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Ülkendir taş ve beton bu yanlışkent
Her gün bir yanın biraz daha taş senin.

Osman Sarı

S evgili İdeal Hukuk Okuyucuları, dergimiz 11. sayısına ulaştı. Bu sayıda kapak konusu 
olarak “şehir ve hukuk”u belirledik. 

Şu günlerde ülkemizde yoğun bir kentsel dönüşüm süreci yaşanmakta ve hukuki mev-
zuat, bu bağlamda çok sık değişmekte yeni yasalar çıkmakta. Değişen mevzuatın, teknik 
maddelerinin düzenlenmesinin yanı sıra, öncelikle, bu mevzuatın alt yapısının oluşturul-
ması şehir ve medeniyet bilincini inşa edecek bir felsefenin geliştirilmesi gerektiğini düşü-
nüyorum.

Varlık düzleminde mekân ve insan bağlamında çıkacak problemlerin insani değerleri 
öne çıkaran çözümlerin önerilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bunun, sadece gü-
nümüz insanı için değil henüz o şehirde yaşamaya başlamamış ilerideki nesiller için de 
üzerimizde büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyorum.

Çok eski dönemlerde olduğu gibi son yıllarda da dünyada artık devletlerden çok şe-
hirler ön plana çıkmakta. Devletler medeniyetlerini şehirler üzerinden temsil ve inşa 

etmekte. Bu sebeple, biz de İdeal Hukuk Dergisi ekibi olarak, Bahçeşehir Üniversitesi 
Medeniyet Araştırmaları Merkezi Başkanı, Prof. Dr. Bekir Karlığa Hocamızla söyleşi gerçek-
leştirdik. Hayli uzun olmasına rağmen keyifle okuyacağınızı düşündüğüm söyleşide esaslı 
sorulara cevaplar aradık. 

Prof.Dr. Bekir Karlığa söyleşide, medeniyet bilincimizin son iki yüz yılda çok 

ağır hırpalandığını, eskiye düşmanlığın bir kanser gibi her tarafa sirayet edip bütün 

mirası yıktığını söyledi. Bizler bu mirasın yeniden ayağa kaldırılması ve medeniyet tasav-
vurunun yeniden inşasında hukukçulara düşen görevi sorduğumuzda hocamızın cevabı 
önemliydi:

‘İbn-i Rüşt; “İnsanlık doktorlara ve hukukçulara hiçbir zaman için muhtaç olmak-

tan kurtulamaz. Ama hukukçuların ve doktorların çok olması da bir kentin hastalı-

ğına işaret eder.”der. Onun için hukukçu hayatımızın temel taşıdır ama hukukçu için 
medeniyet bilinci her şeyden daha önemlidir ve medeniyet bilincini savunacak, koruyacak, 
yaşatacak olan da hukukçulardır. Çünkü hukukun olmadığı yerde, hakkın ehline verilme-
diği yerde medeniyet olmaz.’

Bizler, kentsel dönüşüm ve yeni şehir planlamaları yapılırken geçmişimizden getir-
diğimiz hikmet ve bilgeliğin kaybolup gitmesine göz yumamayız. Bir şehri inşa ederken 
sadece dünyanın en yüksek gökdelenin veya en büyük AVM’sinin bulunduğu şehir olmaya 
odaklanırsak farkında olmadan medeniyetimizin yapı taşları olan bu incelik ve hikmetlerin 
kalanlarını da kaybederiz. 

İnsanoğlunun dünyaya ve doğaya meydan okuyan tavır ve tutumunun sınırlandı-

rılması gerekir. Bu da ancak şehir mimarları ve hukukçuların ortak sorumluluğunda, 
anahtar kelimeleri “zarar verme” “koru” ve “güzelleştir” olan bir felsefi anlayış geliş-

tirilerek ve idealize edilerek başarılabilir.

‘Gökte yapılıp yere indirilen şehir’ dahi hüzünle ama bir o kadarda umutla bizleri 

beklerken göğe doğru şahitliğe uzanmış minareleriyle bu cennet şehrin “kubbeleri-

ni yere koyarak” ruhunu incitirsek, bunun hesabı bir gün hepimizden sorulacaktır, 

vesselam.

“Hikmetleri kelimelerin kalplerine indiren Allah’a hamd olsun”

(Füsûs, ilk cümle)

Editör
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Ba kan'dan

Değerli okurlar,

İçinde yaşadığımız şehirlerin karakteri, biz farkına 

varmadan karakterimiz oluyor. Acılarımıza da sevinç-

lerimize de biz farkına varmadan biçim veriyor. Daha 

sonra ise hayatımıza yön veriyor. Tek katlı bahçeli bir 

evde oturmak isterken kendinizi güvenlik görevlilerinin 

koruduğu, yüksek duvarlı, çok katlı bir binada bulabi-

liyorsunuz. Güvenlik gerekçesi ve ulaşım size bunu da-

yatıyor. Sonra tercih ettiğiniz sokaklardan değil şartların 

belirlediği sokaklardan işinize gider gelir oluyorsunuz. 

Oysa; Geçmişten günümüze şehirler var medeniyetlerin 

doğuşuna imza atmış. Peygamberleri barındırmış, im-

paratorluklara başkentlik yapmış o yüzyılın ve medeni-

yetin alameti olan. Bir de içinde yaşadığımız ve bizden 

bağımsız büyüyen sorunları ile sadece 1 e kaç verdiği ile 

ilgilenilen şehirler var. Şu an yaşadığımız topraklarda ol-

duğu gibi. Her karışı değerli, her karışı bir ailenin maddi 

anlamda kurtuluşuna vesile olarak görülen. Ama bu ka-

rışlar bir araya geldiğinde meydana gelen ve insanların 

yaşadıkları mekanları oluşturan o devasa yapının farklı 

yönleri de var. Kapak konusunu oluşturan “Şehir ve Hu-

kuk” 2010 yılında Hukukçular Derneğinin yönetimine 

gelirken İdeal Hukuk Dergisinin işlemesi gereken en 

önemli konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyordum. 

Bu anlamda bu konuyu işledikleri için Değerli Dergi Eki-

bine teşekkür ediyorum.

Kısa süre önce Dernek olarak düzenlediğimiz Kudüs 

gezisinde ağlayan bir şehir gördük. Geçmişini, gerçek 

sahiplerini arayan bir şehir. Çirkin emelleri için kendi-

sine her gün tecavüz edilen, üzerinde yaşayanlara her 

türlü haksızlığın her an yaşatıldığı, insanların duyma-

dığı duymak istemediği bu günahların sesleri bu tarihi 

kutsal şehir için her gün yeni günahlara çaresizce şahit 

olmak demek. Her sokağında karşınıza Osmanlının eser-

lerinin çıktığı ve bilinçli olarak bu eserlerin yok edildiği 

bir şehir. Sadece insanlar katledilmiyor Kudüs’te. Mesci-

di Aksa’dan başlayarak tüm bir şehir, sonra da coğrafya, 

hem demografi k yapısı değiştiriliyor hem de o şehri şehir 

yapan tüm tarihi eserler planlı programlı bir katil tara-

fından acımasız hislerle öldürülüyor tüm dünyanın gözü 

önünde ama kimse görmeden.

Başka bir coğrafya, başka bir ülkeye Abu Dabi’ye 

Uluslararası Hukukçular Birliğinin organizasyonu ile git-

tiğimizde büyük bir proje olan Dubai yerleşkesini görme 

imkanımız oldu. En büyük, en ilginç, en çirkin, en yatık 

ve aklınıza gelebilecek hangi en varsa proje olarak çizil-

miş ve bu yerleşkeye yerleştirilmiş. Burada gördüğümüz 

binaların benzerleri İstanbul’da yükseldi veya yükseliyor 

yenilerde. Bu binalar İstanbul’a yabancı, İstanbul bu bi-

nalara yabancı. 

Uzun zamandır ihmal ettiğimiz ve bireysel tercihle-

re bıraktığımız şehirlerimiz sadece bizim değil bizden 

sonrakilerinde yaşayacakları devir aldığımız ama teslim 

etmek zorunda olduğumuz emanetler. Yolların, toplu ta-

şıma araçlarının, otoparkların, enerji hatlarının olduğu 

kadar insanların, kuşlar başta olmak üzere hayvanların 

da içinde yaşamasına müsaade etmeli bir şehir. Zira bir 

çocuğun anılarının bulunduğu, tarihin koklandığı, huzu-

run evde, sokakta veya parkta sizi beklediği, iş çıkışında 

gökyüzünün maviliğine bakarak yorgunluk atılabildiği, 

içinde yaşamın dört mevsimini barındıran yerlerdir şehir-

ler. Mutsuz insan üretim merkezleri haline gelen şehir-

lerimize ışık tutalım istedik. Sadece deprem bağlamında 

sağlam temelli sallandığında öldürmeyen binaları değil 

şehirlerimizi hatırlayalım istedik. Niyet hayır akıbet hayır 

olur inşallah… 

Nisan Ayında Hukukçular Derneğinin her yıl yapı-

lan Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Bir önceki dönemde 

bizimle birlikte görev alan ve bu dönem görev almayan 

değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyor bu dönem yeni 

görev alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Der-

gimizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cihad Madran Bey 

bu görevi Şerafettin Ekici Beye devretmiştir. Cihad Beye 

teşekkür ediyor Şerafettin Beye de bundan sonrası için 

başarılar diliyorum. 

8. sayımızdaki yazımdaki temennim ile sizlere veda 

etmek istiyorum. Yaşanabilir şehirlerde yaşamamız dile-

ğiyle saygılarımı sunarım.

başkan’dan

Av. Cavit TATLI
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Kapak

Medeniyet kültür ağacına aşılanmadıkça bütün çiçekleri açmaz. Ziya Gökalp

ŞEHİR ve DİN

Prof. Hüseyin HATEM

K
onut hakkı insan hakkı 

olmalıdır. İnsan hakkı 

sayılmalıdır. Çünkü herkesin 

yeryüzünde insan haklarında 

eşitlik ilkesini kabul ediyorsak 

insanlık onuruna yakışır bir 

hayat seviyesini sağlanmasını 

da her insana temin etmeliyiz. 

Hatta yeryüzü, Kur’an-ı Kerim 

de Rahman süresinde belirtil-

diği üzere bütün canlılar için 

yaratılmıştır. Yalnız insan için 

değil, bütün canlılar için ya-

ratılmıştır. Bütün canlılar için 

düzenlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Şu halde herkesin bu yeryüzün 

de yaşama hakkına bağlı olarak 

insanlık onuruna yakışır bir or-

tam sağlama, kişiliğini geliştire-

cek bir ortam sağlama imkânı 

da, barınma imkanı da olmalı-

dır. Sadi-i Şirazi’nin Gülistanda 

bir beytini hatırladım. Diyor 

ki: Aziz ömür değerli ömür şu 

sorularla geçiyor: “Kışın ne gi-

yeceğim yanı soğuktan korun-

mak için nerede barınacağım, 

ne giyeceğim yazında açlığı-

mı gidermek için ne yiyece-

ğim.” İnsanlar bu sorunlar-

dan kurtulmazlarsa herkese 

insanlık onuruna yakışır bir 

hayat seviyesi sağlanamaz-

sa, bu sosyal haklar hukuk 

devletinin dışında bırakılır-

sa, askıya alınırsa mutrefi n 

diye Kur’an-ı Kerim’in belir-

lediği, isimlendirdiği bencil 

baskı grupları, çıkar grupla-

rı, menfaat grupları ihtiyacı 

olmadığını yığar, mutrefi nin 

hakim olduğu düzene bir ba-

hane bulunur. Sosyal hakları 

ellerinden geldiği kadar ta-

nımamaya bizim yaptığımız 

gibi bir taraftan anayasaya 

geçirip, bir taraftan devlet 

bunları mali kaynaklarının 

yeterliliği ölçüsünde yerine 

getirir diye çıkmaz ayın son 

çarşambasına talik etmeye ya-

hut Amerika’da yapıldığı gibi 

biz sosyal devlet değiliz, sos-

yal devlet ilkesi liberalizme 

Kur’an-� Kerim de Rahman 

süresinde belirtildi i üzere 

bütün canl�lar için yarat�l-

m� t�r. Yaln�z insan için de-

il, bütün canl�lar için yara-

t�lm� t�r. Bütün canl�lar için 

düzenlenmi  ve haz�rlan-

m� t�r. u halde herkesin bu 

yeryüzün de ya ama hakk�-

na ba l� olarak insanl�k onu-

runa yak� �r bir ortam sa -

lama, ki ili ini geli tirecek 

bir ortam sa lama imkân� 

da, bar�nma imkan� da ol-

mal�d�r. 
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aykırı düşer, biz sadece liberalizme, kapitalizme 

uygun bir devletiz diye çeşitli çeşitli formüller 

buluna bilir. Ama bu bir insan hakkıdır. Hak-

kın mutlaka bir bireye karşı olması gerekmez. 

Ebu Zer Gıfarı’nın mesela İslamın daha ilk dö-

neminde bu sosyal adalet anlayışından sapmaya 

karşı söylediği gibi, bu haklar toplum düzenine 

karşı ileri sürülecek haklardır. Devlet dediğimiz 

düzene karşı ileri sürülecek haklardır. Kur’an-ı 

kerimde hak kelimesi bil hassa sosyal hak için 

kullanılıyor. Her bireyin kazancında bir hakk-ı 

malum vardır. Kim için? İhtiyacı olan sail için ve 

ihtiyacını o anda geçici olarak temin edemeyecek 

durumda olan mahrum veya miskin için. Bizim 

günlük dilimizde miskin kelimesi aşağılayıcı bir 

anlam kazanmış ama bu anlamda değil. Yoksulun 

belki geçici bir durumda o anda bu hakkı var-

dır. Miskin ve mahrum durumda olan kimselerin 

hakkını mutlaka adil devlet yani adalet devleti, 

hukuk devleti yanı Medine-i Fazıla düzeni bunu 

sağlamalıdır. Konut hakkı da bunlardan biridir. 

Şehirdeki arsalar toprak rantından geçinen baskı 

gruplarına bırakılmamalıdır. Habitat kelimesinin 

hubutla ilgisi olabilir. Yani yeryüzüne yerleşmek, 

inip, yerleşmek hubut kelimesiyle ilgili olabilir. 

Fakat bir de doğrudan doğruya bir ilgisi olma-

makla beraber ilk bu habitat’ tan önce yapılan bir 

hazırlık toplantısında da şöyle demiştim: Kuran-ı 

Kerim’de öyle terimler vardır ki, eğer hakkı ve-

rilmezse bir kavramın tam aksını de ifade edebi-

lir. Adalet, adl ve kıst kelimeleri böyledir. Mesela 

kasit zalim demek olur. Ama muksit, adil, oran 

adaletine riayet eden demek olur. Oran adaleti ol-

maksızın eşitlik adaleti de gene zulüm olur. Yani 

haktan dönüş etmek olur. Habitat terimini de 

doğru bir değerler felsefesine bağlı olarak değer-

lendiremezsek, Kur’an-ı Kerim’de bu defa noktalı 

he ile yazılan habitat a’maluhum, amelleri boşa 

gitti, heba oldu mahvoldu ayeti tecelli edebilir. 

Kısaca dikkatli olalım bunu Adem’in yer yü-

zünde halife olarak yerleşmesi, inip yerleşmesi 

manasına alırsak, hilafet görevine bağlı olarak 

değerlendirirsek, o zaman hubut manası çıkar 

ama dikkat etmezsek habitat a’maluhum’la ilgili 

olabilir. Hayvanlar hakkındaki üçüncü soruya ge-

lince: ben daha önce tebliğimde şöyle demiştim. 

K�saca dikkatli olal�m bunu Adem’in yer yüzünde halife olarak yerle mesi, inip yer-

le mesi manas�na al�rsak, hilafet görevine ba l� olarak de erlendirirsek, o zaman hu-

but manas� ç�kar ama dikkat etmezsek habitat a’maluhum’la ilgili olabilir. Hayvanlar 

hakk�ndaki üçüncü soruya gelince: ben daha önce tebli imde öyle demi tim. Bir kere 

yeryüzü bütün canl�lar için yarat�ld� ayetinin de gösterdi i gibi, bir ba ka ayet-i ke-

rime daha var Enam süresinde: “yeryüzünde dola an, gökte uçan hiçbir canl� yoktur 

ki onlarda sizin gibi ümmet olmas�n ve onlar da Rableri kat�nda ha r olunacaklard�r, 

toplanacaklard�r.” Yani ahiret hayat�n�n da yaln�z kendimize özgü saymaya bile hak-

k�m�z yok zannediyorum. Çünkü mahkemede, o ilahi mahkemede bir hadis-i erif var, 

bir serçe mesela bir insandan davac� olacak bu adam niye beni suçsuz öldürdü sor ona 

diyecek Rabbine. 
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İnsan demek, şehir demektir. Shakespeare

Bir kere yeryüzü bütün canlılar için yaratıldı aye-

tinin de gösterdiği gibi, bir başka ayet-i kerime 

daha var Enam süresinde: “yeryüzünde dolaşan, 

gökte uçan hiçbir canlı yoktur ki onlarda sizin 

gibi ümmet olmasın ve onlar da Rableri katında 

haşr olunacaklardır, toplanacaklardır.” Yani ahiret 

hayatının da yalnız kendimize özgü saymaya bile 

hakkımız yok zannediyorum. Çünkü mahkeme-

de, o ilahi mahkemede bir hadis-i şerif var, bir 

serçe mesela bir insandan davacı olacak bu adam 

niye beni suçsuz öldürdü sor ona diyecek Rab-

bine. Halen berha-

yat olan Allah uzun 

ömür versin kendi-

mi çok sevdiğim için 

bir ara üzüntü için-

deydim. Bunu galiba 

ahirette göremeye-

cek miyim acaba? 

Ama sonra baktım 

ki İslam felsefesiy-

le ilgili bir kitapta 

bunlar haşredilecek, 

haklarını alacaklar, 

sonra yok olacak-

lar diye bir şey de 

yok. Haşrolunacak-

tır onlar da sizin gibi bir ümmet olduğuna göre, 

ahiret hayatları da var ama sorumlulukları yok. 

Emaneti yüklenmiş değiller. Onun için bizim ev-

deki kediyle karşılaşma ümidine de sahip olunca 

büsbütün sevindim. Şimdi Hz. Peygamber canlı 

hayvanlar üzerinde deney yapılmamasını, hayva-

nın bile güveninin kötüye kullanılmamasını em-

retmiş, tavsiye etmiş, buyurmuştur. Tebliğimde 

söylediğim bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. 

Hz. Ali hükümet programını okurken şöyle söy-

lüyor: “ Allah’ın beldeleri ve kulları konusunda 

takva sahibi olun. Takva ölçülerine riayet edin, 

şüphesiz yalnız insanlarla ilişkilerinizden değil, 

etraftan belirli özellikleriyle ayrılan toprak par-

çalarından, bitki örtüsüyle birlikte toprak par-

çalarından ve hayvanlardan da sorumlusunuz.” 

Yanı vahşi hayvanlardan dahi sorumluyuz. Onla-

ra dahi adalet ve riayet etmemiz lazım. Ve kuduz 

köpeğe dahi öldürmek zorunda kaldıktan sonra 

dahi müsle yapılmaz diyor Hz. Ali. Bu tavsiyeyi 

de neden yapıyor? Kendi katiline insan haklarına 

uygun riayeti, insan haklarına uygun muameleyi 

tavsiye etmek için. Eğer öldürecekseniz, affetme-

yecekseniz benim 

katilimi öldürürken 

de güzelliğe, adale-

te, insan haklarına 

riayet edin ve ölüm-

den sonra da insan 

cesedi şöyle dursun, 

öldürmek zorunda 

kaldığınız kuduz kö-

pek bedeni üzerinde 

bile müsle yapılmaz. 

Nerede kaldı ki iş-

kence caiz olsun. 

Herhangi bir sebep-

le. Yani İslamın bu 

insan ve canlı hak-

ları ilkelerini anlarsak, bunun bilincine varırsak, 

öyle zannediyorum ki dış alemimize de bu imanı-

mız aksedecektir. Ve gerçekten içinde yaşayanları 

mutlu kılan, mutluluğunu artıran şehir düzenleri 

kurulacaktır. Bu alem bir geçici alemdir ama bu 

alemde imtihan olmuyoruz. İmtihan sorularına 

huzuru kalb ile cevap verebilmemiz, tekamül 

edebilmemiz için çevre tarafından taciz edilme-

memiz, rahatsız olmamamız lazım ve mümkün 

olduğu kadar işte o Sadi’nin dediği gibi ne yiye-

ceğim, ne içeceğim endişesinden de kurtulduğu-

muz bir düzenin sağlanması lazım. 

Foto raf: ebnem Ta an Kurt
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Ü
ç kıtada hüküm 

süren Osmanlı 

i m p a r a t o r l u ğ u n u n 

çökmesi, dar bir alanda 

kurulan yeni devletimizi 

de derinden etkilemiştir. 

Eskinin izlerini tamamen 

“yok etmeyi” ve her alan-

da batılılaşmayı esas alan 

devlet politikaları, (huku-

kta, sanatta, mimaride, 

giyimde, bilimde) batıya 

benze(ye)meyen/ben-

zetilemeyen, doğunun da 

izlerini taşıyan, kimliksiz 

ve kişiliksiz bir tablo or-

taya çıkarmıştır. İki dün-

ya savaşının yaralarını 

saramadan, ekonomik ve 

sosyal açıdan çok büyük 

tahribata neden olan, birbirini takip eden (hukuki, 

siyasi, sosyal) büyük depremlere ve artçı sarsıntılara 

maruz kalmıştır. Hızlı bir nüfus artışı ve köyden kente 

göç başlamıştır! (1960’ta, %32 olan şehir nüfusu, 

1970’te %38’e, 1980’de %44’e, 1990’da %59’a, 2000 

yılında %65’e, 2007 yılında %70,5 e yükselmiştir!)1 

Bu göç dalgası, denetim görevini yerine getiremeyen 

siyasal yapı içerisinde, gecekondulaşmayı2 getirmiştir. 

Büyük bir çoğunluğu tek katlı, depreme karşı 

dayanıksız, 50-60 m2 yi aşmayan, sıvasız, boyasız, 

derme çatma yapılar! Hanedeki nüfus sayısı arttıkça, 

temelsiz yapıların üstüne çıkılan katlar! 

Depreme karşı gerekli önlemleri almış olan ge-

lişmiş ülkelerde, 7 - 8 şiddetinde3 depremler çok az 

sayıda ölümler ve basit 

yaralanmalarla atlatılır-

ken, ülkemizde, daha dü-

şük depremlerde binlerce 

kişi yaşamını yitiriyor, 

daha da acısı, siyasal ik-

tidarlar, bu kayıpları, ön-

lenemez bir yazgı olarak 

görüyordu. Bu deprem-

lerden ikisi, 7,4 Gölcük 

(17 Ağustos 1999) ve 7,2 

Düzce (12 Kasım 1999), 

ülkenin ekonomik ağırlık 

merkezini vurduğunda, 

“ilk kez” depreme karşı 

önlem alınması gerekli-

liği gündeme geldi. Ak 

Parti iktidarıyla birlikte, 

kaçak yapılaşmaya karşı 

önlemler artırılmaya baş-

ladı. 2004 yılında yürürlüğe konulan yeni ceza kanu-

nuyla birlikte, imar kirliliği (ruhsata aykırı kaçak yapı) 

ve kaçak yapılara su, elektrik bağlanması suç haline 

getirildi. İnşaatların denetlenebilmesi amacıyla, 2001 

yılında, “yapı denetim” zorunluluğu getirildi.4 Yapı-

ların depreme karşı dayanıklı olması için, mevzuat 

güncellendi, denetimler sıklaştırıldı. Gelişmiş ülkeler-

de, önce planlar yapılıp, yapılaşmalar (sonradan ve) 

bu planlara uygun olarak yapıldığı halde, ülkemizde, 

önce yapılar yapılmış, yapılaşma tamamlandıktan 

sonra planlamaya el atılmıştır. Planlar yapıldıkça, ya-

pılan planlarla bağdaşmayan bir kent sorunu ortaya 

çıkmıştır. Planlı bir şehir için, plana aykırı yapıların 

yıkılması ve yeniden yapılması gerekmekteydi. Yü-

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE

KENT KİMLİĞİ VE YAPI ESTETİĞİ

Av. Cüneyt TORAMAN
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Cennette “Reyyan” denilen bir nehir vardır. Üzerinde mercandan bir şehir kurulmuştur. Hadis

rürlükteki mevzuat hükümleri, “oturulamaz” raporu 

verilmediği sürece, mevcut yapıların yıkılmasına (ve 

yeniden yapılmasına) imkan vermediğinden, bu so-

run sürekli ötelenmiştir!

Deprem tehdidi altında geçen onlarca yıldan son-

ra, afet riski altındaki binaların yıkılarak yerlerine 

yenilerinin yapılması için, 6306 sayılı “Afet Riski Al-

tındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 

31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş durumda! 

Türkiye’nin her bölgesinde bulunan riskli yapıların 

tamamını dönüştürmeyi kapsayan böyle bir yasayı çı-

karmaya, güçlü olmayan hiçbir siyasi iktidar cesaret 

edemezdi. Gerek ekonomik istikrar ve gerekse top-

lusal estek katsayısı, böyle bir yasanın çıkarılmasına 

zemin hazırlamıştır. Yapılar dönüştürülürken, yapıla-

rın değeri artacağından, kamuoyu desteğinden de söz 

edilebilir. Böyle bir düzenlemenin “ilk kez” olmadığını 

da belirtmek gerekir. Tarihte pek çok önemli şehrin, 

savaşlar ve istilalar sonucunda yerle bir edildiği, ya-

kıldığı, yıkıldığı, tarihin sayfalarında yer almaktadır. 

Birinci dünya savaşında (deyim yerindeyse) yerle bir 

olan Almanya, yeni baştan inşa edilmiştir! Şehirler ye-

niden kurulurken, mevcut yapıların ve maliklerinin 

durumu değil, şehrin ihtiyaçları göz önünde tutul-

muş, planlı şehirler ortaya çıkmıştır! Kentsel dönüşü-

mün kapsama alanı, Almanya ile benzerlik arz etmek-

te ise de, yöntemi itibariyle alaturka’dır!

Küçük depremlerde büyük kayıplar veren bir ülke 

için geç de olsa, niteliksiz yapıların yıkılarak yeniden 

yapılması süreci başlatılmış bulunmaktadır. İnsanla-

rın yaşam hakkını tehdit eden çürük yapıların yıkıla-

rak, daha güvenli bir hale getirilmesinin, son derece 

önemli olduğu tartışmasızdır. Yapıların inşa edileceği 

yerlerin jeolojik etüdleri yapılıp, zemine uygun pro-

jeler uygulandığı, yeteri kadar demir ve yeteri kadar 

çimento kullanıldığı takdirde, can güvenliği açısından 

asgari koşullar yerine getirilmiş olacaktır. Şehirlerin 

yeniden yıkılıp yeniden inşası sürecinin, (basit) teknik 

hesaplamalara indirgenemeyeceği ortadadır. Yapıların 

güvenli olması elbette önemlidir, ancak güvenli olma-

sı kadar, yeniden inşa edilecek bu kentin kimliği ve 

yapı estetiği de en az o kadar önemlidir! Yeniden inşa 

edilecek yapıların teknik özelliklerini bu işin uzman-

larına (mühendislere) bırakarak, bu yazıda, bu yeni 

süreç içerisinde, “kent kimliğini” ve “yapı estetiğini” 

ele almaya çalışacağız.

Kırsal kesimden kentlere yönelik büyük göç dalga-

sı, kentlerin dokusunu ve kimliğini de tanınmaz hale 

getirmiştir. Uluslararası bir kongre için İstanbul’a ge-

len ünlü mimarlar, Sabiha Gökçen havalimanını şehir 

merkezine bağlayan yol üzerinde gördükleri manzara-

dan çok etkilenmişler, derme çatma yapıların, “Mimar 

Sinan’ın torunlarına yakışmadığını” dile getirmişler-

dir. Riskli binalar yıkacağımıza göre, yerlerine ne ya-

pacağımızı kararlaştırmış olmamız gerekmez mi?! Yasa 

koyucu, riskli binaların nasıl yıkılıp yapılacağını belir-

lemiş, kent kimliği ve yapı estetiğini, yapıyı yapanlara 

bırakmıştır. Yapı konsepti yapı fi rmalarına bırakılacak 

olursa, kar marjı en yüksek olanın (birim m2 ye en 

fazla inşaat alanı) tercih edileceği ortadadır. Gazeteler-

de çarşaf çarşaf yayınlanan ilanlara bakıldığında, yapı 

fi rmalarının göğe merdiven dayamayı tercih ettiğini, 

kentin yeni silüetinin gökdelenlerden oluşacağını gös-

termektedir. Yapı estetiğini ise proje sahiplerinin ve 

mimarların belirlediğini görüyoruz.

Siyasal iktidarların politikaları, kentlerin misyo-

nunu belirlemede etkili olmaktadır. Bir kentin baş-

kent ilan edilmesi, sağlık tesislerinin, üniversitele-

rin, sanayi tesislerinin büyük çoğunluğunun belli 

şehirlerde toplanması, şehrin kimliğini etkilemekte-

dir. Paris, Berlin kültür merkezi, Viyana, Barcelona, 

Paris, Stockholm’un (uluslararası) kongre merkezi, 

Frankfurt’un fuarları, New York’un gökdelenleri, Las 

Vegas’ın kumarhaneleri, Sankt Petersburg’un mü-

zeleri, Vatikan’ın din merkezi oluşu, İstanbul’un, 

Roma’nın tarihi yapıları, vs. öne çıkmaktadır. Kent-

lerin öne çıkan özellikleri, bu talebi karşılayacak şe-

Büyük bir medeniyetin kodlar�n�, önceliklerini iyi 

okumam�z gerekir. Her ehir in a edilirken, ma-

kine e ya ve insan aras�nda tercih yapmaktad�r. 

Makineye ve e yaya üstünlük veren yönetimler, 

motorlu araçlar�n yollar�n� geni letmekte, yaya-

lar�n yolunu daraltmakta, yol kenarlar�na yüksek 

binalar yap�lmas�na izin vermekte, gökyüzünü 

görünmez hale getirmektedir.
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kilde yapılandırılmaktadır. Kente biçilen misyon ka-

dar, kentlerde oturanlar ile kentler arasında karşılıklı 

bir etkileşim söz konusudur. Kentte oturanlar kenti, 

kentler de kentte oturanları etkilemektedir. 

Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler, 

kentin dokusuna ve bu dokunun korunmasına büyük 

özen göstermektedir. Tarihi dokusunu koruyan kent-

ler (Amsterdam, Strasbourg, Roma, Venedik, Prag, vs.) 

her yıl, on binlerce turist çekmektedir. Almanya’da, 

(bir soru üzerine) “150 yıl önce inşa edildiğini” söyle-

diğim bir binanın bir yıl önce yapıldığını duyduğum-

da hayretler içinde kalmıştım. Londra’da, (yüksek 

lisans ve doktora öğrencileri için) satın aldıkları bina-

nın eski bahçe duvarını yıkıp (kendi zevklerine göre) 

yeniden inşa eden Türklerin, mahkemenin, orijinal 

haline dönüştürme kararı üzerine, uzun uğraşlar ve 

yüksek paralar ödeyerek eski tuğlalardan satın alarak, 

duvarı eski haline uygun olarak yeniden inşa ettirme 

öykülerini ibretle dinlemiştim. Oralarda, parasını öde-

diğiniz her arsaya, uygun göreceğiniz her yapıyı yapa-

mıyorsunuz. Mimari projenin kentin dokusuna uygun 

olması ve kamu makamlarının bu projeyi uygun bul-

ması gerekiyor. 

Bizde, (“tarihi eser” niteliğindeki yapılar/eserler5 

hariç) böyle bir denetim yöntemi olmadığı için, bir-kaç 

şehirde ve bir-kaç örnek dışında, geleneksel yapıları-

mız korunamamıştır. Sınırlı sayıdaki şehirlerimizdeki 

mahalleler ve az sayıdaki konaklar, yerel yönetimle-

rin kişisel gayretleri sonucunda restore edilebilmiştir. 

Kentlerimizin dokusunu koruyacak mevzuat ve meka-

nizmalar olmadığına göre, şehrin yeni kimliğini, yapı 

fi rmaları belirleyecek demektir. Yapı harçlarının, yerel 

yönetimlerin en önemli gelir kaynakları arasında yer 

alması, daha fazla inşaat alanı, daha fazla gelir, kentin 

dokusuna tercih edilecektir. Avrupa’nın6 en güzel şe-

hirlerinden biri olarak kabul edilen Sankt Petersburg 

şehrinde, 1703 yılında Peter&Paul kalesi içinde inşa 

edilen Katedral’den daha yüksek bir bina yapımına 

izin verilmemesi son derece önemlidir. Yeni yapıların 

ömrünün en az yüz yıl olduğu düşünüldüğünde, şim-

diden müdahale etmezsek, şehrin dokusuna uygun 

bir yapılanma için yüz yıl beklememiz gerekecektir. 

Esasen, yeni yapılarla (zaten) dokusu bozulan bir ken-

tin dokusunun korunmasının anlamsızlığından da söz 

edilebilir. Kentsel dönüşümle birlikte, kent kimliğinin 

dokusunun korunması sağlanabilecekken, önemli bir 

fırsat kaçırılmıştır.

Göçler sonucunda, kentin dokusu kadar, “yapıla-

rımızın dokusu” da bozulmuştur. Geleneksel mima-

rimizde, toplumsal yaşam için önem taşıyan, “kalıcı 

yapılar” (camiler, külliyeler, çarşılar, vs.), şehrin mer-

kezlerine ve ileri mimari teknolojisiyle inşa edilirken, 

konutların geçici niteliği her halinden belli olmakta-

dır.7 Genellikle ahşap, 70-100 m2 konutların, gömme 

dolapları ve sedirleriyle, son derece işlevsel olduğunu 

söyleyebiliriz. Modern mimaride, küçük konutların 

yerini, kullanılmayan eşyalarla doldurulan büyük 

yapılar/konutlar almıştır. Ebadları büyüyen evlerin 

içinin doldurulması, süslenmesi, ciddi bir yatırım ve 

emek gerektirdiği için, daha fazla çalışmayı ve kazan-

mayı tetiklemiştir. Gereksiz ihtiyaçlar için kazanma 

hırsı, alt ve üst gelir grubu arasındaki makası her ge-

çen gün açmıştır.

Büyük göç dalgası, konutlara talebi artırdığı için, 

hemen her şehrimizde, istinad duvarları ve özel gü-

venlik görevlileriyle, kaleleri andıran “siteler” inşa 

edilmeye başlamıştır. Geleneksel yapımızdaki mahal-

lelerin yerini siteler almaya başlamıştır. Mahallede, 

farklı görüşler birlikte ve barış içinde yaşarken, siteler-

de, aynı değerleri paylaşanlar bir arada yaşamayı tercih 

etmektedir. Sitelerde, yeni bir site kimliği oluşmakta, 

mahalle kültürü yerini site kültürüne terk etmektedir. 

Siteler, sadece site içindeki (veya benzer sitelerle) et-

kileşim içinde olduğundan, şehir içindeki diğer grup-
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Yeryüzünde bir kent hep kelebektir. N. Pakdil

lara karşı yabancılaşmaktadır. Dokunarak, konuşarak, 

birlikte yaşayarak tanıyabileceği farklı kimlikleri, te-

levizyonlardan, kitaplardan, eğitim kurumlarından 

öğrenebilmektedir. Farklı kimliklere karşı ön yargıla-

rın güçlü olduğu toplumuzda, dolaylı bilgi kanalları, 

ayrışmayı derinleştirmektedir. 

Yapılar, dış görünümü kültürlere göre değişkenlik 

gösterse de, jeolojik ve iklim koşulları dikkate alına-

rak inşa edilmektedir. Örneğin, kış mevsiminin uzun 

sürdüğü kuzey Avrupa ülkelerinde pencereler küçük, 

(karın aşağıya düşmesi için) çatılar sivri olarak inşa 

edilmektedir. Ülkemizin, Akdeniz ikliminin hüküm 

sürdüğü, (bazı yıllar) kar düşmeyen sayfi ye bölgele-

rinde, sivri çatılı binalara rastlanması, kör taklitçiliğin 

boyutlarını göstermesi açısından hayli ilginçtir! Yedi 

coğrafi  bölgeden oluşan ülkemizde, farklı iklim koşul-

larına uygun olarak, farklı yapı stilleri geliştiği halde, 

modern mimari biçimi, yapıları standartlaştırmakta-

dır. Bunun öncülüğünü de -maalesef- TOKİ yapmak-

tadır. Hiç olmazsa, kamu binaları, inşa edileceği şeh-

rin dokusuna uygun olması gerektiği halde, yapılar, 

şehrin dokusu değil, o şehrin nüfusu dikkate alınarak 

inşa edilmektedir. Amasya, İstanbul, Nevşehir, Mar-

din, Van, Hatay, vs. farklı dokulara sahip ise, bu şehir-

lere inşa edilecek valilik binalarının, kütüphanelerin, 

adalet saraylarının da, bu dokuya uygun olması gerek-

mez mi? Bu özenin, sadece kamu binaları için değil, 

(batıda olduğu gibi) stadların, gösteri merkezlerinin, 

müzelerin, alış veriş merkezlerinin, konutların, inşaa-

sında da gösterilmesi gerekir.

Büyük bir medeniyetin kodlarını, önceliklerini iyi 

okumamız gerekir. Her şehir inşa edilirken, makine/

eşya ve insan arasında tercih yapmaktadır. Makineye 

ve eşyaya üstünlük veren yönetimler, motorlu araçla-

rın yollarını genişletmekte, yayaların yolunu daralt-

makta, yol kenarlarına yüksek binalar yapılmasına 

izin vermekte, gökyüzünü görünmez hale getirmek-

tedir. Daha fazla inşaat yapımına izin vererek, yeşili 

yok etmektedir. İnsan merkezli bakan bir medeniyet 

ise, insanlara gerektiği kadar yol ayırıp, artanı motor-

lu araçlara bırakacak, insanlar arasındaki iletişimi ve 

samimiyeti koparan yüksek yapılara izin vermeyecek, 

yeşil alanı, imarın bir parçası olarak dikkate alacaktır. 

Bizim, bunlardan hangisini tercih ettiğimiz ortadadır!

Hukukun sadece yasak ve cezalar-

dan ibaret olmadığının altını çizerek, 

her türlü kültürel değerlerin de hukuk 

aracılığıyla korunması gerekir. Hukuk, 

günümüzde, toplum mühendisliğinin 

en önemli araçlarından biridir. Top-

lumun her tercihi kutsanamayacağına 

göre, (hukuk aracılığıyla) doğru kanal-

lara yönlendirmek, kent kimliklerinin 

itibarlarını iade etmek için, bin yıllık 

yapı estetiği mirasımızı gün yüzüne 

çıkarmak için, kişi başına en az yeşil 

alana sahip şehirlere sahip olma ayı-

bından kurtulmak için, henüz yolun 

başında iken, çok geç kalmadan, (imar 

planlarının dayanağını oluşturan) imar 

kanunumuzda, bölgesel farklılıkları da 

kapsayan, köklü bir reforma tabi tutul-

ması gerekiyor. 

Dipnotlar

1 TÜİK, 1960’ta, ülke nüfusumuz: 27,75 mil-

yon, Şehir: %32 Köy: %68, 1970’te nüfus: 

35,60 milyon, Şehir: %38 Köy:62, 1980’de 

nüfus: 44,73 milyon, Şehir: %44 Köy: %56, 

1990’da nüfus: 56,47 milyon, Şehir: %59 Köy: 

%41, 2000 yılında nüfus: 67,80 milyon, Şe-

hir: %65 Köy: %35, 2007 yılında nüfus: 70,58 

milyon, Şehir: %70,5 Köy: %29,5 olarak açık-

lamaktadır.

2 Bu yapılar, zabıtanın mesaisi (17:00 de) sona 

erdikten sonra, (genellikle geceleyin ve bir 

gecede) inşa edildiği için, “gecekondu” deyi-

mi kullanılmıştır. Duvarları inşa edilip kapı 

takıldığında, mahkeme kararı olmadan tahliye 

edilemediğinden, müdahale edilemez hale ge-

liyordu. 

3 Depremin şiddetini ifade eden farklı yöntemler 

bulunmakla birlikte, yazımızda, en yaygın ola-

rak kullanılan Richter ölçeği esas alınmıştır.

4 Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708. Kabul 

Tarihi. : 29/6/2001 Yay. R.Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461

5 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kanun No: 2863 

Resmi Gazetenin Kabul Tarihi: 21.7.1983 Tarihi: 23.7.1983 Sayısı: 

18113

6 Snt.Petersburg’un mimarisinde Rus mimarisi yerine Avrupa mima-

risi tercih edildiği için Avrupa kentleri arasında gösterilmektedir. 

7 Ahşap malzemeden inşa edilen konutlar yangına karşı korunma-

sız durumda olduğu ve o günün teknolojileri yangına karşı etkili 

olamadığından, birçok mahalle yangın sonucunda yok olmuştur. 

13 Eylül 1922 yılında İzmir’in şehir merkezi (fuar alanı) tamamen 

yanmıştır. 
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K
öyden kente göç olgusunun yoğun şekilde 

yaşandığı ülkemizde, kentli bir yaşam sürme 

gayesi; refah ile eş anlamlı olarak kullanılmakta ise 

de, suç oranlarındaki artış, yeterli hizmetin banli-

yölere götürülemeyişi, enfl asyon, 

işsizlik gibi nedenlerden dolayı,, 

göç edenlerin ütopyalarından ol-

dukça uzak, hatta bazı bölgeler ve 

kimi kesimler için kırsal yaşamı 

aratır hale gelmiştir.

Kentli bir yaşam sürme gayesi 

her ne kadar akıllara ilk etapta 

makul gelebilirse de, anayasaca 

güvence altına alınmış bir kısım 

temel hak ve özgürlükleri dahi 

ulaşılmaz hale getirmesi, gelir ada-

letsizliği ve eğitimsizlik temelli 

suça meyil ve şiddet sempatizan-

lığının artışı nedenleriyle banli-

yölerde hayat aslında göründüğü 

kadar kolay değildir.

Kentleşme olgusu toplumlar 

üzerinde her zaman olumlu et-

kiler yaratmamaktadır. Bu süreç 

içerisinde aile, din gibi toplumu 

bir arada tutmaya yarayan kurumlarda çözülme-

ler yaşanabilir. Bununla birlikte kentleşme süreci 

her zaman bireylerin istihdam edilmesi anlamına 

gelmemektedir. Bütün bu yapısal olumsuzlukların 

yanında bireylerin kente uyum sağlayamaması alt 

kültür gruplarının varlığı bu kültürlerle etkileşim 

içerisine girmenin kolaylığı gibi daha küçük dü-

zeyde, bireyler üzerinde olumsuz etki oluşturabi-

lecek özellikler, kentleşme suç arasında bir ilişki 

kurmamıza olanak tanır.1

Kırsal kesimde sadece aynı kül-

türdeki köyle sınırlı olan diyalog 

alanı kentte genişlemekte, hatta 

farklı dil, din, etnisiteye mensup 

insanlar göçenlerin muhatapları 

olabilmektedir. Bu bağlamda, 

özellikle düşük gelir seviyesindeki 

ailelerin çocukları uyum nokta-

sında sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Yani fi ziksel olarak yer değiştirme-

nin ötesinde göç, hem psikolojik 

olarak kişilerin bulunduğu ortamı 

benimsemesi, hem de sosyal alan-

larda ‘birey’ olarak varolabilmesi 

noktalarında sorunlara sebebiyet 

vermektedir. 

Çarpık yapılanmış bir kentte, 

yeni gelen kişi geleneklerini sür-

düremez. Göç etmiş olduğu yer ile 

içine girdiği yeni ortam arasında 

bağdaşıklık göremez. Çaresizlik 

ve mahrumluk çekmekte, çoğu zaman farklı de-

recelerde bunalımlara düşmektedir. Psikososyal ve 

ekonomik sıkıntıların büyük bir kısmını, bu boca-

lama durumunun bir fonksiyonu olarak görebili-

riz.2 Özellikle göç eden ikinci nesillerin suç işleme 

oranlarının yüksek olması, arada kalmanın vermiş 

KENTLEŞME ve SUÇ OLGUSU

 Elif Zeybek CAMKERTEN
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Evet kimsesizdik ama umudumuz vardı/Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Turgut Uyar

olduğu kafa karışıklığı ve ailenin kırsala göre çocuk 

üzerindeki toplumsal kontrol etkisinin zayıfl aması 

olabilir. Aile, çocuğun arkadaş çevresini, içine gir-

diği ortamları, etkileşimde bulunduğu çevresel et-

kenleri özellikle büyükşehirlerde daha az kontrol 

altına alabilmektedir. Bu durum çocuğun suçlu alt 

kültürlerle etkileşim içerisine girmesine, dolayısıyla 

suçlu kültürün değer yargılarını daha kolay benim-

semesine neden olabilir.3

Çocuk gelişiminde en temel ilke olan, “Her ço-

cuk o yaşın rolünü yaşamalıdır” ilkesi ile çelişen 

en önemli olgulardan birisi olarak karşımıza, çalı-

şan çocuklar çıkmaktadır. Çocukların ağır işlerden 

çalışması sonucunda, ruhsal dengesinde ve kişilik 

yapısında onarılmaz problemler çıkabileceği orta-

dadır. Dönmezer’e göre, “Çocuğuna ilgi duymayan 

ebeveynler vardır. Bu aileler çocuğu ayak işlerinde 

çalıştırırlar. Bu gibi işler özel ihtisası, bilgiyi gerek-

tirmediği için, icrası genellikle yalan ve hileye sapıl-

masını gerektirir.”4

Ekonomik güçlükler nedeniyle çocukların okula 

gönderilmeleri ikinci planda kalmakta , ekonomik 

yönden aileye katkıda bulunma zorunluluğu on-

ların öğrenim çağında para kazanma çabası içinde 

bulunmalarına sebep olmaktadır. Sonuçta çocuklar 

ya ayakkabı boyacılığı, hamallık , midyecilik gibi 

niteliksiz işler yapmakta , ya da dilencilik , tom-

balacılık, kaçak sigara satma gibi işlere karışmak-

tadırlar.5

O halde hüküm giyenlerin %79.6’sını çalışan, 

yani okula gitmeyen gençlerin oluşturması bir te-

sadüf değildir (bkz., Devlet İstatistik Enstitüsü, 

1998b, s. 194). İş sürecindeki çocuklar açısından 

geçerli olan bu teorik yaklaşım, çalışmadıkları 

halde boş zamanlarında aile ve kurumlardan destek 

görmeyen ve kriminal çevrelerle ilişki imkanı olan 

çocuklar açısından da geçerlidir.6

 2000 yılında en fazla nüfusa sahip 15 kent-

tin 8’inde, Türkiye ortalamasının üzerinde suç işle-

nirken, 2006 yılında bu sayı 10 olarak gerçekleş-

miştir. En az nüfusa sahip 15 kent arasında 2000 

yılında 6, 2006 yılında ise 7 tanesinde Türkiye orta-

lamasının üzerinde suç işlenmiştir. Büyük ve küçük 

kentler arasında, onbin kişiye düşen suç sayıları 

karşılaştırıldığında, 2000 yılında 1.025 olan oran, 

2006 yılında artarak 1.531 olarak gerçekleşmiştir. 

Büyük kentler ile küçük kentler arasında işlenen 

suçlar bakımından makas giderek açılmaktadır. Bü-

tün bu veriler, büyük kentlerde küçük kentlere göre 

daha çok suç işlendiği savını doğrulamaktadır.7
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Her ne kadar büyükşehirlerde alt gelir grupları-

nın yaşadığı banliyölerde suç oranının daha yüksek 

olabileceği gibi bir kanı hakimse de; ‘Mağduriyetin 

tek göstergesi yoksulluk da olmamaktadır, görece 

“güçsüz” olan ya da güçsüzleşen her kesim, bir yan-

dan da muhatabı olduğu mağduriyetten beslenen 

bir “şiddet” potansiyeli taşımakta; bu potansiyeli 

abartan muhataplar ise daha saldırgan bir tavrı be-

nimsemektedir. Çelişkinin belirgin bir ucunu “ke-

nar mahalleler” oluşturmaktadır. Kimi zaman bir 

gecekondu yıkımına karşı direnişte, kimi zaman 

siyasi bir gösteriye engel olmaya çalışan polis güçle-

rine direnişte bu mahalleler öne çıkmaktadır.’8

Türkiye açısından ise, boşaltılan köyler veya te-

rörün etkisiyle yapılan göçler 

de makalenin konusu açısından 

dikkate değerdir: ‘Terör- göç 

ilişkisinde meselenin bir yönü 

can emniyeti kalmayan insan-

ların kırsal bölgelerden kent-

lere göçmesi, diğer yönü ise göç 

nedeniyle nüfusu hızla artan ve 

temel ihtiyaçları karşılayama-

yan kentlerin radikal akımları 

ve terörü beslemesidir. 1980 

sonrası hızla kırsal kesimden göç alan şehirlerde 

göçmenlerin kent yaşamına uyum sağlayamadıkla-

rını; gerilim ve kimlik sorunları yaşadıklarını; so-

nuçta da radikalizme, şiddete ve teröre kaydıklarını 

belirtmektedir’.9

İkinci Dünya Savaşından itibaren, polis sayısın-

daki artışlar suç sayısındaki artışlarla çok yakın bir 

paralellik göstermektedir. Toplumlardaki suç sa-

yısı arttıkça hep daha fazla polis görevlendirilmiş-

tir. Ancak, polisin suçları önlemeye yönelik olarak 

uzun yıllardır uyguladığı “polis sayısını artırma ve 

fazla sayıda üniformalı polisi sokaklarda devriye 

gezdirme” şeklindeki geleneksel yaklaşımların suç 

üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olduğu ve suç se-

viyelerinde ciddi azalmalar meydana getirmediği 

görülmektedir. Alınması gereken fi ziki, caydırıcı 

tedbirler açısından da polisin her yerde ve her za-

man hazır bulunması mümkün değildir. Eğer her 

sokak başına bir polis koyulabilecekse, böyle bir 

artış suçlarda şüphesiz düşüş sağlayacaktır. Ancak 

günümüz dünyasında gerek ekonomik sınırlılıklar 

gerekse temel hak ve hürriyetler açısından, böyle 

bir uygulamanın hayata geçirilmesi asla mümkün 

değildir.10

Çocuk geli iminde en temel ilke olan, “Her çocuk o ya �n rolünü ya amal�d�r” ilkesi ile çeli en 
en önemli olgulardan birisi olarak kar �m�za, çal� an çocuklar ç�kmaktad�r. Çocuklar�n a �r 
i lerden çal� mas� sonucunda, ruhsal dengesinde ve ki ilik yap�s�nda onar�lmaz problemler 
ç�kabilece i ortadad�r. Dönmezer’e göre, “Çocu una ilgi duymayan ebeveynler vard�r. Bu ai-
leler çocu u ayak i lerinde çal� t�r�rlar. Bu gibi i ler özel ihtisas�, bilgiyi gerektirmedi i için, 
icras� genellikle yalan ve hileye sap�lmas�n� gerektirir.”
Ekonomik güçlükler nedeniyle çocuklar�n okula gönderilmeleri ikinci planda kalmakta , ekono-
mik yönden aileye katk�da bulunma zorunlulu u onlar�n ö renim ça �nda para kazanma çaba-
s� içinde bulunmalar�na sebep olmaktad�r. Sonuçta çocuklar ya ayakkab� boyac�l� �, hamall�k 
, midyecilik gibi niteliksiz i ler yapmakta , ya da dilencilik , tombalac�l�k, kaçak sigara satma 
gibi i lere kar� maktad�rlar.
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Şehirlerde tabanım değil yüreğim yanık: Nur şehrine gidelim, yürü çilekeş çarık! N.F.K.

Kentsel Suçu Önlemek İçin Birleşmiş Millet-

ler Tavsiye Kararı (1994/20) bağlamında sorunun 

tek yönlü ee alınmasının önüne geçilmesi, analitik 

çözülemeler ve sistematik olarak probleme yakla-

şılmalıdır. ‘Bu bağlamda denilebilir ki; toplumlar 

devletin sadece etkili bir cezalandırma sistemi ile 

suçları caydırabileceği fi krini yeniden değerlendir-

melidir. Teorik anlamda kriminolojik çalışmaların 

ortaya koyduğu ve pek çok ampirik çalışmanın des-

teklediği sosyal temelli iyileştirmeler mevcut suç 

önleme ve suçla mücadele yaklaşımları ile en iyi 

şekilde birleştirilmelidir. Bu bağlamda, toplumsal 

kontrolün, yani toplumun bireyler ve sivil kurum-

ları ile kendi kendini denetlemesi, suçu oluşturan 

ve insanları suça yönelten etkenleri ayrıştırabilmesi 

yeteneğinin arttırılması ve bunun öneminin vurgu-

lanması mutlaka önemsenmelidir. Bunun yanında 

devletin de sadece ceza adalet sistemi ile değil tüm 

kurumları ile toplumu iyileştirecek, suça ilişkin et-

kenleri (gelir adaletsizliği, işsizlik, eğitimsizlik, vs.) 

ortadan kaldıracak politikalara önem vermesi ge-

rekmektedir. 11

Yine, Dünyada ve ülkemizdeki insanların çoğu-

nun kentlerde yaşadığı ve kentlerin hızla büyüme 

trendine girdiği dikkate alındığında kentlerde olu-

şan sorunlarla mücadele edilmesi ve kentlerde yaşa-

yanların yaşam kalitesinin arttırılması için devletin, 

yerel yönetimlerin, özel sektörün, si-

vil toplum kuruluşlarının ve hemşe-

rilerin devamlı bir çaba içersinde ol-

ması gerekmektedir. Kentte yaşayan 

insanların huzur, güvenlik ve yaşam 

kalitesinin oluşmasında merkezi ve 

yerel/özel birimler tarafından sunu-

lan hizmetlerin niteliği ve tatmin ka-

litesinin önemi büyüktür.
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leri de kapsayan temel hak 
ve özgürlükler konusunda 
yazd� � makalelerini kitap-
la t�rma haz�rl�klar� devam 
eden yazar, anl�urfa Ha-
zine avukat� olarak görev 
yapmakta olup evli ve iki 
çocuk annesidir. 
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ŞTK: Hocam, isterse-

niz biz, once Medeniyetler 

İttifakı’ndan söze başlaya-

lım. Okuyucularımız mut-

laka biliyorlardır ama siz-

den biraz daha ayrıntılı bilgi 

alalım. Nasıl başladı bu pro-

je, şu an hangi düzeyde ve 

kaç ülke bu projeye destek 

veriyor. Bunun öncülüğünü 

hala Türkiye mi devam et-

tiriyor?

BK: Medeniyetler İttifakı girişimi, bu yüzyılın 

küresel barış ve insanlık girişimidir. Çünkü dünya-

mızı savaşlarla, terörle, çeşitli tehdit araçlarıyla, kan 

gölüne çevirmek isteyen, yıkıcı, çatışmacı anlayışa 

karşı B.M. (Birleşmiş Milletler) bünyesinde Sayın 

Başbakanımızın Eş Başkanlığı’nda kurulmuş bulu-

nan Medeniyetler İttifakı, modern insanın önüne 

yeni bir medeniyet bilinci sunmayı amaçlamaktadır. 

2005 yılında Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

ve İspanya eski Başbakan’ının eş başkanlığında Bir-

leşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan bu kuruluş, 

eski Portekiz Cumhurbaşkanı Sampaio’nun Yüksek 

Temsilci olarak atanmasıyla teşekkül etti. 

Kısa zamanda büyük bir ilgiye mazhar olan bu 

oluşum,  113 ülke ve 20 uluslar arası kurum ve 

kuruluşun katılımıyla, 

hızlı gelişen bir küresel 

proje haline  dönüştü. 

Şimdiye kadar daha çok 

bunun tanıtılması, yay-

gınlaştırılması, üzerine 

planlar yapılırken şimdi 

artık yavaş yavaş Medeni-

yetler İttifakı projesinin 

alt yapısının oluşturul-

ması için çalışmalar baş-

latılmış bulunuyor. Bu 

konuda Türkiye öncülük 

yapıyor. Türkiye olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 

10 Bakanlığın temsilcisinden oluşan bir Medeniyet-

ler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu oluşturuldu. Bu 

kurulun başkanlığını ben yürütüyorum ve bu kurul 

belirli aralıklarla toplanıyor. Çeşitli program ve pro-

jeleri gözden geçiriyor. Yine Medeniyetler İttifakı-

nın kültürel ve akademik altyapısını oluşturmak 

üzere Sayın Başbakanın direktifi yle Fatih Sultan 

Mehmet Üniversitesi’ne bağlı olarak Medeniyet-

ler İttifakı Enstitüsü kuruldu.  Lisansüstü eğitim 

veren bu Enstitünün, şu anda 45 öğrencisi var. 

Dünyanın 16 değişik ülkesinden gelen öğrenciler 

Doktora ve Mastır eğitimi görüyorlar. Enstitü, 4 

dilde eğitim veriyor: İngilizce,  Türkçe, Arapça 

ve İspanyolca.  

medeniyet konsepti, medeniyetler çatışması ve 

medeniyetler ittifakı üzerine

başbakan baş müşaviri ve medeniyetler ittifakı eşgüdüm kurulu başkanı 

PROF. DR. BEKİR KARLIĞA İLE SÖYLEŞİ* 

* Bu söyleşi, İdeal Hukuk Dergisi adına Prof. Bekir Karlığa ile Ferhat Akkaya, Şebnem Taşan Kurt, 

Cihad Madran ve Nuray Ergin tarafından gerçekleştirmiştir.Kaynak belirterek kullanılabilir.
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Bir gürültülü yaşamağa gidiyor dünya boşalan bir deniz gibi/ Bu sesler ormanında kaybolan bir çağ bu. Erdem Beyazıt

C.M: Hocam, medeniyeti nasıl tanımlıyorsu-

nuz? Medeniyet nedir? Ne olmalıdır? Tarih boyu 

nasıl bir gelişim geçirdi?

B.K: Bildiğiniz gibi, medeniyet terimi 18. yüz 

yıldan itibaren Batı dünyasında sözlüklere girdi.19. 

yüz yıldan itibaren Türkçe sözlüklere girmeye baş-

ladı. İngilizce Civilization, Fransızca Civilisatiın  

kelimeleri, Latince civitas kökünden türetilmiştir ve 

şehirli, şehirde yaşayan, şehre ait olan,  manala-

rına gelir.  

Bizim dilimizde ise medeniyet kelimesi Me-

dine kelimesinden türetilmiştir. Medine şehir 

manasındadır. Medeni ise şehirli manasına gel-

mektedir. Medeniyetle şehir çok yakından ilişki-

lidir. Medeniyet insane oğlunun ortaya koyduğu 

yüksek seviyedeki etkinliklerin özü ve özetidir. 

Medeniyeti sözcüğünün içerisine, yemek içmekten 

tutun da oturup kalkmaya, konuşmaya, insanlar ve 

toplumlar arası ilişkilere kadar hayatın bütün alan-

larını içeren ilişkiler yumağı girer.  

C.M: Uygarlaşmak ve çağdaşlaşmak eş anlamlı 

mıdır? Farklı mıdır?

B.K: Medeniyet, bizde Medine ile bağlantılı 

bir gelişim çizgisi göstermiştir. Hz. Peygamber’in 

Mekke’den Medine’ye hicretiyle birlikte “Yesrib” 

adının Medinet’ün Nebi şeklinde değiştirilmesiy-

le birlikte Müslümanların medeniyet macerası da 

başlamıştır. Böylece farklı bir şehirlilik kültürü de 

ortaya çıkmıştır.  

Tarihte medeniyet felsefesi üzerinde çalışma-

lar yapmış dört büyük düşünür biliyoruz. Bun-

lardan birisi Efl atun birisi Aristo birisi, Farabi 

birisi de İbn Haldûn’dur. Farabi’nin kitaplarının 

adı El Medinetü’l Fazıla (Erdemli Şehir, Erdemli 

Devlet), belki de biraz daha geniş anlamıyla akta-

racak olursak (Erdemli Medeniyet) diye de tercüme 

edebiliriz. Es-Siyasetül Medeniyye isimli bir baş-

ka kitabı  daha var.  Şehir yönetimi, ülke yönetimi, 

devlet yönetimi, devlet felsefesi. Bir diğer kitabnın 

adı ıda Füsulü’l-Medeni. Yani Medeniyet Bahisleri 

Medeniyetle ilgili Aforizmalar… 

İbn_i Haldun’a göre ise bir devlet doğar, gelişir 

ve ölür ve bunlar yaklaşık olarak 300 yıllık bir süre 

içinde gerçekleşir daha sonra bu tez birçok İslam 

âlimi tarafından  tekrarlanmıştır, bizde de  Ahmet 

Cevdet Paşa bu tezi savunur. 

İnsanlığın en üst seviyedeki faaliyetlerinin mü-

hassılası ve özü olan medeniyetin dayanağı neler-

dir, hangi şeyler medeniyeleri belirler? Medeniyet 

dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Medeniyet 

derken dört temelden söz etmek gerekir. 

Bu dört temelin birincisi şehir kültürüdür. 

Bir kültürün gelişerek medeniyet haline dönüşe-

bilmesi için kendine özgü bir şehir yapılanması-

nın oluşması gerekir. 

BEK R KARLI A (d. 1947, Besni)

1965’te Kahramanmara  mam-Hatip Okulu’nu bitirdi. 1972’de stanbul Yük-

sek slâm Enstitüsü’nden, 1977’de Ü Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden 

mezun oldu. Fakültedeki görevine, Yüksek slâm Enstitüsü döneminde 1977 

y�l�nda Felsefe ve Mant�k asistan� olarak ba lad�. 1980 y�l�nda Ü Edebiyat Fa-

kültesi Felsefe Bölümü’nde slâm Kaynaklar� I � �nda Pythogoras ve Pre-Sokratik 

Filozoflar adl� teziyle doktor oldu. Yüksek slâm Enstitüsünün fakülteye dönü -

türülmesinden sonra 1983’te yard�mc� doçentli e yükseltildi ve Kelâm-Felsefe 

Bölümü ba kanl� �na atand�. 1985-1986 y�llar� aras�nda bir y�l süre ile Paris’te 

bilimsel ara t�rmalar yapt�. 1987’de doçent, 1993’te profesör oldu. 2009’da 

ba bakan’�n dan� man� oldu.Türkiye E güdüm Ba kan� ve Bahçe ehir Üniversite-

si Medeniyet Ara t�rmalar� Merkezi Ba kan�d�r
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Bu arada kültür ve medeniyet arasındaki far-

ka da temas etmek gerekir. Kültür, ekin ekmek-

le, ziraatla alakalı  Fransızca bir terimdir. Her 

toplumun hatta her ferdin, her yörenin, her böl-

genin kendine has bir kültürü vardır. Kültürler 

gelişerek medeniyetleri oluş-

tururlar. Her kültür medeniyet 

seviyesine yükselemez, ama her 

medeniyetin kendine has kültü-

rü veya kültürleri bulunur. 

Her kültür bir medeniyet geliş-

tiremiyor ama  her medeniyet bir 

kültüre dayanarak gelişiyor. Biz, 

tarihte yaklaşık 20 ile 30 arasında 

medeniyetten bahsediyoruz. Buna 

karşılıkkültürlerin sayısı pek çok-

tur. Diyebiliriz ki ne kadar toplum 

varsa,  ne kadar dil varsa, ne kadar 

bölge varsa  o kadar da kültür var-

dır. Kültürler  yapıları itibariyle  

birbirlerinden farklıdır. Bu fark-

lılıklar zaman zaman çatışmala-

ra sebep olur. Medeniyetler ça-

tışkan değildir, yani medeniyetler 

kavga etmez. Medeniyetler kavga-

yı, çatışmayı önler.

Ş.T.K: Hocam, Batıya Doğru  

Akan Nehir’de (belgesel) bunu 

gördük  biz...  Medeniyetler, bir-

biri ile çatışmak yerine birbirini 

destekleyerek  bir kartopu gibi 

büyüyerek  sürekl akıp giden bir 

nehir gibi. Peki şimdi bunu Batı 

da  kabul ediyor mu? Çünkü bi-

zim kendi öğretilerimizde ve okul-

larımızda bile  “Ortaçağ karanlık 

bir çağdı. Daha sonra Rönesans 

ve Reformla Avrupa aydınlandı ve oradan da  Do-

ğuya bu aydınlanma  geldi” diyerek öğrenmiş biri 

olarak soruyorum, onlar da artık  bunu kabul edi-

yor mu?

B.K:  Kabul edenler var, etmeyenler var. Bir kere 

siz çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Me-

deniyet sözcüğü On Sekiz ve On Dokuzuncu Yüz 

yıllarda fazla kullanılmaya başlamıştır, lügatlere 

girmiştir derken benim vurgulamak istediğim ana 

nokta da aslında bu idi. On Sekiz 

ve On Dokuzuncu Yüz yıllar Avru-

pa emperyalizminin baskın olduğu 

ve her şeyin Avrupa’nın eseri ola-

rak algılandığı bir dönem. Avrupa 

merkezli düşünüşün ağırlıkta ol-

duğu bir devir. Sömürgecilik çağı. 

O dönemde Avrupa,  medeniyeti 

sadece kendine özgü bir olgu 

olarak göstermeye çalıştı. Avru-

pa dışı toplumların medeniyet 

üretme kabiliyetinden yoksun 

olduğu ve ürettikleri medeniyet-

lerin de ölü medeniyetler olup 

geçmişte kaldığı fi krini genel 

geçer bir kuralmış gibi her kese 

benimsetmeye çalıştı.  On Sekiz 

ve On Dokuzuncu Yüz yıl aydın-

ları özellikle Aydınlanmacılar, 

Pozitivistler, Fransız Ansiklope-

distleri kendilerini medeniyet 

taşıyan bir topluluk olarak lanse 

ettiler. Şovenist bir yaklaşımla, 

bilimin, medeniyetin Ari ırka ait 

olduğunu savunan Avrupa mer-

kezci bakış açısıyla her şeyi Av-

rupa’ ya mal ettiler. Bu ne zama-

na kadar devam etti. İkinci Cihan 

Savaşına kadar.

İkinci Cihan Savaşına kadar 

Avrupa güçlü olduğu için kendi 

gücünü ortaya koydu. Biz de me-

deniyet kavramını Batının bu 

güçlü olduğu dönemde kullanmaya başladık. 

