoğun muhalefeti neticesi 1908 yılında II.Abdulhamit 

yeniden Meşrutiyeti ilan etmiştir. Ancak Mevcut 

Kanun-i Esasi’nin değiştirilmesi gerekliliği ortadadır. 

Nitekim 1909 yılında çok kapsamlı bir değişikliğe gi-

dilmiştir.

Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra 27 

Ağustos 1909’a kadarki geçen süre Meclis’in birinci 
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dönemidir. Bu dönem, İkinci Meşrutiyet’in en dina-

mik, en verimli dönemidir ve gerçek manada çok par-

tili bir yaşamı kapsar.48 Meclis bu dönemde yasama 

çalışmalarını hızlandırmış ve bir çok ıslahat formunda 

kanun çıkartmıştır. 31 Mart Olayı’ndan sonra parla-

menter rejim için çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar 

sonunda 21 Ağustos 1909 tarih ve 130 numaralı ka-

nunla49 1876 anayasasının bazı maddeleri değiştiril-

di, bazıları ilga edildi.50 21 madde değiştirilirken, bir 

madde kaldırıldı ve üç yeni madde eklendi. Gerçek 

parlamenter yaşam önünde engel teşkil eden bir çok 

madde değiştirilmiştir. Bu yasama işlemleri öylesine 

boyutludur ki Anayasa hukukçularından bir çoğu ya-

pılan yasama işlemlerini ‘1909 Anayasası’ olarak nite-

lemişlerdir.51 Bu değişiklik ile, anayasa tatbikatımızda 

‘Parlamenter Hükümet Sistemi’52 kabul edilmiştir. 53

Sultan Abdulhamid’ten sonra padişah olan Sultan 

Mehmet Reşat, parlamentarizmdeki devlet başkanının 

özelliklerini, uysal yaradılışlı olma ve istibdat hevesli-

si olmama yönleriyle taşımaktaydı. Bu nedenle devlet 

başkanına düşen sembolik yetkileri yüklenmeye elve-

rişliydi. Böylece parlamenter rejim için gerekli, uygun 

devlet başkanı koşulu yerine gelmiş oluyordu.54

Bu anayasal değişiklikleri, çok kapsamlı olması 

açısından, bazı hukukçular, 1961 Anayasası’nda, 20 

Eylül 1971 yılında yapılan değişikliğe de benzetmiş-

lerdir. 55

Söz konusu değişiklikler parça parça olmakla be-

raber bütüncül olarak bakıldığında, amacı açıkça belli 

bir anayasa değişikliğini ifade ediyordu. Parlamentoyu 

güçlendirmek, tahtı da zayıflatmak amacıyla hem sul-

tanın hem de onun atadığı Sadrazamın statü ve yetkisi 

kısıtlandı. Bunun sonucu olarak yürütme organının 

zayıflaması, sonradan yine Jön Türkleri zor durumda 

bıraktı. Jön Türklerin yürütmeyi yeniden eski güçlü 

haline getirme çabaları sonraki on yılın anayasa mü-

cadelelerinin temel nedeni oldu.56

Yeni bir anayasa hazırlamak yerine değişiklik yo-

luna gidilmesinin nedenini Bülent Tanör şöyle açıklar:

“ 31 Mart Ayaklanma’sının bastırılmasından son-

raki günler yepyeni bir anayasanın yapılmasını müm-

kün kılacak türden değildi. Uzun süre anayasa işiyle 

oyalanmaya imkan yoktu. Ayrıca meclis kendini yeni 

anayasa yapmakla görevli ve buna yetkili bir kuru-

cu organ olarak da görmüyordu. Bu nedenle Kanun-i 

Esasi’de esaslı bir değişiklikle yetinildi”57

Kanun-i Esasi’nin değişmesiyle, Meclis’in feshi, 

toplantı müddeti, vekillerin tayin ve sorumluluğu, 

vekillerle Meclis arasında çıkabilecek ihtilafların halli 

şekli, yasa teklifi ve müzakeresi, Meclisçe kabul olu-

nan yasaların yürürlüğe konulması usulü daha liberal 

esaslara bağlanmıştır.58

1909 değişikliğinden sonra, devletin yürütme 

fonksiyonunu icra edecek ve bununla ilgili yetkileri 

kullanacak organlar, Padişah ve Bakanlardır. Bunlar-

dan Padişah yürütme faaliyetini temsil eden en yüksek 

organdır. Bakanlar, bu faaliyeti gerçekleştiren, onunla 

ilgili yetkileri fiilen kullanan ve bütün bunlardan mü-

tevellit siyasi sorumluluğu yüklenen kimselerdir. Bu 

değişiklikle birlikte padişaha geniş yetkiler tanınmış-

tır. Fakat, parlamentarizmin icaplarına uygun olarak, 

bu yetkiler, gerçekte Bakanlar tarafından kullanılacak-

tır.59

1909 değişikliği ile devletin faal yürütme organları 

olan bakanların siyasi ve hukuki durumlarını da par-

lamentarizm icaplarına uygun bir nitelik kazanmıştır. 

1909 Anayasası reformlarıyla60 kabineyi seçmekte ve 

kurmakta sadrazamın sorumlu olduğu belirtilmiştir. 

Devlet başkanının sadrazam ve dolayısıyla bakanları 

tayin yetkisi, bakanlar hakkında kabul edilen siyasi 

sorumluluk esası ile gerçekte kıymetten düşürülmüş-

tür; çünkü, padişah ancak, meclisten güvenoyu ala-

bilecek, eski tabirle ‘meclisin itimadına şayan’ birini 

sadrazam olarak atayabilir.61 Bakanların seçiminin 

sadrazam yani başbakan tarafından yapılması ve padi-

şahın onayına sunulması parlamenter rejimin gerekle-

rine uygundur.62

Öte yandan hükümetin genel politikasından do-

layı bakanların kollektif sorumluluğu ilk kez tespit 

edilmiş; azil, istifa, vazifeyi uzatma gibi sorunlarda 

kabine, hükümdar ve parlamento arasındaki ilişkiler, 

bütün Jön Türk dönemi boyunca şiddetli anayasa mü-

cadelelerinin konusu olarak kalmıştır.63

Anayasa asıl parlamenter görünüşünü veren deği-

şiklik, hükümetle Meclisi Mebusan arasındaki ilişki-

lerde yapılmıştır. Bakanlar Kurulu-Meclis anlaşmazlı-

ğında Meclise üstünlük verilmiştir.64 Bakanlar Kurulu 

padişaha değil, yasama meclisine karşı sorumlu hale 

getirilmiştir.65 Yasama-yürütme ilişkileri yasama lehi-

ne bozulmuştur.66



Kanuni Esaside yapılan deği-

şikliklerle, Osmanlı idarecilerinin 

yetkileri sınırlanmış, meclisin üs-

tünlüğüne dayanan yeni bir sistem 

kurulmuştur. Devlet yine teokratik 

bir bünyeye sahiptir. Monarşik sis-

tem varolmakla beraber meşruti bir 

yönetimin67 özelliklerini taşıyan bir 

yönetim oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Ancak bu değişiklikler hukuksal ve 

siyasal mekanizmanın normal şart-

larda işlemesini normal kılmamıştır. 

Bunun nedeni ise iktidardaki İtti-

hat ve Terakki’nin hiçbir eleştiri ve 

muhalefete imkan vermemesi, her 

şeyde kendi nüfuz ve hakimiyetini 

sağlayacak tarzda davranmasıdır.68

Fakat monarşinin sınırlandığı da 

bir gerçektir. Nitekim padişah yine 

devletin başıdır; fakat , hem Anaya-

saya bağlılık andı içme yükümlülü-

ğü altına girmiş ve ödenekleri yasaya 

bağlanmış hem de bakanlar kurulu-

nun oluşumu üzerindeki yetkilerini 

büyük ölçüde kaybetmiştir.69

Yürütme organının başı olan 

hükümdarın yetkileri belirtilmiş ve 

sınırlanmıştır70; bu yetkilerden ço-

ğunu kullanmak hakkı dolayısıyla 

hükümete verilmiştir. Bundan böyle 

padişah “İrade-i Seniyyeleri” ilgili 

bakan ve sadrazam imzaları bulun-

mazsa hükümsüz olacaklardı.71

Parlamentarizmin gerektirdiği, 

siyasi organlar arasında karşılık-

lı müdahale ve işbirliğinin sonucu 

olarak, yasama organı, yürütme or-

ganlarına karşı, onları gerektiğinde 

yerlerinden uzaklaştırabilmek gibi 

bir yetkiye sahip kılınmıştır. Nite-

kim parlamentarizmin zorunlu kıldığı unsurlardan 

biri, yürütme organlarının iktidara gelebilmeleri ve 

yerlerini koruyabilmeleri için yasama organının güve-

nini kazanmaları ve bu güveni devam ettirmeleridir.72 

Değişikliklerle parlamentoya hükümeti denetleme ve 

gerekli gördüğünde güvensizlik oyuyla düşürme yet-

kisinin verilmesi, parlamentarizme 

geçiş yolunu açmıştır.73

Anayasada 1909’da yapılan de-

ğişiklikle, parlamentoya sunulacak 

yasa önerilerinin padişahça uygun 

görülmesi zorunluluğu kaldırılmış-

tır.

Meclisin gerek kendi başkan 

vekillerini seçme hususundaki ser-

bestliği gerek mebuslara kanun 

önerme yetkisi verilerek yasama 

organının bağımsızlığı tanınmış ve 

yetkileri genişletilmiştir. İki ay için-

de Padişahın onamayıp geri gönder-

diği kanunların, ikinci bir görüşme 

sonunda üçte iki çoğunlukla yeni-

den kabul edilmeleri durumunda, 

Padişahça onanması mecburiyeti 

konularak, hükümdarın yasama 

işlerine engel olma yetkisi sınırlan-

dırılmıştır.74 Meclisin dağıtılması 

yolunda Padişahın sahip bulunduğu 

haklar da koşullara bağlanarak iyice 

sınırlandırılmıştır.75 1909 değişikliği 

ile siyasi sorumluluk-fesih simetriği 

sağlanmıştır. Fesih hakkı yine pa-

dişahta olmasına rağmen bu yetki, 

sınırsız ve koşulsuz değil, sınırlı ve 

kimi koşullara bağlanmış bir hak-

tır.76

1909 değişikliği ile yargının dü-

zenlenişinde, önceye göre bir deği-

şiklik yapılmamıştır.77

İkinci Meşrutiyetin anayasa hu-

kuku bakımından dikkati çeken 

özelliklerinin başında, Osman-

lı Devlet Sistemi’nin bu dönemde 

hiç olmazsa biçimsel açıdan parla-

menter bir nitelik kazanmasıdır.78 

1909 değişiklikleriyle Osmanlı 

İmparatorluğu’nun mutlak monar-

şiden kesin olarak çıktığı ve sınırlı monarşi dönemine 

girdiği yorumu da yapılmıştır.79

1909 değişikliğiyle devletin şer’i80 niteliği artırıl-

mıştır. Tutuklama ile cezalandırmanın, yasa dışında 

bir de şeriata dayanması gerektiğinin anayasada yer 

alması bunun göstergesidir.81
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Her ne kadar 1909 değişikliklerinden sonra devle-

tin monarşik ve teokratik niteliği olduğu gibi korun-

muşsa da; öngörülen siyasal sistemde ve organların 

kuruluş ve işleyiş biçimleri açısından anlamlı değişik-

likler yapılmıştır. Başka bir deyişle 1909 değişikliğin-

de, 1876 Kanuni Esasisi temel alınmışsa da, meclisin 

yetkileri genişletilerek, anayasanın meşruti yönetim ve 

halk egemenliği ilkeleriyle biraz daha bağdaştırılması-

na çalışılmıştır. 1909 Anayasasının dayandığı en genel 

ilke, devlet işlerini birbirinden ayırarak bunları ayrı 

organlara bırakmak ve bu organlar arasında bir çalış-

ma birliği ve karşılıklı denetim ilişkisi kurmak olmuş-

tur ki bu da parlamentarizmin ta kendisi demektir.82

1909 değişiklikleri kişi hak ve özgürlüklerinde 

de bazı değişiklikler yapmıştır. Bunlardan en önemli-

si ,daha evvel de belirtildiği gibi, padişahın “sürgün” 

yetkisinin kaldırılmasıdır. Bunun yanında bu bağlam-

da, Toplantı ve Dernek kurma özgürlüğü tanınmış, 

basın özgürlüğü genişletilmiş ve haberleşme hürriyeti 

güvence altına alınmıştır. Kişi dokunulmazlığı, çalış-

ma, ticaret ve san’at hürriyeti, mal emniyeti ve tasarruf 

hakkı, kanuni hakim güvencesi kabul edilmiş, müsa-

dere, angarya, işkence, ve her türlü eziyet yasaklan-

mıştır.83

Parlamenter rejim, bizde, ilk defa II. Meşrutiyet ile 

gerçekleşmiştir. Kanun-i Esasi’nin 1909 değişik şekli-

ne göre devletin esas fonksiyonları bölünerek bunla-

rın yapılmalarını sağlayan organlar arasında görev ve 

yetki paylaşımı gerçekleştirilmiş; siyasi güç ve yetkiler 

birbirinden ayrılarak farklı organlara verilmiştir.84

Öte yandan meclisin kullandığı yasama yetkisinin 

tam ve bağımsız olmadığı belirtilmelidir. Mebusan 

Meclisinin aldığı herhangi bir yasama kararının yü-

rürlüğe girebilmesi için, üyeleri padişahça atanan ve 

bir temsil niteliğinden yoksun olan Ayan Meclisi’nin 

kabulü ve padişah onayının alınması zorunludur. Yine 

1909 Anayasası (m.36) kanun hükmünde kararname 

(Kanun-u Muvakkat) çıkarma yetkisi verdiği, yürütme 

organına belli bir ölçüde yasama işlemine katılma im-

kanı tanımıştır.85

Meclis’e önerilen kanun tasarılarında genel eğilim, 

merkezi otoritenin gücünü artırma yönündeydi ve bu 

eğilimin nedeni de İttihat ve Terakki’nin sahip oldu-

ğu, hükümete tanınacak merkeziyetçi yapı sayesinde 

ülkenin birlik ve beraberliğinin sağlanacağı düşün-

cesiydi. Yasalarla kişisel eylemler ve gösteri yapmak 

olanaksız hale getirilmekteydi. Basın ve yayınla ilgili 

kanunlarda ise basın ve düşünce özgürlüğü kısıtlanı-

yordu. Ayrıca ünlü “Tatil-i Eşgal” yasası da bu dönem 

yasalarındandır. Bu yasayla işçi hareketleri ve grevleri 

yasaklanmaktaydı.86

Sosyal bir bilinçlenme, başka bir tabirle, sistematik 

bir düşünce akımının ürünü olmayan Kanun-i Esasi, 

Tanzimat ve öncesi ortamda yetişen, bu dönemde ger-

çekleşen yenilik ve uygulamaları yeterli bulmayan, va-

tanın kurtuluşunu meşruti bir sistemin kurulmasında 

gören başta Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa 

olmak üzere küçük bir grubun uğraşılarının ürünü-

dür. Yani Kanun-i Esasi, toplumsal bir dinamizmin 

oluşturduğu zorunluluğun sonucu değil çok az sayıda 

insanın meşruti yönetim özlemlerinin ve bu yolla va-

tanı kurtarabileceklerine yönelik inancın ürünüdür.87

Osmanlı’da anayasal hareketlerin etkileşiminin 

çok sınırlı düzeyde bir kesime münhasır kalması, bel-

ki de yaşanan başarısızlıkların en önemli nedenlerin-

dendir88. Toplumun dinamiklerini dikkate almayan ve 

kendi toplumunu tanımayan bir düşüncenin yapacağı 

anayasa kadük kalmaya mahkumdur. 

Nitekim 1909 değişiklikleri ile yürürlüğe konu-

lan Kanun-i Esasi de beklentileri karşılayamamıştır. 

1909 Anayasasını hazırlayanlar, padişahın mutlak ik-

tidarının kişi hak ve özgürlükleri önündeki tek engel 

olarak görüyorlardı. Bu bağlamda padişahın yetkile-

rini sınırlamanın, hak ve özgürlüklerin güvence al-

tına alınmak demek olduğunu sanıyorlardı. Oysa ki 

görmezden geldikleri bir husus vardı ki; kişi hak ve 

özgürlüklerinin önündeki tek engel padişahın mutlak 

yetkisi değildi. Padişahın dışındaki devlet güçlerinin, 

örneğin hükümet ve bürokrasinin de baskıcı olabi-

leceğini görmezden gelen yasa koyucular; yine, tüm 

devlet makamlarının ve kamusal yetkilerin yasalarla 

belli esaslara bağlanıp sınırlanması gereğini göz ardı 

etmişlerdir.89

1909 değişiklikleriyle ortaya güçsüz bir yürütme 

çıktı. İlk Mebusan Meclisinde ezici bir çoğunluk sağ-

layan İttihat ve Terakki, bu üstünlükten yararlanarak 

kısa zamanda padişah ve hükümet üzerinde etki sağ-

lamış ve sonunda yürütmeyi kontrolüne almıştır. Bu 

sıralarda iktidarda ve aynı zamanda bir siyasal parti 



olmamasına rağmen İttihat ve Terakki iktidarın ko-

ruyucusu ve denetleyicisi konumundaydı. Ancak bu 

değişikliklerle ortaya çıkan güçsüz yürütme İttihat ve 

Terakki’nin işine gelmemeye başladı. İttihat ve Terakki 

7. ve 35. maddeleri tekrar değiştirmek istese de çıka-

cak siyasi kriz sonucu meclis feshedilecektir ( 18 Ocak 

1912).90 

Yapılan bu değişikliklerle “Misak anayasa” niteliği-

ni kazanan Kanun-i Esasi ile gerçek anlamda meşruti 

monarşiye geçiş sağlanmıştır. Ancak yapılan bu de-

ğişikliklerle, padişah diktası yerine İttihat ve Terakki 

liderlerinin diktasının geçmesine engel olunamamış-

tır.91

Sonuç olarak, parlamenter rejim, Anayasa Huku-

kunda, fert hak ve özgürlüklerini en iyi şekilde ger-

çekleştirip güvence altına alan rejim olarak görünür. 

Tamamen teorik olan bu görüşün gerçekleşmesi, siste-

mi uygulayan siyaset adamlarının demokrasi anlayışı-

na, karşılıklı saygı ilkesine olan inançlarına bağlıdır.92 

Parlamentolu meşruti hükümet şeklini, hem devletin 

parçalanmasını önleyecek, hem de kişi hak ve hürri-

yetlerini güvence altına alacak en iyi hükümet şekli 

olarak benimseyip uygulamak isteyen anayasayı hazır-

layanlar, bunu pratikte görememişlerdir. İttihatçıların 

uyguladığı baskı ve terör rejimi sayesinde, özgürlük 

umudu bağlanan anayasa ve bu anayasanın uygulama-

ya konulduğu dönem olan II.Meşrutiyet dönemi, tam 

aksine hak ve özgürlüklerin askıya alındığı otoriter bir 

tek parti yönetimi altında geçmiştir.93
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ünyada ve ülkemizde 

Anayasa meselesinin tari-

hi gelişimini, ne gibi değişimlere 

uğradığını, ne yapılması gerekti 

üzerine panoramik bir bakış ile 

inceleme yapmaya çalışacağız.

Türk Dil Kurumu Güncel Söz-

lüğe göre anayasa: “ isim,hukuk 

Bir devletin yönetim biçimini 

belirten, yasama, yürütme, yar-

gılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, 

yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, 

kanunu esasi.” olarak tanımlanmıştır.

D. Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe Sözlüğün-

de ise Anayasa: “ (bileşik, isim,hukuk) B ir devle-

tin rejimini tespit eden esas kanun,  temel kanun, 

kanun-ı esasi, teşkilat-ı esasiye” olarak tanımlan-

mıştır.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi aslında  ana-

yasalar insanların hak ve özgürlüklerini kabul eden  

metinler değildir. Bu metinler(anayasalar) devletin 

rejiminin o hak ve özgürlükten ne anladığını ve bu 

haklara hangi sınırlarda yaşama hakkı vereceğini  

aynı zamanda  yeryüzünde hangi uluslararası blok-

lara tabi  ve uluslararası sözleşmelere (NATO, Av-

rupa Birliği) bağlı olduğunu gösterir.

Kanaatimizce ilk  Anaya-

sa metni İsrailoğullarını, Mısır 

Devletinin yani  firavunun zul-

münden kurtaran, 40 yıl çölde 

yaşadıktan sonra Filistine  giren  

Hz. Musa’ya gelen 10 emirdir.

Kitâb-ı Mukaddes’te, Çıkış, 

20, 32/15, 20/1-17  şöyle sıra-

lanır: 

1. Allah’tan başka ilâhların olmayacak. 

2. Kendin için oyma put yapmayacaksın. 

3. Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın. 

4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. 

5. Babana ve anana hürmet edeceksin. 

6. Adam öldürmeyeceksin

7. Zina etmeyeceksin. 

8. Çalmayacaksın. 

9. Yalan şahitliği yapmayacaksın.

10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.1 

Hz. Musa zamanında gönderilen bu 10 emir, 

üçyüz yıl sonra Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın kur-

duğu İsrail Krallığı’nın  temel değeri olacak ve bu 

devlet  adaleti ile nam salacaklardır.

ANAYASALARA

PANAROMİK BİR BAKIŞ

      İstiyorsan Hakk’a varmayı, 

Meslek edin gönül almayı... 

Bırak saraylarda mermer olmayı,

Toprak ol bağrında güller yetişsin.

Mevlana



Hürriyet bir gâye değil, vasıtadır ve gâye bir tarafa bırakılıp vasıta gâyeleştirilemez. N. Fazıl Kısakürek

Anayasanın toplumsal sözleşme mi? yoksa si-

yasal bir belge mi? olduğu konusu günümüzde 

dahi tartışılmaktadır. Ancak Anayasa bir Toplum-

sal bir sözleşme ise; bunun tarihteki bildiğimiz 

ilk örneği   Hicretin 2. Yılında Peygamber efendi-

miz ve Medine’deki taraflarca imzalanan  Medine 

Vesikası’dır.

Anayasanın 1. maddesi, düzenli bir İslam toplu-

luğunu meydana getirmeye yöne-

lik ifadeler taşımaktadır. Bu top-

lumun, Muhacirler, Ensar ve bir 

savaş durumunda Müslümanlarla 

birlikte saldırgana karşı koymayı 

kabul eden gayri Müslimlerden 

meydana geleceğinin işaretini ver-

mektedir. 

Anayasada ayrıca bu vasıfları 

taşıyan bir topluluk, diğer insan-

lardan ayrı özelliklere  sahip oldu-

ğu için 2. maddede, “İşte bunlar, 

diğer insanlardan ayrı bir ümmet 

(camia) teşkil ederler” şeklinde, 

“Ümmet” gibi daha seçkin bir 

kavramla ifade edilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v), 

Medine’ye varır varmaz ilk ola-

rak yaptığı işlerden biri, Medine 

ve çevresinde yaşayan ve birbiri-

ne düşman olan unsurlardan, ba-

rış içinde yaşayan, düzenli bir cemaat oluşturmak 

olmuştu. Deyim yerindeyse, Resulüllah (s.a.v) bu 

çalışmasıyla, kendisinin başkanı olduğu bir şehir 

devletini kurmak istemişti.

Anayasanın 25. Maddesinde “Yahudilerin dinleri 

kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerine-

dir” denilerek modern anlamdaki din özgürlüğü dile 

getirilmiştir. Denilebilir ki, bu madde gayri müslim-

lerin bir muhakeme serbestiyetine sahip olacakları-

nı, yani Yahudilerin Tevrat’a göre muhakeme edile-

ceklerini öngörmektedir. Bu muhakeme sonucunda 

bile eğer ihtilaf devam edecek olursa  Resulüllah’a 

(s.a.v.) başvurulacağı açıktır. Çünkü 42. madde, 

üzerinde ihtilaf edilen bir hukuki davanın çözümü 

hususunda Allah’a (Kur’an’a) ve Peygamber’e mü-

racaat edileceğini açıkça belirtmiştir.2

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi  aynı 

ulusa dahil olmayan (arap olan ve olmayan) , aynı 

inancı paylaşmayan (Müslüman; Gayrimüslim 

araplar ve Yahudiler) tek millet kabul edilmiştir. 

Askerlik görevinde bile eşit bir yükümlülük haline 

getirilmiştir. Hatta Uhut Savaşına  gidilirken Yahu-

di ulemasından(haham)  Muhayrık kılıcını ve atını 

alarak Hz. Muhammed (sav.) yanına gelmiş ve O 

da Uhut’ta şehitler arasında yerini almıştır.3 

1215 yılında imzalanmış bir 

İngiliz belgesidir. Günümüzde-

ki anayasal düzene ulaşana kadar 

yaşanılan tarihi sürecin en önemli 

basamaklarından birisidir. Aslen, 

Papa III. Innocent, Kral John ve 

baronları arasında, kralın yetkileri 

hususunu karara bağlamak ama-

cıyla imzalanmıştır. Kralın bazı 

yetkilerinden feragat etmesini, 

kanunlara uygun davranmasını ve 

hukukun kralın arzu ve isteklerin-

den daha üstün olduğunu kabul 

etmesini zorunlu kılıyordu.

Magna Carta’nın 39. maddesi, 

fermandaki en önemli ifadelerden 

biridir. Bu madde sayesinde günü-

müz hukuk sisteminin temelleri atılmıştır:

“Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından 

ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme 

edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapse-

dilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılma-

yacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edil-

meyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara 

uğratılmayacaktır.” 4

Avrupa’da burjuvazisi reform, rönesans ve ay-

dınlanma hareketleri neticesi liberalizmi yani birey-

ciliği getirmişti. Liberalizmin slagonu ise “ne haç 

ne de taç” idi.



Ancak krallıkların ve papalığın birçok olumsuz-

luklarına rağmen bu yeryüzünden peygamberlerin 

kovulması ve şeytanın hakim olması anlamına geli-

yordu. Bu akımların hakim olmasından sonra bazı 

temel haklar sıralanırken dinler de ki gibi  mül-

kiyet ve hayat hakkı gibi kavramlar kullanılsa da 

bunlara bambaşka anlamlar veriliyordu. İnsanlar 

Tanrı’nın kölesi (kulu) olmaktan kur-

tuluyor(!) gibi gözüküyordu ama öz-

gürlük  sözcüğü ile bireyci yaklaşım 

bunlara bambaşka anlamlar yükle-

yerek insanı hevasının  ve şeytanın 

kölesi yapıyordu.

Mesala mülkiyet hakkına bir sı-

nırlama koymadığı için ötenaziye ve 

kürtaja karşı çıkmak bireyin mülkiyet 

hakkını ihlal eder. Çünkü insanın be-

deni kendi mülküdür ve kendi mül-

künde istediğini yapabilir.

Hayat hakkına gelince Fransız hal-

kı madam giyotine, terör döneminde 

15.000 ile 40.000 kişiyi idam edilmesi 

suretiyle kurban vermişti.  Sömürge-

lerdeki yurttaş kabul edilmediği için 

burada öldürülenleri, I. ve II. Dünya 

savaşında ölenleri hesap ettiğinizde 

her halde yeryüzünde hiçbir dönem 

bu kadar insan ölmemiştir.

Ancak Peygamberleri yeryüzün-

den kovmak, yerine aklı ön plana 

çıkarmak yeterli değildi. Toplumda 

düzenin sağlanması için dinin kutsal 

kitaplarını ortadan kaldırınca mey-

dana gelen boşluğu doldurmak ge-

rekiyordu. Bunun için mosonlardan 

oluşan burjuvazi çeşitli özgürlük 

ve bağımsızlık bildirgelerini yayın-

lamak zorunda kaldı. Bu bildirgeler 

daha sonra anayasalara dönüşerek 

daha da gelişti.

Dini doğmaların(!) yerini ortak 

ırk(ulus) , ortak tarih( kader birliği), 

ortak toprak (vatan), ortak sembol 

(bayrak) ve ortak sözleşme (anayasa), 

yemin gibi yeni değişmezler aldı. Çünkü  toplum-

ların sosyolojik yapısı  gereği  azınlığın  egemenlik 

hırsına başka türlü meşruluk kazandırılamıyordu.

Biz bu açıdan ilk defa Papanın  veya temsilcisinin 

çağrılmadığı,  buna rağmen anlaşmanın sonunda 

yetişen papalık temsilcisinin anlaşmayı kutsamak 

istemesine rağmen buna izin verilmediği Westpha-

lia Barışını ilk laik metin olarak kabul ediyoruz.

Westphalia Barışı, 1648 Avrupa’da otuz yıl sa-

vaşları bitiren barış antlaşması. Bu savaşları bitire-

cek olan konferans, Avrupa’nın ilk en büyük kon-

feransı sayılabilir. En önemli özelliklerinden biri, 

daha önceki uluslararası toplantılar dini nitelik-

teyken, Westphalia’nın devlet, savaş ve iktidar so-

runlarının tartışıldığı laik bir konferans olmasıdır. 

O kadar ki, Papalık temsilcisi dinlenmediği gibi, 

Papa’ya da imzalattırılmamıştır. İkinci olarak 

Kilise’nin gücü sınırlandırılmış. 5

Bu anlaşma ile “Üye devletlerin rızası olmadıkça 

imparatorluğun vergi ve asker toplamayacağı, ka-

nun koyamayacağı, savaş ilan edemeyeceği ve barış 

antlaşması imzalayamayacağı hükme bağlandı”

Kuzey Amerika’daki 13 İngiliz sömürgesi-

nin bağımsızlıklarını ilan edip Amerika Birleşik 

Devletleri’ni kurduklarını bütün dünyaya duyuran 

belge. Bildirinin hazırlanması görevi Philadelphia’da 

toplanan Kongre tarafından 7 Haziran 1776’da John 

Ademo, Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson’un 

denetimindeki  bir kurula verilmişti. Kurulun ha-

zırlayıp Jefferson’un kaleme aldığı belge 4 Temmuz 

1776’da Kongre’de kabul edildi. 

Bildirgenin özü şu idi: Bütün insanlar özgür 

doğarlar ve özgür yaşarlar; devlet ancak bu öz-

gürlükleri korumak ve bunlardan herkesi eşit de-

recede yararlanmasını sağlamak için vardır; bu 

özgürlüklere dokunan devlet, kendi varlık nedeni-



ni yitirir; böyle bir devlete karşı ayaklanmak hem 

hak hem de ödevdir; İngiltere Hükümeti, Amerika-

lıların özgürlüklerini çiğneyerek onları kendisine 

bağlayan temel sözleşmeyi bozmuştur; bu suretle 

serbest kalan Amerikan halkı, yeni bir hükümet 

kurmaya karar vermiştir.

Fransız Devrimi ile aynı dönemde ilan edilen 

bu metin biraz farklılıklar olsa da felsefesi  aynıdır. 

Tesadüf olarak bu metinin hazırlanmasından etkin 

olan kişilerin çoğunun  Mason olmasıdır.6

Fransız devriminin sloganı Liberté (Özgür-
lük);  égalité(eşitlik);  fraternité(kardeşlik)  idi.

Bu ilkeler aslında 24 Mayıs 1773’te Fransa’da 

“Grande Loge Nationale”, yani günümüzün 

“Grand Orient de France”(Büyük Doğu Fransa 

Mason Locası)  (GOdF) nın ilkeleridir.

Fransız masonları tarafından bu ilkeler  1789 

Fransız Devrimi’nin ardından, insan haklarını ko-

rumak amacıyla Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 

Bildirisi  olarak  26 Ağustos 1789’da Fransa Ulusal 

Meclisi’nin onayından geçilerek, 1791’de kabul edi-

len Fransız Anayasası’na önsöz olarak eklenmiştir.7

Bildiri; insanların özgür doğduğunu ve eşit ya-

şamaları gerektiğini, insanların zulme karşı diren-

me hakkı olduğunu, her türlü egemenliğin esasının 

millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir 

kişi ya da grubun elinde bulunamayacağını, devle-

ti idare edenlerin esas olarak millete karşı sorum-

lu olduğunu, hiç kimsenin dini ve sosyal inançları 

yüzünden kınanamayacağını ortaya koyuyordu.

Bu bildiriden sonra Fransa Anayasası  hazır-

lanmıştır. İnsanlar daha sonra bu anayasa  gururla 

Masonluk-Demokrasisi’nin vatandaşları olarak 

anılmıştır.

Aynı zamanda mason ve devlet teorisyeni Mon-

tesquieu tarafından kendi yazdığı “Kanunların 

Ruhu” adlı kitabında da talep edilen demokratik 

güçler ayrılığını da içermektedir. İnsan ve Yurttaş 

Hakları Bildirgesi’nin de diğer benzer metinler gibi 

yayınlandığı tarihte içindeki ifadeler sadece erkek-

ler için geçerlidir. Olympe de Gouges de bunun 

üzerine 1791 yılında yayınladığı Kadın ve Kadın 

Yurttaş Hakları Bildirisi ile bütün cinsiyetlerin hu-

kuki, politik ve sosyal anlamda eşit kılınmasını ta-

lep etmiştir. 8

Aslında ilkelerini Fransız  Yurttaş Hakları Be-

yannamesine geçiren  Fransa Büyük Doğu (GODF) 

locasıFransa Büyük Doğu (GODF) locasının ülke-

mizle de çok yakından ilgilenen bir mason locası-

dır. Locanın Büyük Üstad’ı  Jean-Michel Quillardet 

yakın tarihimizde 16 Şubat 2008 de  Anayasamızın 

16 ve 40. Maddenin değiştirilmesinde hakkında Av-

rupalı Gazeteciler Derneğinde düzenlenen toplantı-

da önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bu toplantıda yapılan açıklamalar şu başlıklar 

altında toplanmıştı.

1- Üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakıl-

ması geriye gidiştir. TBMM’den geçen düzenleme-

nin Laikliğin yeniden tanımlanması yolunda tehli-

keli bir gediktir.

2- Başörtüsü İslamî değildir, Kur’an’da yer almaz 

ve sonradan üretilmiştir. Örtü, kadınlığı saklıyor. 

Bunun için İncil’e bakmanız yeterli.

3- Halk, yasağa karşı olabilir ;  ama kamuo-

yunun her zaman haklı olduğunu düşünmüyorum. 

Halk yanılabilir, demokrasiye karşı çıkabilir. 

Helvadan yaptığı putları yemekte her müşrik 

gibi mahir olan üstadı azama herhal-

de nerede  Özgürlük.

(Liberté), Eşitlik (égalité), Kar-

deşlik( fraternité)  demek absürt olur 

herhalde.

Hatta Fransadaki Masonlar  

Türkiye’deki laikleri ve Mason bira-

derlerini desteklemek için yürüyüş 

dahi yapmışlardı.  Ermeni Tasarısı-

na verdikleri desteği ise konumuzla 

alakası olmadığı için hiç bahsetmi-

yoruz.

İnsanoğlu özgürlüğe yazgılıdır. Çünkü bir kere dünyaya atıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur. Jean Paul Sartre



Klasik Osmanlı döneminden bahsetmeden önce 

hemen belirtelim ki  Osmanlı Anayasa Hukukunun 

temellerini oluşturan Gülhane Hattı Hümayununu 

okuyan ve Tanzimat döneminin kudretli  Sadrazamı 

Mustafa Reşit Paşa, I. Meşrutiyeti ilan eden Mithat 

Paşa, II.  Meşrutiyetin sadrazamı Talat Paşa ve bu 

dönemlerin kudretli sadrazamları Ali Paşa, Keçe-

cizade Fuad Paşa, Ethem  Paşa, Ahmet Vefik Paşa 

memleketimizin ünlü mason olan devlet adamları-

dır.9

Devlet-Halk ilişkilerinin çağdaş siyasal bilim ve 

Anayasa Hukuku Açısından özü, otorite ve özgür-

lük çatışması ve bundan doğan 

dengeler sorunudur.

Ne var ki Osmanlı mutlak mo-

narşisini bu eksene bakarak yargı-

lamak, gerçekçi bir tutum olmaz. 

Çünkü, hem klasik Osmanlı devlet 

sistemi “otorite-özgürlük denge-

si” gibi bir soruna yabancıdır hem 

de ele aldığımız  dönemde(17-18. 

Yüzyıllar) çağdaş anlamda özgür-

lük anlayışının Batı’da bile henüz 

kurumsallaştığı söylenemez.

Bu nedenle, Osmanlı İmpa-

ratorluğunun bu döneminde 

“Devlet-Halk” ilişkilerini tartma-

da kullanacağımız  terazi farklı olmalıdır. Bu ölçü 

“adalet kavramı” olabilir. Çünkü adalet  fikri, bi-

reysel özgürlük felsefesine yabancı düşün Osmanlı 

sisteminde bile büyük önem verdiği bir yönetim 

ilkesidir… Bu değerlendirmeyi yaparken, “adalet 

kavramı” nı, onun karşıtı olan “zulüm kavramı” 

ile birlikte düşünmek gerekir.

Osmanlı devlet idelojisinin temel unsuru adalet 

fikri idi. “adalet mülkün(egemenliğin) temelidir.” 

düsturu bunu anlatır. Osmanlı tarihçileri bunu bir 

hakkaniyet çemberi”10 şeklinde (Daire-i Adliye-yi 

Osmaniye)  olarak şöyle şemalandırmışlardır… 

Biraz açmak gerekirse:

a) Asker( dış güvenlik asker, iç güvenlik polis 

y.n) olamadan Devlet yada mülk(egemenlik) olmaz;

b) Askere sahip olmak serveti gerektirir(maliye 

veya bütçe y.n.); 

c) Servet uyruklardan toplanır (vergi y.n);

d)Uyruklar ancak adaletle refaha kavuşabilir 

(servet dağılımında adalet ile y.n);

e) Şu halde, mülk  ve devlet olmadan adalet ol-

maz ama adalet olmadan da devlet de olmaz.11

Aslında bu 21. Yüzyılda dahi nedendir bilinmez, 

aristokrasisinin gücünden midir? 

Avrupa’dan kopuk bir ada olma-

sından mıdır? Masonların , Angli-

kan Kilisesinin ve Büyük Britanya 

Birleşik Krallığını (İngiltere) başı 

olan  hanedanı devirememesinden 

midir? Yoksa Anayasanın lüzum-

suz bir metin olmasından mıdır? 

İNGİLTEREDE BİR YAZILI ANA-

YASA BUGÜN DAHİ YOKTUR ve 

yokluğu kimseyi rahatsız etme-

mektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti mi 

cumhuriyettir;  Britanya Birleşik 

Krallığı mı? Demokratik  Almanya 

mı demokrattı yoksa Federal Al-

manya mı daha demokrattı? Bu olaylar anayasada 

temel alınan kavramların ne kadar değişken ve yo-

ruma açık olduğunu göstermektedir.

Anayasa yaparken ne kadar iddialı kelimeler kul-

lanırsak kullanalım, ne kadar yaldızlı mürekkeple 

yazıp, kuşe kağıtlara basalım, Terörle Mücadele Ka-

nunu, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Ceza 

Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki özel 

düzenlemeler olduğu sürece hiçbir zaman ana-



Kendinize hâkimiyeti yitirdiğiniz ölçüde, özgürlüğünüzü de yitirirsiniz. Ebnervon Eschenbach

yasal bir devlet olamayız, anayasalı devlet olmak 

da toplumsal hayatta hiçbir değişim sağlamaz ve 

mutluluk getirmez. Bu özel kanunlar Mevlana’nın 

başlıkta belirttiği gibi mermer kanunlardır. Bu ka-

nunlar toprak gibi olmalıdır. Elbette üstünde hem 

gül hem de dikenler yeşerecektir. Güllerin güzelliği 

için dikenlerine katlanmak zorundayız. Diğer di-

kenleri ise hukuka uygun şekilde budamak gerekir. 

Özbudun Taslağında da aynen korunan Anaya-

sanın 174. Maddesi ile İnkilap Kanunlarının ko-

runması için 8 kanunun Anayasa’ya aykırılığı iddia 

edilemiyor. 

Ayrıca  5237 sayılı TCK. 222. Maddesi ile 671 

sayılı Şapka İktisası hakkında kanunla, 1353sayılı 

Türk( Latin) Harflerinin tatbiki hakkında Kanunla 

konan yasaklara  ve yükümlülüklere aykırı hareket 

edenler yani sarık takıp cübbe giyenler, Osmanlıca 

yazanlar (765 sayılı ceza kanunundaki gibi artık ka-

bahat değil) cürüm suçu işledikleri için cezalandı-

rılmaya başlanmıştır.12

28 Şubat sürecinde kıyafet konusundaki kanun-

ların titizlikle uygulanması bu konudaki cezaların 

artırılması talep edilmişti. Bu ideal 2005 yılında 

gerçekleşmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/

(14) fıkrası ile cezası iki yıla kadar olan bütün suç-

lar birkaç istisna dışında Hükmün Açıklanmasının 

Geri Bırakılması kararı ile ertelenirken daha hafif 

ceza gerektiren inkılap kanunlarına muhalefet ise  

kapsam dışı bırakılmıştır. Buna benzer birçok dü-

zenleme kanunlarda yerini korumakta eşitlik ilke-

sine rağmen bu sıcak kestaneleri hiçbir hükümet 

eline almamaktadır.13 

Yazımızın sonunu Değerli Hocamız Hüseyin 

Hatemi’nin Dergimizin düzenlediği çayda sarf ettiği 

bir söz ile sonuca bağlamak istiyorum.

“Bir Anayasamız olsun da  hele son-

ra düzeltmeler yaparız” düşüncesi ile 

korkarım ki kötü  bir anayasa çıkar. 

Ama “Kötü bir Anayasa çıkarmaktansa 

hiç teşebbüs etmemek, hiç değiştirme-

mek daha iyidir”. Kötülüğü belirterek 

halkta bu bilinci uyandırarak, hiç çı-

karmamak daha iyidir. “Anayasası ol-

mamak, Anayasası olmaktan iyidir” 

demiyorum; “Kötü bir Anayasası ol-

maktansa hiç anayasası olmak daha 

iyidir.” diyerek yazımızı neticeye bağ-

layalım.
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n çok konuşulma, is-

tenme, gerekli görülme 

fakat bir türlü yapılamama 

şampiyonu olan müstakbel 

yeni anayasamız, makûs ta-

lihini parçalayıp bu kez ha-

yata merhaba diyecek gibi 

görünüyor. 

Hemen herkesin daha ilk 

cümlede “bu darbe anayasası olmaz, sivil anayasa 

lazım bize…” demesine karşın bitmez tükenmez 

“ama’lar“ yüzünden ve adeta toplumsal bir büyüye 

duçar olmuşçasına bunu bir türlü gerçekleştireme-

mekteki rasyonel, irrasyonel sebepleri bulup çıkar-

mak, bunları anlayıp kavramak ve nihayet tüm bu 

manzara-ı umumiyeye hakiki ve münasip bir isim 

koymak zorundayız. Zira, akıl, teşhis olmadan teda-

viye geçilemeyeceğini söyler. 

Şimdi bunu biraz kendimizce anlamaya ve açık-

lamaya çalışalım. 

Günah ve ayıpları ile yüzleşmiş, tövbe etmiş ve 

yenileşmiş bir devlet, an itibariyle bu topraklarda 

tarih ve sosyolojinin haklı ve kaçınılmaz bir dayat-

ması haline dönüşmüş iken, adına kısaca oligarşi 

dediğimiz bürokrasi-sermaye-aydın konsorsiyumu, 

geleneksel ve pek tatlı imtiyazlarını kaybetmek is-

tememektedir. Sistemin yapısal dönüşümü bu imti-

yazları tatlı bir anıya dönüştüreceğinden, kaybetme 

korkusunun yol açtığı güçlü motivasyon her fırsatı 

değerlendirerek açık ve de zımni işi geciktirme gay-

ret ve operasyonlarına sebep olmaktadır. 

Burayı biraz daha açmak 

gereği vardır. En tepe konu-

dan en önemsiz detaya ka-

dar, devlet anlayış ve uygu-

lamasında, “…–mış gibi”liği 

milletin önüne bir kadermiş 

gibi koymaya çalışan “doğan 

görünümlü şahin”, “devlet 

görünümlü oligarşi” bildi-

ğimiz ve henüz bilemediğimiz fakat mesela suların 

durulmuş olacağı bir on sene sonra öğreneceğimiz 

tüm çabasına karşın sadece ecelini erteledi. Fakat 

yok edemedi. Eğer tarih ve toplumu okuyuşumuz 

bizi yanıltmıyor ise oligarşi için yolun bittiği yerde 

olduğumuzu söyleyebiliriz. Yazarın pek isabetle ifa-

de ettiği gibi; “vakti gelmiş bir düşüncenin önünde 

hiçbir ordu duramaz”. Ve işte şimdi biz o vakti gel-

miş düşünceyi yaşamaktayız. Fakat bu bizim bildi-

ğimizi onlar bilmiyorlar mıydı? Bilmemeleri elbette 

imkânsız. Fakat, direnci var eden motivasyon kay-

nağı o denli güçlüydü demek ki. Öyle olmasa, ır-

mağı tersine akıtmaya çalışmak gibi bir absürdlüğün 

içinde üstelik okumuş-yazmış da insanlar olarak yer 

almazlardı. 

Kimi bilindik “yeni-sivil anayasa özlemcileri” sa-

hici değildir. Yaptıkları, politik reklam ve goygoydan 

ibarettir. Cin fikirli bu grup, cin fikri var eden cin 

akılları ile, kameralar önünde toplumsal beklenti-

ye bigane kalmıyormuş gibi yapıp öte taraftan top 

secret bağlantılar dairesinde konsorsiyuma kat’i ve 

süresiz teminatlar atmaktan geri durmamaktadır. 

EN YAPILAMAYAN ANAYASA



İnsan hür olmadan huzurlu ve mes’ut olamaz. Dante 

Böyle yaparak ise bir taşla bizon katliamı yapabi-

leceğine sahiden de inanmaktadır. Fakat tabi halk 

yerse! Yememiş olmalı ki; aynı halk, bu cin fikre 

Cin Ali muamelesi yapmaktadır. 

Öyle çok da özgün olmadığının farkında ol-

duğumuz bu tespitin murad ve hedefi bellidir. Bu 

sözün kimlere değdiği sorusunun hakkından basit 

bir akıl yürütme geliverir. Bu nedenle, sanırız, ilave 

açıklamaya pek de hacet yoktur. 

Yeni anayasanın siyasi taşıyıcısı Ak Parti olaca-

ğı için, kırmızı görmüş boğa kı-

vamında rasyonaliteden kopan, 

“geleneksel ve kadrolu demokrasi 

özlemcisi” yahut bizim öyle say-

dığımız kimi çevreler, “0-6 yaş 

grubuna özgü” bir çiğlik ve esasen 

müktesebatlarına hiç de paralellik 

oluşturmayan bir duruş, tavır ile 

ilkel bir demokrasi riyakarlığı ser-

gilemektedir. 

Bu tespiti yaptık tamam fakat 

burada bizim için bir iş daha var. 

O da; bu riyakârlığa sebep olan 

derinlerdeki fikri, tarihi ve politik 

arka planı ve var ise asimetrik iliş-

ki ve bağlantı noktalarını anlayıp, 

kavramak ve topluma açıklamak-

tır. Bunu yapmak zorundayız. Zira, 

yapmaz isek gerçek bir iş üzerinde 

asla olamaz, kasti yanıltıcı kurgu-

larla enerji israfına devam ederiz. 

Neyse ki; devam eden bazı yargı süreçleri bizlere bu 

konuda oldukça iyi katkılar sunmaktadır. 

Onca uygun bir zemine karşın bu sivil anaya-

sanın bugüne değin yapılamamış olmasının sebep-

lerini ararken atlayamayacağımız diğer mühim bir 

husus; bu ülkedeki sivil politikanın varoluş doğası 

ve icra ediliş şeklidir. Ülkemizde politik alana giriş 

ve yükseliş, lider yahut onun etrafındaki ilk halka-

dan birinin eteğini tutmak ile mümkün olabilmek-

tedir. Bu ülkenin sokağında olmayan ileri demokrasi 

politik sisteminde, siyasi partilerinde 

de yoktur. Bu yüzden öz hasletleri ile 

toplumsal olarak öne çıkan özgün ve 

özgür kimseler, bir eteğe tutunmaksı-

zın ve dahi özgünlük ve özgürlüklerini 

koruyarak bu alana ya hiç girememek-

te yahut hasbelkader girdiyse de kala-

mamaktadır. Hemen yakın geçmişteki 

birçok örnek bu tespiti maalesef doğ-

rulamaktadır. Ve bizler, verilmiş bir 

sözümüz olmadığına göre, bu sorunlu 

konuda hiç kimseyi kayırmak zorunda 

değiliz. 

Bu noktada esas-

lı ve sarsıcı tespiti 

yapmak da zorunda-

yız: Çünkü, Türkiye 

toplumunun fikri ve 

kültürel gelişmişlik düzeyi bu ka-

dardır. Bunun değiştiğini söyleye-

bilmek için elan çok bir neden de 

yoktur. Bu nedenden olsa gerek, 

bu ülkede politikacılar, öyle çok 

da fazla, siyaset felsefesi ve etiği ile 

kuşanmış, yöneten sıfatının deh-

şetli mesuliyetini müdrik, tarihe 

yön verme ve topluma ufuk açma 

aşkına sahip, aynı zamanda cesur, 

gerektiğinde itiraz eden oluşun 

getirdiği riski almaya ve maliye-

ti ödemeye razı, kararlı kimseler 

olamamaktadır. Olanlar ise böyle 

kalamamaktadır. Bu ise, toplumsal 

irade ve beklentilerin meclise tam 

yansımamasına neden olmaktadır. Yıllardır toplum-

da dağ gibi var olan sivil yeni anayasa isteğinin so-

nuca dönüşememiş olması buna müthiş bir örnek 

oluşturmaktadır. 

Esas meselemiz, fikri ve kültürel toplumsal or-

talamamızın düşük düzeyidir. Bu da bizi, yapısal 

değişimleri zorlamaya sevk etmektedir. Ancak bu 

nitelikte çalışmalar yapar isek hakiki bir iş yapmış 

oluruz. Değilse, dertlerimiz yerinde kalmış sadece 

kabuğu değişmiş olur ki, bu da bizi mutlu etmeye 

yetmeyecektir. Bizim fikrimiz de kısaca böyledir. 



nayasa devletin temel yasası olmasının yanında 

asıl olarak vatandaşların hak ve hürriyetlerini 

güvenceye alan toplumsal bir sözleşme 

olarak kabul edilmektedir. 