Batıdan aldığımız için, Batı, medeniyeti nasıl 

anlıyorsa biz de öyle anlamaya çalıştık. Bizim 

aydınlarımız  da medeniyet  deyince hep Batı 

“ nsanl�k doktorlara ve 
hukukçulara hiçbir za-
man için  muhtaç olmak-
tan kurtulamaz. Ama 
hukukçular�n ve doktor-
lar�n çok olmas� da bir 
kentin hastal�kl�l� �na 
i aret eder.”
Onun için hukukçu haya-
t�m�z�n temel ta �d�r ama 
hukukçu için medeniyet 
bilinci her eyden daha 
önemlidir ve medeniyet 
bilincini savunacak, ko-
ruyacak, ya atacak olan 
da hukukçulard�r.  Çünkü 
hukukun olmad� � yerde, 
hakk�n ehline verilmedi i 
yerde medeniyet olmaz. 
Hukuk medeniyetin te-
mel ta �d�r. O bak�mdan 
hukuk alan� bizim için 
çok önemli,  ama taklitçi 
bir hukuk anlay� �yla ve-
yahut tekelci bir hukuk 
anlay� �yla de il,  bütün 
insanl� � ku atacak bir 
hukuk konsepti ile mese-
lelere bakmam�z ancak 
medeniyet in am�za kat-
k�s� olur, yoksa olmaz.
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Önce yüreklerimizdeki Kudüs’ü işgal ettiler. Biz savaşı önce kendimizde kaybettik. Cahit Zarifoğlu

Medeniyetini kasdettiler ve sizin dediğiniz gibi  

okullarda bize Batı medeniyeti şablonu nu öğret-

meye anlatmaya çalıştılar.

Ş.T.K: Aslında “insan hakları” konusunda da 

durum paralellik arzeder.   Fransız insan hakları 

Beyannamesiyle insan hak ve hukukunun başladığı 

kabul edilir. Halbuki bu taraftan baktığımızda du-

rum hiçde öyle değildir.

B.K: Tabii  bunun İslam dünyasında derin kök-

leri olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu Avrupa mer-

kezli bakış açısı, bizde de, Batıda da tek medeniyet 

kavramına götürdü insanlığı.  Bir tek medeniyet 

var, o da Çağdaş Batı Medeniyeti. Ziya Gökalp, 

Türk milletindeniz, İslam ümmetindeniz, Garp me-

deniyetindeniz derken, medeniyeti tek olarak algı-

lıyordu ve onu da batıya has bir olgu olarak düşü-

nüyordu. 

Halbuki İkinci Cihan Savaşı  ile beraber Avru-

pa merkezci emperyalist  yapının dağılması, sö-

mürgeciliğin güç kaybetmesi ve bunun ardından 

Antropoloji alanında ve diğer bilimlerde Afrika’ da,  

Amerikan yerlileri arasında ve  Asya’ da  yapılan 

araştırmalar  gösterdi ki tek bir medeniyet yok. 

Farklı Medeniyetler tezi tek bir Avrupa medeni-

yet tezinin karşısına yeni bir tez  olarak ortaya 

çıktı. 

Nitekim Medeniyetler İttifakı girişiminin 

başlığında yer alan “Medeniyetler” sözcüğüne 

çok itirazlar oldu.” “Medeniyetler” yok, tek bir 

“medeniyet” var o da Avrupa medeniyeti.” dendi. 

Bir örnek vereyim: 1963’te British Museum’un 

genel sanat yönetmeni ve devrinin de çok önemli 

tarih uzmanı Lord Clark, medeniyet tarihini konu 

alan bir belgesel dizisi hazırladı. 13 bölümlük bir 

belgeseldi bu. Medeniyet tarihini M.S. 1200 yılla-

rından başlatıyordu, çünkü ona göre Ortaçağ ka-

ranlıklar asrıydı orada medeniyet yoktu. Lord Clark 

13 saatlik dizisinde Batı dışı medeniyetlere sadece 

1 saatlik yer veriyordu. Ve bu medeniyetleri ölü 

medeniyetler olarak anıyordu. Ona göre medeniyet 

gerçekte 12. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamış-

tı, çünkü medeniyet sadece Avrupa’ya özgü bir 

hadisedir. Avrupa da Rönesansla beraber Avrupa 

olmuştur. Rönesanstan önceki Avrupa bir değer 

ifade etmez. 

Bu görüş bugün değerini yitirdi. Özellikle 11 

Eylül olayları sonunda Medeniyetler Çatışması 

yeni bir iddia ile karşı karşıya geldik. Samuel 

Huntington’un tezi. Huntington ilk kez tek mede-

niyet yerine birçok medeniyetten söz etti ve te-
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zine Medeniyetler Çatışması adını verdi. Böylece 

öteki medeniyetlere de yer açmış oldu.  

Ş.T.K: Peki Hocam, Huntington’un tezinin  si-

yasi arka planı nedir? Huntington  kendiliğinden  

çıkıp böyle bir şey mi yaptı yoksa bir siyasi pro-

jemiydi?

B.K: Bana göre Huntington’un tezi tamamiyle 

bir siyasi projeydi. Çünkü Huntington’un dayan-

dığıuzun bir arka plan vardı. Bu arka plana bak-

tığımız zaman da özellikle Yeni-Muhafazakarlar 

veya Neo-Conlar dediğimiz Amerika’daki güçlü 

bir siyasi oluşumdan söz ediyoruz. Neo-Con zih-

niyetinin arka planında ise önemli bir isim var: 

Leo Strauss. Kendisi Ortaçağ felsefesi uzmanı-

dır. Ama aynı zamanda Farabi felesefesinin de 

hayranıdır. Farabi’nin yukarda sözünü ettiğimiz 

el-Medinetü’l-Fazıla isimli felsefî eserinden ha-

reketle yeni bir uluslar arası siyaset felsefesi 

inşa etmeye çalışmıştır.  

Leo Strass’un temel tezi şudur: Ortaçağ aslında 

aydınlık bir çağdı. Ortaçağı bilmeden Modern çağı 

bilmek mümkün değildir. Ortaçağı da ancak iki  

düşünür üzerinden doğru okuyabiliriz: Bunlardan 

birisi birisi Farabi, diğeri de  Maimonides (Ram-

bam).  Strauss Yahudi olduğu için Maimonides’in 

çok etkisinde kalmıştır.

Ona gore, bir medeniyet ancak rakibi ve düş-

manı ile ayakta kalabilir. Düşmanı olamayan me-

deniyetler uzun süre yaşayamazlar. Medeniyet-

ler tarihi bunun örnekleriyle doludur.

Strauss, uzun süre Rand Corperation’ da yani 

Amerika’da fi kir üreten ve CIA’ ya eleman yetişti-

ren strateji kurumunda hocalık yapıyordu, aynı 

zamanda Chicago Üniversitesinde siyaset bilimi 

dersleri okutuyordu.  Strauss, daha 1960’larda şöy-

le bir iddia ortaya atıyordu: Önümüzdeki yıllarda 

Sovyetler Birliği dağılacak, Sovyetler Birliği da-

ğıldığı zaman dünya tek kutuplu hale gelecek. 

Tek kutuplu dünya haline geldiği zaman bugün 

dünyaya hakim olan Batı medeniyeti  de alterna-

tifi  olmayacağı için kendi içine kapanacak ve bir 

süre sonra da çökecek. 

“Batı medeniyetinin çökmemesi için bir raki-

binin bulunması gerekir” diyor ve muhtemel bir 

rakip düşman yoksa kendisinin bunu üretme-

si lazımdır diyordu. Leo Strauss, bu üretilecek 

düşmanın adını vermiyordu. Bu derslere devam 

edenler arasında Bush döneminde daha sonra Neo-

Conlar adı verilecek olan Amerikan siyasetinin 

öncü isimleri de yer alıyordu. Richard Perle bun-

lar arasındaydı,  onun öğrencilerinin öğrencisi 

arasında Samuel Huntigton vardı. Hocalarının 

ölümünden sonra bunlar kendi aralarında top-

lanmaya devam ettiler ve Medeniyetler çatışma-

sı tezini hayata geçirmeye çalıştılar.

Ş.T.K: Hocam aklıma bir şey  takıldığı için sor-

mak istiyorum. Bu Leo Strauss Ortaçağ aslında ay-

dınlıktı derken neyi kastediyordu acaba?

B.K: Onun tezi şu: Modern Barı medeniyeti de-

rinliği olmayan bir medeniyettir. Çünkü tek boyut-

ludur. Biri açık, bir kapalı olmak üzere iki boyutlu 

kavramlar manzumesinden yoksundur. Kavramla-

rın bir zahiri anlamı var bir de Batıni anlamı var 

diyordu. Çünkü o Talmutçu Batıniliğin ateşli savu-

nucusu idi. Bizim anladığımız manada sufi , batın, 

zahir ayrımına benzer tarafl arı var, ama onun batı-

mişiği Yahudi Kabalacılığına ve Talmut Hurufi liğine 

dayanıyor, Talmut un şifrelerine dayanıyor. Biliyor-

sunuz Talmutcular, Tavrat’ın şifreleri ile kıyametin 

kopmasından tutun da gündelik hayata dair her 

şeyi çözdüklerine inanan bir Yahudi gruptur. 

C.M: Bu Ebced hesapları da oradan mı geçiyor?

B.K: Orayla çok alakalı, bununla beraber eski 

Babil ile de alakalıdır. Hurufi lik, psigorculukla da 

alakalı, çok yönleri var.  

C.M: Bu Kuran-ı Kerim’deki Elif Lam Mim, Ta 

Ha, Ya Sin gibi ifadelerindeki anlamla da alakalı 

yanı var mı ?

B.K: Huruf-I mukattaa dediğimiZ bu harfl erin 

anal mı konusu farklı. Zira Müslümanlar “ Allahu 
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alem, bi muradihi” der ve geçerler. Biz, “bunlarla 

ne denilmek istenildiğini en iyi Allah Bilir” deriz 

ve geçeriz. Kabalacılar ise Tevrat’ın her harfi nin, her 

kelimesinin bir şifre olduğunu kabul ederler ve ge-

leceği buna göre çözümleyeceklerini kabul ederler 

ve buna inanırlar, şu anda da inanıyorlar. Bunun te-

siri bizde de görülmektedir. Hurufi lik ve Batınilik 

diye bizde büyük bir akım oluşmuştur. Ebcet hesabı 

ile tarih düşürmelerin bununla doğrudan bir ilişkisi 

yoktur.  Fakat Hurufi lik, özellikle muskacılık, tıl-

sımcılık, büyücülük, Talmut geleneğinin devamıdır. 

Bu da üç şeye dayanır: 1) Eski Babil büyücülüğüne; 

2) Hermes gnostisizmine;  3) Pisagor sembolizmi-

ne dayanır. Masonlar da Hermes ve Pisagor’u üstad 

kabul ederler; Masonlukla Kabalacılık daima iç içe 

olmuştur. 

Hungtinton’un çözümlemelerinde önemli bir 

nokta da şu idi: Medeniyetlerin temelini dinler şe-

killendirir, her medeniyetin temeli bir dine dayanır, 

dinsiz medeniyet ayakta kalmaz. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Hungtinton, na-

sıl medeniyet sözcüğünü tekil olarak kullanıp yal-

nızca Batı medeniyetine vurgu yapan anlayışa karşı 

“medeniyetler” ifadesini tercih ederek farklı mede-

niyetlerin varlığına vurgu yapmışsa, medeniyetlerin 

dinler etrafında şekillendiğini vurgulamakla da me-

deniyet konseptinin içeriğini zenginleştirmiştir. 

Son dönem bilimsel araştırmalar da göstermiş-

tir ki gerçekten insanlığın günümüze kadar ulaşan 

ilk medeniyet birikimleri dini ve kutsal yapılardır. 

Nitekim Urfa’daki Göbeklitepe’de son yıllarda keş-

fedilmiş olan ve M.Ö. 10.000 yılına yani günümüz-

den 12.000 yıl öncesine tarihlenen insanlığın bu en 

eski medeniyet mirası bir mabet kalıntısıdır. 

Doğrusu Hungtinton’a karşı çıkan bazı muhalif-

leri bu iki noktadan dolayı onu çok eleştirmişlerdir. 

“Sen bu ifadelerinle dinleri meşrulaştırıyorsun ve 

Avrupa merkezci Pozivitist ve Materyalist anlayışı 

zımnen reddetmiş oluyorsun” diyorlardı. 

Çünkü Avrupa modernleşmesinde dinlere hiç 

yer verilmez. Dini kökenler hep görmezlikten ge-

linir. Dinin hayatın hiçbir alanında etkin olmaması 

istenir.  

Hungtinton ilk defa Medeniyetler Çatışmasın-

dan söz etmeye başlayınca hangi medeniyetler so-

rusuna cevap aradı. Dedi ki: Her ne kadar tarihte 

şimdiye kadar 20-30 civarında medeniyet gelmiş 

geçmiş ise de günümüzde yaşayan 5 farklı mede-

niyet vardır, diğerleri ölü medeniyetlerdir. Bunlarda 

birisi modern Batı medeniyetidir. Bütün dünyada 

egemen olan hakim medeniyet Batı medeniyetidir. 

Son üç yüz yılda ortaya çıkan bütün gelişmelerin te-

melinde Batı Medeniyetinin karşı konulamaz gücü 

vardır. 

İkincisi Rusya’nın başını çektiği Doğu Ortodoks 

medeniyetidir.  Ortodoks medeniyeti, Sovyetler 

Birliğinin dağılması ile gücünü kaybetmiş olmasına 

rağmen hala Batı medeniyetinin karşısında potansi-

yel rakip medeniyetlerden birisidir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus, Hutington’un Hıristiyan 

Doğu ile Hıristiyan Batı arasındaki temel ve kök-

lü farklara dikkat etmesidir. Batı’daki genel kabule 

göre büyük Hıristiyan mezhepleri arasındaki fark, 

içkin bir fark olmanın ötesinde köklü bir farktır 

ve bu da ayrı bir din olarak algılanmaya sebep ol-

maktadır. Bu nedenle Katolik mezhebi ve Ortodoks 

mezhebi denmez de Katolik dini, Ortodoks dini 

tabirleri tercih edilir. Gerek Avrupalıların, gerekse 

bazı yerli liberallerin bizdeki Aleviliği de ayrı bir 

din gibi algılama çabalarının arkasında bu temel 

farka vurgu yapmaları yatmaktadır. Bu aslında İs-

lam ile Hıristiyanlık arasındaki temel bir ayrılığın 

da göstergesidir. Bizde mezhep kavramı, başlı başı-

na bir dini değil, aynı din içerisindeki farklı yakla-

şımları ifade eder.
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Üçüncüsü Konfüçyanist Çin medeniyetidir. 

Hutington’a göre Çin medeniyetinin dünyaya açıl-

ma diye bir derdi yoktur. Konfüçyanizm evrensel 

bir din olmadığı için Konfüçyanist medeniyet de 

dünyaya açılma ve kendi dinini ya da kültürünü 

dünyaya yayma amacı gütmemiştir. Zaten Konfüç-

yanizm de hiçbir zaman için Çin Seddi’nin ötesine 

geçmemiştir.

Dördüncüsü Budist-Hindu medeniyetidir, Bu-

dist-Hindu medeniyeti de Çin medeniyeti gibi ev-

rensel bir mesaj içermemektedir, dolayısıyla dünya-

ya egemen olmak gibi bir amacı yoktur.

Beşincisi ise İslam medeniyidir. Hungtinton’a 

göre Batı medeniyetinin karşısında evrensel hedef-

leri olan tek medeniyet İslam medeniyetidir. Bu ne-

denle gelecekte savaşlar Batı ile İslam dünyası ara-

sında olacaktır. Çünkü İslam dini evrensel bir din 

olduğundan mesajının tüm insanlığı hedef aldığını 

bildirmektedir. Aynı hedefi  benimseyen Hıristiyan 

dini enternasyonal hedefl er gütmektedir. Dolayısıy-

la Hıristiyan Batı da, Müslüman Doğu da mesajını 

bütün dünyaya hakim kılmak istiyor. Bu nedenle 

geleceğin savaşları bu iki din, bu iki dünya ve bu iki 

medeniyet arasında cereyan edecektir.

Böylece Strauss’un düşman yaratma olgusunu, 

Samuel Hungtinton doğrudan hayata geçiriyor ve 

onun düşündüğü düşmanın İslam olduğunu açıkça 

dile getiriyordu. Bu tez, hem Neo-Conlar, hem de 

Evangelistler tarafından çok benimseniyor ve haya-

ta geçiriliyor. 11 Eylül olayları işte bu tezin hayata 

geçirilmesinin sonucudur, Irak’ın işgali de böyledir, 

Dünya’daki terörist eylemlerin kökeni de böyledir.

Yeni Muhafazakarlar yani Neo Conlar ile aynı 

görüşleri paylaşan bir başka grup daha var: Mesihçi-

Millienarist Evangelikler. Bunlar da Batıni Kabala 

esoteristleri gibi Tevrat’ta yer alan Daniel Kitabı ile 

İncil’de yer alan Yuhanna’nın Vahyi kitaplarından 

esinlenerek geleceğe dair kehanetlerde bulunuyor-

lar. Evangelikler, özellikle Güney Amerika’da ve 

bazı Avrupa ülkelerinde etkin çalışmalarda bulunu-

yorlar ve dini relativizm denilen bir akımı yaymaya 

çalışarak halkı Katoliklik’den Protestanlığa geçir-

meye çalışıyorlar. Bunların temel felsefesi de Tanrıyı 

kıyamete zorlama şeklinde özetlenen bir anlayışa 

dayanmaktadır. Onların iddiasına göre, kıyametin 

kopmasından önce Hz. İsa yeryüzüne inecek, bü-

tün insanları zorla Hıristiyan yapacak ve Hıristiyan-

lığı kabul etmeyenleri toptan kılıçtan geçirecektir. 

Yeryüzü insan boyu kan deryasına dönecektir. Bun-

dan sonra bütün yeryüzü tanrısal barışa erişecek ve 

tüm insanlar mutlu olacaklardır. Böylece yeryüzün-

de Tanrının hakimiyeti gerçekleşecektir. 

Evangelikler, kıyametin kopmasını hızlandır-

mak için Yeni Muhafazakarlarla işbirliği yapmak-

ta ve onları desteklemektedirler. Dünyamızda ne 

kadar fazla çatışma olursa Hz. İsa o kadar erken 

inecek ve bir an önce yeryüzünde ebedi kurtuluş 

gerçekleşecektir. Bu iki grubun el ele vererek çalış-

maları sonunda son 20 yılda dünyanın her tarafın-

da terör, şiddet ve çatışma eylemleri yaygınlaşmıştır. 

Çatışma ve savaşın odak noktasında da Ortadoğu 

yer almaktadır. Çünkü Hz. İsa bu bölgede yeniden 

Tanrı›nın hakimiyetini kuracaktır. 

Mesihçi Millienarist gruplar daha çok ABD’de 

yaygındırlar Evangelik din adamları zaman zaman, 

falanca tarihte, falanca gün Kıyamet kopacak di-

yerek kehanetlerde bulunurlar, başta ABD olmak 

üzere dünyanın değişik bölgelerindeki koyu dindar 

Hıristiyanlar da ve bu kehanetlere inanarak gemi-

lere, uçaklara binerek Kudüs’e gelirler. Günümüz-

de bu amaçla kimi milyarderlerin yüksek bedeller 

ödeyerek Kudüs’te rezidans ve villa satın aldıkları 

görülmektedir. Nitekim geçtiğimiz aylarda aynı 

kehanetlere inanarak pek çok kişinin Selçuk’un Şi-
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rince köyüne geldikleri ve bizim sosyeteden kimi 

heveskarların da onlara öykünerek burada toplan-

dıklarını gördük.  

Ş.T.K: Hocam medeniyetlerin dayandığı temel-

ler nelerdir? Dergimizin bu sayısında asıl bu konu 

üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz.

B.K: Medeniyetlerin üzerine kurulduğu birinci 

unsur şehirlilik ruhu ve şehirlilik bilincidir.  Evet, 

her medeniyetin de bir şehri vardır. Bir medeniyet 

kendi şehrini kuramadığı zaman o medeniyet uzun 

süre ayakta kalamaz. Her mede-

niyetin ayakta kalabilmesi için 

mimarisi ile yaşanan alanları ile 

kendine ait bir şehrinin bulunma-

sı gerekir.

İkinci gösterge: Çoğulculuk ve 

birlikte yaşama tecrübesi. Medeni-

yetin en önde gelen dinamiklerin-

den birisi de budur. Çoğulculuğun 

ve birlikte yaşama tecrübesinin 

gelişmemiş olduğu yerlerde mede-

niyet olgusu da gelişemiyor. Fark-

lı kültürlerden, farklı dinlerden, 

farklı ırklardan, farklı dilleri konu-

şan insanlar, bir araya gelecekler 

ve farklılıklarını devam ettirerek 

birlikte yaşamanın yollarını bula-

caklar. Ötekine tahammül edemeyen, kendisinin 

dışındakilere varlık hakkı tanımayan bir kültür, 

asla medeniyete dönüşemiyor.

Ş.T.K: Aslında burada çatışmanın olmaması me-

deniyeti oluşturuyor.

B.K: Çatışmanın ortadan kaldırılması değil den-

gelerin korunması ve böylece toplumu birlikte ve 

bir arada tutmak önem kazanıyor. İdealist felsefeler 

çatışmayı tümden inkar ediyor ve yok sayıyorlar. İs-

lam ise çatışmayı tümden inkar etmek yerine onu 

kontrol altına alarak dengede tutmaya çalışıyor ve 

böylece insan tabiatında var olan çatışmacı eğilim-

leri ıslah ederek, törpüleyerek toplumu motive ede-

cek bir unsur haline getiriyor. 

Üçüncü gösterge: Toplu bir dünya görüşünün 

olması gerekiyor.  İnsanı, hayatı, kainatı bir bütün 

olarak elen ve külli bir bakış açısıyla değerlendiren 

toplu bir dünya görüşü. Böyle bir dünya görüşü ol-

maksızın medeniyet olamıyor. Böyle bir dünya gö-

rüşünün oluşabilmesi için de kuşatıcı bir düşünce 

sisteminin, kapsamlı bir bilim anlayışının ve bunu 

yansıtan bir köklü bir sanat felsefesinin ve estetik 

yaklaşımın bulunması gerekir.  

Ş.T.K: Tek başına bilim ile ol-

muyor değil mi, Hocam?

B.K: Bir tek bilim yetmiyor, 

bilimin yanında felsefe olacak, dü-

şünce olacak, sanat olacak. 

F.A: Hocam, buna yaşama tarzı 

diyebilir miyiz?

B.K: Elbette her medeniyet 

aynı zamanda kendine özgü bir 

hayat tarzı da getirir. Zira daha 

önce de vurguladığımız gibi- me-

deniyet, insanoğlunun yüksek 

düzeydeki etkinlilerinin damıtılıp 

imbikten geçirilerek elde edilmiş olan özü, hülasası 

niteliğindedir.  

Dördüncü ve son gösterge ise düzen, nizam ve 

sistemdir. Sistemin en somut örneği ise güçlü bir 

devlet yapısıdır. Sistem, düzen ve nizam olmadan 

medeniyet çınarı boy salıp gelişemez.  

Şehirlilik, çoğulculuk, dünya görüşü, düzen, bu 

dört şeye sahip olan kültürler medeniyet aşamasına 

geçebilirler. Daha başka bir deyişle bir medeniyetin 

inşa edilebilmesi için bu dört unsurun bir araya gel-

miş olması gerekir. 

Her medeniyetin kendine özgü bir ruhu vardır. 

Bu ruh fertlerin ve toplumların düşünce ve davra-

nışlarından

Bizim bir medeniyet bi-

lincimiz vard� ama biz 

son 200 y�lda  bu Mede-

niyet Bilincimizi çok a �r 

bir ekilde h�rpalad�k. Bir 

kere eskiye dü manl�k, 

geçmi e dü manl�k bir 

kanser gibi her taraf�m�-

za sirayet etti, bu sirayet 

tabii y�kt�, yok etti, bütün 

miras�m�z� yok etti.
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 Eylem ve hedefl erine kadar her alanda kendi-

ni gösterir. Sizi onu somut bir şey imiş gibi yaka-

layamazsınız. Elle tutup gözle göremezsiniz. Söz 

gelimi Anadolu’da bir bölgeye, bir ile, bir kasabaya 

veya bir köye gittiğinizde, orada yaşayan insanların 

davranışlarından yemek yiyiş tazına kadar her şe-

yin aslında belirli bir sistematiği bulunduğunu gö-

rürsünüz. İyice dikkat ettiğinizde, aslında bunların 

hepsinin üst üst binmiş kültürler yığınının uzun bir 

kültürel geçmişin mahsulü olduğunu fark edersiniz. 

Mesela Maraş’a veya Antep’e, ya da Kayseri’ye gi-

diyorsunuz yöresel bir yemek yiyorsunuz. Hemen 

hemen bölgenin yörenin ve kentin kendine göre 

bir mutfak kültürü var. Bu kültür hemen oluşmuş 

bir şey değildir. En az yedi bin, sekiz bin yıllık bir 

geçmişi var. Bölgede yaşayan her toplumdan, her 

kültürden, her medeniyetten bir şey almış ve bun-

lardan bir bileşim, bir sentez oluşturmuşuz. Ama 

Amerika’ya gittiğinizde bir Amerikalı size ancak yüz 

yüz elli, bilemediniz iki yüz veya üç yüz yıllık mira-

sından örnekler sunabilir. Kısacası medeniyet, uzun 

soluklu bir yürüyüşün ifadesidir. 

Aynı şekilde her medeniyet kendi şehrini oluş-

turur. Ve her medeniyetin oluşturduğu şehrin de 

kendine özgü bir ruhu vardır. O ruhu ortadan kal-

dırdığınızda o şehir size yabancılaşır. Ya siz kendi-

nizi yeni ortama adapte edeceksinizdir, ya o şehrin 

içerisinde kaybolup gideceksinizdir. Etiler nereye 

ait şimdi, Menhattan ise Menhattan orada, burada 

değil ama Fatih nereye ait belli. Çünkü Fatih’in bir 

ruhu var.  

Ş.T.K: Hocam, yerleşik olmakla da bağlantılı sa-

nırım şehirlilik.

B.K: Pek tabii, şehir hayatı yerleşik hayattır. Gö-

çebe hayatta kalıcı eserler ortaya koyamıyorsunuz. 

Göçebe kültür, kuma yazı yazmaktan öteye geçmez. 

Sonra bir rüzgar eser, sizin emeklerinizi alıp götü-

rür. Göçebe kültür medeniyet üretemez. Göçebe 

kültür, önce yerleşik kültüre dönüşecek,  sonra ken-

di şehrini kuracak,  şehir çocuklarını yetiştirecek ve 

o yetiştirdiği çocuklar o medeniyeti inşa edecekler.  

Ş.T.K:  Kapak konumuzun Şehir ve Hukuk ol-

duğunu söylemiştik, şehirlerin ruhundan bahsettik, 

şimdi gündemde “Kentsel Dönüşüm Projesi” var, bu 

kentsel dönüşümün de bir ruhu olmalı,  bir mede-

niyet tasavvuru ile birlikte olmalı değil mi? Yeni bir 

şehir kurulurken kendi medeniyet tasavvurumuzu 

ifade etmeli değil miyiz? Onu oluşturacak bir hu-

kuk sistemi geliştirmeli değil miyiz?

B.K: Bizim tarihi bir yanılgımız oldu. Savaşlar-

dan ve mağlubiyetlerden bitab düşünce, kurtuluş 

yolları aradık. Tanzimat ile birlikte yeni bir yöneliş 

içine girdik. Modernleşeceğiz dedik. Modernleşme-

yi salt Batılılaşma olarak anladık. Kendi medeniyet 

mirasımızın önemsizliğini düşündük, böyle olma-

saydı bu yenilgilerle yüz yüze gelmezdik dedik. Bir 

medeniyet bilinci oluşturamadık. Ya tarihe körü 

körüne sahip çıktık ve tarihi kutsadık, ya da büs-

bütün inkar ettik, reddetmeye çalıştık. Ama tarih 

sizin sırtınızda bir kambur, reddetseniz de gitmiyor. 

Farklı kılıklarla karşınıza çıkıyor ve Sonra bir he-

yulaya dönüşüyor. Diğer taraftan kendi medeniye-

timizi de özeleştiriye tabi tutamadık. son 300 yılda 

medeniyetimizin dinamiklerini ne yenileyebildik, 

ne de geliştirebildik.

Medeniyetin dinamikleri nelerdir: Birincisi bi-

lim. Biliminizi yenileyemediğiniz takdirde medeni-

yetiniz yerinde sayar, değişemez, gelişemez. 

Diğeri düşünce. Düşünceniz sağlam temeller 

üzerine oturmazsa kapılarını her türden yenilikle-

re kapalı tutarsa, kötürümleşirsiniz. Bin yıl önceki 

geleneği aynıyla yaşatmaya çalışırsanız, olduğunuz 

yerden bir adım ileriye gitmeniz mümkün olmaz. 

Vahhabiliğin ve Selefi liğin açmazı buradadır. 

F.A: Çoğulculuk aynı zamanda bunu sağlamaz mı?

B.K: Değişimi mi?

F.A: Düşüncenin yenilenmesini.

B.K:  Daha önce de belirttiğimiz gibi, elbette ki 

çoğulculuk ve farklılık medeniyetlerin ana dina-
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Ankara, en iyi kalpli üvey ana... Cemal Süreyya

miklerinden birisidir. Çoğulcu yapı aynı zamanda 

sizi ötekine, ötekinin görüşüne ve hayat tarzına açık 

tutar. Farklı fi kirlerin gelişmesine zemin hazırlar.  

Osmanlı çoğulculuğun en mükemmel örneğini ver-

miştir ve hiçbir toplum da Osmanlı kadar çoğulcu 

olmamıştır. 

Ş.T.K: Yine de yenileyemedi mi diyorsunuz?

B.K: Ama Medeniyetin ayakta kalabilmesi için 

mekanizmaların yenilenmesi lazım, bilimin yeni-

lenmesi lazım, düşüncenin yenilenmesi lazım, yeni 

çağa, yeni şartlara adapte olmanız lazım. Canlılığın 

şartı bu, adaptasyonu sağlayamıyorsanız, sizin bu 

iklime müsait hayat tarzınız yoksa bir müddet son-

ra erir gidersiniz.  Değişimin dinamiğini iyi yakala-

manız gerekir.

Düşünce, bilim ve sanat, durağanlığa tahammül 

etmez, tekrardan hoşlanmaz, Tekrarın tekrarı hiçbir 

anlam taşımaz. Çünkü sonuçta kakofoni doğurur.

Ş.T.K: O yüzden bir Mimar Sinan çıkmıyor.

B.K: Mimar Sinan, biz bugün Mimar Sinan’ın 

arkasını takip edenler gelse idi ve onu daha ilerle-

tenler gelse idi bizim mimarimiz 18.-19. yüzyılda 

Rokoko’ya dönüşmezdi.

N.S.E: Ben merak ederek bir şey sormak istiyo-

rum, Mesela Fransa’da Paris yapılarken Bonapart o 

dönem kentte asiler bastırmasınlar, ben onları asker-

lerimle bastırayım diye şehri öyle planlamış derler.

B.K: Evet Fransız İhtilalının sırasında Paris’in 

sokakları darmış. Kırk ellikişi bir sokağa girdiği za-

man büyük kalabalık haline dönüşürmüş. Herkes 

kalabalıktan korkmaya başlarmış. Napolyon bunu 

engellemek için dar sokakları yıkarak geniş bulvar-

lar açmış. 

N.S.E: İstanbul’u bu açıdan değerlendirir misi-

niz, İstanbul’un planlaması nereye doğru gidiyor?

B.K: Biz bir kere Medeniyetimizin şehirlerini 

unuttuk. Maalesef kaybettik, yitirdik. Ben bunun 

birkaç tipik örneğini bizzat yaşadım. Söz gelimi ço-

cukluğum Urfa’da geçti. Urfa tipik bir Müslüman 

şehri idi, harika yapıları vardı, yerleşim tabiata uy-

gundu, çevreye uygundu. Ellili yılların ortalarında 

bir vali geldi Urfa’ya,  o tarihi şehri tarumar etti. 

Boldozerlerle her şeyi yıktı geçti.  O da, tıpkı Na-

polyon gibi büyük yollar açmaya çalıştı. Aslına ba-

karsanız Napolyonvari düşünce, On Dokuzuncu 

yüzyıldan beri bizde çok itibarda. Genel olarak Ba-

tıcılar için de, İttihatçılar için de, Cumhuriyetçiler 

için de Napolyon hep ideal bir tipoloji oluşturdu. 

Nitekim Sayın Kenan Evren, Fransa’yı ziyaret etti-

ğinde Napolyon’un mezarına gitmiş ve askeri se-

lamla huzura durmuştu. Beraberinde bulunan bir 

arkadaşın bunu nasıl ballandıra ballandıra anlattı-

ğını hatırlıyorum.  

Maalesef İstanbul’un yıkımında, sağ iktidarlar 

da, sol iktidarlar da sanki elbirliği etmiş gibiler. Sol 

iktidarlar tarihi mirasa hiç el atmayarak, ya da üstün 

körü bazı restorasyonlarla yetinerek onları olduğu 

gibi bırakıyorlar. Böylece adeta tabiat tarafından 

tahrip edilmesine göz yumuyorlar. Sağ iktidarlar ise 

imar etme, güzelleştirme ve modernleştirme adına 

tarihi dokuyu ortadan kaldırıyorlar. 

Sultan Abdülhamid’den merhum Adnan 

Menderes’e kadar medeniyetler başkenti olan güzel 

İstanbul’un zengin tarihi mirası olduğu gibi çürü-

meye, yıkılmaya ve yok olmaya terk edilmiştir.
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Ancak Adnan Menderes merhum, ülkeyi kalkın-

dırmak ve modernleştirmek amacıyla bütün yurtta 

büyük bir imar hamlesi başlatırken, ne yazık ki tari-

hi dokuyu mahvetmiştir. Tarihi havza yani eskilerin 

“Bilad-ı Selase” diye nitelendirdikleri Eyüp-Fatih-

Üsküdar ve yakın çevresi olduğu gibi muhafaza edi-

lerek,  yakın çevrede uydu yerleşimler yapılabilirdi. 

Her ne kadar merhum Menderes şehri Bakırköy, 

Yeşilköy, Levent ve Kadıköy gibi dışarıdaki yerleşim 

alanlarına yaymaya çalışmışsa da tarihi Yarımadada-

ki yıkımlar adeta 2000 yıllık tarihi şehrin dokusunu 

büyük çapta zedelemiştir.   

İstanbul, maalesef büyük yı-

kımla karşı karşıya geldi. Tabii ki 

göç de şehrin, büyük çapta kala-

balıklaşmasına, büyümesine sebep 

oldu. Böylece kent, kendi kendi-

sini tüketmeye başladı. Ne yazık 

ki bu büyük tahribatın ardından 

İstanbul için yapılabilecek şeyler 

azaldı. Ama yine de her şey bitmiş 

değildir. Olanı muhafaza etmek 

için büyük bir gayret gerekmek-

tedir.

Doğruyu söylemek gerekirse, 

son on yılda İstanbul, tarihinde 

hiç görmediği bir imar ve kalkın-

ma hamlesi yaşadı. Şehir bir yan-

dan yenilenirken bir yandan da 

tarihi mirasın korunmasına çalışıl-

dı. Elbette ki yitirdiklerimizi yeni-

den yerine koymak çok zor, şimdi 

mevcudu korumak ve asli şekliyle yaşatmak önem-

li. Bu noktada son on yılda büyük mesafeler alındı-

ğını söyleyebiliriz. Amerika’yı yeniden keşfetmeye 

gerek yok, dünya, tarihi mirasını nasıl koruyorsa 

biz de öyle koruyacağız.   

Şunu da vurgulamakta yarar var. Modernite ile 

birlikte sadece İstanbul yıkılmadı, İslam dünya-

sında İslam Medeniyetin ait bütün şehirler tahrip 

edildi. Elli yüz sene önceki Mekke, Medine var mı 

şimdi ? Hurda yapıların ve beton yığını gök delenle-

rin altında ezilmiş bir Harem-i Şerif ile karşı karşıya 

değil miyiz. İsmleri bile yabancı: Hiltın, Sheraton. 

Kahire, Bağdat, Kudüs, Şam, Halep  aynı akibete 

duçar olmadı mı ? Tanıdığım esnaftan bir dostum 

vardı “Süleymaniye’nin etrafındaki geniş alanlara 

(bahçeyi kastediyordu) dükkanlar yapılsa şu kadar 

kira getirir ve camiye gelir sağlar” derdi.  Nitekim 

son elli yılda yapılan camilerin altı, hep pasaj, dük-

kan ve işyeri. Biliyorum elbet bu pratik bir çözüm 

ama hiç mi hiç estetik değil. 

Aslında dostumun söylediği, sanıyorum otuzlu 

kırklı yıllarda belki de daha önce fi ilen yapılmış, Sü-

leymaniye külliyesine bir bakın, daha yetmişli yılla-

ra kadar bir mezbele halindeydi, 

içine giremezdiniz. Aşağıya doğru 

ininiz medreselerin, hanların etrafı 

salaş ve çirkin, sefi l yapılarla dolu. 

Koca İstanbul’da yer kalmamış 

gibi Bab-ı Meşihat (İstanbul Müf-

tülüğü) İstanbul Üniversitesi ta-

rafından sıradan bir Botanik bah-

çesi haline dönüştürülmüş. Haliç, 

Eyüp, Üsküdar keza. Kısacası ken-

di medeniyet bilincinizi yitirdiği-

niz, her şeyinizi yitiriyorsunuz. 

Benzer durumlar bütün Ana-

dolu coğrafyasında yaşandı. Az 

çok her kent bu bilinçsiz modern-

leşme gayretinin kurbanı oldu. 

Çok daha feci bir durumu benim 

doğduğum Adıyaman’ın Besni il-

çesi yaşadı. Eski adı “Behisni” olan 

ve Anadolu uygarlıklarının bütü-

nünün derin izlerini taşıyan bu 

kasaba, hiç el değmemiş bir Orta-

çağ yerleşim birimi olduğu kadar, tipik bir Selçuk-

lu- Osmanlı kasabasıydı. İran’daki Bamyan kentine 

çok benziyordu. Arnavut kaldırımlarla döşeli dara-

cık sokaklar, toprak damlar ve üst üste binmiş evler. 

Her evin içinden çeşmeler akıyor. Otuzlu kırklı yıl-

ların tek parti döneminin çok ileri görüşlü yönetici-

leri bu tarihi dokuyu olduğu gibi yıkarak şehri bir 

heyelan bölgesine taşıma kararı aldılar. Neticede or-

taya modern bir kasaba yerine salaş bir ucube çıktı. 

Ama tarih bundan büyük zarar gördü, halk büyük 

zarar gördü. Benim çocukluğumun geçtiği Urfa’yı 

da, Maraş’ı da böyle tahrip ettiler.  

“Bat� medeniyetinin çök-
memesi için bir rakibinin 
bulunmas� gerekir” di-
yor, muhtemel bir rakip 
dü man yoksa ise üret-
mesi laz�m, kendisinin 
üretmeli dü man� diyor. 
Bu üretilecek dü man�n 
ne oldu u ve ad�n� ver-
miyor Leo Strauss. Ama 
bir medeniyetin ayakta 
kalabilmesi için mutlaka 
dü manlar�n�n bulunma-
s�, dü man yoksa üret-
mesi, suni olarak dü -
man üretilmesi gerekir 
diyordu. 
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Ne kadar inceldi kent/Nerdeyse şuracıktan/ Ansızın bir kent daha görünecek. Edip Cansever

 Ş.T.K:  Medeniyet maddiyatla mı, bilinçle mi 

doğru orantılı gelişir?

B.K: Elbette ki medeniyet ile ekonomik ve mad-

di gelişmeler arasında çok büyük ve yakın ilişkiler 

var. Ekonomik gelişmenin olmadığı yerde medeni-

yet gelişemez. Medeniyetin temel dinamikleri ara-

sında düşünce, bilim ve sanat kadar ekonomide yer 

alır. İnsanın karnı doyacak ki ondan sonra estetik 

duyguları gelişsin.   

Ş.T.K: Peki Hocam, siz estetik deyince, estetik 

anlamda, medeniyet anlamında, kendisini ifade 

eden bir şehir ismi verebilir misiniz? Sizin en çok 

beğendiğiniz şehirler hangileridir?

B.K: Ben en çok büyüleyen mekanlar kutsal yer-

lerdir. Buraların havasında, atmosferinde ve coğra-

fi k yapısında ayrı bir manevi hava buluyorsunuz. 

Bizim kutsal şehirlerimizin yanı sıra öteki inanç 

sistemlerinin kutsal mekanlarının da ayrı bir havası 

var. Gezdiğim şehirler içerisinde beni en çok cezbe-

denler, Ortaçağ şehirleridir. Rönesans şehirlerinin 

de ayrı bir büyüsü var elbette.  

B.K: Benim, görüp de etkilendiğim mi?

Ş.T.K: Evet, mesela İspanya’yı gidip gezenler 

oradaki tarihi, sanat eseri mimariden çok etkileni-

yorlar.

B.K: İspanya özellikle 19 yüzyıl ortalarında iti-

baren kendi tarihi dokusuna sahip çıktı. Amerika 

yeni miras oluşturmaya çalışırken genel olarak Kıta 

Avrupası tarihi mirasına  hep sahip çıktı. Avrupa’da 

tarih ve kültür bilinci bize göre daha yüksek tabii. 

Benim en çok etkilendiğim şehir mesela Kudüs, Ha-

lep mesela, Şam, bir de İslam medeniyetinin sem-

bol şehirleri dediğimiz şehirler, bunlar. Büyük tah-

ribata uğramış olsa da bu şehirler güzel şehirlerdir. 

Mardin’e git, Urfa’ya git, Konya’ya git, Isfahan’a git, 

Şiraz’a git, bütün tahribata rağmen az çok güzellik-

lerini muhafaza ediyorlar. Ama Avrupa burada son 

derece titiz davranmış. Neden, çünkü orada kültür 

biraz daha erken zamanda topluma mal olmuş da 

ondan.

Bizim bir medeniyet bilincimiz vardı. Ne yazık 

ki son 200 yılda bu medeniyet bilincimizi çok ağır 

bir şekilde hırpaladık. Bir kere eskiye düşmanlık, 

geçmişe düşmanlık bir kanser gibi her tarafımıza 

sirayet etti, bu sirayet tabii yıktı, yok etti, bütün mi-

rasımızı tüketti.

F.A: Avrupa’da ki taş ev ile bizdeki ahşap ev ara-

sında yorum yapanlar var. Sizin böyle bir yorumuz 

var mı?

B.K: Ben mimar değilim, mühendis de değilim, 

İşi elbette ki ehline bırakmak lazım. Bu bizim için 

bir ana düstur. Ben, sadece işin felsefesi ile ilgili bir 

şey söyleyebilirim. Haddimi aşmak da istemem. 

Neyin nasıl ve ne şekilde olacağına ya da olması ge-

rektiğine konunun uzmanları karar verebilir.  

Ş.T.K: Hocam son olarak, medeniyet ve şehir 

hukuku bağlamında;  medeniyet tasavvurunda hu-

kukçuların üstlenmesi gereken rol anlamında neler 

tavsiye edersiniz; hukukçuların üzerine düşen nedir?

B.K:İsterseniz İbn-i Rüşd’den bir alıntı ile biti-

relim konuşmamızı: “Hekimlere ve hukukçulara ge-

rek duymadan yaşamak imkansızdır elbette. Fakat 

hukukçuların ve doktorların çokluğu bir  kentin ve 

toplumun hastalıklı olduğuna delalet eder.”

Onun için hukukçu hayatımızın temel taşıdır 

ama hukukçu için medeniyet bilinci her şeyden 

daha önemlidir ve medeniyet bilincini savunacak, 

koruyacak, yaşatacak olan da hukukçulardır.  Çün-

kü hukukun olmadığı yerde, hakkın ehline veril-

mediği yerde medeniyet olmaz. Hukuk medeniye-

tin temel taşıdır.  

Ş.T.K:  Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için İdeal 

Hukuk Dergisi ve okuyucuları adına çok teşekkür 

ediyoruz.

B.K: Asıl bana bu fırsatı verdiğiniz için ben size 

gönülden teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunarım. 
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G
enel olarak nü-

fus yoğunluğu ve 

belirli bir büyüklüğü 

olan, nüfusunun çoğu 

ticaret, sanayi, hizmet 

veya yönetimle ilgili iş-

lerle uğraşan, tarımsal 

etkinliklerin olmadığı 

yerleşim alanlarını şe-

hir diye tanımlıyoruz. 

Anayasanın 127. Maddesi mahalli idareleri dü-

zenlemiş olup, Mahalli idareler; il, belediye veya köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 

organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tara-

fından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. 

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, 

yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla dü-

zenlenir.

Bu dayanak Anayasal düzenleme ile, 5393 sayılı 

Belediye kanunu, 1580 sayılı Belediye kanununun 

iptali ile yürürlüğe girmiştir. Belediyelerin görevleri 

yetkileri vs. belirlenmiş ve bu çerçevede belediyeler 

yaptığı hizmetleri görülebilen, sayılabilen, ölçülebi-

len hizmetlere ağırlık vererek bir daha ki seçimlere 

hazırlanmaktadırlar. Performans programları, Kalite 

yönetim standartları da 

hizmetlerin somut ola-

rak ölçülmesini maddi 

olarak görülmesini baz 

alarak sistemler geliş-

tirmiştir. 

Hizmet alanların, 

belediye sınırlarında 

yaşayan hemşehrilerin 

yönetime katılma, bilgilenme, talep ve şikâyetlerini 

bildirerek kararlara katılmaları ve bu yolla yönetim-

de yer alması, ilçede yaşayanların oraya aidiyet duy-

gularının oluşması, hizmetlere katkılarını görmeleri 

ve şehre sahip çıkmaları ve koruması ve insanların 

kendilerini değerli hissetmelerine yönelik duygula-

rın varlığı, idareye güven duyguları ilçeyi canlı şevk-

li tutan gelişmesinin önünü açan duygusal yönlerdir. 

Bu duyguları canlı ve diri tutmak sağlıklı bireyler ve 

sağlıklı toplum olmayı getirecektir ve çember geniş-

leyerek büyük Türkiye’ ye doğru yol alınabilecektir. 

Yerel yönetimlerin bu yönününü düzenleyen ve pek 

dile getirilmeyen şehirlerin ruhunu oluşturan aidi-

yet ve katılma duygusunu oluşturmayı düzenleyen 

Hemşehri hukuku başlıklı 13. Maddesi ile bir dü-

zenleme yer almaktadır.

HEMŞEHRİ HUKUKU

-GÖLGESİZ ŞEHİRLER-

Av. aziye FIRAT C VELEK

Bana gözü olmayan şöför mü, 

bedii idraki bulunmayan belediye reisi mi 

zararlı diye sorsalar ikincisini gösterirdim. 

 Necip Fazıl
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Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin. Pierre Loti

Hemşehrihukuku Madde 13- Herkes ikamet ettiği 

beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar 

ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkın-

da bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından 

yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onuru-

nu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel 

ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin ko-

runması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu 

çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteli-

ğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil 

toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını 

sağlayacak önlemler alınır.

Yürürlükten kaldırılan 1580 sayılı Belediye yasa-

sında da benzer bir madde bulun-

makta idi. Bu kanunun 13. Mad-

desinde “Hemşeri hukuku” düzen-

lenmiş idi. Bu maddeye göre ise;

‘’Her Türk nüfus kütüğüne yerli 

olarak yazıldığı beldenin hemşeri-

sidir. Hemşerilerin belediye işlerin-

de reye intihaba belediye idaresine 

iştirake ve belde idaresinin devamlı 

yardımlarından istifadeye hakları 

vardır.” düzenlemesi mevcut idi. 

1580 sayılı yasada aynı belde nüfus kütüğüne 

yazılı olanlar hemşeri sayılırken , 5393 sayılı ya-

sada ise ikamet esas alınarak aynı beldede oturan-

lar hemşehri sayılmıştır. Günlük yaşantımızda da 

kullandığımız memleketli olma, aynı topraklarda 

ortak kültürden gelme olgusu ile 1580 sayılı yasa-

daki tanım anlaşılmakta ve kullanılmaktadır. Zira 

büyük şehirlerde ilçelerde ortak, özgün kültür oluş-

turmanın, şehir planlamaları ve uygulanan strateji-

leri ile böyle bir sonuca ulaşılamadığı görülmekte-

dir. Sadece tüketilen yiyilen, giyilen eşya birlikteliği 

aynı oyun ve eğlencelerin paylaşılması, büyük alış 

veriş merkezleri ortak bir kültür oluşturmamakta, 

ferdi konfor uğruna yalnızlaşma ve bireysellik gi-

derek artmaktadır. Her kültürden yurdun her böl-

gesinden göç eden vatandaşlardan oluşan büyük 

şehirlerde bu ortak kültür ve dayanışmayı bölgeye 

aidiyet duygusu oluşturulamaması maddi, manevi, 

sosyal ve hukuksal sorunları da beraberinde getir-

mektedir.

Bir şehri oluşturmak insanı tanımaktan geçer. 

Şehirleri yaşayanların temel ihtiyaçlarına göre fonk-

siyonel olarak planlama ve planları uygulama ma-

halli idarelerin görevleridir.

İhtiyaçların tespitinde hayata, insana bakış fel-

sefemize, yaradılış gayemize uygun şehirler yani 

medeniyetler oluşturmak kalıcı olmanın şartıdır. 

Temel ekonomik ihtiyaçların 

ve sosyal ihtiyaçların karşılanma-

sı insanların birbirleri ile huzurlu 

paylaşımcı olarak birbirlerinden 

faydalanarak, şehirde bulunan 

tüm canlıların ve insanın hizme-

tine sunulan diğer yaratılanlarla, 

hayvanları bitkileri ağaçları ile 

birlikte insan fıtratına uygun or-

tamlarda maddi ve manevi olarak 

yaşanabilir şehirler oluşturmak, 

toplumu oluşturan farklı şahsiyet-

lere göre ihtiyaçları tespit ile hizmet sunmak ida-

recilerin temel sorumluluklarıdır. Bu sorumluluk 

seküler bir sorumluluk olmayıp, inanan yöneticiler 

için hem hizmet edilen topluma, hizmet etmenin ve 

hem de kamu kaynağını emanet anlayışı ile kullan-

manın aşkın sorumluğu ile adalet üzere idareden 

“yaradan” a karşı sorumluluktur.

 Bu Hizmet sorumluluğunda doğuştan veya son-

radan hayatın riskleri ile oluşan başkalarının yar-

dımı ile hayata tutunmak zorunda kalan(engelli) 

hemşehriler, (ki bu olgular hayatın olağan var 

oluşları olarak değerlendirilip buna göre hizmet 

götürülmesi mutlaka planlarda mimaride ve sosyal 

faaliyetlerde toplumda birlikteliği sağlama adına ya-

htiyaçlar�n tespitinde 

hayata, insana bak�  fel-

sefemize, yarad�l�  gaye-

mize uygun ehirler yani 

medeniyetler olu tur-

mak kal�c� olman�n ar-

t�d�r.
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pılması elzem faaliyetlerdir. ) ile beraber birlikte ya-

şayabilmek için toplumun duyarlılığı adına düzen-

lenen paneller, toplantılar yapılması, hassasiyetin 

oluşturulmaya çalışılması bu kardeşlerimizi hayatın 

içinde göremediğimiz zaman abesle iştigal olacaktır. 

Toplumumuz, insanımız bu kardeşlerimize karşı 

fıtraten duyarlıdır. Hatta bazen aşırı duygusal du-

yarlılıkları dolayısıyla engelli kardeşlerimiz sık sık 

rahatsızlıklarını dile getirmektedirler zira onlar da 

diğerleri ile beraber toplumda yer almak üretici ko-

numda olabilmek adına bir şeyler yapmak yaşa-

dıklarını hissetmek istemektedirler. İnsanların 

temel ihtiyaçlarının (yeme, barınma, hastene, 

vs) karşılanması onları mutlu huzurlu olmala-

rına yetmemektedir. Üretici faydalı ve idealler 

oluşturma ve gerçekleştirme gibi ihtiyaçlarının 

da karşılanması zorunludur. Her insanın üretici 

hale getirecek imkânları oluşturmak ve sunmak 

idarelerin sorumluluğudur. Her maddenin atığı 

olur, ancak insan atığı olamaz. 

 Şehrin yapılaşmasını oluşturan mimarlar, mü-

hendisler toplumun ihtiyaçlarını, toplumun var 

olan sorunlarına duyarlı olmalı ve yaşam alanlarının 

çeşitliliklerini uzmanlıklarına yansıtmalıdır. Ayrıca 

ekonomik kaygıların yanında insani sorumlulukla-

rını da yerine getirmek adına projeler oluşturmak 

idarecilere sunmak durumundadırlar. Engelli hem-

şehrilerin, topluma karışmasını sağlayacak en temel 

ihtiyaçlarının düşünülerek oluşturulacak binalarda 

onlara mahsus mekânlar oluşturmak, yolları onlara 

uygun hale getirmek seyahat özgürlüğü sağlamak 

adına çeşitli projeleri idarecilere sunmak onların 

sorumluluğundadır. İnşaat ruhsat yönetmelikleri 

bu bağlamda düzenlenmelidir.

Bütün nüfusun içinde yüzdelik dilimde ne ka-

dar engelli kardeşlerimiz var ise bu oranda yapı-

laşmalarda onlara mahsus bağımsız bölümler ya-

pılmalıdır. Binaların alt katları bu oran nispetinde 

daireler engellilere mahsus hazırlanmalıdır. 

Toplum, ancak engellisi ile birlikte yaşayarak 

duygusal zekâsını geliştirebileceklerdir.

Hayatta her şey zıddı ile kaim ise, bedensel enge-

li bulunmayan, insanlar engelliler ile birlikte yaşa-

madığı müddetçe kendi sınırlarını görme algılama 

yetisine daha güç ulaşacaktır. Engelli hemşerilerle 

birlikte yaşamak, onlardan çok engelsiz olduğunu 

düşünen insanlar için çocuklarımız gençlerimiz 

için ruhsal zekanın gelişmesine ve kendini tanı-

masına yardımcı olacaktır. Kısaca engellilerin top-

luma kazandırılması birlikte yaşamayı sağlamak 

bedensel engeli olmayanlar için çok daha önem 

arz etmektedir. 

Bireylerin “banane” ve “sanane” ile tanımlanan 

duyarsızlığı, bu duygu ve düşüncenin oluşumunu 

engellemek medeniyetin şartlarındandır. 

 Mimari insanın yaşam mekânlarını oluşturma 

sanatı olarak da tanımlanmaktadır. Evlerimizi yaşa-

dığmız mekânları oluşturan mimarlar sadece bina-

lara ve şehre şekil vermekle kalmaz aynı zamanda 

şehirde yaşam şeklini de belirler. İnsanların konut, 

sağlık, iş, eğitim, dinlenme, ulaşım, eğlence ve kül-

türel gereksinmelerini karşılamaya yönelik olan 

kent planlaması yapım, tasarım, altyapı ve kaynak 

sağlama çalışmalarının tümü Şehir Planlaması ile 

ilgilidir.

İnsanların toplumlar halinde yaşama ihtiyacının 

sebepleri ortak ihtiyaçların karşılanması ve insanla-

rı birbirine çok yönlü olarak ihtiyaç duyması ki bu 

ihtiyacın içinde en büyük pay manevi iletişim ihti-

aziye FIRAT C VELEK / Avukat
Erzincan- Kemaliye do umlu olup,  ilk ve orta  lise ö renimini  
istanbulda  tamamlad�. 1983 - 1987 y�llar� aras�nda stanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 8 y�l  serbest 
avukatl�k yapt�ktan sonra, 1997 y�l�nda kurum  avukat olarak 
göreve ba lad�,   Hukuk leri Müdürlü ü ve tefti  Heyeti 
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yacı sohbet, muhabbet paylaşım vs ihtiyaçların gi-

derilmemesinin sosyal ve bireysel sorunların tespi-

tinin yapılması ve geriye dönüşü mümkün olmayan 

imkansız zararların önlenmesi açısından pilot bölge 

değerlendirmeleri yapılmalıdır. Zira fıtrata uygun 

olmayan her durum kısa vadede şekil itibari ile 

güzel görünse de uzun vadede sağlıksız bir toplu-

ma yol açacaktır. Şehri, şekilden 

ibaret, ulaşılması zor, insan fıtra-

tına aykırı yaşam koşulları olan 

plaza ve çok katlı rezidanslardan 

oluşan şekillere boğan, konfor, 

konfor adına bir telefonla tüm hiz-

metlerin satın alınması tüm insan 

ilişkilerinin ekonomiye indirgen-

diği Durkheimci bir yaklaşım mo-

deli insanları metal robotlar haline 

getiren başka seçenek bırakmayan 

dayatılan bir model… Hızla ve ça-

buk elde edilen zenginliğin tüm 

değer ve ideallerin önüne geçmesi 

ve bu modeli kaybetmemek uğru-

na kaybedilecekler…

 Hızla yayılan kentsel dönü-

şüm modelleri uzun vadede eğer 

bir medeniyet kurma gibi bir gaye 

ile yapılıyorsa ki böyle olduğuna 

inanıyoruz. İnancımızla ters yapı-

lar yapılmamalı zira yapılan siteler 

en az 15-20 katlı bina kütleleri 

olup yeşil alan ve toprağın hiç gö-

rünmediği ve gölgelerin tabana 

düşemediği gölgesiz, etrafı çev-

rilerek bütünden koparılmış güvenlik kaygısı ile 

yaşamaya çalışmak ve insani duygu ve düşüncele-

ri engelleyen tüm olgular…. Oysa konut binaları 

sağa, sola, öne, arkaya yan yattığında diğer binaya 

değmeyecek şekilde kat yükseklikleri belirlenmeli 

ve ona göre bahçe mesafesi bırakılmalı, hava akımı 

engellenmemeli, güneş enerjisi mutlaka kullanılma-

lıdır. Ölümün yani sorumlulukların hatırlanması 

için mezarlıklar şehrin içinde yer almalıdır. Mede-

niyete uygun siluetler tasarlanmalı ve mutlaka yeşil 

görünmelidir. Bu olgular Şehirlerin Tabii Hukuk-

tan gelen haklarıdır.

Taklit, birbirinin aynı kentler yerine, özgün, bel-

denin özelliklerini ve kültürünü 

yaşayan şehirler yani medeniyet 

oluşturma amaç ve kaygısı duyul-

malıdır. Medeniyete uygun silüet-

ler tasarlanmalı uygulanmalıdır.

 Şehrin planlaması kararlara 

katılım beldede yaşayanların yasal 

ve tabii hakkı ise bu katılım karar-

lar safhasında hayata geçirilmeli-

dir. Kent konseylerine sadece sivil 

toplum kuruluşlarının daveti ile 

yetinilmemeli tüm belde halkının 

katılım ve katkısının sağlandığı 

katılımcı yönetim kültürü gelişti-

rilmelidir.

 Sosyoloji, toplumsal sorunları 

çözmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 

Sınıfl ar mücadeleler ve kentleşme-

nin yol açtığı toplumsal olumsuz-

luklar üzerine batıda bu toplumsal 

sorunları ortadan kaldırma hedefi -

ne kilitlenen bilim dalı olmuştur. 

Mahalli idarelerde planlama çalış-

malarında, mimaride sosyologlarla 

birlikte çalışmak toplum sağlığı ve 

gelişimi için elzemdir.

 İdare edenler geleceği biçimlendirmek bir me-

deniyet oluşturmak gibi bir sorumluluk taşıyorlar 

ise ehil ve liyakatli, insani ve vicdani sorumluluk 

sahibi görevlilerle çalışma sorumluluğunun hassa-

siyetinin idrakinde olmaları, beklenen, bilinen ma-

lumdur. Bu idrak içinde olan sorumlu idarecilerin 

var olması ümit ve duasıyla…

Bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde/Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça. Turgut Uyar

Hayatta her ey z�dd� ile 

kaim ise, bedensel en-

geli bulunmayan, insan-

lar engelliler ile birlikte 

ya amad� � müddetçe 

kendi s�n�rlar�n� görme 

alg�lama yetisine daha 

güç ula acakt�r. Engelli 

hem erilerle birlikte ya-

amak, onlardan çok en-

gelsiz oldu unu dü ünen 

insanlar için çocuklar�-

m�z gençlerimiz için ruh-

sal zekan�n geli mesine 

ve kendini tan�mas�na 

yard�mc� olacakt�r. K�sa-

ca engellilerin topluma 

kazand�r�lmas� birlikte 

ya amay� sa lamak be-

densel engeli olmayanlar 

için çok daha önem arz 

etmektedir. 
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Kentsel Dönü üm Tan�m� ve Yasan�n Gerekçesi

T
ürk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü ‘dönüşüm’ ke-

limesini, ‘’olduğundan başka bir biçime girme, 

başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformas-

yon” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlardan hareket 

edilirse, kentsel dönüşüm, kentsel alanların var olan 

durumundan başka bir biçime girmesi, başka bir du-

rum alması olarak tanımlanabilir. Kanunun gerekçe-

sinde de belirtildiği üzere ülkemizin çok mühim bir 

kısmı, başta deprem olmak üzere tabiî afetlerin riski 

altındadır. Buna rağmen, mevcut yapıların büyük bir 

kısmının muhtemel afetlere karşı dayanıklı olmadıkları 

ve orta şiddetteki bir depremde bile ağır derecede ha-

sar görüp yıkıldıkları, bundan dolayı sosyo-ekonomik 

problemlerin yaşandığı ve devletin, beklenmedik bir 

anda büyük mali külfetler ile karşı karşıya kaldığı bi-

linmektedir. Kentsel dönüşümle kentin hem fi ziksel 

mekânı hem de toplumsal boyutları da değişeceğinden 

bu iki unsurun bir arada ele alınarak bu yasanın değer-

lendirilmesi önemli olmaktadır.

Ülkemiz, Dünya’nın en aktif deprem bölgelerinden 

birisinde yer almakta olup ülkemizde depreme yol açan, 

yaklaşık 15.000 km’si ana aks olmak üzere, toplam 

24.500 km. uzunluğunda canlı fay hattı bulunmakta-

dır. Bu fayların ana kolları, ülkemizi bir uçtan bir uca 

sarmakta, özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğu sı-

nırımızdan Çanakkale İli’ne kadar kalın bir yay çizerek 

Anadolu’yu bir baştan bir başa kat etmektedir. Kuzey 

Anadolu Fay Hattı içinde İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sa-

karya, Erzincan, Balıkesir ve kısmen Samsun gibi büyük 

ve ekonomimizin can damarlarının attığı İller yer almak-

tadır. Nüfusumuzun % 98’i deprem açısından tehlikeli 

bölgede yaşamaktadır. 1903 yılından günümüze, top-

raklarımızda hasar doğuran 130 depremde 100 bin can 

kaybı ve yaklaşık 2 milyon ev kaybedilmiştir.

Yapılan araştırmalarda, İstanbul ve çevresinde bir 

deprem olması ihtimalinde; 20 bin ile 50 bin binanın 

ağır hasar göreceği, 100 milyar $’lık maddî zararın olu-

şacağı, can kaybının 20 bin ile 50 bin kişi arasında olaca-

ğı ve 100 binlerce kişinin önemli derecede bedeni zarara 

uğrayıp sakat kalacağı, 1 milyon ile 2 milyon kişinin ev-

siz kalacağı ve 1 ile 1,5 milyon kişinin ise, işsiz kalacağı 

tahmin edilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki yapıların bü-

yük bir kısmı; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hak-

kında Yönetmeliklerden önceki hukukî düzenlemelere 

göre tasarlanmış, kat sayısı 3 ile 8 arasında değişen, orta 

ve büyük ölçekteki depremlere karşı yüksek risk altın-

da olan binalardan oluşan, büyük kısmı mühendislik 

hizmeti almadan inşa edilmiş, dolayısıyla dayanıksız ve 

sağlıksız, yalıtımsız ve enerji verimliliği açısından ye-

tersiz, mevcut imar planlarına aykırı, kaçak, çarpık ve 

düzensiz bulunmaktadır. Bu anlamda kentsel dönüşü-

mün en önemli gerekçesi deprem başta olmak üzere afet 

beklentisi ile kent bölgelerinin yenilenmesi ihtiyacından 

doğmuştur.

Türkiye’ de 19 bin konut bulunmakta olup 14 bin 

konutun afet riski yönünden incelenmesi gerekmekte-

dir.Ülkemizdeki yapı stokunun yaklaşık en az % 40 ’ının 

yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu gerek-

çelerle çıkarılan Afet yasası ile ilk iş olarak Bakanlık veya 

Bakanlık tarafından yetki devri yapılan idarelerin veya 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Av. Nuray ERG N

Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin

gelişmesidir. ( Dr. Alexis Carrel) 
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Bağrını açar gibi bir azizin /Açardım ben de içimi - bu şehir kimin? Edip Cansever

idarelerin akdettikleri protokollerle uygulama yapacak 

olan kamu idareleri ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 

idarelerin riskli yapıları tespit ettirmesi gerekecektir.

Ülkemizde kentsel dönü ümü sa lamak üzere 
yürürlü e konulmu  dolayl� mevzuat

Ülkemizde kentsel dönüşümü sağlamak üzere, 25 

Mayıs 1959 tarihinde, Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe konulmuş bulunan 7269 Sayılı Umumî Ha-

yata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 30 Temmuz 1966 

tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe ko-

nulmuş bulunan 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 8 Mart 

1984 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü-

ğe konulmuş bulunan 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 

ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin De-

ğiştirilmesi Hakkında Kanun, 17 Mart 1984 tarihinde 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş 

bulunan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, tarihinde 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş 

bulunan 9 Mayıs 1985 3194 sayılı İmar Kanunu çıkar-

tılmıştır.775 sayılı Gecekondu Kanun amacını 1 inci 

maddesinde’’ Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfi yesi, 

yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaç-

larla alınması gereken tedbirler hakkında bu Kanun 

hükümleri uygulanır. ‘’ ifade etmekte olup kanunun 

çıkış amacı öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfi ye 

edilmelerine yöneliktir. Kanuna göre gecekondu önle-

me bölgeleri ilan edilmesi ve bu bölgelerdeki arsaların 

öncelikle gecekondusu tasfi ye edileceklere veya ihtiyaç 

sahiplerine verilmesi öngörülmüştür. Kendilerine arsa 

tahsis edilenlerin kanunda öngörülen sürede inşaatla-

rını tamamlamaları gerekmektedir. Kanun bu amaçla 

konut yapacaklara kredi verilmesine ilişkin usulleri de 

düzenlemiştir. Ancak Gecekondu Kanunu sağlıklı ola-

rak işleyememiş, yeterli imarlı arsa üretilememiş, üre-

tilen ve tahsis edilen arsaların bir kısmında ise ya hiç 

konut yapılamamış veya yine gecekondu benzeri kaçak 

yapılar inşa edilmiştir. 