Anayasanın hukuk felse-

fesi açısından toplumsal 

bir sözleşme olarak ta-

nımlandığı ve Türkiye’ 

de Anayasa yapımında 

toplumun hiçbir zaman 

yer almadığı düşünülürse, şu an ülkemizde sivil bir 

Anayasa yapılmaya çalışılmasının bile ne kadar önem-

li olduğu görülecektir. Ülkemizde Anayasalar ya tek 

parti dönemlerinde ya da darbeler sonrası askeri yö-

netimler tarafından topluma sunulmuş olup ilk kez 

halkın katılımının olacağı bir Anayasa yapılmakta-

dır. Anayasa’da özgürlük normlarının fazla olma-

sı Anayasa’nın özgürlükçü bir anayasa olduğunu da 

göstermemektedir. Bunun en bariz örneği 1982 ana-

yasası olup 1982 Anayasası 1961 anayasasından daha 

az özgürlükçüdür. 1982 Anayasasında özgürlükler 

madde sayısı olarak çok fazla yer bulmasına rağmen 

özgürlükçü değil devlet eksenli bir anayasadır. Şu an 

yapılmaya çalışılan sivil anayasanın ise yönetenlerin 

halka karşı hukukla sınırlandırıldığı, birey eksenli, 

özgürlükçü ve toplumun uyum, barış içinde yaşaması 

için kendi aralarında vardıkları bir konsensus sonucu 

olması gerekmektedir. Anayasa ile belirlenecek olan 

devletin nasıl bir devlet olacağı, hangi organlara sa-

hip olacağı, o organların yetkileri, ilişkileri,  devletin 

bireye karşı sınırları, temel hak ve özgürlüklerin neler 

olacağı ve aynı zamanda o devletin siyasi tercihleridir. 

Hukuk devleti anlayışında, en güçlü toplumsal 

otorite olan devleti ve siyasi iktidarı sınırlayan hukuk 

kurallarının en üstünde yer alan anayasalar, temel ola-

rak devletin siyasal yapılanmasını düzenleyen metin-

lerdir. Ancak siyasi yönü ağır basan anayasalar, top-

lumsal barış ve uzlaşmadan çok iktidarı 

ele geçiren bir siyasi grubun, toplumun 

diğer kesimlerini denetlemesine, kendi 

düşünce ve inançlarını empoze et-

mesine hizmet edebilmektedir. 

Türkiye’ de anayasaların öncülü-

ğünü, devlet gücünü kullanarak 

toplumu modernleştirmek iste-

yen bürokrat ve aydınlar yapmış, 

anayasa gelişmeleri de modernleş-

meci bir yaklaşımla incelenmiştir. 1 Geleneksel siya-

si kurumları yıkılan ve bunun yerine batıdan alınan 

kurumları tam olarak yerleştiremeyen Türkiye gibi 

modernleşmekte olan ülkelerde ise askerler sistemin 

işleyişine belli aralıklarla müdahale etmeye devam et-

mişlerdir. 2     

Bizim burada incelemek istediğimiz husus ise si-

vil bir anayasada olması gereken ya da olmaması ge-

rekenlerin belirlenmesidir. Bunu belirlemeden önce 

ise anayasanın, Cumhuriyete bakan yüzünden evvel 

Osmanlı’daki anayasal gelişmeleri de kısaca irdelemek 

gerekmektedir. Osmanlı Devletinde anayasal hareket-

ler 1808 tarihli Sened-i İttifak ile başlatılmıştır. Mag-

na Carta’yı andıran Sened-i İttifak ayanlarla padişah 

arasında devlet/padişah iktidarını sınırlayan bir belge 

olarak imzalandığı ve ayanlara, reaya ve fukuraya bazı 

sınırlı haklar verdiği için, şekli anlamda olmasa bile, 

maddi anlamda anayasal nitelikte bir belge olarak 

kabul edilmiştir. 1839 Tanzimat Fermanı ise Osman-

lı Devletinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Tanzimat 

Fermanı bir temel haklar bildirisi olduğu gibi tam bir 

anayasalcılık hareketi olarak tanımlanmıştır. 3   Teknik 

manada ilk anayasa kabul edilen 1876 Anayasası gibi 

daha önce ilan edilen ve anayasal nitelikteki temel 

metinler olarak kabul edilen Tanzimat ve Islahat Fer-

manlarının ortak paydası ise devlet eksenli Anayasalar 

olmasıdır.  Anayasa, Batı’da devlet iktidarının hürriyet 

sivil anayasa

  “Balık gibi yüzüp kuş gibi uçmayı başardık ama çok 

kolay bir şeyi yapamadık, kardeş gibi yaşamayı.”

Martin Luther King



Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-yı hürriyet çalış, idraki kaldır, muktedirsen, ademiyetten. Namık Kemal

temelinde millet, halk ve fert lehine tahdit ve takyidi 

düşüncesinin tezahürü temel hukukî-siyasî metinler-

ken bizim tarihimizde ise devlet eksenli olarak değer-

lendirilmiştir. Anayasa hem Osmanlı Devleti’nde hem 

de onun mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti’nde bir 

‘hak-hürriyet’ meselesi değil; devlet eksenli olarak te-

lakki edilmiştir.

Anayasaya bir misal olarak vereceğimiz kolonilerin 

Bağımsızlık için verdikleri savaş sonrası, Amerika’nın 

en büyük liderlerinin ortak fikir ürünü olan Birle-

şik Devletler Anayasası, 21 Haziran 1788 tarihinde 

kabul edilmesinden itibaren, Amerikalıların hak ve 

hürriyetlerini korumakta olan bir 

anayasa olmuştur. Bu tarihten sonra 

Amerikan Anayasası 27 değişiklik 

geçirmiş ancak ruhuna dokunulma-

mıştır. Amerika Birleşik Devletler 

Anayasası, ülkenin temel yasaları-

nı belirlemekte, ulusal hükümetin 

şeklini saptamakta ve Amerikan 

halkının haklarını ve özgürlüklerini 

tanımlamakta olup önsöz, 7 madde 

ve 27 yasa değişikliğinden oluşmak-

tadır. Anayasa hazırlanırken arka 

planda delegeler çoğu kez ayrıntılar 

üzerinde fikir ayrılığına düşmüşler, 

ancak yeni oluşturulacak hüküme-

tin ülkeyi yönetecek kadar güçlü 

olması ve aynı zamanda da eyalet-

lerin ve halkın özgürlüklerine teh-

dit oluşturacak nitelikte olmaması 

konusunda birleşmişlerdir. Ameri-

kan Anayasası da zengin ve yoksul, 

Kuzeyli ve Güneyli, çiftçi, işadamı, 

tüm halkın çıkarlarına hizmet et-

mek üzere hazırlanmıştır. Konvan-

siyon davetine ise 12 eyalet olumlu 

yanıt vermiştir. Virginia temsilcisi James Madison ise 

yaptığı konuşmalar, görüşmeler ve uzlaşma girişimleri 

ile  ‘’Anayasa’nın babası’’ unvanını almıştır. Delege-

lerin yaptığı tartışmalar ile alınan kararların kaydını 

tutmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinin dördüncü 

başkanı olan Anayasanın babası olarak adlandırılan 

James Madison Anayasa Konvansiyonunda çok önem-

li bir rol üstlenmiş ve ‘’Uzun yıllar sürmesini istediği-

miz bir sistemin çerçevesini çizerken, yılların getire-

ceği değişiklikleri unutmamalıyız’ demiştir.  Anayasa 

Konvansiyonuna katılan delegeler, çoğunluk kuralına 

kuvvetle inanmışlar, ancak çoğunluğun herhangi bir 

adaletsizliğine karşı azınlığı korumak istemişlerdir. İlk 

ulusal para, bağımsızlığını yeni kazanmış olan Birle-

şik Devletler tarafından 1787 yılında çıkarılmış olup 

paranın yüzünde birbiri içinden geçen on üç halka ve 

ortalarında ’’Biriz ‘’ yazısı, diğer yüzünde bir güneş sa-

ati ve zaman geçiyor anlamına gelen, Latince, Fugio 

sözcüğü bulunmaktadır. Amerikan Anayasasındaki 

en önemli değişiklik Haklar Bildirgesi olarak bilinen 

ilk on değişikliktir ve ve 15 Aralık 1791 yılında kabul 

edilmiştir. Bu değişiklerden 1. Değişiklik: “Kongre dini 

bir kuruma ilişkin veya serbest ibadeti yasaklayan; ya 

da ifade özgürlüğünü kısıtlayan; ya da halkın sükûnet 

içinde toplanma ve şikâyete neden 

olan bir halin düzeltilmesi için hü-

kümetten talepte bulunma hakkını 

kısıtlayan herhangi bir yasa yapma-

yacaktır” maddesidir. Aslında bu 

misaller bize örnek teşkil etmeli ve 

istikrar adına uzlaşmacı ve ‘’ Biriz’’ 

diyebileceğimiz bir Anayasa yapa-

bilmeliyiz.  Amerika’nın anayasa fel-

sefesini anlatan en iyi söz ‘’Tek ülke, 

tek anayasa, tek yazgı’’ diyen A.B.D. 

Senato üyesi Daniel Webster’in sözü 

bize örnek teşkil etmelidir. Çünkü 

bizim toplumumuz da dil, felsefi 

görüş, kültür, inanç bakımından 

çok çeşitlilikte ve farklı siyasi gö-

rüşleri olan bir toplumdur. Bireyin 

korunması da bu görüş farklılıkları 

açısından önemli olmaktadır. Üni-

ter devlet yapısı korunarak, hiç bir 

görüş ve düşüncenin diğer görüş 

sahibine o görüşe sahip olması için 

dayatma yapılmadığı bir anayasa ha-

zırlanabilmelidir.

Amerikan Anayasası incelenirse 

bizdeki gibi kazuistik değil sade bir dille hazırlanan 

bir anayasa olduğu da görülecektir. Bizim şu anki ana-

yasamız ise kazuistik, gereğinden fazla maddelerin 

bulunduğu ve bu sebeplerle de geniş yorumlanan hü-

kümlere sahip devlet eksenli bir Anayasadır. Hazırla-

nacak olan yeni Anayasanın hem dilinin hem de mad-

delerin sadeleşmesi de önemli olmaktadır. Anayasanın 

ayrıntılı, karmaşık ve yoruma açık olmaması, uygula-

yıcılar değişse de kuralların değişmediği bir Anayasa 

olması için maddelerinin azaltılması gerekmektedir. 

Artık Anayasayı gücünü silah ve ordudan alan bir zih-

niyet tek başına yapmamalı ve sivil grupların katılı-



mıyla uzlaşmacı Anayasa yapılabilmelidir. 

Anayasalar farklı siyasi düşünce, kanaat, 

inanç, sosyal statüden insanların barış ve 

uyum içerisinde bir arada yaşamalarının 

ortak kurallarını göstermelidir. Oysa ülke-

mizde şu ana kadar yapılmış olan anaya-

salar anayasayı hazırlayan siyasi iktidarın 

kendi düşünce, inanç ve ideolojisini yan-

sıtmasından dolayı salt bir hukuk metni 

olmayıp siyasi yönü ağır basan metinler 

olmuştur. Sivil iktidarlara karşı gerçekleş-

tirilen askeri darbelerin ardından ordunun 

arzularına uygun olarak hazırlanan 1961 

ve 1982 Anayasaları, meşruiyetlerinden 

fazla emin değildir. Totaliter ülkelerin ana-

yasalarında olduğu gibi birer giriş bölü-

mü ile meşruiyetlerini tarihsel kanıtlarıyla 

açıklama ihtiyacını duymuşlardır. 1982 

Anayasasının girişinde yer alan 

demokrasiye âşık Türk evlatları 

gibi abartılı ifadelere demokra-

tikleşen ülkelerin Anayasasında 

yer almaz. Demokratik anaya-

salar, geniş tabanlı katılım ve 

farklı grupların uzlaşmasıyla 

hazırlandığı için, hukuki değe-

ri olmayan şiirsel ve abartılı bir 

dil kullanarak yapay uzlaşma 

arayışına yer vermez.4

Kısaca nelerin olması gerektiği çerçevesinden ba-

karsak anayasa kişileri siyasi iktidara karşı korumalı, 

düşünce hürriyetine sınır getirmemeli, düşünce yasak 

olmaktan çıkarılmalı ve herkes düşüncelerini özgürce 

ifade etmelidir. Başkalarına zarar verecek davranışlar 

yasaklanması gerekiyorsa bu anayasada değil başka 

kanunlarda düzenlenmelidir. Anayasa çeşitli toplum 

kesimlerini dışlamamalı ve bireylere ve topluma han-

gisi olursa olsun bir hayat tarzını zorla benimsetmeye 

çalışmamalıdır. Din ve vicdan hürriyeti, din ve ibadet 

hürriyeti güvence altına alınmalı, temel hak ve öz-

gürlükler ancak kanunla sınırlanabilmelidir. Anayasa 

metni açık, sade ve anlaşılır bir dile sahip olmalıdır, 

ayrıntılı ve kazuistik maddelerden oluşan, her siyasi 

iktidarın kendisine göre yorumladığı ve topluma yön 

verdiği anayasa yerine, bizim kardeşlik, sevgi gibi ortak 

değerlerimize dayanan barışçıl ve uzlaşmacı bir anaya-

sa yapılabilmelidir. 1982 Anayasasında devletin kişile-

re karşı korunması ön plana çıkmaktadır. Hazırlana-

cak olan Anayasada ise kişiyi devlet otoritesine karşı 

koruyan hükümlere yer verilmelidir. Güçsüz güçlüye 

karşı korunmalı, baskıcı ve dayatmacı anayasa yerine 

kılık ve kıyafet ya da düşünce ve inanç olarak insa-

nın kendi gibi yaşayabileceği, özgürlüklerin ise ancak 

bir başkasına zarar verdiği noktada kanunla sınırla-

nabileceğinin açık olduğu bir anayasa olabilmelidir. 

Anayasa genel olarak devlet, toplum ve birey eksenli 

anayasalar olmaktadır. Şu ana kadar Osmanlı dönemi 

de dahil Cumhuriyet döneminde yapılmış olan bütün 

anayasalar devlet eksenli olmuştur. Kanımca ileride-

ki zamanlarda birey daha çok önem kazanacaktır ve 

anayasanın devlet eksenli değil birey eksenli, daha li-

beral, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa olması, 

bir arada daha güzel yaşamamızı sağlayacaktır. Yapıla-

cak olan Anayasa ile bireyin önündeki engeller kalk-

malıdır, John Stuart Mill’in dediği gibi ‘’deha ancak 

özgürlük atmosferinde soluk alabilir.’’ Birey de hangi 

görüşte olursa olsun inanç ve düşünce özgürlüğüne 

şiddete yol açmadığı sürece sa-

hip olmalıdır. Yine de kanımca 

anayasa değişse de zihniyetler 

değişmeden bir sonuç alabil-

mek çok zordur. Toplumun da 

bu düşünce özgürlüğüne hazır 

olması da gerekmektedir.

Burada Hüseyin Hatemi Ho-

camızın dediği gibi ‘gemi’nin 

çok güzel ve kusursuz bir 

plânının çizilmesini, Anayasanın hazırlanmasına da 

benzetebiliriz. Ancak bu plâna uygun bir yapılanma 

da gerekmektedir. Anayasayı hem bilgi birikimine, 

hem de sevgi ahlâkına sahip hukukçuların hazırlaması 

gerekmektedir. Bölünmeden bir olabilmeyi başarabil-

mek için aramızdaki ortak değerleri anlatan bir anaya-

sa diline sahip hukukçulara ihtiyacımız artmaktadır. 

Bunun için de Anayasayı hazırlayacak hukukçularda 

bilgi ve ahlak şartlarının aranması zorunludur. Yine de 

Mevlana Celaleddin Rumi, bir Akşemseddin, bir Yu-

nus Emre gibi gönül ehli insanların bugün aramızda 

olmasını, hem dili hem de özüyle Anayasa hazırlan-

ması işini yapmalarını çok istediğimi de ifade etmek 

istiyorum. Bu devletin bir vatandaşı olarak anayasanın 

bölünmeye değil birleşmeye çağıran bir dil ve üsluba 

ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve bu üsluba sahip bir 

Anayasa yapılabileceğine inanıyorum. 

Kaynaklar
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2) Samuel Hungtington’’Civil Military Relations
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gelişmeler’’
4) Şükrü KARATEPE’’ Darbeler, Anayasalar ve Modernleşme’’



İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette hürriyete hak kazanırlar. Edmund Burke 

deal Hukuk: Merve Kavak-

çı olayında, aklımızda kalan 

manzara “şu kadına haddini bil-

dirin sözü” eşliğinde müthiş bir 

psikolojik baskı söylem ve dav-

ranışlara rağmen Merve Hanım’ın 

yanında duruşunuz… Size o duy-

gu ve cesareti veren neydi?

Nazlı Ilıcak: Merve Kavakçı 

ile ikimizin de bacakları titriyor-

du. Ben de ilk kez miletvekili olu-

yorum. Merve bana, ‘Nazlı abla, 

ben çekiniyorum. Benimle bir-

likte girer misin içeri?’ dedi. Ben 

de eşlik ettim. Bu kadar tepki beklemiyordum. Merve 

sürekli dua okuyordu onu hatırlıyorum.

İ.H.: Gençler sizi muhalif yazar olarak pek tanımı-

yor.  Oysa siz Özal’a muhaliftiniz değil mi?  

N.I.: Gençlik sanıyor ki, ben hiç muhalefet yapma-

dım. Özal’a öyle muhalefet ediyordum ki, Özal beni 

Kemal’den boşatmak bile istemişti. Demirelin sesi ol-

dum, bir bilen diyor ki diyerek yazılar yazdım o dö-

nem. Kemal o dönem beni gazetede yazdırmamıştı bu 

yüzden.

İ.H.: Zamanımız kısıtlı olduğu için konudan ko-

nuya atlıyor gibi olacak ama  27 mayıs darbesinde 

A.Menderes idam edilirken babanız ceza almıştı O 

günleri ve hislerinizi paylaşırmısınız?

N.I.: Biz Şişli”deki Çiftkurtlar Apartmanında, 

Polatkan’ın eşiyle  radyodan takip ediyorduk, davayı.

Babama 6 yıl 4 ay hapis cezası verdiler. Bu hiç bekleme-

diğimiz bir cezaydı çünkü biz serbest bırakılır diye dü-

şünüyorduk. Ancak sonra Celal Yardımcı’ya müebbet 

hapis cezası verildiği açıklanınca Harika Hanım yıkıldı. 

Sonra duyduk ki Hasan Polatkan’a idam vermişler. O 

an ne yapacağımızı şaşırdık. O kadar üzüldük ki nere-

deyse babama yalnızca altı yıl verildiği için kendimizi 

suçlu hissettik. Üzüntümüzden daha fazla orada du-

ramayıp hemen Kalendertepe’deki evimize geçtik. Biz 

son ana kadar bir şey olur idam 

gerçekleşmez diye bekledik, çün-

kü halk Menderes’i çok seviyor-

du. Belki halk karşı koyar diye 

düşündük. Ama gördüğümüz çok 

büyük bir sessizlikti. Çok şaşır-

mıştım.

İdamdan sonra onların resim-

lerini odamın duvarına astım ve 

siyaset okumaya karar verdim.

İ.H.:  Günümüzde süren son 

tutuklamalar ve yakınmalara ne 

diyorsunuz? Tutuklu yargılanma-

lara itirazlar var?

N.I.: Genel yakınma biliyorsunuz Ergenekon ve 

Balyoz davalarında başladı. Tabii ki tutuksuz yargı-

lansın özellikle ben basın mensupları için bunu söylü-

yorum. Balyozun elebaşları için bunu söylemiyorum. 

Mesala bir Çetin Doğan bence tutuksuz yargılanmama-

sı lazım. Bunu açıkça söylüyorum, çok ağır bir isnatla 

karşı karşıya  ve bunu hakim ciddiye alıyor. Onun için 

söylemiyorum ama bu Oda Tv. vs, bu gazeteciler olsa 

olsa, sade Ahmet Şık’da değil; Oda Tv.nin sahibi Soner 

Yalçın’da dahi olmak üzere, tam bir Ergenekon men-

subu mudur? Değil midir? Benim böyle bir kanaatim 

yok o konuda, bilinemez. Çetin Doğan gibi değil gayet 

tabii, olsa dahi  yani Ak Parti düşmanlığı dolayısıyla bir 

işbirliği olabilir bir Ergenekon dediğimiz bir yapının 

içinde yer almak öyle kolay bir hadise değil.

İ.H. (Şebnem Kurt): O paşalar çok güçlü, şimdi 

dışarıda olsalar delillerin karartılması gibi bir durum 

olabilir mi?

N.I.: Tabii ki her şeyi yapıyorlar, kaçabilirler, herşey 

yapılabilir ama ben Soner Yalçın’ın filan zaten yazılarını 

düşüncelerini yazsınlar diyorum. Ayırım yapabiliriz

İ.H. (Nuray Savaş): Ben Zeytinburnu’ndaki bir 

konuşmanıza katılmıştım. Orada Sarıkız, Ayışığı halen 

hareket halinde dediniz.

NAZLI ILICAK İLE

SÖYLEŞİ



N.I.:  Ama kaç yılıydı.

İ.H. (Nuray Savaş): İki hafta önce

N.I.: Sadece Sarıkız filan değil, isim vererek değil, 

öyle başlamış ama yani hareket halinde şu an da bile 

insanlar olabilir diyorum ben. Nitekim, bak Jandar-

ma Genel Komutanlığı’nda bazı teğmenlerin hükümet 

aleyhine bilgi kirliliği yaratacak şekilde, yanlış enfor-

masyon yaydığı ortaya çıktı. Yani buna ceza verilmesi 

lazım. İnsanlar bu şekilde, şimdi Jandarma Genel Ko-

mutanlığı tahkikat açmış. Ben 2009’da durduğuna ina-

nıyorum. Bunu her yerde ifade ediyorum, yani 2009’da 

son “İrtica ile Mücadele Eylem Planları” vs. çıktı, onlar 

tutuklandılar, “İnternet Andıcı”nın son hali tekrar yeni-

den faaliyete geçmek üzere filan. 2009’dan sonra böyle 

bir belge geçmedi belki, ama bu demek 

değil ki sıfırlandı, hiç böyle bir durumları 

yok, el altından böyle hazırlıklar olabilir 

demişimdir ama yani bilfiil hareket ha-

linde, bir bilgiye müsteniden değil yani 

yer yer böyle kişiler kendi kabuklarına  

çekilmiş, beklemede olabilir anlamında. 

Bu Ergenekon Davası ve Balyoz Davası 

önemli , bunu sonuçlandırmak lazım, 

bunu sulandırmaya çalışanlar var, o an-

lamda söylemişimdir. İşte son Jandarma 

Genel Komutanlığı’nda böyle bir şey or-

taya çıktı, doğru yanlış.

İ.H. (Şebnem Kurt): Bu Balyoz Da-

vasında Hukukçular Derneği’de ilk ka-

patılacak dernekler arasında geçtiği için 

, geçen yıl  müşteki olarak müdahillik 

talebinde bulunmuştu. Söylediğiniz  gibi 

en kısa sürede sonuçlanır inşallah.

İ.H. (Bahar Sayım): Şimdi dergimizde Ölümsüz 

Savunmalar diye Ferhat Akkaya üstadımızın bir yazı 

dizisi var. Ondan Sokrates’in savunmasını sonra Hz. 

İsa’nın yargılmasını, şimdi İmam-ı Azam’ın savunması-

nı, Adnan Menderes’in  yargılanmasını işleyecek. Tüm 

bu davaların mahkumiyet ile sonuçlanmasını  nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz? Onlarla mukayese edilebilir mi bu 

Ergenekon ve Balyoz davaları?

N.I.: Şimdi ben  onlarla kıyaslamıyorum yani bir 

Sokrates’in yargılandığı mahkeme ile özür dilerim ama 

bugünkü şartlar filan mukayese etmek mümkün değil.

Adnan Menderes’in yargılandığı mahkeme -zaten 

öbürlerinden demokrasi, yok; onu için hiç mukayese 

etmeyeceksiniz-  Öbürü,sözüm ona Demokrat Parti 

demokrasiden sapıyor diye böyle bir müdahalede bu-

lundular ve yargılamak üzere özel bir mahkeme  oluş-

turdular.

Bir kere Tabii Hakim İlkesini çiğnediler biliyorsu-

nuz. Şura-yı Devlet(Danıştay) Yüce Divan olarak görev 

yapması gerekirdi, başbakan ve bakanların yargılanma-

sı için. Öyle bir mahkeme oluşturdular, hakimleri ken-

dileri atadılar, milletvekilleri oyları ve beyanları dolayı 

zaten sorumlu tutulamaz, tutulmaması gerekir. Bütün 

evrensel hukuk kaidelerine göre; bizim Anayasa’mızda 

bu istikametteydi. Hepsine şu kanunda niye oy verdin, 

Meclis’te “şu lafı niye attın?” diye sorular soruldu. Böyle 

bir şey olabilir mi? Hiç başka bir şey yapmamış, sadece 

laf atmış, sadece iki kanunda oy vermiş, bundan dolayı 

Anayasa’yı ihlalden  fer’i iştirak halindesiniz gibi bayağı 

ağır cezalar verdiler.

Hatta bazı hallerde evet sen yurtdışındaydın ama 

olmasaydın bu istikamette de oy kullanacaktın dendi. 

Kamuran İnan’ın babası vardı, Şeyh Se-

lahattin İnan. Benim kitabımda ( Nazlı 

Ilıcak, 27 Mayıs Yargılanıyor, cilt 2, İs-

tanbul 1975,s.33-34)  onun çok güzel bir 

anektodu vardır; Başol soruyor mesela 

Şeyh Selahattin İnan şu kanuna oy verdin 

mi? diye. Ben dışarıdayım, seyahatteydim 

veyahut mecliste değildim. Ama başsavcı 

Egesel sen burada olsaydın mutlaka ka-

nunlara oy verecektin deyince Şeyh Se-

lahattin İnan: “Reis Bey başsavcı şeyhliği 

bana bıraktı şeyhliğin en kuvvetli silahı 

olan kerameti kendisi aldı”diyor. Bunu 

tam metin olarak Celal Yardımcı’dan din-

ledim, o aynı Kürt aksanını vurgulayarak  

bunu çok güzel bir şekilde anlatmıştı. 

Yani  o günkü öyle bir mahkemeydi.

İ.H:Çok tartışılan Özel Yetkili Mahke-

melere gelirsek?

N.I.: Bu günkü mahkemeler öyle mahkeme değil. 

Bu günkü mahkemelerin Özel Yetkili Mahkeme olma-

sını eleştiriyorlar, ben işin o yönünde değilim ama Özel 

Yetkili Mahkeme, bunlar için kurulmuş özel bir mah-

keme değil, zaten daha önceden kurulmuş özel yetkili 

mahkemeler. Bu davalar sonradan çıkıyor sonra Özel 

Yetkili Mahkemelerde görülüyor. Zaten bunlar Ağır 

Ceza Mahkemeleri. Bazı Ağır Ceza Mahkemeleri Özel 

Yetkili  Mahkeme haline geliyor. Onların prosedürleri 

biraz daha farklı olabilir bir de bu tarz suçlarda bir ön 

izleme, dinleme vs., örgüt suçuna girdiği için bir takım 

imkanlar vardır ki örgütün diğer elemanları kaçmadan 

yakalansın. 

Ben özellikle bu darbe suçları için özel yetkili mah-

kemeleri eleştiremeyeceğim. Şu darbe yargılamaları bit-

tikten sonra Özel Yetkili Mahkemelerden vazgeçelim, 

bir de düşünüyorum çünkü bu nasıl yarıda bırakılacak, 



Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-yı hürriyet çalış, idraki kaldır, muktedirsen, ademiyetten. Namık Kemal

zaten bir şey fark etmeyecek ki, diyelim ki bu Özel Yet-

kisini çıkarttığınız, aynı adamlar Ağır Ceza Mahkemesi 

olarak görevlerine devam edecekler, ondan dolayı bir 

de şunu söyleyeyim katalog suç olmaktan çıksa dahi 

bu katalog suç olmadan insanlar tutuklu yargılanmı-

yor muydu, insanlar gene yargılanıyordu, gene aynı 

hakimler devam edecek, sen bu özel yetkisini kaldır-

dığın vakit o mahkemelerin hakimlerini almayacaksın 

ki . Onun için burada biraz laf ebeliği yapıyorlar diye 

düşünüyorum.

Balyoz ve Ergenekon davalarını çok önemsiyorum. 

Oda Tv için aynı şeyi söylemeyeceğim. Oda Tv ister-

se çıksın isterse başka kişiler yargılansın ama özellikle 

Balyoz, Ergenekon, çeşitli davaları, bilmem 3. Balyoz, 

kaçıncı Ergenekon, bu dosyalara hakim olan hakimler 

var, savcılar var, bunları ellerinden tutmaları lazım, 

sonlandırmaları lazım. 

İ.H.: Kamuoyunda sonuca ulaşamayacak gibi bir 

kanı var.Sizce bir sonuca varacak mı?

N.I.: Bence sona varacak ama kolay bir şey değil 

ki , bazıları uzun savunmalar yapıyor, Şimdi siz iddi-

anameyi sonuna kadar okumak mecburiyetindesiniz. 

Okunmasa bu sefer okunmadı diyecek, olmaz ki.

İ.H. (Şebnem Kurt): Biraz güncele dönecek olur-

sak önümüzdeki dönemde anayasa yapılabileceğini dü-

şünüyor musunuz?

N.I.: Onu bilmiyorum, öyle bir niyet var, ama şu 

anda mutlaka yapılır, seçimlerden sonra mutlaka ya-

pılır görüşündeydim. Tabii ki bu kadar büyük bir ku-

tuplaşma varken tereddüte düştüm. Şimdi yeniden 

sanki bir niyet belirdi gibi, ümide kapıldım. CHP ile 

Ak Parti arasında bir uzlaşma sağlanması lazım ki ya-

pılabilsin. Ama burada Tayyip Erdoğan’ın çok büyük 

bir kararlılığı olması gerektiğine inanıyorum. Belki tam 

istenilen gibi olmasa bile bu 1982 anayasasını ortadan 

kaldıracak bir Anayasa yapılabilir sonra da bu Anaya-

sa üzerinde yeni düzenlemeler yapılabilir gibi geliyor. 

Çünkü burada çok verilmiş bir söz var. O sözler ye-

rine getirilmelidir. Uzlaşmadığın noktalarda ortalama 

bir yer bulursun. Ondan sonra ikinci adımda da daha 

demokratik bir aşamaya gelebilirsin. Zaten birdenbire 

böyle bir şey olamaz. Toplumun da kabul edebileceği 

ölçüde ilerleme sağlanmalıdır.

İ.H. (Şebnem Kurt): Başkanlık Sistemi ?

N.I.: Hayır, Kesin eminim geçirmez. Çünkü Baş-

kanlık Sistemi çok komplike bir sistem. Tek başına 

tamam Cumhurbaşkanı seçiyorsun, yetkilerini artıra-

caksın, bakanlar cumhurbaşkanı atayacak. O çok bü-

yük tartışma yaratır. Ak Parti böyle bir şeye hazır değil, 

sonra olmaz yani, bu bir federasyon sistemiyle biraz 

dengelemek lazım, ondan sonra seçim sistemini değiş-

tireceksin, daha demokratik bir seçim sistemi haline 

getireceksin. 

Ben zaten şuna inanıyorum seçim sisteminin değiş-

mesi lazım.  Parti Genel Başkanları; diğer yöneticileri 

vs. tüm üyelerin katıldığı seçimlerle seçilmeleri lazım. 

Bunlar da yapılsa bence Anayasa değişikliği kadar çok 

önemli bir adım teşkil eder.

İ.H.: Bizi ziyaret eden torununuzdan anladığımız 

kadarı ile güzel bir aile ilişkiniz var. Kerem kızınızın 

oğlu sanırım ama sizin bir de geliniz var; yoğun yaşan-

tınıza rağmen ailevi ilşkilerinizi  iyi kurmuş gözükü-

yorsunuz?

N.I.: Evet damadımla da, gelinimle de aramız çok 

iyi. 

İ.H.: Bunu nasıl başarıyorsunuz. Çocuklarınızın za-

man zaman sizin yoğunluğunuzu kıskandığı oldu mu?

N.I.:  Yo benim öyle bir ilişkim hiç yok, zaten ço-

cuklarım memnun oluyor. Hiç öyle bir sorun yaşamı-

yorlar. Gelinime ve damadıma tabii saygı gösterdiğim 

ölçüde o yakın ilişkiyi kuruyorum. Onların da özeli var. 

Benim için birinci öncelik çocuklarımın mutlu olması. 

Her iki çocuğumda eşleriyle mutlu olduğuna göre ben 



hiçbir zaman ailelerine müdahale etmem. Aynı yakın-

lığı görüyorum ama. Hepsinden görürüm çok şükür, 

çok memnunum.

İ.H.: Yine aynı zamanda kardeşiniz Ömer 

Çavuşoğlu’nun eşleri ile de zannediyorum aranız çok 

iyiydi.

N.I.:  Evet aram çok iyidir. O dört eş değiştirdi. Bü-

tün eşleriyle aram çok iyidir. Çünkü, karışmıyorum ai-

lelere onun için. Karıştığınız an bu yanlış olur. Her şeyi 

ben bilirim, ben göstereyim. Böyle empozeler etmeyip 

kendi ayakları üzerinden durmalılar, saygı duymak la-

zım.

İ.H.: Ekranlarda o kadar kendine güvenen güçlü 

bir kadın var ki gerçekten öylemi yoksa güçlü  kadın 

profili duygusal, naif Ilıcak’ı koruyucu bir paravan mı?

N.I.:  Her ne kadar kendine güvenir gibi görünsem 

de, öyle değilimdir aslında. Lisem Dame De Sion, bana 

çok büyük bir ezilmişlik  duygusu verdi. Kendime çok 

uzun yıllar güvenmedim. Zamanla kendimi buldum.

 Duygusal olabilirim, zaten eskiden kendime hiç 

güvenmezdim. Bu leyli (yatılı) okumaktan, Dome de 

sion’da, Hep dışarı ile temasımın olmaması, sonra ya-

vaş yavaş kendime güvenmeye başladım. Çalıştıkça, 

kendi ayaklarım üzerinde durdukça, hatta çok ileri yıl-

larda hatta Kemal’i kaybettikten sonra tek başıma kal-

dım, tek başıma mücadele ettim. Esas güven hissim o 

zaman oluştu. Ama güvenmek demek hassas olmamak 

demek değil. Tabii ki herkesin hassas bir tarafı vardır. 

Sevgiye önem veren bir insanım ben, sevgiye, sevmeye, 

sevgi vermeye, paylaşmaya...

İ.H.: Sevdiğiniz yazarlar var mı? Özellikle başucu 

kitaplarınız.

N.I.:  Öyle devamlı başucu kitabım yok, devamlı 

değişiyor. Ben daha ziyade mesleğimle ilgili şeyleri oku-

yorum. Çünkü o bakımdan öyle roman okumuyorum, 

arada şiir kitabı okurum. Hatta bazen güzel şiirlerin te-

lefonuma kaydederim metin olarak, hoşuma gider.

İ.H. (Nuray Savaş): Zaten yazdığınız kitabınızın 

arasına şiirler koymuşsunuz. Bir şiir merakınız var gibi?

N.I.:  Var var, ben çocukken kendim bile şiir yazar-

dım. Tabii uydur kaydır şiirler…

İH: Şimdi yazmıyorsunuz herhalde?

N.I.: Yok , çocuk şiirleri diyorum, babam hapisha-

nedeyken o zaman yazardım.

Severim yani aşk şiiri de severim daha ziyade sevda 

üzerine şiirleri tercih ediyorum. İdeolojik şiiri hiç sev-

mem, onu  da size söyleyeyim.

İ.H.(Nuray Savaş): Şu an başucunuzda hangi ki-

taplar var?

Benim şu an başucumda 35 kitap vardır, böyle yı-

ğılmış vaziyette, onun için aradan çekip çekip, daha 

ziyade şimdi aktüalite ile ilgili kitaplar başucumda ben 

tutuyorum. Çünkü onlardan çekip okuyorum. Aktüa-

lite genellikle; sonra, öyle bir kitaba bağlı kalmıyorum. 

Bir kitabı sonuna kadar değil, içinde atlıyorum, bakı-

yorum, altını çiziyorum, not tutuyorum, daha ziyade 

yararlanacağım kitaplar.

İ.H.: Şiir ve şairler demişken Necip Fazılla sizin 

dostluğunuz olduğu bilinir özellikle eşinizle.

N.I.:  Vardı. Hatta benim için yazdığı bir şiir bile var, 

12 Eylül de hapse girdiğimde benim için yazdığı bir şiiri 

var. Şimdi ezberimde değil, saklıyorum, özel. Kemal’in 

dostluğu vardı daha ziyade.  Mehmet Ali’nin sünnetinde 



İnsan hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. Frederic William Karar 

de yazdı. Mehmet Ali onu çerçeveletti astı. Ben de onu 

çerçeveleteceğim. Saklıyorum. 

İH: Sizin tanıdığınız Necip Fazıl Kısakürek nasıl 

biriydi?

N.I.:  Vallahi çok hoş sohbet bir insandı, lüksten 

filandan hoşlanırdı, iyi yemekten, güzel mekanlardan, 

benim tanıdığım öyleydi. Tabii duygulu tarafı da vardı. 

Ben dini tarafı ile pek meşgul olmuyordum. Benimle 

dini bir sohbet yapmıyordu. Zaten ancak birkaç kere 

bir araya geldik.. Ama onun bu tarz toplantılarına katıl-

mış bir insan değilim. Daha dünyevi ilişkilerimiz oldu 

kendisiyle. Daha çok Kemal’in dostuydu.

İH. Sinemayla aranız nasıl? Yada tiyatro ile?Sizi et-

kileyen bir film var mı?

N.I.: Sinemaya da tiyatroya da mutlaka giderim, 

hep giderim.

 Bu son “Dedemin İnsanları”na gittim. Ondan sonra 

maalesef gidemedim, hep işler filan çıktı.Çağan Irmak’ı 

beğeniyorum. O’nun hiçbir filmini kaçırmıyorum. Me-

sala O sanki bir patent gibi. Aslında yerli yapımcıların 

filmlerine mutlaka gitmek istiyorum, hem bir destek 

mahiyetinde, hem de iftihar ediyorum, Türk sineması-

nın geldiği noktayla, 

Ben taa Türkan Şoray’lı dönemlerden beri Türk si-

nemasına giderim. İnsanlar o zaman küçümsüyordu. 

Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit’in dörtlünün 

her zaman giderdim. Çok klasik olmasına rağmen gi-

derdim. Bakın şimdi moda oldu devamlı oynuyorlar.

Tiyatroya da devamlı gidiyorum. Mesela avangart 

akımda tiyatro yapan Dot grubuna gidiyorum. 

Sinema ve tiyatroya meraklıyım. Dizilere de merak-

lıyım. Onu da söyleyeyim.

İ.H.: Hangi dizileri seyrediyorsunuz.

“Öyle Bir Geçer Zaman” Salıya denk geliyor, kay-

dedip izliyorum. Muhteşem Yüzyılı da seyrediyorum.

İ.H.: Muhteşem Yüzyılı nasıl değerlendiriyorsunuz?

N.I.: Muhteşem Yüzyılı ben beğeniyorum, eleştiri-

lere katılmıyorum, ben onu dizi, drama olarak seyre-

diyorum. Bin onu tarihi bir dokümanter olarak seyret-

miyorum ki, hoşuma gidiyor. Bir kere Osmanlıyı, tarih 

kostümler, harem hayatı yani onu izlemek hoşuma gi-

diyor. Çünkü bazı şeyleri bile öğreniyorsunuz. Şimdi 

Harem deyince o batıdan gelen bilgilerle yok rakkase-

ler, hep kadınlar aklıma gelirdi. Halbuki zaten harem 

dediğin padişahın oturduğu ev, mekan ve yaşantısı 

oluyor. Orada Valide Sultan her şeye hakim, mesela 

onu görüyorsunuz. O doğru mesela, Valide Sultan’la  

Sultan’ın ilişkileri, bir takım gerçekleri görüyorsunuz.

Ben illaki herşey tarihi gerçek anlamında değil ama 

yüzde yüz öyle entrikalar da vardır. Sultan Süleyman’ın 

savaşlarını seyredecek halimiz yok ki, bir dramın için-

de habire savaş meydanlarında mı? Zaten onları çok 

başarısız yapabilirler, yapamazlar. Savaş meydanların-

da o  o mümkün değil. Hz. Muhammed’in hayatı Çağrı  

filminde ancak bir Amerikan prodüksiyonu bunu ya-

pabilir. Böyle bir şey yapılabilse o savaşları da seyrede-

lim, orada da binbir türlü entrika bir şeyler vardır ama 

bu sermaye ve bu vizyon daha bizde yok. 

İ.H.: Eşyalarınızdaki özen dikkatimizi çekiyor. An-

tikaya merakınız varmı? Koleksiyonunuz var mı?

N.I.: Benim hiç koleksiyonum yok, bütün eşyalarım 

bunlar, meraklıyım, daha ziyade Türk parçaları bunlar, 

böyle aksesuarlar… Tabloya da meraklıyım ama ko-

leksiyonum ayrıca yok.. Belki daha büyük imkanlarım 

olsa koleksiyon  sahibi olmak da arzu ederdim, güzel 

bir şey ama ancak bunlarla yetiniyorum.

İ.H: Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.  

N.I: Ben teşekkür ederim.



TERÖRİZME KARŞI KUVVET KULLANMA: 

MEŞRU MÜDAFAA VE

İNSANİ MÜDAHALE İLİŞKİSİ



Şarkıyı değil ancak bir şarkıcıyı kafese koyabilirsiniz. Roosevelt





Güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçenler, her ikisine de layık değildir. Benjamin Franklin





İnsanlar, hezeyan yaşamadıkları sürece özgürlüklerinden vazgeçmez. Edmund Burke





Dünyaya az meylet ki; hür yaşayasın. Hz. Ömer





Hiç kimse hatalıca özgür olduklarını düşünenler kadar umutsuzca köleleştirilmemiştir. Goethe



edeni Kanun’ a göre, 

bir kimsenin iyiniyet 

iddiasında bulunabilmesi için, 

kişinin, özel durumların gerek-

tirdiği dikkat ve özeni göster-

miş olması zorunludur. Gerekli 

dikkat ve özenin gösterilmiş 

olduğunun ispatı bu anlam-

da tek başına yetmemektedir. 

Bir kişinin iyiniyetli olduğunu iddia etmesi, 

bilgisizliğinin meydana gelmesinde kendisinin 

ihmalinin olmadığını da ispat etmesini gerekti-

recektir. Bazı durumlar vardır ki, kimse bu durum-

ları bilmediğini iddia edemez. Kanunu bilmemek 

mazeret sayılmaz şeklindeki durumlarda ya da ilan 

edilmesi kanunen zorunlu olan bir özel durumda, 

böyle bir olgunun herkes tarafından bilinebileceği 

öngörüldüğünden, hiç kimse tarafından “bilmemek 

ya da bilebilecek durumda olmamak” iddia edile-

meyecektir. Ancak tam ehliyetsizin yaptığı işlem-

de tam korunamayacağını söyleyebiliriz ve bile-

meyeceği iddiasında bulunabiliriz. 

Kanunun iyiniyetin varlığını aramadığı bir du-

rumda, kişinin iyiniyetli olup olmaması önem arz 

etmeyecektir. MK madde 3’te yer alan iyiniyet 

kavramı ancak kanun koyucunun bu duruma bir 

hukuki sonuç bağladığı bir durumunda bir an-

lam ifade edecektir. 

Öte yandan kanunun iyiniyetin varlığını aradığı 

bir durumda iyiniyetli olduğu iddiasında bulunan 

taraf bu iddiasını ispatla yükümlü tutulmamakta-

dır. Zira bu durumda ispat 

yükü kişinin iyiniyetli olma-

dığını iddia eden kimsedir. 

Ayrıca MK madde 3’ün ikinci 

fıkrası iyiniyet iddiasının çürü-

tülmesi ile ilgili durumu izah 

etmektedir. 

İyiniyetli olma yükümlülü-

ğü günlük hayattaki güven il-

kesine dayanan işlemlerin yapılmasında önemli bir 

unsurdur. İyiniyet gözetilirken kamu yararı da 

göz ardı edilmemelidir.

Miras hukukunda aranan iyiniyet kavramı, daha 

çok üçüncü kişilerin yapmış olduğu işlemlerde gö-

rülmektedir. Ya da yasal mirasçı olmasına rağmen 

ortada mirasçı olmasına bir engel varsa, kişinin iyi-

niyetli olup olmamasına bakılır. Zamanaşımı süre-

leri de aynı şekilde ele alınmaktadır. Üçüncü kişi 

iyiniyetliyse süre en fazla 10 yıl, kötüniyetliyse 20 

yıl olarak kanunda açıkça belirtilmiştir.

Bu konu incelenirken, birçok kitap taranmış ve 

miras hukuku alanında iyiniyet kavramının görü-

nümü araştırılmaya çalışılmıştır. Miras hukuku ki-

taplarında açık ve net olarak bu konuya pek fazla 

yer verilmemiştir. Buna rağmen Medeni Kanun’un, 

Miras Hukuku bölümündeki maddeleri esas alına-

rak, başlıkla bağlantılı olarak inceleme yapılmıştır. 

Taranan kaynaklarda özellikle değinilen konu başlı-

ğının iyiniyetli üçüncü kişilerin zilyetliğinde zama-

naşımı kavramı olmuştur. İyiniyetli üçüncü kişinin 

mirasçılığı ile iyiniyetli olarak mirastan kazanım 

MİRAS HUKUKUNDA

İYİNİYET



Nice köleler vardır ki, mevki itibariyle hür makamında durur, Nice hür kişiler de vardır ki, köle makamındadır. Hukema’dan

sağlayan üçüncü kişinin terekeden yararlandığı du-

rumlar Medeni Kanun’un esas olan maddeleri ile 

harmanlanmıştır. Ayrıca kötüniyetli üçüncü kişile-

rin mirastan kazanımlarında ayrı süreye bağlandığı 

Medeni Kanun’daki miras hukuku ile ilgili madde 

esas alınarak incelenmiştir.

Yasal düzenleme içerisinde iyiniyet kavramına 

birçok yerde rastlamak mümkün-

dür. Ancak muhtelif kanunlar-

da yer alan hükümler karşısında 

MK’nun 3. maddesi genel bir dü-

zenleme getirmektedir. Buna göre; 

“ Kanunun iyiniyete hukuki bir 

sonuç bağladığı durumlarda asıl 

olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, 

durumun gereklerine göre ken-

disinden beklenen özeni göster-

meyen kimse iyiniyet iddiasında 

bulunamaz”

MK’nun 3. maddesinde deği-

nildiği gibi, bir kimsenin iyiniyetli 

olduğunu yada olmadığını mevcut 

bir eksikliğin varlığından söz edile-

biliyorsa eğer iyiniyet unsuru esas 

alınabilecektir. Bu husus maddede 

açıkça belirtilmiştir. Bu maddeden 

yapılacak çıkarımla iyiniyet kavra-

mını; bir hakkın kazanılmasında 

var olan bir engeli, bir eksikliği 

bilmemek ya da özen gösterilmiş 

olsaydı dahi bilebilecek durumda olmamak şeklin-

de tanımlamak mümkündür1. 

Madde iyiniyeti açıklarken, kişinin somut du-

rumun özellikleri itibariyle kendisinden beklenen 

özeni ve ihtimamı gösterip göstermediğinin aran-

ması gerektiğini vurgulandığından, iyiniyet kavra-

mının belirlenmesinde subjektif unsurlar esas alına-

caktır. Hakkın kazanılmasına engel olan bir eksiklik 

bulunmamalı, kişi bu engeli bilmemeli veya bilebi-

lecek durumda olmamalı ve kanun hakkın kazanıl-

ması için iyiniyet aramış olmalıdır. 

Hakların kullanımı ve borçların düzgün bir şe-

kilde ifasında iyiniyetle birlikte esas alınacak bir di-

ğer kavram da “dürüstlük kuralı” dır. M.K’nun 2. 

maddesi uyarınca “Herkes, haklarını kullanırken 

ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralla-

rına uymak zorundadır.’’ Maddenin devamında ise; 

“Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 

düzeni korumaz.” denilerek, iyiniyet kuralının dü-

rüstlük kuralıyla iç içe ele alınması gerektiği ortaya 

konulmaktadır. 

İyiniyet kavramı ancak kanun 

tarafından kendisine tanınmış 

olan hak kavramına sahip kişilerde 

aranmalıdır. Mesela mümeyyiz ol-

mayan birinde iyiniyetin aranması 

mümkün olmayabilir. Mümeyyiz 

olmayan bireyin yaptığı hukuki 

işlemin kanun tarafından geçerli 

kabul edilmesi halinde ise ancak, 

kişinin iyiniyetli olarak davranıp 

davranmadığına bakılmalıdır.

 Temyiz kudretine sahip ol-

mayan bir kişide iyiniyet kavramı 

aranmaz. Fakat temyiz kudretine 

sahip olmayan kişi, yaptığı işlem-

lerde kanuni temsilciyle temsil 

ediliyorsa, yaptığı işlemde kendisi-

nin değil de, kanuni temsilcisinin 

iyiniyeti aranmaktadır. Demek ki 

temsil edilen temyiz kudretine sa-

hipse iyiniyetli olacaktır. Her iki ta-

rafında iyiniyeti söz konusu olursa yapılan hukuki 

işlemin geçerliliği de o boyutta hüküm doğurmuş 

olur. Bu bahsettiklerimiz gerçek kişilerin yaptıkla-

rı hukuki işlemlerde iyiniyetli olup olmadıklarına 

göre değerlendirilir. Tüzel kişilere gelince tüm or-

takların ve organların iyiniyetli olması aranacaktır. 

İyiniyet kavramı, Miras Hukuku açısından da 

önem arz eden bir kavram olarak karşımıza çıkmak-



tadır. Hukuk sistemi, bireyin toplum içerisindeki 

haklarının korunmasını, düzenlenmesini sağlamak-

tadır. Bu düzenlemeler sadece insanın sağlıklı dö-

nemindeki sosyal yaşamıyla sınırlı kalmamaktadır. 

Bir kişinin ölümü sonrasında bıraktığı mirası kaza-

nan2 mirasçıların durumu; bununla beraber gaiplik 

durumda meydana gelen hak ve yükümlülükler de 

hukuk düzenlemelerinin içerisine girmektedir. Mi-

ras Hukuku sayesinde, bir nevi ölüm sonrası hak ve 

hukuki yükümlülükler tayin edilmiş olur3. 

Miras Hukuku Medeni Hukukun bölümlerin-

den biridir. Tam ve sağlıklı doğan her insan kanun 

tarafından tanınmış haklara sahip olmaktadır. Aynı 

şekilde kişinin ölümü halinde de mevcut olan hak-

larının birilerine devredilmesi de kanun tarafından 

düzenlenmektedir4. Miras hukukunda temel alınan 

asıl konu; kimlerin mirasçı olacağı ve mirasın tak-

siminin nasıl gerçekleştirileceğidir. Miras bırakan 

her zaman bir gerçek kişidir5. Ancak, mirasçı olmak 

için, gerçek kişi olma şart aranmamaktadır. Tüzel 

kişiler de gerçek kişiler gibi mirasçı olabilirler. 

Kişilerin sağlıklarında sahip oldukları hakları ve 

kendilerine yükletilmiş olan borçları onların mal-

varlıklarını göstermektedir. Bu kazanımlar ya da 

borçlar, bireyin ölümü halinde mevcut tereke mi-

rasçılarına geçmektedir. Ölüme bağlı tasarruflar 

şekli ve maddi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar vasiyet ve 

miras sözleşmesiyken; maddi anlamda ölüme bağ-

lı tasarruflar belirli mal bırakma ve mirastan fe-

ragat sözleşmesidir6. 

Mirasbırakan kişinin ölümüyle, hak ve borçla-

rın (tereke mallarının) intikal ettiği kişiler hukuken 

mirasçı olma hakkını kazanmış olurlar7. Bireylerin 

ölümleriyle birlikte sahip oldukları malvarlıklarının 

alt ve üst soydan mirasçıları bulunmaktadır. Miras-

çılar, kanunun kazandırdığı ölçü ve esaslarda muri-

sin bıraktığı mallara mirasçı olabilirler. Medeni Hu-

kukun, miras bölümünde ayrıntılı olarak anlatılan 

bu husus Anayasamızın 35. maddesinde de koruma 

altına alınmıştır. Anılan madde şöyle demektedir 

“Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir”. 

Bu maddeden de açıkça görülmektedir ki; miras 

bırakanın (murisin) terekesine mirasçı olmak, top-

lumun düzeninde, kazanılması gereken ve kanun 

tarafından da tanınmış bir haktır8. 

MK madde 639’da açılacak istihkak davalarında 

zamanaşımı süreleri açıklanmıştır. Bir istihkak dava-

sı açılacağı zaman maddede belirtildiği gibi süreye 

tabi olarak hareket etmek gerekmektedir9. Madde, 

aleyhine istihkak davası açılacak kişinin iyiniyetli 

ve kötüniyetli olmasına göre zamanaşımı süresini 

belirlemiştir. Buna göre; iyiniyetli kişilere karşı 

açılacak istihkak davasında zamanaşımı süresi, 

terekeye konu olan malı elinde bulundurduğu-

nun öğrenildiği ve davacının kendisinin mirasçı 

olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve 

her halükarda, miras bırakanın ölümünden iti-

baren veyahut ortada yazılmış bir vasiyetname 

var ise, vasiyetnamenin açılmasından itibaren 

on yıl olarak belirlenmiştir. Kötüniyetli kişilere 

karşı açılacak istihkak davasında ise zamanaşı-

mı süresi yirmi yıldır10. 

Burada maddenin ana kıstası iyiniyet kavramı-

dır. Yani zamanaşımı süresinin belirgin olmasında 

kişinin iyiniyetli olmasını aramaktayız. İyiniyet ise 

ancak; miras hukukuna konu olan terekeye mirasçı 

olan kişinin, ölüme bağlı tasarrufta iptal sebebi ol-

duğunu bilmediği veya bilebilecek durumda olma-

dığı ve ölüme bağlı bir bağış ya da menfaati kabul 

etmesi durumunda söz konusu olabilecektir. Şayet 

terekeyi elinde bulunduran kişi gerekli araştır-

mayı yapmış ve miras bırakanın mirasçılarından 

haberdar ise ve buna rağmen terekeyi elinde bu-

lundurmuşsa o zaman kişinin kötüniyetli oldu-

ğundan söz edilecektir. 

İyiniyetli mirasçı kanuni zamanaşımı sürele-

ri olan (iyiniyetin arandığı durumlardaki süre-

lerde) bir ve on yıllık zamanaşımı sürelerinde 

kötüniyetli hale gelirse, asıl mirasçı yirmi yıllık 

zaman aşımı süresinde dava açabilir. Bu durum-

da iptal davası için süre geçmemiş sayılır. Buna 



Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. Goethe

rağmen bir ve on yıllık süreler geçtikten sonra 

kötüniyetli hale gelinmişse bu durumda dava 

açılmaz. Çünkü iptal davası açmak için süre geç-

miş sayılacaktır11.

Miras sebebiyle açılacak istihkak davası, MK 

madde 637 gereğince sadece yasal mirasçı veya 

atanmış mirasçı tarafından açılabilir. İstihkak davası 

açılırken, esas olarak davada iddia edilmesi gereken 

ve mirasbırakanın terekesindeki malın zilyedi bu-

lunan kişiye karşı asıl mirasçı olan kişinin açacağı 

davada, ancak hüküm doğurabilecek bir iddiası var 

ise açtığı dava hüküm doğurabilir12. Madde şöyle 

diyor; “Yasal veya atanmış 

mirasçı, terekeyi veya bazı 

tereke mallarını elinde bu-

lunduran kimseye karşı mi-

rasçılıktaki üstün hakkını 

ileri sürerek miras sebebiyle 

istihkak davası açabilir.”

Miras sebebiyle açılan is-

tihkak davasında tereke mal-

larının güvence altına alınması 

için (davacının davayı kazan-

ması halinde13) MK madde 

637-f. 3 gereğince tedbir alı-

nır. Madde şöyle diyor “Bu davada hâkim, mirasçı-

lık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer. Hâkim, 

davacının istemi üzerine hakkın korunması için 

davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne 

şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.”

Üçüncü kişinin zamanaşımı süresini iddia ede-

rek, terekedeki mala zilyet olmasını engellemek için 

(açılmış bir istihkak davasında) kıyas yoluyla14 MK 

madde 638 uygulanır. Madde şöyle diyor; “Miras 

sebebiyle istihkak davasının kabulü hâlinde, te-

reke veya terekeye dâhil mal, davacıya zilyetliğe 

ilişkin hükümler uyarınca verilir. Miras sebebiyle 

istihkak davasında davalı, tereke malını zamana-

şımı yoluyla kazandığını ileri süremez.” Burada 

ki üçüncü kişinin gaip mirasçı olduğu söylenebilir. 

Maddeden de anlaşıldığı gibi gaibin sonradan kaza-

nımı söz konusu olacaktır.

Ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için açılacak 

davada zamanaşımı süresinin, zilyet olan kişinin 

iyiniyetli olup olmadığına göre değişlik gösterdi-

ğine yukarıda değinilmiştir. İyiniyetli zilyede karşı 

açılacak bir iptal davasında süre on yıl, kötüniyetli 

bir zilyede karşı açılacak davada süre yirmi yıldır. 

MK madde 993’e göre “ İyiniyetli zilyedi bulundu-

ğu şeyi, karineyle mevcut hakkına uygun şekilde 

kullanan veya ondan yararlanan zilyet, o şeyi geri 

vermekle yükümlü olduğu kimseye karşı bu yüzden 

herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir.” 

maddenin devamı şöyledir “ 

İyiniyetli zilyet, şeyin kaybe-

dilmesinden, yok olmasından 

veya hasara uğramasından 

sorumlu olmaz.” Maddede 

belirtildiği gibi iyiniyetli zilyet 

olan kimse kullandığı şeyi geri 

vermekle yükümlü olduğun-

da, terekeye konu şeyi kullan-

dığı, tükettiği veya farklı bir 

şekilde elinde olduğu sürede 

kullandığından dolayı dava 

açan asıl mirasçıya bir taz-

minat ödemek zorunda değildir15. Ortada bir geri 

verme borcu var ise bu borcun iadesi16 ancak iyini-

yet ilkelerine göre olur. 

Zilyetliği elinde bulunduran kişi iyiniyetliyse 

MK’nun 993-994. maddeleri esas alınır. Madde 

994’e göre iyiniyetli zilyet o şey için iyiniyetle ve 

yararlı olarak yaptığı şeyleri isteyebilir. Madde de 

şöyle açıklanmıştır “ İyiniyetli zilyet, geri vermeyi 

isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu 

ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve 

bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten 

kaçınabilir.” Maddenin devamında terekeye konu 

olan şey üzerinde bir eklenti yapılmışsa ve zarar 

vermeden bu eklentinin çıkarılması mümkünse 

buna göre hareket edilmesi gerektiği açıklanmıştır. 

Madde şöyle devam ediyor “ İyiniyetli zilyet, diğer 

giderler için tazminat isteyemez. Ancak, şeyin geri 

verilmesinden önce kendisine bu giderler için bir 



tazminat önerilmezse, kendisi tarafından o şeyle 

birleştirilen ve zararsızca ayrılması mümkün bu-

lunan eklemeleri o şeyi geri vermeden önce ayırıp 

alabilir. Zilyedin elde ettiği ürünler, yaptığı gider-

ler sebebiyle doğan alacaklarına mahsup edilir.”

Bununla beraber, iyiniyetli olmayan zilyet, hak 

sahibine geri vermesi gereken şey e bir zarar ver-

mişse onu tazmin etmekle yükümlü olacaktır. MK 

madde 995’e göre “İyiniyetli olmayan zilyet, geri 

vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş 

olması yüzünden hak sahibine 

verdiği zararlar ve elde ettiği 

veya elde etmeyi ihmal eyledi-

ği ürünler karşılığında tazminat 

ödemek zorundadır. İyiniyetli ol-

mayan zilyet, yaptığı giderlerden 

ancak hak sahibi için de zorunlu 

olanların tazmin edilmesini iste-

yebilir. İyiniyetli olmayan zilyet, 

şeyi kime geri vereceğini bilmedi-

ği sürece ancak kusuruyla verdiği 

zararlardan sorumlu olur.”

Herhangi bir yasal mirasçı sıfatı 

olmadan, miras bırakanın mirası-

na Sulh Hukuk mahkemesinden 

aldığı “Mirasçılık Belgesi” ile mi-

rasçı olan kimseler, terekede bulu-

nan mal ve haklar üzerinde tasar-

rufta bulunma yetkisini bu belge 

ile kazanabilirler. Medeni Kanu-

numuzun 598. maddesi şöyledir 

“Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belir-

lenenlere, sulh mahkemesince mirasçılık sıfatları-

nı gösterir bir belge verilir.” Mirasbırakan’a miras-

çı olan kimseler bir ay içerisinde bu belgeyi alan 

kişilere karşı itirazda bulunabilirler17. Mirasçılık 

belgesine sahip kişilerin haklarını kabul eden asıl 

mirasçılar bu kabul beyanlarıyla bağlı kalmak zo-

rundadırlar18. Ortada bir irade sakatlığı yoksa, irade 

sakatlığına dayanarak bir iptal davası dahi açılma-

mışsa, asıl mirasçıların sonradan tenkis veya miras 

sebebiyle istihkak davası açmaları uygun ve yerinde 

olmayacaktır. Ancak mirasçılık belgesi mahkeme 

kararıyla alınan bir belge olsa bile kanun gereğince 

yasal mirasçılar tarafından bu mirasçılık belgesinin 

geçersiz olduğu her zaman ileri sürülebilir19. Madde 

şöyle devam etmektedir “ölüme bağlı tasarrufun 

iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır”.

 Mirasçılık belgesine sahip bir kişiden, miras-

bırakanın terekesinde yer alan bir mal (taşınır-

taşınmaz) ile ilgili hukuki bir yarar 

sağlayan üçüncü kişi, bu kazanım 

sonrasında malı iade etmesi gerek-

tiğinde üçüncü kişinin iyiniyetinin 

korunup korunmayacağı tartışıla-

bilir.

Elinde mirasçılık belgesi bu-

lunan kişinin, terekede yapacağı 

işlemlerde20, tasarruf yapma yet-

kisi ve alacakları tahsil etme hakkı 

doğmaktadır. Mirasçılık belgesine 

güvenerek taşınır taşınmaz satın 

alan üçüncü kişinin haklarının 

korunup korunmayacağı yönünde 

açık bir hüküm bulunmamaktadır. 

Yani üçüncü kişilerin iyiniyeti, asıl 

mirasçılara karşı korunamayacak-

tır. Ancak, üçüncü kişinin iyiniyeti 

zilyetlik ile ilgili Medeni Kanun’ da 

yer alan bazı hükümlere dayanıla-

rak korunabileceği düşünülebilir. 

MK madde 988’ e göre “ bir ta-

şınırın emin sıfatıyla zilyedinden 

o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet 

veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zil-

yedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa 

bile korunur.” 

Mirasçılık belgesiyle bir taşınmazı kendi üzerine 

alan kişi bu taşınmazı iyiniyetli üçüncü bir kişiye 

devrederse MK madde 1023’e göre “ tapu kütüğün-

deki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir 

başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kaza-

nımı korunur.” Taşınmaz mal için bu hüküm uygu-



Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. Amyot

lamada gerektiği gibi korunmamaktadır. Taşınmaz 

malın zilyetliği üçüncü kişiye geçerken madde 988 

nin uygulama alanı bulması yeteri kadar olmayabilir. 

İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı, miras-

çılık belgesine göre yapılan kazandırmalarda21 ise 

MK madde 1024 uygulanmaktadır. Madde şöyle-

dir “ bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, 

bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu 

tescile dayanamaz. Bağlayıcı olmayan bir hukuki 

işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bu-

lunan tescil yolsuzdur. Böyle bir tescil yüzünden 

ayni hakkı zedelenen kimse, tescilin yolsuz oldu-

ğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğ-

rudan doğruya ileri sürebilir.” 

Demek ki böyle durumda üçüncü kişinin iyi-

niyetli olması halinde esas olarak ele alınması 

gereken madde MK madde 2 ye göre dürüst dav-

ranma ilkesi ve madde 3’e göre iyiniyetli olma 

şartı aranmalıdır. Aksi takdirde hukukumuzda 

bu konuyla ilgili açık ve net bir madde görülme-

mektedir. Her ne kadar madde 988 ve 1023’ e 

göre iyiniyetli kazanım uygulanmaya çalışılsa da 

esas olan güven ilkesi ve iyiniyet olacaktır. 

Mirasçılık bakımından aile hukukuna da giren, 

ölen eşe mirasçı olan diğer eşin butlan sebebini 

bilmeme halinde ve bilebilecek durumda olmama 

halinde mirasçılığın ortadan kalkmaması onun iyi-

niyetli olması halinde mümkün olur. Şayet mirasçı 

olan eş kötüniyetliyse butlan kararı mirasçılığı or-

tadan kaldırır. MK madde 158-1 e göre “ evlenme-

nin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli 

bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel 

durumunu korur.”

Evlenmenin butlanına henüz karar verilmemiş-

ken, eşlerden birinin ölmesi halinde mirasçı olan eş 

terekeden mirasçı olur. Evlenmenin butlanı22 da-

vası mirasçılara geçmez. MK madde 159’ a göre “ 

evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçıla-

ra geçmez. Ancak, Mirasçılar açılmış olan davayı 

sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasın-

da iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal 

mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan 

ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hak-

ları da kaybeder.”

Sağ kalan eş evlenmeyle kazandığı hakları kul-

lanmak istediğinde ancak iyiniyetli olması halinde 

evlenmeyle kazandığı haklarını kullanabilir ve kişi-

sel durumunu koruyabilir23. Bu durumda sağ kalan 

eş ölen eşine mirasçı olmaya devam eder. Herhangi 

bir ayrılık kararı yok ise ve evlilik yasal olarak 

devam ediyorsa, sağ kalan eş, ölen eşe mirasçı 

olur ve hakları yasal düzenlemedeki şekilde de-

vameder. Butlan davası devam ederken eşin ölmesi 

durumunda sağ kalan eşin kötüniyetli olduğu iddi-

ası ancak ispatla mümkün olacaktır.

MK madde 559 gereğince, “İptal davası açma 

hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve ken-

disinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten 

başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde 

açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geç-

mesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara kar-

şı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi 

yıl geçmekle düşer.” İptal davasının hak düşürücü 

süresinde iyiniyetli davalılara karşı on yıllık süre, 

kötüniyetli davalılara karşı yirmi yıla yükselmekte-

dir. Şu halde burada iyiniyete göre değerlendirilir.

 MK madde 506’a göre24, tenkise tabi kazandır-

ma alan kimsenin geri verme borcunda iyiniyetliyse 

iade borcu, sebepsiz zenginleşmede olduğu gibi sı-

nırlıdır. MK madde 566’ya göre, “Kendisine tenkise 

tâbi bir kazandırma yapılmış olan kimse iyiniyet-

li ise, sadece mirasın geçmesi anında kazandır-

madan elinde kalanı geri vermekle yükümlüdür; 

iyiniyetli değilse, iyiniyetli olmayan zilyedin geri 

verme borcuna ilişkin hükümlere göre sorumlu 

olur. Miras sözleşmesiyle elde ettiği kazandırma 

tenkise tâbi tutulan kimse, bu kazandırma için 

mirasbırakana verdiği karşılığın tenkis oranında 

geri verilmesini isteyebilir.” iyiniyetli olmayan zil-

yet elinde kalanı vermekle yükümlü olacaktır. İyi-

niyetli olmayan zilyetlere de bu madde hükmünce 

atıf yapılabilir. 



MK madde 618 birinci fıkra gereğince, “Öde-

meden âciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden 

mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden 

önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mi-

rasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü ola-

cakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar.’’ mirasın 

reddi halinde iyiniyetli mirasçıların iade borçları ( 

mirası reddetmişlerse son beş yılda aldıkları kazan-

dırmaları iade borcu) bu zenginleşmeden iyiniyetli 

kişi sorumlu olmaz.

Aralarında herhangi bir kan bağı olmayan kişi-

ler de birbirlerine mirasçı olabilirler25. Bu şekil mi-

rasçı olan kişiler ancak resmi olarak evlat edinilmiş 

çocuklardır. Sonradan kazanılan bu hakka mirasçı 

olan evlatlık, normal zümredeki bir mirasçı gibi 

aynı haklara sahip olur. MK madde 500’de “ evlat-

lık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mi-

rasçı olular.” Evlatlığın mirastan hak kazanabilmesi 

için tek şart evlat edinilmiş olması yada evlatlık iliş-

kisi geçerli olarak kurulmuş olmalıdır26. 

Kanuni yolla kazanılmış olan mirasçılık, eski 

MK da altsoyu olan mirasçı (evlilik içi) evlat edin-

mediği için sonradan nesebin düzeltilmesi talebin-

de bulunabilir. Nesebin düzeltilmesi kararı geçmişe 

etkili olduğu için, çocuğun nesebi düzelmiş ise veya 

evlat edinme sırasında evlenmeyle düzeltilmiş ama 

nüfus kaydına geçirilmemişse bu durumda eski me-

deni konunda mümkün olan evlat edinmenin ip-

tali davası27 açılmayacağı ve evlatlığın mirasçılığına 

iyiniyetli olmasına rağmen bu nesep düzeltmenin 

etkili olamayacağı ileri sürülebilirdi. Ama bugün 

evlilik içinde çocuk sahibi olan kişi aynı zamanda 

evlat edinebilmektedir. Alt soyu olan biri evlat edi-

nebileceği için iyiniyetli olup olmamasının önemi 

kalmamıştır28.

Muvazaa iddiasında bulunan kişilerin hakla-

rı kanun tarafından koruma altına alınmıştır. Bu 

hakların kazanılmasında hukuki yollara başvuru-

labilinmektedir. Her ne kadar muvazaalı işlemi ya-

panlara karşı dava açılabiliyorsa, muvazaalı işlemi 

iyiniyetle yapan üçüncü kişilerinde hakları koru-

ma altına alınmalıdır29. Muvazaa iddiası ancak MK 

madde 2 gereğince dürüstlük kuralına aykırı bir 

davranıştan dolayı ileri sürülebilir. Bir malı (taşınır-

taşınmaz) muvazaalı olarak devralan kişinin iyini-

yetli olduğundan emin olmak gerekmektedir. Şöyle 

ki muvazaalı olarak devraldığı malın, yapılan bu 

muvazaalı işlemin olduğunu bilmiyor yada bilebi-

lecek durumda olmaması gerekmektedir. Ayrıca bu 

muvazaalı devir işlemini alan üçüncü kişi olmalıdır. 

Bu üçüncü kişide aranan iyiniyetli olma kavramı 

MK madde 3 deki iyiniyet unsuru olmalıdır30. 

Murisin mirasçılar aleyhine yaptığı bu işlem-

lerde31, muvazaa iddiasında bulunan yasal miras-

çı, üçüncü kişinin iyiniyetli olmasına dayanarak 

iddiasını 1 yıl her halükarda 10 yıllık zamanaşımı 

süresiyle kabul ettirmelidir. Şayet üçüncü kişi kö-

tüniyetli olarak bu muvazaa da mal iktisap etmişse 

zamanaşımı süresi yirmi yıl olacaktır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, iyiniyet, bir hak-

kın elde edilmesi veya bir hukuki sonucun doğma-

sında, var olan bir engeli bilmemek ya da gereken 

tüm özen gösterilmiş olsa dahi bilebilecek durum-

da olmamak bize iyiniyet kavramını açıklamaktadır. 

MK madde 3’te getirilmiş olan düzenlemede bu şe-

kildedir. İyiniyetin sağladığı korumadan yararlanan 

kişi, kanun koyucu tarafından korunan kişidir. 

Türk Hukukun da birçok yerde iyiniyet kavramı 

geniş yer almaktadır. Medeni Kanunun içinde miras 

hukuku ve iyiniyet kavramı irdelenmiştir. İnceleme 

yaparken ilgili tüm maddeler incelenmeye çalışıl-

mıştır. Esas olan mirasbırakanın mirasçısı konu-

mundaki kişilerin iyiniyetli olarak terekeye mirasçı 

olmalarıdır. 

Kanun koyucu tarafından bir malın mülkiyeti-

nin kazanılmasında, mülkiyeti kazanmak isteyen 

kişinin iyiniyetli olup olmadığına göre zamanaşımı 



Tevekkül ankası avını ayağının dibinde bulur. Avlanmak hevesiyle kanata minnet etmez. Nabi

sürelerini belirttiğini görmekteyiz. Taşınır mallar 

için, davasız ve aralıksız, 5 yıl süreyle iyiniyetle ve 

malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurma; taşınmaz-

larda, davasız ve aralıksız, 10 yıl süreyle iyiniyetle 

ve malik sıfatıyla zilyetliği elinde bulundurma aran-

maktadır. İyiniyetli mirasçılarda da bu hüküm ay-

nen uygulanır. 

Yasal mirasçı olmadıkları halde, mirasbırakanın 

terekesine zilyet olanların yaptıkları hukuki işlem-

lerde kanun koyucu üçüncü kişiyi korumaktadır. 

Bununla birlikte muvazaalı olarak mirastan mal ka-

çırmak için yapılan satımlarda, yapılan işleme taraf 

olan üçüncü kişinin açılacak muvazaa davasında 

iyiniyetli olma durumuna göre korunduğunu da 

görmekteyiz. 

Evliliğin butlanı davası sürerken, mirasbırakan 

sıfatındaki eşin ölümü üzerine, diğer eş mirastan 

pay alabilmesi ancak iyiniyetli olmasına bağlıdır. 

Aksi takdirde terekeden mal alamayacaktır. 
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ürkiye’de kadın istihdamının 

azlığının sebeplerinden önemli 

bir kısmını, kamu kurumlarında ve 

bazı özel mesleklerde başörtüsü yasağı 

oluşturmaktadır. Kamu kurumlarında, 

görevin niteliğine bakılmaksızın başın 

açık olma şartı aranmaktadır. İstihdam 

edilemeyen başörtülü kadın aynı za-

manda sosyal güvenceden mahrum 

kalmaktadır. 2.438.239 devlet memu-

rundan 811.668 tanesi kadındır. Ayrıca 

kamu kurumlarında ücret eşitsizliği ya 

da işe alınmada cinsiyet ayrımcılığı söz 

konusudur[1].

Bu hak yani çalışma hakkı Anayasa’ nın 70. madde-

sinde yer alan “ Her Türk vatandaşının memur olabile-

ceği ve hizmetin gerekleri dışında bir şart aranama-
yacağı” hükmüyle ve uluslararası sözleşmelerde yer alan 

hükümlerle korunmaktadır. 

Yasağa gerekçe olarak Anayasa’ nın 2. maddesinde 

yer alan laiklik ilkesi gösterilmektedir. Bu maddeye göre 

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli daya-

nışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 

ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

Devletidir. Maddenin gerekçesinde ise laikliğin hiçbir 
zaman dinsizlik anlamına gelmeyeceği, her ferdin 
istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini 
yapabilmesi ve dini inançlarından dolayı diğer va-
tandaşlardan farklı bir muameleye uğramaması anla-
mına geleceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu maddenin 

gerekçesine göre çalışma hakkı salt başörtüsü dolayısıyla 

kısıtlanamaz. Laiklik devletin bir niteliği olduğuna göre, 

devlet kişiler karşısında belli bir dini inanca mensup 

olup olmasına bakmadan tarafsız olmalıdır. 

Tarafsızlık, kamu hizmetini yürüten kişinin görü-
nüşünü değil, kamu hizmetini niteleyen, kurallarla 
ilgili bir kavramdır. “Kamu hizmeti tarafsızlık esasına 

uygun yürütülmelidir” derken, o hizmeti yürüten ki-
şinin, o hizmeti alan herkese aynı şekilde muame-
le etmesi, kuralların uygulayıcısı olması ve hizmet 

verdiği insanlar arasında ayrımcılık 
yasağına uyması anlamında tarafsız 
davranması kastedilir. Tarafsızlığın 
giysi, takı, dil ve benzeri özellikle-
re dayandırılması, sadece kavramın 
yanlış anlaşılmış olmasına sebebiyet 
vermez; aynı zamanda kamu görev-
lisini, ifade hürriyetinden mahrum 
bırakmaya çalışmak anlamına gelir. 

Ayrıca kamu görevlisinin başının 
açık olmasını tarafsızlık olarak gö-
renler, farkında olmadan “tarafsız” 
kıyafeti belirli bir yaşam biçimiyle 
özdeşleştirdiklerini ifade etmiş ol-
maktadırlar. Kılık kıyafete ilişkin bu 

tür düzenlemelerde bulunmak tarafsız değil ideolojik 

devletin bir özelliğidir. Devletin yapması gereken, bütün 

kamu görevleri için, görevin gerektirdiği niteliklerden 

başka kriter koymaması ve bu nitelikleri taşıyan herkese 

(başörtülü, başörtüsüz, haçlı, kipalı gibi) bu pozisyonları 

eşit ölçüde açık tutmasıdır. Devlet bir giyim tarzını te-
mel almakla bizzat kendisi taraf olmaktadır.

İnsan haklarına dayalı demokratik devlet, kamu gö-

revlisini işe alırken de çalıştırırken de liyakat esasına göre 

hareket eder; buna dayanarak, o pozisyonun gerektirdiği 

diploma, staj veya fiziksel yeterlilik gibi kriterler getire-

bilir; ama kişiden görevin gerekleriyle ilgili olmayan ta-

leplerde bulunamaz. Kamu görevlisi olmak, dini olan ve 

olmayan ifade hürriyeti hakkı da dahil olmak üzere, bire-

yin bütün haklarını devlete devretmesi anlamına gelmez. 

Bu konuya ilişkin verilebilecek her taviz, devletin 

ideolojik tarafsızlığıyla ters düşmesi anlamına gelecektir. 

Yapılması gereken, din ve vicdan özgürlüğünün herkes 

için tanındığı, sınırın sadece insan haklarına ilişkin genel 

sınırdan ibaret olduğu, devletin bu sınırları korumaktan 

başka bir ödevinin olmadığı bir hukuki ve siyasi çerçe-

venin oluşturulmasıdır. Bu sebeple başörtülü oldukları 

veya olmadıkları gerekçesiyle insanlar arasında kamu 

hizmeti alma ve verme konusunda ayrıma gidilmesi, esa-

sında tarafsızlık ilkesiyle ters düşmektedir[2].

Kısacası devlet görevlileri kamusal faaliyeti gerçekleş-

tirmek için işe alımlarda kişiler arasında dini inancına 
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Özgürlüğün yolu bütün dünyaya karşı tek başına bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktır. S. Zweig

bağlı olarak kişinin başörtüsü takıp takmamasın-

dan dolayı herhangi bir ayrım yapamayacaktır.

Türkiye’de hukuki mevzuat, çalışma hakkı-

nı düzenlemesine ve ayrımcılığın yasaklamasına 

yöneliktir. Anayasa’ nın 10. maddesinin 1. fıkrası 

Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 

felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit oldu-

ğunu, Anayasa’ nın 12. maddesi Herkesin, kişi-

liğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil-

mez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu, 

TCK’ nun 122. maddesi; Kişiler arasında dil, 
ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-
lerle ayırım yaparak kişinin işe alınmasını 
engelleyen kişi hakkında altı aydan bir yıla 
kadar hapis veya adli para cezası verileceğini, 
ayrıca İş Kanunu’ nun 5. maddesi de; İş ilişkisin-

de dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, 

din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım 

yapılamayacağını belirtmektedir. Fakat uygula-

malar bu yönde değildir. Şöyle ki Anayasa’ nın 

70. maddesine göre her Türk vatandaşının dev-

let memuriyetine girmeye hakkı vardır denme-

sine rağmen 1999 yılı sonrası memuriyete giriş 

sınavlarından itibaren başörtülü kadınlar için ya-

sak getirilmiştir. Üstelik bazı kadınlardan görev 

yerleri dışında da başlarının açık olması beklen-

mektedir. Başörtülü olmama kuralı meslekleri 
gereği ameliyathane bonesi takmak zorunda 
olan başörtülü ameliyathane hemşireleri için 
dahi geçerlidir. 

Kamu görevlisi olmayan ancak meslek oda-

larına kayıtlı olarak çalışan doktorlar, eczacılar, 

diş hekimleri gibi serbest meslek mensupları ile 

avukatlar ve noterler de, bağlı bulundukları bir-

liklerin ve odaların oluşturduğu meslek kuralları 

nedeniyle başörtülü olarak çalışamamaktadır. 

Örneğin başörtülü avukatlar duruşmalara gire-

memektedir[3]. 

Örnekleri medya kuruluşları, özel eğitim ku-

rumları, kurslar, dershaneler ve kreşler gibi özel 

sektöre ait eğitim kurumlarına kadar çoğaltmak 

mümkündür. Özellikle son yıllarda özel sek-
tördeki kurumlar başörtülü personel çalıştı-
rırlarsa mimlenecekleri ve bu yüzden gelir 
kaybına uğrayacakları düşüncesiyle başörtü-
lü eleman çalıştırmayı tercih etmemektedir-
ler. Hatta yapılan araştırmalar çok sayıda özel 

işletmenin, çalışan kadın personellerine başlarını 

açmak ile istifa etmek arasında tercihte bulun-

malarını istediklerini göstermektedir[4].

Başörtülü kadınlar, çoğu kez bilgisel, eği-
timsel ve mesleki donanımlarının dışındaki 
ve altındaki işlerde, aynı pozisyondaki diğer 
çalışanların aldıklarından çok daha düşük 
ücret karşılığı çalışmak zorunda kalmakta-
dırlar. Başörtülü kadınlara sadece tarım işçisi, 

temizlikçi gibi vasıfsız işçi olmak yakıştırılmak-

ta, hatta bazen statüsü düşük işlerde dahi tercih 

edilmemektedir. İsveç’te bir öğretmenin sadece 

başı örtülü olduğu için işe alınmaması ayırım-

cılık olarak değerlendirilip ve tazminata hük-

medilirken Türkiye’de de başörtülü kadınların 

işe alınmaması için çeşitli uygulamalar gerçek-

leştirilmektedir. Kişiye, zamana ve yere göre 

değişen yorumlarla başörtülü kadınların hak-

larını kullanmalarına izin verilmemesi mevcut 

olan ayrımcılığın Anayasa’ ya aykırı olduğunu 

göstermektedir[5].

İş hayatında yaşan kıyafet ayrımcılığı, ka-

dınların çalışma yaşamına katılımını negatif 

olarak etkilemektedir. Başörtülü kadınlara 
kamuda çalışmak için başlarını açma mec-
buriyeti getirilmesi, Kadına Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi ( CEDAW ) Söz-
leşmesi’ nde garanti altına alınan çalışma, 
mesleğini ve işini serbestçe seçme hakkı, 
meslekte ilerleme hakkı, iş güvenliğine sa-
hip olma, hizmet karşılığı imkanlardan ya-
rarlanma hakkının kullanmasını önlemek-
tedir ve aynı zamanda başörtülü kadınların 
ekonomik bağımsızlığa sahip olmalarının 
engellenmesine yol açmaktadır[6].

Sonuç olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk 

devleti olduğundan dolayı, kadınların işe alın-

malarında başörtülü olup olmamasına bakıl-

madan herkese eşit davranılmalıdır. Görünen 

o ki, kişilerin birbirlerine karşı hoşgörüsüz ve 

olumsuz bakış açıları değişmediği sürece mağ-

duriyetlerde devam edecektir. 

Dipnotlar
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anunkoyucunun mevzu-

atta süre/meblağ/oran3 

gibi emredici nitelikte üst veya 

alt nicel sınırlar ihdas etmesinin 

amacı; bu sınırları aşan işlemlerin 

sosyal, iktisadi vb. sebeplerle za-

yıf olan tarafını korumaya yönelik 

olarak, söz konusu işlemlere tam 

hükümsüzlüğün mutlak şekilde uygulanmasını en-

gellemektedir. İşte, zayıf tarafın korunması amacı ile 

üst/alt nicel sınırları tayin eden kanunkoyucu aslında, 

işlemi tam hükümsüzlük yerine koyduğu en yüksek 

sınır üzerinden geçerli tutmayı amaçlamaktadır. Ka-

nunda üst/alt sınırların tayin edildiği veya hakime 

indirim konusunda bir görev veya takdir yetkisi veril-

diği hallerde uygulanacak yaptırım; kısmi hükümsüz-

lüğün bir türü olarak karşımıza “indirim yaptırımı” 

ya da diğer adıyla “düşey kısmi hükümsüzlük”4 şek-

linde çıkar5. İndirim yaptırımının uygulanma biçimini 

gösteren 6102 sayılı TTK.m.1530/f.1’de de emredici 

bir şekilde bu esas kabul edilmiştir. Madde hükmüne 

göre, kanun koyucu tarafından belirlenen en yüksek 

sınırın aşıldığı sözleşmeler “en üst sınır (had)” üze-

rinden geçerli sayılacak ve bu sınırdan fazla yapılan 

edimler iade edilebilecektir. Söz konusu madde hük-

münün Türk Ticaret Kanunu’nda yer alması sebebiyle, 

doktrinde bu hükmün yalnızca ticari işlere uygulana-

cağı yönünde taraftar toplamasına rağmen6, kanaati-

mizce TTK.m.1530/f.1 hükmünün ratio legisinin, adi 

işlerdeki üst/alt sınır hükümlerinin koruma amacı ile 

bağdaşması dolayısıyladır ki; bu amaç, anılan hükmün 

adi işler bakımından da kıyasen 

uygulanmasını haklı ve mümkün 

kılmaktadır7. Düşey kısmi hü-

kümsüzlük (indirim yaptırımı), 

TTK.m.1530/f.1’in lafzı gereği, 

kural olarak TBK.m.27/f.2 c.2’de 

belirtilen tarafların farazi irade-

leri dikkate alınmaksızın uygula-

nacaktır8. 

Hiç şüphesiz, indirim yaptırı-

mının favor negotii ilkesine uygun olması ve tarafla-

rın uzlaşma alanı içerisindeki en uygun sınırı işaret 

etmesi, bu yaptırımın teorik alt yapısını güçlendirici 

rol oynarken; katı ve sabit bir çözüm öngörmesi sebe-

biyle de eleştirilmektedir9. Zira bu görüşe göre indirim 

yaptırımı, her halukarda üst sınıra indirim yapılacağı-

nı bilen borçlu açısından üst sınır aşmakta caydırıcı 

bir yaptırım olmaktan uzaktır. Buna karşılık ise bizce, 

hakime tarafların farazi iradelerini hesaba katarak uy-

gun bir sınır tespit etme görevi verildiğinde, hakimin 

tespit edeceği bu sınır, çoğu durumda zaten alacaklı-

nın farazi iradesine aykırı olacaktır. İndirim yaptırımı 

sözleşme özgürlüğüne bir müdahale gibi görünse de, 

aslında kanun koyucunun üst/alt sınırlar tayin ede-

rek sağlamaya çalıştığı maddi anlamda akit adaletini 

gerçekleştirecek yegâne yaptırımdır10. Üstelik taraflar 

daha en başta kendi menfaat dengelerini de gözeterek, 

serbest iradeleriyle sözleşmenin bütün noktalarında 

anlaşmış durumdadırlar. Dolayısıyla üst sınır normu 

ile korunan tarafın, hakimin bu sınırın altında bir sı-

nıra indirmesi yoluyla, muhatabına karşı daha fazla 

korunmasını sağlayacak haklı bir neden de bulunma-

maktadır. İndirim yaptırımının caydırıcılık özelliğini 

sağlamak için ise, alt/üst sınırı koyan normun korudu-

ÜST ve ALT SINIR HÜKÜMLERİNİN

ANLAM VE AMACI VE ÖZELLİKLE 

YÜKSEK FAİZ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME1



Namaz mekanik hayattan hürriyete kaçıştır. Muhammed İkbal

ğu zayıf tarafa -6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 

gabne ilişkin 28.maddesi hükmüne paralel olarak- tam 

hükümsüzlük konusunda seçimlik bir hak tanınabilir. 

Zira böylece sözleşmenin güçlü tarafının –nasıl olsa 

üst sınıra indirim yapılacağını bildiği için- bu sınırı 

aşmakta tereddüt etmeyeceği söylenemeyecektir11. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa baktığımızda, 

üst sınır getiren bazı hükümlerde değişiklik yapıldığı 

ve hatta yeni bazı üst sınırlar geti-

rildiği görülmektedir. Bu tarz hü-

kümlerden birisi de faize12 ilişkin 

hükümlerdir. Faizi doğuran para 

borcunun sebeplerine bağlı olarak 

mevzuatta faize ilişkin hükümlerin 

de dağınık şekilde yer aldığını gö-

rüyoruz. Nitekim 6098 sayılı Kanun 

ile faize ilişkin hükümlerin sayısı 

24’den 30’a çıkmış olup, bazı hü-

kümlerde de esaslı birtakım deği-

şiklikler yapılmıştır. 

Faizle ilgili esaslı değişikliklere 

geçecek olursak; 6098 sayılı Ka-

nunun 88 nci maddesinin birinci 

fıkrası ile yasal faiz; 120 inci mad-

desinin birinci fıkrası ile de temer-

rüt faizi oranlarının sözleşmede 

kararlaştırılmamışsa faiz borcunun 

doğduğu tarihte yürürlükte olan 

mevzuat hükümlerine göre belirle-

neceği düzenlenmiştir. Buna para-

lel olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunun 8. maddesinde faizin ser-

bestçe tayin edilebileceği prensibi 

korunmakla beraber, 9. maddesin-

de yasal ve temerrüt faizi bakımından ilgili mevzuat 

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Burada ay-

rıca dikkat edilmelidir ki, söz konusu hükümler, faiz 

oranının belirlenmesinde asıl borcun doğduğu tarihi 

değil, faiz borcunun doğduğu tarihi esas almaktadır. 

Temerrüt faizi bakımından faiz borcunun doğduğu 

tarih ise bilindiği üzere temerrüde düşülen tarihtir13. 

Yine genel nitelikteki bu hükümlere baktığımızda 

hem Borçlar Kanununda hem de Ticaret Kanununda, 

faiz oranlarının zaman içinde sıkça değişebildiği göz 

önünde tutularak, gerek yasal gerekse de temerrüt fa-

izi bakımından sabit bir orana yer verilmesinin uygun 

görülmediği anlaşılmaktadır. Faiz oranlarının tespiti 

bakımından, söz konusu madde hükümlerinin atfı 

gereği uygulanacak özel nitelikteki Kanun ise, halen 

yürürlükte olan 4.12.1984 tarihli 3095 sayılı Kanunî 

Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’dur. Bu Ka-

nunun m.1 ve 2 hükümlerine baktığımızda ise, hem 

adi ve ticari işlerde yasal faiz yönünden, hem de adi 

işlerde yasal ve temerrüt faizi oranları arasında fark 

yaratmayan bir düzenleme getirildi-

ğini görmekteyiz. 

Uygulamada halen yaşanmakta 

olan kavram karışıklığını önlemek 

için bir hususu açıklamakta fayda 

vardır: Merkez Bankasının, 3095 sa-

yılı Kanun’da yer alan yasal faiz ve 

temerrüt faizi oranlarını belirleme 

konusunda herhangi bir yetkisi bu-

lunmamakta olup, konunun Merkez 

Bankasıyla bağlantısı, 3095 sayılı 

Kanunun Merkez Bankası avans faiz 

oranlarına yaptığı atıftan kaynak-

lanmaktadır. Söz konusu Kanunun 

1. maddesinde 2005 yılında 5335 

sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 

reeskont faiz oranlarına yapılan atıf, 

1 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla kaldı-

rılmış olup, yasal faiz oranı 1 Mayıs 

2005 tarihinden geçerli olmak üze-

re yıllık % 12 olarak belirlenmiştir. 

Bu oran da aynı maddenin 2.fıkrası 

uyarınca Bakanlar Kuruluna verilen 

yetki çerçevesinde, Bakanlar Kurulu 

tarafından 1 Ocak 2006 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere % 9’a 

indirilmiştir. Bu oran hem adi hem de ticari işlerde 

uygulanacak yasal faiz oranıdır. Yani tarafların gerek 

faiz isteyebilecekleri hallerde (ticari işler bakımından 

TBK.m.387/f.214, vb.) ve gerekse de faiz ödenmesi ge-

reken hallerde (örneğin 510/f.1, 538, 627/f.2) taraflar 

sözleşmede faiz ödeneceğini kararlaştırmış olmakla 

birlikte, faiz oranı belirlememiş iseler, uygulanacak 

yasal faiz oranı bugün itibariyle % 9’dur.   

3095 sayılı Kanunun 2.maddesinde de, temerrüt 

faizi oranı konusunda adi ve ticari işler bakımından 

ayrım yapılmaksızın –sözleşmede kararlaştırılmamış-



sa- birinci maddeye göre tespit edilecek yasal faiz ora-

nının geçerli olacağı belirtilmiştir (bu oran da şimdilik 

%9). Ancak ticari işler bakımından FaizK.m.2/f.2’de 

alacaklıya ek bir hak tanınarak, Merkez Bankası’nın 

önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için 

uyguladığı avans faiz oranının yasal faiz oranından 

fazla olması halinde, bu oranın temerrüt faizi ola-

rak istenebileceği belirtilmiştir. Bu fıkranın 2.cüm-

lesinde ise, söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran 

günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans 

faiz oranından beş puan veya daha 

çok farklı ise, yılın ikinci yarısın-

da 30 Haziran günü tespit edilen 

oran geçerli olur. Merkez Bankası 

tarafından 19.06.2012 tarihinden 

itibaren geçerli olacağı tespit edilen 

avans faiz oranı ise bugün itibariyle 

% 16,50’dir. Yani ticari işlerde ala-

caklı, %9’dan fazla olan bu oranı da 

temerrüt faizi olarak isteme hakkına 

sahiptir.

Az önce de ifade ettiğimiz üze-

re, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanu-

nu ile yürürlükteki Kanundan farklı 

olarak temerrüt faizi ve akdi faiz 

oranlarına üst sınırlar getirildiği-

ni görüyoruz. Akdi faize ilişkin 

88.maddenin 2.fıkrasında, sözleşme 

ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı-

nın, birinci fıkra uyarınca belirle-

nen yıllık  (yasal) faiz oranının %50 

fazlasını aşamayacağı; temerrüt fa-

izine ilişkin 120.maddenin ikinci 

fıkrasında sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt 

faizi oranının, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık 

faiz oranının %100 fazlasını aşamayacağı düzenlen-

miştir. 

Bu düzenlemelerin sonucu olarak, 3095 sayılı Ka-

nun kapsamında belirlenen yasal faiz oranının %9 

olduğu bir durumda, adi ve ticari işler bakımından 

sözleşme ile belirlenebilecek akdi faiz üst sınırı adi ve 

ticari işler bakımından %13,5’tur. Sözleşme ile belirle-

nebilecek temerrüt faizinin de üst sınırı da adi işler ba-

kımından %18 ve ticari işler bakımından ise %33’dür. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile akdi ve temerrüt 

faizine ilişkin üst sınırlar (%50 ve %100 şeklinde) ge-

tirilmesinin isabetli olup olmadığı ise tartışmalıdır15. 

Bilindiği üzere, 818 sayılı Borçlar Kanununda ve Tica-

ret Kanununda bu tarz üst sınırlar bulunmadığı için, 

aşırı faiz içeren sözleşme kayıtlarının sınırlandırılması, 

bunlar dürüstlük kuralına, ahlaka veya kişilik hakları-

na aykırı sayılmadıkça mümkün değildi16. Bu kavram-

lardan yola çıkarak faiz oranının sınırlarının tespiti 

de uygulamada hukuk güvenliğini sarsacak birtakım 

sonuçlara yol açmaktadır. Bu sonucu önlemek adına 

yeni TBK’da emredici nitelikte üst sınırlar getirilme-

si isabetli olmuşsa da, bu sınırların 

tespitinde temel alınan ölçütlerin 

belirsizliği de madde hükmüne çe-

şitli eleştirilerin getirilmesine sebep 

olmuştur. Gerçekten de kanunko-

yucu bu sınırların ölçüsüne ilişkin 

herhangi bir objektif kriteri gerek-

çe metninde sunmamakla beraber, 

tarihi yorum metoduyla inceledi-

ğimizde özellikle akdi faizin üst 

sınırının yasal faizin %50’si olarak 

kabul edilmesinin, gabnin ölçüsü-

nü “hakiki semenin yarısı verilme-

dikçe, semen az farz edilir” şeklinde 

ifade eden Roma Hukuku ilkesiyle 

paralellik arz ettiğini düşünebiliriz. 

Temerrüt faizi bakımından ise, % 

100’lük bir sınırın getirilmesinin 

sebebi ise, yine madde gerekçesin-

den anlaşılamamaktır. Her ne kadar 

temerrüde düşmek için kusur aran-

masa bile, burada temerrüde düşeni 

cezalandırma gibi bir amacın etkili 

olduğu söylenebilir. 

Bu sınırların isabetli olup olmadığı hususunda ka-

naatimizce, faiz oranlarının enflasyon vb. sebeplerle 

artması, anaparanın oldukça yüksek meblağlı olması 

veya oldukça düşük meblağlı bir ödüncün uzun vade-

ye bağlı olarak ve faizi uyarlama kaydı bulunmaksızın 

verilmesi karşısında oldukça yüksek olan bu sınırları 

uygulamanın hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabile-

ceği de gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin, 1.000 TL 

anapara için 180 TL değerinde temerrüt faizi uygu-

lanabilecek iken, 1.000.000.00 TL için 180.000 TL 

değerinde temerrüt faizi istenebilecektir. Aynı şekilde, 

yasal faizin %50’si üzerinden kararlaştırılan faiz oranı 



Özgür olmadıkları halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz. Goethe 

fahiş olarak kabul edilmeyebilecek iken, %51 oldu-

ğunda fahiş olacaktır. Dolayısıyla bu sınırların, eko-

nomi ve istatistik gibi bilim dallarının verilerinden 

yararlanılarak piyasa şartlarındaki olası değişiklikler, 

vb. dikkate alınarak daha makul seviyelere indirilmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

Ancak belirtmek gerekir ki; bu üst sınırların uygu-

lama alanı oldukça sınırlıdır. Zira mevzuatta faize iliş-

kin üst sınır getiren özel düzenlemelerin sayısı olduk-

ça fazladır17. Çalışmamız bakımından önem arz eden 

husus, adi ve ticari işlerde uygulanacak faiz oranlarına 

getirilen sınırlar açısından bir fark olup olmadığıdır. 

Buna ilişkin olarak TTK.m.8/f.1’de “ticari işlerde faiz 

oranı serbestçe belirlenir” ve TTK.m.9’da “ticari işler-

de, kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır” denilmektedir. Yeni 

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun aynı anda 

yürürlüğe girecek olmaları nedeniyle, özel hüküm ni-

teliğindeki TTK.m.8 hükmü karşısında, TBK.88 ve 

120’de belirtilen üst sınırların uygulanmayacağı kabul 

edilmektedir18. Bununla beraber, TTK.m.8/f.1 ve m.9 

hükmü arasında ortaya çıkan uyumsuzluk ise, dokt-

rinde TTK.m.9 hükmünde daraltıcı yoruma başvuru-

larak giderilmeye çalışılmaktadır. Buna göre, TTK.m.9 

hükmünün atıf yaptığı ilgili hükümlerin kapsamı 

daraltılarak, bu hükümlerden yalnızca faizin işleme 

şartlarına, hesaplanmasına, fer’iliğine vb. hükümler 

anlaşılmalıdır19. 

Ancak bizce, bu hükümler arasındaki uyumsuzluk 

daraltıcı yorum ile ortadan kaldırılsa bile, bu sefer de 

ticari işler bakımından faiz oranlarını serbest bıraka-

rak, adi işler bakımından üst sınırlar getirmenin haklı 

ve objektif gerekçesinin ve böyle bir farklılığın hakka-

niyete uygun olup olmadığının açıklanması gerekmek-

tedir20. Özellikle ticari işler bakımından, TTK.m.8’in 

yürürlükte kalmaya devam etmesi ve TTK.m.9’un da-

raltıcı yorumla uygulanması halinde hiç şüphesiz bu 

sorun gündeme gelecektir. Bilindiği üzere, Ticaret Ka-

nunu bağlamında faizin zorunlu ve yeterli tek koşulu, 

«ticari iş» tir. Ticari iş, TTK. 3’ncü maddesinde tanım-

lanmıştır. Buna göre «Ticaret Kanununda düzenlenen 

işler ile ticari işletmeyi ilgilendiren işlem, fiil ve işler», 

ticari iş olmaktadır. TTK. m. 19 hükmü de, taraflardan 

birisinin tacir olmaması durumundaki ticarilik ilişki-

sini nisbi olarak düzenlemiştir. TKHK’da belirtilen 

işlemler dışında, yukarıdaki hükümler ile birlikte dü-

şünüldüğünde, örneğin tacir, ticari iş niteliğindeki bir 

işinden dolayı tacir olmayan kimseye karşı borçlan-

dığında uygulanacak faiz oranının belli bir üst sınırı 

olmayacak iken, aynı kişinin tacir olmayan kimseden 

aldığı borca belli sınırlara kadar faiz oranı uygulanmış 

olacaktır. Benzer bir sonuç, tacirin ticari iş niteliğinde-

ki işinden dolayı alacaklı olduğu hallerde de -TKHK 

ve Ödünç Para Verme İşleri Hakkında KHK’daki haller 

dışında- ortaya çıkmaktadır. Böyle bir farklılık, Al-

man Hukukunda Roma Hukukundan gelen “Pecunia 

mercatoris plus valet quam pecunia non mercatoris” 

(tacirin parası, tacir olmayanın parasından değerli-

dir) anlayışını yansıttığı ve Anayasa’nın eşitlik ilke-

sine aykırılık teşkil ettiği için eleştirilmektedir. Yine, 

faiz borçlusunun tacir olması halinde, ekonomik kriz 

dönemlerinde tacirlerin iflas etmelerine sebep olacak 

kadar faiz oranlarının yükseldiği dönemlerle karşıla-

şılmıştır21. İşte bu nedenle Türk kanunkoyucusu da, 

gerek TTK.m.8 ile m.9 arasındaki uyumsuzluğu gider-

mek, gerekse de adi ve ticari işlerde uygulanacak faiz 

oranına ilişkin üst sınır bakımından birliği sağlamak 

amacıyla iki yoldan birini tercih etmelidir. Bunun için 

ya TTK.m.8 hükmü ilga edilmelidir ya da TBK.m.88 

ve 120’de faiz oranlarına sınır koyan fıkra hükümleri 

ilga edilmelidir. Kaldı ki, yukarıda da incelediğimiz 

üzere, Fransız Hukukunda üst sınır uygulaması ticari 

iş- adi iş ayrımı yapılmaksızın uygulanırken, İsviçre 

Hukukunda tüketici kredileri dışında emredici nite-

likte üst sınırlar mevcut değildir. 