Gecekondu Kanunu başarılı olamayınca 2981 sayılı 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygula-

nacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun imar affı 

olarak çıkartılmış olup 2981sayılı İmar Affı Kanunun 

amacı, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak 

inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkın-

da uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlem-

lere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama 

ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirle-

mektedir. Gecekondu Kanunu mülkiyeti kamuya ait 

araziler üzerinde inşa edilen kaçak yapıların ıslah ve 

tasfi yesini düzenlerken 2981 sayılı İmar Affı Kanunu 

özel mülkiyete konu kaçak yapıları da dahil ederek 

kapsamlı bir af getirmiştir. Ancak her iki Kanun da 

gecekondu sorununu çözmek bir yana gecekondu ya-

pımını teşvik edici bir rol oynamışlardır.

Belediye Kanununda Kentsel 
Dönü üm Kavram� 

Gecekondu dönüşümü konusunda tapu verme-

ye dayalı bir anlayıştan vazgeçilerek şehir planlama 

ilkelerine uygun bir dönüşüm yapılması için kentsel 

dönüşüm kelimesi mevzuatımıza girmiştir. 5393 sayılı 
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Belediye Kanununda, 2010 yılında yapılan değişiklikle 

Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sa-

nayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu 

hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal 

donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını 

yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel 

dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbir-

ler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje-

leri uygulayabilmektedir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak 

ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan 

imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve 

yoğunluğunun belirlenmesi, ala-

nın büyüklüğünün en az 5 en çok 

500 hektar arasında olması, etaplar 

halinde yapılabilmesi hususlarının 

takdiri münhasıran belediye mecli-

sinin yetkisindedir. Toplamı 5 hek-

tardan az olmamak kaydı ile proje 

alanı ile ilişkili birden fazla yer tek 

bir dönüşüm alanı olarak belirlene-

bilir. Büyükşehir belediye ve mü-

cavir alan sınırları içinde kentsel 

dönüşüm ve gelişim projesi alanı 

ilan etmeye büyükşehir belediyeleri 

yetkilidir. Büyükşehir belediye mec-

lisince uygun görülmesi halinde ilçe 

belediyeleri kendi sınırları içinde 

kentsel dönüşüm ve gelişim proje-

leri uygulayabilir. Büyükşehir bele-

diyeleri tarafından yapılacak kent-

sel dönüşüm ve gelişim projelerine 

ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, 

bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm 

imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 

Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya 

büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Belediye Kanuna 

göre de kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında 

bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırıl-

masında anlaşma yolu esastır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki 

gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 

sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 

Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanu-

nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanu-

na istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları 

halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında 

hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen 

gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir 

veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm 

ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı 

yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut 

satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya 

konut bedellerinden mahsup edilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yer-

lerde belediyelere ait gayrimenkul-

ler ile belediyelerin anlaşma sağla-

dığı veya kamulaştırdıkları gayri-

menkuller üzerindeki inşaatların ta-

mamı belediyeler tarafından yapılır 

veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma 

yapmayan veya belediyece kamu-

laştırılmasına gerek duyulmayan 

gayrimenkul sahiplerinden proje 

alanında kendilerine 3194 sayılı Ka-

nunun 18 inci maddesine göre ayrı 

ada ve parselde imar hakkı verilme-

miş olanlar kamulaştırmasız el atma 

davası açabilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim pro-

je alanlarında yapılacak alt yapı ve 

rekreasyon harcamaları, proje ortak 

gideri sayılır. Belediyelere ait inşaat-

ların proje ortak giderleri belediye-

ler tarafından karşılanır. Kendilerine 

ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahip-

leri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, 

sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında 

proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje or-

tak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara 

yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik 

bağlanamaz. 

Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınır-

lar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyan-

lar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğü-

ne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlü-

ğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydın-

da meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir. 

Gecekondu Kanunu mül-
kiyeti kamuya ait arazi-
ler üzerinde in a edilen 
kaçak yap�lar�n �slah ve 
tasfiyesini düzenlerken 
2981 say�l� mar Aff� 
Kanunu özel mülkiyete  
konu kaçak yap�lar� da 
dahil ederek kapsaml� 
bir af getirmi tir. Ancak 
her iki Kanun da gece-
kondu sorununu çözmek 
bir yana gecekondu ya-
p�m�n� te vik edici bir rol 
oynam� lard�r.
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Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yer-

lerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins 

değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler 

belediyenin izni ile yapılır. (Bu yerlerde devam eden 

inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından 

kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar beş yıl süreyle 

durdurulur. Bu sürenin sonunda durdurma kararının 

devam edip etmeyeceğine belediye tarafından karar 

verilir. Toplam durdurma süresi on yılı geçemez.

Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini 

gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, 

imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların 

değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak 

sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını 

esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulan-

ması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık 

olan veya ayni hakları davalı olan taşınmazlar doğ-

rudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin 

edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke 

edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projele-

rinin uygulama alanında bulunan taşınmazların ka-

mulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya 

tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir. 

Belediye Kanununa göre kentsel dönüşüm ve geli-

şim projesi kapsamındaki işleri, kamu idareleriyle 75 

inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılı-

ğıyla gerçekleştirilebilecektir. Yani belediyeler, 75 inci 

madde çerçevesinde meclis kararı alarak kamu idare-

leri ile ortak hizmet projeleri yapabileceklerdir.

5366 Say�l� Kanun ve 
Kentsel Dönü üm 

Belediye Kanunu ile genel çerçevesi çizilen Kent-

sel Dönüşüm ile uygulamaya dönük ilk somut kanuni 

düzenleme 05.07.2005 tarihli 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun’dur. Bu Kanunun amacı büyükşehir belediye-

leri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve 

ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 

50.000’ in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyele-

rin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan 

ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat 

varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tes-

cil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma 

alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden 

inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, 

kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, 

tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve 

kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması 

ve yaşatılarak kullanılmasıdır. 

Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltıl-

ması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu 

esastır. Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel 

hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşın-

mazlar ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından ka-

mulaştırılabilir. 

Kentsel Dönüşüm ile uygulamaya dönük ilk somut 

hukuki düzenleme olmasına karşın konu itibariyle 

yalnızca yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlık-

ların korunması ile yaşatılması ile sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca özellikle İstanbul’ da çok sayıda yenileme alanı 

ilan edilmiş olmasına rağmen yasanın uygulama ile 

ilgili konularda eksik kalması sebebiyle tamamlanan 

proje bulunmamaktadır. 5366 sayılı kanunun uygu-

lanmasında güçlükler yaşanması sebebi ile kentsel 

dönüşüm uygulamalarına yönelik genel düzenleme 

çalışmaları uzun süre devam etmiş ve yapılan uygula-

malar da dikkate alınarak 6306 sayılı Afet Riski Altın-

daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31 

Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir.

6306 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesiyle de 5366 

sayılı Kanuna “Yenileme projelerinin gerektirdiği uy-

gulamalar, verilen süre içinde yapı malikince yapılma-

dığı takdirde, il özel idaresi veya belediye tarafından 

yapılarak masrafı yapı malikinden tahsil edilir. İl özel 

idaresi veya belediye tarafından, yapı malikinin uy-

gulama masrafl arını ödemesini kolaylaştırıcı tedbirler 

alınabilir. Bu tedbirlere ilişkin usul ve esaslar yönet-

melikle düzenlenir.” fıkrası eklenmiştir.

6306 say�l� Afet Kanunu ve Kentsel Dönü üm

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş-

türülmesi Hakkında Kanun dışında kalan mevzuatın 

hiçbirisi şehirlerimizin en ciddi problemlerinden biri 

olan kentsel dönüşümü bir bütün olarak ele alan ve 
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düzenleyen mevzuat niteliğinde değildir. Diğer hukukî 

düzenlemelerin, sadece belirli kurumlara dönüşüme 

ilişkin yetkiler veren bir muhtevaya sahip olması, farklı 

kanunlarda farklı hükümler bulunması ve mevzuatın 

dağınık olması sebebiyle uygulama süreci sağlayama-

mıştır.

6306 sayılı Kanun dışında kalan mevzuatın ve ku-

rumlar arası koordinasyonun eksikliği, düzenlemelerin 

fi nansman boyutunun zayıf olması ve yeterli yaptırım 

gücünün bulunmaması, “kentsel dö-

nüşüm” uygulamalarında istenilen 

neticenin alınmasına engel olmuştur. 

Bu Kanunun amacı; afet riski 

altındaki alanlar ile bu alanlar dı-

şındaki riskli yapıların bulunduğu 

arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm 

ve standartlarına uygun, sağlıklı ve 

güvenli yaşama çevrelerini teşkil 

etmek üzere iyileştirme, tasfi ye ve 

yenilemelere dair usul ve esasları 

belirlemektir. 6306 sayılı Kanunu, 

Afet riski altındaki alanların dönü-

şümünü ve riskli yapıların yıkımını 

sağlayarak, ülke genelinde sağlıklı 

güvenli ve yaşanılabilir alanlar oluş-

turmak amacıyla çıkarılmıştır. Riskli 

yapıların yıktırılmasında ve bun-

ların bulunduğu alanlar ile riskli 

alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki 

uygulamalarda, öncelikli olarak ma-

likler ile anlaşma yoluna gidilmesi 

esastır.

Kanunda yer alan tanımlara ba-

kıldığında; idare, Belediye ve müca-

vir alan sınırları içinde belediyeleri, 

bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde 

büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yet-

kilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları 

içindeki ilçe belediyelerini; riskli alan, zemin yapısı 

veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybı-

na yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafın-

dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görü-

şü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi  üzerine 

Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı; riskli yapı, 

riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü 

tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme 

riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit 

edilen yapıyı; rezerv yapı alanı, kanun uyarınca ger-

çekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı ola-

rak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebi-

ne bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun 

görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları, ifade 

etmektedir. 

Riskli Alan, zemin yapısı bakı-

mından değerlendirildiğinde; zemin 

sıvılaşması olan yerler, toprak kay-

ması veya heyelan olabilecek bölge-

ler, dere yatakları, taşkın bölgeleri, 

çığ veya kaya düşme olasılığı olan 

alanlar vb. alanlar riskli alan olarak, 

üzerindeki yapılaşma bakımından 

değerlendirildiğinde; belirli bir alan 

üzerindeki binaların riskli olduğu-

nun tespit edilmesi, binaların büyük 

bir kısmının ruhsatsız ve kaçak ya-

pılmış olması veya bu binaların proje 

ve uygulama aşamasında mühendis-

lik hizmeti almamış olması, mevcut 

yapılaşma alanında ulaşım ağının ve 

altyapının yetersiz kalması vb. du-

rumlardaki alanlar riskli alan olarak 

tespit edilebilir. 

6306 say�l� Kanuna göre riskli 
yap�lar�n tespiti ve yap�lacak 

itirazlar

Riskli yapıların tespiti; ilmî ve 

teknik verilere dayanılarak, 6/3/2007 

tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yö-

netmeliğin eki Esasların Mevcut Binaların Değerlendi-

rilmesi ve Güçlendirilmesi başlıklı Yedinci Bölümünde 

belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.

Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak 

yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

masrafl arı kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı 

malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakan-

lıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır 

      Kentsel dönü üm ve 
geli im alan� ilan edilen 
yerlerde belediyelere 
ait gayrimenkuller ile 
belediyelerin anla ma 
sa lad� � veya kamula -
t�rd�klar� gayrimenkuller 
üzerindeki in aatlar�n 
tamam� belediyeler tara-
f�ndan yap�l�r veya yapt�-
r�l�r. Belediye ile anla ma 
yapmayan veya beledi-
yece kamula t�r�lmas�na 
gerek duyulmayan gay-
rimenkul sahiplerinden 
proje alan�nda kendileri-
ne 3194 say�l� Kanunun 
18 inci maddesine göre 
ayr� ada ve parselde imar 
hakk� verilmemi  olanlar 
kamula t�rmas�z el atma 
davas� açabilir.
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Artık ıssız kırları bıraktı Pan/Şimdi birçok ülkelerin milyonluk kentlerinde/Asfaltlarda, betonlarda dolaşıyor. Behçet Necatigil

ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, 

riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya 

kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde 

yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İda-

rece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alan-

lardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden 

de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli 

yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsil-

cilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, 

Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek 

disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek 

dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta 

görevli üç kişinin iştiraki ile teş-

kil edilen teknik heyetler tara-

fından incelenip karara bağlanır. 

Bakanlık veya İdare tarafından 

yapılan tespit işleminin masrafı 

ilgili tapu müdürlüğüne bildi-

rilir. Tapu müdürlüğü, binanın 

paydaşlarının müteselsil sorumlu 

olmalarını sağlamak üzere tapu 

kaydındaki arsa payları üzeri-

ne, masraf tutarında müşterek 

ipotek belirtmesinde bulunarak 

Bakanlığa veya İdareye ve bina-

nın ayni ve şahsi hak sahiplerine 

bilgi verir.

Riskli yapılar, tapu kütüğü-

nün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit ta-

rihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık 

veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildiri-

lir. Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgili 

tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi 

verilir. Böylece satış ve kiralamalarda yapının riskli ol-

duğunun bilinmesi sağlanmış olacaktır.

Bakanlıkça veya İdarece yapılan riskli yapı tespitle-

rine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince 15 gün 

içerisinde riskli yapının bulunduğu Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe ile itiraz edile-

bilir. 

Riskli yapı tespitlerine yapılacak itirazlar; üniversi-

telerce belirlenen 4 üye ve Bakanlıkça belirlenen 3 üye 

olmak üzere toplam (7) üyeden teşkil olunan Teknik 

Heyetler tarafından incelenecektir. 

Riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itirazları 

inceleyip karara bağlayacak teknik heyetlerde üniver-

siteler tarafından görevlendirileceklere, fi ilen görev 

yaptıkları her gün için, (4.000) gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda buluna-

cak tutarda huzur hakkı ödenecektir. Ancak bir ayda 

fi ilen görev yapılan gün sayısının beşi aşması hâlinde, 

aşan günler için huzur hakkı ödenmeyecektir. Bakan-

lık, riskli yapı tespitine ilişkin faaliyetleri denetleme 

yetkisine de sahip olacaktır. 

Hazineye ait ta �nmazlar�n 
Bakanl� a tahsisi, dare veya 

TOK ’ye devri: 

Kamu idarelerine tahsisli olma-

yan Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlar Maliye Bakanlığı’nca, 

Kamu idarelerine tahsisli olan Ha-

zinenin özel mülkiyetindeki taşın-

mazlar Bakanlar Kurulu kararı ile, 

Hazine dışındaki kamu idareleri-

nin mülkiyetinde bulunan taşın-

mazlar da yine Bakanlar Kurulu 

kararı ile, Bakanlığa tahsis, İdareye 

veya TOKİ’ye devir edilebilecektir.

Ancak, tahsis ve devir tarihin-

den itibaren 3 yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde 

Maliye Bakanlığınca uzatılan süre içinde, maksadına 

uygun olarak kullanılmadığı Bakanlıkça tespit edilen ta-

şınmazlar, bedelsiz olarak ve resen tapuda Hazine adına 

tescil edilecek veya önceki maliki olan kamu idaresine 

devredilecektir.

Yine, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup 

riskli alanlarda ve riskli yapılarda yaşayanların nakledil-

mesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların tahsis amaçları 

değiştirilip tapuda Hazine adına tescil edilecek ve bu ta-

şınmazlar hakkında da 6306 sayılı Kanuna göre uygula-

mada bulunulabilecektir. Uygulama yapılan alan içinde 

olup, riskli yapılar dışında kalan yapılardan uygulama 

bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler 

de yine 6306 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacaktır. 
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Riskli yapıların yıktırılması için yapı maliklerine alt-

mış günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre 

içinde riskli yapı yıktırılmadığı takdirde, yapının ida-

ri makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre 

verilerek tebligatta bulunulacak, verilen bu süre için-

de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, 

yıktırma işlemleri, gerekli masraflar dönüşüm projeleri 

özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin 

de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılacak veya 

yaptırılacaktır.

Belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı tes-

pit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı 

olarak İdareye bildirilecek ve buna rağmen yıktırılma-

dığı tespit edilen yapılar, Ba-

kanlıkça yıkılacak veya yıktı-

rılacaktır. Bakanlık veya İdare 

tarafından yapılan yıktırma-

nın masrafları, ilgili tapu mü-

dürlüğüne bildirilecek, tapu 

müdürlüğü ise yıkılan bina-

nın paydaşlarının müteselsil 

sorumlu olmalarını sağlamak 

üzere tapu kaydındaki arsa 

payları üzerine masraf tuta-

rında müşterek ipotek belirt-

mesinde bulunarak Bakanlığa 

veya İdareye ve binanın ayni 

ve şahsi hak sahiplerine bilgi 

verecektir.

Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşın-

mazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya 

kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın 

Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce 

resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bu-

lunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları 

tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları 

oranında tescil edilecektir. Yani tapuda kat mülkiye-

tinden arsaya dönüştürülebilecektir.

Üzerindeki riskli bina yıkılarak arsa hâline gelen 

bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi 

esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine, 

münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında 

uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, 

payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı 

ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip 

oldukları hisseleri oranında paydaşların en az 2/3 ço-

ğunluğu ile karar verilecektir. Ancak 2/3 çoğunluk ile 

alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine 

ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettiri-

lerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan 

diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacaktır.

Bu şekilde paydaşlara satış gerçekleştirilemediği 

takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek 

kaydı ile tapuda Hazine adına tescil edilir ve yapılan 

anlaşma çerçevesinde değer-

lendirilmek üzere Bakanlığa 

tahsis edilecektir. Bu taşın-

mazlardan Bakanlıkça uy-

gun görülenler İdareye veya 

TOKİ’ye devredilecektir. Bu 

durumda, paydaşların kararı 

ile yapılan anlaşmaya uyula-

rak işlem yapılacaktır.

Üzerindeki bina yıkılmış 

olan arsanın maliklerine ya-

pılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az 2/3 

çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, bu ta-

şınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından 

acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun 

uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinde belir-

tilen iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı ka-

mulaştırma sayılacaktır.

Yani, kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan 

tamamlanmak üzere idarenin istemi üzerine mahke-

mece, yedi gün içinde, taşınmazın 2942 sayılı Kamu-

laştırma Kanunu’nun uyarınca seçilecek bilirkişilerce 

tespit edilecek değeri, idare tarafından maliki adına 

bankaya yatırılarak o taşınmaza el konulabilecektir.
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Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı. Aşık Veysel

Bu Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 

iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamu-

laştırma sayıldığından, kamulaştırma bedelinin o yıl 

Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı, nakden 

ve peşin olarak ödenecek, bu miktar, kamulaştırma 

bedelinin altıda birinden az olamayacak, bu miktarın 

üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme 

miktarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde fai-

ziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanacak 

ve taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden günden 

itibaren, devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz 

haddi uygulanacaktır.

Ayrıca, Bakanlık, İdare veya TOKİ; kamulaştırma 

işlemlerinin yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkart-

maya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son 

malike göre işlem yapmaya yetkilidir. Tapuda kayıtlı 

malikin ölmüş olması hâlinde Bakanlık, İdare veya 

TOKİ, kamulaştırma işlemi için mirasçılık belgesi çı-

kartabileceği gibi, gerekiyorsa tapu sicilinde idari mü-

racaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilir. 

Kamulaştırma için anlaşma sağlanması hâlinde, taşın-

mazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati 

de ihtiva eden sözleşme ve uzlaşma tutanağı tapu mü-

dürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın resen tapu 

siciline işlenmesi sağlanmış olacaktır.

Kredi, Destek ve Yard�mlar

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine; 

kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda 

ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara 

geçici konut veya işyeri tahsisi veya kira yardımı yapı-

labilecektir. Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya 

kamulaştırılan yapıların maliklerine, kiracı veya sınırlı 

ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır bu konutlarda 

ikamet ettiği veya işyeri bulunduğu tespit edilenlere; 

konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel he-

sabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak 

sağlayan konut sertifi kası verilebilecektir. Bunlardan 

konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya 

edinmek isteyenlere de kredi verilebilecektir.

Kredi açılabilmesi için, açılacak kredi azami mik-

tarları ile kredinin tahsis öncelikleri; özel hesabın fi -

nansman durumu, proje büyüklüğü, inşaat maliyetle-

ri, inşaatların bulunduğu bölgeler dikkate alınarak her 

yıl Bakanlıkça belirlenip ilan edilecektir.

Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu 

Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlen-

dirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, 

Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçeve-

sinde Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından 

güçlendirme kredisi verilebilecektir. 

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki 

yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların 

maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyer-

lerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek 

tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut 

veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Ba-

kanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabi-

lecektir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım 

süresi ise, 18 ay’ı geçmeyecek, aylık kira bedeli, her 

yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 

Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecek-

tir. Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan 

kısmı, taşınma masrafl arı da dikkate alınarak peşin 

olarak ödenebilecektir. Bu yapılarda kiracı veya sınırlı 

aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri iş-

letenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira 

yardımı yapılabilecektir.

Gecekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli 

olarak kabul edilenlere de krediler; Özel Hesabın fi -

nansman durumuna göre Bakanlıkça uygun görülme-

si halinde, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borç-

landırma suretiyle de verilebilecektir.

Çevre ve ehircilik Bakanl� �n�n Yetkileri

Bakanlık, riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve 

riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür 

harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri 

ile toplulaştırma yapmaya, bu alanlarda bulunan ta-

şınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, 

bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları 

trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını 

başka bir alana aktarmaya, aynı alanlara ilişkin taşın-

maz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul 

değere dönüştürmeye, kamu ve özel sektör işbirliğine 

dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılı-
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ğı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya 

yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, 

payları ayırmaya veya birleştirmeye, Türk Medenî Ka-

nun uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye, yetkilidir. 

Kanun uyarınca yapılacak planlar, 3194 sayılı İmar 

Kanunu’nda ve imara ilişkin hükümler ihtiva eden 

özel kanunlar da dâhil olmak üzere diğer mevzuatta 

belirtilen kısıtlamalara da tabi değildir. Kamu ve özel 

sektör işbirliğine dayanan uygulamalar ise 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde 

veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel huku-

ka tabi anlaşmalar çerçevesinde yapılabilecektir.

Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanla-

rındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel ka-

nunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, 

her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil 

edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi 

hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etme-

ye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, 

onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya da yetkili 

olacaktır.

Bakanlık; Kanundan kaynaklanan ve belirtilen yet-

kilerini, Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar bakımın-

dan Maliye Bakanlığının izin ve onayına tabi olmadan 

kullanabilir. Ayrıca Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş 

ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yet-

ki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ 

veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkili-

dir. Yani Bakanlık yetkilerini TOKİ veya idareye dev-

redebilecektir.

Uygulama alan�ndaki ta �nmaz maliklerinin 
haklar� ve tapuya tescil i lemleri

Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyük-

lüğü ilgili kurumca belirlenmek kaydıyla, uygulama 

alanındaki taşınmaz maliklerine öncelikle uygulama 

alanında yapılacak olan konut ve işyerlerinden veril-

mek üzere bunlarla sözleşme akdedilir.

Uygulama alanındaki taşınmazın tespit edilen 

bedeli, malike verilecek konut veya işyerinin inşaat 

maliyet bedelinden düşülür. Bu şekilde yapılacak he-

saplama neticesinde taşınmaz malikinin; ilgili kurum-

dan, alacağı olur ise, nakdi olarak veya ilgili kurumun, 

kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmazla-

rından verilerek ya da imar hakkının başka bir alana 

aktarılması suretiyle ödenebilir. İlgili kuruma borçlu 

olması halinde, taşınmaz malikince taksit ile ödene-

bilir. Taksit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili 

kurumca belirlenir.

Birden fazla konut veya işyeri alma hakkının ol-

ması halinde, birden fazla konut veya işyeri verilmek 

üzere sözleşme yapılabilir. Böyle bir durumda, taşın-

maz malikinin ilgili kuruma borçlanması hâlinde öde-

meler, verilecek konut veya işyerinin tespitine yönelik 

olarak gerçekleştirilecek noter kurası sonrası, ilgili ku-

rumca belirlenecek takvime göre peşin olarak yapılır.

İlgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşa-

at maliyet bedeli; uygulama alanında gerçekleştirile-

cek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen, ihale bedeli, 

arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım ve nakliye 

giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafl arı, zemin 

iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi gider-

ler dikkate alınarak hesaplanır.

Kentsel Dönü üm ile uygulamaya dönük ilk somut hukuki düzenleme olmas�na kar �n konu 
itibariyle yaln�zca y�pranan tarihi ve kültürel ta �nmaz varl�klar�n korunmas� ile ya at�lmas� 
ile s�n�rland�r�lm� t�r. Ayr�ca özellikle stanbul’ da çok say�da yenileme alan� ilan edilmi  ol-
mas�na ra men yasan�n uygulama ile ilgili konularda eksik kalmas� sebebiyle tamamlanan 
proje bulunmamaktad�r. 5366 say�l� kanunun uygulanmas�nda güçlükler ya anmas� sebebi 
ile kentsel dönü üm uygulamalar�na yönelik genel düzenleme çal� malar� uzun süre devam 
etmi  ve yap�lan uygulamalar da dikkate al�narak 6306 say�l� Afet Riski Alt�ndaki Alanlar�n 
Dönü türülmesi Hakk�nda Kanun 31 May�s 2012 tarihinde Resmi Gazetede yay�nlanarak yü-
rürlü e girmi tir.



41DEAL HUKUK  

Kapak

Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. N.F.K.

Taşınmaz maliklerinden kendisine işyeri verilecek-

lere müstakil işyeri yerine işyeri hissesi de verilebilir.

İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmaz malik-

lerini yapılacak anlaşmalar çerçevesinde proje ortağı 

yapmak suretiyle, kat veya hasılât karşılığı inşaat ya-

pabilir veya yaptırabilir.

Kirac� veya s�n�rl� ayni hak sahibi olanlara konut 
ve i yeri verilmesi

Uygulama alanındaki taşınmazların ve uygulama 

alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine konut veya 

işyeri verilmesinden sonra, arta kalan konut veya iş-

yerlerinin bulunması hâlinde, belirtilen yapılarda ki-

racı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak, en az bir yıl-

dır ikamet edenler veya işyeri işletenler ile Kanun 

uyarınca taşınmazları kamulaştırılanlara bu konut 

veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılabilir.

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi veya taşınmazları 

kamulaştırılanlardan konut veya işyeri talebinde bulu-

nanların sayısının artan konut ve işyeri sayısından faz-

la olması hâlinde, konut veya işyeri verilecekler noter 

huzurunda gerçekleştirilecek kura işlemi ile belirlenir.

Afet Yasas�nda mar Planlama

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştü-

rülmesi Hakkında Kanun’un 19. maddesi ile 644 sa-

yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuruluşu Hakkında 

KHK’nin 2. maddesinin ğ bendi değiştirilmiş ve “Ge-

cekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozul-

ması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar 

dahil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak 

iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında 

idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakan-

lıkça belirlenen fi nans ve ticaret merkezleri, fuar ve 

sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş 

düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırma-

ya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje 

alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, 

parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yap-

tırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım 

işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma 

izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurul-

masını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı 

Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sa-

yılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her 

tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon plan-

larını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini 

gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve 

bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak” 

düzenlemesi ile kentsel dönüşüm alanlarının tespiti ve 

imar planları ile uygulamaların yapılması yetkisi Çev-

re ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.

6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 5 nolu ben-

dinde Bakanlık; riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına 

ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her 

tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme iş-

lemleri ile toplulaştırma yapmaya ve imar hakla-

rını başka bir alana aktarmaya yetkilendirilmiştir. 

Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinde şu şekilde 

düzenlenmiştir:Bakanlık; riskli alan ve rezerv yapı ala-

nı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin 

her tür ve ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya 

ve onaylamaya, Riskli alan ve rezerv yapı alanındaki 

uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar 

ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür 

ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek 

standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu 

standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel 

standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya 

ve kent tasarımları hazırlamaya yetkili olacaktır.

Genel Yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ol-

masına karşın 6306 sayılı Kanun’un 6/12. maddesin-

de “Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere 

ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve 
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bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare ta-

rafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir” maddesi 

ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın afet amaçlı kent-

sel dönüşümle ilgili plan yapma yetkisini TOKİ veya 

İdareye (yani belediye ve il özel idarelerine) verebi-

lecektir. Bakanlığın yetkilerini devretmesi ile kanun 

metninde sayılan bu yetkilerin, devredildiği kuruma 

göre TOKİ veya İdare tarafından kullanılabilmesinin 

yolu açılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu 73. maddesinde “ Bü-

yükşehir belediyeleri tarafından ya-

pılacak kentsel dönüşüm ve gelişim 

projelerine ilişkin her ölçekteki imar 

planı, parselasyon planı, bina inşaat 

ruhsatı, yapı kullanma izni ve ben-

zeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 

tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanu-

nunda belediyelere verilen yetkileri 

kullanmaya büyükşehir belediyeleri 

yetkilidir.’’ hükmüne göre kentsel 

dönüşüm ile ilgili büyükşehir sı-

nırları içindeki 1/5000’lik nazım 

planları ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planlarını büyükşehir beledi-

yeleri yapacaktır.

Ancak 6306 sayılı Kanunun Uy-

gulama Yönetmeliği 18. madde 4. 

fıkrası ile dolaylı olarak afet riskini 

önleme amaçlı kentsel dönüşümde 

il ve ilçe belediyeleri, büyükşehir 

belediyesi, büyükşehirlerdeki ilçe 

belediyeleri ve il özel idarelerinin 

ve hatta arazi ve bina sahiplerinin 

dahi imar planı hazırlayabilecekleri 

hükme bağlanmasına rağmen idare-

ce, kentsel tasarım projesi ile birlik-

te hazırlanan plan teklifl eri; planlama alanı ve yakın 

çevresinin meri planları ve mevcut durumu gösterir 

bilgi ve belgelerin, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 

ile birlikte Bakanlığa iletilmesi gerekecek ve Bakanlık-

ça uygun görülmesi durumunda plan teklifl eri, aynen 

veya değiştirilerek onaylanacaktır. Bu maddeler çerçe-

vesinde 5393 sayılı Kanunundaki 73 üncü madde ile 

6306 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğinde yetki 

karmaşası bulunmaktadır.

Ayrıca Uygulama Yönetmeliğinin 18/5 maddesi ge-

reğince; kentsel dönüşüm uygulama alanlarının, 2863 

sayılı Kanunu ile 5366 sayılı Kanun kapsamında ka-

lan alanlarda bulunması hâlinde, alanın sit statüsü de 

gözetilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü de 

alınacaktır.

Uygulamalarda Önemli Hususlar

Yapı maliki verilen sure içinde riskli yapıları mas-

rafı kendinden olmak üzere tespit ettirecektir. Aksi 

takdirde Bakanlık, TOKİ veya bele-

diyeler, bu tespitleri yapacaktır. Tes-

pite itiraz beş kişilik bir heyet tara-

fından karara bağlanacaktır. Bunlar-

dan ikisi Bakanlıkta görevli kişiler, 

üçü ise Bakanlığın seçtiği öğretim 

üyeleri olacaktır. Riskli olmadığı 

halde, uygulama bütünlüğü bakı-

mından Bakanlıkça gerekli görülen 

yapılar da kanun hükümlerine tabi 

olacaklardır. Riskli yapı tespit mas-

rafı ve yıkım masrafı da maliklere 

ait olacaktır. Bakanlık, TOKİ veya 

belediyeler tarafından yapılması ha-

linde tespit ve yıkım masrafl arı tapu 

müdürlüğüne bildirilerek tapu kay-

dındaki arsa payları üzerine ipotek 

konulacaktır.

Riskli yapılar yapılan tebligat-

tan sonra 30 gün içinde yıkılacak-

tır. Yapı sahibi binasını yıkmazsa, 

Bakanlık tarafından yıktırılacaktır. 

Yıkım masrafl arı yapı sahibine aittir. 

Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline 

gelen taşınmazlarda yapılacak uygu-

lamalarda, paydaşların 2/3’ünün an-

laşması yeterli olacaktır. Karara katılmayanların arsa 

payları açık artırmayla satılacaktır. Diğer paydaşlar 

almazsa rayiç bedel Bakanlıkça ödenecektir. Paydaşlar 

2/3 çoğunlukla anlaşma sağlayamazlarsa, acele kamu-

laştırma yoluna gidilecektir.Anlaşma yoluna gidenlere 

geçici konut - işyeri tahsisi ve kira yardımı yapabilir. 

Anlaşmayanlar bu yardımları alamayacaklardır.

Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde 

TOKİ veya İdare, riskli alanlarda, rezerv yapı alan-

6306 say�l� Afet Riski 
Alt�ndaki Alanlar�n Dö-
nü türülmesi Hakk�n-
da Kanun d� �nda ka-
lan mevzuat�n hiçbirisi 
ehirlerimizin en ciddi 

problemlerinden biri olan 
kentsel dönü ümü bir 
bütün olarak ele alan ve 
düzenleyen mevzuat ni-
teli inde de ildir. Di er 
hukukî düzenlemelerin, 
sadece belirli kurumlara 
dönü üme ili kin yetki-
ler veren bir muhtevaya 
sahip olmas�, farkl� ka-
nunlarda farkl� hükümler 
bulunmas� ve mevzuat�n 
da �n�k olmas� sebebiyle 
uygulama süreci sa la-
yamam� t�r.
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İslâm inkılâbı, milyonluk kitlelere, ruhî, harsî, içtimaî, iktisadî, idarî, siyasî, fennî, en ileri bir merkez edecek olan büyük (Metropolis)lerin binacısıdır. N.F.K

larında ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda, 

kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince 

her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak 

durdurabilecektir.

Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare ta-

rafından talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de 

görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli ya-

pılara elektrik, su ve doğal gaz verilmeyecek ve verilen 

hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından durdu-

rulacaktır.

Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, 

devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu har-

cı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset 

ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücret-

lerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak 

paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden 

müstesna olacaktır. Ancak yapıda kullanım maksadı 

değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar olması duru-

munda harç ve ücret farkları alınacaktır.

Bu Kanunda belirtilen iş, işlem ve hizmetlere tahsis 

edilmiş olan taşınır ve taşınmazlar ile her türlü hak ve 

alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak, 

kamu yararı amacına tahsis edilmiş sayılacak ve bun-

lar hakkında haciz ve tedbir uygulanmayacaktır.

Bu Kanun uyarınca kamu kaynağı kullanılarak 

gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile ya-

pım işleri, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hâllere daya-

nan işlerden sayılması sebebiyle kanun kapsamındaki 

ihaleler pazarlık usulü ile yapılabilecektir.

Rezerv yapı alanı Bakanlıkça resen belirlenebilen 

yerlerden olması yanında TOKİ veya İdare, Bakan-

lıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulu-

nabilecektir. Ayrıca gerçek veya özel hukuk tüzel ki-

şilerince, Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi 

talebinde bulunabilecektir. Gerçek veya özel hukuk 

tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi tale-

binde bulunulabilmesi için; bu talebin, talebe konu 

taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile 

yapılması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde 

yirmibeşinin mülkiyetinin, geliri dönüşüm projeleri 

özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakan-

lığın uygun gördüğü, bağlı veya ilgili kuruluşuna veya 

İdareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat edilmesi 

gerekecektir. Rezerv yapı alanları İmar Kanunundaki 

hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır.

Uygulama alanındaki taşınmazın tespit edilen be-

deli, malike verilecek konut veya işyerinin inşaat ma-

liyet bedelinden düşülecek, bu şekilde yapılacak he-

saplama neticesinde taşınmaz malikinin; ilgili kuruma 

borçlu olması halinde, bu borca konu meblâğ; taşın-

maz malikince taksit ile ödenebilecektir. Ancak tak-

sit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili kurumca 

belirlenecek olup ilgili kurumca verilecek konut veya 

işyerinin inşaat maliyet bedeli; uygulama alanında 

gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen, 

ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, yıkım 

ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masraf-

ları, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri 

gibi giderler de bu maliyet bedeline dahil edilerek he-

saplanacaktır.

Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak 

olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin 

yüzde beşi ile Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil 

edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda ön-

görülen uygulamalara ayırmak zorunda olacaktır.

Bakanlık, TOKİ ve İdare; danışmanlık, yazılım, 

araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, ka-

dastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi 

ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan 

yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygu-

lamalarını, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler 

ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayı-

lı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları 

suretiyle de gerçekleştirebileceklerdir. Yani Bakanlık 

veya idare dönüşüm uygulamalarını, 4734 sayılı Ka-

nun kapsamındaki idareler ile protokol yaparak ger-

çekleştirebileceklerdir.

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve 

işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hak-

kında, işlenen fi il ve hâlin durumuna göre Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet 

başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Riskli 

yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması 

iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine 

getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tabi oldukları 

ceza ve disiplin hükümleri uygulanacaktır.
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Bu Kanun uyarınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin 

olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde belirtilen 

adreslere yapılan tebligat, muhataplarına yapılmış sa-

yılacaktır.

Bu Kanun uyarınca yapılacak olan planlar, 3194 

sayılı İmar Kanununda ve imara ilişkin hükümler ih-

tiva eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere diğer 

mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi olmayacaktır.

6306 sayılı Kanunun Yönetmelikleri

6306 sayılı Kanunun 3 üncü, 6 ıncı ve 8 inci mad-

delerine dayanılarak hazırlanan Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uy-

gulama Yönetmeliği, 04.08.2012 tarihinde yürürlüğe 

konulmuş, ancak daha sonra geniş kapsamlı bir re-

vizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu yönet-

melik yürürlükten kaldırılarak yeni bir Yönetmelik 

15.12.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe konulmuştur.

Riskli alanların dönüştürülmesine ilişkin uygu-

lamalar için büyük malî kaynaklara ihtiyaç bulun-

duğundan, çeşitli kalemlerden oluşan “Dönüşüm 

Gelirleri” Kanunun 7 inci maddesinde düzenlenmiş 

ve 7 inci ve 8 inci maddelere dayanarak hazırlanan 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi 

ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği, 13.09.2012 tarihli 

Resmî Gazete’de; 6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak 

Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağ-

lanacak Faiz Desteğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 

ise 13.10.2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe konulmuştur.

Uygulanmayacak Mevzuat

Bu Kanun uyarınca yapılacak olan planlar, 3194 

sayılı İmar Kanununda ve imara ilişkin hükümler ih-

tiva eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere diğer 

mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi olmayacaktır. 

Bu Kanuna tabi riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv 

yapı alanları hakkında 7269 sayılı Kanunun uygula-

nıyor olması bu Kanunun uygulanmasına engel teşkil 

etmeyecektir.

Bu Kanun kapsamındaki alanlarda bu Kanunun 

öngördüğü uygulamaların zaruri kılması hâlinde, bu 

uygulamaların gerektirdiği iş ve işlemler hakkında; 

Orman Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Kıyı Kanu-

nu, Mera Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler ve Güven-

lik Bölgeleri Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu, Boğaziçi Kanunu gibi özel kanun-

ların 6306 sayılı Kanunun uygulanmasını engelleyici 

hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hü-

kümleri uygulanmayacaktır.

6306 sayılı Kanunla 2981 sayılı İmar Affı Kanu-

nu yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Resmi Gazetede 

yayımı tarihinden üç yıl sonra 31.05.2015 tarihinde 

yürürlüğe girecektir.

Ayrıca bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlem-

lere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 

İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabi-

lir. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına 

karar verilemeyecektir.

Afet Yasas�n�n De erlendirilmesi

Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen Afet yasası-

nın çıkması ülkemizdeki yapıların büyük bir kısmının; 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetme-

liklerden önceki hukukî düzenlemelere göre tasarlanan, 

orta ve büyük ölçekteki depremlere karşı yüksek risk 

altında olan binalardan oluşması ve mevcut imar plan-

larına aykırı, düzensiz olması sebebi ile çok önemli bir 

yasadır. Bu yasa kapsamında kentsel toplu yenileme 

ya da ‘dönüşüm’ çalışmaları, kent planlaması yanın-

da ekonomi, sosyoloji, toplum psikolojisi, hukuk, fi -

nans, siyaset, mühendislik, mimarlık, kentsel tasarım 

alanlarını da ilgilendiren bir uygulama alanı olarak yer 

almaktadır.

Yasaya göre yapılan uygulamalar ile konutların iyi-

leştirilmesi, bölgedeki yaşam şartlarının düzeltilmesi, 

iş ve eğitim olanaklarının artırılması ve modern yerle-

şim alanları oluşturulması sağlanmalıdır. Bu kanuna 

göre yapılacak olan uygulamalarla sadece konut alan-

larının yenilenmesi sağlanmayacaktır. Kentsel dönü-

şüm, hem fi ziksel mekânın hem de toplumsal boyut-

larının bir arada ele alınmasının gerektiği önemli bir 

durumdur. Ayrıca riskli alan ilan edilen yerlerdeki ma-

liklerin değişmesi ile sosyolojik olarak da değişimi söz 

konusu olduğu gibi bu sosyolojik değişmelerin top-

lumda olumlu ya da olumsuz etkileri de doğabilecek-

tir. Çünkü binalar değişirken insanlar da değişecektir. 

Bu sebeplerle maliklerin psikolojik yardım almaları da 

gerekebilecektir. Binanın dönüşmesi merkezli bir dö-

nüşüm zihniyeti yerine insan merkezli bir dönüşüm 
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Kişioğlu da ağaca benzer, ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denli kök salar yere, aşağılara, karanlığa, deliliğe, kötülüğe. Nietzsche

zihniyetine sahip olmalı ve binaları yenileyen değil de 

insanı yaşanılabilir mekânlarda yaşatmayı amaçlayan 

bir dönüşüm yapılmalıdır. 

Türkiye’de kentsel dönüşümde en önemli konu 

gecekondu alanlarının dönüşümüdür. Günümüz Türk 

kentleri, depreme dayanıklı kentsel mekânların geliş-

tirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, 

yasa dışı ve yaşam kalitesi düşük geliştirilmiş kentsel 

alanların yasallaştırılması ve sağlıklaştırılması, pres-

tijli yeni merkezi iş alanları, fuar, alışveriş, eğlence 

merkezleri, konut alanlarının geliştirilmesi yönünde 

ulusal ve uluslararası büyük sermaye baskısı, kıyılar-

da doğal çevrenin tahribine yol açan uluslararası tatil 

köyleri, golf sahaları gibi alanların geliştirilmesi, altya-

pı yatırımlarından yoksun ve var olan kentsel ve do-

ğal dokuyu göz önüne 

almadan hızla gelişen 

ikinci konut alanla-

rı gibi birçok kentsel 

dönüşüm problemi 

ile karşı karşıyadır. 

Ülkemizde genelde 

dönüşüm sorunla-

rı fiziksel mekânın 

dönüşümüne indir-

genmiş; dönüşümün 

toplumsal, ekonomik 

ve çevresel boyutları 

göz ardı edilmiştir. Kentsel dönüşüm, fiziksel meka-

nın dönüşümünün yanı sıra, sosyal gelişim, ekonomik 

kalkınma, ekolojik ve doğal dengenin korunması ve 

sürdürebilirliğinin sağlanması ile birlikte kapsamlı ve 

bütünleşik bir yaklaşımla ele alındığı takdirde başarı-

ya ulaşabilir. Bu nedenle, Türkiye’de kentsel dönüşüm 

projelerinin geliştirilmesinde, fiziksel çevrenin dönü-

şümüyle birlikte, istihdam olanaklarının artırılması; 

ekonomik canlılığını yitiren alanlara yeni ekonomik 

aktivitelerin çekilmesi; buna yönelik teşvik program-

larının geliştirilmesi; yerel girişimciliği destekleyici 

kredi programlarının oluşturulması; vasıfsız emeğin 

kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim kurs ve prog-

ramlarının açılması; mekânsal ve toplumsal güvenliği 

artırıcı önlemlerin alınması; çöken kentsel mekânlarda 

toplumun eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik proje-

lerin başlatılması; doğal ve enerji kaynaklarının hem 

korunması, hem de etkin ve verimli kullanılmasına 

yönelik stratejilerin geliştirilmesi gibi toplumsal, eko-

nomik ve çevresel değerleri ön plana çıkaran politika-

ların da bulunması gerekmektedir.1

Yasa yapılırken gerekçesinde, Anayasanın 125 inci 

maddesinin altıncı fıkrasında hangi durumlarda yü-

rütmenin durdurulması kararlarının sınırlanabilece-

ğinin düzenlendiği ve söz konusu maddede ve afet 

yasasında düzenlenen işlemlerin can ve mal güvenliği 

ile ilgili olduğu, bu durumun da kamu düzeni ile il-

gili olduğundan burada getirilen sınırlamanın Anaya-

saya uygun olduğu ifade edilse de kentsel dönüşüm 

uygulamalarında görülen problemlerin en başında 

mülkiyet hakkına yapılacak müdahaleler bulunmak-

tadır. Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35 inci maddesin-

de, “Herkes mülkiyet 

ve miras haklarına 

sahiptir. Bu haklar, 

ancak kamu yararı 

amacıyla, kanunla sı-

nırlanabilir. Mülkiyet 

hakkının kullanılması 

toplum yararına aykı-

rı olamaz.” şeklinde 

düzenlenmiştir. Yine, 

mülkiyet hakkına ge-

tirilen sınırlamaların, 

söz konusu hakkın 

ihlali niteliğinde olup olmadığı konusundaki Avru-

pa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında, mülkiyet 

hakkına getirilen sınırlamalarda, kamu yararı ile birey 

yararı arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerek-

tiği vurgulanmıştır. Ancak, kentsel dönüşüm projeleri 

Anayasa’nın 35 inci maddesi ile güvence altına alınan 

mülkiyet hakkını doğrudan etkileyecektir. Bu kanuna 

dayanarak yapılan uygulamalarla, mülkiyet hakkının 

sınırlandırılması gibi mülkiyetin sona erdirilmesi de 

mümkün olacaktır. 

Kanuna göre uygulama yapılacak yerlerdeki taşın-

maz kat mülkiyetinden arsa haline dönüştürülebile-

ceği gibi, anlaşma sağlanmayanların hisseleri anlaşma 

sağlanan hissedarlara açık artırma sureti ile satılabile-

cek, satış gerçekleşmezse tapuda Hazine adına resen 

tescil edilebilecektir. Taşınmazların niteliğinin değiş-

mesi sebebiyle değerinde bir azalma meydana gelme-
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si durumunda bu zararın idare tarafından nasıl ve ne 

şekilde tanzim edileceği ile ilgili bir hüküm yasada 

bulunmamaktadır. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları, bazı sonuçları 

itibari ile kişiler aleyhine sonuçlar yaratabilirler. İda-

renin, uygulamalar kapsamında yapacağı işlem ve 

eylemlerden zarar gören malikler olabilir. İdarenin, 

uygulamalar kapsamında yapacağı işlem ve eylemler, 

idarenin kusurlu veya kusursuz sorumluluğuna yol 

açabilir. Mesela yıkım çalışmaları sırasında, gerekli 

önlemelerin alınmaması sebebiyle yıkılmaması gere-

ken bir binanın yıkılması durumunda bina sahipleri-

nin zararının tazminini sağlamak için neler yapılabile-

ceği daha açık olarak yasada yer almalıdır. 

Kazanılmış hak, “doğumu anında hukuka uygun 

olarak tamamlanmış ve böylece kişiye özgü, lehte so-

nuçlar doğurmuş, daha sonra mevzuat değişikliği veya 

işlemin geri alınması gibi sebeplere rağmen, hukuk dü-

zenince korunması gerekli olan hak” şeklinde tanım-

lanmaktadır. Kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları, 

mevcut imar planları ve mevzuata uygun yapılmış ya-

pılar hakkında da bazı değişiklikler yapılabilecektir. 

Dönüşüm projelerinin bütünlüğü sebebine dayana-

rak daha önce hukuka uygun olarak yapılmış binala-

rın yıkılması da bu yasayla yapılabilecektir. Örneğin; 

daha önce konut alanı olarak tespit edilmiş bir bölge-

de, kentin gelişimi açısından ticaret ve sanayi bölgesi 

olarak tespit edilerek, bu amaca uygun sosyal donatı 

ve altyapı tesisleri yapılması öngörülebilecek ve bu 

durumda, bu bölgedeki konut amaçlı binaların tah-

liyesi, yıkılması veya niteliklerinin değiştirilmesi söz 

konusu olabilecektir. Bu durumlarda, kazanılmış hak-

ların korunması, söz konusu olamayacaktır. Çünkü 

kazanılmış hakları korunmuş olsaydı taşınmazların 

önceki hukukî statülerinin de korunması gerekirdi. 

Dönüşüm projelerinin zorunlu kıldığı durumlarda, 

daha önce hukuka uygun olarak inşa edilmiş olsa bile, 

bu binaların niteliklerinin değiştirilmesi veya kamu-

laştırılması yapılabilecektir. Dolayısıyla, kentsel dö-

nüşüm uygulamalarında, kamu yararının gerektirdiği 

durumlarda kazanılmış hakların ortadan kaldırılması 

söz konusu olabilecektir. Kazanılmış hakların ortadan 

kaldırılmasının malikler aleyhine sonuçlar doğuraca-

ğı kuşkusuzdur. Ancak bunların nasıl malikler lehine 

dönüştürüleceği de yasada açık olarak yer almalıdır.

Anayasa’nın 125 inci maddesinde “İdarenin her 

türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır……

İdarî işlemin uygulanması halinde telâfi si güç veya 

imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça 

hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurul-

masına karar verilebilir……Kanun, olağanüstü hal-

lerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca 

millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri 

ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınır-

layabilir….” hükümleri yer almaktadır. Anayasa’nın 

zikredilen hükmü uyarınca, kentsel dönüşüm uy-

gulamaları kapsamında yapılacak işlem ve eylemler, 

diğer idarî işlemler ve eylemlerde olduğu gibi idarî 

yargının denetimine tabidir. Ancak Kentsel dönüşüm 

uygulamalarında; dönüşüm alanının tespiti, uygu-

lanacak proje ve proje kapsamında alınacak kararlar 

gibi birden fazla idarî işlem söz konusu olabilecektir. 

Bu işlemlerin her biri ayrı ayrı kesin ve icraî nitelikte 

idarî işlemler olup, bu işlemlerden dolayı menfaatleri 

ihlâl edilenler tarafından dava konusu edilebilecektir. 

Bu Kanun uyarınca bir binanın riskli yapı olarak tes-

pit işlemi, riskli yapının tahliye işlemi ve yıkım işlemi 

gibi işlemlere karşı,   tebliğ tarihinden itibaren otuz 

gün içinde, yapı malikleri tarafından, idare mahke-

melerinde dava açılabilecektir. Ancak mahkemeler, 

yürütmenin durdurulmasına karar veremeyecekler-

dir.  Bu durum, yasanın getirdiği önemli hususlardan 

biridir. Örneğin, bir binanın yıkılması kararına karşı 

açılan davada yürütmenin durdurulması isteneme-

yecek, daha sonra mahkemece verilebilecek yıkımın 

iptali kararının,   bina yıkıldığı için artık bir hükmü 

kalmayacaktır. Yürütmenin durdurulması kararının 

verilemeyecek olması maliklerin haklarını zedeleyici 

bir durum oluşturabilecektir.

Bu Kanun uyarınca yapılacak olan planların, 3194 

sayılı İmar Kanunu ve imara ilişkin hükümler ihtiva 

eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere diğer mev-

zuatta belirtilen kısıtlamalara tabi olmaması ve 6306 

sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde sayılmış olan ka-

nunların, bu kanunun uygulanmasını engelleyici hü-

kümleri ve bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulan-

mayacak olması, yasayı diğer yasalardan üst bir yasa 

haline getirmektedir. Bu Kanuna göre dönüşüm alan-

larında yapılacak her tür ölçekte plan yapımı ve imar 
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Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir. Efl atun
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uygulaması işleri kısıtlamalara tabi olmaması sebebi ile 

yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm alanlarında ha-

zırlayacakları planlarda kullanmaları gereken ilke ve 

standartlar da belirlenmelidir.

Ayrıca riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itiraz-

ları inceleyip karara bağlayacak teknik heyetlerde; ida-

renin karşısında, malikin korunabilmesi için bağımsız 

olması gerekmektedir. Ayrıca yasada yapılabilir, edile-

bilir, verilebilir, devredilebilir gibi kesinlik içermeyen 

ifadelerin kullanılması, örneğin kira yardımı yapılabi-

lir ifadesinin kullanılması da yasanın ifadesizleşmesine 

yol açmış ve belirsizlik yaratmış olup yapılır, verilir 

denmesi yasanın daha açık olmasını sağlayacaktır. 

Yine de bazı maddelerdeki belirsizliklere rağmen 

bu yasanın çıkmasının elzem olduğu ortadadır. Ancak 

yasanın 9 uncu maddesinde sayılan kanunların bu ka-

nuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacak olması ile 

birlikte yürütmenin durdurulması kararının verileme-

yecek olması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve uygu-

lamayı yapacak idarelere çok geniş bir yetki vermek-

tedir. Bu yetkilerin, maliklerin bulundukları yerden 

ayrılmadan çözülebilmesi için; uygulamayı yapacak 

idarelerin ve idarelerle akdedilecek protokol çerçeve-

sinde, 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hiz-

met uygulamaları yapabilecek olan 4734 sayılı Kanun 

kapsamındaki idarelerin malikleri koruyucu hükümler 

ihtiva eden sözleşmeler yapmaları gerekmektedir. Ayrı-

ca riskli alanlarda yapılacak kentsel dönüşüm uygula-

malarında riskli alanlarda yaşayan insanlara, yeni iş ve 

eğitim imkânları sağlanmalı ve yeniden topluluk olabil-

melerine yönelik katılımlı süreçlerle toplumsal denge-

ler bozulmadan dönüşümün sağlanmasına çalışılması 

gerekmektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm uygulamaları 

konutu rant aracı olarak gören bir zihniyetle yapılma-

malıdır. Zihniyetimizde konut rant aracı olmaktan çı-

karılarak sosyal alanları, okul alanları park alanları ile 

yaşanabilir komşuluk ilişkilerinin de düzenlendiği bir 

dönüşüm yapılmasına dikkat edilmelidir.

Şehir denince ilk akla gelen şehri donatan ve kimli-

ğini kazandıracak olan şehrin mimarisidir. Bu mimar-

lık tarzı ile şehrin ruhu şekillenecek ve bu en başta in-

sanı etkileyecektir. Bir anlamda şehrin mimarisindeki 

zerafet ve güzellik ruhumuza da bu görüntüleri nakşe-

decektir. Bu nedenle kentsel dönüşümde etkili olacak 

şehir planlamacılarının, mimarların ve mühendislerin 

medeniyetimize yakışan, insan ruhuna hi-

tap eden, insanı bir bütün olarak ele alan, 

hiçbir ihtiyacını göz ardı etmeyen şehirler 

inşa etmeleri de önemli olacaktır.

Kentsel dönüşümle şehir değişecek, 

şehir değişirken insan da değişecektir. 

Şehir demek insan demektir. İnsan, in-

san olmanın onurunu şehirde bulmuştur. 

Ancak aynı şehir insana insanlığını da 

unutturabilmiştir. Bir medeniyet şehirsiz 

düşünülemez. Medeniyetlerin kurulduğu 

ve kendini gösterdiği yerler şehirlerdir. 

Dönüşüm yaparken şehirlerimizi insanın 

şahsiyetini geliştiren yaşanılabilir yerler 

haline getirebilirsek, medeniyette yerimiz 

olacaktır. Tarihte de büyük eser yaratan 

kişilerin büyük şehirlerde ortaya çıkma-

ları, Medine (şehir) ve medeniyet kelimelerinin aynı 

kökten gelmesi belki de bu yüzdendir.

Mimarlık ile kozmoloji ( evren bilimi) arasında iliş-

ki olması cihetiyle değerlendirirsek şehirlerimiz bizi 

birbirimize yakınlaştırmalıdır. Toplum olarak ortak 

paydalarımız da maddi değil manevi olmalı, şehir bi-

zim ruhumuza bir şeyler katmalıdır. Biz şehrin içinde 

kaybolmamalıyız. Kentsel dönüşümle yeniden yap-

tığımız şehirler, içinde metafi zik ruh barındırmalı ve 

insanı anlatan bir anlayışla insan için inşa edilmelidir. 

Kentsel dönüşümle insanların ruhu da değişiyor ve bu 

durum rant sahibinin umurunda olmayabiliyor ancak 

bir sanatçı gözüyle tabiata bakan kişinin yalnızca göz-

leri değil ruhu da değişiyor. 

“Yalan, şehirlerin suyu... Hile, şehirlerin ışığı… 

Riya, şehirlerin havası… Taklit, şehirlerin mâbedi…

”diyen Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bahsettiği gibi olma-

sın kentsel dönüşümle şehirlerimiz… İnsanı yaşat ki 

devlet yaşasın diyen Osman Gazi’ ye öğüt veren Şeyh 

Edebali’nin sözünü bu süreci yönetecek olanlara da 

iletmiş olalım.

Kaynaklar 
1) Suna KOTAN Genel Müdür Yardımcısı

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmet-

leri Genel Müd. Sunumu

2)  Av. Mahmut KOCAMEŞE Dönüşüm Uygulamaları Semineri

3)  6306 sayılı yasanın gerekçesi internet adresi: tbmm.gov.tr.

Dipnotlar
1 Yrd. Doç. Dr. Z.Mügge AKAR ‘’Kentsel Dönüşüm üzerine Batı’daki 

Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye’’
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ünyada var olmuş şehir yaşamlarının başlangı-

cı üzerine kesin bir tarih tespitinde bulunmak 

zordur. Türklerde şehir yaşamının başlangıcı hakkın-

da da benzer bir durum söz konusudur. Kesin bir ta-

rih tespitinde bulunmanın zor oluşunun farklı neden-

leri mevcuttur. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

- İnsanlık tarihinin eski dönemlerindeki toplumsal 

yaşama ait araştırma yapmanın zorluğu.

- Konu üzerinde yapılmış mevcut araştırmalar 

arasındaki veri farklılıkları.

- Konu hakkında doğrulanmış ve 

ortak kabul görmüş bilgi yetersiz-

liği.

Ancak, köklü ve uzun bir 

göçebe yaşamına sahip olan 

eski Türk kavimlerinin tarım-

sal ve basit ürün üretimine 

dayalı şehir tipine rastlamanın 

her ne kadar geç dönemlere 

tekabül ettiği düşünülse de, sa-

vunma amacına yönelik kalelerle 

çevrelenmiş ve içinde ibadethane ve 

küçük ölçekli ticari faaliyetlerin olduğu dar 

kapsamlı bir şehir oluşumundan söz etmemiz müm-

kündür.

Orta Asya eski Türk şehrinin sahip olduğu genel 

yapı hakkında Ak-Beşim şehri önemli bir kaynak 

oluşturmaktadır1. Şehrin, yapılan araştırmalar sonucu 

üç kısımdan oluştuğu anlaşılmıştır. Şöyle ki;

- İç Kale: Kalenin içinde ikinci bir kale gibi ta-

sarlanan kendine has kale duvarları ve kuleleri olan 

mimari bir yapıdadır. Kalenin merkezi konumunda-

dır. İçinde hükümdar, kale yöneticileri ve ailelerinin 

ikamet ettiği bölümdür.

- Şehristan: İç kale etrafını çevreleyen ve içinde 

şehrin ileri gelenleri ve dini şahsiyetlerin oturduğu 

bölümdür.

- Rabat: Şehrin ticaret ile ilgilenen esnaf, sanatkar 

ve diğer meslek gruplarına mensup kişilere ait dük-

kan ve çarşıların bulunduğu bölümdür. Bu bölümde 

ayrıca mevcut meslek gruplarının aileleri ve halk otu-

rurdu2. 

Şehrin cadde ve kaldırımları belli bir düzen da-

hilinde yapılmış olup su ihtiyacı ve bir kısım altyapı 

hizmetleri de çözülmüştü3.

Eski Türkler’de şehre “balık” adı verilmiş; balık 

veya balıg etrafı surlarla çevrili şehir anlamında kul-

lanılmıştır4. Semerkand ve Zarefsan vadilerin-

deki şehirlerde oturan Soğdaklar “kend” 

kelimesini kullanmışlardır5. Orhun 

Abideleri’ne göre toplum yapısı; 

Oğuş-Aile, Urug-Soy, Bot-Boy, 

kabile, Ok-Kabile (bir siyasi 

teşkilata bağlı), Bodun-Boylar 

birliği (siyasi yönden bağım-

sız veya değil) ve nihayetinde 

devlet(il-el) olarak özetlenebile-

cek6. Eski Türkler, yerleşik şehir 

yaşamına süreklilik bağlamında 

bakmaktan çok, göçebe7 ve savaş-

çı kültürlerini korumaya çalışmışlardır. 

Tarıma dayalı ekonomik düzen anlamında her 

ne kadar şehir yaşamını tasvip etmiş olsalar bile, töre 

ve gelenek bakımından şehir ve onun insanlara sun-

duğu yaşam biçimine kuşkuyla bakmışlardır8.

İslamiyet’ten önce Türklerin çeşitli heykeller ya-

parak, heykeltıraşlıkta, mimaride ne kadar ileri ve 

gelişmiş olduklarını Karahoca kazıları göstermiştir. 

Kazıları idare eden Prof. Koz-lof, ‘’biz Çin kaynakla-

rına bakarak Türkleri göçebe bilirdik. Eğer Türkler, 

şu toprak üstüne ve günışığına çıkarılan şehirde otur-

muşlarsa ki, oturmuşlardır, onlar göçebe değil, tarihin 

pek erken çağlarında yerleşmişler, sokakları birbirine 

dik hatlarla kesen modern şehirler kumuşlardır. Pek 

orijinal olan şehirler, taştan yapılmış çadır karargah 

şeklindedir.’’ diyordu. Orduda teşekkül eden mehter 

TÜRKLER ve ŞEHİR

 Dr. Abdullah SLAMO LU
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Dünyaya son kere bakacaksın deseler İstanbul’un Çamlıca’sından bakmak isterdim. Alphonse de Lamartine

takımından başka, sanat sevenler, musiki kümeleri ve 

tiyatro grupları da teşekkül etmişti. Bunlar memleket 

dahilinde, büyük şehirlerde halka konserler temsiller 

verdiği gibi, ticaret kervanları ile Çin’ e ve İran’a gidi-

yorlar, konserler ve temsiller vererek geri dönüyorlar-

dı. Çeşitli musiki aletleri ile verilen konserlerin din-

leyenleri eğlendirdiğini, ruhlara ve gönüllere ferahlık 

verdiğini, temsillerde kadın ve erkek sanatçıların kıv-

rak hareketlerini Çin kaynaklarından öğreniyoruz9. 

Yine Türklerin yerleşik hayata dair ipuçlarını 

Ünal’ın aşağıdaki aktarımında bulabilmekteyiz:

“Türkler, İslam’dan önce geniş 

mikyasta hayvancılık yapıyorlardı. 

Sayısız koyun, at, sığır ve deve sürü-

cüleri vardı. Bir kişinin 5000-6000 

koyunu, 1500-2000 devesi veya 

sığırı bulunuyordu. Hayvancılığın 

tabii bir neticesi olarak yağ, peynir, 

kaymak, et, deri ve yün elde edi-

yorlardı. Yün ister istemez dokuma-

cılığa yol açmıştır. Şüphesiz önce, 

bugün bile köylerimizde kullanılan 

ve “ıstar” tabir edilen basit aletler-

le, halı, kilim, çadır, hatta elbiselik 

kumaşlar dokunmuş, fakat zamanla 

dokumacılık genişlemiştir. Istar’ın 

yerini zamanla daha mütekâmil el 

tezgâhları almıştır. El tezgâhları ile 

daha iyi halılar, daha iyi kilimler, 

çadırlar, yün ve ipekli kumaşlar 

dokunmuştur. Dokumacılık sanayi-

ne paralel olarak, maden sanayi de 

gelişmiştir. Türk destanlarında bile 

Altındağ, Gümüşdağ, Demirci, Kö-

rükçü, Demirkapı gibi deyimler ge-

çer. Bu, Türkler’in eski devirlerden 

beri madenle ünsiyetleri olduğuna bir delildir. Türkler, 

demire su vermek suretiyle kılıç, kalkan, zırh, başlık, 

gürz, temren gibi savaş aletleri yapmışlardır. Bakırcılık 

sahasında daha ziyade kap-kacak, tencere, leğen, ibrik 

yaptıkları gibi, bakırın üzerini yaldızlamak suretiyle 

küpe, gerdanlık, bilezik, kemer dahi yapmışlardır. Bu 

türlü faaliyetlerin sonunda toplum içinde, mükemmel 

savaş aletleri, ev eşyaları yapan, süs eşyaları yaldızla-

yan bir sanatkârlar zümresi ile bunları iç ve dış pazar-

larda satan tüccarlar meydana gelmiştir10.”

Eski Türkler genel olarak şehirli ve göçebe olmak 

üzere iki sınıfa ayrılırlardı. Göçebeler avcılık yaparlar, 

hayvan beslerler, keçeden yapılmış çadırlarda oturur-

lardı. Büyük aile, Türkler’de; yalnız içtimai ve “au-

tarchique” bir iktisadi birlikten ibaret değildir. Tarihi 

gelişme ile o göçebe devlet seviyesine yükselir. Türk 

göçebe devletlerinin kuruluşu hakkında Radloff şu 

açıklamayı yapar11:

“Hür göçebelerde, oymaklara tabi tali teşekküllerin 

daimi değişimi halka hayat gücü sağlar. Sürekli çatış-

malar, kesiksiz kavgalara sebeb olur. Bir kabile dağıl-

dığı zaman parçaları, kuvvetlenme yolunda olan baş-

ka bir kabileye katıldıkları için, cemiyet hayatı üzerin-

de kötü tesirler sezilmez. Bir kabile, 

savaşlar sırasında; büyük nüfus ka-

zanırsa, onun reisi mensup olduğu 

kabile yardımı ile bütün budunun 

(kavmin) başbuğu olur. Başbuğ ba-

ğımsız olur ve iradesi altında birleş-

tirdiği devlet de büyüdükçe büyür.”

Güneydoğu Azerbaycan’da, Me-

rağa yakınlarında bir bölgenin adı 

“Çar-Oymak” tır. Bugün; Anadolu 

Yörüklerinin bir arada konup ge-

çenleri, bir “oba” teşkil eder. Beş on 

çadır bir “oba”dır. “Oba”, mekân ifa-

de eden bir kelimedir. “Oymak” ise, 

“Oba” halkının veya bir iki “oba” nın 

teşkil ettiği sosyal gurubun adıdır12.

Göçebeliğe rağmen tarımın ol-

madığı söylenemez. İlkel de olsa 

ırmak vadilerinde, zengin vahalar-

da Türklerin tarımla uğraştıkları da 

görülmüştür.13 Hazarlar, dere kenar-

larında kurdukları şehirlerde otu-

rurlardı. Bu şehirlerin etrafına daha 

ziyade tehlikeli zamanlarda kullanıl-

mak üzere tuğla ve sur çekerlerdi14. 