Bunun dışında, KOBİler arasında mal ve hiz-

met tedariki amacıyla yapılan işlemler bakımından 

TTK.m.1530/ f.7 c.2’de “faiz oranı, 4/12/1984 tarihli 

ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 

Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecik-

me faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olmalıdır” 

denilmektedir. Madde hükmü ile sözleşmede karar-

laştırılacak temerrüt faizine bir alt sınır getirilmiştir. 

Ancak 3095 sayılı Kanunun 2.maddesinin 2.fıkrasına 

göre, ticari işlerde avans faiz oranı da temerrüt faizi 

olarak istenebileceği için böyle bir durumda alt sınırın 

%16,50+ % 8=%24,5 olması gerekmektedir22. Yine 

madde hükmünde belirtilen bu oran, sözleşme ile ka-

rarlaştırılacak temerrüt faizi oranının alt sınırı olmakla 

beraber, TBK.m.88 ve 120’deki üst sınırlar bu işlemler 

bakımından uygulanacaktır.



Faiz oranlarına ilişkin hükümlerin bir kısmının em-

redici bir kısmının da tamamlayıcı nitelikte hükümler 

olduğunu görmek mümkündür. Bu hükümler arasında 

emredici nitelikteki sınırlar bakımından düşey kısmi 

hükümsüzlük (indirim yaptırımı), TTK.m.1530/f.1’in 

lafzı gereği, kural olarak TBK.m.27/f.2 c.2’de belirtilen 

tarafların farazi iradeleri dikkate alınmaksızın uygu-

lanacaktır23. Ancak, indirim yaptırımının favor negotii 

ilkesine uygun olması ve tarafların uzlaşma alanı içe-

risindeki en uygun sınırı işaret etmesi, bu yaptırımın 

teorik alt yapısını güçlendirici rol oynarken; katı ve 

sabit bir çözüm öngörmesi ve de sözleşme özgürlü-

ğünü daraltması sebebiyle de eleştirilmektedir24. Zira 

her halûkarda üst sınıra indirim yapılacağını bilen ta-

raf açısından indirim yaptırımı, tereddüt etmeksizin 

üst sınırı aşmasına yol açacağı için caydırıcı bir yaptı-

rım olmaktan uzaktır. Buna karşılık ise bizce, hakime 

tarafların farazi iradelerini hesaba katarak uygun bir 

sınır tespit etme görevi verildiğinde, hakimin tespit 

edeceği bu sınır, çoğu durumda zaten tarafların farazi 

iradesine aykırı olacaktır. İndirim yaptırımı sözleşme 

özgürlüğüne bir müdahale gibi görünse de, aslında 

kanun koyucunun üst/alt sınırlar tayin ederek sağla-

maya çalıştığı maddi anlamda akit adaletini gerçekleş-

tirecek yegâne yaptırımdır25. Üstelik taraflar daha en 

başta kendi menfaat dengelerini de gözeterek, serbest 

iradeleriyle sözleşmenin bütün noktalarında anlaşmış 

durumdadırlar. Hakimin emredici sınırın altında bir 

sınıra indirim uygulaması yoluyla, üst sınır normu 

ile korunan tarafın muhatabına karşı daha fazla ko-

runmasını gerektirecek haklı bir neden de bulunma-

maktadır. İndirim yaptırımının caydırıcılık özelliğini 

sağlamak için ise, alt/üst sınırı koyan normun korudu-

ğu zayıf tarafa -6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 

gabne ilişkin 28.maddesi hükmüne paralel olarak- tam 

hükümsüzlük konusunda seçimlik bir hak tanınabilir. 

Zira böylece sözleşmenin güçlü tarafının –nasıl olsa 

üst sınıra indirim yapılacağını bildiği için- bu sınırı 

aşmakta tereddüt etmeyeceği söylenemeyecektir26. 

Dolayısıyla, faiz borçlusunun faiz alacaklısı karşı-

sında daha güçsüz olduğu durumlarda yapılacak bir 

kanuni düzenleme ile faiz borçlusuna vade sonunda 

kullanabileceği tam hükümsüzlük yönünde bir se-

çimlik hak tanınabilir ve -İsviçre Hukukunda tüketici 

kredisi sözleşmelerinde olduğu gibi-  yaptırımın cezai 

niteliğini artırmak için faiz alacaklısının faiz ve masraf 

haklarını kaybedeceği özel olarak düzenlenebilir. As-

lında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.8/f.3’de tü-

keticinin korunmasına ilişkin hükümlerin saklı tutul-

duğu belirtilerek, m.8/f.4’de ise, bu maddenin bileşik 

faize ilişkin 2.fıkrası ile 3.fıkrası hükümlerine aykırı-

lık halinde işletilen faizin “yok hükmünde” olacağı 

düzenlenmiştir. Burada terminolojik olarak yokluk 

kavramının kullanılması ile İsviçre Hukukunda tüke-

tici kredilerine ilişkin KKG Art.15 Abs.1 hükmünde 

düzenlenen yaptırıma benzer bir yaptırımın uygulan-

masının amaçlandığı izlenimi doğmaktadır27. Bizce, 

tüketicilerin taraf olduğu ve TKHK’da belirtilen hu-

kuki ilişkilerden doğacak para borçlarına uygulanacak 

temerrüt faizi bakımından öngörülen üst sınırın aşıl-

ması halinde cezai nitelikte böyle bir yaptırımın dü-

zenlenmesi isabetli olmakla beraber, MK.m.2/f.2’nin 

denetimini bertaraf etmemek amacıyla buradaki “yok-

luk” ibaresinin “kesin hükümsüzlük” olarak anlaşıl-

ması daha uygun olacaktır28. 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, faiz oranlarına ilişkin 

sınırlar bakımından TTK.m.8, 9 ile TBK.m.88 ve120 

hükümlerinde gerekli değişikliklerin yapılmaması 

halinde, hiç değilse TBK.m.88 ve 120’de öngörülen 

sınırların ticari işlerde ahlaka aykırılığı tespit etmede 

kıyas ölçütü olarak kullanılması mümkün olmalıdır. 

Bu şekilde kabul edildiği taktirde ise, uygulanması ge-

reken yaptırıma ilişkin kanaatimizi belirtmeden önce 

kısa bir bilgi vermekte fayda vardır. Bilindiği üzere, 

yedek hukuk kurallarının akit adaletinin sağlanması 

yönündeki oynadıkları rol dikkate alındığında, bu ku-

ralların düzen işlevine (Ordnungsfunktion) sahip ol-

dukları kabul edilmektedir. Dolayısıyla ancak eşitler 

arasında akdedilen ve bu nedenle adil bir içeriğe sahip 

olacağı farz edilen sözleşmelerde yedek hukuk kural-

ları göz ardı edilebilir29. 

Felsefe, sosyoloji ve ekonomi alanlarındaki adalet 

teorileri, hukuk kavramı olan “akit adaleti” kavramı-

nın tanımlanmasında temel alınamasa bile kıyas ölçütü 

olarak kullanılabilir. Kaldı ki, her bir akit için farklıla-

şan menfaat dengelerinin somut ölçüsünü tespit etmek 

mümkün görünmediğinden,  akit adaletinin tanımını 

vermek de oldukça güçtür. Ne var ki, bu kavramın söz-

leşme hukukunda yadsınamaz bir önemi vardır. Zira 

akit adaleti, hakimin sözleşmeye müdahalesinde ya-



Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir. George Washington 

rarlandığı en önemli araçlardan biridir. Diğer yandan 

ise, akit adaleti kavramına duyulan ihtiyaç, bir hukuk 

normunun içeriğindeki unsurların, birbirine eşit olan 

ve eşit olmayan her olaya veya kimseye uygulanması 

noktasında ortaya çıkar. Bir hukuk normunun, temas 

edeceği kimseler arasında güç dengesi vb. unsurlar ba-

kımından fark gözetmeksizin uygulanmasının yarata-

cağı tehlikeyi önlemek için, daraltıcı ya da genişletici 

yorumdan, kıyastan ve en son sözleşme boşluğunun 

bulunduğu kabul edilirse boşluk dol-

durmadan faydalanmak gerekir30. 

En güzel örnek; gabni düzenleyen 

eBK.m.21 hükmünde birçok yazarın; 

gabne uğrayan tarafa oransızlığın 

giderilmesini isteme hakkının ve-

rilmesini; akit adaletini sağlamaya 

yönelik yöntemlerden kıyas, amaca 

uygun daraltma gibi hukuki argü-

manlar ile savunmuş olmaları idi. 

TBK.m.28 ile artık bu imkân gab-

ne uğrayana tanınmıştır. Bunun dı-

şında, sözleşme özgürlüğü ilkesinin 

sınırlarından biri olarak kabul edi-

len “akit adaleti” ilkesinin, edimler 

arası nispetsizliğin giderilmesi esa-

sına dayanan gabin müessesi bakı-

mından ifade ettiği anlama naza-

ran daha geniş bir kapsamı olması 

gerekmektedir31. Zira sözleşmedeki 

adalet dengesi her zaman tarafların 

edimlerinin birbirine olan nispetinin 

aşırı olması ile değil, çoğu zaman da 

adil olmayan rekabet yasağı sınırla-

maları ya da sonsuz süre ile taahhüt 

altına girildiği hallerde de bozula-

bilmektedir. İşte; karşı edim olarak 

belirlenen “faiz oranlarına” üst sınır 

getiren normların şekli anlamda akit adaletini sağladı-

ğından bahsedebilmek için; ekonomik, sosyal verilerle 

korunmaya muhtaç olduğu tespit edilmiş kimseleri ye-

terince koruyup korumadığını araştırmak gerekir. Söz 

konusu normlarda ise, ticari işlerde (TKHK kapsamına 

girmeyen hallerde) faiz alacaklısının tacir; karşı tara-

fın ise tacir olup olmadığına göre bir ayırım yapılması, 

hiç şüphesiz eşit olmayanlar arasında “adil” menfaat-

ler dengesinin oluşumunda kaçınılmazdır.  

Ticari işler bakımından aşırı yüksek faiz ödeme 

yükümlülüğünde olan kişilerin tacir olmayan kişiler 

ve özellikle tüketici olmaları halinde, bu kişilerin ta-

cir olanlar karşısında daha fazla korunması gerektiğini 

ve tamamlayıcı hükümlerdeki sınırın tacir olmayan 

kişiler açısından «koruyucu» ve faiz uygulayan tacir 

için ise «önleyici» fonksiyonunun devreye girmesi 

gerekmektedir. Nasıl ki müşteri ya da tüketici genel 

işlem şartları alanında daha fazla korunmaya layık gö-

rülerek, yedek hukuk kurallarının 

düzen işlevi bu alanda ön plana çı-

karılıyor ve yedek hukuk kuralların-

dan sapmaya bazı istisnalar dışında 

olumlu yaklaşılmıyorsa, aynı şekilde 

faiz hukuku alanında da emredici 

sınırlar aşıldığı vakit, yüksek faiz 

ödeme zorunluluğu bulunan tacir 

olmayan kişinin, tacirler karşısında 

tamamlayıcı hükümlerde öngörülen 

sınırlar ile korunması sağlanmalıdır. 

Kaldı ki, doğrudan üst sınıra yapı-

lacak bir indirim karşısında faiz ta-

lep eden tacir, nasıl olsa üst sınıra 

indirim yapılacağını bildiği için tacir 

olmayan kişiden aşırı oranda faiz ta-

lep ederken tereddüt etmeyecek ve 

böylece madde hükmünün yüksek 

faiz talebini önleyici ve faiz alanı ko-

ruyucu amacına ulaşılamamış ola-

caktır. Aynı şekilde, tacir olmayan 

bir kişinin yasal faiz oranını bilmesi 

kendisinden beklenebilirken, ticari 

ilişkilerde emredici üst sınırın varlı-

ğını bilmesi ya da bilse bile bu ko-

nuda basiretli davranması kendisin-

den her zaman beklenememelidir. 

Özetle, yüksek faiz ödeme zo-

runluluğu olan tarafın tacir olma-

dığı, diğer tarafın ise tacir olduğu ticari işlerde kıyas 

ölçütü olarak kullanılan üst sınırların aşılması ha-

linde, doğrudan emredici nitelikteki üst sınıra değil, 

3095 sayılı FaizK’ndaki tamamlayıcı nitelikteki sınıra 

indirim yapılması gerekmektedir32. Buna karşılık, her 
iki tarafın da tacir olduğu ticari işler ve adi işler-
de ise emredici nitelikteki üst sınırlara indirim yapıl-

ması isabetli olacaktır33. Dolayısıyla TTK.m.1530/f.1 

hükmünün faiz konusunda adi işler-ticari işler ayrı-

mı yapılarak değil, ticari işlerde faiz ödemek zorun-



da olan kişinin tacir olup olmaması bakımından bir 

ayrım yapılarak ve bu kişinin tacir olmadığı hallerde 

de tamamlayıcı kurallardaki sınıra indirim yapılarak 

uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. İndirim yaptırı-

mının uygulanması ile beraber, borçlu fazla ödediği 

kısımları sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri 

isteyebilirken, ödünç aldığı meblağı da vade sonuna 

kadar elinde tutabilir. 

Pozitif hukukumuzda faiz oranlarının tespiti ba-

kımından uygulanacak özel nitelikteki Kanun, halen 

yürürlükte olan 4.12.1984 tarihli 3095 sayılı Kanunî 

Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’dur. Bu Ka-

nunda yer alan faiz oranlarına ilişkin hükümler ta-

mamlayıcı nitelikte olup, bu hükümlerde hem adi 

ve ticari işlerde yasal faiz ve -3095 sayılı FaizK.m.2/

f.2’daki istisna hariç- temerrüt faizi yönünden, hem 

de adi işlerde yasal ve temerrüt faizi oranları arasında 

fark bulunmamaktadır. Ancak 6098 sayılı Türk Borç-

lar Kanunu ile yürürlükteki Kanundan farklı olarak 

temerrüt faizi ve akdi faiz oranlarına üst sınırlar ge-

tirildiğini görüyoruz. Akdi faize ilişkin 88.maddenin 

2.fıkrasında, sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz 

oranının, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık  (ya-

sal) faiz oranının %50 fazlasını aşamayacağı; temerrüt 

faizine ilişkin 120. maddenin ikinci fıkrasında sözleş-

me ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranının, 

birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının 

%100 fazlasını aşamayacağı düzenlenmiştir. Hiç şüp-

hesiz bu üst sınırların uygulama alanı, hakkında özel 

hüküm bulunmayan haller ile sınırlıdır. 

Diğer yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu-

nun 8. maddesinde faizin serbestçe tayin edilebileceği 

prensibi korunmakla beraber, 9. maddesinde yasal ve 

temerrüt faizi bakımından ilgili mevzuat hükümleri-

nin uygulanacağı belirtilmiştir. Doktrinde de, Ticaret 

Kanununun özel kanun niteliğinde olmasından yola 

çıkılarak, TTK.m.8 ve m.9’un uygulanacağı belirtil-

miştir. Bu görüşe göre, TTK.m.9 hükmünün sadece 

faizin uygulanma şartları, hesaplanma tarzı, feriliğine 

vb. ilişkin hükümlere atıf yaptığı şeklinde dar yorum-

lanmakta ve TBK’daki üst sınırlar kapsam dışı bıra-

kılmaktadır. Bu görüşün kabul edilmesi halinde, faiz 

oranlarının sınırlarında ticari işler ve adi işler ayrımı 

yapılmak zorunda kalınacak ve bu da ticari işlerde ta-

cir olmayan faiz borçlusunu, adi işlerdeki faiz borçlu-

suna nazaran dezavantajlı bir duruma sokarak eşitlik 

ilkesi ihlal edilmiş olacaktır. Faiz borçlusunun tacir 

olduğu hallerin oldukça sınırlı olduğu göz önüne alı-

nacak olursa, böylesi bir durum daha çok ticari işlerde 

tacir olmayan faiz borçlusu kimseler açısından hakka-

niyete aykırı olacaktır. Kaldı ki, İsviçre ve Fransız Hu-

kuklarında adi işler- ticari işler ayrımı yapılmaksızın 

faiz oranlarına sınırlamalar getirilirken, Alman Hu-

kukunda bu sonucu doğuran HGB § 352 hükmü de 

birlik hukukundaki eğilimlere ve Alman Anayasasının 

eşitlik ilkesini düzenleyen 3.maddesine aykırı olduğu 

için eleştirilmektedir. Dolayısıyla Türk Kanunkoyucu-

sunun bu eşitsizliği önlemek için ya TTK.m.8 hükmü-

nü ya da TBK.m.88 ve 120 hükümlerini ilga etmesi 

gerekmektedir. Söz konusu değişikler yapılmaz ve 

doktrindeki görüş kabul edilecek olursa, hiç değilse 

TBK.m.88 ve 120’deki sınırların ticari işlerdeki faiz 

oranlarının ahlaka aykırılığını tespit etme bakımından 

kıyas ölçütü olarak kabul edilmesi isabetli olacaktır. 

TBK.m.88 ve 120 hükümlerine aykırılığın yaptırı-

mı, aşırı faiz oranını yasal seviyeye indirmektir. Ancak 

ticari işlerde faiz uygulamalarında sözleşmenin güç-

süz tarafı olan tacir olmayan faiz borçlusunun daha 

fazla korunması gerektiğinden hareketle, uygulanacak 

indirim yaptırımına cezai ve önleyici fonksiyon sağ-

lamak gerektiğini düşünmekteyiz.  Sonuç itibariyle, 

yüksek faiz ödeme zorunluluğu olan tarafın tacir ol-

madığı, diğer tarafın ise tacir olduğu ticari işlerde kı-

yas ölçütü olarak kullanılan üst sınırların aşılması ha-

linde, doğrudan emredici nitelikteki üst sınıra değil, 

3095 sayılı FaizK’ndaki tamamlayıcı nitelikteki sınıra 

indirim yapılması, tacir olmayan kişi aleyhine bozulan 

akit adaletinin sağlanması açısından en uygun çözüm 

olacaktır. 
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eçen on yılda Türkiye komşuları ve Ortadoğu ül-

keleri ile güçlü ilişkiler geliştirdi. Türkiye’nin bu 

ülkelerden yatırımcıların ilgisini çekmesinin ardından 

finansal sisteminde değişikliklere gitmesi ve sistemini 

Ortadoğu’daki Müslüman komşuları için cazip hale 

getirmesi artık temel bir gereklilik halini aldı.

Bu yeni dış politika yaklaşımının bir sonucu olarak 

Sermaye Piyasası Kurulu 1 Nisan 2010 tarihli “Kira 

Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III No:43)” yi yayın-

lamış ve Sukuk’u Türkiye piyasasına ilk kez tanıt-

mıştır.

Tebliğ ile oluşturulan bu yeni menkul kıymet 

Sukuk’a oldukça benzer olup yalnızca adı “Kira 

Sertifikası” olarak tebliğ’de yer almaktadır.

Sukuk kısaca faiz getirisi olmayan ve bono’ya 

benzeyen ekonomik bir varlık olarak tanımlanabi-

lir. Sukuk varlığa dayalı bir menkul kıymet olup bir 

varlığa veya onun getirilerine ilişkin mülkiyet hakkını 

gösterir. Konvansiyonel bonoların aksine Sukuk’u 

ihraç eden şirketin Sukuk sahiplerine bir getiri ve 

anapara ödemesine ilişkin sözleşmeden kaynakla-

nan bir borcu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sukuk’u elinde bulunduran kişi, Sukuk’un dayan-

dığı varlıklar ve bunlardan elde edilen gelirler üzerin-

de orantılı bir mülkiyet hakkına sahip olacaktır.  Tüm 

bu özelliklerinin dışında Sukuk gelirin yanında zarara 

da ortaklık getirdiğinden konvansiyonel bonolardan 

keskin bir şekilde ayrılmaktadır.

Kira sertifikaları, Varlık Kiralama Şirketleri (VKŞ) 

ve “devir – kiralama – geri alım” yönteminin uygulan-

ması ile şirketlere (kaynak kuruluşlara) mali kaynak 

oluşturmaktadır. Tebliğ’in 3.maddesinde kaynak ku-

ruluş, kira sertifikaları ve VKŞ’nin diğer terimler ile 

birlikte tanımları yer almaktadır. Buna göre;

a) Kira Sertifikası tebliğ’de Sukuk yerine kullanılan 

ifadedir. Bu sertifikalar ancak bir kaynak şirket tara-

fından kurulacak VKŞ’ler aracılığıyla ihraç edilebilir.

b) Kaynak Kuruluş, VKŞ’ye varlıklarını devreden 

ve daha sonra bunları kiralayan bir anonim şirket ola-

rak tanımlanmaktadır.

c) VKŞ ise yalnıza aracı kuruluşlar, bankalar ve 

kaynak kuruluşlar tarafından münhasıran kira sertifi-

kası ihraç etmek üzere kurulmuş olan anonim şirketi 

ifade etmektedir.

Öncelikle kaynak kuruluş tarafından yalnızca kira 

sertifikası ihraç etmesi amacıyla bir VKŞ kurulur.

VKŞ’nin buradaki fonksiyonu “Özel Amaçlı 

Kurum” (SPV) ile benzerlik taşımaktadır.  Tebliğ, 

VKŞ’nin ana sözleşmesinde belirli maddelerin bu-

lunmasını zorunlu kılmaktadır.  Örneğin bir VKŞ’nin 

tebliğ’in 5.maddesinde belirtilenler dışında herhangi 

başka bir aktivitede bulunması mümkün değildir veya 

VKŞ ana sözleşmesinde tapu sicilinde kaynak şirket 

lehine ön alım hakkı tesis edilmesine ilişkin hüküm 

yer almalıdır. Ayrıca kaynak şirketin her ne ad al-

tında olursa olsun kredi kullanması, borçlanması 

veya sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişi-

ler lehine ayni hak tesis etmesi mümkün değildir.

Tebliğ’de yer alan tüm bu özel hükümlerin amacı 

yatırımcıların koruması olup bu nedenle söz konusu 

hükümler oldukça önem taşımaktadır.

Tebliğ ile birlikte yeni bir yatırım aracı oluştu-



Kuş, kafeste kaldıkça başkasının buyruğu altındadır. Kafes kırıldı da kuş uçtu mu, nerede ona geçecek buyruklar? Hz. Mevlana

rulmakla birlikte bu yatırım aracındaki bir takım 

eksiklikler ciddi şekilde eleştirilere maruz kalmıştır. 

Örneğin tebliğ’de kaynak kuruluştan VKŞ’ye varlıkla-

rın devri esnasında ödenecek vergi ve harçlar ile ilgili 

olarak herhangi bir muafiyet veya indirime yer veril-

memiştir.

Tebliğ’in en belirgin eksikliği varlıkların devrinde 

ödenmesi gereken vergi ve harçlar ile ilgili olarak mu-

afiyet ve indirimlere yer verilmemesiydi. Gayrimenkul 

devrine ilişkin bir işlem %3,3 tapu kayıt harcı ve devir 

ticari mahiyette ise %18 KDV içermekte olduğundan 

henüz Sukuk ihracı yapılamadan %21.3’lük bir vergi 

yükü potansiyel yatırımcıların üzerine yüklenmekte 

olup bu nedenle kira sertifikaları gelir elde etmek için 

yetersiz bir araç haline gelmekteydi.

Yukarıda bahsedilen eleştirilerin ve Sukuk işlemle-

rinde değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin yorumla-

rın sonucu olarak 13 Şubat 2011 tarihinde yasalaşan 

6111 sayılı kanunun (bilinen ismiyle “Torba Yasa”) 

çeşitli maddelerinde kira sertifikalarına ilişkin hü-

kümlere yer verilmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi kendine fon oluş-

turmak isteyen kaynak şirket kendisi doğrudan kira 

sertifikası ihracı yapamaz, ancak bir VKŞ aracılığıyla 

bunun gerçekleştirebilir. Bu nedenle varlıkların dev-

rine ilişkin bir işlemin yapılması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. 6111 sayılı Kanun bu devirlerden kay-

naklanan vergi ve harçlara ilişkin sorunu çeşitli mev-

zuatlarda yaptığı değişiklikler ile muafiyet ve indirim-

ler tanıyarak çözmüştür.

6111 sayılı Kanun KDV istisnalarını düzenlenmiş 

ve VKŞ’ye yapılan varlık transferlerine, bu varlıkların 

kiralanmasına ve kaynak şirket tarafından geri alım 

işlemlerine KDV istisnası getirilmiştir. 6111 sayılı Ka-

nun ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu’nda deği-

şikliğe giderek kira sertifikalarının teslimine vergi 

muafiyeti getirmiştir. Başka bir ifade ile Türkiye’de 

yapılacak bir Sukuk işlemi KDV’den muaf olacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yeni şekli ile şir-

ketlere kaynak kuruluşlardan VKŞ’lere yaptıkları 
gayrimenkul devirlerinde elde ettikleri gelirlerden 
100% muafiyet hakkı tanınmıştır.

6111 sayılı Kanun’un 83.maddesi ile varlıkların 

VKŞ’ye devri, bunların VKŞ tarafından kaynak şir-

ketlere iadesi ve varlıkların kiralanmalarına ilişkin 

düzenlenen dokümanlar damga vergisinden muaf 
tutulmuştur. Kira sertifikalarının kendileri de damga 

vergisinden muaftırlar.

Bakanlar Kurulu’nun 2011/1854 sayılı Kararna-

mesi 29 Haziran 2011 tarihide Resmi Gazete’de ya-

yınlanmıştır. Bu kararname ile Türkiye’de ihraç edil-

miş kira sertifikalarından elde edilen getirilere %10 

oranında bir stopaj vergisi yükü getirilmiştir. Bunun 

yanında Türkiye dışında ihraç edilmiş kira sertifika-

ları ise vadesine göre belirlenecek şekilde %0 ve %10 

arasında aşamalı bir stopaj oranına tabi tutulmuştur.

Vadesi 1 yıla kadar olanların getirisine %10

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl olanların getirisine %7

Vadesi 3 yıl ile 5 yıl olanların getirisine %3

Vadesi 5 yıl ve daha fazla olanların getirisine ise 

%0 olarak stopaj vergisi uygulanacaktır.

Eğer Türk Lirası olarak ihraç edilmiş kira sertifika-

ları i) geri satın alma opsiyonu ile alınmış veya satılmış 

ise ii)vade tarihinden önce satılmış ise %1 BSMV’ye 

tabi olacaktır.

Türkiye’nin bölgenin finans ve ekonomi merkezi 

olma hedefinden dolayı Sukuk ve diğer İslami finansal 

araçlar pazarının Türkiye’de büyüme potansiyeli ol-

dukça yüksektir. Bu nedenle, Sukuk bu hedefi gerçek-

leştirme yolunda uygun bir adım olarak görülebilir.

Tebliğ ve daha sonrasındaki değişiklikler Sukuk 

işlemlerinin yapılabilmesi için uygun ortamı oluştur-

muşlardır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki 6111 sayılı Kanun ile 

Türkiye,  İslami finans alanında önemli oyunculardan 

biri olma isteğini tekrar vurgulamıştır.



oruma Tedbirleri, 5271 

Sy. Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun birinci kitabının dör-

düncü kısmında yer almış, bu kıs-

mın altıncı bölümünde ise ‘Gizli 

Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla 

İzleme’ tedbirleri düzenlenmiş-

tir. Biz bu yazıda ‘Gizli Soruştur-

macı Görevlendirilmesi’ başlıklı 

CMK’nın 139. maddesini irdeleye-

ceğiz.

Gizli soruşturmacı kurumu-
na, suç delillerinin başka bir su-
retle elde edilemediği ve kuvvetli 
şüphe sebeplerinin varlığı ön 
şartlarının bulunması halinde, sınırlı sayıda suçlar 
için başvurulmaktadır. 

Yasada belirlenen suçlar arasında örgütlü/organize 

suçlara da yer verilmiştir. Organize suçluluğun gide-

rek yaygınlaştığı ve tehlikeli boyutlara vardığı bilinen 

bir gerçektir. Bu durum ulusal üstü suç ağının yay-

gınlaşmasına ve bireysel olarak işlenen suçlara oranla 

daha vahim sonuçlar doğurmasına neden olmaktadır. 

Bu sebeple gizli soruşturmacı tedbirine ihtiyaç duyul-

masını beraberinde getirmekte, devletin suçlulukla 

mücadelede yeni yöntemler kullanmasını zorunlu 

hale getirmektedir. Gizli soruşturmacı görevlendi-
rilmesi bu yöntemlerden sadece bir tanesi, fakat 
hukuk devleti açısından en tehlikelisidir.

Kimliği değiştirilen bir kamu görevlisine; suç delil-

lerini elde etmek, gerektiğinde örgüte sızmak, örgüte 

ilişkin araştırma yapmak ve suçlarla ilgili diğer delil, 

iz, eser ve emareleri toplaması is-

tenmekte, bu faaliyetlerde bu-

lunurken suç işleme yetkisi ve-

rilmemektedir. Ancak bu durum 

bir takım sorunları beraberinde 

getirmektedir. Suç örgütlerinin 

içerisine sızmak zor olduğu gibi, 

bu durum gerçekleşse bile suç 

işlemeksizin uzun süre örgüt 

içerisinde kalmak imkansız gö-

rünmektedir. Ayrıca gizli soruş-

turmacının güvenliğinin sağlan-

ması zorunluluğu da doğmaktadır. 

Gizli soruşturmacının suç işlemek 

zorunda kalması halinde sorumlu 

olacağı düşünüldüğünde bu görevi 

kabul edebilecek bir görevli bulmak da zor olacaktır. 

Bununla birlikte gizli soruşturmacının faaliyette 

bulunabilmesi için yasal düzenleme yapılması, hukuk 

devleti olmanın bir gereğidir.1 Ancak unutulmamalı-

dır ki suçlulukla mücadele, her zaman hukuk devleti 

ilkesine, demokrasiye ve insan haklarına uygun olma-

lıdır.2

Gizli soruşturmacı müessesesi, daha önce mülga 

4422 sayılı ‘Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücade-

le Kanunu’ (ÇASÖMK) 5. Maddesi ile düzenlenmişti. 

Madde düzenlenirken Alman Ceza Kanunu’nun 110a 

maddesi referans alınmıştır.

Gizli Soruşturmacı görevlendirilmesi kurumunun 

yasal dayanağı artık CMK 139. maddesidir ve önceki 

düzenlemeye oranla uygulanacak suçlar bakımından 

kapsamı genişletilmiştir.



Hürriyet, vak’aları, arzu edildiği şekilde değil, olmaları icabettiği tarzda kabul etmektir. Epictetos 

Gizli soruşturmacı kavramı Alman yasa koyucu ta-

rafından yaratılmıştır. Almanya’daki yasal tanıma göre 

“ gizli soruşturmacı, kendisine sürekli olarak verilen 

ve uydurma bir kimlik altında uzun süreli soruşturma 

yapan ve kolluk hizmetine dahil memurdur”3

CMK’da yer alan ‘Gizli Soruşturmacı’ kavramı 

Mülga 4422 sayılı ÇASÖMK’de ‘Gizli Görevli’ olarak 

adlandırılmıştı. CMK 139. maddesi gizli soruşturma-

cı tanımına yer vermemekte buna ilişkin tanım ‘Ceza 

Muhakemesi Kanununda Öngörü-

len Telekominikasyon Yoluyla Ya-

pılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli 

soruşturmacı ve Teknik Araçlarla 

İzleme Tedbirlerinin Uygulanması-

na İlişkin Yönetmelik’ 4.ç bendinde 
yer almaktadır; Buna göre  ‘Gizli 
soruşturmacı: Gerektiğinde örgüt 
içine sızmak, gözetlemek, izle-
mek, örgüte ilişkin her türlü araş-
tırmada bulunmak ve örgütün iş-
lediği suçlarla ilgili iz, eser, emare 
ve delilleri toplamak ve muhafaza 
altına almakla görevlendirilen 
kamu görevlisini ifade eder’ denil-
mektedir.

Yönetmelik md. 4.ğ bendinde 

kamu görevlisi: ‘Kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme 

yoluyla ya da her hangi bir surette 

sürekli, süreli veya geçici olarak ka-

tılan kişi’ olarak tanımlanmıştır.

Gizli soruşturmacı; X muhbir, 
bilgi veren, güvenilir adam, gizli 
tanık, kışkırtıcı ajan (ajan provo-
katör) tanımlarından farklıdır. 

Kışkırtıcı ajan, bir kimseyi 
suça teşvik edebilmekte ancak 
gizli soruşturmacı böyle bir harekette bulunama-
maktadır.

X muhbir, suça konu fiil ve/veya fail ile ilgili 
bilgi ve görgüsü olan “kamu görevlisi” sıfatı taşı-
ması gerekli bulunmayan, lüzumu gereği kimliği 
gizli tutulan, delil toplama yükümlülüğü olmayan, 
ihbarcı niteliği taşıyan, soruşturma ve kovuşturma 
aşamasında yer alması, bilgi ve görgüsüne başvu-
rulması gerektiği durumda “tanıklık” müessesesi 
içinde değerlendirilmesi gereken kişilerdir.4 

Bilgi veren; belli suçların işlendiği yerlerde 
bulunan ve menfaat karşılığında işlenilen suçlar 
hakkında kolluk makamlarına bilgi veren kişilere 
denilmektedir.

Gizli soruşturmacı, sadece soruşturma aşamasında 

ve kanunda tahdidi olarak yazılı suçlar kapsamında 

görevlendirilmektedir. Bu suçlar:

a) 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda yer alan;

1. Uyuşturucu veya uyarıcı mad-

de imal ve ticareti (Madde 188),

2. Suç işlemek amacıyla örgüt 

kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar 

hariç, Madde 220),

3. Silahlı örgüt (Madde 314) 

veya bu örgütlere silah sağlama 

(Madde 315). 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunda 

tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 

12) suçları.

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü 

Maddelerinde tanımlanan suçlar. 

(CMK 139/7)

Yasa örgütlü suçlarda; örgü-
te üye olma, örgütün hiyerarşik 
yapısına dâhil olmamakla bir-
likte bilerek ve isteyerek yardım 
etme, örgütün amacını ve propa-
gandasını yapma hallerinde gizli 
soruşturmacı görevlendirilmesini 
kabul etmemiştir. Silahlı örgütlere, 

silah sağlama suçu ise yasa kapsa-

mına dâhil edilmiştir. Yine Kültür ve tabiat Varlılarını 

Koruma Kanunu kapsamında kültür ve tabiat varlık-

larını bu kanuna aykırı olarak yurt dışına çıkarma 

ile izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapma suçları da 

dâhil edilmiştir.

Kamu görevlisi olmayanlar gizli soruşturmacı ola-

rak görevlendirilemez. Bir görüşe göre; olması gere-

ken hukuk açısından sivil bir kimse de gizli soruştur-

macı olabilmeliydi.5



Örgüt içindeki özel şahıslardan bilgi alınması bun-

ların gizli soruşturmacı oldukları anlamına gelmez. 

Gizli soruşturmacı ancak CMK 139’daki şartlarla söz 

konusu olabilir ve faaliyet gösterebilir.6

Suçun işlendiği hususunda “kuvvetli şüphe sebep-

lerinin” bulunması ve “başka surette delil elde edile-

memesi” halinde gizli soruşturmacı görevlendirilebi-

lecektir.

Mülga 4422 sayılı ÇASÖMK’de bu tedbire gecik-

mesinde sakınca bulunması halinde Cumhuriyet sav-

cısı tarafından karar verilmiş olması durumunda 24 

saat içerisinde hâkim onayının alınması şartı CMK’da 

düzenlenmemiştir. Bu sebeple hâkim onayının alın-

ması gerekmemektedir.

Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda 

kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka su-

rette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya ge-

cikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı 

olarak görevlendirilebilir.(139/1)

Gizli soruşturmacı hâkimden gizli olarak görevlen-

dirilebilir. Ancak C. Savcısından gizli olarak görevlen-

dirilemez. Zira 139/3 de gizli görevliyle ilgili karar ve 

belgelerin C. Başsavcılığınca saklı tutulur hükmü yer 

almaktadır. Bu durumda hâkime başvurulmadan gizli 

görevli görevlendirilmesi mümkündür.7

Sulh ceza hâkimi, zorunlu savcılık yaptığı hallerde 

(CMK 163), Cumhuriyet savcısının talebi olmadan da 

re’sen tedbire karar verebilir. Yasaya göre, suçüstü hâli 

ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuri-

yet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıy-

la Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza 

hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir.

Koruma tedbirlerinin temel özelliklerinden olan 

geçicilik niteliği hükümde yansımasını bulmamıştır. 

Kanunumuz bu koruma tedbiri bakımından bir süre 

sınırı getirmemiştir. Ancak uygulamada bu tedbire ge-

reksinim kalmadığı hallerde, derhal son verilmesi ge-

rekeceği açıktır.8 Hukuka aykırılıklar ve keyfi uygula-

malar doğurabilecek bu eksiklik süre sınırı konularak 

giderilmelidir.9

Kural olarak, gizli soruşturmacının görevi, gizlilik 

ilkesinin geçerli olduğu soruşturma evresince devam 

edebilir.10 Bir tedbirin uzun süreli olarak uygulanması 

ona müdahale niteliği verebilir.11

Gizli soruşturmacı özel olarak eğitilmiş, yetki ve 

sorumluluklarını bilen bir kamu görevlisidir. Kural 

olarak görevi sırasında suç işlemeyecektir. Gizli so-

ruşturmacının her ne kadar maddede açıkça belirtil-

memekte ise de; bunu bir “memur” olması gerektiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu kişinin mutlaka 

“polis memuru” olması gerekmemektedir.12 Birden 

fazla gizli soruşturmacının görevlendirilmesine karar 

verilmesi mümkündür.

Gizli soruşturmacı; gerektiğinde örgüte sızmak, 

gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştır-

mada bulunmak ve suçlarla ilgili diğer delil, iz, eser ve 

emareleri toplamakla yükümlüdür.(Yönetmelik 27/1)

Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işle-

yemez ve görevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu 

suçlardan sorumlu tutulamaz.(CMK 139/5) Yasa açık-

ça gizli soruşturmacının suç işleyemeyeceğini düzen-

lemektedir.

Bir görüşe göre başka çaresi kalmamışsa belirli 

sınırlar içerisinde olmak kaydıyla, içinde bulunduğu 

çevrenin zorunlu kıldığı suçları işleyebilecek, özellikle 

de organizasyon tarafından zaten işlenmekte bulunan 

suç veya suçlara iştirak edebilecektir. Ancak hiçbir 

mecburiyet yokken herhangi bir suç işleyecek olursa 

yine cezalandırılmaktan kurtulamayacaktır.13 Organi-

zasyonun üyelerinde herhangi bir suç işleme düşün-

cesi yokken onlara gizli görevli tarafından suç işleme 

kararı verdirtilmesi halinde gizli görevli amacını aşan 

bir davranış içine girmiş demektir; sorumluluktan 

kurtulamaz; diğer faillerle birlikte kendisi de azmet-

tirdiği suçun cezası ile cezalandırılır.14

Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlik-

le hukukî işlemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması 

ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda 

gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kulla-

nılabilir.(CMK 139/2)

Bu çerçevede soruşturmacılar ticaretle uğraşabilir, 

firma kurabilir, davacı ve davalı olabilirler. Uydurma 

kimliğe ilişkin bilgiler, ada, uyrukluğa, adrese, ailevi 

ve kişisel durumlara, meslek ve fonksiyona ilişkin ola-

bilir. Böylece o, başka kişilerle olan ilişkilerinde ya-

nıltıcı bir statü elde eder. Bunda amaç, içine girdiği 

suç ortamında polis memurunun gerçek kimliğini giz-

lemek ve böylece örgütün ona güvenini sağlamaktır. 

Öte yandan bu uydurma kimliğin resmi sicil ve ka-

yıtlarda değişikliğe yol açıp açmayacağı tartışmalıdır.15



Hürriyetle temas, dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır. Karl T. Jaspers 

Gizli soruşturmacı, faaliyetlerini izlemek üzere 

bir örgüt içine yerleştirilmekte; örgütün faaliyeti çer-

çevesinde işlenmiş veya faaliyeti süresince işlenecek 

suçlarla ilgili delilleri toplamakla görevli olmaktadır. 

Tedbir hem adli hem de önleyici nitelik taşımaktadır. 

Yasa koyucu benzer tedbirlere polis Vazife ve Salahiyet 

Yasa’sında yer verirken, bu tedbiri Ceza Muhakemesi 

Yasa’sında düzenleyerek tedbirin adli niteliğini ön pla-

na çıkarmıştır.16

Görevine başlamadan önce gizli soruşturmacıya, 

örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulma-

yacağı, ancak görevini yerine getirirken suç işleyemeye-

ceği ile diğer hak ve yükümlülükleri 

anlatılır ve bu hususta Yönetmeliğin 

ekinde yer alan (EK-4) Gizli Soruş-

turmacı Bilgilendirme Tutanağı dü-

zenlenerek dosyasında saklanır.(Yö-

netmelik 27/2)

Bir görüşe göre gizli soruştur-

macı görevlendirilmesi halinde elde 

edilen bilgi ve belgelerin sadece 

ilgili olduğu soruşturma veya ko-

vuşturma dosyasında kullanılabilir. 

Bu soruşturma veya kovuştur-

ma dışında kalan suçlar dışında 

kullanılamaz. Belki yeni bir ceza 

soruşturmasının başlatılabilme-

sine dayanak oluşturabilir, ancak 

yeni ceza soruşturması ve kovuş-

turmasında bu bilgi ve belgelerin  

“hukuka uygun delil” niteliğinde 

kabul edilmeleri mümkün değildir.17 

ŞEN’e göre gizli soruşturmacı tarafından tesadüfen 

elde edilen deliller CMK 139/7 fıkrasında sayılan ka-

talog suçlardan birisine ait olsa dahi başka soruşturma 

ve kovuşturmalarda da kullanılmamalıdır.

Kanaatimizce gizli soruşturmacı, görevini ye-

rine getirirken tesadüfen ele geçirdiği soruşturma 

konusu suç dışındaki başkaca suç delilleri, CMK 

139/7 de sayılan suçlardan olması durumunda 

yeni bir soruşturma dosyasında delil olarak kulla-

nılabilmeli ve hukuka uygun delil olarak nitelen-

dirilmelidir.

Gizli soruşturmacı kanunun verdiği yetki dolayı-

sıyla görevini yerine getirirken TCK 134. maddede 

yer alan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş 

sayılmayacaktır.

Özel yaşamın gizliliğine yönelik müdahalenin 

herhangi bir hak ve yetkiye dayanmaması gerekir. 

Bu nedenle özel yaşama, ilgililerin rızasına dayana-

rak müdahale eden kişi bu suçu işlemiş olmaz. Öte 

yandan kanunun verdiği bir yetkinin kullanılması da 

(TCK24/1) bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldı-

rır. Gizli görevli kullanma çerçevesinde özel yaşama 

yönelik müdahaleler kanunun verdiği bir yetkiye da-

yandığı için bu suçu oluşturmaz18

Gizli soruşturmacı için kimlik 

düzenlenmesi, gerekli belgelerin ha-

zırlanması sahtecilik suçunu oluş-

turmayacaktır.

Yasa hükmünü yerine getirmek 

amacıyla yapılan eylemler cezalan-

dırılmaz. Yasanın tanıdığı bir hak 

veya yetkinin kullanılması, geniş 

anlamda görevin yerine getirilme-

si demek olduğundan, bu durum 

hakkın kullanılmasının kapsamın-

dadır.19 Buradaki “kanun” terimine 

“yazılı hukuk kuralı” şeklinde an-

lam vermek gerekir.20 

Bununla birlikte bir örgütün fa-

aliyetleri kapsamında değil, örgüt 

üyesi bir kimsenin kişisel suçu ile 

ilgili elde edilen bilgilerin, izlen-

mekte olan suç soruşturması ya da 

kovuşturmasında kullanılması hu-

kuka uyar nitelik taşımaz. Yine suç 

örgütünün bir yöneticisinin kendi 

üyelerinden birini öldürmesi halinde, bu duruma ta-

nık olan gizli soruşturmacının örgütün faaliyeti kap-

samında olmayan adam öldürme suçuna ilişkin elde 

ettiği delilin, öldürme suçuna ilişkin soruşturmada 

hukuka uygun delil olarak kullanılması mümkün de-

ğildir. Bunun yanında ihaleye fesat karıştırma suçunu 

işlemek için kurulmuş örgütün yöneticisinin kullandı-

ğı uyuşturucuya ilişkin, gizli soruşturmacı tarafından 

elde edilen kişisel delillerin de uyuşturucu kullanma 

suçu soruşturmasında (ihaleye fesat karıştırmaya iliş-

kin suç örgütü soruşturması dışında olması nedeniyle) 

kullanılması yasal değildir. 



Bir diğer örnek vermek gerekirse ihaleye fesat ka-

rıştırmak için kurulmuş bir suç örgütünde gizli soruş-

turmacının elde ettiği öldürme suçunun örgüt faaliyeti 

ile ilgisi bulunmamakla birlikte, öldürme eylemi iha-

leye fesat karıştırma eyleminin ve dolayısıyla ihalenin 

önünün açılabilmesi için işlenmişse bu suç da TCK 

220/4 maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesin-

de işlenmiş suç olarak kabul edilmeli ve gizli soruş-

turmacının öldürme suçuna ilişkin olarak elde ettiği 

delillere hukuka uygunluk vasfı verilmelidir.21

Gizli soruşturmacının kimliği ile ilgili tüm bilgiler 

talep ve kararda gösterilemeyeceği gibi görevinin sona 

ermesinden sonra da tüm bilgi ve belgeler gizli tutu-

lur. Ayrıca bütün bu işlemler sırasında gizliliğe uyulur.

(CMK 139/3, Yönetmelik 31)

Gizli soruşturmacının görevini yerine getirirken, 

can güvenliğinin sağlanması ve tehlikeye düştüğü du-

rumlarda, kurtarılmak amacıyla gerekli operasyonun 

yapılması ve soruşturmacının ilgili birimlerle iletişi-

mini sağlamak üzere sorumlu kolluk görevlisi veya 

görevlileri belirlenmektedir.

Gizli soruşturmacının operasyonla ilgili işlemleri 

soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetince, diğer işlem-

leri ilgili kolluk kuvvetinin bu konuya ilişkin görev-

lendireceği birimi tarafından yürütülür. Bu kişiye, il-

gili kolluk birimi tarafından aidiyet numarası verilir. 

İlgili kolluk birimince yürütülecek işlemler ile su-

çun soruşturma ve kovuşturması sırasın-

da bu aidiyet numarası kullanılır. Gizli 

soruşturmacıya, görevinin gerektirdiği 

belgelerin temin edilmesi, özlük hakla-

rının korunması ve benzeri işlemler ilgili 

kolluk birimi tarafından yerine getirilir. 

İlgili kolluk birimine, belgelerin temini 

ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususun-

da, kendilerinden talepte bulunulan kişi, 

kurum ve kuruluşlar gerekli yardımı ya-

parlar. Bir suç soruşturması nedeniyle 

görevlendirilen gizli soruşturmacının ta-

kibi, can güvenliğinin sağlanması ve ha-

yatının tehlikeye düştüğü durumlarda, 

bu kişinin operasyondan çekilmesi ile 

kollukla irtibatını sağlamak üzere, ilgili kolluk birimi 

tarafından sorumlu kolluk görevlisi belirlenir. 

Gizli soruşturmacı görevi sırasında ilgili kolluk 

birimine gerektikçe rapor verir. Bu raporların ne şe-

kilde verileceği gizli soruşturmacı ve sorumlu kolluk 

görevlisi tarafından belirlenir. Bu raporlarda gizli so-

ruşturmacının elde ettiği bilgiler ile topladığı delil, iz, 

eser ve emarelere yer verilir. Düzenlenen rapor kolluk 

tarafından Cumhuriyet başsavcılığına sunulur.
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Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mes’uliyet de olmaz. J. Simon 

insel suçlarda ruh sağlığının 

bozulması ile ilgili hüküm, 1 

Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 

giren Türk Ceza Kanunu’nun 102. 

ve devamı maddelerinde yer almış-

tır. Bu düzenlemeyle birlikte mağ-

durun beden veya ruh sağlığının 

bozulması halinde verilecek ceza 

ciddi oranda artırılmıştır. Bu de-

ğişiklikle birlikte gazete ve televiz-

yonlarda beden veya ruh sağlığının bozulması ile ilgili 

haberler de yer almaya başlamıştır. Fakat bu kavramın 

içeriği ve kapsamı hakkında kanunumuzda ve Yargıtay 

İçtihatlarında bir açıklık bulunmamaktadır. Bu sebeple 

bu çalışmada beden ve ruh sağlığı ile ilgili genel değer-

lendirme yapılacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde Cinsel 

Saldırı Suçu, 103. Maddesinde Çocukların Cinsel İs-

tismarı suçu düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 

102. Maddesinin birinci fıkrasında Cinsel Saldırı suçu-

nun basit şekli düzenlenmiştir. Bu suçun oluşması için 

cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel 

ilişki aşamasına varmayan cinsel davranışlarla vücut 

dokunulmazlığının ihlali gerekmektedir2. Cinsel Taciz 

suçundan farklı olarak, cinsel saldırı suçu için “fiziksel 
temas” şarttır. Aynı zamanda failin cinsel tatmin ama-

cıyla hareket etmesi gerekir. Suçun gerçekleşmesi için 

cinsel arzuların tatmini aranmaz, cinsel tatmin amacıy-

la yapılması yeterlidir.

TCK’nın 102. maddesinin ikinci fıkrası ise suçun 

vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle iş-

lenmesini eski kanundan farklı olarak bu suçun nitelik-

li hali olarak ortaya koymuştur3. 