B. SLAM DEVR NDE EH R VE BELED YE

“İslam Şehri” kavramı ya da ”başlı başına bir İslam 

şehrinin mevcudiyeti” gibi konular İslam devri şehir-

leri araştırmalarının konusu olmakla beraber, gerek 

fetih yoluyla alınan gerekse yeni baştan kurulan tüm 

şehirlerde, üretim ve teknik imkanlar, ekonomik ve 

sosyal yaşamın ilişkilerinin biçimlenişi, tarih ve kültü-

rel konularda farklılıklar bulunmasına rağmen ortak 

olan bir çizgi vardır. Bu çizgi, hepsinin İslam medeni-

yetinin ürünü olmalarıdır15.

“ slam ehri” kavram� ya 
da ”ba l� ba �na bir slam 
ehrinin mevcudiyeti” 

gibi konular slam devri 
ehirleri ara t�rmalar�n�n 

konusu olmakla beraber, 
gerek fetih yoluyla al�-
nan gerekse yeni ba tan 
kurulan tüm ehirlerde, 
üretim ve teknik imkan-
lar, ekonomik ve sosyal 
ya am�n ili kilerinin bi-
çimleni i, tarih ve kültü-
rel konularda farkl�l�klar 
bulunmas�na ra men or-
tak olan bir çizgi vard�r. 
Bu çizgi, hepsinin slam 
medeniyetinin ürünü ol-
malar�d�r.
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İslam kaynaklarında şehir ile medeniyet arasın-

da doğal ve dolaysız bir ilişki vardır. Sosyal düşün-

ce olarak, yerleşik şehir hayatı tasvip edilir. Kur’an-ı 

Kerim’in 90. suresinin adı “Beled” dir. Şehir olarak 

tefsir edilir. Allah’ın bu surede “beled” üzerine yemin 

etmesi önemlidir16.

İslam’ın ilk dönemlerinde çoğunlukla göçebe ola-

rak yaşayan Arap’lar İslam’ın yaygınlaşması ile beraber 

yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bu geçiş sürecinde 

ortaya çıkan İslam şehir tipi Arap gelenekleri ile ma-

halli geleneklerin karışmasıyla meydana gelmiştir17. 

Bazı şehirler ordugah olarak kurulmuşlardır.

Bir toplanma ve ayrışma yeri olan şehirlerde Hıris-

tiyan ve Yahudi cemaate mensup nüfus da vardı. Bun-

lar toplumun ayrı bir bölümünü oluştursa da kentin 

faaliyetlerine katılıyorlardı. Müslümanlardan farkları, 

cizye ödemeleri, özel giysiler giymeleri, silah taşıma-

maları, ata binmemeleri, yeni tapınaklar inşa edeme-

meleri gibi şekilsel farklılıklardı18. 

Mekke şehrinin cahiliye döneminde gördüğümüz 

kutsal yerler ve ticari faaliyet merkezlerinin iç içe 

oluşunu İslam şehirlerinde görmekteyiz. Cami, çev-

resinde çarşı ve pazarlar, onların da çevresinde de 

mahalleler oluşmaktadır. Birbirini çevreleyen üç hal-

kadan müteşekkil bu şehir planlamasını birçok İslam 

şehrinde görmekteyiz. Arap kentleri, tüccarların ve es-

nafın çalıştığı, bilginlerin araştırma ve öğretim yaptığı, 

hükümdarların veya valilerin saraylarda oturdukları, 

yargıçların adalet işlerini yürüttükleri, köylülerin ve 

bedevilerin ürünlerini satmak ve ihtiyaçlarını satın 

almak için geldikleri, uzaklarda yaşayan tüccarların 

gelip alışveriş yaptıkları ve öğrencilerin büyük usta-

lardan ders aldıkları yerdi. Kent bu ihtiyaçları karşıla-

maya yönelik bir yapı arzetmeliydi19. Örneğin yüklü 

iki devenin birbirine değmeden geçmesini sağlayacak 

şekilde geniş sokaklar öngörülüyordu20

İslam’da kent alanı, İslam cemaatine en uygun me-

kandır. Büyük cami ve çarşıların yer aldığı merkez, 

İslam’ın ilk çekirdeğini oluşturan tüccarlar toplulu-

ğunun ekonomik ve toplumsal etkinliklerine uygun 

düşmektedir. Her biri diğerinden kopuk ve merkezle 

bağlantılı mahalleler ise, İslam’ın kent içinde birleştir-

diği birbirine düşman aşiret birimlerine denk düşer. 

İktidar kendini bu bileşimden uzakta inşa ettiği koru-

naklı yapıların içerisinde muhafaza eder21. 

İslam şehrinin temel odağında cami fi gürü vardır. 

Şehir ve kendi içinde mahalle cami etrafında şekille-

nir. Cami merkezli22 şehirlerdir, İslam devri şehirleri. 

Cami, dini işlevlerin yanında zamanla, toplumsal, po-

litik, entelektüel ve hukuksal bir merkez olarak kabul 

görmüş ve yaşanılmıştır. Camilerin çevresine ise çarşı-

lar, ticari birimler, üretim iş kolları, han ve hamamlar 

kurulmuştur. Bu sebeple bir Müslüman için şehir, dini 

vazifelerin getirildiği ve toplumsal, ekonomik idealle-

rin gerçekleştirileceği mekanlar kabul edilmiştir23.

İslam devri şehirleri üçlü bir yapı teşkil ederlerdi: 

Cami, cami çevresindeki çarşı, ticarethaneler ve üçün-

cü olarak da çarşıdan sonra gelen yerleşim birimleri 

yani mahalleler. Bu mahalleler dayanışmalı, komşuluk 

ilişkileri kuvvetli küçük toplumsal birimler halindey-

diler24. İslam şehirlerinde, farklı içsel örgütlenmesi 

olan şehir toplulukları, klasik batı şehirlerinin aksine 

birbirlerinden ayrı mahallelerde iskan edilirlerdi.

Emeviler döneminde kurulan ve İslam tarihi açı-

sından önemli askeri şehir olan Vasıt şehri de yine bu 

anlayışa uygun olarak merkezde başta cami olmak 

üzere hükümet konağı, Pazar ve meydanı barındırı-

yordu. Önce cami ve hükümet konağı olan Kubbetu’l 

Hadra ile şehri kuşatan surlar ve surları kuşatan hen-

dekler inşa edilmiştir25.

Nihai olarak karşımıza içten dışa doğru, merkezi 

büyük cami ve meydan, idare binaları, çarşılar, pazar 

yerleri, merkeze ulaştıran ana caddeler, ikinci derece-

de caddelerle ayrılan mahalleler ve kabristan, harman 

yerleri, bağ, bahçeler şeklinde bir plan karşımıza çı-

kar26. Ortaylı’ya göre, İslam şehrinin fi ziki yapısı dü-

zensizdir. Birbirini kesen sokaklar, düzensiz bina bağ-
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Buda haklı: Var olmak için yok olmak lazım, parça bütüne kavuşacak ki hasret dinsin. C.Meriç

lantıları, çıkmaz sokaklar buna nedendir. Merkezdeki 

cami, han, saray gibi yapılar dışında evler sakinlerinin 

kararına göre plansız bir şekilde yapılırdı27.

Yönetsel şekil itibariyle İslam devri şehirleri mer-

kezi bir yapı gösterirler. Toplumun politik ve dini ileri 

gelenlerini oluşturan ulema içinden kişiler tayin edi-

lirlerdi. Yöneticiler ve şehirlilerin buluştuğu hareket 

noktası ise ahlaksal zemindir.

Alada, İslam şehri üzerine yapılan araştırma ve 

değerlendirmelerin ortak yargısının, İslam toplumla-

rının, şehir hayatı ve bunun gerektirdiği şehri kurum-

ları yaratamamış olduğu yönündedir28. Alada’ya göre, 

temel olarak klasik batı şehir kurumlarından hareket 

eden araştırmacılar, bambaşka tarihsel koşulların bir 

sonucu olarak ortaya çıkmış, İslam toplumlarının şe-

hirleri için aynı kurumsal çerçeveyi bulmayı bekle-

mektedirler. Oysa her iki medeniyet dünyasında şe-

hirler farklı şekilde meydana gelmiştir ve ayırıcı özel-

likleri bulunmaktadır. Batı’da şehirler büyük ölçüde 

özgür bireylerin yaratıcı girişimlerinden kaynak bulup 

gelişirken, Doğu’da ise şehirleri ortaya çıkaran, onlara 

hayat veren bizzat devletin kendisidir. Batı’nın özgür 

bireyi yerine bireyin içinde eriyip, bütünleştiği cemaat 

düzeni, şehir yaşamına da egemen olmaktadır. İslami-

yet öncesine ait kültür unsurlarının İslam dini ile kar-

şılaştıktan sonra, birbiri içinde yeniden biçimlenmesi-

nin bir ürünü olarak İslam şehirleri ve onun şehirlileri 

günümüzün evrenselleşmiş şehir tanımlarının sınırları 

içinde değil, doğunun kendi toplumsal kuruluşunun 

tarihi koşulları içinde değerlendirilmelidir. Müslüman 

doğu toplumlarının önemli, büyük şehir merkezlerine 

sahip oldukları ve bu şehirlerde sosyal ve beledi ihti-

yaçların belirli bir düzen içinde karşılanabilmiş oldu-

ğu da yadsınamaz29.”

“İslam Kenti” ile “Batı Kenti” arasındaki olası kar-

şıtlık, her şeyden önce, Roma Hukukunca yönetilen 

bir kent alanı ile İslam Hukukunca yönetilen bir kent 

alanı arasındaki farklılıkların sonucudur.

Yerasimos’a göre İslam Kentinde kamu alanından 

söz edilemez. Özel kişilere, hükümdarlara ve vakıfl ara 

ait özel mülkiyetin yanında, komşuların ya da bütün 

cemaatin ortak mülkiyeti altında bulunan alanlar var-

dır. Ama son kategoriye girenleri kamu alanıyla öz-

deşleştiremeyiz, çünkü buralarda Roma hukukundaki 

kamu alanında olduğu biçimde, kamu yararı yüküm-

lülükleri uygulanamaz. Yerasimos, “yol” kavramının 

ve şehir içerisindeki anlamının açıklayıcı olduğundan 

söz etmektedir. “Yol” kavramı iki kategori altında sı-

nıfl andırılmaktadır: Bütün cemaatin ortak malı sa-

yılan iki tarafı açık yol ve yalnız sokak sakinlerinin 

ortak mülkü sayılan çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak sa-

kinleri, anlaşarak çıkmaz girişine bir kapı yaptırabi-

lirler ve böylelikle bölgenin kamusal yapısını ortadan 

kaldırabilirlerdi. Bununla beraber yine dikkat edilme-

si gereken bir husus da “sınır” mefhumunun mevcut 

olmayışıdır. Buna göre Roma Hukuk kültüründe sınır, 

soyut bir belirlenim olup özel ile kamusalı yahut özel 

ile özeli birbirinden ayırabilen bir vasıtadır. Halbuki 

İslam Kentinde bu vazifeye yaklaşık olarak duran kav-

ram “fi nâ”dır. Finâ, alanın hak sahibi sokak sakinle-

rince ortak kullanılan bir bölümüdür ve tarafl ardan 

birinin diğerine göre hakkı kendi mülküne doğru 

yaklaşıldıkça artar. Demek ki cemaat arazisinin hiç-

bir noktası diğeriyle aynı statüde değildir. Cemaatin 

mensubu her bir kimse ortak alandan faydalanmaya 

başlayabilir ve bu faydalanma cemaat için bir engel 

teşkil etmezse daha uzun süreli ve hatta kalıcı bir işga-

le dönüşebilir. Bu faydalanma ve zarar vermeme denk-

lemini ve mevcut durumu kanıtlama yükümlülüğü 

ne herhangi bir kamusal otoriteye ne de şâgil kişiye 

yüklenebilir, hakkı tecavüze uğrayanın itirazı ancak 

bu prosedürü işletebilecektir. Aksi durumda, başka 

bir deyişle kimsenin müdahalesinin bulunmadığı bir 

durumda artık söylenecek pek fazla bir şey de yoktur. 

Görüleceği üzere “çıkmaz sokak” İslam Kent yapılan-

masında kamusal alan kavramının pek sınırlı olarak 

telakki edildiğine dair güçlü bir göstergedir. Çıkmaz 

sokakta evlerin sırası dahi aslında cemaat içerisindeki 

statüye işaret etmekte, dış sahadan içeriye yani çıkma-

za doğru yaklaşıldıkça daha prestijli evler söz konusu 

olacaktır. Anılan çıkmaz üzerine yapılan müdahaleler, 

daha doğrusu yeni işgaller şikâyette bulunulmaması 

halinde artık şâgilin mülkiyetine dönüşebilmektedir, 

hatta yeni çıkmaz sokakların doğmasına neden olan 

müdahaleler bile vaki olabilmektedir30.

Weber’e göre, Doğu toplumlarının kenti bir bütün 

olarak bilmediklerini söyler. Batı’daki koşulların çoğu 

varolsa da, kentlerin idari özerklikleri yoktur ve kent-

sel birlikler oluşturma yetisinden yoksundurlar31. 

Ortaçağ’da İslam toplumunda 4 farklı sehir tipi 

vardı:

- Yunan-Akdeniz tipi sehir

- Güney-Arap sehri (Mekke gibi)

- Babilon sehri

- Doğu sehri

Abbasi döneminde inşa olmuş Bağdat kenti, Asur-
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luların dairevi şehircilik planının da et-

kisiyle inşa edilmiş, ticaret, tarım gibi 

birçok açıdan önemli bir merkezdi. Bu 

şehirlerin ihtisab emini bugünkü anla-

mıyla bir çeşit belediye başkanıydı. Bu 

süreç Anadolu’yu fetheden Türkleri de 

etkilemiştir. Dolayısıyla büyük ölçüde 

Osmanlı’da da etkisini sürdürmüştür. 

Diğer taraftan Türklerin Orta Asya’dan 

getirdikleri mimari niteliklerle birlikte 

şehirler inşa etmişlerdi. Batıdakinden 

oldukça farklı bir toplumsal yapıya sa-

hip olan İslâm toplumlarında özellikle 

merkez kentin beş ana öğesi dikkat 

çekmektedir. Bunlar; kale, yönetici 

merkezi, kent merkezi, mahalleler ve 

dış mahalleler. Bunlar padişahlar ta-

rafından yapılmış olanlarda bulunan 

niteliklerdi. Diğer şehirlerde bunların 

tamamını bulmak zordu. Bu kentlere 

Bursa, Edirne ve İstanbul örnek verilebilir. Selçuklu 

ve Osmanlı dönemlerinde günümüz belediye tarzı yö-

netimlere kadılar bakardı. Yerel halkın idari ve yargı 

ile ilgili bütün sorunlarıyla kadılar ilgilenmekteydi. 

Bu dönemde kadılar, şehrin güvenliği, imar ve dene-

tim gibi işlevlerle birlikte daha birçok alanda etkili ve 

yetkiliydiler. 1800’lere kadar Osmanlı Devlet yapı-

sında günümüz belediyecilik anlayışında bir yapılan-

ma yoktu. Son derece işlevsel bir sosyal doku vardı. 

Bununla birlikte İslâm dininin etkisiyle de kurulmuş 

olan Avarız Vakıfl arı, geleneksel şehir sorunlarıyla ilgi-

lenen yapıya sahiptiler. Toplumsal yapıda çok büyük 

bir dönüşüm olmadığı için şehir hayatında yüzyıllar-

dır birbirine benzeyen sorunlar ortaya çıkmış ve bu 

sorunlarla Vakıfl ar aracılığıyla toplum ve devlet baş 

edebilmişti. Öte yandan bir diğer toplumsal birim de 

esnaf zaviyeleri (loncalar) örgütlenmeleriydi. Bunların 

kökleri 10. yy.’a kadar giden ve 13. yy.’lara kadar var-

lığını sürdüren Ahilik teşkilatının da bu anlamda bir 

işlev gördüğünü söylemek mümkündür. Yerel sorun-

larla ilgilenen başka birim de mahalli cemaatlerdi32.

Gösterişli bir yaşam tarzını benimseyen Abbasî 

hanedanı da se lefl eri gibi sarayın görkemli hayatına 

kendilerini bü tünüyle uydurdular. Fakat Emevîlerin 

düşüncelerini inceltip genişleterek sistemleştirdiler. 

Emevîler halifenin sadece Müslümanlar tarafından 

seçilmediğini, aynı zamanda Hz. Peygamber’i takip 

etmek ve Müslümanları İslâm’ın yolunda tutmak 

üzere Allah tarafından atandıkları fi krinin temelini 

atmışlardı. Abbasî halifeleri de iktidara gelir gelmez 

makamlarının ilahî temelini yeniden vurgulayarak 

Müslüman topluma gerçek rehberler olacaklarını 

iddia ettiler. Abbasîler iktidara bazı mesiyanik umut-

ların doğurduğu mücadeleler neticesi geldikle rinden 

kendilerine kurtarıcı sıfatını yakıştırdılar. El- Mansur, 

el- Mehdi, el- Hadi, el-Reşid doğru yolda Allah tarafın-

dan yön lendirildiklerini, aydınlanma getireceklerini 

ve Müslümanları yeniden doğru yola ileteceklerini id-

dia ettiler. Bu yüzden alimleri himayeleri altına aldılar. 

Mekke’ye hac yolculuklarını kolaylaştırdılar, ulaşım 

yollarında yeni konaklama yerleri yaptır dılar, çölde as-

keri güvenliği sağladılar, kutsal yerlere hediyeler gön-

derdiler. Kendileri de hacca gittiler. Abbasî halifeleri, 

aynı zamanda, Müslüman dinî liderleri, kadı ve yö-

netici olarak kamu hizmetine çekmeye çalıştılar. Adlî 

bir hiyerarşi oluşturup devletin himayesinde alimleri, 

muallimleri ve fakihleri organi ze etmede kadıları kul-

landılar.33

Bağdat imparatorluk otoritesini simgeliyordu ve 

planı da ayrıca sembolik mesajlar veriyordu. Medinetü’s 

Selam; dörde bölünmüş bir çember şeklinde ve batı-

dan doğuya, kuzeyden güneye eğimli sokaklardan olu-

şan yuvarlak bir şehirdi. Saray tam merkezdeydi. Şehir 

planı toplum içinde ki simetriyi, hiyerarşiyi ve halifenin 

merkezî konumunu yan sıtıyordu. Şehir planı aynı za-

manda evrensel ve uhrevî hayatı da temsil ediyordu. 

Bu şema içerisinde halifenin merkezî ko numu onun 

hükümranlığının dünyanın dört bucağına yayılımını 

simgeliyordu. Yeni şehrin inşasıyla halife sadece düze-

nin devamını sağlayan unsur değil, aynı za manda aksi 

halde şekilsiz, sınırsız ve tehditkâr olacak insanlık de-

neyiminin bir düzenleyicisi olmuştur34.
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Cezrin bile yüksekliğine erişemiyor artık med /Bir beton mezarlıktır bütün kentler gün batarken... Bahattin Karakoç

bulunması gerekli yerin kesin şartları vardır, bunlara uyulmazsa zarar büyük 

olur. Kışın kardan, fırtınadan korunacak vadi, yazın kuraklık çekilmeyen 

sulak yer gereklidir. Kış konağında Nisan ortalarına kadar kalınır. Sonra bir-

den çadırlar derlenip toparlanır ve yaz otlaklarına doğru yola çıkılır. Yazın 

otlaklar bütün oymağın müşterek malı olduğu halde, kışlık otlaklar ferdin 

mülkü sayılır. Zengin Kırgız daha hayatta iken en büyük oğlunun müstakil 

hale gelmesini ister. Mallarının bir kısmını ona ayırıp verir. Kışlık konak 

dar geliyorsa, bir başkasını alıp ona verir. En küçük oğul, baba yurdunun 

esas varisidir. Bu konu, Aydın Yörüklerinde de böyle idi. Malların artışı ile 

ailenin kışlık otağı genişler, iktisadi gerileme halinde ise, küçülür ve nihayet, 

mal sahibi geri kalanı da satarak, pek az hayvan ve eşya ile yakın akraba-

larının birisine sığınır. Hizmet karşılığı, o akrabanın otlağından faydalanır. 

Haksızlığa, zorbalığa karşı çare olarak, ailenin ve komşuların belli bir şahıs 

çevresinde birleşerek dayanışmalarıdır.

 Göktürk Hükümdarı Kapağan Kağan, 688’de zaferle biten bir seferden 

sonra, Çinliler’den külliyetli ham malzeme ve ipek kumaştan başka, haraç 

olarak, tohum ve ziraat aletleri almıştır. Türkler her ne kadar göçebe hayat 

yaşıyorsa da, hemen herkesin kendi ekip biçtiği bir toprağı da vardı. Göçebe 

Türkler tarafından en eski çağlardan beri yetiştirilen at, kültüre yön veren bir 

unsurdu. Atın ehlileştirilmesi olmadan, eskiçağ ve erken ortaçağın büyük 

ölçüdeki göçü tasavvur edilemez. Geniş Bozkır bölgesinde eskiden iki tip 

yabani at yaşıyordu. Büyük Başlı, iri kemikli olanı Toki cinsi diğeri daha 

küçük cüsseli ve hareketli Torpan cinsi idi. Hunlar büyük ihtimalle Toki 

cinsi at kullanıyorlardı. Macaristan’da Avar mezarlarında ise Torpan cinsi 

at iskeletlerine rastlanılmıştır. At ile birlikte, iktisadi hayatın temelini teşkil 

ediyordu. Avrupa’da pek az olan koyun cinsi Asya’da sayısızdır. İlk yetişti-

rilen darının anavatanı Çin idi. Türkistan vadilerinde ise, 6 bin yıl öncesine 

ait buğday arpa kalıntılarına rastlanmıştır. Hububatın ekilmesi ve bunun-

la ilgili sözlere Kaşgarlı Mahmut’un eserinde Macarca’ ya geçen sözcüklere 

rastlamak mümkündür. Aşağı yukarı bugünkü Kırgızlar’ınkine benzeyen 

Türkler’in esas besinlerini, tahıldan ziyade et-süt teşkil ederdi. İçilen kımız 

ise, ferahlık vermesi bakımından önemli idi. Litre başına 450 kalori sağla-

yan kımız, eski Türkler’de vitamin eksikliği diye bir hususun söz konusu 

edilmemesini sağlamıştır. Ayrıca; besin maddeleri arasında, kurutulmuş et, 

pastırma ve yoğurt ta önemli idi. Göçebe Türk kavimlerinin ordu teşkilatı, 

teknik ve taktik bakımından çağdaşları, Çin, Roma ve Bizans’tan çok güçlü 

idi. Büyük haraların ve sürülerin bakımı, büyük sürek avları bir çeşit savaş 

idmanı sayılabilir. Teşkilatlanma, ok atma, binicilik ve kabiliyetlerini geliş-

tirmek için bunlar bol imkânlardı. Onlarda milli dayanışma duygusu, milli 

gurur ve milli gururun gereği kahramanlık, çok erken gelişmiştir. Bütün 

bunları en iyi anlatan, bizlere yansıtan Göktürk yazılarıdır. Türk kavimlerini 

Fatih yapan bu kahramanlık ruhunu, M.Ö. 36’da muazzam Çin ordularına 

karşı koyan Çi-Çi’nin şu hitabesinde anlamak mümkündü. “Boyun eğmeye-

ceğiz, savaşçı kişiliğimiz sayesinde, adı yabancıları titreten bir ulus olduk. 

Zira bilirler ki savaşta muhariplerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de, kahra-

manlığımızı şöhreti çocuklarımıza yeni bir ruh kazandırıcak.” Aybarı Tekin 

Bileda, ‘’Bozkırda Yaşayış’’, Bizim Anadolu, 9.2.1978.

8 Adalet Bayramoğlu Alada, Osmanlı Şehrinde Mahalle, Sümer Kitabevi, İs-

tanbul, 2008, s.33.

9 Louis Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, Çev., S.Karatay, İstanbul, 1946, S. 312-

320.

10 Tahsin Ünal, ‘’İslam’dan Önce Türk Medeniyeti’’, Hayat Tarih, yıl 3, cilt 1, 

sayı 3, İstanbul, 1968, s. 17 vd.

11 Cemal Anadol, Fazile Abbasova, Nazile Abbaslı, Türk Kültürü ve Medeniye-

ti, Bilge KArınca Yay., İstanbul, 2007, s.186.

12 A.e, s.191.

13 Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi, Kabalcı Yay., İstanbul, 2007, s.126-127.

14 Anadol, a.g.e, s. 202.

15 Alada, Mahalle, s.37.38.

16 Şükrü Karatepe, Kendini Kuran Şehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Yay., Kayseri, 1999, s. 20.

17 Wilhelm Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, (Haz. Fuat Köprülü), Ankara, 

1984, s. 22.

18 Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yay., İstanbul, 2001, s. 151.

19 A.e, s.156.

20 Vecdi Akyüz, “Hz. Peygamber Dönemi Şehir ve Yerel Yönetim Hizmetleri”, 

İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, İstanbul, 1996, s. 

55. 

21 Stefanos Yerasimos, “Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine”, Tanzimat Deği-

şim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Phoenix Yayınları, 2. Baskı, Ankara 

2006, s. 377.
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ruhani merkezler atrafında belirmişti. Müslüman nüfus, Haremü’ş Şerif et-
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İstanbul, 2000, s.26.

23 Gustave Edmund Grunebaum, “The Structure Of The Muslim Town” , İs-
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28 “Kent”i, kentte ikamet edenlerin kendilerine has kolektif bir kimlik ruhuna 
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bu yüzden de sadeee Hıristiyan Avrupa’da anlamlı bir hale geldi ğini savu-

nur. Weber, İslami ve diğer Avrupa dışı kentsel yığılmaları, normlara uygun 

Avrupa kentiyle zıtlık içinde, belirgin kentsel kültür ge leneğinden yoksun-

lukla karakterize eder. Ortadoğu şehirlerinin, Avrupalı hatta klasik Yunan 
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Ş ehrin şehir olabilmesi için nüfus ve yapılaşma 

yönü ile köyden ve kasabadan büyük olması yet-

mez, daha başka ayırt edici özellikleri de taşıması la-

zımdır. Sanat ve zanaat olarak gelişmiş olması gerekir. 

Okullara, kütüphanelere, tiyatrolara, sinemalar sahip 

olması gerekir... Aksi takdirde genişlemiş, büyük köy-

lerden farkı olmaz.

Şehirlileşmek, insan kalabalıklarını bir araya getir-

mek, hatta üst üste yığmak , onların insani hassasi-

yetlerini köreltmek, otomotlaştırmak demek değildir.

köylü amatördür, şartlar bütün işlerini, ekmek pi-

şirmekten musluk tamir etmeye varıncaya kadar ken-

disi yapmaya çalışır, hiçbir işte, tarın da bile uzman 

değildir. Şehirlilik profesyonellik ve uzmanlık demek-

tir. Kaval bile şehirde daha mükemmel çalınır, yani 

şehirli kavalı bir köylüden daha iyi çalar. Köyde kaval 

çalana çoban şehirde ise müzisyen denir. Ama şehir-

deki bir müzisyenin yaptığı tek iş uzmanı olduğu ens-

trümanı çalmaktır. Ekmeğini pişiremediği gibi çoğu 

zaman yumurta pişirmesini dahi bilmez, söküğünü 

dikemez. Ama çoban öyle değildir: Koyun güderken 

kaval çalabilir, koyunun yününü kırpabilir, iğirip ip 

yapar hatta kaba saba da olsa kendine çorap örebilir, 

her işini eksik yarım yapar ama adını vermiş olduğu 

çoban salatasını şehirdeki bir aşçıdan daha leziz yap-

ması gerekir.

İnsan her işini yarım yamalak bizzat kendisi yap-

maktan usanmış olsa gerekir ki: amacı her zaman şeh-

re kapağı atmak olmuştur. Vakıa, Cumhuriyet Devri-

mini yapan kadrolar, ülke nüfusunun yüzde seksenini 

köylülerin oluşturması karşısında devrimi köylere 

yaymak maksadıyla okullardan meslek sahibi olarak 

mezun olan genç kadroları köylere göndermekte zor-

lanınca bu davranışın sebebini, gençlerin okul sırasın-

da şehirdeki hayatın kolaylığını ve rahatlığını görmüş 

olmasına bağlamıştır. Çare olarak talebelerin şehir ve 

şehirli ile münasebetini kesmek için Köy Enstitüleri 

kurulmuştur. Ancak bu gün bir efsane olarak anlatılan 

Kö y Enstitüleri’nin devrimi köylere yaymakta pek ba-

şarılı oldukları söylenemez. Sosyal bilimci ve romancı 

Kemal Tahir Bozkırdaki Çekirdek isimli romanında bu 

gerçeği çarpıcı bir dille anlatmaktadır.

Yaratılıştan ve doğumdan itibaren insanın hedefi  

her zaman bir şehir oluşturmak, şehre ulaşmak ve şe-

hirde yaşamak olmuştur. Özellikle de büyük şehirde 

yaşamak tüm insanlığın müşterek amacıdır. “ Geriye 

Dönenler” e ne demeli?..çok yerinde olan bu soruya 

şu karşılık olabilir: Bütün insanlık yanlış yapıyor da 

bu minik azınlık doğru düşünüyor olamaz, olsa olsa 

bunlar büyük şehirde başarısız olmuşlardır veya trafi -

ğin olmadığı yolda yayalara yanan kırmızı ışıkta dur-

mak kendilerine zor geldiği için köylerine geri dönü-

yorlardır.

Epey zaman önce idi. Bizden bir bilim adamı ola-

rak sıkça ismi anılan İbn Haldun/un Mukaddime’sini 

okuyup bitirmiştim. Sonraları Kitabı karıştırırken koca 

kitapta altını çizdiğim tek cümlenin şu olduğunu gör-

düm :“ Ticaret, para, sanat ve bilim ancak büyük şe-

hirde mümkündür. “ Ama İbn Haldun’un vurguladığı 

konulardan hangisi için çizdiğimi bir türlü hatırlıyama-

dım. Para kazanmak için mi yoksa bilim yapmak için?

Bir zamanlar İbn Haldun’un yaptığı tavsiyeye uy-

gun olarak büyük şehirde yaşama konusunda ölçünün 

kaçtığı rahatlıkla söylenebilir. Bunun için etrafımıza 

bakmamız yeterlidir. Fransız Hukukçu Claude Julien 

Demokrasilerin İntiharı isimli kitabında, 1970‘lerde 

Paris’te başlayan “gökdelen”şeklindeki yapılaşmalar 

karşısında şöyle demektedir: “ Eğer savcı olsaydım, 

ülkemiz çok geniş olduğu halde Paris’te gökdelen 

yapılmasına için veren belediye mimarları hakkın-

da insanları topluca öldürmeye teşebbüs etmekten 

dava açardım.” Julien marxist olduğu için böyle söy-

lüyor diyerek geçilecek bir hüküm değildir bu, biraz 

abartmış olsa bile. Çünkü kitapta, insanları müm-

kün olduğunca bir araya yığmakla ne şahane rantlar 

oluşturulduğunu ,istanbul’a tıpatıp uyan örneklerle 

anlatılmaktadır.

EHR N TED RG N NSANI
Av. Ferhat AKKAYA

“Ülkendir taş ve beton bu yanlışkent

Her gün bir yanın biraz daha taş senin” Osman Sarı
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Tevekkül ankası avını ayağının dibinde bulur. Avlanmak hevesiyle kanata minnet etmez. Nabi

Eric Fromm, hürriyetine kavuşmak için büyük 

şehre koşan insanların hakikatte yalnızlığa düşerek 

toplum ( society ) değil, kalabalık ( crowd ) meydana 

getirdiklerini söylemektedir. Sonuçta yalnızlığından 

kurtulmak içinkalabalığın içine karışarak herkesin 

yaptığını taklit etmektedir. Hayatının ayakta geçire-

bildiği dönemini, herkesle beraber aynı yoldan, aynı 

trenle, aynı işe gitmekte, her gün aynı vidayı yalnızca 

sol tarafa çevirmekte, aynı yoldan eve dönmekte, her-

kesin seyrettiği diziyi seyretmektedir. Margarin satışla-

rında azalma olduğu zaman “ tereyağ sağlığa zararlıdır 

“ denildiği için margarin yemeye başlamaktadır. Hiç 

tiyatroya gitmediği gibi oturduğu büyük şehirde tiyat-

ro olup olmadığı hakkında bir 

fi kri de yoktur. Boğaz’da veya 

göl kenarında balık yemeyi ha-

yal bile etmez. Boğaz’da balık 

yeme özgürlüğünün olduğu 

bilmektedir ama izlediği di-

zilerde nedense hep limuzi-

ni olanlar balık yemektedir. 

Onun balık yeme özgürlüğü, 

balıkçı teknelerinde kızartılan 

İsveç uskumrularını soğanla 

yarım ekmeğin arasına koy-

makla sınırlıdır.

Ademoğlunun tarihi serü-

veni boyunca istikameti hep 

şehir olmuştur. Zira ademoğ-

lunun bütün işi ve amacı tabii 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde kar-

şılamaktır. Bir ademin beslen-

mek, giyinmek ve barınmak ve 

neslini devam ettirmekten başka bir amacı olmamıştır. 

Burada “ Hop, dur bakalım, ademin vatan, millet ve 

sakarya gibi bir amacı daha vardır. “ diyenler olacak-

tır. ancak dikkatlı bir göz bu nev’i gayretlerin altında 

sözügeçen beslenme, barınma ve neslini devam ettir-

mekten ibaret ana gayelerin kılık değiştirmiş türevleri 

görülecektir. illaki : Masumlar istinadır.

Her şey gibi şehirleşme de tabii seyri içinde olma-

lıdır. Ancak ademoğlu rantı keşfettikten sonra daha 

fazlası için her şeyi hızlandırmıştır hatta elinden gel-

se dünyayı daha hızlı döndürecek, böylece bir günün 

içine yarım gün daha ilave edecektir. Politikacılar da 

şehirleşmeyi teşvik edegelmişlerdir. Ama E. Fromm 

politikacıların şehirleşmedeki asıl amaçlarının “ in-

sanı fi ziki ve sosyal bağlarından koparmak suretiyle-

güçsüz ve korunaksız bırakmak, öte yandan yalnız-

laştırdığı yığınları toplu halde, birarada tutarak daha 

az polisle ve daha az masrafl a sevk ve kontrol etmek 

içindir.”demektedir. Fromm, 20 yy’lın felsefesine uy-

gun olarak ademin gayelerini beslenme, barınma ve 

nesli devam ettirme şeklinde maddileştirmiş ise de 

Schopenhauer ademin gayesini “ azgın ve doymak bil-

mez istekleri. “ olarak tarif etmiştir.

Aşırı şehirleşme önce Batı Avrupa’da görüldü. Si-

mone de Beauvoir Yaşlılık isimli kitabında, 1800’lü 

yılların başında şehirli nüfusun toplam nüfusa oranı 

% 10 iken 1850‘lere gelindiğinde şehirlilerin nüfusun 

% 25‘ine ulaştığını belirterek şöyle devam etmektedir 

: Toprak, nüfus artışı sebebiy-

le köylüyü beslemeyecek hale 

gelince genç köylüler sanayi-

nin temerküz ettiği şehirlerin 

yolunu tutuyor, burada küçük 

memur, esnaf, kapıcı, müsdah-

dem olarak hayatını sürdü-

rüyordu. İş gücünü n köyleri 

ani olarak terketmesi ve miras 

yoluyla arazilerin çok küçük 

parçalara bölünmesi yüzüden 

1880 yılında ABD’den buğday 

ithal edildi. Bunun üzerine 

köylüler üzerindeki müstah-

sil vergisi kaldırıldı, yetme-

di, köylüye teşvikler getirildi. 

Batı’da bu gün de geçerli olan 

tarım teşvikleri ve sübvansiyon 

o yıllardan kalma bir uygula-

madır.

Yazarın anlattıkları şaşılacak derecede bizim hi-

kayemize benzemektedir. Cumhuriyet Devriminde 

Türkiye’de köylü nüfusu genel nüfusa göre % 80 iken, 

geçenlerde yayınlanan bir istatistike göre bu oran % 

45’e inmiş durumdadır. Lakin haberin veriliş tarzın-

dan “ iyi yolda “ olduğumuz mesajı alınıyordu.

Her şey bir yana, politikacı, bürokrat, kazanç, rant 

çemberi içine sıkışmış olan şehirlilerin en talihsiz ke-

simi üretmeden tüketen konumuna düşen yaşlılardır. 

Devletin sağladığı sosyal güvence dahi yaşlıların aile-

den dışlanmalarına, kovulmalarına engel olamamıştır. 

Darüleceze’lere ilave olarak parası olan yaşlılara yöne-

lik huzurevleri büyükşehirlerde bir sektör haline gel-

miştir.

Son söz: Sümüklü bir torunun vereceği huzur en 

konforlu huzurevinde bile yoktur.

Foto raf: Gamze EST M
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ış düştü şehre bugün. Ve ben şairin: “Doya-

mazdım bir yaprakta biriken canı düşün-

meye” dizesiyle veda ettim sonbahara. Yüzyıllardır 

kaç mevsim gelip geçmiştir de bu şehirden emi-

nim hiçbiri sonbahar kadar 

onu anlamamıştır. Çünkü 

benzer acıları yaşayanlar 

arasında görünmez ama 

kuvvetli bir bağ vardır. Bu 

bağ bir mevsim ve bir şehir 

arasında öylece durur da 

onları birbirine tanınır kıl-

maz mı? Acılarla yanan şe-

hir, bir yağmur bulutunun 

gölgesinde değil de nerede 

biraz olsun dinlenerek se-

rinleyebilir? O hazan mevsi-

minden başka hangi mevsi-

min renkleriyle örtünerek bu 

halini perdeleyebilir? Sustuk-

larını kime nasıl dinletebilir? 

Biz insanlar, sonbahar ile kalpten kalbe konuşan 

şehrin bu mevsimde hep sükût ettiği zannına kapı-

lırız. Şehirse anlaşılmayı beklemeden usulca fısıldar 

sonbahar nazarında bize hitaben kurduğu ilk ve son 

cümleyi: “Bu bilgi değil bir haldir ve hali ancak 

yaşayan bilir.” 

 Ben, mevzubahis diğer mevsimlerken bile son-

baharı ve onun şehir ile olan muhabbetini anmadan 

geçemeyen bir sonbahar çocuğuyum. Bu halimden 

sıyrılmak için küçük bir kız çocuğunu ayları sayar-

ken uzaktan seyrettim. Onun parmak uçlarındaki 

heyecanının şehrin hüznü ile kesiştiği yerde kar-

dan başka hiçbir şeyin bu kadar kendinden emin 

bir şekilde yükselebildiğini görmedim. Anladım ki; 

sonbahar ne kadar bilme-

yi istemenin mevsimiyse; 

kış o kadar bilinmeyi iste-

menin mevsimi.

 Şehir şimdi bizim de 

bildiğimiz bir dille dille-

necek… Canına can, yo-

luna yoldaş bildiklerine 

değil de, hiç tanımadığı 

birine bütün hayatını bir 

çırpıda anlatıveren insan-

lar gördüm ben… Zerre-i 

miskal kadar iç dökümünü 

siz çok görmeyin şehre… 

Gözümdeki sürmenin ak-

masından bildim. Kışın 

şeffaf örtüsünden gördüm 

şehrim ağlıyor. Bu ezelden 

elverilene bir sadakatsizlik değil; küçücük bir sabır 

taşımıdır. Zerre-i miskal kadar iç dökümünü çok 

görmeyin şehre: 

“O’nun adıyla başlamalı her şeye. Sükûtun bitişi, 

kelamın başlangıcı O’nun adıyla olsun…

 İnsan nisyana müpteladır, unutkandır. Bir 

hafızanın yitirilmesi ise adları unutmakla baş-

lar. Kim bilir, belki de budur ilk başta bana verilen 

adların unutulma sebebi. Hatırlatmaya mecal bu-

BİR ŞEHRİN

GÜNLÜĞÜNDEN

 Av. Vildan M EK

 “Bütün şehir çöküyor yüzünde bir insanın

Şehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir sesle” 

(Erdem Beyazıt) 

Kalbe ve ruha hitap etmeyen bir 
nefis medeniyeti yava  yava  

hücrelerime i leniyor.
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 İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü ve adeta kutsal bir mühürdür. Gerard De Nerval

lamayan bana, kelama başlarken 

sıfatlarımı da yaşatacak yeni bir 

ad lazım şimdi. Bilirsiniz, O hü-

zünlü kalpleri sever. Ben de bir 

incelik yapar, hüzün koyarım 

adımı. Ben şehri hüzün. Ademe 

diyar olan mekân ve ev kılınan, 

ölümler susan, mezarlar barındı-

ran, insan gözünde muazzam bü-

yüklükte sonsuzlukta ise küçücük 

bir zerre olan şehir… Güneş, ay ve 

yıldızlar kervanı… Tarih, kültür, 

ilim taşıyıcısı… Mana ve manevi-

yat bekçisi… Tepeler, surlar, ka-

leler, çeşmeler, saraylar, mabetler, 

meydanlar, köprüler yüklenicisi… 

İçinden sular geçen, alevler yükse-

len, tebessümü deniz, özlemi top-

rak, acısı kül kokan şehir… 

 Günler ömrün sayfalarıdır. Be-

nim de bir sabahım, akşamım ve 

gecem var. Yeni adımla başlayan 

ilk günün sabahındayım. Yağan 

kar değil; tıpkı bir sel gibi so-

kaklarımı basan kalabalıkların 

yalnızlığı beni üşütüyor. Bugün 

toplumun haleti ruhiyesinin bo-

zukluğunu mevsim değişikliğinin dahi farkına va-

ramayan insan sayısının çokluğundan anlıyorum. 

Bu artık sayısını dahi unuttuğum anlama biçimle-

rimden sadece birisi. İnsanlar iklimle özdeşleşmek 

ister gibi donuk, durgun ve dalgın. Bana, ona ama 

en çok da kendine dargın. Buna rağmen bir şehre 

malik olmayı isteyebilecek kadar hayal güçleri 

geniş. Çok azı kendisine malik olmak hususun-

da talepkâr. Keşke insan demek şehir demek ol-

masaydı. Keşke bir insan “içimde bütün sokakları 

kesişen şehir ben artık sen olmuşum” demeseydi. 

Canım ah canım nasıl da acıyor! Istırabımın sesi-

ni en iyi duyduğum yerlerden biri herhalde Erdem 

Beyazıt’ın şu dizeleridir: “Bütün şehir çöküyor yü-

zünde bir insanın/Şehir boğuluyor içinde insan-

ların kan gibi bir sesle.” 

 Şehir havasının insanı özgür-

leştirdiğini söylüyorlar. Bense par-

makları iradesiz kasıldıkça ellerini 

açamayanlar gibi, kentleştirildikçe 

soluk alınamaz bir mekân haline 

bürünüyorum. İnsanlar avuçlarım-

da giderek boğuluyor. Lügatlerde 

aynı anlamda yazılsa da kent ve şe-

hir; birinin özgürleştirdiği diğerinin 

köleleştirdiği kesin. Tanpınar’ın ta-

rifi ne göre ise biri inşa eden taraf, 

diğeri imha. Ve imha edilen ne varsa 

nicelikten çok niteliğin, maddeden 

çok mananın kapsama alanında. 

Dünya insanı kendini önce tut-

sak, sonra da yok ederek, şehirler 

büyüttüğünü mü zannediyor?

 Yeni adımla başlayan günün 

öğlen saatlerindeyim. Dumanı tü-

ten bir çay sohbetinde renklerin 

dili konuşuluyor. Her insanın bir 

rengi olduğunu öğreniyorum. Her 

renginse ayrı bir güzelliği, manası 

ve dili. Yeşili, mavisi, kahverengi-

si, moru, alı pembesi… Ya benim 

rengim hangisi? Beton yığınları, 

trafi ğin tüten dumanı ve külle boyanmış bir şe-

hir için griden başka bir renk mevzubahis yapı-

lamaz. Gri tereddütün, arada kalmışlığın, yok-

sunluğun rengi. İdama mahkûm edilen şehirlere 

son anlarında giydirilen yegâne renk. Suçsuz yere 

infaz edilen bir şehir hesap soramasa da soru sorma 

hakkına haiz olmalı. Ne olur cevap verin. Nerede 

benim siyah örtülü turkuaz günlerim? 

 Benim geçmişim uyuyan bir güzeldir. Ba-

zen bir ressamın fırçasında canlanır. Bazen bir 

yüreğin akıntısına kapılıp, edebiyatın kıyısına 

sürüklenir. Sahnenin fl u ışıkları ardına gizlenip, 

notalarda saklanır. Geçmişim uyuyan bir devdir. 

Onu uyutanlara da uyanmasını istemeyenlere de 

kırgınım. Ama inanıyorum ki; tüm aksini düşünen-

lere ve korkanlara inat, biz ölmeden önce uyanaca-

ehir havas�n�n insan� 
özgürle tirdi ini söylü-

yorlar. Bense parmaklar� 
istemsiz kas�ld�kça el-

lerini açamayanlar gibi, 
kentle tirildikçe soluk 

al�namaz bir mekân hali-
ne bürünüyorum. 

nsanlar avuçlar�mda 
giderek bo uluyor. 
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ğız, tekrar dirileceğiz. Bir gün baştanbaşa gülistan 

olacağız. Ah benim kış güneşi gibi bazen beni bile 

şaşırtan ümit varlığım!

 İkindi vaktindeyim. Hiçbir şeyin uyumadığı bu 

vakitte bütün yitirilmiş ümitlerim ve acabalarıma 

rağmen yine kaybolan senfonimi duymak için ça-

balıyorum. Ne Nihavend, kalmış ne Hüzzam; ne 

de Segâh, Rast, Acemaşiran… Tek duyabildiğim 

yabancı sesler buğusu altındaki uyumsuzluklar 

korosu… Gökdelenler, stadyumlar, bankalar, alış-

veriş merkezleri, eğlence yerleri… Hepsi de bu ko-

ronun daimi bir üyesi. Ne zaman içimdeki sesler 

uzlete çekilse, bu koronun sesi giderek yükseliyor. 

Anladım ki sesimin siluetini dahi bulamazken bir 

senfoni aramak beyhude bir çabaymış. Kendi kalp 

atışlarımı dahi duyamazken insanların beni duyma-

sını beklemekse bir hayalperestlik. 

 Akşam saatlerine doğru serinlik etkisini gide-

rek arttırıyor. Sokaklarımda sessiz kaçışlar ve çığ-

lıklar var. Her köşemde ise ayrı yakıcı bir hikâye. 

Benim için fl aşlar patlıyor; fotoğrafl arım en güzel 

şehir manzaraları başlığı altında paylaşılıyor. Oysa 

acının, öfkenin ve korkunun birleştiği nice an-

lar biriktirdim ben. Keşke bu anların fotoğrafını 

çekmeleri mümkün olabilseydi. Yıllarca sebepsiz 

kıyılan canların harcanan taptaze ömürlerin yasını 

tuttum ben. Keşke feryadımı biraz olsun duyabil-

selerdi. 

 Kente Meryem misali, kutsal bir çocuk do-

ğurur gibi girer Sezai Karakoç’un akşamı. Ma-

sumdur, ürkektir, tertemizdir. Öyle ki kötülükler 

yok edecek güçtedir. Bundandır her gün ayrı bir he-

yecanla karartılan yüzümü aydınlatacak bir akşam 

vaktinin yolunu gözleyişim. Bugün de gün akşam 

oldu. Işıklar yandı. Perdeler çekildi. Ama ben yine 

aynı ben. Hiçbir günahı olmadığı halde kendisine 

karşı işlenmiş günahların ağırlığı altında ezilen ben. 

Yayılan günahların kokusunu toprağın, denizin ve 

de kış çiçeği kardelenin bile bastıramadığı anlarda 

kaçacak hiçbir yer bulamayan ben… Sanki iki ucu 

yine bana açılan bir tünele hapsedilmiş gibiyim. Ah 

benim görünmeyen çaresizliğim. Düşündüm de, 

kendilerini bağlayan modern zincirleri kırmak ko-

nusunda çekimser olan insanlar nazargahı ilahi olan 

kalbi kırmak konusunda ne kadar cesurlar. Yoksa 

şehrin de bir kalbi olduğunu bilmiyorlar mı? 

 Şehirler medeniyetin çiçeklerinin açtığı yerler 

olarak bilinir. Medeniyetin çiçekleri ise sevgi ve 

hoşgörü ile fi lizlenir. Bir zamanlar böyle bir medeni-

yetin beşiğiyken, şimdi çağdaşlaşma başlığı altında 

insanları tabakalaştırma ve sınıfl andırma projeleri-

nin zemini olarak kullanılmaktayım. Sadece madde 

itibariyle var edilmeye çalışılan manevi değerlerden 

yoksun bir yapı haline dönüştürülmek isteniyorum. 

Kalbe ve ruha hitap etmeyen bir nefi s medeniye-

ti yavaş yavaş hücrelerime işleniyor. Tüm bunları 

kaybeden bir şehir dünyayı kazansa ne olur? 

 Sonunda gecedeyim. Gece kendini uykunun 

kucağına bırakanların değil; uyanık kalanların uğ-

rayabileceği bir durak. Uyanıklıktan uyanıklığa ise 

“Sahi Kâinat bir ehirse ben neyim? Y�ld�zlar� neden 

feda ettiniz?” Ben her gece akl�mda böyle cevaps�z kal-

m�  sorularla � �klar sönene kadar katlanarak büyüyo-

rum. Oysa benim büyümeye de il; küçülmeye ihtiyac�m 

var. Kalbinizle cevaplay�n beni belki biraz küçülürüm.
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Dünya herkesin ihtiyacina yetecek kadarini saglar, fakat herkesin hirsini karsilamaya yetecek olani degil. Mahathma Gandhi

fark var. Nice kötüler gördüm geceye kara gece 

diye nam saldıran. Nice aşıklar tanıdım ferya-

dıyla geceyi bile uyandıran… Ben ne kötülerle bir 

olabilir ne de aşıklara yetişebilirim. Sadece gökyü-

zünü seyre dalabilmek için gecenin nöbetini tutan-

lara arkadaşlık edebilirim. 

 Gecenin yıldızları sema ehlinin bile övdüğü 

Ümmetin Yıldızlarını hatırlatan mukaddesler-

dir. Onlar ki kâinat şehrine verilen en güzel hedi-

yelerden biridir. Bu nedenle gecenin parlayan yıl-

dızları görebilmekle anlam ve derinlik kazandığını 

düşünüyorum. Ancak etkisini bu saatlerde daha da 

arttıran ışık kirliliği yıldızları adeta görünmez kılı-

yor. “Sahi Kâinat bir şehirse ben neyim? Yıldızları 

neden feda ettiniz?” Ben her gece aklımda böyle ce-

vapsız k almış sorularla ışıklar sönene kadar katla-

narak büyüyorum. Oysa benim büyümeye değil; 

küçülmeye ihtiyacım var. Kalbinizle cevaplayın 

beni belki biraz küçülürüm. 

 Düşündüm de sessizlik bir şehir için artık ne 

kadar da yabancı bir kelime. Sessizlik bir yorgan 

gibi üstüme çekilse, herhalde gecenin nöbetini tut-

maktan vazgeçip Necip Fazıl’ın şu mısralarına kıvrı-

larak uyumak isterdim: “İki yıldız arası göğe asılı 

hamak.../Uyku, uyku... Zamansız ve mekânsız, 

uyumak”. Her uykunun bir de uyanışı vardır elbet. 

Şehirler de uyur ve uyanır. Bir gün uyanacaksam 

şayet tıpkı Asbah’ ı Kehf gibi geçmiş olan zamanın 

farkında olmadan uyanmak ve bana yaşatılanları 

hiç hatırlamamak isterdim. 

 Sabrım sığınağımdır. Ashabı-ı Kehf nasıl sı-

ğındıysa mağaraya, ben de bana kol kanat geren 

sabra öyle sığındım. Âdemoğlu’ nun aksine be-

nim sabrımın mükâfatı yoktur. Ne cennete girebi-

lir, ne kimsenin cenneti olabilirim. “Reyyan” nehri 

üzerine kurulan mercandan şehirlere karışamam. 

İnciden sarayları, kırmızı yakuttan konakları, yeşil 

zebercetten evleri göremem. Dağları taşları titreten 

şu müjde de bana verilmemiştir: “O sabredenlerle 

beraberdir”. Lakin Fuzuli der ki: “Hayâliyle te-

sellidir gönül meyl-i visâl etmez; gönülden taşra 

bir yâr olduğun âşık hayâl etmez…” Bana da gön-

lümdeki bu mana yeter.” 

***

 Şehir kış boyunca her gün yılların birikimiyle 

soluk almadan uzun uzun konuştu. Her gün önceki 

günden farklı bir şeyler söyledi, hiç tekrara düşme-

di. Herkesin bildiği bir dille dillenmesine rağmen 

yeterince anlaşılamadığı düşüncesiyle onun hayal 

kırıklığına uğradığı zannına kapılabilirsiniz. An-

cak, ne kadar konuşursa konuşsun, anlattıklarının 

herkesin anlayabileceği kadar olduğu gerçeğini, o 

asırlar öncesinden biliyordu. Kışın yerini bahara 

bırakmasıyla, şehir kendini yine sükûtun sularına 

attı. Şimdi ise vuslatın kıyısında hazan mevsiminin 

yolunu gözlüyor…

 Benim şehrim ezelden yazılmış bir şiirin 

kafi yesine eştir ve ancak bir sonbahar vakti şa-

irinin mısralarında kafi ye tutturabilir. Mısralar, 

tıpkı sular gibi toprağından uzak kaldığı müddetçe 

başka mecralara eksiklik akıtmaya mahkûmdur. Bu 

akıntıda ıslanan her mürekkepse kalemine duy-

duğu hasretle kurur. Bu yüzden, şehir ancak şai-

rine vuslatla tamamlanabilir. Bilirsiniz, şehrin de 

biz insanların da bir kaderi vardır. Ve kader bir 

şiirse, hepimizin şiiri ancak tek ve gerçek sevgi-

liye vuslat ile okunabilir…

Beton y� �nlar�, trafi in tüten duman� ve 
külle boyanm�  bir ehir için griden ba -
ka bir renk mevzubahis yap�lamaz. Gri 
tereddütün, arada kalm� l� �n, yoksunlu-

un rengi.



60 DEAL HUKUK  

Hukukçular Derneği

Kapak

CEZA MI, ISLAH MI?

16 yaşındaki Z.T İstanbul’da bir eylem sırasında 

kahvehaneye parça tesirli bomba atarken kameralara 

yakalandığı için tutuklu olarak yargılanıyordu. Çocuk 

Cezaevlerinden birinde güzel sesiyle 

Kur’an-ı Kerim okurken karşılaştım 

kedisiyle. Cezaevinde hayatların na-

sıl değişebileceğine örnek bir hikâye 

onun yaşadıklarıydı. Olay sonrası 

yakalanıp cezaevine geldikten sonra 

uzunca bir süre düşünme fırsatı ol-

muştu. Davranışlarını, yaşadıklarını 

hayata geliş sebebini tekrar sorgula-

maya başladı genç çocuk. Haftanın 

belli günleri gelerek çeşitli dersler 

veren hocaların yardımıyla yeniden 

hayata döndü. Geçmişini çok an-

lattırmak istemedim. Hatta hangi 

suçtan yargılandığını dahi sorma-

dım kendisine. Onunla konuşmam 

gereken tek konu geleceği ve hayal-

leriydi. Çünkü çocuklar ne olursa 

olsun hayal kurmaktan asla vazgeç-

miyorlardı. Küçük yaşta suça itilen 

Z.T 1,5 ay gibi kısa bir sürede Kur’an’ı hatmetmişti. 

İçinde barındırdığı uçsuz bucaksız boşluğu maneviya-

tıyla doldurmayı tercih etti. Şimdi en büyük isteği ise 

umreye gitmek. ‘Bir insan neden suç işlemez?’ sorusu-

na verdiği cevap ise düşündürücü: “Allah’tan korktu-

ğu için, içimizde eğer yeterince Allah korkusu olsaydı 

biz zaten buralarda olmazdık.” 

Z:T. Gibi birçok çocuk cezaevlerinde yeniden 

hayat bulabilecekleri bir sebep arıyor. Kimi okuyup 

doktor mühendis olmak istiyor kimisi de biran önce 

dışarı çıkıp bir şekilde ailesini geçindirmenin planını 

yapıyor. Ne kadar farklı olursa olsun 

hepsi o küçücük kalbinde bir hayal 

ve umut barındırıyor. Onları en bü-

yük hayal kırıklığına uğratan ise, 

içeride kurdukları hayallerin dışarı 

çıktıklarında bir balon gibi ellerin-

den kayıp gökyüzünde kaybolması 

oluyor.

Bu nedenle hem cezaevi hem de 

sonrası çocuğun tekrar suç işlemesi-

ni engellemek ve hayata adaptasyo-

nu için önemli bir süreç olmaktadır. 

Avukatlar da CMK ya da özel vekâlet 

gereği bir şekilde bu çocukların ha-

yatlarında olacaksa öncelikle bu 

çocuklarla ilgili psikolojik ve sosyo-

lojik analizleri iyi yapması gerekir. 

Bu nedenle aşağıda öncelikle suça 

sürüklenen çocuklar ile ilgili temel 

kavramları açıklayacağız. Daha sonra ise Cezaevle-

rinde bu çocuklar için geliştirilen projeleri açıklayıp 

tartışacağız.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMI

Suça sürüklenen çocuk; kanunlarda suç olarak ta-

nımlanan bir fi ili işlediği iddiası ile hakkında soruştur-

ŞEHRİN ARKA YÜZÜNDEKİ

ÇOCUKLAR 

 Av. ule DA LI

Bu nedenle hem cezaevi 
hem de sonras� çocu un 

tekrar suç i lemesini 
engellemek ve hayata 

adaptasyonu için önemli 
bir süreç olmaktad�r. 

Avukatlar da CMK ya da 
özel vekâlet gere i bir 

ekilde bu çocuklar�n 
hayatlar�nda olacaksa 
öncelikle bu çocuklarla 
ilgili psikolojik ve sos-

yolojik analizleri iyi yap-
mas� gerekir. 
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Medeniyet kültür ağacına aşılanmadıkça bütün çiçekleri açmaz. Ziya Gökalp

ma veya kovuşturma yapılan ya da hakkında güvenlik 

tedbirine başvurulmuş çocuğu ifade eder. Çocuk suç-

larıyla i ilgili istatistiklerde mala karşı suçların hep en 

üst seviyede yer aldığı görülüyor. Gasp, hırsızlık, yağ-

ma suçları çocukların işlediği suçlar içinde ilk sıralar-

da yer alıyor. Bu suçları işleyen çocukların ailelerinin 

yüzde 90 ‘ının ailesinin sosyo-ekonomik durumu ol-

dukça düşük. Ailelerin büyük bir kısmının çocukları 

cezaevlerinde ziyaret etmeye dahi imkânları olmuyor. 

Bu durumda çocuğun zorunlu masrafl arı Cezaevi Ku-

rumu tarafından karşılanıyor. 

Genel olarak ilk sıralarda mala karşı suçlar söz ko-

nusu olsa da İstanbul için ayrı bir parantez açmak ge-

rekir. Son yıllarda İstanbul’un istatistiklerinde yüzde 

35 ile 40 civarında değişim göstermekle birlikte cinsel 

istismar suçu ilk sırada yer alıyor. Cinsel istismar su-

çunda toplumsal duyarlılığın artması ve mahkemele-

rin büyük oranda bu suçları işleyen çocuklara karşı 

tutuklu yargılama ilkesini benimsemesi cinsel istis-

mardan cezaevinde kalan çocukların sayısının artma-

sına sebep oldu. Cinsel istismarın kız ve erkek çocuk-

lar tarafından rızai olarak gerçekleşmesinden sonra 

ortaya çıkan tablonun ilginçliği ise ayrı bir tartışma 

konusu. Çünkü 15 yaşından küçük iki çocuğun ken-

di rızalarıyla birlikte olmaları sonucunda Türk Ceza 

Kanunu’nun 103/2. Maddesi gereği erkek çocuk ola-

yın faili olarak yargılanırken kız çocuk mağdur konu-

munda oluyor. TCK 103/2 :” Cinsel istismarın vücuda 

organ veya sair cisim sokulması suretiyle gerçekleş-

mesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur.” Hâlbuki bir cinsel istismar ta-

nımında TCK kız erkek ayrımı yapmadan 15 yaşından 

küçük tüm çocukların cinsel istismara uğramasını bu 

yasa kapsamına sokmuştur. Yasanın 103/2 maddesin-

de ağırlaştırıcı sebep tanımı yapması otomatik olarak 

erkeği fail kızı da mağdur konumuna getirmiş oluyor. 

Bu sorunun çözümü ile ilgili ise yasa koyucunun biran 

önce net bir düzenleme yapması gerekmektedir.

ÇOCUK CEZAEVLER  ve E T MEVLER

Çocuk ceza infaz kurumlarında; mahkemelerce 

tutuklanmış olup yargılamaları devam eden çocuklar 

barındırılmaktadır. Geçtiğimiz sene Pozantı Çocuk 
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Cezaevi’nde dayak ve tecavüz iddialarının medyaya 

yansımasından sonra burasının kapatılmış, cezaevi sa-

yısı üçe düşmüştür. Ankara, Maltepe ve İncesu Çocuk 

ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu dışında tutuklu çocuk-

lar yetişkin Cezaevlerinin çocuklar için ayrılmış blok-

larında kalmaktadır. Kız çocukları ise kadınlar için 

ayrılan cezaevlerinde ya da bloklarda kalmaktadır.

 Hüküm giymiş çocuklar ise Ankara, Elazığ ve 

İzmir’de olmak üzere üç adet bulunan kapasiteleri 

100 ila 250 kişi arasında değişen ıslahevlerine gön-

derilmektedir. Cezaevlerinde kalan bu çocuklar, ye-

tişkinler ile birlikte toplam mevcudun yüzde 2’sini 

oluşturmaktadır.

Suçlu olduğu henüz sabit bulunmamış tutuklu ço-

cukların cezaevi isimli kurumlarda kalırken, suçu ke-

sinleşmiş olanların eğitim evlerinde barındırılması ise 

ayrı bir tezatlık oluşturuyor. Adalet Bakanlığı da aynı 

görüşe sahip olmalı ki önümüzdeki aylarda yeni bir 

uygulama başlatmayı planlıyor. Çocuk cezaevlerinin 

kapanarak yerlerine çocuk eğitim evlerinin açılması 

öngörülen proje ilk olarak Ankara’da uygulanmaya 

başlayacak. Ayrıca mahkûm çocukların eğitim evle-

rinde ebeveynleriyle kalabilmesi ile ilgili de çalışmalar 

yürüten Bakanlık Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum 

ve Elazığ’da yeni projelere uygun çocuk eğitim evle-

ri inşa etmeyi planlıyor. Bu eğitim evlerinde çocuk-

lar, banyo ve tuvaleti olan tek kişilik odada kalacak. 

Ayrıca Çocuklar, geceyi kendi evinde gibi ebeveyn 

veya kardeşleri ile geçirebilecek. Bu eğitim evlerinin 

en önemli işlevi ise aşağıda bahsedeceğimiz projelerin 

daha sağlıklı ve işlevsel hale gelmesi için önemli bir 

adım olacaktır. 

ARDIÇ ARDEF, B S S VE PROJELER

Adalet Bakanlığının UNICEF’in teknik desteğiy-

le yürüttüğü ‘’Ardıç Projesi’’ kapsamında, amaç ceza 

infaz kurumunda kalan çocukların, fi ziki şartları ve 

ruhsal gelişimlerine göre düzenlenmiş cezaevlerinde 

kalması. Proje kapsamında “Yönetici ve Personel Eği-

timi Programları” ile “Psiko-sosyal Destek ve Müda-

hale Programları” geliştirildi. Çocuk, ailesi ve kurum 

üçlü sacayağı olarak değerlendirildi. Ve her bir ayak 

için ayrı bir eğitim programları hazırlandı. Çocuklara 

yönelik uygulamalarda çocuklar, spor sahalarından, 

hobi bahçelerinden, kütüphane ve bilgisayar odasın-

dan yararlanırken diğer bir taraftan koğuşlar arası sat-

ranç, voleybol ve futbol turnuvaları, bilgi yarışmaları 

düzenleniyor. Okuma yazma bilmeyenlere yönelik 1. 

ve 2. kademe okuma yazma kursu verilen kurumlar-

da, üniversite sınavına girmek isteyenlere eğitim ma-

teryalleri sağlanıyor. Öğrenci olanlar, açık ilköğretim 

ve açık lise yoluyla eğitimlerine devam edebiliyor 

Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programı(BİSİS) ve 

ARDEF projesi de ARDIÇ kapsamında ortaya çıkan 

projeler arasında yer alıyor. BİSİS Bireyselleştirilmiş 

iyileştirme programı: Risk ve İhtiyaç analizi yapılıyor. 

Bu analizlerle çocuğun fi ziksel ve ruhsal röntgeni çizi-

lerek, ona özel bir eğitim ve ıslah programı çıkarılıyor. 

Projenin hedefi  genç tutuklu ve hükümlülere yöne-

lik Bireyselleştirilmiş bir İyileştirme Programı gerçek-

leştirmek. 2009 yılında uygulamaya geçen proje ile 

gençlerin risk ve ihtiyaçlarını saptamak için ARDEF 

adı verilen “Yasalarla İhtilafa Düşen Çocuk ve Ergenler 

için Araştırma ve Değerlendirme Formu” geliştirildi. 

Bu araştırmalar sonucu çocuklar uygun koğuşlara yer-

leştirildi. Proje kapsamında her koğuşa bir infaz koru-

ma memuru görevlendirildi. Gardiyanların koğuşlara 
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İnsan demek, şehir demektir. Shakespeare

girmesi ve burada gençlerle aktivite yapması sağlandı. 

Bunu sağlamak için koğuşlarda neler yapılabileceği 

konusunda infaz koruma memurları eğitildi. Grup 

ya da ekip koçu olarak değerlendirilen bu memurlar 

sabahın erken saatlerinden mesai bitimine kadar ço-

cuklarla birlikte oluyor. Onlarla sabahın erken saatle-

rinden mesai bitimine kadar beraber oluyor. Her ço-

cuk için saptanmış eğitim programının işleyişini takip 

ediyor. Kalan sürelerde ise çocuklarla toplu aktiviteler 

düzenleniyor.

DE ERLEND RME 

Çocukların suç işlemesini engellemek için yapılan 

çalışmalar kadar suça sürüklenen çocuğun rehabilite 

edilmesi için yapılan çalışmalar da son derece önem-

lidir. Her ne kadar geliştirilen projeler çocuk, cezevi 

personeli ve aileyi üçlü sacayağı olarak görse de çocu-

ğun müdafi liğini üstlenen avukatda bu rehabilitenin 

merkezinde yer alan bir konumdadır. Suça sürükle-

nen çocuk, bir avukat için sıradan bir müvekkil ol-

mamalıdır. Genel olarak çocukların sosyo-ekonomik 

durumu iyi olmadığından CMK avukatları soruşturma 

ve kovuşturma sürecini takip etmektedir. Çocuklar 

büyük oranda şikâyeti ise avukatların ilgisizliğinden 

kaynaklanıyor. Çocuğun dosyasına hâkim olmayan, 

Cezaevinde ziyaret etmeyen hatta davasını takip ettiği 

çocuğun ismini dahi bilmeyen müdafi ler olabiliyor. 