Bu fıkradaki mağdurun 18 yaşın-

dan büyük olması gerekmektedir. 

Fiilin mağduru 18 yaşından kü-

çük ise bu durumda artık ‘Cinsel 

Saldırı Suçu’ değil, diğer şartlar 

da yerine gelmişse Türk Ceza 

Kanunu’nun 103. Maddesindeki 

‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçu 

oluşacaktır4.

Çocukların cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu’nun 

103.maddesinde düzenlenmiştir. Çocuklarla ilgili dü-

zenlemede ‘istismar’ ifadesi kullanılmıştır. İstismar söz-

cüğü, dilimize Arapça’dan geçmiştir. İyi niyeti kötüye 

kullanma ve sömürme anlamlarına gelmektedir5. Ge-

nelde ahlak kurallarına uygun düşmeyen ve yasa dışı 

olarak değerlendirilir. Psikolojik istismar, cinsel istis-

mar, fiziksel istismar gibi çeşitleri sayılmaktadır. Çocu-

ğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde engelleyen 

her türlü davranış çocuk istismarıdır. Dünya Sağlık Ör-

gütü ise, çocuk istismarını “çocuğun sağlığını, fiziksel 

ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetiş-

kin, toplum veya ülke tarafından bilerek veya bilme-

yerek yapılan davranışlar” şeklinde tanımlamaktadır6.

İstismardan ne anlaşılacağı maddenin ikinci fıkra-

sında ikili ayrım yapılmak suretiyle gösterilmiştir. Buna 

göre; a) 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış ol-

makla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anla-

yamayacak durumda olanlar b) 15 yaşını tamamlamış 

olmakla birlikte 18 yaşını tamamlamamış olan çocuk-

lara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka 



bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen 

cinsel davranışlar bu suçu oluşturur. Bu-

rada kanun koyucu 15 yaşından büyük 

çocukların iradesine itibar etmiştir. Bu 

gruptaki çocuklara karşı cebir, tehdit, 

hile olmak şartıyla bu suç oluşur, aksi 

taktirde bu suç meydana gelmez, reşit ol-

mayanla cinsel ilişki suçu oluşur. 15 ya-

şını bitirmeyen çocuklarda ise, her türlü 

cinsel davranış suçun oluşmasına sebebi-

yet verir. 18 yaşından büyükler açısın-
dan cinsel saldırı suçunun oluşması 
için vücut dokunulmazlığının ihlali 
gerekirken, çocuklara karşı bedensel 
temas olmasa da suç gerçekleşir. Ge-

rekçede ‘kişinin vücudu üzerinde ger-

çekleştirilen cinsel arzuları tatmin ama-

cına yönelik ve cinsel ilişkiye varmayan 

davranışlar’ olduğu belirtilerek fiziksel 

temasın var olması gerektiği anlatılmaya 

çalışılmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 102.madde-

sindeki düzenlemede olduğu gibi vücuda 

organ veya sair bir cisim sokulması sure-

tiyle cinsel istismar suçunun işlenmesi, 

suçun nitelikli hali olarak 103. Madde-

nin ikinci fıkrasında yer almaktadır.

TCK 102. Maddenin beşinci ve 103. Maddenin al-

tıncı fıkralarında suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış 

hali düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, fiilin sonu-

cunda beden veya ruh sağlığının bozulmasına neden 

olan faile, mağdurun yetişkin olması halinde on, çocuk 

olması halinde on beş yıldan az olmamak üzere hapis 

cezası verilir. Buradaki sorun beden veya ruh sağlığının 

bozulmasından ne anlaşılması gerektiğidir. Bu fıkraya 
göre, mağdurun beden veya ruh sağlığı bozulduğu 
takdirde, suçun basit halini işleyen bir fail ile ni-
telikli halini işleyen bir fail, aynı cezayı alacaktır. 
Yasa koyucunun, mağdurun beden veya ruh sağlığın-

da ortaya çıkan bozulmayı dikkate aldığı, failin hare-

ketinin basit ya da nitelikli olmasını dikkate almadığı 

görülmektedir. Bu iki durum arasında farkın olmaması 

adalete aykırı bir uygulama olarak yorumlanmaktadır. 

Bu düzenleme ile ceza dengesinin gözetilmediği yö-
nünde pek çok eleştiri yapılmaktadır.

Kanunda beden veya ruh sağlığındaki bozulması-

nın derecesi ya da kalıcılığı ile ilgili bir belirginlik bu-

lunmamaktadır. Cinsel istismar olayı ile karşılaşan her 

mağdurun ruh sağlığının bozulacağı kuvvetle muhte-

meldir. Fakat kanun koyucunun bunu ayrı bir bent 

olarak düzenlemesinden, bu ruhsal bozukluğun yaşa-
mı zorlaştırıcı derecede ağır ve kalıcı şekilde olma-

sını anlamak gerekmektedir. Aksi takdirde bu bendin 

uygulama alanı çok geniş olacaktır ve hemen hemen 

her vakıada faile bu ağırlaştırılmış ceza verilecektir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mağdurun ruh sağlığın-

daki bozulmanın, kalıcı olduğunun doktor raporu ile 

saptanması durumunda, ağırlatıcı nedenin uygulana-

bileceğini belirtmiştir7. “Mağdurun ruh veya beden 
sağlığının bozulmasının artırım nedeni olabilmesi 
için, kalıcı bir hasarın varlığı gerekmektedir. Kalıcı 

hasarın varlığı ise, Adli Tıp ilgili ihtisas dairesi ya da 

Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenecektir. Mağdurda 
oluşan bu kalıcı hasar ise, ancak bir kez oluşacaktır. 
Örneğin mağdurun ruh sağlığının kalıcı şekilde bozul-

ması bir kez meydana gelir, gerçekleşen her eylemde 

ruh sağlığının yeniden bozulması söz konusu değildir. 

Bu nedenle, suçun temel şeklinin zincirleme şekilde 

gerçekleştirildiği hallerde, mağdurun ruh sağlığının 

bozulması halinde, bu bozulmanın bir kez gerçekleştiği 

nazara alınarak, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç ha-
linde zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına 
olanak bulunmamaktadır. Aksi halde sanık hakkın-
da fazla ceza tayin edilmesi söz konusu olur.’’ 

Yargıtay tarafından ‘Suçun sonucunda müdahi-

lin beden veya ruh sağlığında bozulma olup olmadığı 

hususunda Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesinden 

rapor alınıp bundan sonra denetime olanak verecek 

şekilde lehe yasanın belirlenmesi gerekirken yazılı şe-

kilde hükme varılması 8’ şeklinde verilen karardan da 

anlaşıldığı üzere Adli Tıp Kurumu raporu önem arz et-

mektedir.

Yeni Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle 

birlikte Adli Tıp Kurumu’nun da raporlarında “sürekli 
ruhsal bozukluk” olup olmadığının araştırıldığı, ra-

porların bu yönde hazırlandığı görülmektedir. 2-6 ay 

arasındaki bir tedavi sürecinden sonra iyileşme gerçek-

leşmemişse, ruh sağlığındaki bozulmanın kalıcı olduğu 

kabul edilmektedir. 

Mayubiyet (bekaretin bozulması)9 hali ise 5237 sa-

yılı TCK’da bulunmamaktadır. Ancak bu durum mağ-

durun beden veya ruh sağlığının bozulmasına sebebiyet 

veriyorsa o takdirde fail 102. Maddenin beşinci fıkra-

sından cezalandırılacaktır. Cinsel saldırı sonucunda 
kızlığın bozulması, toplumumuzda bekarete verilen 
önem ve atfedilen değer de gözetildiğinde, eylemin 
kötülüğünün idraki içinde bulunan mağdurenin, 



Özgürlük gelecek umudu değildir. Şu “andadır” ve insanlarla ve şu andaki dünyayla uyumludur. A. Einstein

sosyal çevrede hoş karşılanmayacak bir psikolojik 
travma sonucu kendisini aşağılanmış, kirletilmiş 
olduğu duygusuna kaptıracağı ve bu durumun da 
ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinde kuşku 
bulunmamaktadır.10 

Dikkate değer bir başka konu da mağdurun ruh 

halinin bozulma nedeni ve zamanıdır. Hazırlanan ra-

porlarda mağdurun karşılaştığı olaydan önce ruh 
sağlığının yerinde olup olmadığı da tespit edilme-
li, mağdurun olaydan önce sağlıklı olduğu fikrinden 

hareket edilmemelidir. Olayın adli 
makamlarca ortaya çıkarılması, 
aile ve çevrenin duymasından son-
ra ruh sağlığı durumunun değiştiği 
haller göz ardı edilmemelidir. Yar-

gıtay 5. Ceza Dairesi’nin 10.12.2007 

tarih ve 10002/9821 sayılı kararında; 

“mağdurede belirlenen ruh sağlığı-
nın bozulmuş olması durumunda 
süreklilik arz edip etmediği ile bu 
arazın basit cinsel istismar suçunun 
sonunda mı yoksa olay sonrası ekle-
nen durumlardan mı kaynaklandığı 
konularında açıklayıcı rapor alın-
ması oluşacak sonuca göre sanığın 

hukuki durumunun tayin ve takdiri 

gerekirken noksan soruşturmayla ya-

zılı şekilde hüküm kurulması” şeklin-

dedir.

Yargıtay’ın bir başka kararında11 

‘’travma sonrası stres bozukluğu ve 

majör depresif bozukluğun, 5237 sa-

yılı Türk Ceza Kanunu’nun 102.Mad-

desinin beşinci fıkrasında belirtilen 

beden ve ruh sağlığının bozulmasını 

ihtiva edip etmediği ve mağdure hak-

kında verilen rapor değerlendirilerek, 

bu bozukluğun 1998’de meydana ge-

len ırza geçme olayına bağlı olup olmadığı, Adli Tıp 

Kurumu’nun ilgili İhtisas Dairesinden sorularak sonu-

cuna göre sanığın hukuki durumunun tayini ve tespi-

ti gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi‘’ şeklindeki 

kararından, mağdurenin ruh sağlığındaki bozukluğun 

nedeninin ve zamanının tespit edilmesinin önemi vur-

gulanmıştır.

Bütün bu tartışmalara son verebilmek için, beden 

veya ruh sağlığındaki bozulmanın her cinsel saldırı 

veya cinsel istismar davranışıyla etkileşimden sonra 

oluşacağını kabul ederek, bu cezayı suçun basit şeklin-

de düzenleyip temel cezayı artırma yoluna gidilebilir. 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 

giren 102. ve 103. Maddelerde yer alan 

ruh sağlığının bozulması ile ilgili suçun 

basit ve nitelikli halinin de ağırlatıcı ne-

deni olarak ortaya çıkmıştır. Ciddi oranda 

ceza miktarı arttırılmaktadır. Ruh sağlığı-

nın olaydan önce mi yoksa sonra mı bo-

zulduğunun tespiti önem arzetmektedir. 

Bu sebeple gerek Adli Tıp Kurumu’nun 

gerekse ilgili hastanelerin 

bu konuda inceleme ve 

tespitlerini yaparken geç-

mişteki yaşadığı olayları 

da inceleyerek raporu 

vermelidir. 

Bizce ruh sağlığının 

bozulup bozulmadığının 

tespiti tam olarak müm-

kün değildir. Zaman za-

man basit bir taciz eylemi 

neticesinde de dahi ruh sağlığının bo-

zulduğu ile ilgili raporlar verilmekte-

dir. Bu hükme göre sanık hakkında en 

az 10 yıl hapis cezası verilmektedir. Bu 

sebeple ruh sağlığının bozulup bozul-

madığı ile ilgili taspit ve incelemenin 

titizlikle yapılması gerekmektedir. 
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fet Riski altındaki alan-

ların dönüştürülme-

si hakkında yasa tasarısında 

kentsel dönüşüm ihtiyacı kı-

saca,   “ 1950 yıllardan sonra 

yaşanan hızlı ve denetimsiz  

kentleşme ve yapılaşma süreci  

kentlerimizin doğal afetler ve 

insan kaynaklı tehlikelere karşı dirençsiz ve savunmasız 

bir biçimde  büyümesine sebep olmuştur.” 

Şeklinde belirtilmiştir.

Sanayileşmenin başladığı 1950 ler den günümüze 

kadar olan süreç de Devletin ve  yerel yönetimlerin hal-

kın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını belirlenmiş 

normlar çerçevesinde karşılayamadığı gerçeği ile yüzle-

şilmiştir. Halkı bildiği, gördüğü kadarı ile baş başa bırak-

mak Büyük şehirlerimizin hızlı ve plansız veya planlara 

aykırı büyümesine ve gecekondulaşmasına, sağlıksızlaş-

masına sebep olmuştur. Kırsal alandan kentlere hızlı göç 

sonrası yerel yönetimlerin  barınma ihtiyaçlarını gidere-

cek yönlendirme,   uygulamaları kontrol, denetim vs ile 

uygulamayı yönlendirmemeleri sonucu  sağlıklı güvenli,  

sosyal alt yapısı tamamlanmış yapılaşma yerine,  kent çe-

perindeki alt yapısız boş arazilerin ruhsatsız ve plansız 

yapılaşması  ile gecekondu mahallelerine dönüşmüştür. 

Yerleşim alanları genelde merkez dışına kaymış ve  böy-

lece yaşam kalitesi de düşmüştür. ancak bu şartlarda var 

olan ve yaşayan bir toplum gerçeği ile karşı karşıya bu-

lunmaktayız.

Kentsel dönüşüm,  belediye yasasının 73. Maddesin-

de belirtilen “eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve 

restore etmek kentin tarihi ve kültürel dokusunu koru-

mak deprem riskine karşılık tedbirler almak” ile yapıl-

maya başlanmış ve yasa hazırlıkları ile  hız kazanmıştır.

 Özel sektörün büyük inşaat şirketlerinin kentsel dö-

nüşüme  ilgisi  kar amaçlı olsa da  yöneticilerin ekono-

mik  canlılığın,  fiziksel değişimin   yanında konunun  

sosyal boyutuyla da bütün olarak ele alınması Anayasa-

nın  ve emanet  anlayışının  gereğidir.  

 Kentsel dönüşüm kamu 

oyunda doğal afet tehlikesi  

üzerine oturtulmuştur. Yaşama  

hakkı önceliğine vurgu yapıla-

rak diğer sorunlar henüz dile 

getirilmemiştir.  Yılların birik-

tirdiği  toplumsal, hukuki ve  

sosyal ve  bireysel sorunların 

nasıl çözüleceği  kazanılmış hakların varlığı,  Devle-
te olan güvenin sarsılmaması, idarelerin işlemlerinin 
doğruluğu karinesi ve idarelerin devamlılığı gibi te-

mel prensipler üzerine oturan idare hukukumuzun bu 

birden değişim ve dönüşümün gerçekleşmesi sırasındaki  

duruşu nasıl korunacaktır bu yönleri itibari  ile toplumu 

aydınlatıcı, doyurucu  bilgi bulunmalıdır.  

Dönüşümü düşünülen bölgelerin durumları birbi-
rinden farklı şekilde tezahür etmiş olabilir , örneğin 
Planlı olarak gelişmiş ama zamanla yıpranmış yoğun-

luğu artmış işlevlerini yerine getiremeyen bölgeler ayrı 

tutularak buralarda tamir , takviye  veya  restore esas 

alınarak modernize edilerek çözümlenebilecek bir çok 

bölge mevcuttur. Bu yerleri diğerlerinden ayrı tutmak 

gerekmektedir. Plansız gelişen alanlardaki dönüşüm-
lerde halkın uzaklaştırılıp üst ve orta seviye alıcıların 
bölgeye yerleştirilmesi düşüncesinin oradan giden 
halkta oluşturacağı travma ve kabullenememe tehli-
kesi  iyi analız edilmeli ve bura da yapılacak sosyal 
anketle çözüme katkıda bulunulmalıdır.

 Bu travma ve kabullenememe,  Deprem in getire-
ceği sorunlar  acılar  ve üzüntülerden daha azdır id-
diasında bulunamayız.  Depremin ilahi boyutu üzün-
tüleri hafifletirken, insan eliyle yapılanlar gönüllerde  
iz bırakacaktır. 

Dönüşüm  bölgelerinde kent kimliği korunarak mev-

cut binaların bir kısmı takviye restorasyon ve çok kötü 

olanları da, o bölgede oturan ve halk tarafından kabul-

lenilebilen bir yaklaşımla tüm detaylar düşünülerek her 

bölgenin kendine mahsus karakteristik özelliklerine göre 

tek tip olmayan mimari özellikli, rantabl  ve yerine göre 



Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar nerdeyse. Montaigne 

çağdaş mimari, Selçuklu veya Osmanlı mimarisi ile yeni-

den inşası sonucu bölgede dönüşüm öncesi yaşayan veya 

hak sahibi olan   vatandaşların öncelikle faydalanmak 

üzere sosyal dokuyu daha az masrafla  zorunlu iyileştir-

me ile zengin bir çevre yaratılması   amaçlanmalıdır. 

Osmanlı döneminde yangın bölgelerinin yeniden 
inşası kent yenileme  uygulamalarının ilk  örnekleri 
olarak incelenmelidir.

Ada bazlı çalışmalar dahil tüm dönüşümler tüm si-

vil toplum kuruluşları, halk, basın, planlama elemanları, 

sosyolog, psikolog, mühendis ve  mimarların katılımı ile 

kent konseylerinde tartışılarak   oluşmalı ve yerel yöne-

timler ile kentsel yenileme stratejisi benimsenmelidir, 

yani politik ve ekonomik sebepler bir kenara atılarak 

kısa dönem maddi kardan ziyade uzun dönemde sağ-
lıklı bireyler ve sağlıklı toplum hedefi ile  bilinçli bir 
yaklaşım ve model oluşturulmalıdır.     

Gelişmiş ülkelerin son zamanlardaki kentsel dönü-

şümleri; vatandaş odaklı, gereksinmeler ve değişim-
lere uygun kentsel yenilenmeler, sağlıklaştırmalar 
ile korumalar ön plana çıkmaktadır ki doğrusuda bu 
olmalıdır.

Yaşayan bir bölgeyi tümüyle  boşaltarak dönüştür-
mek… pratikte hızlı uygulaması beraberinde birçok so-

runları doğurabilecektir. Oysa küçük örneklerle halkın 

güveninin kazanılarak gönüllü olarak dönüşümü hızlan-

dırmak halkın istek ve arzusu ile daha hızlı ve sorunsuz 

olacaktır. Küçük örnekler büyük değişimin benimsen-

mesini sağlayabilecektir. Kentsel dönüşüm modeli ola-

rak sadece   kat adedi artırılmak suretiyle apartmanlaşa-

rak yeniden yapılandırılma veya ortak yaşayan halktan 

arındırılarak ekonomik açıdan üst seviyede olan farklı 

gruplara yönelik  sosyal dokunun yenilenmesi şeklinde-

ki kamuoyunda oluşan   tek çözüm algısı düzeltilmelidir.

Zira, farklı kent kısımlarının farklı kullanımına, daha 

yüksek binaların oluşmasına ve şehir merkezlerine daha 

yüksek gelir gurubunun gelmesi durumunun gerçek-

leşmesi halinde, sosyal bir felaket olan kutuplaşmaların 

doğumuna  sebebiyet verilmemelidir.  Kutupların  kötü 
niyetli gruplar tarafından kullanılmaya hazır hale ge-
tirildiği sosyal bir vaka olup, kutuplaşmanın yerini 
paylaşım ve çeşitlilik almalıdır.

Kentsel dönüşüm alanındaki Mal sahiplerinin , kira-

cılar ve iş sahiplerinin yaşadığı hayatını kazandığı  böl-

gelerinin yıkımı,  sosyal ve psikolojik kayıplara sebep 
olmamalı , sadece eski binalar değil sosyal yaşam ve 

sistemde ortadan kaldırılarak yok edilmemelidir. Konut 

koşullarının iyileştirilmesi şehir merkezi alanlarının mo-

dernize edilmesi sosyal alanların oluşumunun sağlanması 

öncelikle bu bölge insanı için sağlanması amaçlanmalıdır. 

Özellikle kentsel dönüşüm alanları üst ölçekli plan-
lara  ve  çevre düzeni planına kentin silüetine    uygun 
olacak şekilde düzenlenmelidir. şehircilikteki temel 

esas olan uygun yüksek yere(tepeye) yüksek bina  alçak 

yere az katlı bina esas alınmak gibi temel ilkelerin yanın-

da Yerel yönetimlerin,  kendi coğrafi bölgelerine mahsus 

ayrı bir politikaları da bulunmalıdır. “Kentsel  dönüşüm 
büroları” ile halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme ile 

güven sağlanmalıdır

Dönüşüm bölgesinde yapılacak olan ekonomik de-
ğerlendirmeler mevcut fiili duruma göre değil, planla-
nan dönüşümün gerçekleşmesi  halinde ki ekonomik 
değerlendirmeye göre yapılmalıdır. Bu hakkaniyete 

uygun olmakla anlaşma yollarını genişletecektir.Tehlikeli 

yapılar can güvenliği açısından yıkılabilir. Ancak mülki-

yetin değişimini ve miras hukukunu da etkileyen kamu-

laştırma işlemi kamulaştırma kanunda belirlenen hallerle 

sınırlı kalmalıdır. İnsanlar yaşadığı yerleri  varislerine 
miras bırakabilmelidir.

 Kentsel dönüşüm alanları  halka rağmen değil halkla 

birlikte ve paylaşarak semt değiştirmeden yerinde dö-
nüşüm yaşayarak dönüşüm  olacak şekilde planlan-
malıdır. Yani kentsel dönüşüm kentten sürgün  ve rant 

amacı duygusu oluşturulmamalıdır. Yaşayan kentler 

yaşayarak dönüştürülüp geliştirilmelidir. 

 Yeni mağdurlar yaratılmadan,  Halkın inancı ve gü-

veni tam sağlanmalıdır...

 Allahın geçici süreliğine emenet ettiği  yeryüzündeki  

tüm yaratılanlara ihanet etmeden süremizi tamamlama 

hedefine ulaşmak dileği ile….



asınla ilgili en önemli 

ve normlar hiyerarşisi 

açısından en üstün maddeler 

Anayasada yer almaktadır. 

Anayasada; basın özgürlü-

ğü, yayın yasağı, yayın top-

latma, kişilere cevap hakkı 

tanınması gibi basınla ilgili 

temel hükümler bulunmak-

tadır. Basın Hukuku, geniş 

anlamıyla başta Anayasada 

olmak üzere, kanunlardaki görsel ve yazılı basınla il-

gili hukuki düzenlemeleri içerir. Yazılı basın, gazete, 
dergi gibi ‘basılmış’ eserler yoluyla yayım yapan 
basındır. Görsel basın ise televizyon veya internet 
gibi görsel araçlarla faaliyet gösteren basın şekli-
dir. ‘İnternet’ her ne kadar hem görsel hem de yazı-
lı öğeler içerse de ‘basılan’ bir yayın türü olmaması 
internet yayıncılığını yazılı basından ayırmaktadır. 
Hukukumuzda, Anayasa’dan sonra basınla ilgili temel 

ve önemli düzenlemeler içeren Basın Kanunu, hem 

basılı eserlerle ilgili, hem de televizyon veya internet 

gibi basılmış eserlerden ayrı bulunan görsel basınla 

ilgili sayıca çok az genel hükümler vazetse de suç ve 

cezalar, sorumluluk ve görevler açısından sadece ‘ba-

sılmış eserlerle’ ilgili düzenlemeler içermektedir. Zira 

Basın Kanununun 1. maddesindeki “Bu Kanun basıl-

mış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.” ifadesinden, 

Basın Kanununun basılmış eserlerle ilgili düzenleme-

ler içerdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Basın Kanu-

nunda öngörülen cevap ve düzeltmeye ilişkin hüküm-

ler, yazılardan dolayı kimin sorumlu olacağına ilişkin 

hukuki ve cezai sorumluluk maddeleri, suç ve cezalar, 

sadece basılmış eserleri kap-

samaktadır. 

Ayrıca bu düzenlemelere 

ilişkin maddelerin tümü-

nün giriş kısmında ‘basılmış 

eserler’ veya ‘süreli yayınlar 

ifadesi’ ile madde sınırlandı-

rılmıştır. Bu nedenle Basın 

kanunu, kitap dergi, gazete 

gibi basılmış eserlerle ya-

yım yapan basın açısından 

hükümler getirmektedir. 

Gazetenin ulusal veya yerel olması, derginin süre-
li veya süresiz olması ise Basın Kanununun uygu-
lanmasında fark etmemektedir. Önemli olan basıl-
mış eser olmasıdır. Fakat ülkemizde birçok örneği 
olan, bir gazetenin internetteki internet yayını, 
Basın Kanununa tabi değildir. O nedenle Basın Ka-
nununda düzenlenen örneğin “cevap ve düzeltme” 
kurumu, bir gazetenin internet yayını için hiçbir 
hüküm ifade etmemektedir. 

Yine Basın Kanununda düzenlenen yazılardan do-

layı hukuki sorumluluk, gazetenin internet yayının-

daki yazılar için aynen geçerli değildir. Hatta aşağı-

da ayrıntılarıyla görüleceği üzere - örneğin bir ulusal 

günlük süreli gazetede yayımlanan bir yazıdan dolayı- 

ceza davası açma süresi, bu gazete yayını Basın Kanu-

nuna tabi olduğu için 2 ay ile sınırlıyken, aynı yazının 

o gazeteye ait internet sayfasında yayınlanması duru-

munda, internet yayını Basın Kanununa tabi olmadığı 

için genel hükümlere göre belirlenir. Bu nedenle Basın 

Kanunu, sadece basılmış eserlerle ilgili düzenlemeleri 

öngörmektedir. 

Anayasa ve Basın Kanununu bir yana bırakır-
sak; televizyonlarla ilgili özel düzenlemeler, tele-



Vicdanınız temizse özgürsünüz demektir. Goethe

vizyon yayınlarıyla ilgili kurallar, suç ve cezalar; 
RTÜK kanununda ve bağlı yönetmeliklerinde bu-
lunmaktadır. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapı-
lan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluy-
la İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun ise, sadece internet yayınlarını ve buna iliş-
kin uyulması gereken kuralları düzenlemektedir. 
Bu kanunda, internet ortamında yapılan yayınlar ile 

ilgili tekzibin nasıl olacağı, hukuki sorumluluk, içerik 

sağlayıcısının ve yer sağlayıcısının 

tanım ve sorumlulukları, kısaca in-

ternete özgü hukuki durumlar dü-

zenlenmektedir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nundaki düzenlemelerden de do-
ğal olarak basın yayın kuruluşları 
da sorumludur. Telifli bir yazıya 
veya eser mahiyetindeki tescilli 
bir fotoğrafa tanınan himaye do-
ğal olarak basın kuruluşları açı-
sından da geçerlidir. Bu nedenle 

FSEK’te düzenlenen suç ve cezalar-

da, basın kuruluşlarınca ihlal edile-

bilecek ve bu nedenle sorumluluk 

gerektiren durumlar olarak karşımı-

za çıkmaktadır. 

Öte yandan Borçlar Kanununda-

ki ve Medeni Kanundaki özellikle 

kişilik haklarının korunması ve ih-

laline karşı dava hakları da bu kap-

samda ele alınabilir. Zira basın yayın 

kuruluşları kişilerin kişilik haklarını 

ihlal ettikleri zaman haklarında Me-

deni Kanunun ilgili maddeleri uya-

rınca tecavüzün men’i veya ref’i da-

vaları, (MK 23 vd.) veya 6098 sayılı 

yani Borçlar Kanunu 58 gereğince 

tazminat davaları (özellikle manevi tazminat) davala-

rı açılabilmektedir. Bu nedenle Medeni Kanundaki ve 

Borçlar Kanunundaki bazı düzenlemeler basın yayın 

kuruluşlarını da ilgilendiren maddelerdir. 

Ayrıca, doğal olarak TCK’da da basın yayın kuru-

luşları açısından hükümler bulunmaktadır. TCK’da 

genellikle öngörülen suç tiplerinin basın yoluyla iş-

lenmesi ağırlaştırıcı sebepler olarak sayılmıştır. 

Genel olarak basın hukuku, tüm bu mevzuatlar-

daki gerek yazılı, gerek görsel basınla ilgili olan dü-

zenlemelerin tümünü içermektedir. Anayasa, Basın 

kanunu, RTÜK mevzuatı, TCK, BK, MK, FSEK, 5651 

Sayılı Kanun ve bazı diğer kanunlarda (örneğin Te-

rörle Mücadele Kanunu) basınla ilgili düzenlemeler 

bulunmaktadır. 

Tüm bu basın hukukunu oluşturan kanun ve 
yönetmeliklerdeki maddeleri tek tek ele almayaca-
ğız. Genel olarak Basın Hukuku başlığının seçil-
mesi de buna dayanmaktadır. Sadece yayınlardan 

dolayı oluşan hukuki mesuliyet 
konusu, Basın Kanununda ve di-
ğer kanunlardaki basın suçlarının 
neler olduğu ve cezai mesuliyet, 
cevap ve düzeltme müessesesi 
(tekzip) ile internet yayınlarının 
düzenlenmesi ile ilgili kanundaki 
bazı önemli başlıklara değinile-
cektir. Ayrıca basın yoluyla kişi-
lik haklarına yapılan saldırıdan 
kaynaklanan maddi veya manevi 
tazminat davalarına da kısaca de-
ğineceğiz. 

Basitçe, basın yoluyla işlenen 

suçlar basın suçlarını oluşturmak-

tadır. Diğer bir deyişle yazılı veya 

görsel bir ileti ile (gazetede, dergide, 

televizyonda, internette vs.) işlenen 

suçlar basın suçlarıdır. Bununla be-

raber Basın Kanununda düzenlenen 

ve basın kuruluşlarının uyması ge-

reken kurallara uyulmaması halinde 

meydana gelecek suçlar da bulun-

maktadır. (örneğin küçük suç faili 

veya mağdurun kimliğinin açıklan-

ması, mevkute beyannamesinin verilmemesi, yayını 

durdurulan bir yayına devam etme suçları vs.). Genel 

olarak bir suçun basın yoluyla işlenmesi suç için bir 

ağırlaştırma nedeni olarak öngörülmüştür. Örneğin 

hakaret suçunun yazılı veya görsel bir ileti ile işlenme-

si hakaret suçu için bir ağırlaştırma sebebidir. Bunun 

gibi ‘özel hayatın dokunulmazlığını ihlal suçu’nun da 

basın yoluyla işlenmesi veya ‘haberleşmenin gizliliğini 

ihlal suçu’nun basın yoluyla işlenmesi, bir ‘ağırlaştır-

ma’ sebebidir. Basının işlediği suçlar için ayrı ayrı suç 

tipleri yoktur, keza buna gerek de yoktur. Bir suçun 



oluşması için gereken unsurlar, basın yoluyla işlenme-

si halinde de aynıdır. Basın yoluyla işlenmesi halinde 

sadece ağırlaştırıcı neden hükümleri uygulanır. Bu ne-

denle Ceza Kanununda basın yoluyla da işlenebilecek 

birçok suç tipi bulunmaktadır. Bununla beraber Basın 

Kanununda da özel olarak bazı maddeler düzenlen-

miştir. 

Önemli olan bir diğer nokta, Basın Kanununda dü-

zenlenen suçlar; sadece basılmış eserlerle ilgilidir. Yani 

Basın Kanunu, sadece yazılı (basılmış) basının uymak 

zorunda olduğu konuları düzenler. Görsel basın (TV 

veya internet basını) Basın Kanununun düzenlediği 

konulardan değildir. Bu nedenle Basın Kanunu, sa-

dece gazete, dergi, kitap gibi basılmış eserlerle ilgili 

düzenlemeleri öngörür. Fakat bir gazete için basın 
Kanununda öngörülen uyulması gereken bir dü-
zenleme, televizyonlar için RTÜK kanununda dü-
zenlenmiş olabilir. 

Türk Ceza Kanununda 

düzenlenen ve basın yoluyla 

da işlenmesi mümkün oldu-

ğu için basın suçları olarak 

da karşımıza çıkan ve en çok 
karşılaşılan bazı suç mad-
deleri TCK 125’deki Haka-
ret suçu, 132’deki haberleş-
menin gizliliğini ihlal suçu, 
133’deki kişiler arasındaki 
konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu, 
134’deki özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, 214’deki 
suç işlemeye tahrik suçu, 215’deki suçu ve suçlu-
yu övme suçu, 216’daki halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik veya aşağılama suçu, 21’deki kanunlara 
uymamaya tahrik suçu, 220/8’deki örgüt propa-
gandası yapma suçu, 226’daki müstehcenlik suçu, 
237’deki fiyatları etkileme suçu, 267’deki iftira 
suçu, 277’deki yargı görevi yapanı etkileme suçu, 
285’deki gizliliğin ihlali suçu 286’deki ses veya 
görüntülerin kayda alınması suçu, 288’deki adil 
yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu, 299’daki 
cumhurbaşkanına hakaret suçu, 301’deki kamusal 
aşağılama suçu, 304’deki devlete karşı savaşa tah-
rik suçu 318’deki halkın askerlikten soğutma suçu, 
329’daki devletin güvenliğine ve siyasal yararına 
ilişkin bilgileri açıklama suçu örnek gösterilebilir. 
Yukarıda maddeler olarak verilen bu suç tipleri, Türk 

Ceza Kanununda düzenlenen ve basın yoluyla işlen-

mesi de mümkün olan suçlardır. Maddelerin korudu-

ğu yararlar ve suçların maddi veya manevi unsurları, 

yani maddelerle ilgili şerhler ayrı bir konudur. 

Basın Kanununda düzenlenen ve sadece yazılı ba-

sın açısından düzenlenmiş bulunan suç maddelerine 

ise örnek olarak madde 19’daki yargıyı etkileme suçu, 

20’deki cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme 

suçu, 21’deki kimliğin açıklanması suçu, 24’deki ye-

niden yayım suçu gösterilebilir 

Bununla birlikte, Basın Kanununda, süreli yayınlar 

açısından basınla ilgili düzenleyici hükümlerin yerine 

getirilmemesi ile ilgili suçlar da bulunmaktadır. Örne-

ğin daha sonra değineceğimiz cevap ve düzeltme (tek-

zip) metninin mahkeme kararına rağmen yayınlanma-

ması veya usulüne uygun olarak yayınlanmaması suçu 

veya yazılı mevkutelerinin zorunlu bilgilerini göster-

meme suçları veya yayını durdurulan bir yayının tek-

rar yayınına devam etmesi 

suçları bu kapsamdadır. 

TCK ve Basın Kanununda 

aynı suçlara ilişkin maddeler 

de bulunmaktadır. Örneğin 

Basın Kanunun 19/1. mad-

desi soruşturmanın gizliliği-

nin ihlal edilmesi suçudur. 

Fakat bu suç Türk Ceza Ka-

nunundaki 285. maddede de 

benzer şekilde düzenlenmiş-

tir. Her iki madde de soruş-

turmanın gizliliğinin ihlal edilmesi suçu düzenlenmiş 

olsa da maddelerin metinleri, maddelerin unsurları 

farklıdır. Türk Ceza Kanununda, ‘soruşturmanın 
gizliliğini ihlal edenler” diyerek bu gizliliğin nasıl 
ihlal edilebileceği açıkça düzenlenmemişken, Ba-
sın Kanunda ise daha ayrıntılı bir düzenleme söz 
konusudur. Bu gibi durumlarda hangi kanununun 

uygulanacağı tartışma konusudur. Bu suç nedeniyle 
özel kanun olan Basın Kanundaki ilgili madde uy-
gulanması ve buna göre dava açılması gerektiğine 
dair doktrinde yorumlar yapılsa da uygulamada 
TCK dikkate alınmakta, davalar TCK’ya göre açıl-
makta ve sonuçlandırılmaktadır. Bu suç nedeniyle 

Basın Kanunu’nda para cezası öngörülmüşken (ertele-

me cari değil) TCK’da hapis cezası (ertelenebilir) söz 

konusudur. Fakat TCK’daki düzenlemede suçun un-

surları daha yoruma açık iken veya daraltılabilirken, 

BK’daki unsurlar daha geniştir. 
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Bir diğer konu, TCK’da düzenlenmeyip Basın Ka-

nunda düzenlenen ‘kimliğin açıklanması’ suçudur. 

(Basın Kanunu m.21) Buna göre 18 yaşından küçük 

suç failleri ve mağdurları ile 18 yaşından büyük olsa 

da cinsel suç mağdurlarının kimliğini açıklamak veya 

kimliğine ilişkin bilgiler vermek yasaktır. Bu kişilerin 

isimlerinin açıklanması yasak olduğu gibi fotoğrafla-

rının verilmesi de yasaktır. Bu nedenle süreli yayın-

larda görülen kişilerin yüzlerinin bantlanması veya 

mozaiklenmesi veya fululanması, ayrıca isimlerinin ve 

soyisimlerinin rumuzlanması, bu sebebe dayanır. Bu 

maddenin unsuru, olayın bir suç olması ve olayla ilgili 

(adli) bir soruşturma veya kovuşturmanın var olması-

dır. Bu soruşturma veya kovuşturma sonucunun bir 

önemi yoktur. Önemli olan konu nedeniyle bir soruş-

turmaya ve kovuşturmaya başlanılmış veya başlana-

cak olmasıdır. Bu nedenle örneğin bıçakla yaralanan 

küçüğün kimliği, olay nedeniyle (büyük ihtimalle) 

yaralamadan dolayı bir soruşturma başlatılacağından 

yasaktır. Bu suçu işleyen fail de küçükse onunda kim-

liği açıklanamaz. Fakat örneğin bir arsada açılmış ve 

üzerine kapatılmamış bir çukura düşerek yaralanan 

çocuğun kimliğinin açıklanması, eğer olay nedeniyle 

ilgililere adli bir soruşturma açılmamışsa serbesttir. 

Uygulamada savcılıklar küçüğün kimliğinin açıklan-

ması durumuna girebilecek yayınlardan dolayı, ilk 

önce ilgili savcılığa müzekkere yazarak yayında bah-

sedilen konu ile ilgili bir soruşturma olup olmadığını 

tespit etmekte, gelen cevaba göre dava açmakta veya 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermektedirler.

TCK’daki önemli ve sıkça karşılaşılan madde-
lerden birisi de 285/son da düzenlenen ‘damgala-
ma’ suçudur. Masumiyet karinesiyle de uyum ar-
zeden bu madde, henüz suçluluğu ispatlanmamış 
kişilerin suçlu olarak damgalanmasının ve bu şe-
kilde gösterilmesinin önüne geçilmesini öngörür. 
Bu maddeye göre suçun unsuru, ‘görüntü’dür. Bir ya-

zıda, eğer şartları varsa hakaret suçunun oluşup oluş-

madığı gündeme gelmektedir. Fakat görsel olarak da 

kişi suçlu imiş gibi gösterilebilir. Ancak, uygulamada 
ve özellikle Basın özgürlüğü de değerlendirildiğin-
de -örneğin adliyeden sorgudan çıkan şüphelinin 
görüntüsü, eli kelepçeli adliyeye polis zoruyla ge-
tirilen kişinin görüntüsü, gözaltına alınan kişinin 
görüntüsü- bu suç kapsamında değerlendirilmez. 
Zira bu tarz durumlarda haber verme hakkı duru-
mu sözkonusudur. 

Yukarıdaki sayılan maddeler gereğince, basında 

yer alan bir haberden dolayı kimin cezai anlamda so-

rumlu olacağı meselesinde ise; Basın Kanununda cezai 

mesuliyeti düzenleyen 11. maddede cezai sorumlulu-

ğun kime ait olacağı belirtilmektedir:

Madde 11 - Basılmış eserler yoluyla işlenen suç ya-

yım anında oluşur.

Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen 

suçlardan eser sahibi sorumludur.

Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya 

yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya 

da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye’de yar-

gılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin 

diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm oldu-

ğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve 

yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın 

danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetki-

li sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkma-

sına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan so-

rumluluk yayımlatana aittir.

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması 

veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunma-

ması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de 

yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin 

diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu 

cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının 

belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine 

sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniy-

le Türkiye’de yargılanamaması hallerinde ise basımcı 

sorumlu olur.

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz ya-

yınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın 

yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.

Bu maddeye göre kural olarak cezai mesuliyet (ba-

sılmış eserlerde) eser sahibindedir. Eser sahibi Basın 

Kanun anlamında o eseri (yazı, haber, köşeyazısı, yo-

rum vs.) yapan ve yazan kişiyi ifade eder. Yazı kime 

aitse doğal olarak o yazının cezai anlamda mesuliyeti, 

yani yazıda bulunan suç unsurları o kişiye aittir. Zaten 

bu, genel olarak ceza hukukunun temel yapısıyla da 

uyum içindedir. Fiili işleyen kişi, failin kendisidir. 

Dikkat edilecek olursa bu madde, süreli veya sü-

resiz yayınlardaki yayınlara ilişkin suçlarla ilgili bir 

maddedir. Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi 

gibi basılmış eserler ile belli aralıklarla yayımlanma-

yan kitap, armağan gibi basılmış eserleri kapsamakta-



dır. Bu nedenle örneğin bir gazetede yer alan yazı veya 

bir dergide yer alan makale vs. kime aitse o kişi cezai 

olarak sorumludur. Fakat bazen basılmış bir eserde 

bir eserin sahibi belli olmayabilmektedir. Örneğin bir 

gazete haberinin altında o haberi kimin yaptığı anla-

mına gelen hiçbir isim yazmamaktadır. Bu gibi du-

rumlarda cezai mesuliyet sorumlu müdür ile sorumlu 

müdürün bağlı olduğu yetkiliye ait olmaktadır. Yani 
basılı bir eserde eserin sahibi belli değilse artık 
o eserden dolayı sorumlu (yazı işleri) müdürü ve 
sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu 
olacaktır. Bu, her ne kadar fail ceza hukuku pren-
sibi ile çelişiyor gözükse de mecburi bir duruma 
dayanmaktadır. Zira aksi durumda, eseri meyda-
na getiren kişinin tespit edilememesi hali büyük 
oranda karşımıza çıkmaktadır. 

Eseri kimin yazdığına dair maddi hiçbir delil elde 

edilememesi durumunda, ulusal bir gazetede yayın-

lanan bir haberi bile kimin hazırladığı tespit edile-

memektedir. İşte bu nedenlerle kanunkoyucu, eser 

sahibinin belli olmaması durumunda eser sahibini, 

sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu yetkili olarak 

kabul etmektedir. Keza sorumlu müdür, tüm yazıların 

kontrolünü, denetimini yapan, yazıları hukuki anlam-

da yayına hazırlamakla sorumlu, bağlı olduğu yetkili 

ise sorumlu müdürün direktifleri doğrultusunda ga-

zeteye yön veren üst düzey yetkili kişidir. Bu nedenle 
kanunkoyucu eser sahibinin olmadığı durumlarda, 
o eserin yayımına izin veren sorumlu müdürü ve 
yetkilisini sorumlu olarak almaktadır. 

Netice olarak basılmış bir eserde, suç unsuru ta-

şıyan bir yazıda, bu suçun sorumlusu eğer eser sahi-

bi belli ise bu kişi, değil ise sorumlu müdür ve onun 

bağlı olduğu yetkilidir. Sorumlu müdürün bağlı oldu-

ğu yetkili ise kanunda tam olarak tanımlanmamıştır. 

Örnekler verilerek gösterilmiştir. Genel yayın yönet-

meni, yayın danışmanı, editör vs. olabileceği düzen-

lenmiştir. Teorik olarak sorumlu müdürün görüş ve 

önerilerini ilettiği, muhatap olduğu kişi sorumlu mü-

dürün bağlı olduğu yetkilidir. 

Uygulamada günlük süreli mevkuteler, bağlı bu-

lundukları basın savcılığına bu kişinin isim ve kimlik 

bilgilerini daha önceden bildirmektedirler. Sorum-

lu müdürün bağlı olduğu yetkilinin kim olduğunu 

önceden açıklamış olabilmektedirler. Bu durumda 

sahibi belli olmayan bir eser nedeniyle açılan ceza 

davaları sorumlu müdür ile daha önceden savcılığa 

bildirilen sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkiliye 

karşı açılmaktadır. Zaten savcılık sorumluları re’sen 

tespit etmek durumunda olduğu için suç duyurusun-

da sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili yazılması 

yeterlidir. Ayrı olarak isminin yazılması zorunluluğu 

yoktur. Sorumlu müdür, künyede yazmak zorunda 

olduğu halde, yani bildirilmesi zorunlu olduğu halde, 

onun bağlı olduğu yetkilinin künyeye yazılması yü-

kümlülüğü yoktur. Öncesinde bu kişinin mevkute 
tarafından ilgili savcılığa bu şekilde bildirilmemiş 
olması halinde, cezai sorumluluk sorumlu müdür 
ile onun bağlı olduğu kişinin tespit edilmesi, bu 
konumda olabilecek kişilerin ifadeye çağrılmaları 
sonucu, eğer kendilerinin bu kişi olmadıkları be-
yanı olur ise en üst düzey yetkilinin (genel yayın 
yönetmeni) sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 
oldukları sonucuna varılır. 

Eser sahibinin gösterilmesi, zorunlu bilgilerden 

değildir. O nedenle basılmış eserdeki bir eserin sahibi 

belli olmayabilir. İşte bu nedenledir ki bu durumlarda 

sorumlu müdürün ve bağlı olduğu yetkilinin sorum-

luluğuna gidilir. Fakat eserde eser sahibi olarak görü-

nen kişi, o eserle hiç alakalı olmadığını, böyle bir eseri 

hazırlamadığını beyan ederse bu durumunda araştı-

rılması, eser sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi 

gerekir. Bu durumla uygulamada çokça karşılaşılır. 

Eser sahibinin hazırlayıp yazı işlerine gönderdiği 
bir yazı/haber, yazı işleri tarafından bazı yerleri de-
ğiştirilerek yayına hazırlanır. Bu durumda haberin 
cezai sorumluluğu, haberi gönderdiği hali üzerin-
den eser sahibine, değiştirilmiş bölümler açısın-
dan da sorumlu müdür ve bağlı olduğu yetkiliye 
aittir.

Basılmış eserler yoluyla işlenen suçların dava-
larının soruşturmalarının sonuçlandırılma süresi, 
günlük süreli yayınlar yönünden 2 ay, diğer yayın-
lar için 4 aydır. Örneğin bir günlük süreli gazetede 
(yerel veya ulusal fark etmez) bir yayın nedeniyle 
2 ay içinde soruşturmanın bitmiş olması ve dava-
nın açılmış olması gerekir. Bu iki ay dava zamana-
şımı süresidir. Uzaması veya kesilmesi sözkonusu 
değildir. Bu süre basına getirilen çok önemli bir 
kolaylıktır. Bu nedenle basında çıkan bir haber 
nedeniyle suç duyurusu gecikmeli olarak verilirse 
muhtemelen soruşturma tamamlanamayacak ve 
dava açılamayacaktır. Bu hükmün bir diğer sonucu 
da bu suçlarla ilgili gerekli ve yeterli soruşturma 
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yapılmadan dava açılması cihe-
tine gidilmesidir. Şüphelinin gös-

terdiği delillerin çoğu toplanmadan, 

tanık anlatımları alınmadan, sadece 

şikâyet konusu haber incelenerek, 

hatta zaman zaman şüphelinin ifa-

desi dahi alınmadan dava açılmakta-

dır. Fakat şikâyete tabi olan suçlarda 

şikâyet dilekçesi yazının üzerinden 

2 ay geçtikten sonra yapılırsa doğ-

rudan kovuşturmaya yer olmadığı 

kararı verilmelidir. (Basın Kanunun 

26. Maddesindeki sürelere ilişkin 

birinci fıkrası Anayasa Mahkeme-

sinin 28.04.2011 tarihli ve 2009/66 

E. sayılı kararı ile iptal edilmiş ve 

06.07.2011 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. Fakat iptal hükmü-

nün kararın resmi gazetede yayın-

lanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe 

girmesine karar verildiği için bu ip-

tal hükmü 06.07.2012 tarihinde ge-

çerli olacaktır.)

Basın Kanununda her ne kadar 

cezai mesuliyet maddesiyle eser 

sahibinin cezai sorumluluk sahi-

bi olduğu öngörülse de Kanunun 

ilerleyen kısımlarında sistem bozul-

maktadır. Bazı suçlar için kanun ‘ya-

pımcı’ veya ‘yayımcı’, ‘yayınlayan’, 

‘yayımlayan’ da sorumludur gibi 

ifadeler kullanmaktadır. Bu yayım-

cı veya yayınlayan gibi kavramlar 

her ne kadar kanunun baş kısmın-

da açıklansa da suç tipleri kısmında 

kullanılan bu kavramlar sistematiğe 

uymamaktadır. Bu nedenle basın 

kanununda düzenlenen bazı suçlar-

da eser sahibi belli olsa bile, yine bu kanunun kavram 

karmaşası nedeniyle uygulamada hem eser sahibine 

hem sorumlu müdüre hem de bağlı olduğu yetkiliye 

birden dava açılmaktadır. Bu konuda bir yeknesaklık 

da bulunmamaktadır. 

Basın suçlarının çoğu para cezasını gerektirir. Ba-

sın Kanununda öngörülen suçlardan dolayı açılan 

davalarda, verilen hiçbir para cezası, hürriyeti bağ-

layıcı cezaya hükmedilemez. Bu nedenle kişiye önce 

ön ödeme gönderilir. Suçun alt sı-

nırı olan para cezasını ödeyebileceği 

ve bu şekilde davanın düşebileceği 

bildirilir. Uygulamada bu önerinin 

kabul edilme oranı %1’lerdedir. 

Zira alt sınır da olsa öngörülen para 

cezaları miktarı fazladır. Ayrıca su-

çun işlenip işlenmediği takdire açık 

olduğundan da sanığın beraat etme 

ihtimali de bulunmaktadır. Ayrıca 
bu davalarda verilen ceza, sade-
ce para cezasını öngördüğü için 
de CMK gereği sanık gazetecinin 
ifadesinin alınmasına da gerek 
yoktur. 

Ayrıca sorumlu müdürün yar-

gılandığı dava sonucu, sorumlu 
müdüre verilen para cezasından 
yayın sahibi şirketin yönetim ku-
rulu başkanı da müştereken so-
rumludur, ancak cezai mesuliyeti 
yoktur. Fakat verilen para cezasının 

ödenmesinden sorumludur. Bu dü-

zenleme, sorumlu müdürlerin mal-

varlığını kaçırma veya bu konudaki 

kötüniyet ihtimalini de bertaraf et-

mektedir.

Bu bölümde, basın ve yayın yo-

luyla yapılan fiillerden dolayı olu-

şan hukuki mesuliyeti, açılabilecek 

davaları göreceğiz. Bu konu geniş 

bir konu olmasına rağmen biz ge-

nel olarak burada sadece yayınların 

hukuki sorumluluğunu ve bu ko-

nuda en çok karşılaşılan dava olan 

‘kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat 

davaları’nı göreceğiz.