Bu genel bir sorun olarak değerlendirilse de, bu ilgi-

sizliğin yetişkin bir sanıkla suça sürüklenen çocukta 

bıraktığı etki bir hayli farklı oluyor. Polisin, hâkimin, 

savcının davranışları çocuğun nasıl ki devlete karşı 

tutumunun şekillenmesine sebep oluyorsa avukatının 

ilgisizliği daha da büyük bir travmaya sebep olabili-

yor. Çoğunluğu parçalanmış ve eğitim seviyesi düşük 

ebeveynlere sahip olan bu çocukları tekrar hayata 

döndürmek, topluma faydalı bir birey yapabilmek 

için avukatlara çok büyük bir görev düşüyor. Aksine 

suça sürüklenen çocuğu sadece üzerinden para kaza-

nılan bir müvekkil olarak görmek hem insanlığa hem 

de hukuk ahlakına aykırı bir durumdur. Bu nedenle 

toplum mühendisi olan hukukçuların suça sürükle-

nen çocukların suç işledikten sonraki sürecinde daha 

duyarlı ve hassas olması gerekir. Hatta bu alanda çalı-

şan hukukçuların mutlaka çocuk ve ergen psikolojisi 

ile ilgili özel bir eğitim alması gereklidir. Çocuğu kalıcı 

bir şekilde rehabilite etmek ilerleyen yıllarda yetişkin 

suç oranlarının da düşmesini sağlayacaktır. Cezaevine 

giren çocuk bir kayıp değil, topluma daha faydalı bir 

birey yetiştirmek için kazanım olarak görülmelidir. 

Din ve İnanç kavramlarının çocuğun suça itilmesine 

engel olan en büyük sebeplerden biri olduğu da unu-

tulmamalı ve çocukların kendi istekleri doğrultusun-

da maneviyatlarına katkıda bulunmaları sağlanmalı-

dır. Devlet bu çocukların sağlıklı bir eğitim almalarını 

sağlamak için hiçbir şekilde harcama yapmaktan ka-

çınmamalıdır. Ceza ve infaz kanunlarında çocuklar 

için köklü bir revizyon yapılarak çocuklar cezaevi ve 

adliye ortamından tamamen uzaklaştırılarak cezalan-

dırma değil ıslah etme merkezli çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

Ceza nfaz Kurumlar�nda Bulanan 
Çocuklara li kin statistikler 

(2011 y�l� itibariyle)

Ö renim Durumu 
Da �l�m�

Tutuklu
Hükmen 
Tutuklu

Hükümlü Toplam

Okuma-Yazma Bil-
meyen

76 10 20 106

Okur-Yazar Olup Bir 
Okul Bi  rmeyen

201 21 26 248

lkokul Mezunu 392 53 82 527

lkö re  m Mezunu 496 52 39 587

Ortaokul veya Dengi 
Meslek Okulu Mezunu

373 49 37 459

Lise veya Dengi Mes-
lek Okulu Mezunu

77 3 2 82

Ö renim Durumu 
Bilinmeyen

8 3 1 12

Toplam 1623 191 207 2021

 

Ya  Gruplar�na Göre 
Da �l�m

Tutuklu
Hükmen 
Tutuklu

Hükümlü Toplam

12 ve 17 Ya  Aras� 
(Çocuk)

1623 191 207 2021

K�z Çocuklar� 12 ve 17 
Ya  Aras� (Çocuk) 

46 6 7 59

-Bu istatistikler Adalet Bakanlığı’nın resmi internet 

sitesinden alınmıştır.
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D
uruşmaların inzibatıyla ilgili CMK 203. ve 

HMK 151. maddeleri yargılamada hakim ve 

savcılara duruşma sükuneti açısından yeterli güven-

ceyi sağlamaktadır. Dar manada yargıçlar ve savcılar, 

geniş manada katipler hatta mübaşirler bile adı geçen 

kanun maddeleriyle teminat altın-

dadır. Cumhuriyet mahkemelerinin 

90 yıllık uygulamalarıyla oluşan adli 

gelenek içinde hakim ve savcılar, hu-

kuki kimliklerinden çok bürokrat 

kimlikleriyle öne çıkarıldıklarından 

mehabet (görkem, saygınlık) kav-

ramı mahkemenin mehabeti olarak 

değil, fakat bürokratların mehabeti 

olarak anlaşılır olmuştur. Oysa yargı-

nın insan unsurları saydığım kişilerle 

sınırlı değildir. Sanıklar, müştekiler, 

davacılar, davalılar, müdahiller, ta-

nıklar ve avukatlar da bir bütün ha-

linde yargıç ve savcılarla birlikte yar-

gılamanın taraf ve unsurlarıdır.

Kürsünün ön tarafında yer alan 

bu ikinci unsurlar olmadığı taktirde 

arkasında kalan hakim ve savcılara 

yapacak iş kalmayacaktır. Dolayısıy-

la yargının; her iki tarafı teşkil eden-

lerle birlikte ele alınarak kürsünün 

ne tarafında kalırsa kalsın biri diğerine üstün tutul-

mamalıdır. Daha açık bir ifadeyle yargıç ve savcıları 

yargının asli unsurları, diğerlerini de ikinci unsur gibi 

görmek ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü açı-

sından hatalı bir bakıştır.

Yukarıda andığım kanun maddeleri sanıkları, ta-

nıkları, müşteki ve müdafi leri içermediğinden, yahut 

duruşmanın mehabeti sadece bunlar tarafından ihlal 

edileceği önyargısıyla yargıç ve savcıları zımnen istis-

na etmekte. Halbuki duruşmanın mehabeti (görkemi) 

ve inzibatı yargının resmi görevlileri 

tarafından da pekala ihlal edilebilir 

ve edilmektedir. 

Anayasa 10. Maddesiyle hukuk 

önünde herkesin eşit olduğunu be-

yan etmektedir. Binaenaleyh yar-

gıç da görevini yaparken hukuken 

yargılamanın tarafl arıyla eşit ko-

numdadır. Hatta omzunda taşıdığı 

davanın yükü sebebiyle bu eşitli-

ğin yargıç aleyhine ihmali bile söz 

konusu iken, yargı adeta yargıçlara 

tanınan bir ayrıcalık sanılmaktadır. 

Kabul etmek gerekir ki, yargı-

lamanın her anı, insanın hayattaki 

nadir ve önemli anları gibi, örneğin 

doğum anı gibi çok önemlidir. Do-

ğacak çocuğun geleceği ya da ken-

disi gelecekte ne olacak? Sıradan 

biri veya insanlardan bir insan mı? 

Yahut topluma şekil veren muhte-

valı bir önder mi, veyahut bir suçlu 

mu? Bu örnekten hareketle yargıyı, 

geleceğin bürüneceği şekil için şimdiki yorum ve di-

namikler diye tanımlayabiliriz. O halde, adalet şimdi 

ve gelecek için en elzem ve vazgeçilmez ilke olduğuna 

göre yargı nasıl ve ne sebeple yargıçların ayrıcalığı sa-

yılabilir?

Yargılamada Diyaloğun Önündeki Küçük Engel: 

“Mahkemenin Mehabeti”

 Av. Muhammed Emin ÖZKAN

Mahkemenin mehabe-
tinin s�n�r� nereye ka-
dard�r? Yarg�c�n öznel 
s�n�r� mehabetin nesnel 
s�n�r�yla çat� �rsa terci-
himiz ne yana olacakt�r? 
Yarg�çlar�n kendine ve 
devlete kar � ba �ms�z 
olmas� bunun için yeter-
li de ildir. Yarg�ç ayr�ca 
san� a (taraflara) kar � 
egemen davranmamak 
zorundad�r. Zira asl�nda 
san� a egemen olan yar-
g�ç de il yasalard�r. Ayn� 
yasalar yarg�ca da ege-
mendir. 
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Şehir bir hançerken kan burgacında. /Mekâna sığar mı bu deli yürek? Bahattin Karakoç 

Yargı, yargıçların arkalarına aldığı veya arkasında-

ki değil, aksine elindeki ve emanetindeki bir güçtür. 

Yargıç bu gücü arkasına aldığı taktirde bu onun kendi 

gücü halinde dönüşmekte ve halkı yargıya karşı çe-

kingen kılmaktadır.

Yargıçların sırtını devlete dayaması da konunun 

çözülmesi gereken bir başka boyutudur. Esasen dev-

letin bile yargılara ve yargıya isnat etmesi, güvenmesi 

gerekir. Sonuçta da halkla devletin hukuken ayrı ayrı 

kefelerde tartılabildiği ve hafi f gelen tarafa gram atıl-

dığı (müeyyide uygulandığı) taktirde mehabetsiz (!) 

fakat bağımsız ve gerçek bir yargılama süreci başla-

yacaktır.

Yasama ve yürütme gibi yargı da egemenliğin vaz-

geçilmez unsurudur ve yargı, yargılama kadar yargı-

lanmayı da içerir. 

Dolayısıyla ege-

menliğin bir gö-

rünümü olarak 

yargılanma vatan-

daş için bir külfet 

olduğu kadar bir 

haktır da. Kişi bu 

hakkını, yani yar-

gılanma hakkını 

kullanırken en 

küçük bir şüphe-

yi davet edecek 

sebeple dahi en-

gellenmemeli ve 

bir sıkıntı duyul-

mamalıdır. Bu sebeple yargıç, devlete karşı yargılama 

görevini yaparken halka karşı da yargılama hakkını, 

hatta erkini kullanır gibi davranmamalıdır.

Toplumu bilinçlendiren çeşitli yol ve yöntemler-

den biri de hukuktur. Ancak, hukukun toplumu bi-

linçlendirmesi için yargıçların hem toplum bilincini, 

hem de hukuk bilincini birlikte deruhte etmesi şarttır. 

Zira hukuk bilinci olmadan toplumu bilinçlendirmek 

gibi bir sorunu aşamayız. Bu bilinçten mahrumiyet 

yargıçlar için ne büyük bir talihsizliktir. Hukuk ve 

normları uygulayış biçimi ve duruşlarıyla yargıçlar, 

vatandaşı yargıçlarla birlikte hukuktan da soğutmak-

ta ve uzaklaştırmakta ve netice itibariyle toplum bu 

bilinçten mahrum edilmektedir. Binaenaleyh yargıç 

sadece maaşı karşılığı yargılama değil, hukuk bilinci-

nin oluşumunda da her türlü özveriyi göstermek ve 

üstlenmekle de yükümlüdür. Düşüncelerinden çok 

yararlandığım ve bu yazının esin kaynağı Sayın Sami 

Selçuk’un tespitiyle “ilerlemiş toplumlarda toplum, 

yasanın önünde, ya da en azından onunla aynı çiz-

gidedir.” Ülkemizde toplumun bu çizgiyi tutturması 

beklenemezse de hiç olmazsa yargıçların tutturması 

gerekir. Yargıçlar da toplum gibi yasanın gerisinde ka-

lıyorsa vatandaşı hangi sebeple suçlayabiliriz?

Yargıçların sırtlarını devlete dayaması gerekmediği 

gibi, devletten yana olmaları da gerekmez.

Aksi halde ceza yasasının devlete karşı işlenen 

suçları içeren maddelerini ihlal edenlerin, devletten 

yana bir yargıca yargılatılmaması, aksine bir başka 

ülke yargıçlarına bu tür davalara niyabeten bakmala-

rı için rica zorunda kalınacaktır. Keza devlet aleyhine 

suç işleyen sanık-

lar, devletten yana 

tavrını (reyini) 

belli eden yargıcı 

reddedebilecektir. 

Ülkemizde bu tür 

suçların DGM’de 

yargılatılması yargı 

ve yargıç bağım-

sızlığı adına geli-

nen noktayı gös-

termesi açısından 

hayli düşündürü-

cüdür.

Konuya pratik 

ve fi ili durum açı-

sından bakacak olursak;

“Hayatımda şahitlik için bile bir kere adliyeye yo-

lum düşmedi.” diyerek övünen ve karşılaştığı asık 

yüzlü bir insanı çok doğal bir ifadeyle “mahkeme 

duvarı’na benzeten bir halk için yargının 90 yılda gel-

diği noktayı göstermesi bakımından hem ilginç, hem 

düşündürücü, hem de hayli üzücüdür.

Tarafl ardan birinin anlamlı bir ses tonuyla gülme-

sini duruşmanın mehabetini (görkemini) ihlal edici 

nitelikte bulan Yargıtay görüşüne nazaran yargının 

esaslı bir unsurunu teşkil eden yargıçların da; hüviyet 

tespitinden sabıka kaydına, ikametgah, tahsil derece-

si, evli-bekar ve çocuk sayısına kadar ayrıntı sayılan 

en küçük bir soruyu bile meraklı ve hakikat aşığı biri-

nin ciddiyet, vakar ve psikoloji içinde sormalı, kullan-

dığı ürkütücü ses tonuyla sanıkları ve tanıkları yalan 

söylemeye yönlendirmemeli ve teşvik etmemelidir. 

Paris adliyesi
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Duruşmanın her safhasında yargıç tarafl arın gö-

zünün içine bakmalı veya bakabilmeli, sanıklar ve 

tanıklar yargıcın soruş şekli ve ses tonu sebebiyle bo-

calayarak doğru ve yalan arasında tercih zorunda bı-

rakılmamalıdır.

Mahkemenin mehabetinin sınırı nereye kadardır? 

Yargıcın öznel sınırı mehabetin nesnel sınırıyla çatı-

şırsa tercihimiz ne yana olacaktır? Yargıçların kendi-

ne ve devlete karşı bağımsız olması bunun için yeterli 

değildir. Yargıç ayrıca sanığa (tarafl ara) karşı egemen 

davranmamak zorundadır. Zira aslında sanığa egemen 

olan yargıç değil yasalardır. Aynı 

yasalar yargıca da egemendir. Ya-

sanın bu egemenliğini anlamak ve 

hissetmek için apayrı bir formasyon 

eğitimiyle birlikte sosyoloji, sosyal 

psikoloji ve psikoloji bilmenin lü-

zumunu burada da dile getirmekte 

yarar görmekteyim. Zira yargıç ol-

mak için Hukuk Fakültesi’ni bitir-

mek yeterli sayılamaz. Şayet yeter-

liyse şoför olmak için de ilkokulu 

bitirmek yeterli sayılmalıdır. Ancak, 

trafi kteki kazalar için toplumun ver-

diği isim hepimizin malumu: “trafi k 

canavarı”. Buna mukabil yargıdaki 

kazaların ismi henüz konmadı. Ya 

da sıra gelmedi. 

Mesleki formasyon için yargıçla-

rın, savcıların ve avukatların tümü 

mutlak surette staj döneminde kısa 

süreli cezaevi tecrübesine sahip kı-

lınmalıdır. Yargıcın bağımsız, taraf-

sız ve yanlar üstü tavrı yargılamanın 

psikolojik ortamı için de gerek-

mekte ve yargıçlar duruşmalarda 

saygınlıklarıyla beraber saygılarını 

da kaybetmemelidirler. “Otur!”, “Kalk!”, “Sus!”, “Ko-

nuşma!”, “kes!”, “Soruma cevap ver!”, adres tespitine 

sinirlenerek “Önce mahalleni söyle!” şeklinde asabi, 

gergin ve tehditkar tavırlar ve takınılan azarlayıcı ses 

tonları dahi yargıcın bağımsız olmadığının ve kişisel-

liğinden arınamadığının ipuçları ve duruşmanın me-

habetini ihlal eden, fakat sorgulanamayan kanun dışı 

eylemlerdir.

Halkın adliyelerden çekinmesine rağmen adliye-

lerde dava artışının önlenememesinin sebebi, yasala-

rın eksikliği ve hukukun barışı sağlayamaması kadar 

uygulayıcıların da eksikliğine bağlıdır. Bilindiği gibi 

yasalar yüzü soğuk kavramlardır. Öyle de olması ge-

rekir. Ancak yargıçlar bu soğukluğu takındıkları tavır-

larla ve tabii hallerinden çıkarak somutlaştırmamalı ve 

yaşamamalıdır. Aksi halde insanlar yasalardan ziyade 

hakim ve savcılardan çekineceklerdir. Bu sebeple de 

“tanıklık” gibi çok şerefl i bir kamu görevi bile kaçını-

lan bir yükümlülüğe dönüşecek, “işin yoksa şahitlik 

yap” sözü dillere pelesenk olacaktır. 

Sokrates’in “Yargıcın görevi adaleti lütfetmek değil, 

herkesin hakkını ölçmek, kendi keyfi ne göre değil, 

yasalara uyarak hüküm vermektir.” 

önermesi bu dertlerin devasını ve 

problemin çözümünü en çarpıcı 

biçimde içermektedir. Binaenaleyh 

yargıçlar yargılama anında, savcılar 

da sorgulamada olaylara ve tarafl ara 

elleri titreyerek büyük bir merak-

la (kişisel değil, yansız merak) ve 

olumlu tavırlar içinde yaklaşmalıdır. 

Genellikle uygulamada hep olaylar 

öne çıkarılmakta, olayın tarafl arı 

unutulmakta veya önemsenmemek-

teler. Halbuki yargılamanın tarafl arı 

aslında dertlidir. Ancak bu dertleri-

ni anlatabilecek veya dinletebilecek-

leri mercii bulamıyorlar. 

Yargıç adeta bir şahin edasıyla 

yasanın, mahkemenin ve tarafl arın 

tepesinde durmayı yeğlerse olaylara 

nasıl nüfuz edecektir? O, kendini ta-

rafl arın yerine koymasa bile (esasen 

koyması da gerekmez) tarafl ardan 

biri gibi sesi soluğu ve davranışlarıy-

la alçakgönüllü ve içtenlikli olmalı-

dır. Bu aynı zamanda yargılamanın 

sonucunu ortaya çıkacak hükmün 

de gerçeğe uygunluğunu ve güvenilirliğini sağlayacak 

önemli bir keyfi yettir. 

Yeri geldiği zaman doğanın bir bütün olarak boş-

luk kabul etmediğini hepimiz dile getiririz. Halbuki 

yargı da doğa gibi boşluk kabul etmeyen bir bütün-

dür. Yargılamanın en başından sonuna kadar her ha-

reket, her olay, ilgili-ilgisiz her söz, her davranış yar-

gılamanın tekniği ile ilgili çeşitli yasal düzenlemelerin 

konusu ve gereğidir. Nihai hükmün ortaya konması 

ve dosyanın yargıcın elinden çıkmasına kadar, diyebi-

liriz ki, “yargılama süreci eşittir yasalar”.

Yeri geldi i zaman do-
an�n bir bütün olarak 

bo luk kabul etmedi i-
ni hepimiz dile getiririz. 
Halbuki yarg� da do a 
gibi bo luk kabul etme-
yen bir bütündür. Yarg�-
laman�n en ba �ndan so-
nuna kadar her hareket, 
her olay, ilgili-ilgisiz her 
söz, her davran�  yarg�-
laman�n tekni i ile ilgili 
çe itli yasal düzenleme-
lerin konusu ve gere i-
dir. Nihai hükmün orta-
ya konmas� ve dosyan�n 
yarg�c�n elinden ç�kma-
s�na kadar, diyebiliriz ki, 
“yarg�lama süreci e ittir 
yasalar”.
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Her gece bir şehir kurarım sana /Her sabah yeryüzü taze bir gelin. Bahattin Karakoç

Doğa gibi günlük hayatımız bile boşluk kabul et-

memekte ve toplumsal geleneklere dayanmaktadır. 

Halbuki yargılama süreci baştan sona kadar yazılı 

yasalara dayanmakta. Burada gelenek yoktur. “Top-

lumsal değerlerin bekçisi olan mahkemeler huku-

kun doğum evleridir.”(Sami Selçuk). Ancak yargının 

soğukkanlı olması başka soğuk yüzlü, asık suratlı ve 

çatık kaşlı olması başka şeydir. Birincisi yazılı yasalara, 

ikincisi de kişiselliğinden kurtulmamış yargıç ve sav-

cıların birikimleriyle oluşan geleneğe bağlıdır. Yazılı 

hukukta bu geleneğin yerini tayin etmek hiçbir şekil-

de mümkün olmayacaktır. 

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım hususlar ve dile 

getirdiğim düşünceler mehabetsiz ve inzibatsız bir yar-

gılama sürecini savunduğumuzu çağrıştırabilir. Ancak 

bu yanlış bir algılama ve hatalı bir yorum olacaktır. 

Zira aslında mehabet (gör-

kem) ve inzibat yargılama 

sürecinin ve mahkemenin 

şanına yakışan ve güveni-

lirliğini pekiştiren, yerinde 

ve gerekli kavramlarıdır. 

Söylemek istediğim bu 

kavramların getirdiği yasal 

düzenlemelerin yargıla-

manın tüm tarafl arı için 

kolektif bir tutum ve dav-

ranış birliğini sağlamaya 

yönelik normlar olduğu-

nun bilincine varılmasıdır. 

Keza duruşmaların göstermelik ve yapaylıktan 

çıkartılması ve hakikati arayıp bulma aşkıyla gerçek 

yargılamaya geçilmesi için savcı ve yargıçların asık 

yüzlü ve çatık kaşlı bir imajla lanse edilmelerinin, bir 

evrakın havalesi için de ceket ilikleme ve esas duruşun 

gerekmediğinin bilinmesidir.

Mesleğin içinden biri olarak kırk senelik tecrübey-

le yargısal sorunların söz konusu boyutu, içeriden bir 

bakışla bu şekilde yansımaktadır. Mehabetin teminin-

de hakim ve savcılar dışında devletin de yükümlü-

lükleri göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde mimariden 

yoksun, iç karartıcı ve en salaş binalar maalesef adliye 

binalarıdır. Mehabet ve inzibatın daha adliye binasına 

yaklaşırken kişiye, kendiliğinden ve tabii biçimde his-

settirilmesi gerekir. Örneğin; mesleki merakla uğrama 

fırsatı bulduğum ve gözlediğim Paris, Roma, Münih, 

Viyana, hatta Kıbrıs adliyelerinin bana yaşattığı duy-

gular gerçekten ilginçti. Daha binaya yaklaşırken bir 

inandırıcılık ve teslim alma duygusunu derinden his-

settiğimi itiraf etmeliyim. Bu kentlerin dinsel yapılar-

dan sonra en görkemli, en ihtişamlı ve en merkezi bi-

naları adliye saraylarıydı.

Dışarıdaki bu görsel ihtişam binaların iç tasarım-

ların yansıtılmış, sandalyedeki en küçük bir çividen, 

kürsülere, salonlara, duvarlara, kapılara, koridorlara, 

duvarlardaki motifl ere, ışıklandırmaya, avizelere ka-

dar her noktaya yansıyan ve kişiyi içeriden yakalayan 

bu mehabet şöleni asla rastlantı sayılamaz. Bunlar ait 

oldukları ülkelerde mehabet ve inzibatın devletçe cid-

diye alınması ve devletin öncelikle bu istikamette üze-

rine düşeni yapmış olduğunu göstermektedir. 

Görevlilerin hal ve tavırlarındaki samimiyet ve 

içtenlik, tarafl arla mahalleden arkadaş gibi diyalog 

içinde olmamalarına rağmen yargıçların; yasalarla ta-

yin edilen mesafelere ria-

yetleri, muhatap kişilerin 

davranışlarındaki mukabil 

uyum, topyekün bir me-

habet bilinciyle davranıl-

dığını göstermekte ve ister 

istemez izleyenleri etkile-

mektedir. 

Görüldüğü gibi meha-

bet; temin ettiği nitelikli 

mekanlar ve eğittiği bilinç-

li hakim ve savcılarla dev-

letin, birey olarak bu bilinci içselleştirmiş yargıçların 

ve kuşatıldığı samimi güven duygusuyla halkın ortak 

tutum ve davranışlarıyla ortaya çıkan vazgeçilmez bir 

olgudur.

Bu olgunun hakim, savcı ve devlet tarafından tek 

yanlı ihlalini müeyyidesiz bırakırsak zincirin zayıf hal-

kası gibi yargı da bu zayıf noktadan kopacak, bütün-

lük bozulacak ve sirayet yoluyla tüm hukuk sistemi 

küçük bir virüs sebebiyle altüst olacaktır. 

Yargılamanın; tez (iddia), antitez (savunma) ve 

sentez (hüküm) üçlüsüne dayanan diyalektiğinin sağ-

lıklı işleyişini bu küçük engellerin kaldırılmasıyla te-

min edileceği ortadadır. Binaenaleyh, Cumhuriyet’in 

90 yıllık tecrübeleri köklü bir adli reformun gerekli-

liğine işaret ediyorsa, bu reform, küçük gibi gözüken 

ama bertaraf edilmeleri adalet mekanizmasının çehre-

sine büyük iyileşmeler sağlayacak bu kabil engelleri 

de göz önünde bulundurmak zorundadır.

ebin Karahisar Adliyesi
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B
ir yandan Almanya’da Türkçe yayınlanan gaze-

telerde boy boy, bakıcı/koruyucu ailelere veri-

len Türkiye kökenli göçmen çocuklardan bahsedilir-

ken, diğer taraftanda, Alman ve Avrupa medyasında 

eşcinsel çiftlerin birlikte evlat edinmesi, evlilik dışı 

ilişkilerden dünyaya gelen çocukların babaları ile olan 

münasebetleri ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeler, 

mahkeme kararları yer alıyor. Bir taraftan, milli, dini 

ve ahlaki duygularla, çocuklarımızın farklı dinlere 

ve milletlere mensup bakıcı ailelere verilmesi mese-

lesine odaklanıp buna karşı çıkarken, diğer taraftan, 

içerisinde yaşadığımız batı toplumun aile kurumunda 

oluşmuş çöküntüyü görmezden geldiğimizi farkede-

miyoruz.

Her ne kadar aslında bizim problemimiz değil gibi 

görünse de ve bizi ilgilendirmediğini düşünsek de, 

evlilik dışı dünyaya gelen çocukların babaları ile mü-

nasebetleri ve aynı cinsten bireylerin (eşcinsellerin) 

Almanya’da evlenmeleri ya da eşcinsellerin birlikte 

evlat edinmeleri tartışmaları, Türklerin içinde yaşadığı 

batı toplumun bir parçası olması sebebiyle, bizi de ya-

kından ilgilendiriyor.

Bu bağlamda, ilkin evlilik dışı olarak dünyaya ge-

len çocukların babaları ile ilişkilerini düzenleyen yasa-

yı ele alalım.1 Alman Anayasası evlilik ve aileyi devle-

tin özel koruması altına alırken2 (Alman Anayasası’nın 

6. maddesinin 1. paragrafı uyarınca, aynı maddenin 5. 

paragrafında), toplumsal açıdan istisna olan bir duru-

ma işaret ederek, evlilik dışı doğan çocukların hakla-

rının yasal güvence altına alınması gerektiği hususuna 

da işaret etmiştir. Bu hususta, toplumun tarihten ge-

len genel yapısına dikkat çekmek maksadıyla, benzer 

düzenlemelerin Weimar Anayasası’nda da yer aldığını 

belirtelim.3

Esas olan ve toplum açısından ahlaki olarak kabul 

edilen olgu, aile kurumunun ve bu kurumun temeli 

olan evlilik ve nikahtır. Bu açıdan, aile kurumunun 

korunması ve evliliğin teşviki anayasalarla da güvence 

altına alınmıştır. Ancak batı toplumlarında, maalesef 

istisna olan durum -bir bakıma da gayr-ı ahlaki olarak 

kabul edilen durum- genişleyerek, genelin yerini al-

makta, herkes için giderek normalleşmektedir. Ve me-

seleye bu açıdan bakınca, anayasalarda evlilik ve aile 

kurumu güvence altına alınmakla birlikte, tarihi sü-

reç içerisinde gayr-ı ahlaki olarak kabul gören evlilik 

harici birlikteliklerin ve bu gayri- ahlaki birliktelikle-

rin neticeleri artık daha sık görülür hale gelmektedir. 

Almanya’da sadece 2011 yılı istatistiklerine göre, ev-

lilik dışı (unehelich) doğan çocukların sayısı 225 bin-

dir. Bu rakam, Almanya’daki toplam doğum oranının 

TOPLUMSAL AHLAKI 

MUHAFAZAYA ÇALIŞMAK, 

AYRIMCILIK YAPMAK MIDIR?

Av. Muhterem D LB RL

Aile kurumunun korunması hilafına, evlilik dışı ve eşcinsel ilişkilere dair anayasa mahkemelerince ve AİHM tara-

fından alınan kararların ahlaki ve fıtri olup olmadığını, içinde yaşadığımız toplumların bir parçası olan bizlerin, 

bizim dini inançlarımıza ve içinde yaşadığımız toplumun çoğunluğunun dini inançlarına uygun olup olmadığını 

sorguladığımızda ayrımcılık mı yapmış oluyoruz?
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Medine İslamın toplum meydanı/ Toplum meydanında bir bayrak, ezan. N.Fazıl Kısakürek 

% 34’üne tekabül etmektedir. Evlik dışı doğum oranı-

nın, toplam doğumlar içindeki yeri ise, Almanya’nın 

doğu eyaletlerinde % 61’e kadar çıkmaktadır.4

Rakamların şaşırtıcılığı ve oranların büyüklüğü, 

meselenin ahlaki boyutunu tartışmadan bir kenara 

itmeyi, daha acil görünen, bu çocukların hukuki hak-

ları meselesinin ele alınması gerekliliğini hukukçulara 

dayatmaktadır. Gelinen noktada artık ahlaki bir so-

rumuluk olarak kendini toplumun geneline dayatan, 

ilişkilerin ve çöküntünün gayr-i ahlaki olmasını tar-

tışmak değil, her yıl evlilik dışı doğan bu kadar ço-

cuğun haklarını ve tabi olacakları hukuku düzenleme 

gerekliliğidir.5

Nitekim, Starssburg’taki Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (AİHM) de, 3 Aralık 2009’da verdiği ka-

rarla, evlilik dışı doğan çocuğu ile kontak kuramayan 

babanın, aile hayatı prensiplerine aykırı olarak, ay-

rımcılığa (Diskriminierung) uğradığı kararına varıp, 

bu durumda olan babaların haklarını destekleyici şe-

kilde bir karar almıştır. Bu kararın akabinde, Almanya 

Anayasa Mahkemesi de, evlilik dışı doğan çocuklar-

da babanın çocuğu ile ünsiyet kurmasını engelleyen 

BGB’nin (Alman Medeni Kanunu) ilgili hükümlerini 

Alman Anayasası’na aykırı bularak iptal etmiştir.6 Ve 

son olarak Alman hükümeti bir kanun tasarısı hazırla-

mış bulunmaktadır: BGB’de değişiklik yapan ve evlilik 

dışı doğan çocukların babalarıyla ünsiyet kurmasının 

kolaylaştıran bu yasa 31.01.2013 tarihinde Federal 

Parlamento tarafından da kabul edilmiş ve kanun ola-

rak yürürlüğe girmiştir. Ve bu yasa ile birlikte, evlilik 

dışı dünyaya gelen çocuklarla, evlilik içerisinde dün-

yaya gelen çocukların sosyal durumlarının, Weimar 

Anayasası’ndan beri ilk defa eşitlendiği belirtilmekte-

dir.7 Aslında bütün bu ifadeler, evlilik dışı dünya ge-

len çocuklara bakışın ve bu tür ilişkileri hoş görmeyen 

bir ahlaki direncin, Alman toplumunda yüz yıllık bir 

süreç içerisinde nasıl değiştiğini ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte, toplumun önemli bir kısmı için, 31 

Ocak 2013 tarihinde kabul edilen ve evlilik dışı do-

ğan çocukların babalarıyla ilişkilerini düzenleyen ve 

Aile benzeri bir durum yaratmaya çalışan bu yasaya 

rağmen, bu tür ilişkilerin normal ve ahlaki olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Buna rağmen Alman top-

lumunda bu tür ilişkilerin kabul görmesi ve yaygınlığı 

ile, ailenin yerini almasının önüne geçilememektedir.8

Yukarıda belirttiğimiz gibi, evlilik bağı olmaksızın 

yaşayanların sayısı arttıkça, evlilik dışı doğan çocuk-

ların sayısıda artmış, evlilik bağı olmaksızın kurulan 

birliktelikler, çocukların dünyaya gelmesiyle, evli-

lik birlikteliğine benzer yaşam biçimleri oluşmuştur. 

İşte bu alanda,Almanya’da sayıların oldukça yüksek 

rakamlara ulaşması, hem bu birlikteliklerin, hemde 

bunların neticesi olarak dünyaya gelen çocukların 

hukuki durumlarının sorgulanır hale gelmesine yol 

açmıştır. Evlilik dışı dünyaya gelen çocukların sayıla-

rının bu kadar fazla olması, bu alanda hukuki düzen-

leme yapma ihtiyacını ortaya koymuştur.

Bu hukuki düzenlemeler yapılırken, hem AIHM 

kararı hemde Alman anayasa mahkemesi kararı göz 

önünde bulundurulmuştur.9 Hedefte, Alman anayasa-

sında yer alan, evlilik dışı doğan çocukların ruhi ge-

lişimlerinin, aynı evlilik içerisinde doğmuş çocuklar 

gibi sağlanması için devletin gerekli yasal düzenlemeyi 

yapması hükmüde10 gözönünde bulundurulmuştur.

Eski yasal düzenlemeler çerçevesinde, evlilik dışı 

dünyaya gelen çocuklarda, babalığına hükmolunan, 

velayet hakkını annenin müsadesi olmadan kullana-

mıyordu. Ne yaparsa yapsın, mahkemeye gitse dahi, 

annenin onayı olmadan ne çocuğuyla ünsiyet kura-

biliyordu, ne de velayetten doğan babalık haklarını 

kullanıyordu.

Yeni yasa çerçevesinde, evlilik dışı doğan çocuğun 

babası, mahkemeye müracaatı halinde, çocuğun ve-
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layetini, çocuğun anası ile birlikte kullanabilecek ve 

çocuğun annesinin onayının alınması şartını ortadan 

kalkmaktadır. Daha önceki düzenleme böyle bir ih-

timali, küçüğün annesinin rızasına bağlıyordu. Biyo-

lojik olarak çocuğun babasının tespiti mümkün olsa 

dahi, anne müsade etmediği müddetçe, çocuğun baba 

ile görüşmesi ve velayet hukukundan doğan haklarını, 

babanın kullanması imkansızdı. Yeni yasal düzenleme 

ile Alman kanun koyucusu, bir Quasi Familie (Sanki 

aile gibi) durumu yaratarak, çocuğun ruhi ve bede-

ni gelişimini, bu şekilde, anayasal çerçeveye sokarak, 

evlilik içerisinde doğmuş çocuklarla eşit hale getirmiş 

oluyor.

Sosyal anlamda Al-

man toplumunu ilgi-

lendiren ise -belkide 

ahlaklı bir insan olarak 

sormamız gereken- bu 

problemdeki ahlakiliğin, 

başka bir deyişle, somut 

olarak gayri ahlaki olan 

bir problemin netice-

si olarak ortaya çıkan 

problemlerin çözümüne 

yönelik hukuki düzenle-

me yapılmasının ahlaki 

olup olmadığı sorusu-

dur.

Almanya’da yaşayan 

Türklerin gündemini 

bu ve başka konular iş-

gal ederken, bizi çok yakından ilgilendiren bir başka 

haber Avrupa’nın genelinde ve Türkiye kamuoyunda 

gündem oluşturdu; Hollanda’da yıllar önce eşcinsel 

bir çifte “Pfl egekind” olarak verilen bir Türkiye göç-

meni çocuğun durumu Türk kamu kurumlarının da 

devreye girmesiyle tüm Avrupa’da haber oldu.11 

Ve konu hem Türkiye’de ve Avrupa’da tartışılırken, 

18 Şubat 2013’de Strassburg’ta AİHM’de görüşülen 

bir davada12 ve 19 Şubat 2013’de ise Alman Federal 

Anayasa Mahkemesi’nde görülen bir davada eşcinsel 

çiftlerin birlikte evlat edinmesine “Sukzessivadopti-

on”13 onay verildi.14 Hatta, bu karar ile birlikte, eşcin-

sel eşlerin de, doğrudan evlat edinebileceği yorumları 

yapıldı.15

Strassburg AİHM mahkemesi, verdiği kararda, 

Avusturya’dan müracaat eden eşcinsel bir çiftin(homo 

birliktelik), birlikte evlat edinmesine Avusturya’daki 

mevcut yasalar çerçevesinde imkan tanınmadığını ve 

farklı cinsten çiftlerle (hetero birliktelik) ve evli çiftler-

le kıyaslanınca, bunun ayrımcılığa (Diskriminierung) 

yol açtığını16 belirterek, eşitlik ilkesi (Gleichstellung) 

gereği Avusturya devletinin buna müsade etmesi ge-

rektiğini söyledi. Bu kararı ile AIHM tüm Avrupa’da 

eşcinsellerin yukarıda belirttiğimiz şekliyle “Sukzessi-

vadoption” şeklinde evlat edinmesine imkan tanıma 

yolunu açtı.

Alman Anayasa 

Mahkemesi ise, bir gün 

sonra vermiş olduğu ka-

rarda, Strassburg AİHM 

kararı paralelinde bir 

karar vererek, aynı cins-

ten olanların birlikte ev-

lat edinmelerinin Alman 

Anayasası’na aykırı ol-

madıgını ve bu hususta 

yasak koyan kanunların, 

anayasa ile bağdaşmadı-

ğını onaylamış oldu.17 

Ve gelinen noktada, 

hükümetin 2014 yılı-

nın Haziran ayı sonuna 

kadar yeni bir yasal dü-

zenlenme yapması bek-

lenmekte.18

Almanya anayasa mahkemesi tarafından verilen 

kararda, esas olarak Alman anayasasının 3. madde-

sinin 1.fıkrasına19 ve 6.maddenin 1.ve 2. fıkrasının20 

hükümlerine dayanmıştır. Anılan kararda, Alman 

anayasa mahkemesinin kanaatimce en büyük yanlışı, 

Lebenspartnergesetz21 (kayıtlı evlilik benzeri homo 

veya hetero birliktelikleri düzenleyen yasa) ve Alman 

anayasasının 6.maddesinin 1. fıkrası gereği, kayıtlı eş-

cinsel birliktelikleri, aynı yukarıda anılan AİHM kararı 

paralelinde, Aile kavramı (Familie) ile, bir/eş tutmuş 

olmasıdır.22

Sonuç itibariyle, iki karar da, eşitlik ve insan hak-

ları adına (!), eşcinsel birliktelikleri, normal, fıtrata 

uygun ve dolayısıyla ahlaki olan farklı cinsten (kadın 
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Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın bu şehir arkandan gelecektir… Konstantin Kavafi s

ve erkeğin) bireylerin fıtrata uygun olarak çoğalmak23 

için evlenip yuva kurduğu aile kurumuyla eş tutarak, 

toplumun çekirdeği olan aile kurumunun tümüyle 

çökmesinin yolunu açmaktadır. Evlilik dışı doğan ço-

cukların babaları ile kişisel ilişkileri düzenleyen yasa-

daki temel hedef de aynıdır.24

Geçtiğimiz günlerde vefaat eden ünlü hukukçu 

R.M.Dworkin’e göre Ahlak ve Hukuk ayrılmazdır. Bir 

başka hukuk felsefecisi Duguit’e göre de; hukuk kay-

nağını, toplumu meydana getirenlerin kollektif şuu-

rundan alır. Aynı şekilde, fi lozof Kelsen’e göre de, ana-

yasa dahil tüm normlar geçerliliğini tüm toplum için 

temel bir normdan alır. Temel normun geçerliliği ise 

siyaset, ahlâk ve dine dayanır.25 İslam’ın ve diğer ila-

hi dinlerin, tamamen insan ve yaratılış fıtratına aykırı 

bu yeni duruma bakışı ise dinen bellidir ve Kur;an-ı 

Kerim’de sapkınlık olarak ifade edilmiştir. 

AİHM ve Alman Anayasa Mahkemesi hukukçuları, 

eşitlik (Gleichstellung) ve ayrımcılık yasağına (Disk-

riminierungsverbot) karşı olduklarına dayanarak ka-

rarlarını verirken, aile kurumu açısından mevcut olan 

ahlaki ve dini değerleri görmezlikten gelmekte, eşitlik 

(Gleichstellung) ve ayrımcılık yasağını(Diskriminieru

ngsverbot) hukuk kuralları açısından dikkate alınacak 

yeni değerler manzumesi olarak önümüze koymakta-

dır. Şimdi bizlerin bu değerler manzumesini, sırf hu-

kuki olduğu için ahkali de bulmamız ve kabul etme-

miz mi gerekiyor?

Avrupa açısından 18 Şubat 2013 ve Almanya açı-

sından ise, 19 Şubat 2013, Anayasalarla korunan Aile 

kurumunun, mahkeme kararları ile bu koruma sınırı-

nın dışına çıkarıldığı ve mahkeme kararları ile nikah 

ve aile birlikteliklerine gerek olmadığının tescillendiği 

tarihlerdir. Kararların hukuken gerekçelendirilebilse 

dahi, Gayr-i ahlakiliği teşvik eden kararlardır.

Son olarak, tekrar başa dönüp, hem hristiyanlık 

açısından hemde İslam dini açısından şu soruyu sora-

lım: Aile kurumunun korunması hilafına, evlilik dışı 

ve eşcinsel ilişkilere dair anayasa mahkemelerince ve 

AİHM tarafından alınan kararların ahlaki ve fıtri olup 

olmadığını, içinde yaşanılan toplumun çoğunluğunun 

dini inançlarına, uygun olup olmadığını sorguladığı-

mızda ayrımcılık mı yapmış oluyoruz?
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K
orkunun kaynağı belirsizliktir. Karanlık ne 

kadar kesîf olursa o nispette ürkülür. Bu ne-

denle materyalist sistemler algıları körelterek hü-

kümranlık kurarlar. Donanımlarını kullanamayan 

kişi, o denli kolay idare edilir ki , dünyası daralır 

ve ucuz hazlarla yetinecek hale ge-

lir. Basit yaşam tarzını yönlendiren 

sermaye tanrıları, etki altına aldık-

ları kitleleri “kompleks-aşağılık 

duygusu”yla yarışa sokarlar. Da-

yattıkları haricindeki tüm yolla-

rı kapatarak, düşünme yeteneği 

kısırlaştırılmış kalabalıkları, her 

zaman idare edilecek konumda 

tutarlar. “Dizayn edilen güruh” 

amaçsız bir rekabetle yer, içer, gi-

yinir ve tüketir.

Oysa insan, aklı sayesinde fark 

bulacağından, eşyanın isimlerini, 

kelime ve kavramları öğrenerek 

beş duyu haricinde bilgisiyle de al-

gılar. Bu vasıfl ı hali ile fi kir süzge-

cinden geçirerek yaptığı tasarımlar 

kalite ve sanatı doğurur. Alelade 

hazırlanmış ürünlerse kalabalık olmaktan öte ge-

çemez. Savurgan üretim ve sınırsız tüketimin neti-

cesinde dünya küresel bir çöplüğe dönüşür. Zaten 

ortaya konulan eserler mükemmel ötesi olsalar bile 

onun değeri müşterinin bilgisi kadardır. Yani insan, 

hayatı bildiği ve düşünebildiği ölçüde anlar, kavrar 

ve değerlendirir. Öğrenmenin temel aksesuarı da 

kelimeler/kavramlardır yani dildir. Yukarıda belirt-

tiğim “dizayn edilmiş güruh” un duygu düşünce 

ya da maddi manada duyumsadığını zihninde va-

sıfl andıramaması alışkanlıklara köle olmasına yol 

açar. Zira ya reklamlarla bezenmiş olacak ya da ka-

labalıklarca genel kabul gören akıntıya kaptıracak 

kendini. Doğru-yanlış algısı da gözlemlerine veya 

muhakemesine istinaden değil de 

ona gösterilen hazır bilgiye göre 

olacaktır.

Meselenin özü şu ki; dünya in-

sanı köleleştirilme sürecine sokul-

du. Bu noktada “düşünme” yetisi-

ni yeniden elde edemezse hedonist 

ve hissiz bir sürü olarak yok olup 

gidecek. Hem de gençliğini ucuz 

zevklerle harcayan ve yaşlılığını da 

yalnızlığın girdabında, fıtratın red-

dettiği yapay usullerle noktalayan 

bir meta olarak…

Peki bu noktaya nasıl gelindi? 

Farkında olsak da olmasak da 

eğitim ve öğretim adına önümüze 

konulan ve yıllardır sorgulamadan 

ezberleyip okuduğumuz her şey 

bir hegemonyanın dayatması. İkti-

sat, tıp, hukuk, matematik, kimya, fi zik, siyaset, ve 

daha birçok şey, hazırlanmış, düşünülmüş, yazılmış 

ve müfredata sokulmuş. Kendi öz alanımızda bütün 

bunların ne sağlaması yapılmış ne de neden sonuç 

ilişkisiyle bilgi bizleştirilmiş. Her şey bir dünya dev-

leti mantığı içerisinde alınmış, tercümesi yapılmış, 

ve sunulmuş. Bunun sonucunda da bütün fi kirle-

rimiz ve çözüm üretme çabalarımız düşüncemize 

çerçeve oluşturan ve verildiği kadarını alabildiğimiz 

DİL ve İNSAN

 Medain KORKMAZ

Hiçbir millet yoktur ki 
kelime ve kavramlar�n 
telaffuzunu kaba kaç�-

yor diye ay�playarak ya-
saklas�n. 

Bir “kar�” kelimesini 
dü ünelim. Söylerken 

“affedersiniz.” denilerek 
kullan�lmaya ba land�. 
“Avrat” kelimesini kul-
lanmak zaten imkans�z. 
Bunun yerine ne denile-
cek : “e ”. Kocaya da “ 

e ” denilecek



73DEAL HUKUK  

Makale

Kendine yeterliğin en güzel meyvesi hürriyettir. Epikuros

-müfredat dediğimiz- kalıbın ötesine geçememiş. 

Yani ne adına olursa olsun fi kir üretirken kullandı-

ğımız zemin ithal... Yabancı bilgiyle yerli düşünüle-

mez! Yazdıklarımızın izahı ve misallendirilmesi için 

konuyu müşahhas hale getirelim. Şöyle ki : 

Yukarı da şikayet ettiğimiz sancılarımızın teme-

linde yatan mesele kullandığımız dile ait kelime ve 

kavramların telaffuzundan öte içeriğinin kalmayışı-

dır. Bir “aydın” kelimesini ele aldığımızda “günay-

dın” sözcüğü kadar özü olmayan başka bir ucubey-

le karşılaşırız. Böylesi bir kelime bile “münevver” 

(nurlanmış) kelimesinden bu kılığa büründürül-

müştür. 

“Aydın” denildiği zaman muhayyilemizde beli-

ren ne? Sadece ithal bilgilerle edindiği birikimini 

aktaran ve mevcut düzen içerisinde adres tespiti 

yapan postacı. Kelimenin kaynağı Latince ve Fran-

sızca. Bizde entelektüel telaffuzuyla neşvünema 

bulmuş. “Münevver” lafzıyla piyasa edilip “aydın” 

sözcüğü ile şapka, pipo, kaşkol ya da fularla “tarz” 

yapılarak şekillendirilmiş. Gariptir, biraz okuyan, 

bir yerlerde yazan, bir topluluğa konuşan kişilere 

de “aydın” denilir oldu. Hatta mensup oldukları ırk 

ve ideoloji ismiyle müsemma “falan aydını”, “fi lan 

aydını” diyerek de etkiledikleri “kalabalığa” a ait 

sözcüler yapıldılar. İddialı bir cümleyle denilebilir 

ki : Hiç birinin temeli köklerimize dayanan cihan-

şümul bir öğretisi yoktur ve olamaz! Zira her biri; 

İslamcısı, milliyetçisi, komünistcisi, kapitalistcisi, 

liberalcisi asla ama asla özgün değiller. Her birinin 

ayrı ayrı sınır ötesi fi kir ikonları var ve onların kesif 

dairelerini aşamazlar. Neticede dinciler, kapitalist 

mantık içerisinde faize helal fetvası arar, komünist-

ler kızıl yıldız altında ulusalcılık yapar, milliyetçiler 

kültür kısırlığı içerisinde mukallitliği aşamaz, libe-

rallerle kapitalistlerse paranın yörüngesinde iktida-

ra yaklaşan noktalara çöreklenirler. İşte bugün bize 

“kültür” diye sunulan kitaplardaki sözcüklerin çoğu 

“aydın” denilen yapay bilgelerce insafsızca sarf edi-

lerek “kof sesler” haline sokuldu. Neticede dil sade-

ce meram anlatmaya yarayan işaret lafl arına dönüş-

tü. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kavramları izah 

etmek yerine, şiirselleştirmek adına romantik kalıp-

larda erittiler veya yabancı kelimelerin telaffuzları-

nı tatlandırdılar. Bir “aşk” sözcüğünü hangi aydın 

izaha yeltenebilir. Ama bunu yapmayan kalmadı. 

Aşkın kitabını yazanlar, şiirini terennüm edenler, 

konferanslarını verenler her biri “entelektüel tarz-

da”, genç hanımların hoşuna gidecek cümlelerle 

süsleyerek zehrettiler “aşk” ı. Oysa “aşk” ın bilgisi 

olmaz. Aşık olunur. Yani “aşk olunur”. Aşık olanda 

aşkı anlatacak mecal kalmaz ki. Aşık anlatılır; görü-

nümüyle, bakışı, duruşuyla... Ama aydın aşkı anla-

tır ve boşanma davaları patlar. Eski metinlerde, ya 

aşıklar hikaye edilmiş ya da aşka seslenilmiş. Ama 

aşk adıyla bir hikaye bulmak kabil değil. Bugün ne-

den mi var. Çünkü en çok tüketime müsait lafız da 

onun için. “Kazanç helaldir -ki bunun da “rantı” iyi.

Hiçbir millet yoktur ki kelime ve kavramların te-

laffuzunu kaba kaçıyor diye ayıplayarak yasaklasın. 

Bir “karı” kelimesini düşünelim. Söylerken “affeder-

siniz.” denilerek kullanılmaya başlandı. “Avrat” ke-

limesini kullanmak zaten imkansız. Bunun yerine 

ne denilecek : “eş”. Kocaya da “ eş” denilecek. Ko-

nuşma ortamında o kadar saçma bir telaffuz çıkıyor 

ki. 

-Eşiniz nasıl.

- İyiler.

-Sizin eşiniz?

- Bizim eş de iyi..
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Yani kadını da erkeği de tek keli-

mede “eş” olarak niteleyip bir de ha-

nımların eşleri beylerin eşleri diyerek 

izaha giriliyor. Oysa olay çok basit ve 

açık. Hiç evlenmemiş ergen hanımla-

ra “kız” , ilk evlilik yıllarındaki genç 

kadına gelin, evlilik yaşamış hanıma 

“karı” denir. Mahrem olan “kız” ya da 

“karı” lara genel manada “avrat” de-

nilir. Başkasının karısına ya da kızı-

na “hanım” denilir. Kocanın nezdin-

de karı “hatun” çocuklar açısından, 

“ana”, ”anne” gelinler damatlar açı-

sından “kaynana”, “görümce”, “elti”, 

“hala”, “teyze”, “abla”, “yenge” vs. 

Bunların hepsi kadınlarımız için kullanılan her biri 

farklı anlamlar ihtiva eden özel payeler. Kız kardeş 

erkek kardeş denilecek kadar yabancı dil beyinli-

lerin bozduğu bir dil olduk. Erkek ve kız kardeş. 

“Bacı” ve “Kardeş”. 

Duruşmalardan birinde ilk defa “yan” kelimesini 

duyduğumda afalladım. Hakim “yanlar” geldi, “ya-

kınıcı” ya soruldu dediğinde kısırlaşma sürecinin 

hız kesmediğini, sınırının da olmadığını fark ettim. 

İçim yandı. Bir dostumun “yan”ına giderek mahalle 

kadınları gibi yakınamazdım zira “yakınıcı” olmam 

için laf kalabalığını yetkisiz sıradan birisine içimi 

dökmek olarak algılıyorum. Adalete yakınılmayaca-

ğını hukuken hakkımızı gasp edenlerin vasıfl ı izah-

la “şikayet” edileceğini ve bunu yapana da teknik 

manada “müşteki” denildiğini bildiğim için boca-

ladım. Tıp dilini, mesleki terimleri hızla İngilizce-

Latince yapan ve hatta okullarda eskiden “eğitsel 

kol” olarak uydurukça olsa bile Türkçeleştirilmiş 

olan çalışmaların “kulüp” olarak İngilizcesinin 

dayatıldığı bir ülkede, hukuk dilinin neden illaki 

Türkçeleştirilmek adına kuşa çevrilmeye çalışıldı-

ğını anlamış değilim. Oysa Hukuk bir bilimdir ve 

kendine has lisanı olmalıdır. Kelimelerin sokak di-

line indirgenmesi kanun yapıcının ve uygulayıcının 

zihnini daraltarak her sene değişmesini mukadder 

gördüğümüz yetersiz kanunların vaz edilmesine yol 

açacaktır.

Bunların her biri geldiğimiz noktaların misal-

lendirilmesi içindi. Daha önemli olanı ise bizi biz 

yapan kavramların içinin boşaltılmış ya da önem-

sizleştirilmiş olması. Vatan, namus, bereket, bayrak, 

haysiyet, karakter, ana, komşu, edeb, alın teri, dost, 

vefa, iffet…. gibi. Bu ve benzeri kelimeler toplum-

ca yine unutulan başka bir kavramın yok olmasına 

yol açar ki asıl vehamet burada. “Kutsal”. Kutsalı 

olmayan bir milletse hem avdır hem avcı. Yediği ça-

nağa pisleyen geçmişini yok sayıp geleceğini o “an” 

da yaşayan bir zavallılar sürüsü. Bir şehrin tarihi-

ni katleden, mezarlarını yok eden, örfünü adetini 

hiçe sayan bir insan neyin temsilcisi olabilir ya da 

ne üretebilir. Bunun da misali var ve acı. Kosko-

ca İslam medeniyetinin iki merkezini Mekke ile 

Medine’yi sözde tapınmadan kurtarmak adına tek 

taşına kadar yok eden “kutsalsız” sürü, kapitalizmin 

oteller ormanına çevirdi hac bölgesini. Bütün İslam 

şehirleri aynı akıbetin pençesinde erimeye devam 

ediyor. İstanbul bile. 

Bütün bir ülke “Bilim adamı” tabirinin kadınları 

kapsamadığından bahisle “ bilim insanı” gibi saçma 

bir tabirin yerleşmesine dört elle sarıldı da “adam 

olmak” bahsine yanaşmadı. Komedilerden birisi de 

bu. Oysa kadın da adamdır erkek de. “İnsan” ada-

mın hammaddesidir. Zaman, bilgi, tecrübe, ahlak 

insanı “adam” eder. “Adam” olma konusunda kadın 

ya da erkek fark etmez. Hanımdan efendi oluyor 

hanımefendi diyoruz da adam mı olmuyor. Ama 

adam olmanın tarifi ni sadece yaşın büyümesine, 

cinsiyete ve getirisinin artmasına bağladı dayatılan 

eğitim. Aklın gelişmesi bunun paralelinden ayrıştı-

rıldı.

Netice şu ki; algılar ve muhakeme en mühim 

sermaye. Yaratılmışların en mükemmeli “insan” ol-

manın şerefi ni “adam” olmakla haysiyetlendirmek 

ve hayvanlardan da aşağı indirmemek için düşün-

meyi öğrenmek zorundayız. Bunun altyapısı da ke-

limelerin ve kavramların esas manaları itibariyle ye-

niden akıllara ve hayata hakim edilmesiyle kurulur.

Medain KORKMAZ
1972 do umlu. 1996 

Ankara Üniversitesi Hukuk 
fakültesi Mezunu stanbul-

da ya �yor.
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Yeryüzü`nün felaketimiz pahasina gözardi ettigimiz kendi gereksinimleri ve dinamigi vardir. Mary Mellor

Giri  

K
amil manada tatbik edildiğinde içine nüfuz 

ettiği bütün değerlere bir kimlik ve hayatiyet 

veren İman ve İslam’ın, pek çok haksızlığın yaşandı-

ğı uluslararası arenada mazlumlar adına birleştirici ve 

hesap sorucu bir mekanizmaya hayat vermesi heyecan 

verici ama konjonktürel anlamda mümkün mü? Aslın-

da bu sorunun cevabı 25 yıl önce verilmiş 

ve bu konuda bir girişim başlatılmış. 

Bu yazıda, üzerine pek çok söz 

söylenebilecek mevcut uluslarara-

sı yargı mekanizmaları ve İslami 

yorumu hakkında fazla tartış-

maya girmeden İslam İşbirliği 

Teşkilatı (İslam Konferansı Ör-

gütü) bünyesinde 1987 yılında 

kurulan ve fakat yeterli yürür-

lük şartını tamamlamadığı için 

atıl kalan Uluslararası İslam Adalet 

Divanı’nın kısa bir analizi yapılacaktır. 

Bunu yaparken Uluslararası İslam Adalet 

Divanı’nın konumunu ve fonksiyonunu, uluslararası 

denklemde eşdeğer statüdeki Birleşmiş Milletler’in bir 

alt organı olan Uluslararası Adalet Divanı ile kıyasla-

rak zihnimizde bir yere oturtmaya çalışmak doğru bir 

yöntem olacaktır.

slam birli i Te kilat� 

İslam Konferansı Örgütü, 21 Ağustos 1969 tarihin-

de İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs’teki, Mescid-i 

Aksa’nın yakılmasının İslam dünyasında uyandırdığı 

infi al üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta 

ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansında alınan 

bir kararla kurulmuştur. Örgütün ismi 2011 Haziran 

ayında Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları 

Konseyi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiş-

tirilmiştir.

Teşkilat, halihazırda dört kıta üzerinde 57 üye ül-

kesi ile BM’ye akredite ve BM’den sonra en çok üyesi 

bulunan ve 1.5 milyar müslümanı temsil eden ulus-

lararası organizasyondur. Türkiye’nin özellikle son on 

yılda çok eksenli dış politikanın meyvesi olarak teşki-

lat içindeki etkinliğinin kuruluşundan bu yana 

en yüksek seviyede olduğu söylenebilir. 

Kuruluşundan bu yana Arap ağırlıklı 

yapısının da sonraki dönemlerde 

SSCB’nin dağılması, ve Afrika’da 

bağımsızlığını kazanan ülkelerin 

katılımı ile çeşitlenmiş olması da 

yapılacak her türlü değerlendir-

mede dikkate alınması gereken 

bir husustur.

Teşkilat’In İslam Dünyasının ma-

ruz kaldığı tehditler noktasında etkin 

bir dayanışma ve direnç gösterememiş ol-

masının eleştirisi ya da sebeplerinin analizini başka 

bir yazıya bırakıp, sert eleştiriler yerine tevhit dinine 

inanmış milletlerin birleşebildiği yegane uluslararası 

organizasyon olması noktasında hakkını teslim etmek 

ve sahip çıkmak gerekir.

Uluslararas� slam Adalet Divan�

Uluslararası Örgütlerin, üyeleri arasındaki anlaş-

mazlıkların giderilmesine yönelik bir yargılama me-

kanizmalarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 

BM nezdinde Uluslararası Adalet Divanı, Arap Ligi içe-

risinde Arap Adalet Divanı yer aldığı gibi İslam İşbirli-

ği Teşkilatı nezdinde de özellikle üyeler arasında uyuş-

mazlık çözücü bir mekanizma ihtiyacı doğmuştur. 

ULUSLARARASI

İSLAM ADALET DİVANI

Av. Hüseyin KARATA *

*  slam Dünyas� STK’lar Birli i Hukuk Komisyonu Ba k. Yrd.
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Bu sebeple İKÖ’ nün 1987 yılında Kuveyt’te icra 

edilen 5. Konferansında Uluslararası İslami Adalet 

Divanının kuruluş ve misyon tanımlaması yapılmış, 

Dakar’da icra edilen 11. Konferansında da İKÖ’nün 

asli organlarından birisi olarak kabul edilmiştir. 

Mahkemenin kuruluş tüzüğünün 49. maddesine 

göre teşkilat üyesi devletlerden üçte ikilik çoğunlu-

ğun tüzüğü imzalaması ile Divanın kuruluş tüzüğü-

nün yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Teşkilat sek-

reteryasından alınan bilgiye göre şimdiye kadar 10 

üye devlet taslak tüzüğü imzalamıştır. Dolayısıyla 

üçte iki çoğunluk olan 38 imzanın karşılanması için 

28 üyenin imzasına ihtiyaç duyul-

maktadır. Tüzüğü şimdiye kadar 

imzalayan ülkeler Suudi Arabistan, 

Kuveyt, Ürdün, Bahreyn, Mısır, Ka-

tar, Pakistan,Maldivler, Sudan, ve 

Libya’dır. 

İmzacı ülkelerin bir analizi ya-

pıldığında mahkeme tüzüğünün 

1976’da üye olan Maldivler haricin-

de kurucular tarafından imzalandığı 

görülmektedir. Sonraki yıllarda ka-

tılan Orta Asya, Uzak Doğu ve Af-

rika ülkelerinin neredeyse tamamı 

henüz imzalamamıştır. 

İmza sayısını artırmak için etkili 

bir diplomasi ile hükümet bazında 

alınacak bir inisiyatif ile mahkeme-

nin yeniden gündeme gelmesi sağ-

lanabilir. Türkiyenin (henüz Mah-

kemenin Tüzüğünü imzalamayan 

ülkeleri hesaba katarak) etki alanı-

nın oldukça kuvvetli olduğunu söy-

leyebiliriz. Bunun 3 gerekçesi var. 

Birincisi, Türkiye 2005 yılından 

bu yana Teşkilatın Genel Sekre-

terliğini yürütmektedir. İkincisi, 3 

yıl önce İKÖ’ye üye 51 ülkenin biraraya gelerek ku-

ruduğu İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği 

(İKÖPAB)’ne üyedir ve Türkiye bu birliğin de Genel 

sekreterliğini üstlenmiştir. Üçüncü olarak Türkiye ikili 

ilişkiler çerçevesinde de etkin bir pozisyondadır. Zira 

Azerbaycan, Kırgızıstan ve Kazakistan ile Türk Dili 

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi çerçevesinde yakın 

ilişki içerisindedir. Ayrıca Ekonomik İşbirliği Konseyi 

(ECO) Çerçevesinde Pakistanla birarada Türkmenis-

tan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve son dönem 

gerilen ilişkileri saymazsak İran’a etki edebilecek po-

zisyondadır.

Afrika’ya baktığımızda henüz imzalamayan 23 ül-

kenin olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin hepsi BM 

üyesi ve Uluslararası Adalet Divanının yargı yetkisini 

zaten kabul etmiş vaziyettedir. İslam İşbirliği Teşkilatı 

gibi ilişkilerin daha özel bir temelde kabul edildiği bir 

birliğin yargı yetkisini kabul etmemeleri için bir neden 

bulunmamaktadır. Burada, mahkemenin tüzüğünün 

çeşitli kaygıları bertaraf edecek şekilde yeniden elden 

geçirilmesi ile konunun önemini ve önceliğini iyi an-

latacak dipomatik bir baskı eksikliği olduğu açıktır. 

Türkiye’nin Teşkilat içerisindeki 

etkili ve yetkili rolünden bahseder-

ken bunun sadece bir avantaj değil, 

aynı zamanda büyük bir sorumlu-

luk olduğunu da kaydetmemiz ge-

rekiyor. Bu ağır sorumlulukla bera-

ber Türkiye’nin neden hala tüzüğü 

imzalamadığını sorgulamamız ve bu 

eksiklikten bir an evvel kurtulma-

mız gerekmektedir. Henüz kendisi 

mahkemenin tüzüğünü imzalamış-

ken diğer üyelere nasıl baskı oluştu-

racaktır sorusu son derece haklıdır. 

Aşağıda bu hususa ayrı bir başlık-

ta değinilecek olup, şimdilik bazı 

olumlu gelişmelerin olduğu söyle-

yebiliriz. 

Uluslararas� slam Adalet 
D van�’n�n Kurumsal Yap�s�

Divanın Kompozisyonu ve 

Seçim Usulü

Mahkeme dört yıllığına ve ye-

niden seçilebilen 7 hakimden oluş-

maktadır. [Madde (3)] Divan üyele-

ri kendi ülkelerinde sahasında temayüz etmiş isimler 

arasından ve Dışişleri Bakanları Konferansı tarafından 

seçilir. Her üye devlet en fazla üç aday gösterebilir ve 

seçim çarşaf liste usulü şeklinde tüm adayların olduğu 

listenin Dışişleri Bakanları Konferansında oylanması ile 

yapılır. Buna göre en çok oy alan adaylar sırası ile Diva-

na seçilmiş olur. [Madde (5)] Diğer üyelerin oybirliği 

olmadan Divanın hiçbir üyesinin azledilemeyeceğine 

dair hüküm Hakimlik teminatı olarak kabul edilmiştir. 

[Madde (6)] Aynı şekilde Divan üye ve personeli üye 

Kuvvete dayanmayan 
adalet aciz, adalete da-
yanmayan kuvvet zalim-
dir.” sözünden hareket-
le, özellikle so uk sava  
sonras�nda Uluslararas� 
Adalet Divan�’n�n kuv-
vetli olmas�na ra men 
adalete dayand� �n� söy-
lemek mümkün de ildir. 
Bölgesel bir alterna-
tif olarak slam Adalet 
Divan�’n�n da adalete 
dayansa da Te kilat’a 
ait bir etkili bir yürütme 
organ� olmadan kuvvet-
li olaca �n� söyleyemek 
zor olacakt�r.
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Bahçeli devraldığımız kentleri hiç olmazsa zihninde bir bahçe kurabildiğimiz nesillere devredelim. N. Bekiroğlu

ülkeler arasında diplomatik muafi yet ve imtiyazlara sa-

hip olacaktır.

Divan asgari 5 üye ile toplanarak oyçokluğu ile 

karar alabilmektedir. [Madde (13)] Özel dava katego-

rileri ile ilgilenmek üzere asgari 3 hakim ile daireler 

şeklinde de çalışabilmektedir.

Divan kendi bağımsız bütçesine sahip olacak ve 

masrafl arı üye devletler tarafından örgütün bütçesi-

ne yaptıkları katkı oranında karşılanacaktır. [Madde 

(18)]

Yarg�lama yetkisi

Yalnızca İslam Konferansı Örgütü’ne üye devletler 

Divan huzuruna çıkma hakkına sahiptir. Diğer devlet-

ler, Divanın yetkisini kabul etmeleri ve önceden Diva-

nın kararlarına uyacaklarını taahhüt ettiklerini beyan 

etmeleri şartıyla Dışişleri Bakanları konferansınca be-

lirlenen koşullara göre taraf oldukları davaları Divana 

intikal ettirebileceklerdir. [Madde (21)]

Divanın yargı yetkisi [Madde (25)] te şu şekilde 

sıralanmıştır. 

• İslam Konferansı Örgütü’nün ilgili Üye Devletlerinin 

kendisine intikal ettirmeye karar verdiği davalar

• Yürürlükteki herhangi bir antlaşma veya sözleşme-

de Divana intikali öngörülen davalar

• İki veya çok tarafl ı bir antlaşmanın tefsiri

• Uluslararası hukuka ilişkin her türlü mesele

• Kanıtlandığı takdirde uluslararası yükümlülüklerin bir 

ihlalini teşkil edecek herhangi bir olgunun varlığı

• Uluslararası bir yükümlülüğün ihlali için ödenecek 

tazminatın niteliği veya boyutu

lgili Mevzuat

• İslam şeriatı, Uluslararası İslam Adalet Divanı’nın 

davalarını dayandıracağı temel kaynaktır.

• Uluslararası hukuk, iki veya çok tarafl ı sözleşmeler, 

kanun olarak kabul edilen uluslararası uygulama-

lar, genel hukuk prensipleri, uluslararası mahke-

melerce verilen hükümler ve çeşitli devletlerden en 

nitelikli uluslararası hukuk uzmanlarının öğrettiği 

ilkeler Divana yol gösterecektir. [Madde (27)]

Yarg�lama usulü

Divan kendi muhakeme usulünü kendisi belirler. 

[Madde (19)] Divanın resmi dilleri Arapça, İngilizce 

ve Fransızca olacaktır. [Madde (28)] Yazılı ve sözlü 

usullerin kullanılabileceği duruşmalar icra edilebilir. 

[Madde (30)] Savunma hakkının kullanılması şartı ile 

geçici tedbire de hükmedebilecektir. [Madde (33)] 

Hükmün Bağlayıcı Gücü

Divan kararının yalnızca tarafl ar arasında ve ilgi-

li davaya ilişkin olarak bağlayıcı gücü vardır. [Madde 

(38)]

Hüküm kesin olup itiraz kabil değildir. Ancak Türk 

hukukunda olduğu gibi yargılamanın yenilenmesine 

benzer şartlar oluştuğu takdirde en geç olgunun keş-

fi nden itibaren 6 ay içerisinde ve her halukarda 10 yıl 

içerisinde hükmün tashihi istenebilecektir.

Yargılama Fonskiyonu dışındaki görev ve 

yetkileri

Divan, gördüğü bir davayla ilişkili olmayan huku-

ki bir mesele hakkında, Dışişleri Bakanları Konferansı 

tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir organın talebi 

üzerine istişari görüş bildirebilir. [Madde (41)]

Bunun yanında hakemlik müessesi olarak [Madde 

(42)] hükmüne dayanarak ihtilafl ı tarafl ar arzu etti-

ği veya İslam Zirvesi ya da Dışişleri Bakanları İslam 

Konferansı oybirliğiyle talep ettiği takdirde, saygın 

şahıslardan oluşan bir Komite yahut kıdemli memur-

ları aracılığıyla, İslam Konferansı Örgütü’nün iki veya 

daha fazla üye devleti arasında ortaya çıkan anlaşmaz-

lıklarda arabuluculuk, uzlaştırma ve hakemlik yapa-

bilir.

Yürürlük Maddesi

İşbu Tüzük, üye devletlerin üçte ikilik çoğunluğu 

tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. [Mad-

de (49)]

Uluslararas� Adalet Divan� ile Uluslararas� slam 
Adalet Divan�’n�n Kar �la t�rmas�

Öncelikle her iki mahkemede de sadece devletler 

taraf olarak kabul edilmektedir. Hususen islami kim-

liği sebebi ile hukuku tecavüze uğrayan, üye olmayan 

bir devlet içerisindeki müslüman azınlığın başvurusu 

yahut bireysel bir başvuru kabul edilmemektedir. 

Mahkemenin ilgili devletin uluslararası hukuka ay-

kırı hak ihlallerini tespit etmesi bile Dışişleri Bakanları 

Konferansının siyaseten elini güçlendirir ve mütecaviz 

ülkeye karşı hep birlikte daha etkili yaptırımların uy-

gulanmasına dayanak teşkil edebilir. Bu tür bir mah-

kemenin ideal noktada bireysel başvuruya açılması ve 



78 DEAL HUKUK  

Hukukçular Derneği

Makale

akredite kabul edilecek Sivil Toplum Kuruluşlarının 

bazı şartlarda ve birtakım meseleleri Divanın huzuru-

na tespit mahiyetinde bile olsa getirebilmeleri imkanı 

sağlanmalıdır. 

Divan üyelerin seçimi açısından kıyaslandığında 

Uluslararası Adalet Divanı’nın üyeleri Genel Kurul-

da ve Güvenlik konseyinde oyların salt çoğunluğunu 

alan adaylardan seçilmektedir. Güvenlik Konseyi, veto 

hakkına sahip daimi 5 üyesi ve adaletsizlik noktasında 

kabarık sicili göz önüne alındığında adaletin dağıtıcı 

konumundaki divan üyelerinin seçiminde söz sahibi 

olmasının kabul edilemez bir durumdur. İslam Adalet 

Divanı’nda Hakimlerin daha adil bir tercih olarak ola-

rak tüm üyelerin temsil edildiği ve bir nev’i fi ili Genel 

Kurul olan Dışişleri Bakanları Konferansı’nın salt ço-

ğunluğu ile seçimi olumlu bir tercihtir.

Uluslararası Adalet Divanı adına bir başka handi-

kap, hem Divan’ın Hem de Güvenlik Konseyi’nin aynı 

konuda bağlayıcı karar alabilme yetkisinin olması 

durumudur. Bunun nedeni BM mevzuatında bunun 

yeterince açık belirtilmemesidir. Burada fi ili olarak 

Uluslararası Adalet Divanı divanı kararları karşısın-

da Güvenlik Konseyi’nin bir üstünlüğünün olduğu 

söylenebilir. Zira idari yapısı sebebiyle toplanma ve 

karar alma usulü daha hızlıdır. Özellikle BM şartına 

göre “bir devletin uluslararası sorumluluğuna aykırı 

bir davranış içine girip girmediği ve zararın tazmini 

hususu Divan’ın yetkisinde olmasına rağmen özellik-

le soğuk savaş sonrası dönemde herhangibir Divan 

kararına dayanmadan bir yasama ve yargı organı gibi 

hareket edip bazı varsayım ve şüphelerden hareketle 

yaptırım kararları alabilmiştir.1 Gü-

venlik Konseyi’nin İsrail sözkonusu 

olduğunda ise takındığı çifte 

standart ortadadır. Ma-

lesef Uluslararası Adalet 

Divanı’nın da Güvenlik 

Konseyi’nin bu tür ka-

rarlarına karşı “esasa yani içeriğe dayanan bir incele-

me yapamayacağı” içtihadı ile “çalıyı dolanmayı” ter-

cih ettiği anlaşılmaktadır.

Diğer önemli bir fark da Uluslararası Adalet 

Divanı’nın her ne kadar çatışmaktan kaçınsa da Gü-

venlik Konseyi gibi bir yaptırım gücüne sahip olabil-

mesidir. İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde ise Güvenlik 

Konseyi gibi bir yaptırım gücü olan Yürütme organı 

olmadığı için İslami Adalet Divanının yaptırım gücü 

sadece itibari düzeyde kalmaktadır.

Uluslararas� slami Adalet Divan� Ve 
Türkiye’nin Durumu

Türkiye, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta 

ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansına katılarak 

Teşkilatın kurulması kararına iştirak ettiği için Kuru-

cu üyelerden sayılsa da kuruluş tarihinden 2008 yı-

lına kadar Teşkilatın Kurucu Şartını imzalamamıştır. 

Uzun süre devam eden bu durum karşısında 

Türkiye’nin 1 Ocak 2005’te Teşkilatın Genel Sekreter-

liğini üstlendikten sonra ilk iş olarak Teşkilat şartının 

güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Güncelleme 

ile özellikle Teşkilat Şartına imzacı devletlerin çekince 

koyabilme imkanı sağlanmıştır. 

Türkiye, Mart 2008’de kabul edilen yeni şartı, 

Haziran 2008 tarihinde çekince ile imzalamıştır. Her 

ne kadar muhalefet partileri “Esirgeyen ve Bağışla-

yan Allah’ın adıyla” başlayan bir anlaşmanın laikliğe 

aykırı olacağı gibi bir savla karşı çıkmış olsa da, Şart 

23/02/2012 tarih ve 6280 sayılı Kanun ile TBMM’de 

onaylanmıştır.

Sözkonusu çekince ile “Türkiye’nin Şart’ı 

Anayasası ve kanunları ile uluslararası an-

laşmalardan kaynaklanan yükümlülük-

lerine uygun olarak yorumlayacağını ve 

uygulayacağını” belirtmiştir. 

Onaylanan bu yeni şartın 14. Madde-

si ile de Uluslararası İslami Adalet Diva-

nı, Teşkilat’ın asli organı olarak kabul 

edilmiştir. Bu durumda Mahkemenin 

vereceği kararların da bu şerh ile ka-

bulü yönünde çekince konularak 

Mahkemenin kuruluş tüzüğünün 

de imzalanabileceği söylenebilir.
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Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin gelişmesidir. Dr. Alexis Carrel

Her ne kadar çekince ile imzalandığında problem 

teşkil etmeyecekse de, mahkemenin ana kaynaklardan 

olarak belirttiği İslam Şeriatine dayanarak vereceği ka-

rarların içhukuk düzenimizi ihlal edeceği iddiası ola-

caktır. 

Bunun için Türkiyenin halihazırda taraf olduğu 

Uluslararası Adalet Divanının bazı kararlarında İslam 

Hukukundan da faydalandığı ve atıf yapıldığı söyle-

mek gerekir.2 Aslında uluslararası bir mahkemenin 

dünyanın belli başlı üç hukuk sisteminden birisi olan 

İslam Hukukundan faydalanması kadar da doğal bir 

şey yoktur. Türkiyenin taraf olduğu bir sözleşmeye 

göre İslam Hukuku’na atıfl a uyuşmazlık çözümünün 

yapılabilmesi, evleviyetle Uluslararası İslam Adalet 

Divanı’nın da yargı yetkisinin kabul edilebileceğini 

göstermektedir. 

Keza Uluslararası Adalet Divanı’nın verdiği karar-

lara baktığımızda, Uluslararası İslam Adalet Divanı 

önüne de sınır uyuşmazlıkları, uluslararası sözleşme-

lere dayalı vatandaşlık bağları, deniz hukuku ve suç-

luların iadesi gibi meselelerin çoğunlukla taşınacağı 

öngörülebilir. Bu tür sorunlar da genellikle ikili ve çok 

tarafl ı anlaşmalar, teamül ve tatbikat çerçevesinde çö-

züleceğini söylemek mümkündür.

SONUÇ 

Divanın kuruluş tüzüğü karşılaştırmalı olarak 

baştan sona incelendiğinde bir çok maddesi ile BM 

Uluslararası Adalet Divanı tüzüğünün benzer bir kop-

yası olduğu görülecektir. Bunun yerine, yeni üyelerle 

birlikte geniş çaplı bir istişare ile İslamın emrettiği ve 

doğasında olan adaleti tesis gayesi ve ruhu ile tüzüğün 

yeniden kaleme alınması uygun olacaktır. Bu çerçeve-

de Hakim sayısı artırılmalı, yalnızca devletlerin taraf 

olması kuralı yerine bireysel başvuru ile STK’ların da 

davacı olması sağlanabilmelidir.

Bu çerçevede hazırlanak yeni tüzüğün öncelik-

le Türkiye tarafından imza edilmesi gerekmektedir. 

Özellikle Türkiye’nin Teşkilat içerisindeki etkin konu-

munu da kullanarak başlatılacak bir imza hareketinin, 

Türkiye’nin kendi etki alanındaki İslam ülkelerinde de 

olumlu yansıması olacak ve Mahkemenin yürürlüğe 

girmesi yönünde önemli bir adım atılabilecektir.

“Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayan-

mayan kuvvet zalimdir.” sözünden hareketle, özellikle 

soğuk savaş sonrasında Uluslararası Adalet Divanı’nın 

kuvvetli olmasına rağmen adalete dayandığını söy-

lemek mümkün değildir. Bölgesel bir alternatif ola-

rak İslam Adalet Divanı’nın da adalete dayansa da 

Teşkilat’a ait bir etkili bir yürütme organı olmadan 

kuvvetli olacağını söyleyemek zor olacaktır. 

Her şeye rağmen Mahkemenin teşekkülünün sade-

ce İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kurumsalllaşmasını sağ-

laması olarak değil, İslam dünyası adına da psikolojik 

bir sınırın aşılması olarak görmek ve sonuna kadar 

desteklemek gerekir.

Ömer Bin Abdulaziz ’in (R.A.) 22 aylık Halifelik 

süresinde İslam medeniyetini şaha kaldıran ve 5. Raşit 

Halife unvanını almasını sağlayan temel unsur adaleti 

olmuştur. Bir dirhem adalet, koskoca bir medeniyeti 

ayağa kaldırmıştır. 

Böyle bir adaletin yeniden tesisi için gayret etmek 

[Adl]’in kulları olarak boynumuza vebaldir.

ULUSLARARASI ADALET D VANI ULUSLARARASI SLAM  ADALET D VANI

BA LI ORGAN ZASYON Birle mi  Milletler slam birli i Te kila  

ÜYE ÜLKE SAYISI 193 57

MERKEZ Lahey, Hollanda Kuveyt

HAK M SAYISI 15 7

HAK MLER N GÖREV SÜRES 9 YIl 4 YIl

HAK MLER N SEÇ M Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi Genel Kurul

TOPLANTI YETER SAYISI 11 5

KARAR YETER SAYISI 9 Oyçoklu u

YETK S Yarg�lama, Dan� ma Yarg�lama, Dan� ma, Hakemlik

BA IMSIZLIK Benzer hükümler ile sa lanm�  Benzer hükümler ile sa lanm�

TARAFSIZLIK Benzer hükümler ile sa lanm� Benzer hükümler ile sa lanm�

KARARA T RAZ Kesin Kesin

YARGILAMANIN YEN LENMES 10 Y�l içinde Mümkün 10 Y�l içinde Mümkün 

YAPTIRIM Güvenlik Konseyince al�nacak karar ve Tedbirler  bari bir Yap  r�m
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Giri

B
u makalemizde, daha ziyade Bankalar tarafın-

dan kullanılmakta olan ipotek teminatıyla ilgili 

genel bilgiler sunularak, ipoteğin Bankacılık uygula-

malarına yönelik özellikleri, ipotek çeşitleri ve ipotek 

çeşitlerinin takip hukukuna etkileri zikredilecektir. 

Genel Bilgiler

İpotek; mahiyeti gereği tüm Bankalar ve Kredi 

Kuruluşları nezdinde yaygın bir teminat çeşidi olarak 

kullanılmaktadır. Bu teminat çeşidi ile, gerek bizatihi 

kredi yoluyla fi nansmanı sağlanan taşınmazların risk-

leri; gerekse Banka müşterilerinin Kurumsal (Ticari) 

riskleri teminat altına alınabilmektedir. Bu açıdan, 

ipotek teminatı Bankacılık uygulamasında çok sık 

kullanılmaktadır.

Taşınmazların ipotek altına alınmasıyla, esasen 

atıl vaziyetteki gayrimenkul yatırımları dolaylı olarak 

ekonominin hizmetine sunulmakta, krediler için ek 

bir kaynak yaratılmaktadır. Bu nedenle, ipotek mü-

essesesi, kredilerini teminat altına alması bakımından 

Bankalarla birlikte, müteşebbisler (müşteriler) ve hat-

ta ticari hayatın düzenlenmesinde birinci derecede 

sorumlu olan Devlet açısından da önemli bir kredi 

argümanı olmaya devam etmektedir.

pote in tan�m�

İpotek, Medeni Kanunumuzun 850 ve devamı 

maddelerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Me-

deni Kanunumuzda ipoteğin genel bir tanımı yapıl-

mamış, “Taşınmaz rehni”nin bir alt türü olduğu” 

ifade edilmek suretiyle tanımdan ziyade işlevsel özelli-

ğine dikkat çekilmiştir. Keza, MK 881.maddesinde de 

tariften ziyade, ipoteğin genel özellikleri belirtilmiştir 

“ Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla 

beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi 

bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.”

Tapu Kanununda ve Tapu Sicil Tüzüğünde de ipo-

teğin genel bir tanımı yapılmamıştır. Doktrinde ve 

Yüksek Mahkeme Kararlarında ipotek “Halen mevcut 

veya ileride mevcut olabilecek bir alacağın teminini 

sağlayabilmek için, taşınmazın malikinin uhdesin-

den çıkmadan teminat altına alınması”; ”Hak sahi-

bine, alacağını bir taşınmaz malın değerinden elde 

etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak” şeklinde ta-

rifl endirilmiştir. (HGK. E 2007/14-327; K: 2007/330; 

Reşat Kaynar,:Türk Medeni Kanununa göre rehin hu-

kuku, 1967)

Kredi Kararlar�

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 51.maddesine 

göre, “Bankaların Kredi açma yetkisi Yönetim Kurul-

larına aittir”. Yönetim Kurulları, münhasıran kendile-

rine ait olan kredi açma yetkilerini mevzuata uygun 

olarak Kredi Komitelerine ve/veya Genel Müdürlük 

Birimlerine devredebilir. 01.11.2006 tarih ve 26333 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi 

İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ile, kredilerin tahsis 

yetkisinin ne şekilde ve hangi Komitelere devredile-

ceği, kredi açılmasında nelere dikkat edileceği detaylı 

bir şekilde açıklanmıştır. 

BANKACILIK UYGULAMASINDA

İPOTEK TEMİNATI

Av. Mesut TORAMAN
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Her şehrin bir ruhu vardır. 

Bir kredinin açılması, beraberinde o kredinin han-

gi tür teminatla kullandırılacağının da belirlenme-

sini gerektirmektedir. (Yönetmelik, 5.madde). Dolayısı 

ile bir kredinin tahsis edilmesiyle birlikte, bu kredinin 

ipotek teminatı ile kullandırılacağı da kredi tahsis aşa-

masında belirlenmektedir. Kredilerin, Kredi Komite-

leri tarafından alınan teminat şartlarına uygun şekilde 

kullandırılmamış olması, yahut herhangi bir teminat 

alınmaksızın kullandırılması; verilen kredilerin geçer-

sizliğini değil, Bankaların sermaye yeterlilik rasyoları-

nın zayıfl aması ve kredi kararla-

rıyla mevcut durumun örtüşme-

mesi halinde BDDK tarafından 

ilgili Banka’ya idari yaptırımlar 

uygulanması sonucunu doğur-

maktadır.

potek taraflar�

Bankaların ipotek işlemle-

rinde genellikle 2 yahut 3 taraf 

bulunmaktadır. Bunlar 

1- Alacaklı (Banka); 

2- İpotek veren (Malik) ve 

3- Lehine ipotek verilen 

(Borçlu)’dur. 

Malik, münhasıran kendi 

borcundan dolayı taşınmazını 

ipotek veriyorsa bu durumda 

“Banka-İpotek veren” şeklin-

de 2 taraf; Malik, üçüncü şa-

hıs yahut şirketlerin Banka’ya 

olan borçlarına karşılık taşınmazını ipotek veriyorsa 

“Banka-İpotek Veren-Borçlu” olarak 3’lü ilişki mey-

dana gelmektedir. Her bir ipotek sözleşmesinde, bu 

ilişkilere detaylı bir şekilde yer verilmektedir.

potek Sözle meleri

İpotek sözleşmeleri (akit tabloları); esasen Banka 

ile Malik arasında düzenlenmiş olan sözleşmeler-

dir. Tapu huzurunda yapılacak merasime, Banka ve 

Malik’in katılması yeterli olmaktadır. İpotek, üçüncü 

kişinin borçlarına karşılık verilmiş olsa bile, lehine 

ipotek verilen (şahıs yahut Şirket)’in tapu işlemle-

rine bir dahli olmamaktadır, tapudaki işlemler esna-

sında bu kişilerden herhangi bir imza alınmamaktadır. 

İpotek sözleşmelerinde, tesis edilen ipoteğe ilişkin 

her türlü hüküm geniş bir şekilde yer almaktadır. Hu-

susiyetle ipoteğin tarafl arı, ipoteğin cinsi, tutarı, para 

cinsi, varsa faiz oranı, ipoteğin derecesi, temerrüt du-

rumunda uygulanacak hükümler, tarafl arın tebligata 

esas adresleri gibi hususlar ipotek sözleşmelerinde yer 

almaktadır. İpotek sözleşmeleri, her Banka tarafından 

ayrı ve şablon bir şekilde belirlenmektedir. 

İpotek işlemlerinde, tarafl arın mutabık kaldık-

ları sözleşmeyi imzalayarak Tapu Müdürlüklerine 

vermeleri, Tapu Sicil Memuru 

tarafından bu hükümlerin ay-

nısının ipotek işlemlerinde kul-

lanılmakta olan özel bir Resmi 

Senede (Ambar Stok No: 139) 

aynen geçirilmesi, bu belgenin 

nihai olarak tarafl arca imzalan-

ması ve Tapu Memuru+Tapu 

Müdürü tarafından onaylanması 

şeklinde bir süreç vardır. Ancak, 

tarafl arın Tapu Müdürlüğüne 

sundukları sözleşmelerin, bir 

kez de Tapu Memuru tarafından 

özel resmi senede geçirilmesi 

hem çok zaman alan ve hem de 

yazım yanlışlıkları meydana ge-

tiren bir uygulama olduğundan, 

hemen hemen tüm Bankalara, 

Tapu Kadastro Genel Müdürlü-

ğü tarafından “resmi senetlerin 

haricen düzenlenmesi” husu-

sunda yetki verilmiştir. Bu saye-

de Bankalar, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafın-

dan kullanılmakta olan Şablon belgelere (ipotek resmi 

senetlerine) sözleşmeleri dercetmekte ve zamandan 

tasarruf sağlanmaktadır.

26.01.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 

5831 sayılı Kanunun 1.maddesi ile, Tapu Kanununun 

26.maddesine bir fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkra ile, 

“Bankalar tarafından açılacak tüm kredilere karşılık 

teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri-

nin, tarafl arın istemi halinde resmi senet tanzim edil-

meksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefi lleri arasında 

yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, tapu 

sicil müdürlüklerince tapuya tescil edilir.” hükmü ge-

tirilmiştir. 
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Getirilen bu düzenleme Tapu Müdürlüklerinde ya-

pılan ipotek işlemlerine sürat ve kolaylık getirmesine 

rağmen, Bankalar tarafından bu uygulama benimsen-

memiştir. Bunun nedeni, normal ipotek işlemlerin-

de düzenlenen resmi senetlerin üst kısımlarına Tapu 

Memurları tarafından taşınmazla ilgili çok detaylı 

takyidat bilgileri yazılırken yeni uygulamada ipotek 

sözleşmesinin/kredi sözleşmesinin tasdik edilmesi ve 

bu bilgilerin tümünün yer almaması, ipotek onama iş-

leminin bizatihi ipotek akit tablosu üzerine değil ayrı 

bir yazı ile yapılması, müşteriye özel düzenlenen kredi 

sözleşmelerinin tapu müdürlüklerine verilmek duru-

munda kalınması ve yeni düzenlemeye alışık olmayan 

İcra Müdürlüklerinin ipotek takiplerinde eski alışkan-

lık ile “ipotek akit tablosu” şablonundaki ipotek söz-

leşmelerini istemeleridir. 

Ekspertiz lemleri

Bankalar, ipotek işlemleri esnasında, teminata al-

dıkları taşınmaza ilişkin bir ekspertiz raporu da temin 

ederler. Seçilecek ekspertiz fi rmalarının belirlenmesi, 

rapor içeriğinin tesbit edilmesi, değerleme raporunda 

dikkat edilecek hususların Tümü, 1 Kasım 2006 tarih 

ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka-

lara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetki-

lendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile 

belirlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre; Ekspertiz faaliyeti neticesinde 

bir taşınmazın Gerçeğe Uygun Değer”i takdir edilir. 

Gerçeğe uygun değer; “bir varlık veya yükümlülüğün 

organize piyasalarda işlem gördüğü değeri, böyle bir 

organize piyasa bulunmaması veya organize piyasa-

da bu değerin oluşmaması durumunda ilgili varlığın 

el değiştirmesine … ilişkin olarak bilgili ve istekli ta-

rafl arın karşılıklı pazarlık ortamında muvazaadan ari 

olarak birbirlerine teklifte bulunacakları değer”dir.

Gayrimenkul Değerleme Firmalarında rapor dü-

zenlemeye yetkili kişiler “en az dört yıllık lisans dü-

zeyinde öğrenim görmüş, bankacılık, bağımsız dene-

tim, sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik 

de dahil olmak üzere değerleme konularında en az üç 

yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt 

içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından 

verilen mesleki yeterlilik sertifi kalarına sahip olan 

kişiler”den oluşmaktadır. (Yönetmelik 3/ı)

Değerleme Kuruluşlarının, Anonim Şirket şeklinde 

kurulmuş olması; hizmet verdiği Bankalar ile herhangi 

bir organik bağının bulunmaması; işlemlerini mesleki 

özen ve titizlik ile yerine getirmeleri, kalite güvence 

sistemlerini kurmuş olmaları ve meydana gelebilecek 

zararların tazmini zımnında “Mesleki Sorumluluk Si-

gortası yaptırmaları şarttır. 

potek çe itleri

Bankalar tarafından Teminat amacıyla alınan ipo-

tekler, genel olarak iki çeşittir. Bunlardan birisi Kesin 

Borç ipoteği (Anapara ipoteği-karz ipoteği-kapital 

ipoteği); diğeri ise Teminat İpoteği (Limit ipoteği-

Maximal ipotek)’dir. 

i. Kesin borç ipoteği; (Anapara-Karz ipoteği)

İpoteğin kurulduğu esnada teminat altına alınmak 

istenen alacağın cinsi ve miktarı belli ise, tarafl ar diler-

se “kesin borç ipoteği” tesis edilebilir. Bu ipotek türü, 

MK 851.maddenin ilk cümlesinde yer almıştır. “Ta-

şınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli 

bir alacak için kurulabilir”. Bu tür ipotekler, Banka ile 

müşterisi arasında doğmuş, mevcut ve belirli bir ticari 

ilişki için kurulabilir. Bu nedenle, anapara ipotekle-

ri daha çok karz, ödünç şeklinde verilen alacaklar ile 

Bankaların bir kereye mahsus kullandırdıkları kredi-

ler için tesis edilmektedir.

Bu tür ipoteklerin Bankalara sunduğu temel avan-

taj, ipotek akit tablolarında doğmuş ve mevcut bir 

alacağa ilişkin borçlunun borç ikrarı mevcut oldu-
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ğundan, takip aşamasında borçluya icra emri gönde-

rilebilmektedir. Böylece, takibe yapılan itiraz takibi 

durdurmamakta, borçlu icranın geri bırakılmasına 

yönelik bir karar getirmedikçe, icra takibine ve satışa 

devam edilmektedir. 5582 sayılı yasa ile, İİK 149/a’ya 

eklenen bir fıkra uyarınca, tehir-i icra taleplerinde 

borçlular tarafından Mahkemeye depo edilmesi ge-

reken teminat tutarı, Konut fi nansmanından kaynak-

lanan ipotek takiplerinde alacak miktarının %30’una 

yükseltilmiştir. Bu da, kesin borç ipoteğinden kaynak-

lanan alacakların takibine yönelik itirazları en aza in-

dirmek için getirilmiş bir düzenlemedir.

Kesin borç ipoteklerinin ala-

caklı Bankalara sunduğu başka bir 

avantaj ise, güvence altına alınan 

alacağın kapsamına ilişkindir. Kesin 

borç ipotekleri, mahiyetleri itibariy-

le mevcut ve belirli bir alacak iliş-

kisine istinaden tesis edildiğinden, 

ipotek resmi senedinde belirtilen 

asıl alacağa ilave olarak, MK.875. 

maddede zikredilen takip giderleri, 

sözleşme (akdi) ve temerrüt faizle-

rini de güvence altına alır. Anapara 

ve MK 875.maddede zikredilen faiz 

ve masraf toplamları, akit tablosun-

da belirtilen alacak tutarını aştığı 

durumda dahi, aşan kısım ipoteğin 

güvencesi altındadır.

Bu avantajlarla birlikte, kesin 

borç ipoteklerinin Bankalar ve müş-

terileri açısından önemli bir deza-

vantajı da bulunmaktadır. Bu tür ipoteklerin, sadece 

doğmuş ve mevcut bir alacak için kurulmasının so-

nucu olarak, bu ipotekler ipoteğe konu olmayan diğer 

krediler ve borçlar için güvence oluşturmamaktadır. 

ii. Teminat ipoteği (Limit ipoteği-Maximal ipo-

tek)

Bu ipotek türü, MK 851.maddenin ikinci cümle-

sinde yer almaktadır.. “Alacağın miktarının belli ol-

maması hâlinde, alacaklının bütün istemlerini karşı-

layacak şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst 

sınır tarafl arca belirtilir”. 

Bu tür ipotekler, alacaklı (Banka) ile Borçlu (müş-

teri) arasında doğmuş ve doğabilecek olan her türlü 

risklerin teminatı teşkil etmek üzere tesis edilmekte-

dir. Bu tür ipoteklerde herhangi bir somut ticari iliş-

kiden ve borcun temel kaynağını meydana getiren 

sebeplerden bahsedilmez. Genel mahiyetteki ibareler 

kullanılır, gerek geçmiş riskler ve gerekse ipoteğin te-

sisinden sonra meydana gelebilecek olan risklerin tü-

münün ipoteğin teminatı altında olacağı belirtilir. 

Bu tür ipoteklerin paraya çevrilmesinde, Kesin 

borç ipoteklerinde olduğu şekilde “icra emri” gönderi-

lemez, ödeme emri gönderilir., Ancak, İİK 150/ı uya-

rınca “Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli 

kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir krediyi 

kullandıran tarafın ibraz ettiği ipo-

tek akit tablosu kayıtsız ve şartsız 

bir para borcu ikrarını ihtiva etmese 

dahi, krediyi kullandıran taraf, kre-

diyi kullanan tarafa ait cari hesabın 

kesilmesine .. ilişkin hesap özetinin 

… ipotek akit tablosunda belirtilen 

adrese gönderilmek suretiyle tebliğ 

edildiğini veya 68/b maddesi gere-

ğince tebliğ edilmiş sayıldığını gös-

teren noterden tasdikli bir sureti icra 

müdürüne ibraz ederse icra müdürü 

149 uncu madde uyarınca işlem ya-

par” hükmü uyarınca, Bankalar bu 

tür Teminat ipoteklerinde öncelikle 

hesap özetini havi ihbarname gön-

derip alacaklarını kesinleştirmek 

suretiyle 149.maddeye uygun şekil-

de icra emri gönderebilir.

potek çe itlerinin de erlendirilmesi

Tüketici Kredilerinden kaynaklanan ve bir seferli-

ğine tesis edilen ipoteklerin “Kesin borç ipoteği” şek-

linde alınması pratik olmakla birlikte, özellikle sürekli 

ticari ilişki içerisinde bulunulan müşteriler için “Temi-

nat ipoteği” alınması gerek Bankalar ve gerekse müşte-

rileri açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Banka-

lar; icra emri gönderilebilmesi, masraf ve faizlerle sair 

kredi giderlerinin ipotek tutarlarına ilave edilebilmesi 

avantajına karşılık, ipoteklerin işlem (proje) bazlı tesis 

edilmesi nedeniyle “Kesin borç ipotekleri”ne fazla rağ-

bet etmemektedir.

potek sözle melerinde, 
tesis edilen ipote e ili -
kin her türlü hüküm geni  
bir ekilde yer almakta-
d�r. Hususiyetle ipote in 
taraflar�, ipote in cinsi, 
tutar�, para cinsi, varsa 
faiz oran�, ipote in dere-
cesi, temerrüt durumun-
da uygulanacak hüküm-
ler, taraflar�n tebligata 
esas adresleri gibi husus-
lar ipotek sözle melerin-
de yer almaktad�r.
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Bankalar tarafından tesis edilen ipoteklerin belirli 

bir ticari ilişkiye matuf olarak alınan kesin borç ipoteği 

mi, yoksa genel mahiyette tesis edilen Teminat ipoteği 

mi olduğu, ipotek sözleşmelerinin incelenmesiyle 

ortaya çıkacaktır. İpotek alacağının kapsamına yöne-

lik bu ayırım, özellikle takip hukuku açısından büyük 

önem arzetmektedir. Bir durumda, ipotek tutarı değiş-

ken olmakta, bu tutara ilaveten faiz, masraf ve vekalet 

ücretleri ayrıca dahil edilebilmekte (kesin borç ipote-

ği); diğer durumda, faiz, masraf ve vekalet ücretleri 

ipotek tutarı kapsamında bulun-

duğundan, ipotek bedelini aşan 

şekilde talepte bulunulamamakta-

dır (teminat ipoteği). Keza, kesin 

borç ipoteği türündeki ipoteklerde 

icra emri gönderilebilmekte, temi-

nat ipoteği türü ipoteklerde ise ya 

ödeme emri gönderilmekte, yahut 

da İİK 150/ı uyarınca hesap özeti 

gönderilmek suretiyle alacağın ke-

sinleştirilmesi gerekmektedir.

Bu ayırıma ilişkin bazı Yargıtay 

Kararları aşağıda sunulmaktadır.

 İcra emrinin dayanağı ipotek 

akit tablosu doğmuş ve doğacak bir 

alacağın teminatı olarak değil, akit 

tablosunda tutarları belirtilen 19 

adet fatura borcunun teminatı ola-

rak düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

Takip dayanağı ipotek akit tablosu 

içeriğinden, ipoteğin kayıtsız şart-

sız bir para borcu ikrarını içerdiği, 

kesin borç ipoteği olduğu ve takip 

tarihinde alacağın muaccel hale gel-

diği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 

memurlukça borçluya icra emri gönderilmesi yasaya 

uygundur. (Yarg. 12.HD. E. 2005/916; K. 2005/3650)

 İpotek akit tablosunun kesin borç niteliğinde 

olmadığı, ayrıca senede bağlanan alacağın teminatı 

olarak verildiği anlaşılmasına göre, alacak miktarının 

belirlenmesi açısından alacaklının genel mahkemede 

dava açması gerekir. Bu nedenle borçlu hakkında ipote-

ğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamaz. (Yarg. 

12 HD. E. 2003/24460, K. 2004/1725) .

 Takip dayanağı ipotek akit tablosu kesin borç 

ipoteği niteliğinde bulunmamaktadır. Cari hesabın ke-

silmesine veya kredi hesabının muaccel kılınmasına ya 

da nakit olmayan krediye ilişkin tazmin talebinin noter 

kanalıyla kredi borçlusuna gönderilmesi halinde, borç-

luya karşı yapılan icra takibinde icra emri gönderil-

melidir. (Yarg. 12.HD. E. 2004/9468; K. 2004/14580)

 Davacı banka ile borçlu arasında düzenlenen 

borçlanma sözleşmesinin 17. maddesine göre taşınmaz 

üzerinde 171.449.400.- TL’lık ipotek tesis edilmiştir. 

İpotekli borç miktarı 171.449.400.- TL. olarak kabul 

edildiğinden tarafl ar arasındaki ilişki sonucu daha 

fazla borç doğmuş ve bu husus söz-

leşme ile yüklenilmiş olsa bile gay-

rimenkulun sorumlu olduğu miktar 

kararlaştırılan miktardır. İpotek 

kesin borç ipoteği olup faizsiz oldu-

ğu kararlaştırılmış olsa bile borçlu 

temerrüde düşürülmüşse alacaklı 

faiz isteybilir. (….)Bu durumda 

mahkemece borçlunun temerrüde 

düşürülüp düşürülmediği araştı-

rılarak, temerrüde düşürülmüşse 

171.449.400.- TL. alacağın satış 

tarihine kadar işleyecek faiziyle bir-

likte davacı bankaya ayrılmasına, 

aksi halde davanın reddine karar ve-

rilmesi gerekirken yazılı şekilde hü-

küm kurulmasında isabet görülme-

miştir. (Yarg. 19.HD. E. 1997/7887 

K. 1997/10322.

potek tesis edilecek para cins-
leri

Eski Medeni Kanunumuzun 

766.maddesi “Gayrimenkul rehni, ancak muayyen bir 

alacak için miktarı Türk parasiyle gösterilerek tesis 

olunabilir” şeklinde iken, 1990 yılında ilave edilen 

766/a maddesi “Yabancı para üzerinden gayrimenkul 

rehni tesisi, vadesi 5 yıl ve daha fazla olan dış kay-

naklı krediler için mümkündür” şeklinde düzenlen-

miştir. Bu dönemde Bankaların lehe aldıkları ipotek-

ler, (dış kaynaklı krediler haricinde) zorunlu olarak 

Türk Lirası olarak tesis edilebilmiştir. 

Yeni Medeni Kanununumuzun 851.maddesi ile, 

Bankaların yabancı para üzerinden yahut yabancı 

Bankalar taraf�ndan te-
sis edilen ipoteklerin 
belirli bir ticari ili kiye 
matuf olarak al�nan ke-
sin borç ipote i mi, yok-
sa genel mahiyette tesis 
edilen Teminat ipote i 
mi oldu u, ipotek sözle -
melerinin incelenmesiyle 
ortaya ç�kacakt�r. 
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Şehirler bir çağda yapılır, bir saatte yıkılırlar. Seneca

para ölçüsü ile verdikleri krediler için, yabancı para 

cinsi ipotek tesisi mümkün hale getirilmiştir. Bu ne-

denle, Bankalar döviz kredilerinde (ödeme vadesinin 

uzun olduğu ve kur riskinin yüksek olduğu durumlar-

da) ipoteklerini yabancı para olarak tesis etmektedir-

ler. TL cinsi alınan ipotekler ise, Banka müşterilerinin 

gerek TL ve gerekse Döviz cinsi alacaklarına teminat 

teşkil ettiğinden, uygulama alanı daha fazladır. 

potekli ta �nmazlar�n devri

MK 888.maddesine göre, “İpotekli taşınmazın 

devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun so-

rumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana 

getirmez. Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacak-

lı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl 

içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borç-

lu borcundan kurtulur”. 

 

İpotekli bir taşınmazın üçüncü kişilere satılması, 

bağışlanması yahut trampa edilmesi gibi durumlarda, 

yapılan bu işlemler ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü tara-

fından ipotek alacaklısı Banka’ya bildirilir. Bu durum-

da, Banka tarafından önceki malik’e Noter marifetiyle 

bir ihtarname gönderilerek, ipotek veren’in Bankaya 

karşı olan (ipotek kapsamı dışındaki) şahsi sorumlu-

luğunun aynen devam ettiği bildirilir. 

İpotek tesis giderleri ;

Bankalar ve kredi kuruluşları lehine tesis edilecek 

ipotekler, 02.01.2004 tarih ve 5035 sayılı Yasa’nın 

Harçlar Kanununun 123.maddesine eklediği bir bend 

gereği, Damga Vergisi ve Harç’tan muaf hale getiril-

miştir. (Kredi Kuruluşları dışındaki alacaklılar lehine 

tesis edilen ipoteklerde, ipotek tutarı üzerinden Binde 

3.96 oranında tapu harcı ve Binde 8.25 oranında dam-

ga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir. (Toplam: 

% 1,22)

Sonuç ve De erlendirme

İpotek teminatı, Bankaların kredi risklerine karşı-

lık aldıkları teminatların çok büyük bir kısmını oluş-

turmaktadır. İpoteğin paraya çevrilmesinin uzun bir 

süreç olması, borçluların bu süreci uzatmaya matuf 

girişimleri ve diğer olumsuzluklar dikkate alındığında 

dahi, neticede bir “taşınmaz” teminatı sözkonusu ol-

duğundan, bu teminat Bankalarca tercih edilmektedir. 

Özellikle döviz kredilerine karşılık alınmış ipo-

teklerde; döviz fi yatlarının artması; buna paralel borç 

miktarının da yükselmesi; kriz ortamlarında (çoğu 

kez) gayrimenkul fi yatlarının düşmesi nedeniyle, ipo-

teklerin alacağın tamamını karşılamaması riski her 

zaman Bankalar açısından ciddi bir risk meydana 

getirmektedir. Bu nedenle, Bankalar çoğu kez taşın-

mazların değerinin belirli bir yüzdesini (%70 civarı) 

fi nanse etmek suretiyle bu riski bertaraf etmeye ça-

lışmaktadır. Keza, Teminat ipoteklerinin alınmasında, 

ipotek miktarları risk tutarlarının üzerinde (genelde 

1.5-2 katı fazla) alınmaktadır. 

Bankaların kredilerine karşılık aldığı ipotekler, ne-

redeyse sürekli olarak BDDK murakıpları tarafından 

denetlenmektedir. Alınan ipoteklerin kredi kararla-

rına uyumlu olup olmadığı, enfl asyon, kur ve piyasa 

riskinden etkilenip etkilenmedikleri, düzenlenen eks-

pertiz raporlarının içeriği ve güncelliği, sigorta edilip 

edilmediği gibi hususlar sık sık gözden geçirilmekte-

dir. Hatta zaman zaman Banka kayıtlarındaki teminat 

bilgileri, direkt Tapu Müdürlüklerine yazılan yazılarla 

teyid edilmekte; Bankaların teminat kalitesi sürekli 

kontrol altında tutulmaktadır. 

Banka ipoteklerinin teminat yüzü ön planda ol-

makla birlikte, bu ipotekler bazı sermaye piyasası 

araçlarına da kaynak teşkil etmektedir. Bunlardan en 

önemlisi, “İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler”dir. 

Bankalar ve İpotek Finansman Kuruluşları tarafından, 

teminata alınan ipotekler karşılık gösterilerek ihraç 

edilecek borçlanma senetlerinin, önümüzdeki yıllarda 

ülkemizin Sermaye Piyasalarında önemli bir yer tuta-

cağı beklenmektedir. Ancak, bu menkul kıymetlerin 

iyi yönetilememesi; varlığa dayalı ihraç edilen bu kıy-

metlerin ikincil, üçüncül, dördüncül piyasalarda “sa-

nal” getiriler için kullanılmaya çalışılması, geçtiğimiz 

yıllarda yaşanan ABD merkezli “Mortgage” krizi gibi 

krizlere de yol açabilecektir. Bu noktada, Sermaye Pi-

yasası düzenleyicisi olan SPK ve Bankaların denetim 

mercii olan BDDK’ya büyük görev düşmektedir.
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N
ewton hakkında çoğu 
zaman şunlar söylenir: 

Elmanın, ağaçtan (kafasına) düş-
tüğünü görmüş ve elmanın yerçe-
kimi sebebiyle düştüğü sonucuna 
ulaşarak yer çekimini keşfetmiş ya 
da prizmanın saydam ışığı renkli 
ışıklara ayırdığını bulmuştur.

Yerçekiminin varlığı 
Newton’dan yüzyıllar önce dahi 
bilinmekteydi. Yani elmanın yer-
çekimi sebebiyle düştüğü zaten 
biliniyordu. Fakat bu önerme 
yani elmanın yerin kendisine 
çekmesinden dolayı yere düştü-
ğü tezi maddi evrenin nasıl işle-
diğini kavramaya yönelik önemli 
bir ilerleme değildi. Yine Seneca, 
miladın birinci yüzyılında prizmanın ortaya çıkardığı 
renk tayfından bahsediyordu.

Dolayısıyla Newton’un bilime kattığı bunlardan 
farklı şeydir. Newton öncesi Kepler ya da çok daha 
önceleri Aristoteles, bir cismi harekette tutmak için 
sürekli olarak kuvvet uygulanması gerektiğini dile ge-
tiriyordu. Eylemsizlikle ilgili ilk fikirleri ortaya atan 
Galileo’dur. Buna karşın O’nun da hareketin genel ku-
rallarına dair bir fikri yoktu. Bu genel kanunları ortaya 
atan ve onlardan ne sonuç çıkaracağını ortaya koyan 
Newton’dur. Galileo’nun çalışmaları ve önermeleri 
Newton için bir çıkış noktası olmuştur.

Newton öncesi kainat algısında dünya kainatın 
merkezindedir. Bu algı Kopernik ile birlikte değişmiş-
tir. Kopernik dünyanın evrenin merkezinde hareket-
siz olarak durmadığını, sistemdeki diğer gezegenlerle 

birlikte güneş etrafında yuvarlak 
bir yörüngeyi izleyerek döndüğü-
nü öne sürecekti. Hatta Kepler bu 
teorisini öyle kapsamlı ele alıyor-
du ki Kepler’in verdiği hareketleri 
tarifleri ile bir gezegenin bir za-
manda nerede olduğunu hesapla-
mak mümkündü.

Kepler gezegenlerin hareket-
lerini matematiksel olarak hesap 
etmişti. Ama gezegenlerin neden 
böyle hareket ettiklerine dair bir 
fikri yoktu. O da Aristoteles gibi 
gezegenlerin sürekli itilmedikçe 
harekete devam edemeyeceğini 
düşünüyor ve bir kısım itici ruhlar 
tarafından itildiklerini sanıyordu.

Bugünkü bilimin müktese-
batı doğrultusunda gezegenlerin 

Kepler yasalarına uyduğunu söyleyebiliriz. Kepler 
gezegenlerin zaman tarifesini kesin olarak veriyordu 
ama neden böyle olduğuna dair mekaniği veremiyor-
du. Yine Descartes’in girdapları kimsenin ölçümlerle 
kendini yormadığı genel bir tartışmada bir çeşit tasviri 
izah ediyordu. Fakat gezegenlerin davranışını mate-
matik yolu ile izah edebilecek çeşitten mekanik ka-
nunlar akla bile gelmiyordu.1

Newton için veba salgınının iyice yayıldığı 1665 
ve 1666 yılları sır dolu yıllardır. Bu yıllarda Newton 
iyice odasına kapanmış ve pek seyrek dışarıya çıkmış-
tır. Dünyayı değiştiren tüm bu keşifler o yılların ürü-
nüdür. Newton’un kendisi de ihtiyarladığında yazdığı 
notlarında bu durumu doğruluyor. Bunların hepsini 
1665-1666 yıllarında (veba salgınının iyice can aldığı 

SIR ISAAC NEWTON VE 
PRINCIPIA MATHEMATICA ÜZERİNE 

BİR DENEME
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Akşam kente bir meryem gibi girer/ Bir çocuk kutsal bir çocuk doğurur gibi... Sezai Karakoç

iki yılda) yazdığını, icat için en verimli çağda olduğu-

nu, matematik ve felsefe ile hiçbir zaman o zaman ki 

kadar çok haşır neşir olamadığını dile getiriyor.

Newton en önemli keşifl erinden birisi olarak küt-

lesi bilinen ve belli bir hızda hareket eden bir cismi 

bir daire üzerinde tutmak için gereken kuvveti bu 

iki sırlı senede hesapladı. Bu kuvvete santrifüj yada 

merkezkaç kuvveti denir. Huygens de o yıllarda bu 

kuvveti hesaplamıştır. Muhtemelen Huygens daha 

önce bulmuş da olabilir. Fakat Huygens çalışmalarını 

o tarihlerde 

Newton Ay’ın, yeryüzünde hareket eden cisimle-

rin uyduğu kanunlara uyduğunu düşünüyordu. Fakat 

Ay’ın döndüğü yörüngeden kaçıp kurtulmaktan 

alıkoyan neydi? İşte elma metaforu burada 

devreye giriyor. Yer, elmayı çekiyorsa 

Ay’ı da çekiyor olamaz mı? Ay hare-

ket halinde olmasaydı yeryüzüne 

düşer miydi?

Newton’un bu yıllarda 

bulduğu hareket kanunların-

dan ikincisi kuvvetin hare-

ketteki değişme temposu ile 

ölçüldüğüne dairdir.

Newton 1666’da şunları 

yazar. Ben seriler ve fl uxi-

onları 1665’de icat, 1666’da 

ıslah ettim. O yıllara ait muh-

tıralar hala elimdedir. Newton o 

zaman neyle uğraştığını kimseye 

söylememiş ve sonuçlarını açıklama-

mıştır. Ancak 1663 yılında Barrow’a bir 

kısım çalışmalarından bir fezlekesini vermiştir. 

Bu fezleke bazı seçkin matematikçiler arasında elden 

ele dolaşmış ve nihayet 30 yıl sonra ortaya çıkmıştır. 

Newton’un sonuçlarını ö dönem açıklamamış olması 

başına büyük işler açtı. Leibniz de calculus metotları-

nı keşfetti. Bu durum birinin diğerinden çaldığı kav-

gasına yol açtı. İhtimal odur ki birbirinden habersiz 

bu keşfi  yapmışlardı ama bu kavga hep tartışıldı.

Newton’un ve onunla eşzamanlı keşifl er yapan 

büyük bilim adamlarının döneminin adı zikredilmesi 

gereken kurumlarının başında Royal Society2 gelmek-

tedir. Royal Society’yi diğerlerinden ayıran gözleme 

ve deneye önem veriyor olmasıydı. Öncesinde optiğe 

ya da mekaniğe ilişkin bir şey öğrenilmek isteniyorsa 

eski defterler karıştırılır, Eski Yunan’dan bir düşü-

nürün o konuda bir açıklamasına rastlanırsa olaya 

çözülmüş gözüyle bakılırdı. Royal Society’nin siz 

Descartes’ten daha mı iyi biliyorsunuz saldırısına kar-

şı sloganı “Kimsenin söylediklerine kulak asma!” idi. 

Newton’un deneye dayalı felsefesinin ve bu esaslarla 

yazılmış Prineipia Mathematica’nın hem zemininin 

hazırlanmasında hem de bu eserin hak ettiği değeri 

görmesinde Royal Society’nin katkısı büyüktür.

Gezegenlerin hareketi pek çok bilimcinin zihnini 

yormaktaydı. Halley Kuyrukluyıldızının kaşifi  Hal-

ley, Hooke ve Wren’le buluşmuş ve Hooke gezegen 

hareketlerinin ters kare kanunundan türediğini söy-

lemiştir. Halley, Hooke’un bu tezi ispat etmesi halinde 

kendisine yüklü bir ödül vereceğini vaat etti. Hooke 

kendisine verilen mühlette bu tezini matematik-

sel bir ispatını getiremedi. Halley aynı yıl 

içerisinde Newton’u ziyaret etti ve 

ters kare yasası ile çekilen gezege-

nin yörüngesinin ne tür bir şekil 

oluşturacağını sordu. Newton 

derhal “elips” diye yanıtla-

dı. Nasıl bildiğini sorunca 

“hesapladım” dedi. Fakat 

hesaplarını o gün bulup 

Halley’e gösteremedi. Son-

raları Halley’e bahsettiklerini 

matematiksel olarak ispatla-

yan bir kitapçık gönderdi ve 

Halley, Newton’un evren meka-

niğini anlatacağı bir eser yazma-

ya ikna etmeyi kafasına koydu ve 

ikna da etti. Newton’un ve kimilerine 

göre bilim tarihinin en önemli eseri Phi-
losophiae Naturalis Principia Mathematica ( 

Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri) bu şekilde 

çıkmış oldu. Yıl 1686 idi.

Principia’nın yayımından sonra Hooke ters kare 

yasasını kendisine anlattığı ve bu konuda mektup-

laştığı Newton’un kendi hesapları ve tezleri üzerine 

Principia’yı yazdığını ileri sürdü. Halley, Newton’a 

yazdığı bir mektupta Hooke’un sadece bu münasebet-

le adının önsözde anılmasını istediğini söylüyordu. 

Fakat Newton bu iftiraya çok sinirlenmişti ve öfkesi 

ölene kadar sürdü. Hooke mektuplaşmalarından çok 

önce Newton’un Ayın hareketinde ters kareler yasasına 

ulaştığını bilmiyordu. Hokke’un mektubu Newton’u 

gezegen yörüngeleri üzerine çalışmaya yoğunlaştır-

mış olabilir. Ama Hooke, hiçbir zaman söylediklerini 

matematik yoluyla ispat edemedi. Keşfi n ilk ipucunu 
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vermekten ibaret katkısından dolayı adının önsözde 

anılması arzusuyla belki böyle bir gürültü kopardı. 

Fakat bir şeyi sezinlemekle ispat etmek arasında 

fark vardır. Hooke daha önce sezinlemiş ve Newton’a 

ilham vermiş olabilir. Ama ispat eden Newton’dur.

Principia hala kolay okunan bir kitap değildir. Ne-

ticelere Newton’un keşfettiği Calculus metotları ile 

ulaşmak daha kolaydır. Ama Newton o metotları kul-

lanmamıştır. Newton ukalalarla uğraşmak istemediği 

için Principia’yı zor okunur ve zor hesap edilir bir eser 

olarak yazdığını dile getirmiştir.

Principia’nın birinci kitabında hareket boş uzay-

da ele alınmıştır. İkinci kitap, su içinde veya su üs-

tündeki hareketlerde olduğu gibi harekete direnç 

gösteren ortamlardaki hareketleri inceler. Üzerin-

de durduğu konulardan bir hangi biçimin en az 

dirençle karşılaşacağıdır. Bu konuya ilişkin hesap-

larına bakılırsa Newton’un Calcalus’u icat etmiş 

olduğu sonucuna varılabilir.

Üçüncü kitap ise en önemlisidir. Newton ilk iki 

kitapta yaptıklarının bir özetini verdikten sonra 

üçüncü kitapta aynı prensiplere dayanarak alem 

sisteminin yapısını izah eder. Jüpiter’in, Satürn’ün 

yerkürenin uyduları ile gezegenlerin hareketlerini 

kendi gravitasyonları çerçevesinde inceler. Yürkü-

renin ve gezegenlerin kütlelerinin nasıl bulanaca-

ğını belirtir. Yerkürenin kütlesi hakkında bilimsel 

esaslarla bulunan değere yakın bir değeri hesap 

eder. Yani yerin yoğunluğunun suyun yoğunluğu-

nun 5-6 katıdır der ki bugün bilinen oran 5.50’dir.

Newton yine aynı kitapta yerin şeklinin diğer 

gezegenler gibi kutuplardan basık oluşunun mate-

matiksel formülünü verir ki bu da bugünkü ölçüm-

lere tastamam uyar.

Gezegenin, kalburüstü okullarda Newton’un pla-

nı doğrultusunda okutulması için 50 yıl geçmesi ge-

rekecekti. Newton’un yuvası olan Cambridge’de bile 

Principia yayımlanalı 6 yıl olmasına karşın Kartezyen 

sistem3 okutuluyordu.

Principia’nın bizi ilgilendiren asıl kısmı De Mun-

di Systemate (Dünya Sistemi) adındaki 3. kitabı-

dır. Bu kitaptaki ilk yasaya göre bir kuvvetin etkisi 

ile durumu değiştirilmek istenmedikçe bütün ci-

simlerin durgun halini ya da doğrusal hareketini 

sürdürmek isterler. Kısaca eylemsizlik hali… Ci-

sim duruyorsa durmak hareket halindeyse hareket 

halinde kalma eğilimi içerisindedir. Eylemsizlik 

prensibinden ilk bahseden daha önce dile getirdiğimiz 

gibi Galileo’dur. Newton, Galileo’nun kaldığı yerden 

prensibi biçimlendirmiş ve kendi mekanik anlayışına 

dahil etmiştir.

Bu prensibe göre dünya sonsuz bir doğru boyunca 

hareket etmeli iken güneşin etrafında dönmektedir. 

Burada devreye Newton’un ikinci prensibi girmekte-

dir. Bir cismin hareketindeki değişme üzerine etki 

eden kuvvetle doğru orantılıdır. Değişme kuvvetin 

etki ettiği yönde düz bir çizgi şeklinde olur. Ge-

zegen sonsuzluğa doğru düz bir çizgide gitmek iste-

mekteyken güneşin çekim kuvveti ile güneş yönün-

de hareketi değişmekte en sonunda güneş etrafında 

dönmektedir. Bu sırada Huygens’in de bahsettiği 

merkezkaç kuvveti ile gezegen dışa doğru kaçmak 

istemekte ve bu kuvvet güneşin çekim kuvvetiyle 

dengelenmektedir.

İpin ucundaki taşı başınızın etrafında döndürme-

ye benzeyen bu durumda dünyayı güneşe bağlayan ip 

Newton’un tamamen kendi keşfi  olan üçüncü yasa-

sıdır. Buna göre her cisim kendi üzerine uygulanan 

tepkinin aynısını karşı tepki olarak uygular. Yani Ay 

Dünyayı, Dünyanın Ayı çektiği kuvvetle çeker. Hat-

ta daha ötesi elma da dünya kendine, dünya kendini 

hangi kuvvetle çekiyorsa çekmektedir.

Newton’un gezegen hareketleri ile ilgili olarak yap-

tığı bu çalışma, sonrasında epey geliştirildi ve 1846’da 

Uranüs’e uygulandığı kütle çekimi aracılığıyla Neptün 

keşfedildi. Newton’un sadece kuramsal hesapları 

temel alınarak keşfedilen ilk gök cismi Neptün’dür.

Fakat hala kütle çekiminin gerçek nedeni bilin-

memektedir. Kütle çekimi bilimin bunca ilerlemesine 

rağmen hala muammadır.
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Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. Dunamek

Edmund Halley, Newton’un ortaya koyduklarına 

karşı öyle hayranlık duymuştur ki basımını üstlendiği 

kitabın başına Newton’a Övgü isimli bir şiir koydu. 

Bu şiirin son mısrasında “Başka hiçbir ölümlü tanrı-

lara daha çok yaklaşamaz4” der.

Principia Newton’u dünya çapında ün katmış 

İngiltere’de ise itibarını daha da yükseltmiştir. New-

ton sonraları Parlemento’ya temsilci seçilmiştir. Par-

lemento üyesi olarak çok fazla ön plana çıkan bir kişi 

olmasa ve hatta sadece bir kez soğuk olduğu için cam-

ların kapatılmasını istemek üzere konuştuğu söylense 

de bu yıllarda Newton önemli kimselerle sıkı ilişkiler 

kurmuştur. Hatta bu sıkı ilişkiler daha sonra kendi-

sinin iyi bir maaşla darphaneye müdür yardımcısı ve 

sonrasında da müdür olmasını sağlamıştır.

Newton hakkında söylenen en meşhur söz bü-

yücülerin sonuncusu bilimcilerin ilki olduğudur. 

Böyle söylenmesinde başlıca etken Newton’un olgun-

luk döneminde her şeyden fazla simya ile ilgilenmiş 

olmasıdır. Takdir edilmelidir ki ortaçağdan bahsedi-

yoruz. Newton iyi bir geometrici, iyi bir fi zikçi, iyi bir 

astronom, iyi bir matematikçi, iyi bir felsefeci, iyi bir 

dindardır. Bu sıfatlar o dönemin aydınlarından bek-

lenen bir meziyettir. Newton’un simya ile uğraşmış 

olması o dönem için yadırganacak bir meşguliyet de-

ğildir.

Gerçek şu ki Newton ne büyücü ne de çağdaş an-

lamıyla bir kimyacıdır. Yüzyıllar boyu bilim adamları 

bir gizemin peşini arıyorlardı. “Simya taşı gizemi.” 

Aslında taş olmayıp masalsı özelliklere haiz bir sıvıy-

dı. Sıradan metallerle karıştırıldığında bu metaller en 

değerli madenlere dönüşüyordu. Örneğin altına. Isaac 

Newton elbette bu taşa hiçbir zaman ulaşamadı. Ama 

çalışmaları onu simyanın en büyük talebesi yaptı. Öyle 

ki simya üzerine matematikten kat be kat daha fazla 

şey yazdı. Index Chemicus isimli eseri bulunmaktadır.

Newton’un eleştirilen bir diğer noktası da us-

dışı bir felsefi  yapısının olmasıdır. Newton bakıl-

dığında ussal bir evren öne sürmez gibi görünür. 

Optik isimli eserinin sonlarına doğru Yaratanı in-

celerken gezegenler sistemindeki düzenin gelişi 

güzel değil bir plana göre vücuda geldiğini söyler. 

Newton tüm yaşamı boyunca buna inanmıştır.

Tanrı üzerine başlığı altında şunları 

yazmıştı; insanlar ve hayvanlar rast-

gele bir araya gelmiş atom yığınların-

dan meydana gelmiş olsalardı, birçok 

yararsız organları olurdu, şurada bir 

et yumrusu, şurada fazladan bir kol 

veya bacak, bazı hayvan türlerinde 

bir, bazılarında ikiden fazla göz olur-

du5. Newton evrenin temelindeki 

uyumun ilahi aklın ürünü olduğunu 

düşünüyordu. Ama asla nedensellik-

ten ödün verir bir görüntü arz etme-

mektedir. Kendisinden önce dünyayı 

hareket halinde tutmak için itici ruh-

ların varlığına inanmaktaydı. Newton 

evren mekaniğini nedensellik bağlan-

tısı içinde adeta resmetmiştir. Newton 

evet, bir yerçekimi tanrısından bahse-

der ama yerçekiminin neden yerçeki-

mi olduğu bugün dahi bilinmemek-

tedir.

Newton her zaman insan bilgisi-

nin sınırları olduğuna, gerçek bilgiye 

erişme kabiliyetine sahip olmadığına 

inandı. Ona göre insan düşüncesi bir 

gerçeklik kavrayışı için yetersiz ve yete-

neksizdi. İnsan için bilimsel bilgi ideal, 

ne kadar boş bir idealse felsefi  bilgi ide-

ali de boş bir idealdir diye düşünüyordu. Newton’un 

deneysel felsefesi Kant’ın da eleştirel felsefesinin ön-

cüsüdür.6

Deneysel felsefe, bir tümdengelim silsilesi üret-

meyi, mantıki ve kavramsal olarak inşa edilmiş bir 

gerçeklik yapısı kurmayı amaçlamaz. Bunun sebebi 

yasaların yanlış saptanmış olabilmesi ya da bilim 

adamının yanılabilmesi değildir. Sebebi insan aklı-

nın gerçeği bilme olanağının olmamasıdır. Deney-

sel felsefe zorunlu ve herkesçe kabul gören evren-

sel yasalara izin vermez. Yasa kavramını tanımaz. 

Matematiksel felsefede her şey eksiksiz bir uyum 

sergiler: Newton bu iyi işlemeyen, yanlışlanabilir 

yasaların koruyamadığı evren sisteminin dengesi-

nin yeniden kurmak için Tanrının zaman zaman 

işe karıştığını belirtir.7
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Y
üksek Öğretim Kurumu 

başkanlığının bir genelgesi 

ile üniversitelerde kız öğrencile-

rin başörtülü olarak kampüslere 

ve derslere girmeleri serbest hale 

geldi. Kimi üniversitelerin uygu-

ladıkları hukuki dayanakları ol-

mayan başörtüsü yasağı kaldırıl-

mış oldu. Yaklaşık iki yıldan beri 

yasaksız uygulama devam ediyor. 

Öğrenciler açısından eğitim öz-

gürlüğü önündeki bir engel kaldı-

rılırken öğretim üyeleri/çalışanlar 

açısından yasak devam ediyor. Bu 

yasak sadece üniversite çalışanları 

açısından değil kamu çalışanlarını 

yani tüm memurları kapsıyor. Bu 

yasağın kaldırılması kamu çalı-

şanlarına da başörtüsü serbestliği-

nin getirilmesi için 2013 yılında memur sendikalarının 

öncülüğünde on milyon imza kampanyası başlatıldığını 

toplanacak bu imzaların soruna çözüm getirmesi için 

Başbakanlığa ve TBMM Başkanlığına sunulacağına dair 

çalışmaları da ilgi ile takip ediyoruz. 

Bu konuda gelinen son durumun ne olduğunu, nasıl 

olması gerektiğini ilgili hukuk normları doğrultusunda 

irdelemek ve ilgililerin dikkatine sunmak istiyorum. 

Türk Dil Kurumu “yasak” kelimesini, “bir işin yapıl-

masına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet” 

olarak tanımlıyor.

Yasak bölge, yasak kitap, seçim yasağı, av yasağı 

gibi yasal yasaklardan söz edildiği gibi, yasak aşk, yasak 

meyve gibi yasal olmayan ama din ya da örfe göre söz 

konusu yasaklardan da söz ediliyor.

Yasal olan yasaklar, kavramı 

içinde ifade edildiği gibi bir ya-

saya dayanıyor. Örneğin “askeri 

yasak bölge, izinsiz girmek yasak” 

levhalarıyla karşılaşıyorsanız, veya 

askeri personelin toplu olarak söz 

ve yazı ile müracaatta bulunma-

larının yasak olduğundan, ya da 

siyasi faaliyette bulunmalarının, 

sözlü veya yazılı beyanat vermele-

rinin yasak olduğundan bahsedi-

yorsanız, Türk Silahlı Kuvvetleri 

İç Hizmet Kanununda bu yasak-

lara dair yasal düzenlemeler kar-

şınıza çıkıyor. Bu yasakları ihlal 

etmenin yaptırımları – cezaları- da 

yer alıyor.

Yasal olmayan yasakların da-

yanağı ise din, örf ve adetler. Bun-

ların yaptırımı da ya bireylerin kendi vicdanları ile ilgili 

ya da toplumun kınaması dışlaması şeklinde tezahür 

ediyor. Bir de hiçbir yasal dayanağı olmayan, örf, adet 

veya dini inanışlara da dayanmayan, keyfi  uygulamalara 

bağlı yasaklar var.

Başörtüsü yasağı bu tanımların hangisine uygun. Ba-

şörtüsü takanlar ekseriyetle “dinimizin emri gereği takı-

yoruz” dediklerine göre, kendi vicdanlarınca dini bir ya-

sak işlemiyorlar. Toplumumuzdaki örf ve adetlere göre 

de kimse başörtüsünün yasak olduğunu iddia komikli-

ğinde bulunmuyor. Öyleyse üniversitelerde öğrencilere 

yakın zamana kadar uygulanan, kamu çalışanları için ise 

hala devam eden başörtüsü yasağının hukuki dayanağı 

var mıdır ? 

kamuda başörtüsü yasağının 
hukuki dayanağı var mı?

hukuki değerlendirme
 Re at PETEK
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Doğru sonuca varabilmek için öncelikle birkaç temel 

hukuk kuralını hatırlatmamız gerekir.

Hukuk kuralları arasında hiyerarşi vardır. Normlar 

hiyerarşisi dediğimiz, hukuk kuralları arasındaki astlık 

üstlük ilişkisini uygulayıcılar göz önünde bulundurmak 

zorundadır. Üst hukuk normlarıyla teminat altına alın-

mış hak ve özgürlüklerin alt düzenlemelerle ihlali halin-

de yargı makamları hukuki denetimlerinde üst normları 

esas alacaktır.