Basılmış eserler yoluyla işlenen fillerden dolayı 

oluşan hukuki mesuliyet Basın Kanununun 13. mad-

desinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Madde 13 - Basılmış eserler yoluyla işlenen fiiller-

den doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı süreli 



yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa tem-

silcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, 

yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müşte-

reken ve müteselsilen sorumludur.

Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda 

yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işle-

ten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi 

hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uy-

gulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim 

kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst yönetici, şirket 

ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının 

her ne surette olursa olsun devredilmesi, başka bir ya-

yınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel 

kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayı-

nı devir alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun 

yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler 

ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer 

şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek 

tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla bir-

likte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde açık olmakla beraber bazı hususlara işaret 

etmekte fayda vardır. Gerek süreli, gerekse süresiz ya-

yınlarda sorumlu müdürlerin veya yazı işleri müdür-

lerinin (eser sahibi olmamaları kaydıyla) herhangi bir 

hukuki mesuliyeti bulunmamaktadır. 

Ulusal çapta yayın yapan yaygın süreli bir gazete-

deki bir yayın hakkında kimlerin hukuken sorumlu 

olduklarını yukarıdaki madde ışığında şöyle sıralaya-

biliriz. İlk olarak eseri yapan kişi o eserden dola-
yı sorumludur. Eser sahibi, muhabir, köşeyazarı, 
editör olabileceği gibi bir başka kişi de olabilir. 
Gazete haberlerinde haberlerin altında veya üs-
tünde yazan kişi haberi yapan kişi, 
eser sahibi olarak kabul edilir ve habe-
rin hukuki sorumluluğunu üstlenirler. 
İkincisi, bu gazetenin sahibi olan kişi 
(gerçek veya tüzel) de yayınlardan 
dolayı hukuken sorumlu-
dur. Yayın sahibine 
imtiyaz sahibi de 
denir. Fakat eğer ya-
yının sahibi bir tüzel 
kişi ise, bu şirket bir 
anonim şirket ise bu 
şirketin yönetim ku-
rulu başkanı, eğer şir-

ket anonim şirket değilse bu şirketin en üst düzey 
yönetici (genel müdür vs.) de yayınlardan dolayı 
hukuken sorumludur. Yayının sahibinin kim oldu-

ğu ise künyede belirtilir. Künye yoksa veya bu durum 

belirtilmiyorsa bu Basın Kanununda düzenlenen ayrı 

bir suça girmektedir. Zorunlu bilgileri göstermeme 

suçunu oluşturur. Bu nedenle her yayında bir künye 

bulunur ve künyede hangi hususların açıklanacağı da 

Basın Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Bunların ol-

maması bir suçtur.

Maddeye göre, yayınlardan dolayı sorumlu olan 

bir diğer kişi, yayın sahibinin temsilcisidir. Kanun 

burada ‘ve varsa’ diyerek yayın sahibi temsilcisinin 

olmayabileceğini de öngörmektedir. Buradaki yayın 
sahibi temsilcisi, ticaret hukukundaki temsilciden 
farklıdır. Yayın sahibi olan gerçek kişinin veya tü-
zel kişinin bir temsilcisi olabilir. Bu, künyede be-
lirtilebilir. Künyede yayın sahibinin temsilcisi açıkça 

yazıyorsa bu kişinin kim olduğu anlaşılmış olur ve 

yayınlardan dolayı hukuken sorumdur. Açılacak da-

valar bu kişiye karşı da yöneltilebilir. Fakat yayın sa-

hibi temsilcisinin kim olduğu künyede yazmayabilir. 

Ancak Basın Kanunu gereğince her mevkutenin yayını 

çıkartmadan önce bulunduğu yerdeki basından so-

rumlu savcılığa verdiği mevkute beyannamesinde eğer 

varsa yayın sahibinin temsilcisi yazmak durumunda-

dır. 

Bu kayıtlar açık olduğu için mevkutenin bağ-
lı bulunduğu yer cumhuriyet savcılığından yayın 
sahibinin temsilcisinin kim olduğu (eğer künyede 
yazmıyorsa) sorulabilir. Hatta yayın sahibi eğer tüzel 

kişi ise, kanuna göre savcılığa verilecek beyanname, 

bu tüzel kişinin temsilcisi tarafından da imzalanır. 

Bu nedenle eğer bir yayının sahibi tüzel 

kişi ise, bu yayının sahibinin 

temsilcisi de (tüzel kişi tem-

silcisi) bulunmaktadır. Sav-

cılığa verilen mevkute beyanna-

mesinde yayın sahibi şirket 

adına beyannameyi 

imzalayan kişi yayın 

sahibinin temsilcisi-

dir. Bu beyanname iki 

kişi tarafından imzalanır 

ve savcılığa verilir. Bunlar, 

yayının sorumlu müdürü ile 

yayın sahibi veya yayın sahi-

binin temsilcisidir. 



Hürriyet aşkı, hayatla birlikte başlar. John Dryden

Burada eser sahibinin belli olmadığı durumlar ola-

bilir mi şeklinde soru akla gelmektedir. Evet, eser sa-

hibinin belli olmadığı durumlar olabilir. Basılmış bir 

yayındaki haberde veya herhangi bir yazıda eser sa-

hibi, - o yazıyı yazan kişi - belirtilmeyebilir. Yani eser 

sahibinin belli olmadığı durumlar olabilir. Bu gibi hal-

lerde cezai mesuliyetin nasıl olduğunu yukarıda gör-

dük. Sorumlu müdür ve onun bağlı olduğu yetki-
li, bu eser sahibi belli olmayan yazıdan doğrudan 
cezai anlamda sorumludur. Fakat hukuken böyle 
bir durum yoktur. Yani eser sahibi belli değil ise eser 

sahibi olarak hukuken sorumlu kişiler yoktur demek-

tir. Bu durumda yayının sahibi ve diğer sorumlu olan 

kişiler sorumluluğu üstlenir. 

Kural olarak hukuki sorumluluk taşıyan son kişi 

ise yayın sahibi bir anonim şirket ise bunun yönetim 

kurulu başkanı, başka şekilde bir şirket ise de bunun 

en üst düzey yetkilisidir. Bu kişinin kim olduğunu ti-

caret sicil kayıtlarından bakmakta fayda vardır. Kün-
yede açıkça yayın sahibi olan şirketin yönetim ku-
rulu başkanı yazmayabilir. Şirketin sembolik veya 
fahri veya onursal başkanı yazabilir. Bu kişinin 
aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olması ge-
rekmektedir. 

Bu açıklamalar ışığında, örneğin ulusal ve gün-
lük gazetelerin künyesinde geçen “imtiyaz sahibi: 
… Gazetecilik AŞ. adına Ali Ak” şeklindeki ifade-
den yayının sahibinin ‘ …Gazetecilik AŞ.’ olduğu 
anlaşılır ve davalarda hasım olarak bu şirket gös-
terilir. Diğer gerçek kişi açısından durum ise, tica-
ret siciline bakılır, eğer o kişi bu şirketin yönetim 
kurulu başkanı ise bu kişiye karşı da husumet yö-
neltilir.

Sorumlu müdürün (eser sahibi veya temsilci ol-

ması saklı) hukuki sorumluluğu yoktur. Sorumlu mü-

dürün de hukuken sorumlu olduğuna dair Yargıtay 

kararları ise eski Basın Kanunu dönemine aittir. Eski 

kanunda sorumlu müdür de sorumlu idi. Fakat bu 

kural değişmiştir. Bunun dışında eğer bir şirket kün-

yede yazdığı gibi yani aynen “Gazetecilik AŞ. adına Ali 

Ak” şeklinde dava edilirse husumet sadece şirket tüzel 

kişiliğine yöneltilmiş sayılır. ‘adına’ diye devam eden 

gerçek kişiye husumet yöneltilmemiş demektir. Yargı-

tay kararları bu yöndedir.

Şimdi bu konudaki davaları ve kanun maddelerini 

görelim. Hukuk davalarından kastımız, basın yolu ile 

kişilik haklarına hukuka aykırı saldırıdan kaynakla-

nan maddi veya manevi tazminat davaları gibi dava-

lardır. Burada üzerinde duracağımız davalar sadece 

bunlardır. Bu davalar Medeni Kanunun ve Borçlar Ka-

nununun ilgili hükümlerine dayanmaktadır. 

Bu maddeler şu şekildedir:

 I. SALDIRIYA KARŞI 

1. İLKE 

Madde 24 - Hukuka aykırı olarak kişilik hakkı-

na saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara 

karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen 

kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamu-

sal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması 

sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik hak-

larına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

2. DAVALAR 

Madde 25 - Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin 

önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, 

sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hu-

kuka aykırılığının tespitini isteyebilir.Davacı bunlar-

la birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere 

bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de buluna-

bilir. Davacının, maddi ve manevi tazminat istemleri 

ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan 

kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendi-

sine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklı-

dır.Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş 

olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri 

sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

-Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi 

yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkeme-

sinde dava açabilir.

3 - KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ

6098 Sayılı Borçlar Kanunu 

Madde 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar 

gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazmi-

nat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir 

giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ek-

leyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir 

ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.”

Bu maddeler gereğince basın yolu ile kişilik hakla-

rına saldırılan taraf, manevi zararının karşılanmasını 

veya şartları varsa maddi zararının karşılanmasını is-

teyebilir. Bu, en genel anlamda bir haksız fiil sorum-

luluğudur. Zira basın yolu ile işlenen bir fiil bulun-

maktadır. Genel olarak haber hukuka uygun ise 
tazminata hükmedilmez, haber hukuka uygun değil-



se tazminata hükmedilir. Bir yayının 

hukuka uygunluk kriterlerini aşağıda 

göreceğiz. Öncesinde yetki konusunu 

ele alalım

Bu davalarda kural olarak (genel 

yetki kuralı) davalının yerleşim yeri 

mahkemesi yetkilidir. Öte yandan 

MK25/son gereği davacının ikametgâhı 

da yetkilidir. Bu, kişilik haklarının ih-

laline dayanan tartışmasız tüm dava-

lar için geçerlidir. Hem davalının hem 

davacının ikametgâhı yetkilidir. Öte 

yandan ‘haksız fiil yetki kuralı gere-

ği’, yayının dağıtıldığı tüm yerler de 

yetkilidir. Bu nedenle örneğin ulusal 

bir gazetedeki yayın nedeniyle tüm 

Türkiye yetkili olabilmektedir. Fakat 

kişinin yetkiyi seçerken kötüniyetli ol-

maması gerekir. Örneğin kişi Ankara 

da ikamet ediyor, gazetenin merkezi 

İstanbul ve tüm Türkiye’ye ulaşıyor ise 

kişinin davayı Ankara veya İstanbul’da 

açması mantıklı iken, örneğin bu da-

vayı haksız fiilin işlendiği yer yetki 

kuralına dayanarak Hakkari’de açması 

(diğer şartları da varsa) kötüniyet ola-

rak değerlendirilebilir. Fakat örneğin 

İstanbul’da hemen tüm mahkemeler-

de bu davayı açabilecektir. Bu durum 

kötüniyet olarak (ispat edilmediği sü-

rece) algılanamaz. Her ne kadar bazı 

yerel mahkemeler ulusal bir gazete 

hakkında açılan davanın davacının 

veya davalının yerleşim yerinde açıl-

madığı durumlarda yetkisizlik kararı verse de bu ka-

rarlar Yargıtay’ca bozulmaktadır. 

Bir yayın bu hukuka uygunluk sebeplerinden aynı 

anda hepsine birden sahip olmalıdır. Birisi açısından 

bulunan bir eksiklik yayını hukuka aykırı hale getirir. 

Bu şartların sınırı ve çerçevesi içtihatlarla belirlen-
miştir. Kanunda bu konuda açık bir düzenleme bu-
lunmamaktadır. Şimdi bir yazının hukuka uygun 
olması için gereken şartları Yargıtay içtihatlarıyla 
belirlediği şekilde görelim:

Yayın, sıcağı sıcağına, habere ula-

şılır ulaşılmaz verilmelidir. Üzerin-

den zaman geçen, ortaya daha önce 

çıkmış bir olayın haberi daha sonra 

verilemez. Bu kural, basında “ha-

ber çekmeceye koyulmaz” şeklinde 

adlandırılır. Yayın, tamamen güncel 

olmalıdır. Öte yandan bir kişi hak-

kındaki güncel bir gelişme, o kişi 

hakkındaki daha önceki haberlerin/

olayların hatırlatılmasını meşru kıla-

bilir. Bu nedenle eski olaylar da yeni 

bir gelişmeyle tekrar duyurulması 

durumunda güncel hale gelir. Bir 

haberin verilmesinde birkaç günlük 

gecikme duruma göre güncelliğin 

yitirilmesi olarak değerlendirilmeye-

bilir. Burada, objektif bir kriter söz-

konusudur. Haber, makul süre içinde 

yayına hazırlanmalı ve bekletilmeden 

verilmelidir.

Bir haber, özü itibariyle doğru ve 

gerçek olmalıdır. Gerçeğe aykırı bir 

husus olmamalıdır. Fakat bu gerçek-

lik basında biraz daha farklı bir gö-

rünüm arzeder. Basının sorumlu ol-

duğu gerçeklik ‘görünen gerçeklik’tir. 

Görünen gerçeklik, maddi ve kesin 
gerçeklikten farklıdır. Basın, o an 
için bilinen ve orta düzeydeki ki-

şilerce kabul edilen gerçeklik temeli üzerinde ha-
ber yapabilir. Yani henüz tam olarak hakikatin bi-
linmediği hallerde maddi gerçeğin özünün ortaya 
çıkmasını beklemeyeceği gibi basın kuruluşunun 
böyle bir arayışı da sözkonusu değildir. Görünen 

gerçeklik, o an, yani haberin yayınlanma tarihi itiba-

riyle haberin veriliş biçimiyle gerçek olmasını ifade 

eder. Örneğin bir haberde “rüşvet aldığı iddia edili-

yor” ifadesi var ise bu bilginin doğru olması gerçekten 

de böyle bir iddianın varlığının ispatlanmasına bağ-

lıdır. Yoksa bu iddianın gerçekten de doğru olup ol-

madığı önemli değildir. Fakat bu iddianın, ciddi ve 
güçlü bir iddia olduğunun da ispatlanması gerek-



Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir. John Stuart Mill

mektedir. Yani haberin veriliş biçimi çok önemlidir.

Somut gerçek veya görünen gerçek, tam olarak 

ne olduğunun ortaya çıkarıldığı gerçektir. Örneğin 

ceza mahkemesi maddi (somut) gerçeği aramaktadır. 

İcra mahkemesi ise şekli gerçeği aramaktadır. Hukuk 

mahkemesi ise şekille karışık olarak maddi gerçekliği 

aramaktadır. Bu gerçeklik kriterleri arasında basın ise 

görünen gerçeklik’le sorumludur.

Görünen gerçeklik kriterinin çerçevesi, Yargıtay 

kararları ile çizilmiştir. Bu konuda Yargıtay kararları 

önemlidir. Gerçeklik, yayının hukuka uygunluk şart-

larından en önemlisini oluşturur. Bu nedenle bu kri-

terin daha da anlaşılması için Yargıtay kararlarını in-

celemek önem taşımaktadır. Bu Yargıtay kararlarından 

önemlileri aşağıda sıralanmaktadır:

“…gerek yazılı ve gerekse görsel basın somut ger-

çeği değil, o anda belirlenen ve var olan ve orta düzey-

deki kişilerce de yayının yapıldığı biçimi ile kabul edi-

len olguları yayınlamalıdır. O anda ve görünürde var 

olup da sonradan, gerçek olmadığı anlaşılan olayların 

ve olguların yayınından basın sorumlu tutulmamalı-

dır.” (YHGK, Müstekar)

 “..O an için o olay veya konu ile ilgili olan,görünen 

bilinen her şeyi araştırmak, incelemek ve olayları ol-

duğu biçimi ile yayınlamalıdır. Bu işlevi ile gerek 

yazılı ve gerekse görsel basın, somut gerçeği değil, o 

anda belirlenen ve var olan ve orta düzeydeki kişi-

lerce de yayının yapıldığı biçimi ile kabul edilen ol-

guları yayınlamalıdır. O anda ve görünürde var olup 

da sonradan, gerçek olmadığı anlaşılan olayların ve 

olguların yayınından basın sorumlu tutulmamalıdır.” 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2006/4-540 

K. 2006/601 T. 27.9.2006

 “…Yayının görünürdeki gerçeğe uygun olduğu an-

laşılmaktadır. Burada söz konusu edilen görünürdeki 

gerçekliği , somut gerçeklik olarak değil; olayın, ha-

berin verildiği andaki beliriş biçimine uygunluk ola-

rak anlamak gerekir. Haberin yapılmasından sonra 

ortaya çıkan durumun ( salt gerçekliğin ) farklı oluşu, 

basının sorumlu tutulmasını gerektirmez.” YARGITAY 

4. HUKUK DAİRESİ E. 2004/8482 K. 2005/1908 T. 

28.2.2005

 “..Gazetecilik hakkının sınırlarından ilkini ve 

belkide en önemlisini oluşturan gerçeklik, haberin ve 

bir olaya dayanan eleştiride olayın gerçeğe uygun ol-

masını ifade eder. Ancak buradaki gerçekliğin somut 

gerçeğe değil olayın haberin verildiği andaki beliriş bi-

çimine uygunluk şeklinde anlaşılması gerekir. Yayının 

ancak olayın maddi gerçekliği saptandıktan sonra ve-

rilebileceği kabul edilecek olursa haber vermek hakkı 

sınırlandırılmış olur.” YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ 

E. 2004/15608 K. 2005/12339 T. 17.11.2005 

 “…Yayının, ancak olayın maddi gerçekliği sap-

tandıktan sonra verilebileceği kabul edilecek olursa, 

haber verme hakkı sınırlandırılmış olur. Çünkü maddi 

gerçeğin ortaya çıkarılması zaman alır. Gazeteci, mad-

di gerçeği araştırmak ve ortaya çıkarmak göreviyle yü-

kümlü değildir.” YARGITAY HUKUK GENEL KURU-

LU E. 2002/4-480 K. 2002/519T. 12.6.2002

 “Basının sorumluluğu görünen gerçeklikle sınırlı 

olup, gazeteciden bir Cumhuriyet Savcısı gibi olayı 

tüm yönleriyle araştırması, kesinleşen bir mahkeme 

kararından sonra haber yapması beklenemez. Haberin 

kesinleşen bir mahkeme kararından sonra verilebile-

ceği kabul edilirse, bu durumda da haberin güncel ol-

madığı iddia edilecektir.” Yargıtay 4.HD. 03.02.1983 

11527-1087 

Basın maddi gerçeği araştırıp bulduktan sonra ya-

yımlamak zorunda olmadığından, olayın görünen ger-

çekliğe uygunluğunun kanıtlanması basını sorumlu-

luktan kurtaracak bir olgudur. Şu durumunda, istemin 

tümden reddedilmemiş olması usul ve yasaya uygun 

düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. YARGI-

TAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2003/2507 K. 2003/7042 

T. 13.5.2004””

Bu, esasında ‘biçimsel’ de bir koşuldur. Yayın içe-
risinde kişilik haklarına saldıran bir kelimenin ol-
mamasını, yayının üslubunun hukuka uygun, ser-
gilenişinin dengeli olmasını ifade eder. İçerik ile 
biçim birbiriyle uyumlu olmalı, kullanılan kelime-
ler içerikte anlatılan olay açısından normal karşı-
lanacak kelimeler olmalıdır. Bu ilke, ifade edilmek 
istenen konunun, onu ifadede kullanılan araç ile 
uyumluluğunu ifade eder. Yayında eleştiri hakkı 
kullanılabilir ama bu eleştiri ölçüyü kaçırırsa (ki 
ölçüyü kaçırma içerik ile beraber değerlendirilir) 
yayının sergilenişi dengeyi yitirir. 

Bu anlamda, eleştirilen kişinin konumu ve mevkii 

de önem taşır. Kamu görevlileri, üst düzey yetkililer, 

toplumda tanınan kişiler eleştiriye daha açık olmalı-

dırlar. Bu anlamda bu kişiler açısından öz ve biçim 



arası denge kriteri daha geniş, esnek değerlendirilir. 

Veya sanatçılar, politikacılar, velhasıl toplumun bir şe-

kilde tanıdığı kişiler bu gruba dâhildir. Yani özle biçim 

arası dengenin aşılıp aşılmadığı açısından kişinin ko-

numu, konunun önemi dikkate alınır

Yayın, kamusal yarar doğrultusunda yapılma-

lıdır. Yayınlanmasında hiçbir yarar bulunmayan, 

hiçbir amacı olmayan yayınlar kamusal yarara uy-

gun yayınlar değildir. Fakat bu kriter bu açıdan geniş 

değerlendirilir. Halkın haber alma ihtiyacı doğrultu-

sunda okumak isteyeceği yayınlarda toplumsal yarar 

bulunmaktadır. Magazin haberlerine, spor haberlerine 

karşı bu açıdan toplumsal ilgi bulunabilir. Bu ilkenin 

ilk görünümü bu şekilde, ‘toplumsal ilgi’ anlamında-

dır. Yani verilen bir haberi halkın bilmek istemesi ve 

haber değeri oluşu anlamında kullanılır. 

Bu ilkenin diğer bir görünümü ise, ‘üstün kamusal 

yarar’ durumudur. Bazı durumlarda bir yayın bazı 

noktalar itibariyle hukuka aykırı gözükse de yayın-

da üstün bir kamu yararının bulunduğu hallerde 

basın özgürlüğüne üstünlük tanınır. Bu durumlarda 

kişilik hakları ile kamu yararı ilkesi çatışır ve tercih 

kamu yararından yana kullanılır. Fakat bu durum, ya-

yında ciddi manada kamusal yarar olması durumuna 

bağlıdır. Bu durumlarda kamu yararı düşüncesi, kişi-

lik haklarına karşı tercih edilir.

Bu ilkeler genel olarak yayınların hukuka uygun-

luk şartlarıdır. Fakat ifade hürriyeti, basın özgürlüğü, 

halkın haber alma hürriyeti ve basının haber verme 

hakkı gibi kavramlar da yayınların hukukilik deneti-

mi açısından önemlidir. Basın özgürlüğü anayasal gü-

vence altındadır. Bu noktada basının sert eleştirilerde 

bulunabileceği gözetilmelidir. Bununla birlikte basın 

yukarıdaki sınırlar çerçevesinde kışkırtma ve abartma-

ya dahi başvurabilecektir.

Yayının hukuka uygunluk şartları yukarıda anlatıl-

dığı gibidir. Bununla birlikte ‘eleştiriler’de esas olarak 

bu ilkeler geçerlidir. Yani eleştiri de gerçek bir olay 

veya olgudan yola çıkarak yapılmalı, eleştirinin kabul 

ettiği maddi olguların varlığı doğru olmalı, konunun 

önemi ve yapılan işleme göre yapılan eleştiri dozajı 

uyumlu olmalı (özle biçim arası denge)dır. Farklı olan 

ise eleştirilerde AİHM’nin verdiği kararlar ve ifade öz-

gürlüğüne dair gelişmelerdir.

Yukarıdaki ilkelerden başka, yayının hukuka uy-

gunluk şartlarından olan diğer yan ilkeler de bulun-

maktadır. Bunlardan biri, “karşılıklılık”, (mütekabili-

yet) ilkesidir. Yayın yoluyla taraflar arasında karşılıklı 

bir ‘atışma’ varsa yayın yoluyla hukuka aykırı şekilde 

kişilik haklarına saldırılırsa ve karşı taraf da aynı şe-

kilde buna cevap verirse duruma göre bu yayınlardan 

dolayı tazminat verilmeyebilir. Bunun uzantısı olarak, 

kişi yaptığı haksız ve kusurlu hareketlerle kendisine 

yapılacak sert eleştirilere davetiye çıkarmışsa, kendi-

sine karşı yapılacak yayınlara sebebiyet vermişse bu 

durum da değerlendirilir. 

Bir diğer ilke, ‘yansıma yoluyla manevi tazminatın 

genişletilemeyeceği’ ilkesidir. Buna göre, bir yayından 

doğrudan doğruya zarar gören kişi tazminata hak ka-

zanır. Kişinin kişilik haklarına yapılan saldırıdan do-

layı saldırıya uğrayan kişinin yakınları, kural olarak 

dava açamazlar. Zira manevi tazminat isteme hakkı, 

doğrudan saldırıya uğrayan kişiye tanınan bir haktır. 

Ayrıca kişilik hakları, şahsa sıkı sıkı bağlı olan hak-

lardan olduğu için mümeyyiz küçüklere karşı yapılan 

manevi saldırılarda doktrinde doğrudan mümeyyiz 

küçüklerin dava açabileceği görüşü hâkim olduğun-

dan; mümeyyiz küçüklerin bu konuda açacakları da-

valarda hem küçüğün velisinin, hem de küçüğün imza 

ve onayı doktrindeki itirazları bertaraf edecektir. 

Ayrıca daha önce de değinildiği gibi, ‘tarafların ko-

numu ve mevkii’ de önemlidir. Siyasi kişilerin, politi-

kacıların, üst düzey kamu görevlililerin eleştiriye daha 

anlayışlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun ya-

nında sanatçıların, magazin basınının önde gelen şah-

siyetlerinin magazin haberlerine karşı daha anlayışlı 

olma mecburiyetleri bulunmaktadır. Bu veya buna 

benzer durumlar tamamen bir yazıyı hukuka uygun 

hale getirmeyen fakat yayındaki bazı aşırılıkları tolere 

edebilecek durumlardır. 

Bir diğer husus, ‘yayında değinilen konunun 

önemi’dir. Konunun kamusal yarar taşıyan boyutu 



Bana bütün hürriyetlerden evvel, bilmek, düşünmek, inanmak ve vicdana göre konuşmak mertebesini veriniz. John Milton

olması durumunda yayın lehine, yani basın özgürlü-

ğü lehine yorum yapılmaya çalışılır. Tüm ilkelerden 

sonra, her yayın kendi somut ve özgün duruma göre 

değerlendirilmelidir.

Basın yolu ile kişilik haklarına saldırıdan kaynak-

lanan tazminat davalarını kısaca gördükten sonra bir 

başka önemli kurum olan tekzip kurumunu irdeleye-

lim:

Tekzip, basılmış eserlerdeki gerçeğe aykırı bilgile-

rin veya kişilerin onur ve şereflerine saldıran ifadelere 

karşı cevap verme hakkını içerir. Tekzip Basın Kanu-
nunun 14.maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu madde gereğince, tekzip yayınlatabilmek için 

gerekli prosedürler şu şekil-

dedir: 

Bir yayında gerçeğe 

aykırı bir husus veya şe-

ref ve haysiyete bir saldırı 

varsa bu durumun tekzip 

yoluyla düzeltilmesi için, 

ilk önce yayının sorumlu 

müdürüne başvurularak 

durum anlatılır ve han-

gi haber nedeniyle tekzip 

hakkının kullanılmasının istendiği ayrıntılı olarak 

bildirilir ve sorumlu müdüre yayınlanmasını istenen 

tekzip metni gönderilir. Bu gönderim daha sonra is-

patlanması gerekeceğinden noter yoluyla ihtarname 

gönderilmesi faydalı olur. Noter marifetiyle ihtarna-

me, sıhhat şartı değil ispat şartıdır. 

Bu bildirimi sorumlu müdür aldıktan sonra 

günlük süreli yayınlarda 3 gün içinde yayımlamak 

durumundadır(diğer yayınlar için öngörülen farklı 

süreler maddede açıkça belirtilmiştir). Bu aşamada 

tekzip metninin yayımlanması zorunlu değildir. İs-

terse yayımlanmayabilir. Yayınlanacak bir tekzip 

metni, ona neden olan haber/yazı ile aynı sayfada, 

aynı puntolarla ve aynı sütunda olmalıdır. 

Eğer sorumlu müdüre gönderilen tekzip met-

ni, kanunda belirtilen süre içinde yayınlanmaz ise 

15 günlük süre içerisinde Sulh Ceza mahkemesine 

başvurularak tekzip metninin yayınlanması istenir. 

Bu süre kamu düzeninden olduğu için geçtiği durum-

larda tekzip talebi reddedilir. 

Sulh Ceza mahkemesinin verdiği karara kar-

şı, karar aleyhine olan taraf Asliye Ceza Mahkemesi 

nezdinde itiraz edebilir. Bu itiraz acele itirazdır ve 

7 gün içinde yapılması gerekir. Asliye Ceza Mahke-

mesinin kararları kesindir fakat karar Yargıtay’da 

incelenmediği için kanun yararına bozma yoluna 

gidilebilir. Bu şekilde eğer tekzip metninin yayınlan-

ması kararı kesinleşirse belirtilen sürelerde yayında 

tekzip metninin yayınlanması gerekir. 

Tekzip talebi mahkeme önüne geldiği zaman, dos-

ya üzerinden acele bir şekilde inceleme yapılır ve he-

men karar verilmesi gerekir. Tarafların dosyaya sun-

duğu delil ve gazete örnekleriyle yetinilir. Tarafların 
delillerinin toplanması mümkün değildir. Fakat 
bazen uygulamada hatalı olarak başvurucu tarafın-

dan dosyaya sunulmayan 
gazete örnekleri yayıncı 
kuruluştan istenmektedir. 
Yetkili mahkeme tekzip 
talebinde bulunan kişinin 
ikametgâh yeridir. 

Önemle belirtmek gere-

kir ki, tekzibin kabulü ka-

rarları, tekzibe neden olan 
yazının/haberin hukuka 
aykırı olduğunu tespit et-
mezler. Bu tekzip kabul 

kararları, kişinin cevap hakkının doğduğunu ve 
bunun kullandırılması gerektiğini tespit ederler. 
Cevap hakkının doğması ilkesi ile yayının hukuka ay-

kırı olması ilkesi birbirinden farklıdır. Tekzip yargıla-

ması, acele ve dosya üzerinden yapılır. Taraflara delil 

sunma hakkı, tanık dinletme hakkı, açıklama yapma 

hakkı verilmez. Oysaki haberin hukuka uygunluğu 

tüm bunların yapılacağı komple bir yargılama ile or-

taya çıkar. Bu nedenle tekzip kabul kararları veya 
red kararları, aynı haber nedeniyle açılan kişilik 
haklarının ihlali iddiasına dayanan davalarda delil 
olamazlar. 

Öte yandan ceza hukuku ile de şöyle bir ilişkisi 

vardır: Bir haberin sadece gerçeğe aykırı oluşu tek 

başına hakaret suçunun oluşmasına sebep olmaya-

bilir. Ama bu durum tekzip hakkına başvurmak için 

yeterlidir. Uygulamada Basın Savcılıkları, tekzip 
hakkına başvurulmadığı zaman, konunun tekzip-
le düzeltilebileceği gerekçesiyle kovuşturmaya yer 
olmadığı kararları verebilmektedirler.



Tekzip metninin mahkeme kararına 

rağmen yayınlanmaması veya usulüne 

uygun olarak yayınlanmaması bir suçtur. 

Fakat bu da Basın Kanununda düzen-
lenen bir suç olduğu için dava açma 
süresi sınırlıdır(günlük süreli yayında 
suç tarihinden itibaren 2 ay). O yüz-
den bu konudaki şikâyetin bir an evvel 
yapılması gerekir. Bu, bir şekli suçtur. 
Kararın doğruluğu, yanlışlığı tartışıl-
maz. Karara uyulup uyulmadığı tespit 
edilir ve ona göre bir karar verilir. 

İnternet yayınları basılmış eserler-

den farklı bir özellik arzeder. İnternet 
yayını, o yayının içeriğini hazırlayan 
gazete veya dergi gibi basılmış bir 

mevkuteye ait bir site de olsa Basın Kanununun 
hükümlerine tabi değildir. Zira basılı bir eser değil-

dir. Bu nedenle tekzip açısından Basın Kanunundaki 

tekzip kuralları değil 5651 sayılı Kanundaki özel dü-

zenlemeler geçerlidir. Tekzip açısından esasında pek 

farklı bir durum yoktur. Farklılıklar, tekzip başvuru-

sunun burada sorumlu müdüre değil, içerik sağlayı-

cısına (sitenin içeriğini oluşturan kişi veya kurum) 

yapılmasıdır. Yayınlanma kararı olursa eski yayın 2 
gün içinde siteden kaldırılır yerine 15 gün yeni içe-
rik yayınlanır. Yeni içeriğin yayınlandığı ilk gün bu 
içerik ana sayfadan, diğer 14 gün arşiv kısmında, 
ilgili yerde yayınlanır. 

Ceza hukuku açısından da pek bir farklılık yok-

tur. Fakat burada yine Basın Kanunu uygulanmaya-

cağı için internette yer alan bir haber nedeniyle dava 

açma süresi yoktur. Bu nedenle gazetede yer alan bir 

haber hakkında 2 ay sonra dava açılamazken, aynı ha-

ber internette o gazetenin internet sitesinde de (arşi-

vi kısmında olsa bile) yayınlanıyor ise 2 ay geçse de 

dava açılabilir. Bu, çok önemli bir farklılıktır. Fakat 

bu konuda özel bir şikâyet aranır. Suç duyurusunda 

internet sayfasında yayınlandığı yerin ve linkinin gös-

terilmesi istenir. 

Hukuk davaları açısından da değinecek olursak 

hukuk davaları içerik sağlayıcısına ve varsa eserin 

sahibine karşı açılması gerekir. Burada önemli bir 

husus, internet içeriği zamanaşımı açısından tartış-

malı bir haldedir. Haber tarihi eski olsa da arama 

motorlarında veya sitenin arşiv kısmında habere 

ulaşılabildiği için zamanaşımı süresinin 1 yıl ile 

sınırlı olmadığına dair görüşler ve aksi görüşler 

bulunmaktadır. Bu konuda kanunda bir düzenle-

me yoktur. 

Çok genel ve özet olarak basın hukuku ile ilgili 

özellikle de basılmış eserlerle ilgili genel düzenlemeler 

bu şekildedir. Basın Hukukunda eserlerin hukuksal 

açıdan değerlendirilmesi büyük önem taşır. Takdir 

alanı geniştir. Bir tarafta kişilerin şahsi hakları, diğer 

tarafta basın özgürlüğü bulunmaktadır. Eserin tera-

zinin hangi noktasında bulunduğunun tespiti önem 

arz etmektedir ve bu her zaman kolay olmayabilir. 

Fakat mümkün olduğunca objektif olarak belirlenen 

kriterler hâkime takdir hakkını kullanırken yardımcı 

olmaktadır. Bu anlamda Basın Hukuku, çok teknik 

düzenlemeleri içeren, şekli bir alan değil, mahke-

me kararları ile çerçeveleri belirlenmiş, yoruma 

açık bir alandır. Basın, özelliği itibariyle ‘hızlı’ olduğu 

için bu kanun kapsamındaki süreler de kısadır.

Görsel basın denilen televizyon ve uydu yayınları 

hakkındaki mevzuat da en genel anlamda Basın Huku-

ku kapsamındadır. Fakat Basın Kanunu, sadece basılı 

eserleri kapsamaktadır. Bu alanla ilgili düzenlemeler 

RTÜK mevzuatında bulunmaktadır. Bu nedenle gerek 

davalara ilişkin gerekse tekzibe ilişkin RTÜK mevzu-

atında televizyon yayınlarına özgü yol ve yöntemler 

bulunmaktadır. Örneğin televizyon yayınları nede-

niyle yapılacak tekzip istemlerinde tekzip isteği-

ni ilk önce başka bir kişiye yapmadan, ihtarname 

göndermeden çok kısa bir süre içinde doğrudan ve 

sadece Ankara mahkemelerinden bu konuda bir 

karar istenmesi lazımdır. 
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Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. Thomas Jefferson 

enel anlamda ırkı, milli-

yeti, dini, cinsiyeti, cin-

sel yönelimi, cinsiyet kimliği, 

engelliliği gibi temel ve değiş-

tirilemez nitelikteki özellikle-

ri nedeniyle mağdura karşı 

özel saikle işlenen suçları 

tanımlayan “nefret suçları” 

kavramı muhatap aldığı kesim bakımından çoğu 

zaman iltica ve göç nedenleri ile kesişir. Zira ha-

len bu alandaki uluslararası en temel metin olan 1951 

Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Söz-

leşmesine göre “mülteci”; ırkı, dini, milliyeti, siyasi 

görüşleri ve belirli bir toplumsal gruba mensubi-

yetinden (bu kapsamda çoğunlukla cinsiyet, cinsel 

yönelim ve cinsiyet kimliği sorunları anlaşılmak-

tadır) ötürü vatandaşı olduğu ülkeden zulüm teh-

didi altında kaçan kişidir. Yine, birçok düzenli veya 

düzensiz göçmen kendi ülkesinde belki de bu kimlik-

lerinden ötürü iş imkanlarına erişemediği için kendi-

sini göç yollarında bulmuştur. Bu kabaca yapılan ta-

nımlara baktığımızda nefret suçuna muhatap olan 

mağdur kesimle mültecilerin iltica nedenlerinin 

büyük oranda benzediği, hatta çoğunlukla örtüş-

tüğü rahatlıkla görülmektedir. Sayılan “kimliklerin-

den” ötürü vatandaşı olduğu ülkeden kaçan ve aslında 

bu kimliklerinin güvence altına alınacağı ümidiyle bir 

başka ülkeye sığınan veya göçen kişi maalesef yine bu 

sığındığı veya göç ettiği ülkede aynı kimliğinden ötü-

rü hedef konumunda bulunabilir. 

Dolayısıyla iltica neden-

leri ile ülkesinden kaçıp bir 

başka ülkeye sığınan veya iş 

imkanları arayan kişinin cid-

di bir travmatik dönemde ve 

oldukça dezavantajlı bir du-

rumda bulunduğu hatırla-

nırsa bir de sığındığı ülkede 

muhatap olabileceği nefret 

suçlarının kendisini iki kat 

mağdur edeceği takdir edilecektir. Keza, nefret suçuna 

muhatap bir mağdurun hak arama yollarında yaşaya-

cağı sorunları olsa da mağdurun o ülke vatandaşı ol-

ması durumunda nispeten bazı olanakları vardır. Oysa 

mağdurun mülteci, sığınmacı veya göçmen olması ha-

linde dil ve hukuk bilmemesi, çoğunlukla ekonomik 

sıkıntı içinde olması yanı sıra esas olarak hak arama 

mekanizmalarına erişim aracı olarak görebileceğimiz 

polis veya adli mekanizmalara başvurması halin-

de sınırdışı edilebileceği korkusu onu diğer nefret 

suçları mağdurlarından ayırır. Dolayısıyla hem po-

tansiyel mağdur kesim olarak iki kat risk taşımaları, 

hem de hak arama mekanizmalarına erişimde diğer 

mağdur kesimlerde görülmeyen dezavantajları ve kor-

kuları barındırmasından ötürü mülteci, sığınmacı ve 

göçmenler nefret suçları ile mücadelede özel olarak 

dikkati hak eden bir kesimi oluşturmaktadırlar.

Bu nedenle bu aşamada ülkemizdeki mülteci, sı-

ğınmacı ve göçmenlerin genel hukuki durumuna kı-

saca bakmakta fayda vardır: Türkiye, 1951 Cenevre 

Sözleşmesine ve 1967 New York Protokolüne coğ-

MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR,

GÖÇMENLER VE NEFRET SUÇLARI



rafi sınırlama ile taraf ülke durumundadır. Bunun 
anlamı; Avrupa Konseyinin siyasi sınırlarından 
gelen bir kişinin Türkiye’de “mülteci prosedürü”, 
bunun dışında kalan dünyadan gelenlerin ise “sı-
ğınmacı prosedürüne” tabi tutul-
masıdır. Türkiye, sığınmacı prose-
düründen olumlu sonuç ile çıkan 
kişileri muhafaza ettiği coğrafi 
sınırlamadan ötürü kendi ülkesin-
de devamlı olarak mülteci olarak 
yaşamasını kabul etmemekte, bu 
kişilerin uluslararası toplum adı-
na Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
tarafından bir başka 3. ülkeye 
gönderilmesine kadar ülke top-
raklarında kalmasına “tahammül” 
etmektedir. Bu nedenle Türkiye’ye 

yönelik bu alanda asıl nüfus hare-

ketinin yaşandığı Avrupa dışından 

sığınma amaçlı gelen yabancılar 

bu taleplerini İçişleri Bakanlığı ve 

BMMYK Türkiye Temsilciliğine ile-

tirler. 

Günümüzde “paralel prosedür” 

denilen bu süreçte kişinin beyan 

ettiği iltica nedenleri kritik edilir 

ve dosyaların hemen tamamında 

BMMYK’nin kararı doğrultusunda 

kendisine bir statü verilir. Bu prose-

dürün sağlıklı bir şekilde işletilebil-

mesi adına başvurucu ile ön kayıt, 

kayıt, mülakat ve belki 2. mülakat 

görüşmeleri yapılır. Bu görüşmele-

rin dışında başvurucu (sığınmacı) 

hakkında bir karar verebilmek üze-

re dosya üzerinde inceleme yapılır. 

İçişleri Bakanlığı tüm bu prosedür 

süresince (ki minimum 1,5 yıldan 

olumsuz kararlara yönelik itiraz ve 

yargı yollarına başvurulması halinde 

7-8 yıla kadar uzayan uzun bir süreçtir) sığınmacıya 

önceden tespit edilen ve ”uydu kent” tabir edilen şe-

hirlerden birinde (31 olan uydu kent sayısı son dö-

nemde 53’e çıkarılmıştır) ikamet etmesini emreder. 

Türkiye’de (Suriye’den gelen sığınmacılar için yapılan-

lar hariç) “mülteci kampı” yoktur ve belirtilen uydu 

kentlerde sığınmacılardan şehir içinde serbest ikamet 

etmeleri, kaçmadıklarının tespiti amacıyla da hafta-

nın belirli günlerinde Yabancılar Şubesine giderek 

imza vermeleri istenir. Ancak sığınmacıların o uydu 

kentte yaşayabilmeleri konusunda 

kolaylık sağlayan, buna imkan ve-

ren ve “otomatik” işleyen uluslarara-

sı, ulusal, resmi veya sivil bir sosyal 

yardım mekanizması yoktur. Birçok 
sosyal hak alanında sorun olduğu 
gibi çalışma izni alabilmek teorik 
olarak mümkün, pratik olarak im-
kansızdır. Dolayısıyla sığınmacılar 

bu şekilde zorunlu iskana tabi tu-

tuldukları bu uydu kentlerde kira-

layabildikleri derme çatma evlerde 

sadece iltica taleplerinin yer aldığı 

dosyalarının sonuçlanmasını bekler, 

bekler ve beklerler. Bu süreç içinde 

şehirlerde belli belirsiz bir görün-

tü olarak yaşarlar ve elbette o şehir 

halkı ve kamu otoriteleri ile asgari 

düzeyde dahi olsa bir sosyal ilişki 

kurarlar. Tecrübelerimiz göstermek-

tedir ki; her şehirdeki mevzuat aynı 

olsa da o ildeki kamu otoriteleri ve 

sosyal yardımlaşma vakfı yönetici-

lerinin ilgi, bilgi ve duyarlılık dere-

cesine, yani neticeten keyfine göre 

sığınmacı kesime yönelik sağlanan 

hizmetler çok çeşitli seviyeler gös-

termektedir. Keza; yerel idareler, 

yerel medya, sivil toplum örgütleri 

ve akademinin ilgi ve alaka düzeyi-

ne göre sığınmacıların şehir halkı ve 

yaşamına dahil olma süreçleri şehir-

den şehire farklılıklar göstermekte-

dir. 

Göçmenlerin durumu ise daha 

farklıdır: nispeten kalifiye ve hu-

kuki bir sorun yaşamayan düzenli 

göçmenlerin aksine düzensiz göçmenler ülkede yasa 

dışı olarak bulunmak ve/ya çalışmaktan ötürü sürekli 

yakalanmak ve sınırdışı edilmek riski altında bulun-

maktadırlar. Dolayısıyla çok çok ciddi bir haksızlığa 

ve hatta suça muhatap olduklarında dahi resmi mer-

cilere başvurabilme ihtimalleri yoktur. Ülkede bu-
lunmalarının hukuki bir zemini ve yasal statüleri 



Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa, konuşma hakkını savunacağım. Voltaire

bulunmamasından ötürü her zaman en çok hakare-
te, ayrımcılığa, sömürüye ve hatta suça açık kesim 
olarak yaşamaktadırlar. Bu kişiler çoğunlukla insan 

kaçakçılarının, bazen de insan tacirlerinin manipülas-

yonu ve zorlaması ile hareket etmekte olup en çok risk 

altında bulunan gruptur. 

Türkiye’de iltica ve göç konularını içeren anaya-

sal ve yasal bir düzenleme yoktur, yönetmelik ve ge-

nelgelerden oluşan mevzuat ise yetersiz ve ilkel dü-

zeydedir. AİHM’nin son yıllarda Türkiye’yi bu alanda 

mahkum eden çok sayıda önemli kararı olmuştur. 

Bu nedenle AB üyelik müzakere sürecinin de bir 
gereği olarak yeni bir iltica (uluslararası koruma) 
yasası taslağı hazırlanmıştır ve 2012 yılı içinde ya-
salaşması beklenmektedir. Bu nedenle Türkiye bu 

alanda tarihi bir kavşaktadır. 2005 yılında hazırlanan 

İltica ve Göç Eylem Planında uydu kentlerde serbest 

ikamet uygulamasına ek olarak her biri 750 kişi ka-

pasiteli olmak üzere 7 ayrı şehirde (Ankara-Ayaş, 

Kayseri-Kocasinan, İzmir-Çiğli, Erzurum-Aşkale, Van, 

Kırklareli-Pehlivanköy, Gaziantep-Oğuzeli) Kabul, Ba-

rınma ve Tarama Merkezinin, ikisi yine Ankara-Ayaş 

ve Erzurum-Aşkale’de olmak üzere 7 ayrı şehirde 

ise 750 kişi kapasiteli Geri Gönderme Merkezlerinin 

kurulması ve işletilmesi öngörülmüştür. Uzun süren 

finansman ve proje döneminden sonra bu toplu mer-

kezlerin inşaat yapım işleri başlamış olup önümüz-

deki yıllarda hizmete girmesi beklenmektedir. Dola-

yısıyla bu yeni yapı ile sığınmacılar Türkiye’de ilk 
kez şehir merkezlerinden izole yerlerdeki daha az 
nüfuslu ilçelerdeki belirli toplanma merkezlerinde 
kalabalık bir şekilde tutularak yeni bir model orta-
ya çıkarılacaktır. Ancak şimdiye kadar ülke çapında 

gözlemlendiği gibi bu merkezlerin inşa edileceği ilçe-

lerde sosyal bir inceleme çalışması ve/ya oluşturulan 

göç politikaları, dolayısıyla alınan önlemler söz konu-

su değildir. 

Nefret suçları Türkiye’de henüz yeni sayılabilecek 

bir ceza hukuku konusu olması ve fakat ceza kanunu 

ve ilgili mevzuatta özel bir düzenlemeye sahip olma-

masından ötürü benzerini ABD’de FBI’da gördüğümüz 

gibi nefret suçlarına ilişkin “resmi” bir veri toplama 

çalışması yoktur. Kollukta bazı suçlara ilişkin topla-

nan istatistiki bilgilerin bu suç türü dikkate alınarak 

bilgi toplanmamasından ve asıl önemli olarak bu ko-

nuda yetiştirilmiş bir uzman personel 

bulunmamasından ötürü Türkiye’de 

nefret suçlarının mağdurlarına yöne-

lik bir veri tespiti çok büyük oranda 

yapılmamaktadır. Bundan dolayı di-

ğer nefret suçlarına muhatap kesimler 

gibi mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin 

de nerede, ne kadar ve ne tür nefret 

suçlarına muhatap oldukları bilinme-

mektedir. Yine ABD’den SPLC örnek-

liğinde görülebileceği üzere Türkiye’de 

“sivil” alandan da bu konuya ilişkin 

ciddi bir veri toplama çalışması yapıl-

maması önemli bir boşluk alanı olarak 

durmaktadır. Diğer mağdur kesimler-

de olduğu gibi bu kesimde de konuyu 

değerlendirme öncesinde elde ciddi 

ve güvenilir verilerin olmaması bu suç 

türü ile mücadelede başlı başına bir so-

run alanı oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda yakın zamanda Sı-

ğınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 

Derneği (SGDD) ve Sosyal Hizmetler 

Araştırma, Belgeleme ve Eğitim Vakfı 

(SABEV) ortaklığında yürütülen ve AB 

tarafından Demokrasi ve İnsan Hak-

ları Avrupa Aracı (DİHAA) programı 

kapsamında finanse edilen “Askıdaki 

yaşamlar & Algıdaki yaşamlar” proje-

si Türkiye’de bizlere belki de ilk kez bu alanda çok 

önemli veriler toplayıp sunmaktadır. Bu projede der-

lenen önemli bilgilerin değerlendirilmesi başlı başı-

na bir yazı konusu olmayı hak etmektedir. Ancak bu 

aşamada sadece raporun “öneriler” kısmında yer alan 

bir tespit ve tavsiyeye dikkat çekmek isteriz: “Mevcut 

durum içerisinde henüz çok görünür olmayan ama ka-

bul merkezlerinin kurulmasıyla daha da görünür hale 

gelecek olan sığınmacı ve mültecilere yönelik ayrımcı-

lık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi durumların po-

tansiyel olarak mevcut olduğu ve önümüzdeki süreçte 

karşımıza sıklıkla çıkabileceği olasıdır. Bu durumlara 

yönelik ciddi önlemler alınması gereklidir. Konunun 

kamuoyuna iyi anlatılması, konuyla ilgili ihlalleri en-

gelleyici yasal mevzuatın oluşturulması, farkındalık 

çalışmalarının sistemli bir şekilde arttırılması ve yay-

gınlaştırılması gerekmektedir”. 

Nefret suçları hakkında yasal mevzuat oluşturul-

ması ve konunun hassasiyetle takibi işte tamda bunun 

için gereklidir.



ür olan bir top-

lumun üyeleri 

meslekî/ekonomik çıkar-

larını gözetmek maksa-

dıyla bir araya gelerek 

meslek kuruluşlarını oluş-

turabilirler. Bu kuruluşlar 

vasıtasıyla meslekteki son gelişmeleri takip edebilir; 

uyacakları meslekî standartları tesis edebilir; siyaset 

kurumunun meslekî gelişmeyi engelleyici, rekabeti 

kısıtlayıcı müdahalelerine karşı yargı ve siyaset yoluy-

la mücadele edebilirler. Meslek kuruluşları, kanunla 

düzenlenen mesleklerin verdikleri kamu hizmetinin 

düzeyini korumak ve meslek üyesi olanların ortak çı-

karlarını kollamak ve aralarındaki dayanışmayı güç-

lendirmek için kurulurlar. Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları yani odalar Türkiye’nin en büyük 

örgütlü topluluklarıdır. Söz gelimi İstanbul Barosu 

dünyanın en büyük baroları içinde yer almaktadır.

Türkiye’de savunma mesleğini düzenleyen ilk 

yazılı metin, 16 Zilhicce 1292 (13 Ocak 1876) ta-

rihli “Mehakimi Nizamiye Dava Vekilleri Hakkında 

Nizamname”dir. (1. Tertip Düstur, cilt 3, s.198) Bu 

nizamnamenin 30. maddesi, dava vekillerinin işleri-

ne bakmak ve Adliye Nezaretiyle bağlılığını sağlamak 

üzere bugünkü anlamda Baro sayılabilecek bir Cemi-

yeti Daime kurulmasını öngörmekteydi. 31. maddede 

de bu cemiyetin birinci reis ve ikinci reisle dört azadan 

oluşacağı belirtilmiştir.

1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanından sonra 

İstanbul dava vekilleri (avukatlar) üyelerini bir deftere 

kaydederek, ilk kez ‘Baro Levhası’nı oluşturmuşlardır. 

(İstanbul Barosu Tarihçesi)

1961 Anayasası ile 
meslek kuruluşlarının 
bugünkü statüsü başla-
mış oldu. Darbe anaya-
sası olduğundan hür ve 
demokratik bir mesleki 
oluşumdan ziyade ideo-

lojik, siyasi bir tekel kuruluşlar haline gelmesi sağ-
layan hükümler yer almıştır. Yine darbe anayasası 
olan 1982 Anayasasının 135 nci maddesi ile tekelci 
konumu ve kamu niteliği olma vasfı korunarak bu 
biçimde sürekli kontrol altında tutmak ve gerçek 
sivil toplum kuruluşu işlevi verilmemiştir. 

Mesleki faaliyetimizi icra edebilmek için barolara 

üye olma mecburiyetimiz vardır. Bu durum baronun 

tek bir baro olması sonucu doğurmakta bu da vermiş 

oldukları hizmetin kalitesini düşürdüğü gibi mesleki 

problemlerin çözülmesinden ziyade siyasi ve ideolojik 

bir yapı ortaya çıkmaktadır. Meslek odasından ziyade 

belirli bir zihniyetin ve düşüncenin temsilcisi olmak-

tadır. Değişik düşünce ve görüşlere sahip meslek 
mensuplarımız bulunmasına rağmen tek bir gö-
rüşün temsilcisi ve sözcüsü olması hem kanunen 
ve hem de ahlaken problemler doğurmaktadır. Söz 

gelimi darbe ile ilgili davalarda sanık olarak yer alan 

avukatlar olduğu gibi başka avukatlar da müdahil du-

rumundadır. 

Darbe anayasasının bu oluşumu vasıtasıyla devlet 

sivil görünümlü kamu niteliğindeki meslek kurulu-

şuyla sivil alana müdahale ederek meslek kuruluşunu 

kontrol altında tutmaktadır. 

Dolayısıyla meslek odalarının, sivil toplumun geliş-

mesi engellenmekte, temel hürriyetlerden olan teşki-

latlanma hürriyeti sınırlandırılmaktadır. 

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ

MESLEK KURULUŞLARI

BAROLAR



Hürriyet, za’fiyet ile imtizaç etmez. Vauvenargues 

Bir kere zorunlu üyelik hürriyet-

çi ve demokratik bir meslek kuru-

luşunun oluşmasına engeldir. Hür 

bir toplumun ayırt edici özelliği 

olan bireylerin kendileri gibi dü-

şünen diğer bireylerle bir araya 

gelebilme ve gerektiğinde bu bir-

likteliklerden çıkabilme/ayrılabil-

me hürriyetleri temel-de “vicdan 

hürriyeti” ilkesinden doğmakta-

dır (Kukathas 2003; Erdoğan 2010; 

Şahin 2010).

Avukatların kanunla tek bir mes-

lek kuruluşuna üye olmaya zorlama 

temel hak olan örgütlenme hürri-

yetinede aykırıdır. Demokrasilerde 

bir örgüte üye olmak veya olmamak 

bir haktır. Keza üye olunan bir ör-

gütten çıkmak da bir haktır. Bu 

sebeple belirli bir sayıya ulaşan 

meslektaşların ayrı bir baro kurul-

masının önü açılmalıdır. Böylece 

meslek kuruluşlarında siyasi duruş 

şeffaflık, denetim, katılım, zorunlu 

üyelik,hesap verebilirlik, seçim sü-

reçleri, demokratik duruş ve üyeler-

le ilişkiler daha verimli daha güzel 

mesleki dayanışma sağlanabilinir. 

Kısaca benzer görüş, düşünce, tespit, problemlerin 

çözümünde anlaşabilen meslektaşların ayrı bir birlik 

kurulması sağlanmalıdır. Söz gelimi İstanbul Barosun-

da 5.000 den fazla meslektaşımız CMK avukatlığı yap-

maktadır. CMK avukatlarının birçok problemi vardır. 

Bunun çözümü aynı mesleği icra edenlerin problemle-

ri çözme konusunda daha başarılı olacağı şüphesizdir. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

belli meslek mensuplarının zorunlu üyeliğine dayalı 

olarak oluşturulmuş birer meslek örgütü konumunda-

dırlar. Türkiye’de meslek kuruluş-ları 1924 Anayasası 

döneminde kanun düzeyinde, 1961 ve 1982 darbe 

Anayasalarında ise anayasada düzenlenmişlerdir. Bu 

mesleki kuruluşların aynı zamanda birer sivil toplum 

kuruluşu olduğu da ifade edilmektedir. Ancak, bu 

kuruluşların kamu tüzelkişiliğine 

sahip olmaları, gönüllü üyelik ye-

rine zorunlu üyelik esasına göre ör-

gütlenmeleri ve kamusal yetkilerle 

donatılmaları gibi hususlar dikkate 

alındığında bunların birer sivil top-

lum kuruluşu olmadıkları açıktır. 

Meslek kuruluşlarının devlete olan 

bağlılıkları onların sivil toplum ku-

ruluşu olmalarını engellemektedir. 

Meslek kuruluşları kamu tüzel 

kişiliğine sahip olmaları sayesinde 

devlet, kendi bünyesindeki bu tür 

örgütler aracılığıyla meslek men-

suplarını kontrolünde tutmayı sağ-

layabilmektedir. Ülkemizde bir çok 

mesleki kuruluş ve üst birlikler ha-

len bürokratik vesayetin devamını 

sağlayacak faaliyetlerde bulunmak-

tadırlar.

Meslek kuruluşlarının statüsü-

nün değiştirilmesi şarttır. Meslek 

kuruluşlarının tekelci örgütlenmesi-

nin değiştirilmesi ve sistemin daha 

sivil ve demokratik hale getirilmesi 

bir zarurettir. Yeni anayasa yapma 

sürecinde ve Avukatlık Kanununda 

hiç kimseyi örgütlenme hakkından 

mahrum bırakmadan, neredeyse hiçbir siyasî-ideolojik 

çizgiyi temsil mekanizmalarının dışına atmadan yeni 

bir modelin oluşturulması mümkün olduğunu düşü-

nüyoruz. Bununda belirli bir sayıya ulaşan meslektaş-

ların ayrı bir baro kurulmasının önünün açılmasıdır.

* Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri
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üketici hukukunun doğum 

noktası; Dünya’da sanayi dev-

rimi ile birlikte ortaya çıkan özel-

likle güçlü sermayeye dayalı, esnaf 

faaliyetini aşan mal ve hizmetler-

dir. Tüketicinin; üretici, satıcıyla 

muhatap olamadığı, faaliyetin bü-

yüklüğü nedeniyle iş kollarının ay-

rıştırıldığı, sektörler karşısında birey olarak koşul-

lara direk müdahalesinin mümkün olmadığı yapılar 

karşısında zayıf kaldığı gerçeği tüketicinin korun-

ması gereken bir kitle olduğunu ortaya koymuştur. 

Önemsemekle birlikte her ne kadar bazı görüş-

lerde bizde tüketici hakları kavramının daha eski 

olduğu, ahilik teşkilatının bulunduğu, hatta “papu-

cu dama atılmak” tabirinin de halk arasında yerle-

şen bir özdeyişe dönüştüğü gibi görüşler bulunsa 

da, bu faaliyetleri çok değerli ve önemli bulmakla 

birlikte, bana tam bu durumu karşılamadığı hissi 

vermektedir. Esnaf faaliyetlerini de kapsamakla bir-

likte daha çok tekel olacak şekilde yıkıcı bir etkiye 

sahip olan, esnaf faaliyetini aşan, tüketiciye mal ve 

hizmet sunan güçlü firmalar için tüketici haklarının 

gündeme geldiğini düşünmekteyim. 

Bu çerçevede; tüketici hukukun Dünya’da ve 

Türkiye’de çok köklü, eski bir mazisi bulunma-

maktadır. Bilinen hikayesiyle İlk defa Amerika 

Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kenedy’ nin 15 

Mart 1962’de temsilciler meclisinde yapmış oldu-

ğu konuşma ve dört tüketici hakkını açıklamasıyla 

gündeme gelmiştir. Jonh F. Kenedy’nin açıkladığı 

haklar ise;

1-Güvenlik hakkı, 

2-Bilgi edinme hakkı, 

3-Seçme hakkı, 

4-Temsil edilme ve sesini duyur-

ma hakkıdır.

 

Bu tarih aynı zamanda her yıl 15 

Mart Dünya Tüketiciler günü, Tü-

ketici Hakları Günü veya haftası 

şeklinde kutlanmaktadır diyece-

ğim ama biraz anneler günü gibi olacağından bunu 

pek uygun görmüyorum. İcra edilmekte veya mu-

hasebesi yapılmaktadır demeyi daha doğru buluyo-

rum.

Yine 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Ku-

rulunda Uluslararası Tüketiciler Örgütü’nün öneri-

siyle ve katılanların oybirliği ile, Türkiye’nin de ta-

raf olduğu “Tüketicilerin Korunması İlkeleri” kabul 

edilmiştir.

Kabul gören bu evrensel tüketici hakları şunlar-

dır: 

1-Temel Gereksinimlerin Giderilmesi Hakkı, 

2-Sağlık ve Güvenlik Hakkı, 

3-Bilgi Edinme Hakkı, 

4-Temsil Edilme, Sesini Duyurma ve Örgütlenme 

Hakkı, 

5-Eğitilme Hakkı, 

6-Seçme Hakkı, 

7-Tazmin Edilme Hakkı ( Zararın Karşılanması 

Hakkı), 

8-Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı, 

9-Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı,

TÜKETİCİYİ KORUMA

KURUM VE KURULUŞLARI;



Zindanlara atılan mahkûmlara, muhafızları seçmek hakkı verilse bu hak onların hürriyetlerini mi tayin eder. Tolstoy

Türkiye’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 

kabul edilen Tüketicilerin Korunması İlkelerinin 

1985’te kabul edilmesi ile birlikte Tüketici Hakları 

gündemine girmiştir. 1990 yıllarında da sivil toplum 

çalışmaları yani tüketici hareketi başlamıştır. 1995 

yılında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-

da Kanun’la yasal anlamda koruma sağlanmıştır. Bu 

yasa zaman içerisinde değişiklikler göstermiş esaslı 

olarak 2003 yılında değişikliğe uğramıştır. 

Mal veya hizmeti, ticari veya 

mesleki amaç dışında edinen, 

kullanan veya yararlanan gerçek 

ya da tüzel kişi olarak tanımlanır. 

Bu tanım bazen özellikle tüccar 

tanımıyla iç içe geçebilmekte, 

yargı kararlarında ihtilaflar olu-

şabilmektedir. 

Buradan itibaren konuyu 

daha özele indirerek tüketici 

haklarını tüketiciyi koruma ku-

rum ve kuruluşları yönünden in-

celeyeceğiz.

Tüketici Hakları içerisinde 

dünya’da pek de benzeri olma-

yan en önemli kurumların başın-

da tüketici sorunları hakem heyetleri gelmektedir. 

Zira bu heyetler; tüketici sorunlarıyla ilgili 2012 yılı 

itibariyle 1.161,67-TL’ye kadar olan uyuşmazlık-

larda kesin görevli olup verdiği kararlar mahkeme 

kararı niteliği taşımaktadır. Bu miktara kadar olan 

uyuşmazlıklarda mahkemeye gittiğiniz takdirde gö-

revsizlik kararıyla karşılaşırsınız.

Her il ve ilçe merkezlerinde tüketici kanunun-

dan kaynaklanan uyuşmazlıklara çözüm bulmak 

amacıyla tüketici sorunları hakem heyeti kurulmuş-

tur. Bunlar genelde kaymakamlık ve valilik bünye-

lerinde yer almaktadır. 

Yine en önemli yanı; hiçbir harç, tebliğat, bi-

lirkişi v.s… adlar altında masraf ödemeksizin bu 

heyetlere başvurabilmektedir. Tüketici ikametinin 

bulunduğu yer hakem heyetine başvuru hakkına 

sahip olması yetki karmaşasını da ortadan kaldır-

makta tüketicinin işini kolaylaştırmaktadır.

Heyet toplam beş kişiden teşekkül etmekte-

dir. İllerde Başkanlığını Sanayi ve Ticaret İl Müdürü 

veya görevlendireceği bir memur, ilçelerde kayma-

kam veya görevlendireceği bir memur tarafından 

yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; beledi-

ye başkanının konunun uzma-

nı belediye personeli arasından 

görevlendireceği bir üye, baro-

nun mensupları arasından gö-

revlendireceği bir üye, şikayetin 

konusuna göre ticaret ve sanayi 

odası ile esnaf ve sanatkar odala-

rının görevlendireceği bir üye ve 

işin bence en önemli ayağı olan 

tüketici örgütlerinin seçecekle-

ri bir üye olmak üzere başkan 

dahil beş üyeden oluşuyor. Zira 

genelde bu heyetler diğer üyele-

re haksızlık etmemek kaydıyla 

ağırlıkta sivil toplumun, tüketici 

örgütleri temsilcilerinin gönüllü 

ve özverili gayretleriyle çalıştırıl-

maktadırlar.

Yine tüketici sorunları hakem 

heyetlerinde heyetin çalışmaları-

na ve kararlarına esas olacak dos-

yaları hazırlamak ve uyuşmazlığa 

ilişkin raporu sunmak üzere en 

az bir raportör görevlendirilmektedir. Bu konuda 

da sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle bakanlık he-

nüz eğitimli kadrolu raportör uygulamasına geçe-

mediğinden uygulamada geçici görevlendirmeler, 

konunun uzmanı olmayan kişilerin bulunması ne-

deniyle dilekçelerin geri çevrilmesi gibi veya karar 

mercii gibi davranışların tüketiciye olumsuz yansı-

maları bulunmaktadır..

Kararların mahkeme kararı niteliğinde olduğu-

nu söylemiştik. Kararlar tarafları bağlar, İcra ve İflas 

Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki 

hükümlerine göre yerine getirilir. 



Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tü-

ketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici 

sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdur-

maz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketi-

ci sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir 

yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem he-

yeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici 

mahkemesinin vereceği karar kesindir. 

Bu kesinlik sınırı özellikle kredi kartları aidatla-

rının iadesinde ciddi sorunlar oluşturmuştur. Yük-

sek yargı kararlarına rağmen bazı tüketici mahke-

meleri bu kesinlik sınırına dayanarak aleyhe karar-

lar tesis edebilmektedir.

Değeri 2012 yılı itibariyle 1.161,67-TLdan 

3.032,65-TL’sına kadar olan uyuş-

mazlıklarda tüketici sorunları ha-

kem heyetlerinin verecekleri karar-

lar, tüketici mahkemelerinde delil 

olarak ileri sürülebilir. 

Kararların bağlayıcı veya delil 

olacağına ilişkin parasal sınırlar her 

yıl; Devlet İstatistik Enstitüsünün 

Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde 

meydana gelen yıllık ortalama fiyat 

artışı oranında artırılmaktadır. Tü-

ketici kanunundan kaynaklanan ve 

kıymeti dışındaki tüm uyuşmazlık-

lar, tüketici sorunları hakem heyet-

lerinin görev ve yetkileri kapsamın-

dadır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Başkan ve 

üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakkı veya 

huzur ücreti alır gibi bir düzenleme varsa da bu 

ücretler çok düşük düzeylerde kalmakta, özellik-

le İstanbul şartlarında bir üyenin yol parasını dahi 

karşılamayacak yetersizliktedir. Gönüllü ve sivil 

toplumun desteği ile yürüyen bu kurum ciddi bir 

vazife icra etmekle birlikte istenen yeterliliğe henüz 

kavuşamamıştır.

Yine değere ilişkin 2012 yılı itibariyle kesinlik 

sınırı olan 1.161,67 TLnin üzerindeki, Hakem he-

yetinin kararlarına karşı ve Tüketici Kanunun uy-

gulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaf-

larda tüketici mahkemeleri görevlendirilmiştir. 

Burada da diğer mahkemelerden ayıran en 

önemli nokta Tüketici mahkemeleri nezdinde tü-

keticiler, tüketici örgütleri ve bakanlıkça açılacak 

davalar her türlü resim ve harçtan muaf olmasıdır. 

Ancak tüketici bilirkişi ve harç dışındaki diğer mas-

raflara katlanmaktadır. Yeni usul kanunu bu mas-

rafların önceden depolanmasını getirmekle tüketi-

cinin işini güçleştirmiştir. Kanaatimizce bu düzen-

leme tüketici lehine düzeltilmelidir. 

Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar ba-

sit usulde yargılamaya tabiidir. Yine en önemli diye-

bileceğimiz diğer bir özelliği yetki; Tüketici davaları 

tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

  Tüketicinin sorunlarının, ihti-

yaçlarının ve çıkarlarının korunma-

sına ilişkin gerekli tedbirleri araş-

tırmak, sorunların evrensel tüketici 

hakları doğrultusunda çözülmesi 

için alınacak tedbirlerle, bu Kanu-

nun uygulanmasına yönelik tedbir-

lere dair görüşleri, ilgili mercilerce 

öncelikle ele alınmak üzere iletmek 

amacıyla, Bakanlığın koordinatörlü-

ğünde bir “Tüketici Konseyi” bulun-

maktadır. Yıllık değerlendirmelerin 

yapıldığı, tüketici politikalarının belirlenmesi gere-

ken bu konsey fiilen çok etkin bir yapıya kavuşa-

mamıştır.

Ticari reklam ve ilanların kanunlara, Reklam 

Kurulu’nca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru 

olmaları esası getirilmiştir. Bu esasın denetimini ya-

pan reklam kurulu; tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya 

onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, 

tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşü-

rücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendi-

rici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, ço-

cukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar 

ve örtülü reklamları durdurma ve ciddi caydırıcı 

para cezaları vermektedir. 



Özgürlük, insanın kendisi için alternatif tercihleri yaratabilme hakkıdır. Tercih özgürlüğü olmadan insan özgür değildir. Archibald Mac Leish

Tüketicinin hak arama bilincinin geliştirilmesi, 

bilgilenmesi, yönlendirilmesi, kamuoyuna yönelik 

haklarının takibini yapan bu örgütler büyük oranda 

gönüllü yapılardır. Tüketicilerin şikayetlerini direk 

olarak çözebilme imkanına sahip değillerdir. Ancak 

tüketici hareketinin önemli noktalara gelmesinde, 

kazanımlarıyla birçok haksız ve hukuksuz uygula-

manın önüne geçebilmeyi başarmıştır. Hak veril-

mez alınır prensibinden hareketle yaptığı mücade-

leleriyle kamuyu denetleyen, takip eden, çalıştıran 

bir yapıya sahiptir. Güçlenmeleri tüketici hareketi-

nin güçlenmesi, yaşam standartının artması anlamı-

na gelmektedir. 

Tüketiciyi koruyucu diğer bir kurumlar ise di-

ğerleri gibi bir heyetten teşekkül etmese de yasada 

düzenlenmiş önemli düzenlemelerdir. Bu konuları 

gündeme getirmemin sebebi kanunda olan bu hü-

kümlerin çok kayda değer uygulamasının bulunma-

ması adeta kadük kalmasından kaynaklanmaktadır. 

Son zamanlarda özellikle gıda alanında yaşanan te-

rör denebilecek hayatımızla oynanan hadiselerdeki 

artışlar tam da bu kurumları işaret etmektedir. 

Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması veya 

tehlikeli olması durumlarında Bakanlık, tüketiciler 

veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin 

ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde 

bulunduranlardan toplatılması için dava açabil-

mektedir.

Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun 

mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, ma-

lın satışı geçici olarak durdurulabilmekte, mahke-

me kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç 

ay içinde malın ayıbının ortadan kaldırılması için 

firmayı uyarılabilmektedir. Malın ayıbının ortadan 

kalkmasının imkansız olması halinde mal, toplatıl-

maktadır. Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğ-

radıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava 

açma hakları bulunmaktadır.

Gıda ürünü olmamalarına rağ-

men, sahip oldukları şekil, koku, gö-

rünüm, ambalaj, etiket, hacim veya 

boyutları nedeniyle olduklarından 

farklı görünen ve bu sebeple de tü-

keticiler tarafından gıda ürünleriyle 

karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve 

güvenliğini tehlikeye atan malların 

üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve 

ihracatı yasaktır.

Olduğundan farklı görünen malı 

satın alan tüketicilerin uğradıkları 

maddi ve manevi zararlar nedeniyle 

dava açma hakları bulunmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bün-

yesine geçen Tüketicinin Korunması 

ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü-

ğü, Mülki idare amirleri, Belediyeler 

kanunun uygulanmasını idari açıdan 

denetlemekle görevli. Örnek verecek 

olursak fiyat, etiket ve tarife bulun-

durma zorunluluğuna riayet etmeyen 

işyerleri belediye zabıtasınca para ce-

zalarına çarptırılmaktadır. 

Tüketici hukuku hak arama bilin-

cinin kilometre taşlarından biridir. 

Her ne kadar ağırlıkta değeri düşük 

gibi duran konularla ilgili gibi dursa 

da yapılan haksızlığa karşı mücadeleyi kolaylaştı-

ran tüketiciye önemli haklar sağlayan bir alandır. 

Tabii ki tüm alanlarda olduğu gibi pürüzsüz iş-

leyen bir sistem bulunmamaktadır. Bu harekete 

verilen değer insan yaşamına, onuruna verilen 

değerle özdeştir. Aranan her hak başka mağduri-

yetlerin oluşmamasını sağlayacağından kültürü-

müzde yoldaki taşı kaldırmayla eşdeğerdir.



arafların doğmuş veya do-

ğabilecek bir uyuşmazlık 

ile ilgili bir veya birden fazla 

mahkemeyi yetkili kılmaları için 

yapmış oldukları sözleşmeye 

yetki sözleşmesi denir.  

6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanununu ( HMK ) bun-

dan önce yürürlükte olan 1086 

sayılı Hukuk Usulü Muhakeme-

leri Kanununun ( HUMK ) Yet-

ki Sözleşmesi hükümlerinden 

farklı bir düzenleme getirmiştir. 

Yeni kanunda Yetki Sözleş-

mesi hükümleri 17, 18 ve 19 

maddelerde düzenlenmiştir. 17 

maddede yetki sözleşmesinin 

kimler arasında düzenleneceği, 

18 maddede geçerlilik şartları 

ve 20 madde de yetki itirazının 

ileri sürülmesi hususlarını dü-

zenlemiştir. 

Yetki sözleşmesiyle ilgili en 

önemli değişiklik bu hususta-

dır. Yetki sözleşmesinin geçerli 

olabilmesi için tarafların tacir 

veya kamu tüzelkişi olması ge-

rekir. Artık bundan sonra bu 

kişilerin haricinde yapılmış bu-

lunan yetki sözleşmeleri geçer-

sizdir. 

Bu düzenlemenin sebebi za-

yıf olan kimseleri daha güçlü 

tacir veya kamu tüzelkişileri-

ne karsı korumaktır. Özellikle 

bankaların ve kapıdan satış ya-

pan kişilerin imzalattıkları Söz-

leşmenin içinde yer alan yetki 

sözleşmeleri bundan böyle ge-

çerli değildir. Kanun koyucu-

nun bu düzenlemeyi yapması 

çok isabetli olmuştur. İcra ta-

kibine itiraz ve açılan davaları 

takip zayıf olan kişilerin duru-

munu daha da ağırlaştırmak-

taydı. 

YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ

KANUNUNA GÖRE YETKİ SÖZLEŞMESİ 



Bana bütün hürriyetlerden evvel, bilmek, düşünmek, inanmak ve vicdana göre konuşmak mertebesini veriniz. John Milton

Kanunun gerekçesinde tüketicilerin satıcı ve 

hizmet sunucu şirketlerin karşısında hiç bir pazar-

lık şansı olmadan önüne konan sözleşmeyi imzala-

mak zorunda kaldıklarını, bundan dolayı haklarını 

aramada zorlandıklarını, oturdukları ve yaşadıkları 

yerden çok uzaklarda dava açma zorunda bırakıl-

dıklarını, hatta haklarını bu zorluklardan dolayı 

aramadıklarını belirtilmiştir. 

Bundan sonra bonoların üzerinde yazan yetkili 

mahkeme ile ilgili düzenlemeler her iki tarafta tacir 

veya kamu tüzelkişisi değilse geçersiz hale gelmiş-

tir. Bu şekilde üzerinde yetkili mahkeme düzenle-

nen bonolara ilişkin yapılan icra takiplerine yetki 

yönüyle usulüne uygun itiraz edildiğinde mahke-

meler yetkisizlik kararı verecektir. Bu bonolar üze-

rindeki yetki sözleşmesi ancak tacirler veya kamu 

tüzelkişileri arasında yapılırsa geçerlidir. 

Evet yapabilir. Bunun için vekâletnamede Özel 

bir yetkiye gerek yoktur. 

Yeni HMK ya göre, yetki sözleşmesinde aksi ka-

rarlaştırılmadığı sürece dava sadece sözleşmede be-

lirlenen mahkemede açılır. Bundan önceki HUMK 

da yapılan yetki sözleşmesi diğer yetkili mahkeme-

lerin yetkisini ortadan kaldırmamaktaydı. HMK ya 

göre artık bu ancak sözleşmede yazılması halinde 

mümkün olabilmektedir. 

HMK 18 maddesi yetki sözleşmesinin geçerlilik 

şartlarını düzenlemiştir. Buna göre; tarafların üze-

rinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konular ile 

kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi yapılamaz. 

Ayrıca, bu sözleşmenin yazılı, uyuşmazlığın kay-

naklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebi-

lir olması ve yetkili kılınan mahkeme ve mahkeme-

lerin gösterilmesi şarttır. 

Taraflar yetki sözleşmesiyle birden çok mahke-

meyi de yetkili kılabilirler. 

Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yet-

kili olup olmadığını davanın sonuna kadar araştır-

mak zorundadır. Taraflarda süreye bağlı olmaksızın 

her zaman mahkemenin yetkisizliğini ileri sürebi-

lirler. 

Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazı 

cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki iti-

razında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi bildirir. 

Birden çok yetkili mahkeme varsa seçtiği mahke-

meyi bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yetki iti-

razı usulüne uygun olmadığından dolayı reddedilir. 

Uygulamada genelde yetkili mahkeme gösterilme-

diği için yetki itirazları reddedilmektedir. Cevap 

dilekçemizde mutlaka yetkili mahkemenin neresi 

olduğunu bildirmek gerekir.

Cevap dilekçesi verildikten sonra ilk cevap di-

lekçesinde bildirilmeyen yetki itirazı cevap süresi 

henüz dolmamış olsa bile artık ileri sürülemez. 

Yetki itirazımız üzerine mahkeme yetkisizlik ka-

rarında yetkili mahkemeyi gösterir. Yetkinin kesin 

olmadığı davalarda, davalı süresi içinde ve usulüne 

uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın 

açıldığı yer yetkili hale gelir. 



luslararası Hukukçular Bir-

liği Konya Buluşması Top-

lantısı çeşitli ülkelerden hukukçu-

ların katılımıyla gerçekleştirildi. 

Bu toplantıya dünyanın deği-

şik ülkelerden hukukçu ve insan 

hakları konusunda çalışma yapan 

araştırmacılar katıldı. İdeal Hukuk 

Dergisi yayın kurulu üyemiz de bu 

toplantıya katılanlar arasındaydı. 

Toplantı Uluslararası Hukukçular 

Birliği Genel Sekreteri Av. Necati 

Ceylan’ın konuşması ile başladı. 

İnsan hakları ve onurunun ko-

runması, adaletin ve hukukun üs-

tünlüğü ilkesinin tesisi amacıyla 

kurullardan ve devletlerden bağım-

sız olarak Uluslararası Hukukçu-

lar Birliği’ni oluşturduklarını ifade 

eden Ceylan, “Dünyadaki bütün 

varlıkların insanlığa emanet olarak 

verildiği bilinciyle, uyum içinde 

yaşamayı ve onları korumayı temel 

ilkemiz olarak benimsedik” dedi. 

Ceylan, ayrıca şunları kaydetti: 

“Rengi, dili, cinsiyeti, siyasi 

görüşü, felsefi kanaati, toplumsal 

aidiyeti ne olursa olsun insanlık 

ailesinin şerefli bir üyesi olarak, 

her insanın başta hayat, özgürlük, 

eşitlik, adil yargılanma, kişi güven-

liği hakkı olmak üzere bütün hak 

ve özgürlüklerinin insanlık onuru-

na ve haysiyetine uygun bir şekilde 

hukukun güvencesine alınması gö-

rüşünü yaymaya çalışıyoruz. Dün-

yadaki bütün haksızlıklara ve keyfi 

uygulamalara son vererek hukukun 

üstünlüğünü ve ahlak ilkelerini 

yerleştirmek görevimizdir.”

Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-

toğlu, “Uluslararası Hukukçular 

Birliği” toplantısında yaptığı konuş-

mada, “İnşallah Suriye’de de seçil-

miş bir hükümet, ‘halkın iradesiyle’ 

başa gelmiş bir hükümet kurula-

cak” dedi. Davutoğlu, Suriye ordu-

sunun Halep’i bombalamasıyla ilgili 

de “Suriye’de zulmün nereye vardı-

ğının işareti” diye niteledi. Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya’da 

katıldığı Uluslararası Hukukçular 

Birliği toplantısında, Suriye’de ya-

şanan olaylara değindi. Tunus’ da, 

Mısır’da, Libya’da, Fas’ da halk ta-

rafından seçilmiş hükümetlerin iş 

başına geçtiğini kaydeden Bakan 

Davutoğlu, şunları söyledi: 

“Yemen’de de değişim başladı. 

İnşallah Suriye’de de seçilmiş bir 

hükümet, halkın iradesiyle başa 

gelmiş bir hükümet kurulacak ve 

bölgemizde, halk iradesiyle hukuka 

dayalı her an hesap sorulabilir, hu-

kukun karşısında diğer vatandaşlar-

la eşit olan devlet başkanları anlayı-

şı başlar. Onun için de her şeyden 

önce siyasi yapıların ve devletlerin 

hukuk devleti niteliği kazanması ve 

bütün vatandaşların hukuk önün-

de eşit olması, olmazsa olmaz şart-

tır. Böyle bir dönemde Uluslararası 

Hukukçular Birliği gibi kuruluşla-

rın olması ve hukuku öne çıkartan 

insan hakları bir siyaset anlayışının 

egemen kılınması şarttır.”

Önümüzdeki dönemde 3 düz-

lemde yapılacak önemli işlerin ol-

duğunu belirten Davutoğlu, sözle-

rini şöyle sürdürdü:

“Birincisi, her bir devletin, ken-

di içinde yapacağı hukuk düzen-

lemeleriyle insan haklarını esas 

alan ve bütün hukuk sistemini, 

bu haklara dayandıran bir yaklaşı-

mın benimsenmesini temin etmek. 

İkincisi, bölgesel ve İslam dünya-

sında bu değişim bağlamında bi-

zim kendi değerlerimizi ve bu te-

mellerin de dayandığını değerlere 

uygun olarak uluslararası hukukun 

bölgesel alanda da uygulanmasını 

sağlayacak şekilde çalışma için-

de olmak. Üçüncüsü de, ulusla-

rarası hukukun egemen olduğu, 

uluslararası örgütlerde BM başta 

olmak üzere Avrupa İnsan Hakla-

Uluslararası Hukukçular Birliği
Konya Buluşması



Özgürlük gelecek umudu değildir. Şu “andadır” ve insanlarla ve şu andaki dünyayla uyumludur. A. Einstein

rı Mahkemesi’nden bütün diğer 

uluslarası hukuk yapılarına kadar 

her bir yapıda bizim toplumları-

mızın temsilini arttırmak ve dün-

yaya uluslarası hukuk anlamında 

adil bir yaklaşımı benimsetecek 

yeni bir yaklaşımı sunmak.” 

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tahir Akyürek de yer-

yüzünde önemi kaybolmayan en 

önemli kavramların, insan hakla-

rı, özgürlüklerin korunması, ırz, 

namus, nesil emniyetinin teminat 

altına alınması ve hukukun üs-

tünlüğü kavramlarının olduğu-

nu belirtti. Yeryüzünde hukukun 

üstünlüğünün sağlanması, insan 

haklarının sağlanmaya çalışılma-

sının hedef olması gerektiğini be-

lirtti.

Riyad Baro Başkanı Muham-

med Dhan Yon Alanazi ise Ulus-

lararası Ceza Mahkemesi kurul-

duğunda olumlu görüşleri ve 

beklentilerinin olduğunu belirte-

rek, şöyle devam etti: 

“Mahkeeler kurulduğunda 

‘artık bundan sonra adaletsizlik, 

onursuzluk yapanlar bu yaptıkları-

nın karşılığında hak etmiş olduğu 

cezayı alacaklar’ diye düşünüyor-

duk. Ancak görüyoruz ki bu mah-

kemelere de siyaset bulaşmış ve 

büyük güçlerin adaletsizlik teme-

lindeki siyaseti hâkim olmuştur. 

Bu nedenle bu siyasetin buradan 

bir an önce kaldırılması gerekir.”

Konya Baro Başkanı Fevzi Ka-

yacan, mübarek bir ay içerisinde 

olunmasına rağmen Müslüman-

lar’ ın zulüm gördüklerine dik-

kati çekti. Bu durumun yürekleri 

burktuğunu aktaran Kayacan, 

“Uluslararası Hukukçular Birliği’ni 

önemsediğimi ve daha önceleri 

kurulması gereken bir birlik olma-

sı gerektiğini belirtmek isterim. Bu 

toplantının Konya’da yapılmasını 

çok anlamlı buluyorum” diye ko-

nuştu. 

Hukukun tesisi ve hak ihlalle-

rinin önlenmesi amacıyla 30 farklı 

ülkeden hukukçuların katılımıyla 

kurulan Uluslararası Hukukçular 

Birliğinin Türkiye Konya buluşma-

sı, 27, 28, 29 Temmuz 2012 tarih-

lerinde gerçekleştirilmiştir.

Günümüz dünyasında hayat 

hakkı başta olmak üzere, insan-

ların en tabii hakları ihlal edil-

mektedir. İnsanlar inançları veya 

farklı aidiyetleri nedeniyle acı-

masızca öldürülmektedir. Em-

peryalist amaçlarla sınırlar değiş-

tirilmektedir. Irak, Afganistan, 

Suriye, Arakan(Burma) gibi ülke-

lerde günde onlarca insan öldü-

rülmekte, kan akıtılmaktadır. Fi-

listin ve Gazze’ye İsrail tarafından 

uygulanan devlet terörü ise dünya 

kamuoyunca görmezden gelin-

mektedir.

İnsanların haklarını ve onurla-

rını korumak üzere kurulan BM, 

dün Bosna Hersek’ de olduğu gibi 

bu gün de Arakan ve benzeri böl-

gelerde gerçekleşen toplu kıyım ve 

katliamlara zaman kazandırmakta 

ve insanların ölümüne zemin ha-

zırlamaktadır. Bütün bunlar BM 

ve benzeri uluslararası örgütlerin 

işlevini yerine getirmediğini gös-

termektedir.

Hak ihlallerinin önlenememe-

si, uluslararası adil ve etkin sivil 

toplum kuruluşlarının çalışmala-

rını acil ve zorunlu kılmaktadır. 

Birliğimiz bu boşluğu doldurmak 

üzere dünya genelinde çalışma-

lar yapmayı kararlaştırmıştır. Din, 

dil, ırk, felsefi kanaat ve toplum-

sal aidiyet ayırımı yapmadan, hak 

ihlaline maruz kalan her insanı 

savunmak ve hakkına ulaşmasına 

çalışmak temel amacımızdır.

Bütün varlığın insanlığa ema-

net olarak verildiği ilkesinden ha-

reket eden Birliğimiz, dünyamızın 

ve evrenin tahrip edilmesine de 

karşıdır. Bunu bir hak ihlali olarak 

görmektedir.

Birliğimiz bu toplantısında 

Arakan, Suriye,  Irak, Filistin, 

Gazze, Bahreyn, Doğu Türkistan 

ve benzeri ülkelerde yaşanan hak 

ihlallerini yerinde araştırma, ilgi-

lileri dinleme ve raporlar hazırla-

ma kararı almıştır. Hazırlanan bu 

raporlar uluslararası kamuoyuyla 

paylaşılacaktır. Katliamların arta-

rak devam ettiği Burma için acilen 

bir sempozyum ve sergi düzenlen-

mesi kararlaştırılmıştır. Burmadaki 

katliama İslam İşbirliği Teşkilatı-

nın sessiz kalması da üzüntüyle 

karşılanmıştır.

Birliğimiz, amacı doğrultusun-

da faaliyet gösteren ulusal ve ulus-

lararası sivil toplum kuruluşlarıyla 

işbirliğine açıktır.

Hak ve adalet üzere yaşanan 

bir dünyayı birlikte oluşturmak 

temennisiyle  kamuoyuna saygıyla 

duyurulur. 29.07.2012

 

ULUSLARARASI 

HUKUKÇULAR BİRLİĞİ



eyahat pir’im olan Bolu’lu Erol,  kavurucu sı-

caklığın; vıcık vıcık rutubet dolayısı ile insanın 

tenine yapıştığı bir  temmuz günü aradı: “Gidiyoruz 

abi” dedi. Nereye olduğunu bile sormadan “Ne za-

man” dedim sadece. Şayet birisi aramamış olsa şura-

dan şuraya gidecek ne halim ne de iradem vardı. Öyle 

bir çözülmüşlük ki:  “Hayır” diyecek kadar bile bir 

iradenin olmadığı bezgin ve güçsüz bir hal.

İnsan aklının zamanı bölebildiği en kısa anlarda, 

Rabbin benim için yok edip yaratma iradesinin bir-

birini takibi esnasında, birbiri içine geçen iki halka-

dan – yok etme ve yaratma halkalarından – birinin 

kopması O sonsuz gücün isteğine bağlıdır hiç şüphe-

siz. Kendisinin yarattığını yine kendisinin yok etmesi 

haktır. Bir sonraki an’ın yaratılıp yaratılmayacağı yara-

tılanın bilgisi dışındadır. Şayet içinde bulunduğun an-

dan sonraki anların yaratılacağından emin olsam; hiç 

düşünmeden  “Hayır Erol, ne işim var oralarda, benim 

burada işim gücüm var” derdim. Ama gerçek an için-

de bulunduğum an’dı ve aklımın bir köşesi beni kan-

dırıverdi. “Yürü git, gözün gönlün açılır” dedi.

“Hayır bile diyemeyecek kadar” şeklinde tarif edi-

len bir çüzülmüşlük hali, yaşamanın en küçük belirti-

sidir zannımca. Ve yeni bir yaratma iradesinin murad 

edilmeyeceği de en yakın beklentidir o anda. Bahsi 

geçen o anda, yaratma iradesinin durması benim ru-

humun kabzedilmesidir, sahibince.

Ama içecek suyum, yiyecek ekmeğim, bir türlü 

kurumayan yürek pınarlarımdan akacak gözyaşım 

varmış. Bir dilberin saçına yaktığı kınaya benzeyen 

tan vakitlerini ( ki bu anlar benim için yeniden yarat-

madır ), bir yiğidin kılıcından damlayan kan kızıllığı-

nı andıran gurup vakitlerini görmem murad edilmiş, 

Samarkand’ın dut bahçelerinde, Buhara’nın  çöllerin-

de…

Tek bir kısacık an için dahi olsa, yeniden yaratıl-

mam murad edilse, yaratılmış tüm zamanlar da göz-

yaşı döksem yine de yaratılmamın karşılığını verdim 

diyemem.  Bir zamanlar sevinmek ile gözyaşının nasıl 

bir araya getirildiğine şaşardım. Eh bundan tabii bir 

şey de olamazdı zira bir şaşkının yapabileceği tek şey-

dir şaşırmak: Nereden bilebilirdim yaratmayı manalı 

kılanın yok etme olduğunu. Tıpkı sevinci tarif eden 

kelimenin gözyaşı olduğunu bilemediğim gibi.

İnsanın beklemediği bir durum ile karşılaşması 

halinde şaşırması çok tabiidir. Taşkent havaalanına 

inince aynı şey oldu: Şaşırdım. Havada bir sakinlik 

ve fazlaca ciddiyet var. Şehre varınca da aynı sakin-

lik ve ciddiyet etkisini sürdürüyor. Kandırılacağımıza 

dair veya şehir merkezine gitmek için taksicinin bizi 

şehrin yarısını dolaştıracağı hususunda en ufak bir 

şüpheye kapılmıyoruz. Şehircilik anlayışında estetik 

ve düzen kaygısının varlığı hissediliyor.

Sovyetler yıkılmış. Ama insanın alacağı hala çok 

şey var Marks’da. Çünkü Marksizmin insana ait bir 

hayat tasavvuru var. Marksizmin insan felsefesi çıp-

lak gözle görülebiliyor, çevre, yol, park, bahçe, bina 

v.s. görülen her şey de bir tarz var, bizim ülkemizden 

farklı bir tarz. Marksizmin, şehre, binalara, yollara, 

parklara sirayet etmiş çevre ruhu olmalı bu insana 

veya en azından bana sıcak gelen şey. 

Ama bu işte bir yanlışlık olmalı: Burada bir gü-

venlik, estetik ve düzen olmamalı idi.  Çünkü bunlar 

bize ait şeylerdi. Her şey, doğal kaynaklar ve tabii gü-

zellikler bizim ülkemizde, bizim yakada idi ve bizim 

doğrumuzdan başka doğru olmadığı gibi, bütün iyiler 

de bize aitti. Hatta bizim hırsızımız bile iyi idi.  Öbür 

taraftakiler ise tümüyle kötü ve yanlıştı. Marksizm 



de baştan ayağa yalan yanlış şeylerden ibaretti. Onun 

için Das Kapital’i okumaya bile gerek yoktu. Mesela 

ben okumadığım gibi okuyana da rastlamamıştım.

Ama çok kötü ve saçma sapan şeylerle dolu olduğu 

söyleniyordu. Hem atalarımızın dediğine göre çok laf 

yalansız, çok mal haramsız olmazmış. O halde binbeş-

yüz sayfa Das Kapital palavradan ibaretti.

Eğer öbür tarafa ait yüreğimizde bir sıcaklık his-

sediyorsak bu bizim gafletimiz ve hatta dalaletimizdi. 

Bu marazi halden behemahal kuvvetli bir silkinme ile 

sıyrılmalı idik.

Onun için Taşkent, Samarkant ve Buhara’da insa-

nı sıkmayan, sinirlerini germeyen bir hayat temposu, 

rahat rahat yürünecek geniş yollar, gölgelerinden isti-

fade edilecek ağaçlı mekanlar, bu 

mekanlarda çay satmak için de-

ğil, çay içmeye parası olmayanlar 

otursun diye konulmuş sıralar… 

Kanun hakimiyetinin-haklı veya 

haksız- etkili olduğu bir sosyal 

atmosferin verdiği güven. Dok-

san bin sene hapis cezası talebi ile 

açılan davaların sonunda ıkına sı-

kına altı sene cezada karar kılan, 

kararsız, ömür törpüsü hukuk sistemi yerine varsın 

ne yapacağı belli olan polis sistemi olsun diyeceği 

geliyor insanın. Kaos, bekleme ve belirsizlik ne lanet 

olası bir şeydir, bilenler bilir.

Samarkand ve Buhara’ya vardığınızda başka bir 

dünyada, başka bir zamanda ve tarih içinde bir yerler-

de olduğunuzda hiç tereddüt etmezsiniz. 9 ile 13. yy 

arasında bir zamandasınızdır artık...

Arabaların eşekle çekilmesinden ve insanların ço-

rapsız, çarıksız, yalın ayak yürümelerinden kolayca 

anlaşılmaktadır zamanın tarihi. Ama dikkatli bir göz, 

eşek arabalarında kullanılan tekerleğin 20.yy da icat 

edilmiş lastik tekerlekler olduğunu fark ederse küçük 

bir çelişki yaşanabilir. 

Ama devam eden fevkaladelikler sizi, tarih öncesi 

bir yolculuğa çıktığınız rüyasından uyandırmayacak-

tır.

Yeraltına doğru oyulmuş devasa kuyunun dibinde-

ki ak sakallı, kavruk ihtiyar da kim? Elindeki kâğıtlar, 

cetveller, ilkel pergeller, ilkelin ilkeli optik aletler bu 

zatın; 20 yy da Anadoluda okutulan Yüz Büyük Türk 

kitabında yazılı olan Uluğ Beğ olduğu kanaatini uyan-

dıracaktır sizde. Ve, yine Anadalu’da söylendiği gibi 

“Ben bu ihtiyarı bir yerden tanıyorum ama şu an çı-

kartamadım” diyeceksiniz. Zaten bütün mes’ele de “şu 

an” dadır, “Borges gibi seksenbeşinde de olsa şu an’ı 

kavramaktır. Zira önemli olan “an” olduğu için geç 

kalınmış sayılmayacaktır. An’ın şuurunda olmadığınız 

hayatınız zaten size ait değildir ya da boşa geçmiştir. 

Boşlukta ise bir şey yoktur. Uluğ Beğ an’ı kavramış 

mıdır bilemiyoruz ama anların 

toplamı olan zamanın üzerinde 

yürümüş gitmiştir, işte mal or-

tada: Samarkand platasonun en 

yüksek (en çok otuz kırk metre) 

tümseğinde otuz metre derinli-

ğinde çok geniş bir çukur açar… 

tarifi zor… çukurun toprak yüze-

yindeki ağzı geniştir, arz gittikçe 

daralacak şekilde oyulmuştur, 

otuz metre derinlikte oyuğun 

çapı, yüzeydekinin beşte birine inmiştir. Aslında bu 

kadar zorlanmadan şöyle de denebilir: Uluğ Beğ 20.yy 

da yapılan dev teleskopların arz içinde bir kalıbını 

çıkarmış! Pes artık yani, bu kadar da olmaz. Şahsım 

adına, yolda görsem dilenci diye sadaka vereceğim bu 

kamburu çıkmış ihtiyar bu kadar marifetli ise öbür 

Türk Büyükleri neler yapmıştır, varın siz düşünün.

Tevekkeli değil, 19 yy da Rus arkeolog Kalanin 

de benim gibi bu masala inanmamış olmalı ki: Bütün 

meslek hayatı Uluğ Bey’in efsane teleskopunu aramak-

la geçmiş. Sonunda bulmuş da, işte ortada duruyor. 

Kalanin Rus olduğu için teleskopu bulduğunda ne 

dediğini bilemeyiz ama farzedelim Kalanin Türk’tür, 

teleskopu bulduğunda ne demiş olabilir sizce? Bana 

göre Kalanin “İnanamıyorum, büyüksün be Uluğ!” 

demiştir. Şu gezginleri de anlıyamıyorum. Uluğ Bey 

heykeli önünde fotoğraflar çektiriyorlar şen şakrak. 

Hürriyeti olmayan adamın davranışları, kendi davranışları değildir. Münif Paşa



Yeri geldiğinde, “Ben Uluğ Bey ile fotoğraf çektirdim” 

mi denecektir. Şahidi olduğumuz “ben saygıdeğer 

devlet başkanımız ile fotoğraf çektirecek kadar  güçlü 

adamım” frekansında riyakar bir gösterinin ön hazır-

lıklarımıdır? Bundan ya da başka bilemediğim sebep-

ten dolayı Uluğ Beğ ile fotoğraf çektirmedim, sadece 

uzaktan şapka çıkardım.

Zamanın içindeki yolculuğumuza devam ediyo-

ruz: şu kerpiç medresede hokkasına batırdığı kalem-

leri ile duygularını madde haline getiren, vezinler bir-

biri ardı sıra, birbirine takılmadan alt alta dizen de 

kim? Gaipten bir ses gelir kulağınıza “Kaşgarlı Mah-

mut.” Şaşırmıştım. “O da mı burada? “ 

diyecek oldum ama diyemedim. Sanki 

içimden geçenleri duymuştu. Divitini 

hokkasına yerleştirdi ve yavaşça başını 

kaldırıp bana baktı. Kızmış olduğunu 

zannettim ama yanılmışım: Hafifçe gü-

lümsedi, belli belirsiz bir şekilde başı-

nı önüne eğerek gözkapaklarını açıp 

kapadı. Dehşetli bir selamlama idi ve 

sanki “Takma! Mes’ele değil” diyordu. 

Bu gün Fatih İlçesindeki Millet Kütüp-

hanesinde bulunan Divani Lügati Türk 

isimli sözlüğün son maddesini tamam-

lamıştı o selamı vermeden önce.

 Sonra, yavaşça sağ elini sağ dizi 

üzerine koyarak destek aldı ve sol ayağı üzerine yük-

lenerek ayağa kalktı. Adeta, Lugatında açıkladığı “aya-

ğa kalkmak” maddesinin fiilen uygulanmasını gösterir 

gibiydi. Yakası turkuaz renkli İpek işlemeler ile süslü 

kaftanının etekleri savurarak yandaki kapıdan çıkıp 

gitti. Geride sadece milletinin hafızasını yazdığı ünlü 

Lugatı, hokkası ve diviti kalmıştı. 

Timur ismi bizlerin içini acıtıyor ama bir tarafta 

da gerçekler var. Orta Asya Medeniyetinin zirve yap-

tığı dönemde emirlik yapmış, Sibiryadan Hindistana, 

Çinden Ankara’ya, oradan Kahire’ye..kimse “ sen ne-

reye gidiyon hemşerim “ diyememiş. Ama bir mima-

rın önünde dize gelmiş :

Timur Han Anadolu’dan dönmektedir, Kahire’de 

İbni Haldun ile yaptığı siyasete dair sohbetin etkisi 

altında: Üzgün. Ama O’nu üzecek bir sürpriz daha 

bekliyordur Samarkand’da : Büyük hanımı Bibi 

Hanım’ın, Timur seferdeyken yaptırmaya başladığı 

cami-medresenin inşası çok yavaş gitmektedir. Me-

seleyi başmimardan sorar. Başmimarın Bibi Hanım’a 

gönlü kaymıştır. Sadece bir buse karşılığında hem ca-

miyi zamanında bitirecek hem de Buhara’ya 100 fer-

sah mesafeden caminin minarelerini Timur geri dö-

nerken görecektir. Bibi Hanım teklifi kabul eder ama 

buseyi yüzüne bir örtü örtmek suretiyle verecektir. 