TBMM tarafından onaylanmış uluslar arası anlaşma-

lar: Örneğin Birleşmiş Milletler İnsan hakları Evrensel 

Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek pro-

tokolleri üst hukuk normlarıdır. Bunu sırasıyla Anayasa, 

kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler takip eder. 

Anayasanın 90.Maddesi de konuya açıklık getirmekte-

dir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 

Anayasaya aykırılık iddiası ile Ana-

yasa Mahkemesine başvurulamaz. 

(Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin mil-

letlerarası andlaşmalarla kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar-

da milletlerarası andlaşma hükümleri 

esas alınır.”

Tarafı olduğumuz andlaşmalarla 

teminat altına alınan temel hak ve 

özgürlükler elbette sınırsız değildir. 

Şartları varsa sınırlandırılması ancak 

yasalarla olabilir. Tüzük, yönetmelik, 

genelge gibi alt hukuk normlarıyla temel hak özgürlük-

lerin sınırlandırılması ise mümkün değildir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 29. Maddesi ile öz-

gürlüğün kural, sınırlamaların ise istisnai olarak ancak 

yasayla yapılabileceği benimsenmiştir; “Herkes haklarını 

kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkala-

rının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı 

gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda 

genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gerekleri-

nin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sı-

nırlamalara bağlı olur.” 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 5-11. Maddelerin-

de temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmaksızın 

ancak yasalarla sınırlanabileceğine işaret edilmiştir. Din 

ve vicdan özgürlüğünden ifade hürriyetine her konuda 

ayrıca atıfta bulunulduğu için tamamını alıntılamayıp 

maddelerine işaret etmekle yetiniyoruz.

TC. Anayasası 13. Maddesinde “Temel hak ve hür-

riyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın 

ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

ancak kanunla sınırlanabilir.” Hükmü benimsenerek ev-

rensel normlarla paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir.

Tarafı olduğumuz uluslararası andlaşmalar ve Anaya-

samıza baktığımızda başörtüsüne veya kılık kıyafete özel 

düzenlemelere rastlamayız. Genel olarak kılık kıyafet, 

özel de başörtüsü kullanıp kullanmamak, din ve vicdan 

hürriyeti, ifade hürriyeti, çalışma hürriyeti, eğitim hür-

riyeti ile ilişkili temel hak ve hürriyetler kapsamındadır. 

Bu alanda bir sınırlama/ yasak söz konusu olacaksa an-

cak yasayla olabileceği üst hukuk normlarıyla açıklıkla 

ortaya konulmuştur.

 Bu çerçevede mevzuatımıza baktığımızda, kamu 

çalışanları, kamusal hizmet gören serbest meslek men-

supları ve öğrenciler için farklı farklı 

düzenlemeler görmekteyiz.

657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu “Devlet memurları, kanun, tü-

zük ve yönetmeliklerin öngördüğü 

kılık ve kıyafet kurallarına uymak 

mecburiyetindedirler” ( Ek Madde 19 

) düzenlemesiyle alt normlara atıfta 

bulunmuştur.

12 Eylül Darbe döneminde 1982 

yılında Bakanlar kurulu kararı ile çı-

karılan Kamu Kurum ve Kuruluşların-

da Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafe-

tine Dair Yönetmelikte ise; “Kadınlar; 

Elbise, pantolon etek temiz, düzgün, 

ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve nor-

mal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, 

saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal 

kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti 

varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet 

kullanılır. Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya 

elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. 

Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi 

(sandalet) ayakkabı giyilmez.” ( madde.5)

Kamu çalışanları için atıfta bulunulan bu yönetmelik 

ile görev mahallinde baş açık olma mecburiyeti getiri-

lirken, üniversite öğrencileri için ise bir türlü çözümle-

nemeyen hukuk dışı başörtüsü yasağı nedeniyle, yasa 

koyucu sorunu çözmek için esasen var olan özgürlüğü 

bir de yasaya dönüştürmüş ve 2547 Sayılı YÖK Kanu-

nu Ek 17.maddesi ile serbestliği daha da vurgulamış-

tır. “Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; 

Öyleyse üniversitelerde 
ö rencilere yak�n 

zamana kadar uygula-
nan, kamu çal� anlar� için 
ise hala devam eden ba-
örtüsü yasa �n�n hukuki 
dayana � var m�d�r ? 
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yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir” 

Bu maddenin Anayasa’ya aykırılık iddiası ile açılan dava 

Anayasa mahkemesi tarafından reddedilmiş olup yasa 

halen yürürlüktedir. Dolayısıyla üniversite öğrencileri 

kılık kıyafetleri sebebiyle üniversitelere alınmayarak eği-

tim haklarından yoksun bırakılamaz. Aksi hal hukuka 

aykırılık teşkil etmekte ve Türk Ceza Kanununda suç 

olarak tanımlanmaktadır. (Bkz.5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu Madde.112) 

Özel kanunlarında kılık kıyafet yönünden düzen-

leme bulunmayan hakim, savcı, asker, polis gibi diğer 

kamu çalışanları Devlet Memurları Kanununa yapılan 

atıfl ar nedeniyle yukarıda sözünü ettiğimiz yönetmelik 

hükümlerine göre görev mahallinde başı açık olmak 

mecburiyetinde bırakılmıştır. Uygulama bu yöndedir. 

Buraya kadar hukuki dayanakla-

rıyla ortaya koyduğumuz husus te-

mel hak ve özgürlüklerin keyfi  olarak 

sınırlandırılamayacağı, genel ahlak, 

kamu düzeni ve genel sağlık nedenle-

riyle özüne dokunulmadan bir sınır-

lama/yasak konulacak ise ancak yasa 

ile bu sınırlamanın getirilebileceğidir.

Hukuk önünde eşitlik ilkesi çerçe-

vesinde, kamuda çalışma her vatanda-

şın hakkıdır. Temel haklarından biri-

dir. Yaş, tahsil, diploma durumu gibi 

çalışacağı mesleğin ehliyet ve liyaka-

tini taşıyanlar arasında düzenlenecek 

sınavlarda başarı göstererek kamu 

görevlisi olarak çalışabilecektir. İster 

kişisel bir tercihi, ister dini inancı, 

felsefi  kanaati gereği olarak başörtüsü kullanmak bireyin 

temel haklarındandır. Sözünü ettiğimiz evrensel hukuk 

kuralları, üst hukuk normları din ve inanç hürriyetini, 

ifade hürriyetini, çalışma hakkını korumaktadır. Özel-

likle din hürriyetini vicdanlara hapsedilen bir hürriyet 

olarak değil, dini inancının gereklerini ister bireysel ister 

toplu olarak yerine getirme hakkı olarak tanınmaktadır. 

Bu nedenle demokratik hukuk devletleri farklı din men-

subu insanların dini bayramlarını, kutsal günlerini kut-

layabilme haklarını gözetmekte ve çalışanlar için resmi 

tatil ilan etmektedir. Son olarak Almanya’nın Hamburg 

eyaletinde İslam’ın resmi din olarak kabul edildiğini ve 

Müslümanlara sözünü ettiğimiz haklarının verildiğini 

ifade edebiliriz.

Demokratik hukuk devletlerinde insanların inanıp 

inanmayacağına, dininin gereklerine bireyin uyup uy-

mayacağına devlet karışmaz. Devlet sadece ferdin din 

özgürlüğünü serbestçe yaşamasını teminat altına alır. 

Bu alanda yapılacak bir sınırlama, başkalarının özgürlük 

alanına müdahale edilmesi halinde veya genel ahlaka 

aykırı, kamu düzenini bozan nitelikte olması hallerinde 

kanunla yapılabilecektir. Başörtüsü kullanmanın genel 

ahlaka aykırılığı söz konusu olmadığı açıktır. Toplum 

genelinde başörtülü olan olmayan arasında hiçbir sorun 

yaşanmadığı, kamuoyu araştırmalarında yaklaşık yüzde 

seksen oranında başörtüsü serbestliğinin savunuldu-

ğu dikkate alındığında kamu düzenini tehdit eden bir 

unsur olmadığında tereddüt bulunmamaktadır. Bu du-

rumda yasa ile getirilecek bir yasağın bile hukuka uygun 

olmayacağı gerçeği karşısında, yönetmelik veya meslek 

ilkeleri düzenlemeleriyle başörtüsü yasağının devam 

ettirilmesinde hukuka uygunluk bu-

lunmamaktadır.

Başörtüsü yasağı uygulamaları-

nın hukuki değerlendirmesinde, üst 

hukuk normlarının dikkate alınması 

gerektiğine dikkat çeken Danıştay 8. 

Dairesi, başörtülü bir avukatın açtığı 

davada, meslek ilkeleriyle temel hak 

ve özgürlüklerden olan çalışma hak 

ve özgürlüğünün sınırlanamayacağı-

na, din ve vicdan özgürlüğünün ih-

lal edilemeyeceğine dikkat çekerek 

yukarıda sözünü ettiğimiz avukatlık 

meslek ilkeleri içinde yer alan “başları 

açık olarak” cümlesinin yürütmesinin 

durdurulmasına karar vermiştir. Bu 

karar doğrultusunda avukatlar ba-

şörtülü olarak duruşmalara girebileceklerdir. ( Danıştay 

8.Daire 05.11.2012 tarih ve 2012/5257 Esas sayılı yü-

rütmeyi durdurma kararı)

Sonuç olarak, öğrenciler için, Anayasanın 42.Mad-

desinde teminat altına alınan eğitim özgürlüğünün en-

gellenemeyeceği ilkesi ve 2547 Sayılı YÖK Kanunu Ek 

17.maddesi karşısında başörtüsü yasağının hukuki da-

yanaktan yoksun keyfi  bir uygulama olduğunu; kamu 

çalışanları ve kamu hizmeti gören serbest meslek men-

supları için de yönetmelik düzeyinde düzenlemeler ile 

uygulanan başörtüsü yasağının üst hukuk normlarında 

teminat altına alınan hakların ihlali niteliğinde oldu-

ğunu söyleyebiliriz. Hukuki dayanağı bulunmayan bu 

yasaklar idarenin yapacağı düzenlemelerle derhal kaldı-

rılabilir. 25.01.2013

Demokratik hukuk dev-
letlerinde insanlar�n 

inan�p inanmayaca �-
na, dininin gereklerine 
bireyin uyup uymaya-
ca �na devlet kar� -
maz. Devlet sadece 

ferdin din özgürlü ünü 
serbestçe ya amas�n� 

teminat alt�na al�r. 
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Her yıkıntı onarılabilir, doğanın yıkıntısı asla. F. Rıfkı Atay

Genel de erlendirme:

A
nayasalar; bir ülkede 

insanların diğer insan-

larla ve devletle olan ilişkile-

rin nasıllığını düzenleyen hu-

kuk kurallarının, bireylerin 

hak ve özgürlüklerini güven-

ceye alacak şekilde belirlen-

mesini sağlayan, temel hukuk 

normları bütünüdür.

Bu nedenle değiştirilme-

si, yasama meclisinin diğer 

kanunlardaki gibi salt ço-

ğunluğuyla değil, özellikli 

çoğunlukla gerçekleştirilir.

Anayasanın varlık nede-

ni, bireylerin hak ve özgür-

lüklerinin güvenceye alın-

masını sağlamak olmalıdır. Devletin kurumlarının 

belirlenmesi ve bunların hak ve yetkilerinin ne ol-

duğu ve nasıl işleyeceğinin tesbiti, bu hak özgür-

lüklerin korunması amacına matuf olarak tanzim 

edilmelidir. 

Anayasanın özünü oluşturan kavramlar, doğada 

bir madde ismi gibi anlamı tartışmasız kavramlar-

kelimeler olmayıp, siyaset biliminin, sosyolojinin 

ve toplumların tarihsel süreç içerisinde, felsefi k ve 

düşünsel faaliyetlerinin ürettiği kavramlardır. Bu 

tür kavramlara her bir toplum yaşadığı tarihi ve 

toplumsal sürecin gereği, farklı farklı anlamlar yük-

leyebildiği gibi, aynı ya da farklı toplumlar, farklı 

zamanlarda da farklı farklı anlamlar yüklemişlerdir. 

Bu nedenle anayasada yer 

alan temel kavramların yine 

anayasada net bir tanımı da 

yeralmalıdır.

Niçin yeni anayasa

Mevcut Anayasamız özet 

olarak, kendi vatandaşını 

belirlemektedir. Vatandaşın 

dünya görüşünün, düşünce 

yapısının, tarihe bakışının, 

hayat tarzının nasıl olacağı-

nı, bizzat devlet vatandaşına 

dayatmaktadır.

Mevcut anayasayı hazır-

layanlar, bununla, arzu et-

tikleri, aynı tarzda düşünen, 

aynı tarzda yaşayan tek tip 

insan türü oluşturmak ama-

cına yönelik, kural, kurum ve yaptırımlarla müceh-

hez bir devlet teşkilatı tesis etme cihetine gitmiş-

lerdir.

1982 anayasası böyle olduğu gibi, 1961 ve 1924 

anayasası da bundan çok farklı değildir. Mevcudi-

yeti yadsınamayan toplumsal huzursuzluklarımızın 

temelinde, anayasalarımızın bu özelliği ve buna göre 

şekillenen devletimizin vatandaşına olan güvensiz 

ve müdahaleci tutumu vardır. Devlet vatandaşını 

adam etme, terbiye etme tavrından vazgeçmelidir.

Vatandaş neye nasıl inanacağını veya inanma-

yacağını, kimi seveceğini veya sevmeyeceğini, neyi 

nasıl öğreneceğini veya öğrenmeyeceğini, nasıl gi-

YENİ ANAYASA İÇİN
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Av. Mustafa YA MUR



94 DEAL HUKUK  

Hukukçular Derneği

Gündem

yineceğini, ne düşüneceğini ve nasıl yaşayacağını 

kendisi belirleyebilmelidir. Bütün bu konularda 

çocukların üzerindeki söz sahibi velileri olmalıdır. 

Bu hususlar toplumda gönüllü sivil yapılanmalarla 

gerçekleştirilmelidir.

Devlet sadece; ülkedeki, etnik köken, düşünce, 

inanç, yaşam tarzı gereği birbirine farklılık arzeden 

toplumsal yapıların her birine eşit mesafede kala-

rak, birbirlerinin tahakkümüne meydan vermemeli 

ve kamu güvenliğini sağlamalıdır.

1982 Anayasası’nın, hızla değişen ve gelişen ye-

rel ve uluslararası konjonktürün de etkisiyle, top-

lumsal ve siyasal yapımıza dar geldiği, artık cevap 

vermediği bir gerçektir. Zaten bu nedenle, toplu-

mun tamamına yakını ülkenin yeni bir anayasaya 

ihtiyacı olduğu hususunda mutabıktır. ‘Mevcut 

anayasa muhafaza edilsin’, ya da ‘üzerinde kısmî 

değişiklikle yetinilsin’ şeklinde bir düşünce serde-

den hiçbir siyasi parti de, sivil toplum kuruluşu da 

yoktur.

Bunun için de ileride arzedilecek genel pren-

sipleri havi, yeni bir anayasanın yapılması, bu gün 

ülkemizin en acil, en temel, en önemli sorunudur.

Anayasan�n me rûlu u 

Anayasa’nın meşrûluğunun temeli, muhtevasını 

halkın iradesinin belirlemesidir. Anayasanın muh-

tevasını halkın iradesinin belirlemesi, halkın; gerek 

birey olarak, ve gerek se vakıfl ar, dernekler, bilim 

çevreleri, akademik kuruluşlar, tüzel kişiliği mevcut 

olsun ya da olmasın gönüllü birlikteliklerin, anaya-

sadan beklentilerini dillendirmeleri, halkın seçtiği 

meclisin de, bu talepler doğrultusunda bir anayasa-

yı şekillendirmesi ile gerçekleşir.

Anayasayı ‘kurucu meclis yapar, mevcut mec-

liste bu özellik yok’ gibi gündemdeki tartışmalar, 

anayasanın meşrûluğu endişesinden kaynaklan-

mamaktadır. Doktrindeki ‘Kurucu İktidar/Kurucu 

Meclis’ kavramları, ihtilal sonrası, anayasa yapmak 

ve onaylamak için ihtilali yapanların oluşturduğu 

meclislerin adıdır. Bu nedenle kurucu meclisler hal-

kın belirlediği meclisler değildir.

Şu anda ülkemizdeki mevcut meclis, gerek bi-

reylerinin halkın özgür iradesiyle seçilmesi, ge-

rek seçimlerin halkın %87 oranında katılımıyla 

gerçekleşmesi,ve gerek se, halkın parlamentoda 

%95 oranında temsilinin sağlanmış olması itibariy-

le, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarını yapan meclis-

lerle kıyaslanamayacak kadar daha meşrû ve, ana-

yasa yapmaya ehil meclistir.

Yeni anayasa nas�l yap�lmal�

Bu çerçevede, meclis anayasayı yaparken 

meşrûiyet ilkesinden hareketle; metodolojik açıdan 

tüm siyasi partiler ve milletvekillerinin katılımı-

nı temin etmeli, muhtelif kurum ve kuruluşların, 

konu ile ilgili akademisyenlerin mevcut taslak ve 

teklifl erini değerlendirmelidir. 

Yeni anayasa; mecliste her ne oranda kabul edi-

lirse edilsin, mutlaka referanduma götürülmeli, hal-

kın doğrudan onayını almalıdır

Anayasada ba lang�ç metni:

Anayasalarda başlangıç metni bulunması zo-

runlu değildir. Hatta bulunmamalıdır. Şimdiye dek 

anayasalarda yer alan başlangıç metinleri, ya ihtilal 

sonrası anayasasıdır ve ihtilali meşrû gösterme ça-

basındadır, veya devlete net ya da fl u bir ideolojik 

çerçeve çizmektedir.

Devletin bir ideolojisi olmamalıdır, halkına bir 

ideoloji dayatmamalıdır.

Anayasa; milletin devlet için değil, devletin mil-

let için, ülke insanlarının haysiyet ve huzurunu 

temin etmek için var olduğu anlayışıyla hazırlan-

malıdır. Çünkü Devlet, milletin kamusal işlerini 

deruhte etmek için kurduğu bir organizasyondan 

ibaret olup, aslolan o ülke insanlarının haysiyet ve 

huzurla hayatının idamesidir..

De i tirilemeyen madde:

Anayasaya değiştirilemeyen madde önermek, 

jakobence bir tavrın tatbik isteğidir. Bir ülkenin in-

sanları; ne geçmiş neslin düşünüş tarzının ipoteğine 

girmeli, ne de gelecek nesli ipotek altına almalıdır. 
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Uygarlık aslında iyi bir şeydir. Tehlikeli olan onun içinde kaybolmamızdır.  Abraham Herschel

Hak ve özgürlükleri, huzur ve haysiyetleri sağ-

lanması gerekli olan insanlar, şu anda ülkede yaşa-

yan insanlardır. Bunların nasıl sağlanacağını da en 

iyi kendileri bilirler. Bu nedenle anayasada değişti-

rilemeyen, değiştirilmesi teklif edilemeyen şeklinde 

vasıfl andırılan bir madde bulunmamalıdır 

Genel esaslar:

Devletin demokratik cumhuriyet olduğu, huku-

kun üstünlüğünün esas olduğu, ülkede yaşayan her 

bir insanın kanun önünde eşit olduğu, net bir şekil-

de vurgulanmalıdır.

Laiklik: 1937 yılından beri bütün anayasaları-

mızın başat kavramı olduğu için, ve adeta tabulaş-

tırıldığı için, ve bu güne kadar bu topluma belirli 

bir azınlık elitin kendi arzu ettiği yaşam tarzını da-

yatmasının manivelası olarak kullanıldığı için de-

ğiniyoruz ki, aslında ülkemiz, ülkemizin toplumsal 

yapısı ve yaşadığı tarihsel sürecin gereği olarak, ana-

yasasında laiklik kavramının bulunmasına muhtaç 

değildir. Çünkü batının, anayasalarında zikredilsin 

ya da zikredilmesin laik düşünüş tarzı, ve buna göre 

gerçekleşen devlet yapılanmaları, teokratik yapıla-

rının ve devlet-kilise çatışmasının doğurduğu top-

lumsal kargaşanın çözümü için ulaştıkları bir nok-

tadır. Kaldı ki, yine adı konulsun yada konulmasın, 

Laiklik kavramı ile hedefl enen yapının tatbik tarzı 

da, batıda her ülkede de farklılık arzetmektedir.

Oysa bizim ülkemizin toplumsal yapısında ve 

tarihî seyrinde, teokratik devlet yapısı da, din ve 

devlet şeklinde çatışmacı bir süreç de, olmamıştır, 

yoktur. Devletin vatandaşına, vatandaşının mensu-

bu olduğu dinin ahkamını tatbik, teokrasi değildir. 

Teokrasi, bizatihi devlete kutsallık atfetmek ve bu 

atfın gereği olarak da devleti ve tatbikatını layüsel 

addetmektir.

Ancak toplumumuzda, üç çeğrek asırdır oluşan 

alışkanlığın ve toplumsal uzlaşının gereği olarak, 

anayasada laiklik kavramı yer alacak ise, yukarıda 

belirttiğimiz lazimenin gereği olarak, bazılarının 

manivela olarak kullanmalarına imkan vermeyecek 

biçimde, net bir tanımı yapılarak yer almalıdır.

Bu nedenle laikliğin tanımı ve tatbikatı, ülke-

mizde uzun yıllardır gerçekleştirildiği gibi, dayat-

macı bir uygulamaya dayanak oluşturacak şekilde 

ve toplumu sekülerleştirmeyi amaçlayan bir proje 

olarak gören anlayış ve tatbikattan uzak olmalıdır. 

Tam tersine; ülkenin her bir ferdinin kendi dini-

nin ya da dünya. görüşünün gereklerini, kendi ih-

tiyarıyla yaşaması ya da yaşamamasının, teminatını 

sağlayacak şekilde tanzim ve tatbik edilmelidir.

Yurttaşlık: Devlet, etnik veya kültürel bir kim-

likle tanımlanmamalıdır. Yurttaşlığın tanımında da, 

etnik çağrışımları olan kavramlardan uzak durul-

malıdır. 

Anlamında uzlaşma sağlanamayan kavramlara 

anayasada yer verilmemelidir. Bu nedenle mevcut 

anayasadaki ‘Türk milleti’ ifadesinin bir etnik aidi-

yetin ismi mi, yoksa bir coğrafyanın insanlarının 

medeniyet birlikteliğinin ismi mi olduğu tartışması-

na girmeksizin, kimi çevrelerce de önerilen, uzlaşı-

ya daha açık olan ve kimi insanımızın da kaygılarını 

gideren “Türkiye Devleti”, “Türkiye vatandaşı” gibi 

ifadeler kullanılmalıdır. 

Hak ve Özgürlükler:

Anayasa; kişilerin hak özgürlüklerinin korun-

masının devletin yegane varlık sebebi olduğu anla-

yışıyla hazırlanmalıdır. 

Kişinin hayat hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, 

çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, din, düşünce ve 

felsefi  tercih özgürlüğü, ve bunları ifade, örgütlen-

me ve gerektirdiği gibi yaşayabilme hakkı, siyasal 

hakları, seyahat hakkı, konut dokunulmazlığı, bil-

gi edinme hakkı ve haberleşme hürriyeti gibi hak 

ve özgürlüklerin kişilere Devlet tarafından verilen 

(bahşedilen) hak ve özgürlükler olmayıp, kişinin 

Devlet vatanda �n� adam etme, terbiye 
etme tavr�ndan vazgeçmelidir.
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salt insan olması sebebiyle, insanlık haysiyetinin 

gereği olarak, insanın doğumuyla birlikte sahip ol-

duğu haklar olduğu anlayışıyla hareket edilmeli, ve 

anayasa maddeleri buna göre tanzim edilmelidir.

Hak ve özgürlüklere getirilebilecek sınır-

lama, ancak, salt diğer kişi ya da kişilerin hak ve 

özgürlüklerinin ihlaline sebeb olacak şekilde tatbik 

edilmesi, ve bu uğurda cebir ve şiddet kullanılma-

sı hallerinde, ve sadece bunları önlemek için geti-

rilebilecek , spesifi k olarak belirlenen sınırlamalar 

olmalıdır.

Devletin bir hukuk devleti olduğu gerçeğinden 

hareket edilmeli, herkesin kanun önünde eşit ol-

duğu belirtilmeli ve bunun sonucu olarak da, bu 

hak ve özgürlüklerin sahip olunmasında, kullanıl-

masında ve tatbikinde; ırk, dil,din, mezhep, dün-

ya görüşü, felsefi  düşünce ve cinsiyet farklılığı, bir 

avantaj ya da dezavantaj teşkil etmemelidir.

Bu nedenle diğer insanların temel hak ve özgür-

lüklerine halel getirmemek kaydıyla;

(eğitim-öğretimde:)

- Tek tip insan yetiştirmeyi hedefl eyen tevhid’i 

tedrisat anlayışı terk edilmeli, insanlar tamamen si-

vil yapılanmayla müfredatını kendi belirlediği eği-

tim ve öğretim kurumları tesisi edebilmelidir.

(ana dil konusunda:)

- Ülke genelinde en yaygın dil olması ve yaşam 

kolaylığının sağlanması amacıyla resmi işlemlerde 

Türkçe kullanılması zaruretinin dışında, isteyen is-

tediği yerde istediği dili kullanabilmeli, eğitimini 

de verebilmeli öğretim dili olarak da tercih edebil-

melidir.

(kılık-kıyafette:)

- Ülke genelinde kabul gören umumi ahlaka 

mugayir olmamak, diğer insanları rahatsız edici 

boyutlarda olmamak, güvenliği ihlal edici şekilde 

olmamak şartıyla, isteyen istediği yerde istediği 

şekilde kılık kıyafetini belirleyebilmelidir. Bi-

reylerin kılık ve kıyafetleri; bu ölçülerde olduğu 

müddetçe kamu kurumu – özel kuruluş, hizmet 

alan-hizmet veren gibi yapay ve anlamsız, (ve hâlâ 

temelinde jakobence bir tavır barındıran) ayrımla-

ra tabi tutulmaksızın eğitim, öğretim ve çalışma 

hayatında hiçbir kişiye engel teşkil etmemelidir. 

(din ve düşünce özgürlüğü konusunda:)

- İnsanlar kendilerini istedikleri din, istedikleri 

mezhep, istedikleri ideoloji ve felsefi  görüşe men-

sup addedebilmeli, adetmeyenler de addetmediğini 

ifade edebilmelidir. Diğer insanlara dayatmamak, 

cebir ve şiddete meydan vermemek kaydıyla insan-

lar, doğası gereği bunların savunusunu yapabilme-

lidir. Ancak devlet insanlardan bu düşüncelerini 

açıklamak isteyenleri gizlemeye, gizlemek isteyen-

leri de açıklamaya zorlamamalıdır. 

(sosyal devlet, fert, aile, toplum ve çevre anla-

yışında:)

- Sosyal devlet anlayışının gereği olarak, dev-

let, ekonomik yetkinliğiyle paralel düzeyde her bir 

vatandaşına eğitim, sağlık, iş ya da asgari geçim 

imkanı sunmalıdır. Devlet vatandaşına bu kamu 

hizmetini sunarken de bireyin etnik, dini, kültürel 

kimliğinin muhafazasını da sağlamalıdır.

- Sağlıklı bireylerin, sağlıklı bir aile ortamında 

yetiştiği gerçeğinden hareketle, devlet aileyi, ve bu-

nunla birlikte çocukları, engellileri ve kadınları ko-

ruyucu tedbirler almalıdır.

- Dünyanın, ciddi bir çevre felaketine gebe ol-

duğu bir gerçektir. Bu nedenle Devlet; hiç olmazsa 

kendi ülkemizi, bizden sonraki nesle yaşanabilir 

şekilde teslim edilecek bizden önceki nesilden aldı-

ğımız bir emanet anlayışıyla hareket etmeli ve buna 

göre koruyucu tedbirler almalıdır 

(devlet-ekonomi ilişkisinde:)

- Ekonomide aslolan özel teşebbüs olmalı, dev-

letin ekonomik hayata müdahalesi, özel sektörün 

yapamayacağı yatırımların yapılması, sosyal devlet 

anlayışının gereği olarak da savunma, eğitim, adalet 

ve sağlık hizmetlerinin ifası, gizli ya da aleni tekel-

leşmenin önlenmesi ile sınırlı olmalıdır. 
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Yeryüzündeki şartların düzelmesi, bilimsel buluşlardan çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır. Albert Einstein 

Devletin yap�s�, yönetim sürecini 
halk�n belirlemesi ve etkin denetimi:

Devlet teşkilatının yapılanmasında, demokratik 

meşrûiyet esas alınmalıdır. Kuvvetler ayrılığı pren-

sibi, demokratik meşrûiyeti zedelemeden tatbik 

edilmelidir.

Halka ait olan egemenliğin kullanımının, ana-

yasal organları vasıtasıyla gerçekleşeceği hükmüy-

le birlikte, bu anayasal organların belirlenmesinde, 

doğrudan halkın etkin olduğu düzenleme de geti-

rilmelidir. Aksi takdirde, maalesef yıllar yılıdır ül-

kemizde yol açtığı gibi, egemenlik halkda değil, bu 

anayasal organları belirleyenlerde olur, ve , devletin 

yönetimi, üstü örtük bir oligarşik bürokratik yapı-

lanmaya, ve hatta giderek bir kast sistemine dönü-

şür.

Bu nedenle; yasama, yürütme, yargı şeklinde 

tanımlanan devlet organları, ve mülkiye, askeriye, 

ilmiye, güvenlik gibi bürokratik sınıfl ar, icraatları 

sebebiyle, halka hesap verecek durumda olmalıdır. 

Bu halka hesap verebilirlik durumu da ancak; şeffa-

lıkla, denetime açıklıkla ve göreve getirilmelerinde 

ve görevlerinin sona erdirilmesinde halkın etkin ve 

belirleyici olması ile, gerçekleşebilir.

Bunların gerçekleşebilmesinin gereği olarak;

(Cumhurbaşkanlığı:)

- Cumhurbaşkanını halk seçmelidir. Halk seçtiği 

için de mevcut yetkiler korunmalıdır.

(Parlamento ve kurumlar:)

- Devletin faaliyetlerinden halkın hesap sorabil-

mesi ancak seçimlerle ve parlamento aritmetiğini 

belirlemek şeklinde olduğundan, Parlamento; hem 

halka doğrudan hesap verecek yegane yapıdır, ve 

hem de yönetimde halkın etkin ve belirleyici olabil-

mesi imkanıdır. Bu nedenle Parlamentonun yetki-

leri artırılmalıdır. YÖK, HSYK, Anayasa Mahkemesi 

gibi kurumların teşkilinde parlamento sözsahibi 

olmalıdır.

- Parlamentonun oluşumunda, ülke yönetimi-

nin istikrarı kadar, halkın hiçbir kesiminin parla-

mentoda adil şekilde temsilden yoksun kalmaması 

da gözetilmelidir. Ayrıca halkın yönetimde etkinli-

ği ve belirleyiciliği, siyasi partilerde delegasyonun 

etkin olabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle parti 

içi demokrasi, anayasal güvenceye kavuşturulmalı-

dır. Yine parlamentodaki vekillerin belirlenmesinde 

halkın etkinliğinin sağlanması için, dar bölge seçim 

sistemi gibi seçenekler gözetilmelidir.

- Yerel Yönetimler; halka, demokratik anlayışın 

gereği olarak karar alma sürecine ve yönetime daha 

etkin katılma imkanı vereceğinden, güçlendirilme-

lidir.

- Milli Güvenlik Kurulu gibi kurumlar, bir ka-

rar organı olmamalı, teknik bir bilgi almak, istişare-

de bulunmak amacıyla, ihtiyaca mebni olarak par-

lamento tarafından gerekli görülürse tesis edilmeli 

ve toplanabilmelidir.

- Askeriye Milli Savunma bakanlığına bağlı ol-

malı, Yüksek komuta kademesinin teşkili sivil idare 

tarafından yapılmalıdır.

(Yargı:)

- Ülkede yargı birliği tesis edilmeli, hiçbir mes-

lek mensubunun kendine özgü yargı mercii ve yar-

gılama usulü bulunmamalıdır. 

- Askeri-sivil, devletin hiçbir kurumunun eylem 

ve işlemi yargı denetiminden muaf olmamalıdır.
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B
elki de Türk Siyasi Ta-

rihinin ilk sivil anaya-

sasını yapmak niyeti ile giri-

len bir sürecin içerisindeyiz. 

Yaklaşık ikiyüz yıllık Sened-i 

İttifak ile başlayan anayasal 

tarihimizde, devletin halka 

bir lütfu olarak değil, halkın 

devletten güçlü bir talebi ola-

rak gündeme gelmiş bulun-

maktadır. 

Bu nedenle bizlerin de 

hem hukukçular olarak hem 

de yurttaş olarak bugünü-

müzü ve geleceğimizi ye-

nibaştan dizayn edecek bu 

sürece katkılarımızı sunmak,görüşlerimizi belirtmek 

hakkı ve ödevi vardır. Yeni Anayasa ile ilgili görüşleri-

mizi belirtmeden önce; Anayasa Hukuku bakımından 

Anayasa’nın tanımı ve anlamı, Dünya’da ve Türkiye’de 

Anayasacılık hareketinin kısa tarihi ve son olarak bu 

süreçte yaşanacak sorunları ve çözüm önerilerini tar-

tışacağız.

1-Anayasa’n�n Tan�m�, Anlam�

Anayasa bir hukuk sistemi içindeki en “üstün” ya-

sadır. Normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden, 

kanunlardan farklı ve daha zor bir usûlle konulup de-

ğiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak tanım-

lanmaktadır.

Anayasa, Devletin kurum-

larını, işleyişini, birbirleri ile 

ilişkilerini, bireylerin birbir-

leriyle, toplumla, bireyin  ve 

toplumun, devlet ve siya-

si   otorite karşısında hak ve 

özgürlüklerini koruyan ku-

rallar hiyerarşisinde en üstte 

yer alan yasalar bütünüdür.

Hukuk kuralları toplumsal 

yaşamı düzenlemekle kalmaz 

bireyler için bir takım güven-

celer de getirir. Bu bağlamda, 

temel hak ve özgürlükleri 

güvence altına alan Anayasa; 

bireyleri diğer bireylere ve 

bireyleri devlete karşı koruyan hukuki bir kalkan iş-

levi görür. Yaşama hakkından, düşünce özgürlüğüne; 

mülkiyet hakkından, çalışma özgürlüğüne insan onu-

runa yaraşır bir yaşamın teminatı Anayasa’dır.

Anayasa sadece bireyler için değil devlet için 

de önemlidir. Devletin temel yapısını kuran belge 

Anayasa’dır. Devletin üç temel organının, yani yasa-

ma, yürütme ve yargının kuruluş ve işleyişine ilişkin 

esaslar Anayasa’da yer alır. Bu organların birbirleriyle 

olan ilişkileri de Anayasa’ya göre düzenlenir. Bütün 

bunların ötesinde, devletin kendisine yüklenen görev-

leri yerine getirmesi için kullanması gereken yetkilerin 

kaynağı da Anayasa’dır. Anayasa bu yönüyle tanımı ve 

felsefesi gereği, bir toplumsal sözleşmedir. “İnsan öz-

gür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur” tüm-

ANAYASA HAZIRLIK SÜRECİNE
KATKI YAZILARI

Av. Yurdal KILIÇER
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Her şehrin bir ruhu vardır. 

cesiyle girdiği ünlü yapıtı “Toplum Sözleşmesi”nde 

J.J.Rousseau aslında totoliter bir devlet yapısına tarih-

sel ve felsefi  bir temel aramıştır. Ancak, ünlü düşünü-

rün bu tanımlaması Anayasa hareketlerine bir çıkış ve 

esin kaynağı olarak kabul edilmiştir.

Bu nedenle, Rousseau’nun ‘toplum Sözleşmesi’ 

kavramına bugünkü özgürlükçü hukuk devleti norm-

larına uygun içerik ve tanımlamalar yüklemek gerek-

mektedir.

“Toplumsal sözleşme”, teorisi genel bir anlama ile, 

belli bir zaman ve mekânda var olan somut toplumsal 

aktörlerin çıkar ve talepleri arasında ve tümüyle bu çı-

kar ve talepleri azami ölçüde gerçekleştirme hedefi ne 

yönelen stratejik ve dolayısıyla “araçsal” nitelikte bir 

“ödünleşme” (compromise) anlamında algılanmakta-

dır. Buna karşılık anayasanın bir toplum sözleşmesi 

niteliğinde anlaşılması, tüm zaman ve mekân boyut-

larını aşan, bu anlamda evrensellik 

iddiası taşıyan ve dolayısıyla insan-

ların bir toplumsal-siyasi beraberlik 

tarzını oluştururken kendi somut 

konumları, çıkarları ve talepleri 

doğrultusunda stratejik-araçsal ara-

yışlara girmemelerini gerektiren bir 

kavramdır.

Çağımızın en önemli liberal-de-

mokrat fi lozofl arından olan John 

Rawls, temel erdemi adalet olan 

bir siyasi-toplumsal düzenin, temel 

şartları üzerindeki anlaşmayı, bireysel, toplumsal ve 

siyasi konumları da dahil tüm zaman-mekân içre özel-

liklerden  tamamen bağımsız öncelikle herkesin “do-

kunulmaz ve vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 

eşit olarak sahip oldukları” önkabulü ile oluşabilece-

ğini belirtmektedir.

Yeni anayasa hazırlanma süreci bir pazarlık ve 

ödünleşme anlamındaki yalancı bir ‘uzlaşıya’ kurban 

edilmemelidir. Aksi bir durum, ülkenin daha ileri ve 

demokratik bir seviyeye doğru gelişmesini mümkün 

kılma potansiyelini tamamen yok eden vesayetçiliğin 

pekişmesinden başka bir sonuç üretmeyecektir. 

Anayasaların temel amacı olan, devletin ve siyasi 

erkin, bireyin hak ve özgürlükleri karşısında sınırlan-

dırılması ABD Anayasasının kurucularından sayılan 

Thomas Jefferson makalelerinde, “Siyasileri Anayasa-

ya zincirlemek gerekir, yoksa yerler” şeklinde özetlen-

miştir. Ülkenin girdiği bu tarihsel süreci, siyasetçilerin 

hırslarına ve hesaplarına feda etmemek için onları, 

Anayasa hazırlanma sürecinde de katılımcılığımızla 

‘zincirlememiz’ gerekmektedir. 

DÜNYADA VE TÜRK YE’DE 
ANAYASACILIK HAREKET N NTAR H

1.Dünya’da Anayasac�l�k Hareketinin Tarihi

Anayasacılık kavramının ortaya çıkışı 1700’lerin 

sonlarında modern-ulus devlet düşüncesinin oluşu-

mu ve gelişmesine paralel olarak, sanayi devrimi ve 

akabinde gelişen Rönesans-reform hareketleri ile bir-

likte klasik krallık-imparatorluk sisteminin dönüşü-

müne denk düşmektedir.

Bu anlamda modern anayasa tabiri Avrupa’da mut-

lakıyetçi krallıkların gerilemesi ile devlet gücünün de-

netlenmesini gerçekleştirebilecek teknikleri ifade etme 

arayışı sürerken, 1787 anayasasının 

hazırlık döneminde, bu teknikler il 

kez Amerikalılar tarafından anaya-

sa olarak adlandırmışlardır. Büyük 

Britanya Krallığından bağımsızlaşan 

ABD’de anayasa fi kri, başta Britan-

ya Krallığı olmak üzere, Avrupa’nın 

klasik krallıklarından kaçan insan-

ların, devlet iktidarının kurallarla 

sınırlanması ile siyasi iktidarın keyfi  

yönetiminin önlenebileceği düşün-

cesinden doğmuştur. Devletin temel organlarını, bu 

organların yetki ve görevlerini düzenleyen bir takım 

kuralları açıkça tespit edip bir araya getirerek belli bir 

düzen içinde yazılı bir temel yasa olarak ilk kez ortaya 

koyan 1787 tarihli Amerika Birleşik Devleri anayasası-

nın, büyük devrimin ürünü 1791 Fransız anayasası iz-

lemiştir. Fransızlar, önceleri anayasa kavramını kralın 

iktidarını sınırlayan bir belge, daha sonraları ise siyasi 

özgürlük anlamında kullanmışlardır.

19.yy Avrupa’da ki anayasacılık hareketleri hızlan-

mış, Fransız devriminden etkilenen Hollanda da 1789 

yılında kabul edilen anayasayı 1812 İspanyol anaya-

sası, 1815 ve 1848 İsviçre anayasaları, 1830 Belçika 

anayasası, 1849 Danimarka anayasası, 1850 Prusya 

anayasası, 1867 Kuzey Almanya Birliği anayasası iz-

lemiştir. Amerika kıtalarında ise, Meksika anayasası 

1857’de, Arjantin anayasası 1860’da, Brezilya anaya-

sası 1891’de kabul edilmiştir.

Haklar�n güvence alt�-
na al�nmad� �, kuvvetler 
ayr�l� �n�n belirlenmedi-

i bir toplumda anayasa 
yoktur.
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KABOĞLU’nun (KABOĞLU, İbrahim Ö., Anaya-

sa Hukuku Dersleri, Legal Yayınları, 2. Baskı, İstan-

bul, 2005, s.2)düştüğü kayıtları biz de düşelim. 18. 

Yüzyıl “anayasacılık hareketlerinin” başlangıç tarihi 

olarak kabul edilse bile iki temel yapıt bu hareketin 

izlerini daha önce ki tarihlere kadar götürmektedir. 

Birinci kayıt, anayasacılığın fi kri yapısının 1780’ler-

den önce (1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasa-

sı) atıldığıdır. J. Locke’un “Sivil Hükümet Üzerine İki 

İnceleme” (1690), ve Montesquieu’nun “Kanunların 

Ruhu” (1748) adlı yapıtları iki somut temel olarak 

belirtilebilir. Locke“Sivil Hükümet Üzerine İki İnce-

leme” adlı eserinde; ‘’ özgür insanı ve tabî hâli sivil 

halde de devam ettiren bir toplumu arzulamaktaydı. 

Kanuni düzenlemeler, güçler ve kanunlar sadece bu 

amaca hizmet etmekteydiler. İlahî tabiat kanunu in-

sanın kendisinden de feragat etmeyi yasaklamaktadır. 

Bu kanun insan cinsinin olduğu gibi, insanın kendi 

şahsının da muhafazasını emreder ve bunun için de 

bireysel özgürlüğü şart koşar. İnsan böylece, Tanrı’ya 

karşı olan vazifesinde bir üçüncünün hukukunu keş-

fettiği ve bunu siyasal toplumda yerleştirdiği sivil bir 

hayata adım atar.’’ Modern birey ve iktidar ilişkisine 

ait görüşlerini bu şekilde ifade etmektedir.

Batı’da 18. yüzyılda “yazılı anayasa” düşüncesinin 

ortaya çıkması ve anayasa hareketleri içinde büyük bir 

ağırlık kazanmasının sosyal, giderek siyasal bir nedeni 

vardır. 18. yüzyıl Batı’da, Ortaçağ’ın sonlarından beri 

gelişmekte olan yeni bir sınıfın, yani “burjuvazinin, 

toplumda en üstün güç haline geldikten sonra mutlak 

kuralların keyfi  davranışlarını önlemek, hak ve özgür-

lüklerini onlara karşı güvence altına almak için keskin 

bir mücadeleye giriştiği bir yüzyıldır. Yazılı anayasa 

işte bütün bunları sağlayacak en etkili önlem ve çare-

lerden biri olarak görülüyordu. Böylece “yazılı anayasa 

amacına dönük anayasa hareketlerinin, Batı’da açıkça 

“sınıfsal” bir temeli vardır. Bunlar aynı zamanda ileri-

ci bir nitelik taşır, çünkü güçlenen burjuvazi iktidara 

katılma mücadelesine başladığı zaman, bunu yalnızca 

kendi adına yapmıyor, destek olarak halk kitlelerini 

de arkasından sürüklüyordu.

Bu çok önemli döneme “liberal anayasacılıkta ‘’ 

denilmektedir. Nitekim Fransız Devrimi’nin önceliği 

yazılı bir anayasa oldu. Fransız Devrimi, monarşinin, 

temel yasalar adı verilen, geleneksel anayasasından 

vazgeçip, monarşi yönetiminin uymak zorunda oldu-

ğu yazılı, açık ve istikrarlı hukuki ilkeler içeren bir 

anayasa hazırlayarak yürürlüğe koydu (1791 Ana-

yasası). 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 16. 

maddesinde anayasanın tanımını belirtmekteydi. 

Buna göre: “hakların güvence altına alınmadığı, kuv-

vetler ayrılığının belirlenmediği bir toplumda anayasa 

yoktur.’’

Anayasacılık Marksist rejimlerde de görülen ve 

hatta sanılandan çok daha fazla görülen bir olaydır. 

Örneğin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği bü-

tün ömrü boyunca 4 kere anayasa yapmıştır. Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde de 1950’den bu yana 3 kere en baş-

tan anayasa yapılmıştır.

Ne var ki burada Batı demokrasilerinde oldu-

ğundan çok daha farklı bir anayasacılık görmek-

teyiz ve doğal daha farklı bir anayasacılık hareke-

ti sözkonusudur. Farkın nedeni ise “Marksizm’in 

demokrasi anlayışıdır’’. Gerçekten demokrasiyi, 

soyut bir kavram olarak değil de, toplum yapısın-

da somut değişiklikler yoluyla adım adım gerçek-

leştirilecek, sürekli bir oluş olarak alan Marksizm, 

bireyin korunmasını “devlete karşı” düşünmez.

Batı demokrasinde var olan “özgürlük” kavramı Mark-

sist demokraside “özgürleştirme” olarak karşımıza 

çıkar. Bunu gerçekleştirecek olan ise emekçi sınıfl ar 

ve özellikle işçi sınıfıdır. İşte bundan dolayı Marksist 

demokrasi iktidar yollarını öteki sınıfl ara kapalı tutar.

18.yüzyılda başlayan ve yukarıda anlattığım ‘klasik 

anayasacılık tarihi’ diyebileceğimiz yaklaşık 200 yıllık 

süreç sonunda, bugün gelinen noktada 20. yüzyıl ana-

yasacılığı, ulusal anayasacılıktan ulusalüstü anayasacı-

lığa doğru ilerlemiştir.

1949’da kurulan Avrupa Konseyi nezdinde hazır-

lanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 1953’te 

yürürlüğe girişinden sonra, 1959’da kurulan İnsan 

Hakları Avrupa Mahkemesi; 2005 yılında 46 üyesiy-

le dünyanın en büyük insan hakları mahkemesidir. 

Böylece, dolaylı bir ulusalüstü anayasa mekanizması 

olmuştur.

1948’de Bogota’da kabul edilen Şart ile kuru-

lan Amerika Devletleri Örgütü, 1969’da insan hak-

larına ilişkin Amerikan Sözleşmesini kabul etti. 

1978’de yürürlüğe giren Sözleşme ile İnsan Hakları 

Komisyonu ve İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu.

Afrika Birliği Örgütü tarafından 1981’de hazırlanan 

İnsan Hakları ve Halklar Hakları Afrika Şartı, 1986’da 

yürürlüğe girdi.2004’te ise İnsan Hakları ve Halklar 

Hakları Afrika Mahkemesi’nin kuruluşu için yeterli 

sayıda devletin onayı sağlandı.
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Medeniyet, insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. H.R. Gürpınar 

Bütün bunlar dışında insan haklarının uluslarara-

sı hale gelmesi beraberinde ulusalüstü gelişmeleri de 

getirmektedir. Buna örnek olarak Venedik Komisyonu 

verilebilir. Venedik Komisyonu olarak da anılan Hu-

kuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Sosyalist rejim 

sonrası Orta ve Doğu Avrupa devletleri tarafından 

yeni anayasaların yapımı üzerinde referans kaynağı 

olmuştur.

Siyasal açıdan ulusalüstü anayasacılığın ulaştığı en 

üst nokta ise onay aşamasında bulunan ancak Fransa 

ve Hollanda’nın reddi ile biraz gecikme ile 2006’da 

yürürlüğe giren Avrupa Birliği Anayasa Antlaşması’ 

(Avrupa Anayasası) dır.

***

Türkiye’de Anayasac�l�k 
Hareketi’nin Tarihi

Osmanlı devletinde anayasal 

gelişim süreci Batı’daki gibi halkın 

isteği ile mücadeleler sonuncunda 

ortaya çıkmamıştır. Aksine bu gi-

rişimlerin arkasında halkın isteği 

alınmadan tepeden inme şeklinde 

çoğunlukla yüksek devlet memur-

luğundan gelme kişilerce başlatılan 

atılımların en büyük destekçisi sa-

nayi ürünlerine pazar arama çabası-

na girişmiş olan Avrupa burjuvazisi 

ve onun yerli uzantıları olan impa-

ratorluktaki Hıristiyan azınlıklar 

vardı.

1808 yılında, padişah ile Ayan 

temsilcileri arasında imzalanan ve 

siyasal bir anlaşma niteliği taşıyan sened-i ittifak’ın 

anayasal hareketler açısından büyük bir önemi vardır.

II. Mahmut döneminde, Sadrazam Alemdar Mustafa 

Paşa tarafından hazırlanan Sened-i İttifak, Rumeli ve 

Anadolu ayanları ile Osmanlı Devleti arasında 29 Ey-

lül 1808’de imzalanmıştır.

Bu belgede padişah ilk defa egemenlik hakkını 

paylaşmış ve ayanların siyasal gücünü kabul etmiş-

tir. Böylece mutlak iktidar ilk defa sınırlandırılmıştır. 

Yani, padişah artık eskiden olduğu gibi, dilediği şekil-

de hareket hakkına sahip değildir.

1808 yılında imzalanan sened-i ittifak merkezi 

hükümetin ne kadar zayıfl adığını ortaya çıkaran bir 

belge olarak büyük önem taşır ve Türk anayasacılık 

hareketinin ilk basamağıdır.

Amerikan ve Fransız Devrimleri sonrası 18. Yüz-

yılda Batı’da ortaya çıkan anayasacılık akımlarının da 

etkisiyle Sultan Abdülmecit döneminde 3 Kasım 1839 

tarihinde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından ha-

zırlanan Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.

Gülhane’de yabancı devlet temsilcileri önünde 

okunan bu fermanla Osmanlı vatandaşlarına can ve 

mal güvenliği konusunda güvenceler verilmiş; as-

kerlik ve vergi konularının daha adil bir şekilde dü-

zenlenmesi ön görülmüştür. Bu ferman ile padişah, 

fermanda ilan edilen ilkelere ve konulacak kanunlara 

uyacağına yemin etmiştir.

Sened-i ittifak’ın padişahla ayan-

lar arasında imzalanan iki tarafl ı bir 

anlaşma olmasına karşılık Tanzimat 

fermanı, padişahın tek tarafl ı iradesi 

ile halkına tanığı hakları içeren bir 

belgedir. Bu açıdan Tanzimat fer-

manı pek çok kişi tarafından hukuk 

devletine geçisin ilk basamağı ola-

rak kabul edilmektedir.

1856 yılında batılı devletlerin 

baskısı altında ilan edilen ıslahat 

fermanı ile Tanzimat fermanında 

vaat edilen haklar doğrulanmış; 

Müslüman ve Hıristiyan uyruklar 

arasındaki hak, askerlik, kamu hiz-

metlerine girme ve vergi toplama 

hususlarını tekrar düzenlemiş ve 

Hıristiyan halkın haklarını genişlet-

miştir. Tanzimat ve Islahat fermanı 

ile gelen bu gelişmeler Osmanlı dev-

leti içinde bir anayasacılık akımı doğurmuştur.

Genç Osmanlılar adı verilen bu grup Osmanlı 

imparatorluğunun çöküntüden kurtula bilmesi için, 

meşruti bir monarşiye geçilmesini, yani padişahın 

yetkilerinin kurulacak bir meclisle sınırlandırılmasını 

gerekli görüyordu. Bu akımın etkisi ile, 1876 yılında 

ilk Osmanlı anayasası (Kanun-i Esasi) ilan edilmiştir.

Oluşturulmasında 1831 tarihli Belçika ile 1851 ta-

rihli Prusya anayasaları model alınan Kanun-i Esasi’yi 

hazırlayan kurulda 2 asker, 16 sivil bürokrat (üçü Hı-

ristiyan) ve ulemadan 10 kişi yer aldı. 23 Aralık 1876 

tarihinde padişahın bir yazısı ile kabul ve ilan edildi. 

Kanun-i Esasi 119 maddeden oluşmaktaydı. Kanun-i 

Yeni anayasa haz�rlan-
ma süreci bir pazarl�k ve 
ödünle me anlam�nda-
ki yalanc� bir ‘uzla �ya’ 
kurban edilmemelidir. 
Aksi bir durum, ülkenin 
daha ileri ve demokratik 
bir seviyeye do ru ge-
li mesini mümkün k�lma 
potansiyelini tamamen 
yok eden vesayetçili in 
peki mesinden ba ka bir 
sonuç üretmeyecektir. 
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Esasi ile kurulan düzende devletin temel organları 

modern sistematiğe uygun olarak yasama, yürütme ve 

yargı olarak üçe ayrılarak düzenlenmiştir. Buna göre 

yasama organı Meclis-i Umumi’dir. Meclis-i Umumi, 

Heyet-i Ayan adlı Senato benzeri Ayanlar Meclisi ve 

Heyet-i Mebusan adlı Parlamento benzeri Mebusan 

Meclisi’nden oluşuyordu. Anayasaya göre yürütme or-

ganı Padişah ve Heyet-i Vükela idi. Padişah devletin 

başı iken, Heyet-i Vükela da Bakanlar Kurulu’dur. Yar-

gı organı ise mehakim yani mahkemelerdir (Gözler, 

2008: 167-168). Kanun-i Esasi Osmanlı-Türk siyasal 

modernleşmesi ve anayasacılığı açısından oldukça 

önemli bir ilerlemedir.

1876 Anayasası 1903 ve 1914 tarihlerinde iki kez 

değişikliğe uğramıştır. 1909 değişikliğinde meclisin 

feshi ile ilgili 35. madde değiştirilerek meclisin ağır-

lığı artırılmış ve feshi zorlaştırılmıştır. Bunu yanı sıra 

padişaha vatandaşları sürgün etme yetkisi veren 113. 

maddede yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca kanun 

teklifi nde bulunabilmek için padişahtan izin alma zo-

runluluğu da kaldırılmıştır. Böylece yapılan bu deği-

şikliklerle padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve par-

lamenter rejime geçiş için önemli bir adım atılmıştır.

Dünya Savaşı ile birlikte başlayan Kurtuluş ve Mü-

cadele dönemi anayasacılık bakımından da yepyeni 

bir aşamanın başlangıcı sayılmalıdır. İhtilalci yönetimi 

benimseyen sistemin ilk anayasası da 1921 Anayasası 

(20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) oldu. 

21 Anayasası’nın Türkiye’den bahsetmesi açısından 

1921 Anayasası Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne 

geçişi, kurulan yeni devletin hem fi ilen hem de huku-

ken ilk kez ilanını da simgelemektedir. Şüphesiz 1921 

anayasasının getirmiş olduğu en önemli yenilik “Milli 

Egemenlik” ilkesidir. 1921 Anayasası güçler ayrılığı 

ilkesini değil, güçler birliğini kabul etmiş ve meclis 

hükümeti sistemini benimsemiştir. Meclis hükümet 

sistemi yasama ve yürütme yetkilerinin yasama orga-

nında birleşmesiyle oluşan kuvvetler birliği sistemidir. 

1921 Anayasasındaki başa bir yenilik ise, 13. madde-

sini “yerinden yönetim- yerel yönetim”e (madde 11- 

madde 23) ayırmış olmasıdır.

1921 anayasası şekli ve içeriği ile o zaman ki ola-

ğan üstü ve acele ihtiyaçları karşılayacak sınırlı hü-

kümler içermektedir.

1921 Anayasası, 3 yıl 3 ay gibi kısa ömürlü olmuş 

ancak bu kısa zaman süresince kurtuluş savaşı başarı-

ya ulaşmış ve Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanının arkasından, meclis hükü-

meti sistemi ile parlamenter sistemi bir araya getirme 

çabasında olan 20 Nisan 1924 Anayasasının ilanı gel-

mektedir. 1924 Anayasasının özelliği, hem tek partili 

hem de çok partili dönemde uygulanabilmiş olması-

dır.

1924 Anayasası sert bir anayadır. Meclis üye tam 

sayısının en az üçte biri anayasada değişiklik önerisin-

de bulunabiliyor, üye tam sayısının en az üçte ikisinin 

ise değişiklik yönünde oy kullanması gerekiyordu. 

Anayasanın birinci maddesinde yer alan ve devlet bi-

çiminin cumhuriyet olduğuna ilişkin ilkede değişiklik 

yapılamıyor, değişiklik yapılması bile önerilemiyor-

du. Ayrıca anayasanın üstünlüğü esas kabul edilerek 

kanunların anayasaya aykırı olamayacağı ilkesi kabul 

ediliyordu.

1924 anayasası yargı yetkisinin ulus adına bağım-

sız mahkemeler tarafından kullanılacağı düzenlemiş-

tir. Ayrıca cumhurbaşkanına bir çok yetki verilmiştir. 

1924 anayasasının meclis hükümeti ve parlamenter 

rejim arasında karma bir sistem kurduğu söylenebilir. 

1924 anayasasının meclis hükümetini andıran yönleri 

Türk milletini ancak TBMM temsil eder ve millet adına 

egemenlik hakkını yalnız o kullanır. Yasama yetkisi ve 

yürütme gücü TBMM’de belirir ve onda toplanır mad-

desiyle meclis hükümeti her zaman denetleyebileceği 

ve düşürebileceği halde hükümetin meclisi feshetme 

yetkisi yoktur. Parlamenter sistemi andıran yönleri ise 

meclis yasama yetkisini kendi kullandığı halde yürüt-

me yetkisini ancak cumhurbaşkanı ve bakanlar kuru-

lu eliyle kullanabilir. Buna göre yürütme yetkisi teorik 

olarak mecliste bulunmakla beraber meclisin yürütme 

işlemlerini bizzat yapması söz konusu değildir. Bu sis-

temi anayasacılar kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı 

sistemi olarak adlandırmaktadır.

1924 anayasası yedi defa değişikliğe uğramıştır. 

1924 anayasasının getirdiği en önemli yeniliklerden 

biri laiklik ilkesidir. 10 Nisan 1928 yılında “Devle-

tin dini İslam’dır” maddesi anayasadan çıkarılmıştır. 

1937 yılında yapılan ikinci bir değişiklik ile de laik-

1921 Anayasas�’ndaki ba ka bir yenilik ise 
madde 11 ile madde 23 aras�n� yerinden ye-
rel yönetime ay�rm�  olmas�d�r.
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Uygarlığın gerçek ölçüsü ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir. R. Waldo Emerson

lik ilkesi anayasaya dahil edilmiştir. 1931 yılındaki 

değişiklik bütçenin mali yıl başlamadan en az üç ay 

önce TBMM’ye verilmesi zorunluluğunu getirmiştir. 

1934 yılındaki değişiklik ile kadınlara seçme ve se-

çilme hakkı tanınmıştır. 1937 yılındaki değişiklik ile 

CHP’nin altı ilkesi anayasaya geçirilerek anayasa hük-

mü şekline getirilmiştir. 1945’de Osmanlıca kelimeleri 

yeni Türkçe ’ye çeviren anayasa ikinci değişiklikle ye-

niden eski Osmanlıca ’ya döndürülmüştür.

27 Mayıs esasen basit bir anayasa çerçevesinde yü-

rütülen klasik demokrasi denemesinin ve çok partili 

hayatın ifl asının ürünüdür. Arkasında büyük acılar bı-

rakan, bir başbakan ve 2 bakanın idamı ile milletin oy-

ları ile işbaşına gelmiş pek çok Demokrat Partiliyi se-

nelerce hapishanelerde çürüten bir zulüm döneminin, 

bir askeri diktanın ürünüdür,1961 Anayasası. ‘Zulüm 

ile abad olunmaz’’ atasözü haklı çıkmış, Türkiye’de de-

mokrasiyi kesintiye uğratan bir geleneği başlatmış olan 

1960 darbecileri, 1961 Anayasası anayasa hukuku an-

lamında teknik olarak görece daha iyi düzenlenmiştir.

1961 anayasası anayasaya egemenliğin yetkili organ-

lar eliyle ve anayasanın koyduğu esaslar çerçevesin-

de kullanılacağını belirten bir madde eklemiştir. Bu 

madde ile TBMM’nin sınırsız egemenlik gücü ortadan 

kaldırılmış ve TBMM anayasal bir organ niteliğine 

büründürülmüştür. 1961 anayasasının 8. maddesine 

göre kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hü-

kümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamları ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları-

dır. Bu madde ile anayasanın üstünlüğü ilkesi açıkça 

kabul edilmiştir. 1961 anayasası farklı olarak anayasa-

nın üstünlüğünü koruyacak ve denetleyecek bir yargı 

organı olarak Anayasa Mahkemesi’ni oluşturmuştur. 

1961 anayasası modern, demokratik sistemlerin ana-

yasalarına girmiş olan sosyal devlet ilkesi benimsemiş 

ve bu ilkenin gereklerini yerine getirmiştir. 1961 ana-

yasası temel hak ve özgürlükler alanında kapsamlı ve 

demokratik bir düzenleme yapmıştır. 1924 anayasa-

sında yalnızca sayılmakla yetinilen bu hakların kap-

samı genişletilmiş, kullanılmasıyla sınırlandırılması 

ve durdurulması konularına ilişkin geniş bir çalışma 

yapmıştır. Buna göre temel hak ve özgürlüklerin sı-

nırlandırılması anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 

olarak kanun ile ve hakkın özüne dokunulmadan ger-

çekleştirilecektir.

1961 anayasası ikili meclis sistemini kabul etmiş-

tir. Meclis millet meclisi ve cumhuriyet senatosundan 

oluşmaktadır. İkili meclis sistemi ilk kez 1876 Kanun-i 

Esasi döneminde uygulanmıştı. 1961 anayasasının ge-

tirmiş olduğu yenilikler temel hak ve özgürlükler 60’lı 

yılların sonuna doğru yoğun şiddet ve terör eylemleri-

ne sebep olmuştur.
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1961 anayasası 1971 yılındaki değişiklikleri ile 

birlikte 1980’de yapılan ikinci bir askeri darbeye ka-

dar yürürlükte kalmıştır.

Türk Anayasacılık Hareketlerinin en sonuncusu ise 

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile başlayan sürecin ço-

cuğu olan 1982 anayasasıdır.

1982 Anayasası, liberal batı demokrasisi anayasa-

larını doğuran sosyal ve siyasal dinamiklerden farklı 

bir varlık nedenine dayanmaktadır. Batı liberal ana-

yasacılığının özü siyasal iktidarın sınırlandırılmasıdır. 

Yükselen burjuva-demokratik devrimleri, feodal mo-

narşilerin ve bunların payandası olan sosyal sınıfl arın 

keyfi  ve dizginsiz yönetim usullerine, hak bildirileri 

ve anayasalarla karşı çıkmışlardır. İlk defa açık olarak 

1980 müdahalesiyledir ki, yeni 

bir anayasasının yapılması fi kri-

nin esas dürtüsü, özgürlüğün ve 

demokrasinin korunması ve pe-

kiştirilmesi değil, otoritenin ve 

devletin güçlendirilmesi şeklinde 

belirmektedir. Aynı yönde Kurucu 

Meclis Hakkında Kanun’da yeni 

anayasanın sahip olması gereken 

felsefe açıklanırken, devletin ve 

milletin bütünlüğü, milli dayanış-

ma, toplumun huzuru gibi kav-

ramlara ilk başta yer verilmiştir.

1982 Anayasası 1961 Anayasa-

sına göre daha kazuistik anaya-

sa anlayışı ( düzenleyici anayasa 

anlayışı ) ile hazırlanmıştır. Yani 1982 Anayasası 177 

madde ve 16 geçici maddeden oluşmaktadır. Yani ge-

reksiz ayrıntılara yer verilmiş, kanunda düzenlenebi-

lecek hususlar anayasa metinlerinde yer almıştır. Bu 

uzun ve ayrıntılı anayasa anlayışı, modern demokratik 

sistemlerde terkedilmiş bir anlayıştır. 1982 Anayasası 

1961’den daha sert bir anayasa olarak yeni düzenle-

meler getirmiştir. Anayasada değiştirilemeyecek ve de-

ğiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan maddelerin 

kapsamı arttırılmıştır. Anayasanın değiştirilmesi usu-

lüne bir onay safhası ilave edilmiştir. Ayrıca anayasa 

değişikliklerinin Cumhurbaşkanı tarafından halkoyu-

na sunulabilmesi imkânı getirilmiştir.

1982 Anayasası otorite, hürriyet dengesinde oto-

ritenin ağırlığını arttırmıştır. Yani devlet ve otoriter 

idare kavramlarına daha fazla önem verilmiş, özellikle 

yürütmeyi yasama ve yargı karşısında daha da güç-

lendirmiştir. Eğer bu yapılmasaydı devlet koltuk değ-

nekleriyle yürüyen bir insandan öteye geçemeyecekti. 

1982 Anayasası siyasal karar alma mekanizmalarında-

ki tıkanıkları gidermek için hükümler getirmiştir. Bu 

hükümlerin en önemlisi Cumhurbaşkanına anayasada 

belirtilen durumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi se-

çimlerini yenileme yetkisinin verilmesidir. 1982 Ana-

yasası 1961’e oranla daha az katılımcı bir demokrasi 

modelini benimsemiştir. Bunun yanında toplantı ve 

karar yeter sayılarında değişiklikler yapılmıştır. 1961 

Anayasasında yer alan ikili meclis yapısı terkedilmiş 

ve Cumhuriyet Senatosu kaldırılarak yasama organın 

işleyişi sadeleştirilmiştir.

1982 Anayasası pek çok kişiye göre askerlerin ana-

yasasıdır. Osmanlı-Türk Anayasa 

tarihinin en çok değiştirilen ana-

yasasıdır. Yürürlüğe girdiği gün-

den bugüne kadar ondan fazla 

kez değiştirilmiştir. Tek başına bu 

gerçek dahi, 1982 Anayasası’nın 

topluma ne kadar dar ve ne kadar 

topluma rağmen yapıldığının bir 

göstergesidir.

Türkiye anayasacılık tarihine 

bakıldığında ilk fark edilen sorun 

anayasaların genellikle çok önem-

li ve hayati değişiklikler sonrası 

yapılabildiği gerçeğidir. Osmanlı-

Türk siyasal tarihinde yeni anaya-

salar ancak Osmanlı’nın çöküşü, 

Cumhuriyet’in ilanı veya askeri darbeler gibi önemli 

olaylar sonrası hazırlanmıştır. Bu anlamda günümüz-

de düşünülen yeni ve sivil anayasa hazırlanması süreci 

bir ilk niteliği taşımaktadır ve Türkiye demokrasisinin 

kökleşmesi açısından ümit vadeden bir durumdur. An-

cak anayasa yapımında çatışmacı değil, uzlaşmacı bir 

yöntem benimsenmesi ve toplumun çok büyük çoğun-

luğunun desteğinin alınması şart gözükmektedir.