Öyle de yapar. Ama hayat süprizlerle doludur.  Baş 

Mimar’ın aşk ateşi o denli yakıcıdır ki : dudaklarında-

ki hararet örtüyü de yakar, Bibi Hanımın yanağını da. 

Timur tarafından idam ettirilen Bibi 

Hanım, sade Asyanın değil dünyanın 

en yüksek ( 70 mt ) iki dev minaresi-

nin gölgesine gömülür, mezar taşı ise 

isimsiz bir fukaranın mezar taşı kadar-

dır ancak. Yüz fersah uzaktan görülen 

minarelerin dibindeki bir adım mesa-

feden fark edilemeyen mezar taşının 

yan yana oluşu, yok etme ile yaratma-

nın birlikteliğini hatırlatmaktadır fani 

gezginlere. Turkuaz kubbeli devasa 

minarelerin dibindeki bu küçük göste-

rişsiz mezar taşı. 

Anadolu seferi bir yönü ile Timur’u 

üzmüştür ama diğer bir yönü ile mutlu 

kılmıştır, hayat ile ölümün, yok etme-

nin ve yaratmanın ayrılmazlığı gibi.

 Timur, Kahire dönüşünde Hz Osman’a ait ol-

duğu söylenen Kelamı Kadim’i Samarkand’a getir-

miş. İşte şu cam fanusun altındaki, her bir sahifesi 

40*60 ebadında olan eksik Kur’an, üzerine Haricile-

rin Hz Osman’ın kanını akıttıkları Kur’an o Kur’an. 

Bazı sayfaları Topkapı’da, bazıları Londra’da bulunan 

Kur’an-ı Kerim. Sovyetler buKitabı yetmiş yıllığına 

Petersburg’a götürmüşler ama yeni idare geri alıp bu 

Kur’an Müzesi’nde sergilemeye başlamış. Hz Osman 

Kur’anından başka elli civarında 9,10 ve 11 yy ait, her 

biri ayrı güzellikte Kur’anlar var. İsim de entresan : 

Kur’an Müzesi ? Hiç duymamıştım.



 Bu yıllar tarihin bereketli yıllarıdır. Buhara yakın-

larındaki köylerden birinde yetim bir çocuk vardır. 

Zamanın ibresi 8. miladi yy dadır. Annesi ile Hacca 

gider ve hemen dönmez. Kırk yıl boyunca Hazreti 

Rasul’un sözlerini toplar bir koleksiyoncu hassasiyeti 

ile. Hem de ne toplama, rivayet odur ki : yetmiş bin-

den yediyüzbine kadar Rasul sözü topladığı ve ezber-

lediği söylenir. Tarihin en muhteşem söz koleksiyon-

cusudur. Hazreti Rasul Muhammed aleyhisselamın 

sözlerini toplamış, hadis ilminin kurucusu olmuştur. 

Daha sonra gelen büyük hadis hocaları olan Müslim 

ve Tirmizi Buhari’nin talebeleridir. Buharalıdır ama 

kabri Samarkand’da dır. Sovyetler döneminde yıkılan 

kabri, yeni idare tarafından, eski yerine ancak daha 

geniş ve gösterişli şekilde yeniden ya-

pılmıştır.

Bizde, kötüye bakmama gibi eğilim 

vardır. Gezi arkadaşlarımızın çoğun-

luğunda da bu huy ağır bastığı için 

devamlı türbe medrese, kervansaray, 

cami, yatır  gibi yerlerin dışında bir şey 

göremeyeceğimiz anlaşılmıştı. Yapacak 

tek şey, şartları olgunlaşınca ekipten 

ayrılmaktı. Bu olumsuz bir hareket ol-

duğu için halk dilinde “tüymek” ola-

rak vasıflandırılır ki biz de fiilimize en 

uygun sıfat olarak bunu seçtik ve tüy-

dük. İyiki de tüymüşüz birader . Meğer Buhara’nın bir 

de öteki yüzü varmış. Öteki yüzüne az çok aşina olsak 

da hiç görmediğimiz şeyler de gördük. Malumdur, 

Doğu Blokunda san’ata verilen değerin bir yansıması 

olarak rozet işinde bir hayli ileridirler. Proleter temalı 

rozetlerin envai çeşidi mevcuttur ama şimdilerde bun-

ları ancak antikacılarda bulabilirsiniz. Hukuku temsil 

eden bir rozet bulabilirmiyim diye etrafı karıştırırken 

gözüme tanıdık bir insan portresi ilişti. Gözüm ısı-

rıyordu, M. Kemal değildi çünkü sakalı vardı, Fatih 

değildi çünkü elinde karanfili yoktu, çıkaramayınca 

sordum: “Kim bu?” Aynı yazdığım gibi, burada Ana-

dolu Türkçesi konuşuluyor. Satıcı (Proleter bir mual-

limmiş, kendisi söyledi, yani eski kominis) “Avisenna” 

dedi. Benim anlamadığımı fark edince açıkladı: “Ali 

İbni Sina”.

Yani bizim bildiğimiz İbni Sina’nın adı Ali imiş ve 

muallimin anlattığına göre de Uzbek’miş. Avrupalılar 

Ali İbni Sina’yı kendi dillerine uyarlayarak Avicenna 

yapmışlar. İşin acı ve komik yanı ise benim bunu el-

lisekizinci yaşımda- öteki Buhara’yı tanımak isterken, 

tesadüfen- öğrenmiş olmam. Koministlerin idaresi sı-

rasında Avicenna (Ali İbni Sina) anmalarının hatırası 

bu rozeti basmışlar, ayıptır söylemesi ben de hatıra 

olarak satın aldım. 

Burada devlet kendi vatandaşına karşı çok güçlü, 

her şeyden anlaşılıyor. Mesela yemek yediğimiz lokan-

tanın bahçesindeki can çekişen bir dinazora benzeyen 

dut ağacına asılı küçük bir tabeladan bunu anlıyoruz 

bunu : “ Bu dut ağacı devlet koruması 

altındadır. 1477 yılında dikilmiştir.”  

Ağacın büyük bir bölümü kurumuş, 

çok az bir bölümü canlılığını koruyor.

Peki, bu Anadolu’lu gezginler için-

de esrarengiz yaşlı, kısa boylu, beyaz 

sakallı adam neyin nesidir? Herkesten 

ayrı gezmekte, çoğunlukla susmakta, 

az konuşmakta, zaman zaman coşku-

lu şekilde gülmekte, fırsatını bulduk-

ça ise gizlice ağlamaktadır. Bu duru-

mu gezginlerden Zonguldaklı görmüş 

geçirmiş bir göz fark etmiştir. Char 

(dört) Minare’nin ziyareti esnasında 

bir fırsatını bulur ve sorar  “Kusuruma 

bakma muhterem, haliniz dikkatimi 

çekti, herkesten ayrı gezmeniz, ken-

dinden emin tavrınız, dünya yansa bir çöp kibritiniz 

yanmayacakmış tavrınız, herkesle gülmeniz, fırsatını 

bulunca gizli gizli ağlamanız…istemeden şahit oldum 

ve bilmek istedim…?” dedi. Kısa bir sükut anı sona 

erince :

“Dünyam yandı, bir çöpüm dahi kalmadı, onun 

için kendimden eminim. Yalnız geziyorum çünkü 

farklı şeylere bakıyorum. Ağlamam lazım çünkü yüre-

ğimde biriken acılarımı gözyaları ile sağaltıyorum aksi 

takdirde acılarım yüreğimle birlikte beni de yakacak.” 

diye cevap verdi adam. Beriki tekrar sordu: “İyi de bir 

sebebi yok mu, belki elden bir şey gelir?” diye üste-

leyince yaşlı adam yine cevap verdi: “Sebebini bende 

arıyorum ama bulamıyorum… 

“Boşver, en iyisi ben sana bir şiir okuyayım: neyse 

o da bana kalsın.”

Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli



ebnem Hanım, “Mustafa bey her sayımızda üstad-

lardan genç hukukçulara mektup köşemiz var, bu 

sayı için de sizden bir mektup bekliyoruz” dediğinde, 

“Şebnem Hanım benim mektubum bir cümlelik olabi-

lir. O cümle de ‘gençler, bana bakın meslekte benim gibi 

yapmayın yeter,’ olur”, dedim.

Bu giriş latife değildir. Şunun için: Mesleğe 30 – 40 

– 50 yılını vermiş üstadların bazen öğüt içeren bazen 

anılarından oluşan kitaplarını ya da süreli yayınlarda-

ki yazılarını okurum. Genelde meslektaşlara; işlerini 

ciddiye almalarını, sürekli müvekkili ile aralarında bir 

tür mesafeyi korumalarını, aldığı işin mahiyetini, sınır-

larını, ücretini belirleyen yazılı bir sözleşmeyi mutlaka 

yapmalarını, işin safahatından Müvekkilini haberdar 

etmelerini önerirler. 30 yıla yaklaşan meslek hayatım-

da ben bunların büyük çoğunluğunu yapmadım. Bunlar 

kuşkusuz önerilmesi gerekenlerdir de, benim yapamadı-

ğımı ben nasıl önerebileyim.

Kendimi yokluyorum, bunları yapamamaktan dola-

yı, bu hattı hareket tarzımla, ekonomik, psikolojik ka-

yıplarım oldu mu? Çok. Peki pişman mıyım? Asla. Ama 

bu, “genelde böyle olunmalıdır”, şeklinde bir öneri değil, 

kendime yönelik subjektif karar. Çelişki gibi gözükse de, 

ben mutmainim. 

Yine, bir çelişki görünümü daha; Şemseddin Ağabe-

yinin kucağında bulduğu borusu gibi, cübbeyi giydiğim 

güne kadar, bir günün bir anında dahi yapmayı düşün-

mediğim mesleği, hasbelkader, ya da elin mahkum kuca-

ğımda buldum. Ama geçen otuz yılıma bakıyorum da, iyi 

ki bu mesleğin mensubu olmuş, bu mesleği ifa etmişim 

diyorum. (Şebnem hanım yeri gelmişken Size bir tüyo; 

Şemseddin Ağabeyden mektup isterseniz, gençlerin çok 

farklı ufuklarla karşı karşıya kalacağından eminim.)

Neden mi? Düşünüyorum da, daha doğrusu hep dü-

şünmüşümdür; İnsanoğlunun dönüşünde vereceği hesap 

“hak”tır, “haklar”dır. Malumunuz “hukuk” haklar de-

mektir. Dünya, hayatıyla birlikte bütünüyle geçicidir, 

yokluğa mahkum olacaktır, kalıcı olacak olan, bizi ta-

kip edecek olan, o hayatın hukukudur.

Bir de, dünyada hukuk’a en çok insanlar muhtaç-

tır. Bu akıl sahibi olmalarının, sorumlu bulunmalarının 

gereği olduğu gibi, hilkatlerinin özelliği gereğidir de. 

Dünyada , iradi varlıklardan insanoğlunun dışındaki-

lerin yapabileceği hukuksuzluk belki haksız beslenme-

den, belki haksız barınmadan ibarettir. Ama hukuksuz 

davranan insanın, diğerlerinin hakkını gözetmeden ha-

reket eden insanın, hukuksuz şekilde elde etme isteği, 

dünyadaki diğer iradi varlıklar gibi beslenme, giyin-

me, barınma, gezinme şeklindeki hayatın ikamesi için 

tabii olan ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı kalmaz. 

Çünkü, hukuksuz insanda tahakküm tutkusu vardır. 

Tahakküm tutkusunun da sınırı yoktur. En basitinden, 

hak edip etmediğini düşünmeden mal edinmeden tutun 

da, her şeyin sahibi olmaya kadar, hatta ilahlaşma eği-

limine kadar gider. İşte onun için, dünyadaki diğer ira-

di varlıklarda da sorumluluk bulunsaydı dahi, yine de 

dünyada hukuka en çok insanlar muhtaçtır.

Burada bize düşen esaslı sınav, bilerek, farkında 

olarak haksızlığa alet olmamaktır. Bu espri, temel hattı 

hareket tarzımız olduğu müddetçe, dünyada en güzel, en 

değerli mesleğin mensubu olduğumuzu bilelim. Allah’a 

dünya tiyatrosunda bize bu rolü verdiği için şükredelim, 

dua edelim. Çünkü, insanlar arası ihtilafta, haklının 

hakkını elde etmesi, mazlumun savunulması ve zulüm-

den korunması sürecine katkıda bulunulması, bu şekilde 

adaletin ikamesine vesile olunması, bu mesleği en değer-

li kılan hususiyettir. Ve de bu mesleğin gereği gibi ifası; 

dünyada en kalıcı, en anlamlı eylemdir.



143DEAL HUKUK  

Kitap
Gerçek hürriyet, hakka köleliktir. Hz. Ali

E rciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ö retim üyelerinden olan Dr. Ak�n 

Ünal taraf�ndan kaleme al�nan bu kitap-
ta Kelepçeleme Sözle meleri kavram�, 
Türk Hukukundaki, Mukayeseli Hukuk-
taki yeri ile ilgili son derece aç�klay�c� 
bilgiler verilmi tir. 

Kitab�n ba l� �na bakarak Kelepçe-
leme Sözle melerinin bir sözle me türü 
oldu u akla gelebilir. Ancak Kelepçe-
leme Sözle meleri bir sözle me türü 
de ildir. Sözle melerde kararla t�r�lan 
hükümlerden dolay� sözle menin taraf-
lardan birinin ekonomik özgürlü ünün 
genel ahlaka ayk�r� say�lacak kadar a �r� 
derecede s�n�rlanmas� ve bu sebeple di-
er taraf�n keyfine tabi olur hale gelme-

si olarak tan�mlanmaktad�r.  
Kelepçeleme Sözle meleri’nin te-

meli Alman Hukuku’na dayanmakta-
d�r ve bu kavram Alman Hukuku’nda 
Knebelungsvertrag veya Knebe-
lungsvertrage olarak belirtilmi tir. 
Kavram�n kökeni ‘knebeln’ fiili olup 
sözlük anlam� “ba �rmas�n� önlemek 
için a z�n� t�kamak ya da kapamak”d�r. 
Almanca – Türkçe sözlüklerde ise, fahi  
artl� sözle me ya da kar � taraf� çaresiz 

k�lan sözle me, kar � taraf�n elini kolu-
nu ba layan sözle me olarak tercüme 
edilmi tir.  

Ö retide Kelepçeleme Sözle mele-
ri, Bo azlama Sözle meleri, Kölele ti-
ren Sözle me, Bo azlama Sözle meleri, 
Kördü üm Sözle mesi, Cendere Sözle -
meleri, K�sk�vrak Ba lama Sözle meleri, 
Kelepçeleme (K�sk�vrak Ba lama) Söz-
le meleri, Kelepçeleme Sözle meleri 
olarak kullan�lm� t�r. 

Ö reti ayr�ca a �r� ölçüde ba l�l�k 
ve borçlunun iktisaden mahv�na sebep 
olma gibi terimleri de kullanm� t�r. 

Yarg�tay Kararlar�2 incelendi inde 
de herhangi bir terim ya da tabir kulla-
n�lmadan a �r� ölçüde ba l�l�k ve borçlu-
nun iktisaden mahv�na sebep olma gibi 
terimler kullan�lm� t�r. 

Kelepçeleme Sözle meleri ile en 
kapsaml� karar 1974 tarihli Hukuk Ge-
nel Kurulu Karar�d�r3. 

Bu kararda taraflarca kararla t�-
r�lan cezai art�n borçlunun – tacir 
olsa bile – iktisaden mahv�na neden 
olacak derecede a �r ve yüksek ise 
genel ahlaka ayk�r� say�lmas� ve 
cezai art�n tamamen veya k�smen 
iptal edilmesi gerekti i belirtilmi tir. 

Kelepçeleme Sözle meleri kavram�-
na 1994 y�l�na kadar rastlamak müm-
kün olmam� sa da bu anlama gelecek 
ibareler kullan�larak kararlar verilmi tir. 
1994 tarihli 19. Hukuk Dairesi karar�n-
da4 ise kelepçeleyici olup olmad� � de-
erlendirilerek bu ifade kullan�lm� t�r. 

 Kelepçeleme sözle meleriyle ta-
raflardan zay�f olan taraf�n ekonomik 
faaliyet özgürlü ü a �r� derecede za-
y�flat�lmaktad�r. Zay�f olan taraf güçlü 
olan tarafa ba �ml� hale gelmektedir. 
Ki inin sözle me sebebiyle dü tü ü bu 
durum kelepçeleme halini olu turmak-
ta; buna da kelepçeleme sözle meleri 
denmektedir. Bu durumu sözle me öz-
gürlü ü kavram� içerisinde de erlendir-
mek mümkündür. K�saca kelepçeleme 
sözle meleri, sözle me özgürlü ünün 
bir s�n�r�d�r. 

Genel ahlaka ayk�r�l�k halleri, dokt-
rinde çe itli tasnife tabi tutularak ele 
al�nmaktad�r. Bunlardan biri olan ki inin 
ahsi ve ekonomik özgürlü ünün kabul 

edilemeyecek derecede s�n�rlanmas� 
bu kitapta konu edilen ‘kelepçeleme 
sözle lemeleri’nin özünü olu turmak-
tad�r. Örne in, kapsam� ve s�n�rlar� be-
lirlenmemi  rekabet etmeme yasaklar� 
bunlar�n ba �nda gelir. Ayr�ca kabul edi-
lebilir zaman ölçüsü ile s�n�rlanmam�  
olan ahsi edimler de bu kabildendir. 

Bir sözle mede kelepçeleme halinin 
varl� �n�n tesbit edilmesinde ilk kriter 
ekonomik özgürlü ün veya varl� �n 
tehlikeye girmi  olmas� bir di eri ise 
sözle menin süresidir. Bunlardan ba ka 

di er baz� haller de 
kelepçeleme halini 
meydana getirebilir. 
Kitapta bu konulara 
ait ayr�nt�l� aç�kla-
malar mevcuttur. 
Ancak unu söyleye-
biliriz ki yazar süre 
ve di er unsurlar�n 
tek ba �na ba lay�c� 
birer kriter olmad�-
�n� bir sözle me-

nin kelepçeleme 
sözle mesi olarak 
kabul edilebilmesi 
için yegane kriterin sonuç itibariyle ki-
inin ekonomik özgürlük ve varl� �n�n 

tehlikeye girmi  olmas� oldu unu söy-
lemektedir. Ayr�ca bir sözle mede yer 
alan maddelerden hiçbirisi tek ba �na 
kelepçelemeyi meydana getirmezken 
hep birlikte de erlendirildi inde ki inin 
ekonomik özgürlük ve varl� �n� tehlike-
ye atan bir durum olu turuyor ise bu 
sözle menin de bir kelepçeleme sözle -
mesi olaca �n� vurgulamaktad�r.

Kelepçeleme Sözle meleri isimli 
eserde mukayeseli hukuka da ayr�n-
t�l� olarak yer verilmi tir. Adalet Yay�-
nevinden bas�lm�  olan Kelepçeleme 
Sözle meleri isimli bu eserin, hukuk 
ö rencileri, akademisyenler ve bilhassa 
avukatlar için oldukça faydal� olaca � 

tart� mas�zd�r. 

 
Dipnotlar
1 Avukat, İstanbul Barosu, İstanbul Ticaret Üni-

versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hu-

kuku Yüksek Lisans öğrencisi. 

2 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 6.3.2002 tarih 

2001/10578 E., 2002/2892 K., Yargıtay 15. 

Hukuk Dairesi’nin 7.4.1997 tarih 1997/248 E., 

1997/1891 K., Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 

3.10.1995 tarih 1995/6697 E., 1995/8368 K.,

3 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20.03.1974 

tarih ve 1970/T-1053 E., 1974/222 K. Sayılı 

kararı.   

4 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 25.11.1994  ta-

rih 1994/6497 E., 1994/11467 K.

 Türk Hukukunda Yeni Bir Kavram: Kelepçeleme Sözle meleri 
Av. Mustafa T�rt�r1
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7 ya �ndaki k�z�m ve 2 ya �ndaki 
o lum neredeyse ekran�n içi-

ne girecekler. ki saattir fare kaç�-
yor kedi ise pe inden helak oluyor. 
Bizimkiler öylesine kapt�rm� lar ki 
kendilerini ba �ndan ay�rmak müm-
kün de il bilgisayar�n.

William Hanna ve joseph 
Barbera’n�n 70 y�l önce yaratt�klar� 
karakterler, yarat�c�lar�n� da topra-
a verdikleri halde k�s�r döngü h�z 

kesmeden devam edip duruyor. 
Kim bilir daha kaç nesil bu kovala-
macayla çocukluklar�n�n en güzel 
ça lar�n� geçirecek. 

Bizim de çocuklu umuzu süsle-
yen William 2001 y�l�nda 90 ya �n-
da, Joseph ise 2006’da 95 ya �nda 
ölüp topra a kar� m� lar. çimden 
rahmet okumak geliyor milyarlarca gülücük ad�na. 
Ama birden Hz. Nuh’u hat�rl�yorum. Sonra brahim’i. 
Daha sonra Rabbime havale ediyorum ikisini de. 
“Rabbim bildi i gibi yaps�n” diyorum içimden. Niha-
yetinde O, her iyili in ve kötülü ün kar �l �n� veren, 
i iten ve bilendir.

 - K�z�m yeter art�k. Biraz da kitap oku diyerek 
bilgisayar� çekiyorum önüme. Art�k kitab�m�z da bilgi-
sayar, hocam�z da, rehberimiz de. E lencemiz, mele-
imiz, eytan�m�z, sa  kolumuz, gözümüzün bebe i, 

ayr�lmaya k�yamad� �m�z sevgilimiz, her eyimiz...
“Acaba hangi kitab� açsam?” diye dü ünürken 

birden akl�ma kibritçi k�z geliveriyor. 
Karar k�l�yorum kibritçi k�zda. Hey gidi kibritçi k�z! 

Neler payla m� t�k sen son nefesini verene kadar. Se-

ninle ilk kez ne zaman tan� m� t�m 
hat�rlam�yorum. Ancak seni tan�-
d� �m zaman bana hiç de yabanc� 
gelmemi tin halbuki. So u un ne 
demek oldu unu, lastik ayakka-
b�m�n içinde donmaya yüz tutan 
ayak parmaklar�mdan biliyordum. 
Senin de elbisen inceydi, üzerinde 
kal�n paltolar yoktu benim de. 

 Annen, y�rt�lan elbiselerine 
yama yapm� t� hat�rlarsan, benim 
annem de benim giysilerimi yama-
lard�. Ne yalan söyleyeyim bazen 
utan�rd�m yamal� elbiseyle gezmek-
ten. Senin de baban yoktu benim 
de. Sen, para kazan�p eve üç be  
kuru  götürmek için kibrit satmak 
zorundayd�n. Yoksa evde annen ve 
karde in aç kalacakt�. Dört gözle 

bekliyorlard� yolunu. 
 Çok ükür benim, seninki kadar a �r bir yüküm 

yoktu. Para kazanmasam hiç kimse açl�ktan ölme-
yecekti. Ancak ben de çal� mak zorundayd�m. Sen 
kibrit satard�n ben de simit. Bazen okuldan dönünce, 
eski bir kemer çak�l�, tahta zeytin kasas�ndan boz-
ma boya sand� �m� s�rtlay�p dola �rd�m kahve kahve. 
Elimde terlikler girerdim kap�dan içeri. Masalarda 
pinekleyen, iskambil sava lar� yapan ya da ayazdan 
kaçarak s�cak bir kö ede çay�n� yudumlayan insanlara 
elimdeki terlikleri uzatarak “boyayay�m m� abi?” diye 
sorar bir yandan da duman bulutlar� aras�nda �s�nma-
ya çal� �rd�m. n allah insafl� bir garsona denk gelirim 
de daha girer girmez kovulmam kahveden diye dua 
ederdim. Poyrazdan ellerimin üzeri kösele gibi olur 

K BR TÇ  KIZ
Av. Bilal KOLDA

Annen, y�rt�lan elbiselerine 
yama yapm� t� hat�rlarsan, 
benim annem de benim giy-
silerimi yamalard�. Ne yalan 
söyleyeyim bazen utan�rd�m 
yamal� elbiseyle gezmekten. 
Senin de baban yoktu benim 
de. Sen, para kazan�p eve 
üç be  kuru  götürmek için 
kibrit satmak zorundayd�n. 
Yoksa evde annen ve karde-
in aç kalacakt�. Dört gözle 

bekliyorlard� yolunu. 
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İtaat etmeyi öğren ki, hür olmayı öğrenesin. Goethe

minik minik kanard�. Ertesi gün boya kal�nt�l� ellerle 
ç�kard�m ö retmenimin kar �s�na. 

 Aradan geçen uzun y�llar boyunca belki birkaç 
defa rastlam� t�m sana. Ancak bugün seni k�z�mla 
tan� t�rma zaman�yd� i te. Seni mutlaka k�z�m da se-
vecekti okuyunca.

- Hadi bakal�m k�z�m. Benim çok sevdi im bu hika-
yeyi oku sonra da bana anlat. dedim.

 Beyaz Nur’um hikayeyi sesli sesli okurken, birden 
baz� eyleri anlamad� �n� hissettim. Hemen araya gi-
rip okudu u eyleri izah etmeye çal� t�m. 

 Allah’tan kibriti görmü tü birkaç defa. Kibritçi 
k�z�n neden di er çocuklar gibi kartopu oynamay�p 
da kibrit satt� �na a �rm� t�. Halbuki herkesin babas� 
vard� ve babalar çocuklar�na istemedikleri kadar ek-
mek, elma, portakal, muz, çikolata ve dahi canlar� 
ne çekerse al�rlard�. Hem parmaklar�n so uktan s�zla-
mas� nas�l bir eydi? Evet ü ümenin ne oldu unu bi-
liyordu ama donmak da neydi? “Yama” ne manaya 
geliyordu? Neden insanlar delinmi  elbiselere ba ka 
kuma  dikiyorlard� ki? Bir elbise delindi i zaman ya 
at�l�r ya da parçalanarak temizlik bezi yap�l�rd�. 

Sonra kibritçi k�z bir kibrit çakm� t� �s�nmak için. 
Derken kendini bir hayale kapt�rm� t�. Odun yanan 
bir odadayd�, amdanlar yan�yordu ve odan�n içi gün-
düz gibiydi. yi de odan�n içinde nas�l odun yanard�? 
Neden yakm� lard� odunu? Kalorifer yok muydu? 
amdan’�n ne manaya geldi ini ö rendik ama odada 

neden lamba de il de mum yan�yordu? 
 Kibritçi k�z bir ba ka kibriti çakt� �nda bir y�ld�z 

kaym� , gökyüzünde bir yay çizerek uzakla m�  ve 
sonra sönmü tü. Sahi y�ld�z nas�l kayard�? Bu yaz 
köye gitti imiz zaman y�ld�zlar� seyretme f�rsat� bul-
mu tuk ama kayan bir y�ld�za rastlamam� t�k hiç. Na-
s�l izah edebilirdim ki y�ld�z�n kaymas�n�? Elimi havaya 
kald�r�p “bak ööyle” diyerek bir hareket yapt�m. Bil-
mem anlayabildi mi?

 Anlayabildi mi bilmem ama bugün ben bir ey 
anlad�m ki bizler çocuklar�m�zla ayn� zemine bas�yo-
ruz ancak farkl� dünyalarda ya �yoruz.

Ben, cep telefonuyla yakla �k oniki y�l önce tan� -
m� t�m. Hayat�m�z o kadar h�zla de i iyor ki art�k biz 
bile “Eskiden cep telefonu olmadan insanlar nas�l 
ya �yormu ?” sorusunu soruyoruz kendimize. Öyle 
ki bakkala giderken bile ceplerimizi yoklama reflek-
si kazanm� �z. nsanlar eskiden do acak bebekleri 
için patik örerken imdi facebook hesab� aç�yorlar. 
Teknolojik bir ürünün ömrü ancak bir iki y�l sürüyor. 
Halbuki babam rahmetli daha ben do madan evvel 

telefona yaz�lm�  ve yirmi y�l sonra evimize ba lanan 
telefonu görmeye ömrü vefa etmemi ti. 

Çevremizde meydana gelen de i iklik üphesiz 
ki hayat tarz�m�z�, alg�lar�m�z� ve dü ünce dünyam�-
z� da de i tiriyor. Bu sebeple bizim çocukken a �r� 
derecede de er verdi imiz eyler günümüz çocuklar� 
için hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. Biz on ya la-
r�nda teker çevirerek e lenirken günümüz çocuklar� 
pikni e bile gitseler cep telefonu ya da bilgisayar ar�-
yorlar. Bizler zaman�nda belediye otobüslerine dahi 
g�pta ile bakarken imdi iki velet araban�n arkas�na 
s� may�p kavga ediyor.

Hiç fark�nda de iliz ama bizim dünya alg�m�zla 
çocuklar�n dünya alg�s� aras�nda fersah fersah fark 
var. Biz, hayat�m�z boyunca ya ad�klar�m�z� ve gör-
düklerimizi, çocuklar�m�z�n da bildi ini ve anlad� �n� 
zannediyoruz. Ayn� ekilde onlar�n kafas�ndaki dün-
yay� tan�madan çocuklar�m�z� tan�d� �m�z� iddia edi-
yoruz.

Art�k kibritçi k�z çok yabanc� çocuklar�m�za. Ömer 
Seyfettin’in “ka a �”s� ne anlam ifade edebilir ki? 
Haks�zl� a u rayan Hasan’�n duygular� ve karde inin 
pi manl�klar�, bir kap� bulup da girer mi acaba çocuk-
lar�m�z�n kalbine? Yoksa onlar Winx Club k�zlar�ndan 
biri olup Selena’n�n gizemli dünyas�nda yolculu a 
ç�kmay� m� tercih ederler?..

Aradan geçen y�llar sonra sana te ekkür etmek 
istiyorum kibritçi k�z. Çünkü senin sayende bugün, 
çocuklar�mla ve ba ka çocuklarla tan� maya karar 
verdim. Çünkü çocuklar�m�z, biz onlar� tan�d� �m�z 
kadar bizimdir. Bir elmas ustas�, ortaya mükemmel 
bir elmas koymak isterse, öncelikle elindeki ekilsiz 
ta �n zay�f noktas�n� bilmek zorundad�r. Aksi halde 
ters taraftan vuraca � bir darbe, ta �n da �l�p gitme-
sine sebep olur. Çocuklar da böyledir i te...
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E vet, evet a k böyle ba l�yor.
Yanm�  bir orman�n üzerindeki duman� da �tma 

arzusuyla.
Rüzgar olup onu nefeslendirme heyecan�yla.
Ac�lara dokunma ve onlar� iyile tirme duygusuyla.

“Bazen ama bir insanla bir ey olur.
K�sa süren bir ey.
 ki geyi in s�çray�p havada öpü mesi gibi.
Baz� insanlarla y�llarca görü sen de bir ey olmaz” 

diyor ya air (Lale Müldür, Saatler ve Geyikler) bazen bir 
insanla kar �la �yor, ne oldu unu anlamadan kalbinin 
labirentlerinde dola maya ba l�yorsunuz.

Gördü ünüz her ac�da ona daha çok yakla �yor, 
kendi rüzgar�n�zla kalbinize dü en alevi büyütüyorsu-
nuz.

Zamanla öyle bir sevgiyle doluyorsunuz ki, onu “bir 
menek e gibi gö sünüzde yat�rmak”, orada  unutu un 
bahçesine girece i bir uykuya dal� �n� izlemek istiyorsu-
nuz.

Ü üyen yüre ini sevginizle örtmek, ya l� gözlerin-
den öpmek, üzülme demek istiyorsunuz.

Sanc�dan k�vranan midesi için naneli bir yo urt çor-
bas� yapmak, zonklayan ba �ndaki a r�lar� ritmik bir e-
kilde dola t�rd� �n�z parmaklar�n�zla yapaca �n�z masaj-
la bir nebze olsun rahatlatmak istiyorsunuz.

Güzel ninnilerle kuca �n�zda uyutmak, tazelenerek 
gözünü açana kadar k�p�rdamadan öylece onu seyre 
dalmak istiyorsunuz.

Yüklerini kabuslar�nda b�rakmas�n� diliyorsunuz.
Boncuk boncuk terini her sildi inizde bir ac�s�ndan 

kurtulmu  oldu unu dü ünüyorsunuz.
Ac�lar�na dokundu unuzu, birer birer iyile tirdi inizi 

san�yorsunuz.
Uykuya yenilmiyor, sabaha kadar onu izliyorsunuz.
Yüzünün her halini ezberliyorsunuz.
De i ti ini, yenilendi ini ve bunun sizin kuca �n�zda 

oldu unu görüyorsunuz.

Sonra o yeni yüze bir buse konduruyorsunuz.
Nefesinizle uyan�yor ve ilk sizi görüyor gülümseyen 

gözleri.
O tebessümü bir plaket edas�yla al�p havaya kald�r�-

yor, büyüterek canl� bir günayd�n�n içine koyuyorsunuz.
Tazelenmi  bir ruhun öpücü üyle sabah�n serin rüz-

gar�n�n içinizin yaralar�n�n üzerinde tatl� gezini iyle sar-
ho  oluyorsunuz.

Güne i seyrediyorsunuz sonra.
Her sabah � �lt�yla do u unu seyretmedi inize hay�f-

lan�yorsunuz dakikalarca.
Bin y�l sürecek bir masal�n ba lad� �n�, a k�n � � �n�n 

ac�lar�n�z� y�kad� �n� dü ünüyorsunuz.
Sevginin en iyi çözüm, a k�n en kolay iyile me meto-

du oldu unu bir kez daha kabul ediyorsunuz.
“Unutma bahçesi”nde iyile tirdi iniz adam�n iyili ini 

gördükçe siz de iyile iyorsunuz.
“Konu ulan a k�n bo , gösterilen a k�n kar � konul-

maz oldu unu” fark ediyorsunuz.
Zamanla “bir ba kas�n�n ruhunun derinliklerine dal-

d� �n�zda” su yüzüne ç�kard� �n�z ac�lar�n kendinizin ol-
du unu görüyorsunuz.

Aynadan bir köprü kuruyorsunuz, a k�n matemati-
iyle.

Kalplerinizin etraf�ndaki surlar�, surlar ard�ndaki yan-
m�  ormanlar�, ölmü  ku lar� görüyorsunuz.

Kay�plar�n�za beraber a l�yor, gözya �n�n ipiyle daha 
da ba lan�yorsunuz.

Her ba la, ac�lara dokundu unuzu, onlar� kaz�d� �-
n�z�, iyile tirdi inizi, iyile ti inizi san�yorsunuz.

“A k�n erke i eritti i, kad�n� diriltti i “söylenir ya, 
onun eriyip kaybolan ac�lar�ndan yapt� �n�z zafer tac�n� 
gururla tak�yor, kutlamalar yap�yorsunuz.

Her kutlama co kunuzu artt�r�yor, dolu dizgin ko -
maya ba l�yorsunuz.

Onu daha da iyi etmeliyim, daha fazla vermeliyim, 
daha fazla sevmeliyim diyorsunuz.

Birdenbire bütün hayat�n�z oluyor, sizse onun unut-
ma bahçesinde güzel kokular saçan bir gül.

A k K�sa Bir Gölgeliktir Dünyada
Handan GÜLER

“Rüzgar hediye edilebilseydi eğer
Sana rüzgarı hediye etmek isterdim”(Lale Müldür)
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Zamanla bunu fark edince, üzülüyor, yetinmiyor, 
yediremiyorsunuz.

Bütün bahçeyi istiyorsunuz.
Hayat�n�z� teslim etti iniz gibi, hayat�n� teslim almak 

arzusuyla doluyorsunuz.
Vermek istemiyor tabi.
Gülümsün, diyor.
Hay�r diyorsunuz, ben senin her eyinim, unutma 

bahçenden ac� ayr�k otlar�n� ellerimle temizleyenim, 
seni ferahlatan�m.

Kokunda bahar� yeniden duydum, diyor.

Gö ü yeniden gördüm, renkleri fark ettim sende, 
gülümsün.

Hay�r, diyorsunuz yine.
Bahçenim, her eyinim, sen benimsin, ben senin.
Susuyor sonra…Donuyor hareketleri, gözbebekle-

rindeki � �kla beslemiyor gülüm dedi ini adam.
Hemen pes etmiyorsunuz, bekliyorsunuz , bahçenin 

sahibi elinize teslim etsin diye istedi inizi.
Zaman biranda yakla t�rd� � kalbleri ayn� h�zla uzak-

la t�rma tela �na dü erken, bahçe güzel kokulara, gül, 
suya hasret günlerde için için s�rt�n� dönüyorlar birbir-
lerine.

Neden sonra peki diyorsunuz, gülünüm, elinizi uza-
t�yorsunuz, s�cac�k bir kavu ma arzusuyla veriyor yüre-
ini adam da.

te o anda tek bir hareketle dikeninizi bat�r�yorsu-
nuz kalbine.

Bir anda her yer k�rm�z�ya boyan�yor, bir diken bir 
kalbi nas�l bu kadar kanat�yor buna siz bile inanam�yor-
sunuz.

Yüre inizden akanlara, onun kalbinden ak�tt�klar�n�-
za a �r�yorsunuz.

yile tirdi inizi sand� �n�z yaralar�n�z�n hala orda ol-
du unu, ac�lara dokunulamad� �n� anl�yorsunuz.

Ebed memleketine gidilen yolda, dünya nas�l bir 
gölgelikse insano luna, a k�n da öylesi k�sa bir gölgelik 
oldu unu görüyorsunuz.

Ac�lara dokunman�n imkans�zl� �n� kavrarken surlar�-
n�z� tekrar örüyor, ölen ku u gömüyorsunuz.

 Nietzsche’nin sözünü hat�rl�yorsunuz: “ nsan arzu-
lar�n� sever, arzulad�klar�n� de il.”

Her bahçe ve her gülün hikayesinin ayn� sonla sonlan-
d� �n� görünce ya serpilip boy att� �n�z bahçede dikenli 
de olsa bir gül olarak durmay� seçiyor, bahçeye kokunu-
zu da �t�yor, onun verdi i kadar suyla yetinmeyi ö re-
niyorsunuz bu masal�n sonunda ya da topra �n�z� terk 
edip ba ka bahçeler ararken zaman�n solduruculu una 
mahkum oluyorsunuz, vatans�z, topraks�z orda, burda.

Bahçenin sahibi ise, unutma bahçesi diye bir yer 
olmad� �n� hat�rlayarak, “yaln�zl� �n mutlu gerilimine” 
dönüyor usulca.

 Güllerin ne kadar güzel, cazibedar ve çe itli olsa 
da dikenli oldu unun fark�ndal� �yla yakla �yor bundan 
sonra.

Bahçesinde durmay� seçen güle vefas�zl�k yapm�yor, 
gül onu kanatsa da.

Seviyor onu, kokluyor sonra, hem ac� hem bals�n di-
yerek yat�r�yor ba r�na, yat� t�r�yor sabr�yla.

Ve kula �na f�s�ld�yor gülün, a k k�sa bir gölgeliktir, 
ebed yolculu unda.
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AKILALMAZ B R DD A:

“ONLAR BUNLARI HAKED YORLAR”
Av. Ferhat TOPAZ K

G ücü elinde bulunduranlar gü-

cünü koruyup, geliştirmek 

üzere her yola başvururlar. İnsanları 

etkilemek, kendi yandaşı yapmak 

veya yandaşı yapamıyorsa korkut-

mak bu etkilem sürecinin en tabii 

işlevidir. Bu tabii işlevde de tarih bo-

yunca propaganda metotları devreye 

girmektedir.

Propaganda,latince bir terim 

olan fi de,yani “inancı yaymak”tan 

türemiştir.Yani,İnancı yayarak, yan-

daş edinmekten.

Günümüzde propaganda metod-

ları arasında mesajın yayılmasında 

en yararlı olanı, herkesin bildiği gibi 

görsel iletişim aletlerinden televizyon ve onun asli un-

suru olan Sinemadır.

Sinema,keşfi nden itibaren izleyici kitlesine, yapa-

nın mesajını da içinde barındıran bir truva atı misali 

“inancı yayma” noktasında büyük yararlar sağlamıştır.

Hollywood, sinema sektörünün mabedi konu-

munda olmakla aslında düz bir mantıkla propagan-

da sektörünün de tam ortasında yer alır. Esas önemli 

soru işte burada sorulmalıdır. Acaba Hollywood ne-

yin “inancını yaymakta” veya daha farklı bir bakış 

açısıyla kimin inancına,mesajına,propagandasına 

hizmet etmektedir?

Amerikan sineması gündeme bağlı olarak ve toplu-

mu hangi mecraya yöneltmek istiyorsa o yönde sine-

ma yapmayı kendine görev bilmektedir.

Soğuk savaş sonrası 11 Eylül ile birlikte oluştu-

rulan yeni düşman Hollywood sineması için de yeni 

malzeme olarak fi lmlerde kullanılmaya başlandı.

Yeni düşman yani terörist, artık 11 Eylül’ün mü-

sebbibi gösterilen doğu toplum insanları -Amerikalı 

olsa dahi - köken olarak müslümanlardır.

Akılalmaz olarak Türkçeye çevri-

len “Unthinkable” da bu doğrultuda 

bir fi lm.

Film’in konusu genel olarak 

bir terörist tarafından gizlenen üç 

atom bombasının ABD’nin en bü-

yük kâbusu haline gelmesi üzeri-

ne... Henry (Samuel Jackson) gö-

revi Amerika’nın ulusal güvenliğini 

tehdit edebilecek teröristleri sorgu-

lamak olan bir ajandır. İşkence ile 

konuşturmak en büyük meziyeti-

dir. Helen ise (Carrie-Anne Moss ) 
FBI’ın şevkatli yüzünü barındıran 

ajanlarından biridir. Her iki ajan 

bu sefer birlikte çalışmak zorunda-

lar. Arap kökenli Müslüman bir Amerikan vatandaşı 

olan Steven (Michael sheen) istedikleri yapılmazsa üç 

A.B.D. eyaletini havaya uçurmakla tehdit eder. 

Akılalmaz adlı fi lm “terörist” Steven’ın üç büyük 

Amerikan şehrine birer nükleer bomba koyduğunu 

video kaydı ile bildirmesi ile başlar. Steven’nın yerleş-

tirdiğini iddia ettiği bombaların patlamasına beş gün 

kala kendini bir alışveriş merkezinde yakalatması ile 

fi lm aksiyon kazanır.Steven planı gereği kendini ya-

kalatmıştır.Sorguya alındığında FBI ‘ın şevkatli yüzü 

Helen “terörist”i konuşturmak istese de konuştura-

maz.Daha sonra işkenceci Henry gelir ve fi lm size, 
‘işkence’de Amerika ve insanlarının güvenliği için 
ne kadar ileri gitsek de mübahtır’ ı kanıtlayarak 
anlatmaya girişir. 

Steven diğer adı Yusuf isteklerinin yapılması ha-

linde bombaların yerini söyleyeceğini açıklar ve en 

büyük isteği Amerika’nın Ortadoğu politikasından 

vazgeçmesidir. Filmin başında Henry “adamın anlaş-

masını kabul edin siz zaten teröristlerle hep anlaşı-

yorsunuz” diyerek Amerikan hükümetine de eleştiri 

getirir.
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Özgürlük istemiyorum, özgürlükler istiyorum. H.Balzac

Ancak hükümet yetkilileri Henry’nin eleştirisini 

duymazdan gelerek, Yusuf’u onun ellerine işkence ile 

konuşturması için teslim eder. Ajan Helen işkence ya-

pılmasına karşı olmakla birlikte yakalanan Steven’ın 

bir türlü konuşmaması ve hükümetin baskısı netice-

sinde zor da olsa teslim olmak zorunda kalır.

Film sırasında empati kurmanız istenir. Siz ya şeh-

ri kana bulamak için bomba yerleştirdiğini iddia eden 

terörist’in yerine kendinizi koyacaksınız ya da insan-

ları kurtarmak için işkencecinin. Amerikan rüyasını 

kurtarmak için işkence kaçınılmaz olarak gösterilir.

İşkenceler sırasında Yusuf’un işkencecisine söyle-

diği sözler aslında her şeyi anlatır.

“- yap haydi yap !! ülkemi seviyorum ama siz 

içine ediyorsunuz. dinimi seviyorum ama siz dinime 

tüküyorsunuz. şunu unutmayın , buradayım çünkü 

burada olmak istiyorum. kendimi yakalattım çünkü 

ben korkak değilim. bana işkence edecek herkesle 

yüz yüze olmak istedim. bana barbar diyorsunuz. siz 

nesiniz? ne yani 50 sivili öldürdüm diye gözyaşı mı 

dökeyim? 

siz her gün o kadar kişiyi öldürüyorsunuz !

nasıl bir hismiş brody. bu benle ilgili değil sizle ilgili 

! nasıl bir hismiş , burada sizin yetkiniz yok , yok ! 

burada tek bir yetkili var o da siz değilsiniz.

hepiniz çürümüşsünüz.

hepiniz kanserlisiniz.

nasıl bir hismiş brody ?”

Zaman geçmeye devam eder ve saat ayarlı bom-

baların yeri hala bulunamamıştır,Henry tarafından ya-

pılan farklı türden insanlık dışı işkencelerle de Yusuf 

konuşturulamaz.

İşkenceci Henry,Yusuf’a karşı son koz olarak karısı 

ve çocuklarını kullanmaya karar verir.Hiç bir şeyden 

habersiz bir kadın ve ağlayan çocuklar Amerikan hü-

kümetinin elinde koz olarak kullanılacaktır.Ajan He-

len işkencecinin kadına ve çocuklara dokunmasına ilk 

başlarda izin vermese de –Helen Amerika’nın vicdanı-

nı temsil etmektedir- Amerikan vatandaşları için, bir 

kadın ve çocuğa işkence yapılmasına göz yumabile-

cektir.Yani Amerika’nın sanal vicdanı sadece bir gö-

rüntüden ibarettir.

Artık insanlık sınırları kalkmıştır, Yusuf’un karısı 

gözü önünde öldürülür. Çocuklarına işkence yapılmak 

üzere odaya alınır.Yusuf bu görüntüye dayanamaz,bazı 

yerlerin adreslerini verir ve seri bir hareketle ajanın 

elinden silahı alarak kendini öldürür.Zaten saçmalık-

lardan biride fi lmde ki bu intihar mevzusundadır.Ya-

pılan onca işkenceye rağmen kendince yüce bir inanış 

uğruna sabır gösteren bir kişi,inancında yasaklanmış 

olmasına rağmen en sonunda intihar eder.Bakış açısı-

nın sakatlığı ve Amerikan fi lmlerinde ki İslam bilgisiz-

liği kurguda çok net bir şekilde sırıtmaktadır. 

Bunun yanında Film sırasında hiç düşünülmeyen 

olgu Yusuf’un aslında yalan söyleyebileceği. Ancak bu 

risk alınamaz, işkenceye devam edilir.

Filmin son bölümü izleyiciler için saklı kalsın, an-

cak şunu söylemeden bitirmeyelim: Film Amerika va-

tandaşları nezdinde bütün insanlara şu fi kri aşılamak 

ister; biz ne yaparsak yapalım teröristlerin size bir şeyler 

yapmasını önlemek için yapıyoruz yani onlar bunları 

hak ediyorlar. Irakta’da hak ediyorlardı,Afganistan’da 

ve el attığımız her yerde.Eğer biz onları öldürmez, 

işkence etmez onlara evrensel hukuk kuralları ile 

yaklaşırsak bunlar anlamazlar ancak zaman kaybe-

deriz.Çünkü onlar bizim oluşturduğumuz rüya ülke 

Amerika’mıza,yaşam biçimimize düşmanlar.

Bu söylem ile önce hak ettiğini düşündükleri-

ne işkence edersin sonra hak etme ihtimali olanla-

ra en sonda kime istersen ona. Çünkü senin tezin 

ve ‘akılamaz’ iddian; onlar bunları hak ediyorlardır. 

Ortada hukuk,ahlak,insanlık yoktur.Karşıdakinin 

kadın,çocuk,yaşlı olması hiçbir şeyi değiştirmez.



“Lale-hadler yine gülşende neler etmediler

Servi yürütmediler goncayı söyletmediler.”



Ancak kendini yönetebilen akıllı insanlar özgürdür. Horace







Sizi ben gözümü açınca tanıdım.

Aslında ‘yok’ insanlardı köleleriniz.

Emek babanızın yitiği idi eski halde.

Yeni hal sırma bilgiler kuşatır belinize.

Ahh bizler, bir baharda solacak gelincikler..

Ben sizi büyürken gördüm

Hep dolunaylar oldu gecelerinizde

Yıldızlar karadeliklere kaçtı ürkek,

Oyuncaklar verdiniz insanların ellerine,

Üşüyen yüreklerimiz makinelere tutundu.

Zamanı zincire vuran hükümler muhakemenizde 

Kan bürüyen gözleriniz umutlar boğazladı. 

Bizler, şartlı refleks sahibi, görmez beyinler…

Yaşamımda tanıdım sizi

Türküler bilinmez ezgilere dönerken

Gül oyalar, fabrikalardan çıkıyordu.

Bir elmanın öteki yarısı,

Bir daldaki diğer kiraz, 

Yaşanmış mıydı gerçekten turfanda zamanlar?

Bizler, geçmişe bakmaya korkan tavşan yürekliler.

Hayaller Yusuf kuyusunda bu gün 

Aşk şarkıları mekanik inler

Titrek yürekler sevgiliye değil,

Teknolojiye tutunmak ister.

Soğuk camlarda umar var mıdır yalnızlığa?

Sizler, sahnelenen oyunda yönetmen seyirciler.

Bizler vitrin camlarını,

Sanal alışverişleri seven

Aç Köleler, evreni çılgınca tüketen.

Sizler Mavileri griye, yeşili kahveye döndüren

Kamçılar üreten, fırsat eşitliklerinden

Hükmeden efendiler yarına dünden.

Sanal dünyalar kurduğunuz evrende

Gökdelenlerin gölgesinde yitmişti,

Camiler, kiliseler, havralar.

Aslında yoktu, Irmaklarınızdan çağlayan kan

Keleşlerle vurulan umutlar.

Kardeşti efendiyle köle.

Zulüm hiç yaşamadı yeryüzünde.

Sömürüler hiç olmadı.

Her yer Baalbek, her yer Kartaca

Endülüs ülkemiz yaşıyoruz altın çağda.

Sanrılar, sanrılar, sanrılar…

Üfleyince sönen güneşler

Sizler, dünyanın etrafında döndüğü efendiler..

Sizler



Hürriyet, başkalarına layık görmedikçe, sahip olamayacağın şeydir. V. Ailen While