***

Nas�l Bir Anayasa stiyoruz?

a)Bu Sürece Nas�l Gelindi?

Gazeteci Hasan Cemal bir kitabında, İttihad ve 

Terakki’nin kudretli ve darbeci 3 paşasından biri olan 

Cemal Paşa’ya atıfta bulunarak; ‘Cemal Paşa’nın ruhu 
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Cennette öyle köşkler vardır ki, içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür. Hadis

peşimi hiç bırakmadı.’ der. Aslında bakıldığında Ce-

mal Paşagillerin darbeci-jacoben karakterleri de bu 

milletin peşini hiç bırakmamıştır.

Bu nedenledir ki; Türk Anayasacılık tarihi bir dar-

be tarihidir. Tarihçi Halil Berktay’ın deyişiyle, Türkiye 

kendi askeri tarafından sürekli olarak ‘’olgunlaşmamış 

bir çocuk muamelesi gördü.’’ Bu nedenle asker, va-

tanın ve devletin gerçek sahipleri olarak kendilerini 

gördüler. Onlar kurtarıcı ve kollayıcı idiler. İç Hiz-

met Kanunu 35. Maddedede zaten kendi kendileri-

ni devleti,koruma ve kollama görevi vermediler mi?

Askerler 88 yıl önce kurulan devleti sivillere, seçilmiş-

lere bırakmadı.Çünkü onlara, seçim sandığından çı-

kanlara güven duymadı. 27 Mayıs,12 Mart, 12 Eylül, 

28 Şubat,27 Nisan, asker sivil siyaset alanına her sefe-

rinde daralttı.Neredeyse seçilmiş hükümetlere sadece 

ekonomiyi bıraktı.

Ancak sorun sadece askerden kaynaklanmadı. 

Halk ve seçim sandığından çıkan sivil siyasetçiler 

de, demokratik kurallara uygun olarak, Askeriyenin, 

modern demokrasilerde olduğu gibi,seçilmiş siyasal 

güce tabi bir güç haline getirilmesi için hiç bir di-

reniş, talep, girişim ve düzenleme de bulunmadılar.

Bu konudaki ilk ‘zihniyet değişimi’ belirtisi, 27 Nisan 

e-muhtırasından sonra Hükümetin aldığı demokratik 

tutum oldu. Bunu Halkın 12 Eylül referandumunda 

verdiği evet oyları izledi.

Haziran seçimlerinde iktidar ve muhalefetin gün-

deminde yeni anayasa vardı. Ergenekon davası adı 

ile bilinen Savcılık soruşturmalarında ortaya çıkarı-

lan Balyoz,Ayışığı,Sarıkız vs darbe planları ile birlikte 

ülkenin ve sivil siyasetin içinde bulunduğu tehditin 

ciddiyetini anlayan ve harekete geçen Hükümet se-

çimlerde aldığı güçlü bir halk desteği ile birlikte Türk 

Anayasa Tarihi’nin İlk Sivil Anayasası için hazırlıklara 

başlamıştır.

Yeni Anayasa Sürecinde Usul Tart� malar�

 aa) Kurucu Meclis Tart� malar�

Malesef Sivil Anayasa tartışmalarına ilk damgayı 

kraldan çok kralcı,askerden çok darbe sevdalısı sö-

zümona sivil ve anayasa hukukçusu bir takım zeva-

tın ‘kurucu meclis’ konusu vurdu. Kendilerince, Sivil 

Anayasa tartışmalarını doğmadan doğmak için,halkın 

seçtiği bu TBMM’nin anayasa yapamayacağını,Anayasa 

yapmak için ‘kurucu meclis’ oluşturulması gerektiğini 

savundular.

Kurucu Meclis: Bir devletin anayasasını yapmak 

üzere toplanan ulusal meclis demektir. Amerikalıla-

rın Constituent assembly dediği şeydir. Kurucu Mec-

lis tabiri Türk Anayasa Literatürüne, 1960 darbesi ile 

girmiştir.6Ocak 1961 günü toplantılarına başlayan 

Kurucu Meclis, 27 Mayıs 1960 Hareketinden sonra, 

1921 Anayasasının yerine yeni bir Anayasa hazırla-

mak için 15 Aralık 1960 tarihinden itibaren yürürlüğe 

giren ve 27 Mayıs 1960 tarihli Geçici Anayasaya ek bir 

kanun halinde yayınlanan Kurucu Meclis Kanunu ile 

kurulmuştur. Kurucu Meclis, 27 Mayıs 1960 Hareketi 

ile iktidarı devralan Millî Birlik Komitesi ile birlikte 

(daha doğrusu emrinde) çalışmıştır.

İzah edildiği şekilde görülmektedir ki, kuru-

cu meclis, darbecilerin kendi anayasalarını hazır-

lamak için, emirlerine aldıkları bir takım darbe 

yandaşı sivillerle al gülüm-ver gülüm şeklinde bir 

araya geldikleri sözümona demokratik bir oluşumdur.

Oysa ta en başta belirttiğimiz gibi, 21 Haziran Seçim-

lerinde İktidar ve Muhalefetin irili ufaklı tüm partileri, 

seçim çalışmalarında seçim sonrası yeni yasama dö-

neminde yeni anayasa hazırlığı yapılacağını ve bu ne-

denle halkın anayasa konusunda kendi düşüncelerine 

göre kendilerine oy vermelerini istemişlerdir.

Kısacası 21 Haziran seçim sürecinde başta Halk 

olmak üzere, tüm siyasal ve Sivil örgütlenmeler yeni 

meclisin yeni anayasayı yapacak meclis olduğunun bi-

lincinde olmuştur. 367 krizinde olduğu gibi bir takım 

uyduruk hukuki kavram ve kurumlarla yeni anayasa 

sürecini sulandırmaya çalışmak anti-demokratik ve 

aynı zamanda millet iradesine hakaret niteliği taşıya-

cak bir tutumdur.

bb) Ayr�nt�l� (Kazuistik) – Çerçeve (Soyut) 
Anayasa

Ayrıntılı Anayasa(Kazuistik), her türlü yaşanmış 

veya yaşanacak olayı, hukuki işlemi inceleme iddia-

sında olan anayasadır. Hâkimlere takdir yetkisi tanın-

maz. Hukukta boşluk bırakmama niyetindedir. Yasa-

ma organına bırakılabilecek hususlar bile düzenlenir. 

Bu nedenle yasamaya bir güvensizlik söz konusudur.

Öncelikle ayrıntılı bir anayasaya sahip bir devlet, 

anayasasını yılların getirdiği değişime uyarlayamaz. 

Çünkü bireysel ve toplumsal yaşam akıp gittikçe her 

alanda değişmektedir. Bu değişen şartlar, yeni hukuki 

durumlar ve hukuki sonuçlar oluşturur. Ayrıntılı bir 
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anayasa kendini yenileyemez, çağa ve yıllara ayak uy-

duramaz. Ayrıntılı anayasanın bu tür bir dezavantajı 

vardır. Ayrıntılı anayasalarda esnek bir sistem yoktur. 

Dolayısıyla bu manada, ayrıntılı anayasalar toplum-

ların gelişmişlik, demokratiklik seviyelerini gösterir. 

Ayrıntılı Anayasa yapan devletler, halkına güvenme-

yen ya da az güvenen halkın yaşamına dair herşeyi 

zaptu rapt altına almak isteyen otokratik-jacoben dev-

letlerin tercih ettiği bir anayasa tarzıdır. Bu tarz ana-

yasalara örnek Hindistan Anayasası ve 1982 Türkiye 

Anayasası’dır.

Çerçeve anayasa ise soyut normlar içerdiği için 

yenilenebilir, esnetilebilir. Gelişen ve değişen şartlar 

çerçevesinde insan haklarına dayanan, özgürlükçü, 

demokratik, Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yo-

rumlarla zamana ve değişen şartlara uygun yorumlarla 

güncelliği korunabilir. Çerçeve Anayasa’ya örnek ise 

ABD Anayasasıdır.1982 Anayasası 30 yılda 17 kez 

değiştirilmiş olmasına rağmen,1787 yılından kabul 

edilen ABD anayasası o dönemden bu zamana 27 kez 

değişikliğe uğramıştır.

Bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilk si-

vil anayasası, halkına güvenen, onu hizaya sokmaya 

çalışmayan bir zihniyetle, devletin temel esaslarını, 

kurumlar arasındaki ilişkileri görev ve sorumlukları-

nı düzenleyen, bireye öncelik tanıyan, bireysel hak ve 

özgürlükleri devlet, toplum ve diğer bireyler karşısın-

da güvenceye alan ve bunlar için temel kuralları içeren 

kısa, öz, anlaşılabilir bir anayasa olmalıdır.

cc) Tabula Rasa M�?(Bo  Levha)

Tabula Rasa, Locke’un boş levha anlamında kul-

landığı bir kavramdır. Zihnimiz dünyaya geldiğimiz-

de bir tabula rasadır ve esas olan deneyimdir der.

Yeni Anayasa tartışmalarının başladığı ve TBMM 

Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanan istişa-

re toplantısında akademisyenler arasında Locke’un 

Tabula Rasa teorisi ön plana çıkmıştı. Bununla Yeni 

Anayasa’nın değiştirilemez maddelerde de değişiklik 

yapılması amaçlanmaktadır.

Özellikle Prof.Dr Levent Köker tarafından savunu-

lan bu düşünce ile herşeyi ile tepeden tırnağa yepyeni 

bir anayasa hedefl enmektedir. Korkusuz önyargısız 

her konunun her yönü ile tartışılabilmesi açısından bu 

düşünceyi önemsiyoruz. Çünkü günümüzün dünya-

sının, birey ve toplum yapısının geldiği bugün için ge-

leceği düşünerek, geçmişin iyi ve kötü deneyimlerinin 

ışığında demokratik, özgürlükçü, insan hak ve özgür-

lüklerini öncülleyen bir anayasa için tüm önyargılar-

dan, kalıplardan sıyrılarak düşünmek gerekmektedir.

dd) Anayasa Haz�rl�k Sürecine Kat�l�m

J.J.Rousseau’nun meşhur kitabının adı da olan 

‘Toplumsal Sözleşme’ tabirinde ifade bulan Anayasa 

yapım süreci, toplumun her kesiminden sivil temsilci-

lerin ve hatta bireylerin katılımına açık olmalıdır.

Günümüzde anayasaların hele hele Türkiye için 

en önemli işlevlerinden birisi de anayasaların halk 

için entegrasyon aracı olması gerekliliğidir. Yapılacak 

anayasa ülkedeki tüm farklı gruplar için birleştirici ol-

malıdır. Anayasanın bu birleştirici rolünde başarılı ol-

ması, demokrasi içinde uygulanabilir olması ülkenin 

geleceği için çok önemlidir.

Katılımcı Anayasa Yapım Sürecinde vatandaşlar 

kendilerini ilgilendiren konularda taslak önerilerin 

sunulmasına yardımcı olur.   Bu durum vatandaşlar 

arasındaki birliği sağlar, temsiliyeti güçlendirir ve dev-

letle yurttaş arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir. Aksi 

takdirde 3-5 bilim adamının oturup bir anayasa ha-

zırlaması, bu anayasanın sivil bir anayasa olduğu an-

lamına gelmez.

Yeni anayasanın gerçekten sivil, demokratik ni-

teliklere ve güçlü bir meşruiyete sahip olması için, 

anayasa hazırlık sürecine örgütlü sivil toplumun ak-

tif katılımı şarttır. Sivil toplum kuruluşlarıyla keyfi  ve 

sonuca ulaşmayan görüş alışverişleri demokratik katı-

lımın gerçekleştiği anlamına gelmez. Demokratik ka-

tılım ancak etkin ve şeffaf biçimde çalışacak mekaniz-

maların oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Dolayısıyla 

Meclis Anayasa Komisyonu, Meclis adına, anayasa 

hazırlık sürecine sivil toplum katılımını kurumsallaş-

tırmak görevini de üstlenmelidir. Bu süreçte yer alacak 

sivil toplum temsilcilerinin Komisyon toplantılarında 

eşit söz hakkına sahip olmaları sağlanmalıdır.

İletişim araçlarının bu kadar yaygın ve gelişmiş ol-

duğu günümüzde vatandaşların sürece katılabilmesini 

sağlamak için çeşitli adımlar düşünülebilir; Öncelikle 

sürecin kurallarıyla ilgili (anayasa yapım süreci, rolü 

ve zaman çizelgesi ile ilgili) bir belge yayınlar. Bu sü-

reçte uzman yardımcı gruplar oluşturula bilinir. Bu 

gruplar gerek internet, facebook, twitter vs gibi sosyal 

medya aracılığıyla gerekse vatandaşları birebir ziyaret 
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Bireyin özgürlüğü uygarlığın getirisi değildir. Uygarlık yokken özgürlük çok daha fazlaydı.  Sigmund Freud

ederek önemli değişiklik yapılacak konularla ilgili bil-

gilendirme toplantıları yapabilirler, anketler doldurul-

masını sağlar, tartışma toplantıları düzenler ve daha 

sonra görüşleri ifade eden raporlar oluşturur.

Bunun dışında; Hazırlanan taslak yasayı ülkede 

konuşulan her dilde yayınlatılır, araştırmalar düzen-

lenir, Vatandaş toplantıları gerçekleştirilir,   Medyada 

yayınlatılır, ilanlar hazırlatılır, sokak gösterileri ve 

sanatsal faaliyetlerle duyuru ve katılım maksimum 

düzeye çıkarıla bilinir. Ayrıca toplumu oluşturan her 

toplum kesiminin ve çıkar gruplarının kendileri ile 

ilgili bölümlerde daha fazla katılımının sağlanması 

çalışılmalıdır. Örneğin işçi-işveren ilişkilerine ilişkin 

düzenlemelerde işçi-işveren sendikaları, eğitim ile il-

gili düzenlemelerde eğitimci ve öğrenci temsilcilerinin 

katılımı gibi.

Katılımın arttırılması için süreç aceleye getirilme-

melidir. Zarf ve Mazruf, Usul ve Esas birbirine tabi-

dir. Çünkü ne kadar çok kişi ve/veya grup kendini bu 

süreçte kendini bu sürecin içerisinde hissederse, yeni 

anayasa o kadar çok toplumsal kabul görecek, zemi-

ni sağlam olacak ve toplumsal huzur ve barışa hizmet 

edecektir.

Prof.Dr Levent Köker’in belirttiği üzere, yeni ana-

yasa bir   ‘uzlaşma’ değil, sözleşme ürünü olmalıdır. 

“Toplumsal uzlaşma”, belli bir zaman ve mekânda 

var olan somut toplumsal aktörlerin çıkar ve talep-

leri arasında ve tümüyle bu çıkar ve talepleri azami 

ölçüde gerçekleştirme hedefi ne yönelen stratejik ve 

dolayısıyla “araçsal” nitelikte bir “ödünleşme” (comp-

romise) anlamına gelmektedir. Buna karşılık anaya-

sanın bir toplum sözleşmesi niteliğinde anlaşılması, 

tüm zaman ve mekân boyutlarını aşan, bu anlamda 

evrensellik iddiası taşıyan ve dolayısıyla insanların bir 

toplumsal-siyasi beraberlik tarzını oluştururken kendi 

somut konumları, çıkarları ve talepleri doğrultusunda 

stratejik-araçsal arayışlara girmemelerini gerektiren 

bir kavramdır.

Katılım sürecine ilişkin düşüncelerimizin yeni ana-

yasa hazırlanma sürecini bir pazarlık ve ödünleşme 

anlamındaki yalancı bir ‘uzlaşıya’ kurban etmeye bir 

gerekçe oluşturmaması gerekmektedir.

***

YEN  ANAYASA’NIN ÇER NE DA R 
DÜ ÜNCELER M Z

Anayasalar elbette ki, sihirli değnekler değildir. 

Yeni Anayasa hemen tüm dertlerimize deva olmaya-

caktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra bize göre yeni ana-

yasada düzenlenmesi gereken hususlara değineceğiz.

-Yeni Anayasa’da insan hak ve özgürlüklerini temel 

alan Demokratik, Sosyal, Hukuk devleti temel ilkesi 
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dışında değiştirilemeyecek hiçbir madde bulunmama-

lıdır.

-Yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu ve demok-

ratik yönetimin esas alındığı, devletin üniter olduğu, 

bayrağın ve istiklal marşının ülke bütünlüğünü temsil 

ettiği ve başkentin Ankara olduğu belirtilmeli.

-Vatandaşlık tanımlanması bir etnik köken üze-

rinden değil , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esası 

üzerinden gerçekleştirilmesi

-Süreç sonunda ortaya çıkacak 

yeni anayasa, kimsenin etnik kim-

liği, dili, cinsiyeti, cinsel yönelimi, 

inancı, siyasi görüşü, yaş, engellilik 

ya da medeni hali nedeniyle ayrım-

cılık görmeyeceği, tüm canlıların 

yaşam hakkına ve dünyaya saygılı, 

barış içinde demokratik bir yaşamı 

güvenceye almalıdır.

-Herkesin, farklı kimlikleri, 

inançları/inançsızlıkları, fi kirleri ve 

yaşam tercihiyle, eşit olarak katılabileceği bir toplum-

da yaşamak arzusunu dokunulmaz ve vazgeçilemez 

bir hak olarak görmelidir.

-İnsanların, devletten ve devlet dışı kesimlerden 

gelecek baskılara maruz kalmadan ve başkalarının 

hoşgörüsüne muhtaç olmadan, özgürce yaşadığı bir 

ülkenin vatandaşları olduklarını ön kabul olarak teyit 

etmelidir.

-Böyle bir toplumda barış içinde yaşamayı sağlaya-

cak olan medeni, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 

hakların yeni anayasa ile hayata geçmesini ve korun-

masını teminat altına alınmalıdır.

-Yeni anayasa 1982 Anayasası gibi İnsan Hakları-

na ‘saygılı’  olmakla yetinmemelidir. Yeni Anayasa ‘İn-

san Hak ve Özgürlüklerine Dayanan’, ‘ Bireyin Hak 

ve Özgürlüklerini Dokunulamaz ve Kutsal’ gören bir 

anayasa olmalıdır. Anayasa ve yasaların hiçbir neden-

le, temel insan hak ve özgürlüklerini yok edici, orta-

dan kaldırıcı, askıya alıcı olarak yorumlanamayacağı 

ilkesi gerek Anayasa’nın gerekçe bölümünde gerekse 

ilk maddelerde düzenlenecek temel ilkeler kısmında 

açık, seçik ve hiçbir aksi yoruma neden olmayacak bir 

şekilde yer almalıdır

-Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana iki temel 

öcüden biri olarak algılanan ve bu öcüye karşı baskıcı 

bir anlayışla yorumlanan ‘LAİKLİK’ ilkesinin, hiçbir 

şekilde bireylerin din ve vicdan özgürlüğünü, dinini 

ve inancını yaşama özgürlüğüne karşı olarak yorumla-

namayacağı bilakis Laiklik ilkesinin vatandaşların din 

ve vicdan özgürlüğünün garantisi olarak yorumlana-

cağı belirtilmelidir.

-Sosyal devlet ilkesinin güçlü bir şekilde korunma-

sı, yaşlı, çocuk ve kadınların pozitif 

ayrımcılığa tabi tutulması sağlanma-

lıdır. Herkesin temel yaşam gerek-

sinimlerinin devlet tarafından sağ-

lanması garanti altına alınmalıdır. 

Sosyal güvencesiz tek bir vatandaş 

kalmamalı kimseni yokluktan peri-

şan olmasına göz yumulmamalıdır.

-Ülke gelirlerini adil dağılımı 

konusunda gerekli hassasiyet göste-

rilmeli geri kalmış bölgelerin eşitlik 

veya makul bir denge sağlanıncaya kadar desteklen-

mesi öngörülmelidir.

-Cumhuriyet tarihinin iki temel öcüsünden bir 

diğeri olan bölünme paranoyasından kurtulmalı ve 

insanların anadil başta olmak üzere ülkede yaşayan 

bütün etnik ve dini yapıların öznelliklerini korun-

ması devlet güvencesine bağlanmalı ve korunmalıdır. 

Kültürel zenginlikler desteklenmeli ayırımcılığa tabi 

tutulmamalı ve yasaklanmamalıdır. Bölücülük tehdi-

dinin baskı ve hak ihlalleri ile değil, özgür, huzurlu ve 

refah içerisinde bir toplumda ancak son bulabileceği 

gerçeği kabul edilmelidir.

-Askerin siyaset üzerindeki tahakkümü kırılması 

ve sivil siyasetin temellerinin sağlamlaştırılması için, 

Genelkurmay Başkanlığı’nın Savunma Bakanlığı’na 

bağlanması, Genelkurmay Başkanlığının bütçe ve har-

camalarının siviller tarafından denetlenmesi sağlan-

malıdır. Cumhuriyetin kurucusu, kollayıcısı ve koru-

yucusunun sadece ve halkın bizatihi kendisi olduğu 

belirtilmelidir.

-1980 darbesinin mahsulü olan YÖK’ün tamamen 

kaldırılması gerek görülürse üniversiteler arasında eş 

güdümün sağlanması amacıyla farklı ve demokratik 

bir özerk kurumun kurulması

Cumhuriyet tarihinin iki 
temel öcüsünden biri 
olan bölünme paranoya-
s�ndan kurtulmal�.
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-Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), Seçim Kanunu, 

Siyasi Partiler Kanunu’nun çoğulcu ve katılımcı de-

mokrasi hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak 

yeniden düzenlenmesi gereği belirtilmelidir.

-Kürsü dokunulmazlığı dışında başta Milletvekilli-

ği olmak üzere kamusal görev gören her türden görev-

linin dokunulmazlığı kaldırılmalı.

-Sivil ve/veya Askeri idarenin hiçbir eylem ve işle-

mi yargı denetimi dışında tutulmamalıdır.

-Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacak 

kurum ve kurallar oluşturulmalıdır. HSYK bünyesin-

deki siyasi temsilcilerin karar alınmasında oy hakları 

olmamalıdır.

-Hukukun üstünlüğüne riayet edilen uluslararası 

hukuk yöntemlerinin herkese ve eşit bir şekilde uy-

gulanmasının sağlanması ve hukuki ayırımcılığın ya-

saklanarak olağandışı yargı mekanizmalarını ortadan 

kaldırılması (özel yetkili ağır ceza mahkemeleri, askeri 

Yargıtay vb.), savunma hakkı ve masumiyet karinesi-

nin hiçbir şekilde ihlal edilmesine olanak tanınmama-

lıdır.

-Hukukun üstünlüğünün tanınması ve Türkiye’nin 

taraf olduğu uluslararası kurum ve sözleşmelere uy-

gun idari ve yargısal normlara uyulmasına özel bir 

hassasiyet gösterilmelidir.

-Vatandaşlık tanımlanması bir etnik köken üzerin-

den değil Türkiyelilik veya Türkiye Cumhuriyeti va-

tandaşlığı esası üzerinden gerçekleştirilmelidir.

-Millet Egemenliğin kullanımının 1982 Anayasa-

sında olduğu gibi yetkili organlar yolu ile kullanılması 

şeklinde değil, sadece ve sadece yasama, yürütme ve 

yargı eliyle Millet adına kullanılacağı düzenlenmelidir. 

1982 Anayasasındaki düzenleme (Yetkili organ tabiri) 

nedeniyle Asker,YÖK ilgili ilgisiz pek çok kurum du-

rumdan vazife çıkarıp, Milletin Egemenliğine el atma 

cesaretini bulmuşlardır.

-Kadınların ve çoğulcu toplumsal yapının temsil 

ve katılımını güçlendirecek, kamu yararının doğal 

ekolojik dengeyi gözetmeyi kolaylaştıracak şekilde yo-

rumlandığı, doğaya saygılı, adil bir sosyal devlet temel 

ilkelerden olmalı.

-Devletin kadınlara, çocuklara karşı, aile içi de da-

hil olmak üzere, her türlü şiddeti önlemekle yükümlü 

kılınmalıdır.

-Devletin işleyişinde Âdem-i Merkeziyet (Yerinden 

Yönetim) öncüllendiği, Merkezde toplanan kaynakla-

rın ve gücün yerele dağıtıldığı bir yapıya dönülmelidir. 

Bu durum hem halkın hem de iş dünyasının Ankara’da 

çöreklenen merkezi katı oligarşik yapı nedeniyle iş ve 

sosyal hayatlarında çektikleri sorunları azaltacaktır. 

Merkezi İdare’Nin Yerel Yönetimlerin yetkilerini aşma 

ve/veya kötüye kullanmalarına karşı idari ve yargısal 

denetim için düzenlemeler yapmalıdır.

-Mülkiyet hakkı ve özel teşebbüs hakkının kamu 

yararı gibi soyut ve yoruma açık nedenlerle sınırlan-

dırılması keyfi yetinin önüne geçilmeli, daha somut 

kriterlerle, girişimcilerin önünün açılması gerekmek-

tedir.

-Toplu sözleşme, sendika, dernek, vakıf ve diğer 

sivil-mesleki örgütlenmelerin önündeki engellerin 

kaldırılması, modern demokrasinin belkemiği olan si-

vil toplum örgütlenmelerinin caydırıcılıkla korkutul-

ması değil, teşvik edilmesi gerekmektedir.

-Cumhurbaşkanının çok yetkili, az sorumlu duru-

mu değiştirilmeli, ihtiyaca ve oluşturulması düşünü-

len yeni sistemdeki amaca uygun olarak ya yetkileri-

nin daraltılması ya da sorumluluklarının arttırılması 

gerekmektedir. Ancak her halukarda parlamenter sis-

temden vazgeçilmemelidir.

SONUÇ:

Bugün önümüze gelen fırsat 200 yıllık Anayasal 

Tarihimizin en büyük fırsatıdır. Bu fırsatı iyi değer-

lendirmemiz gerekmektedir. Çünkü bu fırsat modern 

demokrasilere uygun, milletimizin ve gelecek kuşak-

ların milletler arasında onurlu bir yer edinmesi için 

ilk ve son şans olabilir. Aksi bir durum milletimizin 

sivil anayasa ve siyasete olan inancını olumsuz etkile-

yebilecektir.

Elbette tüm yazılı metinler gibi Anayasalar da, 

okuyanın, yorumlayanın ve uygulayanın zihniyetine 

göre değer kazanır. Bu nedenle, tek başına yazılı me-

tinler ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar yeterli 

olamazlar. Daha güzel bir ülke ve gelecek için başta 

yasa koyucular, yorumlayıcılar ve uygulayıcılar olmak 

üzere tüm halkın demokratik, özgürlükçü, insan hak 

ve özgürlüklerine inanmış bir zihniyete kavuşmaları 

da gerekmektedir.

Tabiatın şiiri hiç bitmez. J. Keats
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asama organının, özellikle İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra dünya çapında güven kay-

betmesiyle denetime muhtaç olduğu anlaşılmış ve 

Anayasa Mahkemesi kurma geleneği başlamıştır. 

Ülkemize bu geleneğin yansıması 1961 yılına rastlar. 

Çalışmamız, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı, 

işlevi ve kuruluş şekli bahisleriyle açılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, kararlarıyla ülkenin hukuki 

ve politik gündemini ve gidişatını belirleyen kurum 

olmuştur. Şüphe yok, kararlar kadar onları oluştu-

ranlar da bu doğrultunun anlaşılması için son dere-

ce önem taşımaktadır. Çalışmamızın kalan kısmında 

üyelerin, görev süreleri, atandıkları kurumlar, mezun 

oldukları okullar, mesleki geçmişleri incelenmek su-

retiyle genel bir analizi yapılacaktır. AYM’ye Başkanlık 

etmiş kişilerin analizleri ise ayrıca yapılacaktır.

A) ANAYASA MAHKEMES  KURULU U VE 
GÖREVLER

 Anayasa, bir devletin temel yapısını, kuruluşunu, 

temel organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkileri 

ile temel hak ve hürriyetleri düzenleyen hukuki belge-

dir. Hukuk kurallarının bahsedildiği her yerde bu hu-

kuk kurallarının sıralamasında bir hiyerarşi söz konu-

sudur. Bu hiyerarşi normlar hiyerarşisidir ve normlar 

hiyerarşisinin en üstünde bir ülkenin en üstün hukuki 

metni olan anayasalar yer almaktadır. Normlar hiye-

rarşisinden bahsedilen yerde yasama organı tarafından 

çıkarılan kanunların anayasaya aykırı olmaması gere-

kir. 

Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlen-

mesi konusundaki temel ayrım, siyasal ve yargısal 

denetim sistemleridir. Siyasal denetim daha çok ön-

leyici bir denetim iken yargısal denetim düzeltmeye 

yönelik bir denetimdir. 1876 Kanun-u Esasiye göre 

“Heyet-i Âyan, Heyet-i Meb’usanca kabul edilen ka-

nun teklif ve tasarılarını Kanun-u Esasî ahkâmına 

uygunluk açısından da inceleyip, buna aykırı bir şey 

görür ise mütalaasının ilavesiyle ya kat’iyen red ve-

yahut tadil ve tashih olunmak üzere Meb’usana iade 

eder2.” Görüldüğü üzere 1876 Kanun-u Esasi, Âyan 

Meclisi tarafından yürütülen bir siyasal denetim siste-

mini benimsemiştir. 1921 Anayasası kanunların ana-

yasaya uygunluk denetimi ile ilgili hiçbir hükme yer 

vermemiştir. 1924 Anayasasına gelindiğinde ise 103. 

maddede “Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa 

münafi  olamaz3”hükmü yer alıp 52. maddede de “Ni-

zamnamelerin kanuna mugayereti iddia olundukta 

bunun mercii halli Türkiye Büyük Millet Meclisidir.4” 

denmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen kanunların 

anayasaya uygunluk denetiminin yapılacağı herhangi 

bir merciyi tanımlamamıştır. Doktrinde çokça tartışı-

lan bu konu 103. maddedeki hüküm gereği böylesine 

bir denetimin olması kanaatini uyandırmıştır. Ancak 

bu denetimi sağlayacak olan merciinin eksikliği bu 

denetimi yargısal değil de siyasal bir denetim haline 

getirmiştir. Kanunların anayasaya uygunluk denetimi-

nin siyasal bir denetim olduğu durumlarda “kuvvetler 

ayrılığı” ilkesinden söz edilemez. Yasama organının 

kendisinin yaptığı bir kanunu anayasaya aykırı bul-

ması durumları pek muhtemel değildir. Bu durumda 

yasama organının keyfi  uygulamalarının önüne geçi-

lemez.

1945 yılında çok partili yaşama geçiş ve 1950 yı-

lında yapılan demokratik seçimlerle iktidarın el de-

ğiştirmesi sorunları bitirmemiş yeni ve daha ciddi 

sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. Böyle bir du-

rumda yasama meclisinin denetimine duyulan ihti-

KURULUŞUNDAN BUGÜNE ANAYASA 
MAHKEMESİ ÜYELERİNİN GENEL ANALİZİ

Turan Uçar, Berk Yalç�n, Bedrettin Gürcan, Mervan Aytimur, 
Eda Bo a, Füsun Ceren Küçük, Nazl� Deveci, Alican A yel
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yaç daha da artmıştır. Öncesinde toplumdaki çeşitli 

aydınlar tarafından ortaya atılan bu görüş daha sonra 

siyasal partiler tarafından da destek görmüştür. 1960 

yılında yapılan askeri müdahaleyle iktidarı ele geçiren 

ordu 1961 yılında yeni bir anayasa yapmıştır. 1961 

Anayasası kanunların anayasaya uygunluğunun yar-

gısal denetimini sağlamak ve anayasadaki temel hak 

ve özgürlükleri korumak için Anayasa Mahkemesini 

kurmuştur. Anayasa Mahkemesi 1982 Anayasasında 

bazı değişikliklere uğrayarak varlığını korumuştur. 

“Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal dene-

timinin kabulü, yargı organı lehine ve yasama organı 

aleyhine önemli bir yetki transferidir5.”

“Anayasa Mahkemesi” ifadesi; Ziya Gökalp’ın 

“Yüce Mahkeme” başlıklı yazısında yasaların anaya-

saya uygunluğunun merkezi bir yargı organı eliyle de-

netlenmesi gerektiğini söylemişse de Anayasa Mahke-

mesi ifadesini Ziya Gökalp’tan sonra gelip aynı görüşü 

savunanlar da bu ifadeyi kullanmamışlardır6. Ord. 

Prof. Dr. Sıddık Sami Onar bir makalesinde “Teşkilâtı 

Esasiye Mahkemesi7” ifadesini kullanmış olsa da 

“Anayasa Mahkemesi” ifadesi ilk kez Prof. Dr. Turhan 

Feyzioğlu’nun 1951 yılında yayımladığı “Kanunların 

Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi” adlı 

eserinde geçmektedir8.

1961 Anayasası, istisnai bir durumda genel mah-

kemelere de bir kanunun anayasaya uygunluğu hak-

kında hüküm verme yetkisini tanımış olmakla be-

raber, bu konudaki yetkiyi esas itibariyle Anayasa 

Mahkemesine bırakmıştır. 1982 Anayasası genel mah-

kemelerin kanunların anayasaya uygunluğu denetimi 

hakkındaki yetkisini kaldırarak Anayasa Mahkemesini 

denetim konusunda tek yetkili mercii olarak bırak-

mıştır. Anayasa Mahkemesinin temel  görevi, kanunla-

rın ve anayasada belirtilen diğer normların anayasaya 

uygunluğunu denetlemektir. Ancak anayasa, Anayasa 

Mahkemesi’ne norm denetimi ile ilgili olmayan başka 

görevler de vermiştir. Bu görevler; yüce divan sıfatıyla 

Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-

kanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, yüksek mahkeme 

başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Baş-

savcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve 

Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suç-

lardan dolayı yargılamak, siyasi partilerin kapatma 

davalarına bakmak, siyasi partilerin mali denetimini 

yapmak, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ka-

rarlarını denetlemek, milletvekilliğinin düşmesi karar-

larını denetlemek, uyuşmazlık mahkemesine başkan 

seçmektir. Ayrıca 2010 yılında yapılan anayasa deği-

şikliğiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları 

karara bağlama görevi de verilmiştir.9 

Anayasa Mahkemesi yargı organının bir parçası 

olup, bir yüksek mahkeme niteliği taşımakla beraber, 

fonksiyonları itibariyle ona yargı organı içinde özel ve 

öncelikli bir mevki kazandırmıştır10. Anayasa Mah-

kemesini böylesine farklı kılan durumlar; öncelikle 

anayasa mahkemesine ilişkin düzenlemelerin (görev 

ve yetkileri, kuruluşu, üyeleri) anayasada ayrıntılı 

olarak işlenmesidir. 1982 anayasası md. 149/5 göre 

“mahkemenin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki 

“Anayasa Mahkemesi” ifadesi; Ziya Gökalp’�n 
“Yüce Mahkeme” ba l�kl� yaz�s�nda yasalar�n ana-
yasaya uygunlu unun merkezi bir yarg� organ� 
eliyle denetlenmesi gerekti ini söylemi se de Ana-
yasa Mahkemesi ifadesini Ziya Gökalp’tan sonra 
gelip ayn� görü ü savunanlar da bu ifadeyi kul-
lanmam� lard�r6. Ord. Prof. Dr. S�dd�k Sami Onar 
bir makalesinde “Te kilât� Esasiye Mahkemesi7” 
ifadesini kullanm�  olsa da “Anayasa Mahkemesi” 
ifadesi ilk kez Prof. Dr. Turhan Feyzio lu’nun 1951 
y�l�nda yay�mlad� � “Kanunlar�n Anayasaya Uygun-
lu unun Kazai Murakabesi” adl� eserinde geçmek-
tedir.
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iş bölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.” Bu 

madde Anayasa Mahkemesi’nin yasama organının 

çalışmasına benzer bir ‘yöntemsel bağımsızlığı11’ ol-

duğunu gösterir. Ve yine Anayasa Mahkemesi karar-

larının md 153/6’ya göre “yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri 

bağlar” demesi Anayasa Mahkemesinin diğer makam 

ve organlar üstünde nasıl bir etkisinin olduğunun gös-

tergesidir. Ancak bununla beraber bir kamu hukuku 

organı olarak çalışan Anayasa Mahkemesi sınırsız bir 

yetkiye sahip değildir. Anayasa Mahkemesinin yet-

kisi bir genel yetki değil, verilmiş bir yetkidir. Ana-

yasa Mahkemesi kendisine kanunla ya da anayasayla 

verilen yetkiler doğrultusunda çalışır. Anayasa ya da 

kanunla açıkça bir yetki vermemişse Anayasa Mahke-

mesi bu konularda yetkisizdir. Söz gelimi parlamento 

kararlarını belirtilen üç istisna (TBMM içtüzüğü, ya-

sama dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliği-

nin düşmesi kararı) dışında denetleme yetkisine sahip 

değildir. Bunlar hakkında Anayasa Mahkemesine iptal 

davası açılması halinde Anayasa Mahkemesi söz ko-

nusu kararların yetkisi dâhilinde olmadığını açıklayan 

bir bildirimle davayı düşürür.

Anayasa Mahkemesi, soyut norm denetimi ve 

somut norm denetimi olmak üzere iki farklı şekilde 

norm denetimi yapar. Soyut norm denetimi; kanun, 

kanun hükmünde kararname, TBMM içtüzüğü ve 

anayasa değişikliklerinin şekil ve esas bakımından de-

netimidir. Ve bu durumda söz konusu normun uygu-

landığı somut bir olay ya da davanın olması gerekmez. 

Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının beşte biri 

ya da iktidar veya ana muhalefet partisi meclis grupla-

rı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne açtığı,? iptal da-

vasıdır. Somut norm denetimine ise sadece kanun ve 

kanun hükmünde kararnameler konu olabilir. Somut 

norm denetiminden bahsedebilmek için söz konusu 

normla ilgili görülmekte olan bir davanın olması gere-

kir. Bu davaya bakan mahkemenin itiraz yoluyla ilgili 

normun anayasaya aykırılık iddiasıyla dava açması ge-

rekir. Söz konusu normun denetimi de somut norm 

denetimi kapsamına girer.

B- ÜYELER  BEL RLEME S STEMLER

1. Genel Olarak

Anayasa Mahkemesi üye belirleme işlemini dünya-

da uygulanagelen sistemleri göz önünde bulundura-

rak üç başlık altında inceleyebiliriz12:

a)Seçim Sistemi
Seçim sistemi, anayasa mahkemesi üyelerinin ya-

sama organınca seçilmesi

esasına dayanır. Yasama tarafından yapılan se-

çimde genellikle 2/3 gibi nitelikli çoğunluklar aran-

maktadır. Çoğunluğun yakalanamadığı durumlarda 

uzlaşma gerekmektedir. Dolayısıyla, yüksek mahke-

me üyeleri halk tarafından seçimle iş başına gelmiş 

siyasi partiler ve bağımsız parlamenterler tarafından 

belirlenmiş olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 16 

üyeli Alman Federal Anayasa Mahkemesinin 8 üyesi 

Federal Millet Meclisi(Bundestag), 8 üyesi ise Fede-

ral Senato(Bundesrat) seçilmektedir. Bu sistemi kul-

lanan diğer ülkeler İsviçre(Federal Mahkeme), Ma-

caristan, Polonya, Portekiz, Makedonya, Litvanya ve 

Hırvatistan’dır13.

b)Atama Sistemi
Burada atama kavramıyla belirtilen husus, anaya-

sa mahkemesi üyelerini belirleyen irade ve yetkinin 

bir veya birkaç kişiye bırakılmış olmasıdır. Bu kişiler 

genelde devlet başkanı olmakla birlikte devlet organ-

larının içinden de olabilir. Örneklerle açıklamak gere-

kirse, bu sistemin geçerli olduğu Fransa’da, 9 kişilik 

Anayasa Konseyinin üyelerinin 3’ünü cumhurbaşka-

nı, 3’ünü meclis başkanı, 3’ünü senato başkanı ata-

maktadır. Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, İrlanda, 

Senegal, Güney Afrika, Finlandiya ve İzlanda yüksek 

mahkemelerinde ise üye seçimi cumhurbaşkanı tara-

fından münhasıran atanmaktadır14. Bu sistemi uygula-

yan ülkeler oldukça sınırlı sayıdadır.

c)Karma Sistem
Avrupa ülkelerinde ekseriyetle kullanılan sistem 

karma sistemdir. Adından da anlaşılacağı üzere bün-

yesinde hem seçim sistemini hem de karma sistemi 

barındırır. Ülkenin demokratik gelenekleri, anayasal 

güç dengeleri ve yapısı da uygulanan bu sistemin tam 

şeklini belirler15. Daha sarih bir şekilde belirtmek gere-

kirse, yüksek mahkeme üyelerini seçme yetkisinin ya-

sama, yürütme, yargı, hükümet ve devlet başkası ara-

sında paylaşılması usulüdür16. Örneğin, İspanya’da, 

Anayasa Mahkemesindeki 12 üyenin, 4’ü Kongre, 4’ü 

Senato, 2’si Hükümet, 2’si Adliye Genel Konseyince, 

seçim ve atama yollarıyla belirlenir ve Kral tarafından 

atanır. Diğer ülkeler arasında Arnavutluk, Avusturya, 

İtalya, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya, 

Slovenya, Ukrayna, İspanya, Kore ve Türkiye, bu sis-

temi uygulayan ülkeler olarak sayılabilir17.
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Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercedden şehirler vardır ki, onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler. Hadis

2.)Avrupa’da Yüksek Mahkemelere 
Üye Olma Ko ullar�

Yüksek mahkeme üyelerinin seçimi kadar, üyele-

rin sahip olduğu nitelikler de bir o kadar önem arz 

etmektedir. Yüksek mahkeme üyeliği için aranan ni-

telikler ülkelere göre değişmekle birlikte, ekseriyetle 

hukuk alanında öğretim üyeliği, yargıçlık, avukatlık 

veya yüksek düzeyde kamu görevi gibi mesleklere 

mensup olmak ve belli süre bu mesleklerde hizmet 

etmiş olma şartları aranmaktadır. Avrupa modeli uy-

gulaması incelendiğinde; anayasa mahkemelerinin 

öncelikle, yargıç, avukat, öğretim üyesi gibi hukuk-

çulardan, ikinci derecede ise daha çok hukuk kökenli 

üst düzey kamu görevlileri ve politikacılardan oluştu-

ğu gözlenmektedir18.

Avusturya’da yüksek mahkeme üyesi seçilebilmek 

için yargıçlık görevinde bulunmak veya hukuk fakül-

tesinde ya da siyaset bilimleri fakültesinde öğretim 

üyesi olmak ve her halükarda en az 10 yıllık meslek 

deneyimine sahip olmak gerekmektedir. Almanya’da 

ise üyelerin büyük kısmı bakımından yargıç olmak 

için gerekli şartlara sahip olmak; Belçika’da yargı men-

subu ya da parlamento üyesi olmak; Bulgaristan’da 

meslekten hukukçu olmak ve en az on beş yıl mesleki 

deneyim sahibi olmak; İtalya’da yargı meslek mensu-

bu, hukuk profesörü ya da avukat olmak; Romanya’da 

yüksek hukuk formasyonu ve en az on sekiz yıl hu-

kuk mesleği veya yükseköğretim faaliyetinde bulun-

muş olmak gerekmektedir19. Bu ülkelerde ki uygula-

malara baktığımız zaman üstün bir ekseriyette hukuk 

formasyonuna sahip olmak(yargıç, avukat, öğretim 

üyesi), bunların yanında da kamu görevinde bulun-

mak ve belli fakültelerde öğretim üyesi olma şartları-

nın varlığını görebiliriz. 

3.)Türkiye’deki Düzenlemeler

a)1982 Anayasası ile Belirlenen Usul:
1982 Anayasası ile belirlenen Anayasa Mahkemesi 

üye seçimi hususu 146. Madde de açıklanmıştır:

MADDE 146: Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve 

dört yedek üyeden kurulur. 

Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargı-

tay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi 

Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sa-

yıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri ara-

sından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş 

yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üye-

yi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 

yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden gös-

tereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi 

üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. 

Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst 

kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahke-

mesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk ya-

şını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim 

kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği veya 

kamu hizmetinde en az onbeş yıl fi ilen çalışmış veya 

en az onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. 

Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli 

oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için 

bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Süresi bitenler ye-

niden seçilebilirler. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, aslî görevleri dışında 

resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Bu hükme göre, yasama organı tamamen devre 

dışı bırakılmakla birlikte, farklı kurumlardan aday 

gösterilenler arasından da olsa, atamaların tümü cum-

hurbaşkanı tarafından yapılmış olmaktadır.

 Yine bu hükmü incelediğimizde avukatlar bir yana 

bırakılırsa, öğretim üyeleri ve üst kademe yöneticileri 

arasından seçilip atanacak üyelerin, hukuk formasyo-

nuna sahip olmaları şartı yoktur. 

Basit bir ihtimal hesabı yaparsak, Anayasa’nın hu-

kukçu olmayanlara tanıdığı seçilebilme ihtimalinin 

bütünüyle gerçekleşmesi durumunda, Anayasa Mah-

kemesinin 11 asıl üyesinden, en fazla 3 tanesi hukuk 

formasyonuna sahip olabilecektir. Bir başka ihtimale 

göre ise, bütün şartların düşündüğümüz gibi gerçek-

leşmesi halinde 11 asıl üyenin, beşi asker ve asker 

kökenli olabilecektir20. Bu yöntemin, yukarıda değin-
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diğimiz Avrupa ülkelerinin ortak uygulamalarını göz 

önünde bulundurursak, Anayasa Mahkemesi’nde hu-

kukçu üye oranını olumsuz şekilde etkileme riskini 

barındırdığını söyleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi’nde 

hukukçu üyelerin az olması, uyuşmazlıkların hukuki 

gerekçelerinin zayıf olmasına yol açmaktadır. Hukuk-

çu nazarının eksikliğinden ötürü menfaatlerin gere-

ği gibi dengelenmesinde sorunlar açığa çıkmaktadır. 

Prof. Dr. Servet Armağan’ın bu konudaki değerlendir-

mesi şöyledir: “Bugüne kadar, hem Anayasa Hukuku 

hocası olarak ve hem de Anayasa Mahkemesi uzmanı 

ve bu mahkeme üzerine 20’den fazla yayın yapan ve 

üstelik doktora tezi yazan bir ilim adamı olarak yüzler-

ce Anayasa Mahkemesi kararı okudum. Sadece Dok-

tora Tezimi yazabilmek için 584 Anayasa Mahkemesi 

kararı okudum, halen de okumaktayım. Bu kararların 

içinde, ilmi ve sağlam teoriler üzerine oturtulmuş me-

selenin temeli ve felsefesi ile meşgul olan karar çok az 

gördüm. Daha çok, zoraki yorumlar, fi nalist yaklaşım-

lar ve çok çok teferruat sayılan (münisiöz) konularla 

meşgul olan kararlardır.21” 

1982 Anayasasının 146. maddesinin gerekçesi şu 

şekilde kaleme alınmıştır: “Anayasa Mahkemesi üye-

liğine seçileceklerde aranılacak nitelikler, kayıtlar ve 

yüksek mahkemeler ile Sayıştay ve yüksek öğrenim 

kurumlarından gösterilecek adayların nitelik ve seçim 

usulleri gösterilmek suretiyle madde yeniden düzen-

lenmiştir. Devlet yapısını ve organların işleyişini iyi 

bilmeleri ve uygulamanın içinde bulunmaları sebe-

biyle üst kademe yöneticileri ile yargı hizmetine uzun 

yıllar avukat olarak katılmış bulunanların da bu mah-

kemede görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.22” 

Fakat MGK’daki tartışmalar sonucu bu düzenleme 

anayasa metnine yansıyamamıştır.

b)2010 Referandumu ile Yapılan Değişiklikle 
Belirlenen Usul:

1982 Anayasası ile belirlenen usul, 12 Eylül 2010 

tarihinde yapılan bir referandumla değiştirilmiştir. 

146. Madde yeniden düzenlenmiştir;

MADDE 146: Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden 

kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay 

Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, 

her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir 

üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar ara-

sından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli 

oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya-

pılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada 

üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam 

sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt 

çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 

iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada 

en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danış-

tay, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve 

üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer 

aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi 

Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükse-

köğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilim-

ler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından 

göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe 

yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve 

savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa 

Mahkemesi raportörleri arasından seçer.

Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yük-

sek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurulları 

ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkeme-

si üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçim-

lerde, her boş üyelik için, bir üye ancak bir aday 

için oy kullanabilir (Anayasa Mahkemesi’nce çı-

karılmıştır); en fazla oy alan üç kişi aday gösteril-

miş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar 

arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak se-

çimde her bir baro başkanı ancak bir aday için oy 

kullanabilir(Anayasa Mahkemesi’nce çıkarılmıştır) 

ve en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş 

yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim 

kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent 

unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fi ilen 

avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yük-

seköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizme-

tinde fi ilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların 

adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir 

Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeni-

den seçilebilirler.

Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında 

resmi veya özel hiçbir görev alamazlar.”

*Kalın çizili yerler çıkartılan maddeleri göstermek-

tedir.

 Bu hükme göre, Anayasa Mahkemesinin 15 olan 

üyesi 17’ye çıkarılmış; bunlar arasında asıl – yedek ay-
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Denizin kentini yaktım/ Hurma şırıltılarıyla. Sezai Karakoç

rımına son verilmiştir. Yedek üyelik statüsü, Anayasa 

Mahkemesi üyeliğinde en çok tartışılan konulardan 

birisi idi. Yedek üyeler, asıl üyelerle, aynı yerlerden, 

aynı yollarla ve aynı şartlarda seçilmelerine karşın asıl 

üyelerin sahip oldukları hak, imkân ve yetkilerden 

yoksundular.

Yedek üyeler, yalnızca asıl üyelerin özürleri halin-

de Mahkeme Kuruluna

katıldıklarından, uzman oldukları konularda dahi, 

hangi toplantıya katılıp,

hangisine katılmayacaklarını, son ana kadar bile-

memektedirler. Anayasa Mahkemesi başkan ve başkan 

vekilliği seçimlerine katılamamaktadırlar. Yine aynı 

şekilde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı olabildikleri 

halde bu mahkemenin başkanlık seçimlerine katıla-

mamaktadırlar23. Yedek üyelerin hiçbir halde asıl üye 

olamamaları söz konusu sakıncaları sürekli kılmakta 

idi24. TBMM, bütün bunları göz önünde bulundurmuş 

olacak ki 1982 Anayasasında on bir asıl, dört yedek 

üyeden oluşur şeklinde yapılan ayrıma on yedi üye-

den oluşur diyerek son vermiştir. 

Üye seçimi hususunda yapılan bir diğer köklü de-

ğişiklik ise TBMM’ye doğrudan üye seçme hakkı ta-

nınmasıdır. Eski düzenlemeyle bütün üyeler cumhur-

başkanı tarafından seçilmekteydi. Yeni düzenlemeyle 

bu değişmiş: TBMM, Sayıştay ve baro başkanlarının 

her bir koltuk için gösterecekleri üç aday arasından üç 

üye seçme hakkına sahiptir. Bu seçim üç turlu oylama 

sistemi ile olacaktır, ilk turda üçte iki çoğunluk, ikinci 

turda salt çoğunluk, üçüncü turda ise en fazla oyu al-

mak yeterli olacaktır. 

Bir diğer önemli değişiklik de, Cumhurbaşkanının 

Anayasa Mahkemesinin yapısına olan etkisi arttırılmış 

ve tamamıyla kendi inisiyatifi yle seçebileceği üye sayı-

sı dörde çıkartılmıştır25. Bunlar dışında Cumhurbaş-

kanı toplamda on üyeyi Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar-

gıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Yükseköğre-

tim Kurulunun gösterecekleri 3 katı aday arasından 

seçecektir.

Diğer bir değişiklik de eski düzenlemede aranma-

yan seçilecek üyelerin hukukçu olma şartı yeni düzen-

lemede sınırlı bir şekilde aranmıştır: YÖK’ün göstere-

ceği 3 katı aday arasından seçeceği 3 üyenin 2’sinin 

hukukçu olması koşulu getirilmiştir.

Bunlarla beraber, kırk olan yaş sınırı, kırk beşe 

yükseltilmekle beraber eski düzenlemede istenen on-

beş yıllık mesleki deneyim de yeni düzenlemeyle yir-

mi yıl olarak belirlenmiştir.

C-ANAYASA MAHKEMES  ÜYELER N N 
GÖREV SÜRELER

Anayasa mahkemesinin kuruluşundan bu yana bir 

üye26 bir yılın altında görev yapmış, sekiz üye27 bir-iki 

yıl arası, on dokuz üye28 iki-üç yıl arası, sekiz üye29 

üç-dört yıl arası, yedi üye30 dört-beş yıl arası, beş üye31 

beş-altı yıl arası, on üç üye 32altı-yedi yıl arası, yedi 

üye33 yedi-sekiz yıl arası, altı üye34 sekiz-dokuz yıl ara-

sı, on bir 35üye dokuz-on yıl arası, iki üye36 on-on bir 

yıl arası, beş üye 37on bir-on iki yıl arası, dört üye38 on 

iki-on üç yıl arası, iki üye39 on üç on dört yıl arası,bir 

üye40 on dört-on beş yıl arası, bir üye41 on beş-on altı 

yıl arası, iki üye 42on altı-on yedi yıl arası, iki üye 43on 

yedi-on sekiz yıl arası, bir üye44 on sekiz-on dokuz yıl 

arası görev yapmıştır. En kısa dönem anayasa mah-

kemesi üyeliği yapan üye on ay görev yapan Lemi 

Özatakan’dır. En uzun dönem üyelik yapan üye ise 

1 Ocak 2013 itibariyle üyelikte 22.yılını dolduracak 

olan Haşim Kılıç’tır. 
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E- OLA ANÜSTÜ MAHKEMELERDEN ANAYASA 
MAHKEMES ’NE

Anayasa Mahkemesi üyeleri incelendiğinde dikkati 

çeken bir husus, üyelerin belirli bir kısmının Yüksek 

Adalet Divanı, MGK gibi askeri darbe sonucu kurulan 

kurumlarda görev almış olduğudur. 

27 Mayıs 1960 askerî darbesinin ardından yıl so-

nuna kadar 94’ü Yargıtay ve Danıştay üyesi olmak 

üzere toplam 614 yargı mensubu re’sen emekliye sevk 

edilmiştir. 241 üyesi olan Yargıtay’ın 66 üyesi (dörtte 

birinden fazlası re’sen) , 54 üyesi olan Danıştay’ın 28 

üyesi (yarısından çoğu re’sen), 3123 kişilik yerel mah-

keme hâkim ve savcı kadrosunun 520 kişilik kısmı 

doğrudan emekliye sevk edilmiştir (altıda biri re’sen)45.

Emekliye sevk edilen bu üyelerin yerine, Yüksek Ada-

let Divanı’nda görev alan hakim ve savcılar getirilmiş; 

bunların içinden Salim Başol, Necdet Darıcıoğlu, Fazlı 

Öztan, İbrahim Hilmi Senil, Nahit Saçlıoğlu, Hasan 

Gürsel, Servet Tüzün, Mustafa Karaoğlu AYM’ye atan-

mış, bu üyelerden İbrahim Senil, Necdet Darıcıoğlu 

Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapmıştır.

12 Eylül 1980 askeri darbesine gelindiğinde ise; 

bu kez, yine askeri darbe sonucu kurulmuş bir organ 

olan Milli Güvenlik Konseyi’nin atamalarıyla karşıla-

şıyoruz. 2 Ekim 1981’deki MGK tutanağında yer alan 

ifadeyle,(…)gizli oy ile yapılan seçim sonucunda Ana-

yasa Mahkemesinde açık bulunan üyeliklere Hasan 

Semih Özmert ile Mahmut Celâlettin Cuhruk seçil-

mişlerdir46. Daha sonra aynı üyelerin AYM başkanlığı 

yaptığını da görüyoruz. 10 Temmuz 1981 tarihinde 

ise Selahattin Metin, Milli Güvenlik Konseyin ce Mil-

let Meclisi Kontenjanından Anayasa Mahkemesi Asıl 

Üyeliğine seçilmiştir.

F- AYM ÜYELER N N MEZUN OLDUKLARI OKULLAR

Anayasa mahkemelerinde görev yapmış üyelerin 

otuz beşi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden; 

altmış dördü ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesinden mezun olmuştur. Üyelerin on yedisi Anka-

ra Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun 

olup bunlardan biri maliye bölümünde eğitim gör-

müştür47. Üç üyenin ise hangi hukuk fakültesinden 

mezun olduğu öğrenilememiştir48. Bir üye Eskişehir 

İktisadi İdari İlimler Akademisinden; diğer bir üye ise 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden son-

ra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 

olmuştur49.Üyelerden biri İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesinden; biri ise İstanbul Üniversitesi Kamu Yö-

netimi bölümünden mezun olmuştur50. Dört üye ise 

Harp Okulu sonrası hukuk fakültelerinden mezun ol-

muştur. Bunlardan üçü İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinden, biri ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesinden mezun olmuştur.51

 G-ANAYASA MAHKEMES  ÜYELER N N 
MESLEK  GEÇM

Anayasa Mahkemesinde bugüne kadar görev yap-

mış yüz yirmi üç üye bulunmaktadır. Bu üyelerin 

meslek hayatına hangi görevle başladığı meselesinde-

ki çeşitliliğe gelecek olursak; içlerinden on biri aske-

ri hakim-savcı olmak üzere yetmiş beşi hakim-savcı, 

onu avukat, beşi kaymakam-vali, sekizi öğretim üye-

si, yirmi üçü; Sayıştay denetçisi, tetkik memuru, PTT 

memuru, maiyet memuru, maliye müfettişi, müsteşar, 

raportör, öğretmen gibi görevlerde bulunarak memur 

olarak meslek hayatına başlamıştır.

Üyelerden Erol Cansel, “İsviçre Hukuku, Fransız 

Hukuku ve Alman Medeni Kanunu ile Mukayeseli 

Olarak Türk Hukukunda Hasılat Kirası” konulu teziy-

le I953 yılında “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. 

1974-1986 yıllarında LAHEY Adalet Divanına iki defa 

hükümet temsilcisi olarak seçilmiştir. Serruh Kaleli 

2004-2005 sezonu Türkiye Basketbol Federasyonu 

Disiplin Kurulu başkanvekilliği yapmıştır. Bülent Ol-

çay, Berlin Serbest Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 

15.12.1956’da “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. 

Babası Mustafa Fehmi Gerçeker, Kurtuluş mücadele-

sinde Mustafa Kemal’in yanında yer almış olan Tevfi k 

Gerçeker Diyanet İşleri başkanlığı yapmıştır52.

Yekta Güngör Özden; İsmet İnönü,  Bülent Ece-

vit ve Adnan Öztrak gibi önemli kişilerin avukatlığını, 

1972-1974’te Ankara Barosu başkanlığını yapmış ve 

Türkiye Barolar Birliği’nin kuruluşunda etkin olmuş-

tur. Yekta Güngör Özden, 2002  yılında da Cumhuri-

yetçi Demokrasi Partisi’ni (CDP) kurmuştur. Avrupa 

Birliği Komisyonu tarafından desteklenen “Türkiye’de 

İfade Özgürlüğü” konulu projede uzman ve kitap ya-

zarı olarak yer alan Prof. Dr. Zühtü Arslan, Avrupa 

Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından 

desteklenen “Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve De-

mokratik Bir Sistemde Barış İçinde Birarada Varoluş 

Arayışı” başlıklı projede kitap yazarı olarak yer aldı. 

Avrupa Konseyi’nin “Kolluk ve İnsan Hakları- 2000 
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Uygarlık bir durum değil; bir haraket bir liman değil; bir yolculuktur. A. Joseph Toynbee

Ötesi” programı çerçevesinde “Eğitimcilerin Eğitimi” 

projesinde uzman öğretim üyesi olarak çalışan Arslan, 

İngiliz Büyükelçiliği ile İçişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa 

yürüttüğü “Mülki Amirlerin Kolluk Denetim Kapasi-

tesinin Artırılması” konulu projede de uzman olarak 

yer alıyor. AKP’nin hazırlattığı “Sivil Anayasa” tasla-

ğının53 mimarı olarak gösterilen Anayasa Hukukçusu 

Prof. Dr. Zühtü Arslan, Polis Akademisi başkanlığı 

da yapmıştır. Polis Akademisi’nde Güvenlik Bilimleri 

Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. 

Dr. Arslan, üniversitelere ve TBMM’de türban kulla-

nılmasını savunan düşünceleri ile ön plana çıkarken, 

Anayasa Mahkemesi’nin 367 kararına yönelik olarak 

da büyük tepki göstermişti.Bir konuşmasında Üniver-

sitelerde ve TBMM’de türban kullanımı ile ilgili dü-

şüncelerini şöyle dile getirmiştir: ‘‘Somut bir hak hiç-

bir tarihsel ve ampirik olguya dayanmayan tamamen 

‘’varsayımlara’’ dayanan nedenlerle sınırlandırılamaz. 

Başörtüsü serbestisine, başkalarının üzerinde baskı-

ya dönüşebileceği gerekçesiyle karşı çıkmak özgür-

lüklerin temel felsefesine aykırıdır. Zira her özgürlük 

başkaları üzerinde baskı kurmak için kullanılabilir. 

Örneğin, ifade ve örgütlenme özgürlükleri başkalarını 

aşağılamak, karalamak ve toprak bütünlüğünü orta-

dan kaldırmak için kullanılmaya müsaittir. Böyle bir 

durumda söz konusu özgürlükleri tanımamak mı ge-

rekir?54’’ 

Başkan Doğduğu il Doğumu/Ölümü Seçilme tarihi Ayrılma tarihi
Hukuk eğitimi 

aldığı
üniversite

Seçildiği yer

1 Sünuhi Arsan stanbul 1899 — 1970 22 Haziran 1962 13 Temmuz 1964
stanbul 

Üniversitesi
Yarg�tay

2 Ömer Lütfi Akadl� stanbul 1902 — 1988 7 Ekim 1964 8 Temmuz 1966[1] Ankara 
Üniversitesi

Yarg�tay

3 brahim Hilmi Senil Kandiye 1903 — 1981 8 Temmuz 1966 14 Temmuz 1968
stanbul 

Üniversitesi
Dan� tay

4
smail Hakk� 

Keteno lu
Kastamonu 1906 — 1977 15 Aral�k 1970 13 Temmuz 1971

Ankara 
Üniversitesi

Yarg�tay

5 Muhittin Taylan Sivas 1910 — 1983
14 
Temmuz 1971

14 Temmuz 1975
Ankara 
Üniversitesi

Yarg�tay

6 Kâni Vrana Üsküp 1913 — 1988 1 Ekim 1975 13 Temmuz 1978
stanbul 

Üniversitesi
Yarg�tay

7 evket Müftügil Malatya 1917 — . 24 Ekim 1978 7 A ustos 1982
stanbul 

Üniversitesi
Yarg�tay

8
Ahmet Hamdi 
Boyac�o lu

Bolu 1920 — 1998 9 A ustos 1982 6 Nisan 1985
Ankara 
Üniversitesi

Dan� tay

9
Hasan Semih 
Özmert

stanbul 1921 — . 9 Nisan 1985 27 Temmuz 1986
stanbul 

Üniversitesi
Yarg�tay

10 Orhan Onar Ankara 1923 — .
28 
Temmuz 1986

1 Mart 1988
stanbul 

Üniversitesi
Dan� tay

11 Mahmut Cuhruk Yozgat 1925 — . 2 Mart 1988 1 Mart 1990
Ankara 
Üniversitesi

Yarg�tay

12 Necdet Dar�c�o lu Antalya 1926 — . 2 Mart 1990 4 May�s 1991
Ankara 
Üniversitesi

Askeri 
Yarg�tay

13
Yekta Güngör 
Özden

Tokat 1932 — . 8 May�s 1991 8 May�s 1995
Ankara 
Üniversitesi

Avukat

14
Yekta Güngör 
Özden

Tokat 1932 — . 25 May�s 1995 1 Ocak 1998
Ankara 
Üniversitesi

Avukat

15
Ahmet Necdet 
Sezer

Afyonkarahisar 1941 — . 6 Ocak 1998 5 May�s 2000[2] Ankara 
Üniversitesi

Yarg�tay

16 Mustafa Bumin K�r ehir 1940 — . 31 May�s 2000 26 Haziran 2005
Ankara 
Üniversitesi

Dan� tay

17 Tülay Tu cu[3] Ankara 1942 — .
25 
Temmuz 2005

12 Haziran 2007
Ankara 
Üniversitesi

Dan� tay

18 Ha im K�l�ç K�r ehir 1950 — . 22 Ekim 2007 görevde

Eski ehir 
ktisadi ve

Ticari limler 
Akademisi[4]

Say� tay
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İsmail Hakkı Ülkmen  2 Şubat 1942 tarihinde İstan-

bul milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir.Sait Koçak, 

emniyet müdürlüğü yapmıştır. Avni Givda oyun ve hi-

kaye yazarlığı yapmış, İngiliz ve Amerikan yazarlardan 

çeviriler yapmıştır. Mustafa Ekrem Tüzemen, 1956 yı-

lında Tabip Odaları Yüksek Haysiyet Divanı temsilcili-

ğine,1960 yılının Mayıs ayında LAHEY Daimi Hakem 

Divanı üyeliğine atanmış olup 27 Mayıs Devriminden 

sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçilmiştir. Ahmet Recai 

Seçkin, 1956 yılında, altı yıllık bir süre için LAHEY 

Daimi Hakem Divanı Türk Milli 

Grubu Üyeliğine seçilmiştir. Şevket 

Müftügil de, 1963-1970 yılları ara-

sında Uluslararası LAHEY Daimi Ha-

kem Divanı Türk Milli Grubu Üye-

liği ve 1966-1970 arası Yargıtay’da 

Avukatlık Haysiyet Divanı üyeliği 

görevlerinde bulunmuştur. Hasan 

Gürsel, 27 Mayıs Devriminden son-

ra kurulan Yüksek Adalet Divanı’nda 

asıl üye olarak görev almış ve daha 

sonra hâkim tuğgeneral olarak Aske-

ri Yargıtay Daire Başkanı iken kad-

rosuzluk nedeniyle emekliye ayrıl-

mıştır. Necdet Darıcıoğlu 27 Mayıs 

1960 Devriminden sonra Yüksek So-

ruşturma Kurulu üyeliğine ve daha 

sonra Yüksek Adalet Divanı Başsav-

cı yardımcılığına seçilmiştir. Yılmaz 

Aliefendioğlu Zırhlı Birlikler Okulu 

öğretmenliği görevinden sonra 1965 

yılında binbaşı rütbesiyle ordudan 

ayrılmıştır. 1964-1965 yılları arasın-

da Fransa ve Belçika’da incelemeler-

de bulunan Hasan Semih Özmert, 

1968-1973 yılları arasında Avrupa 

Konseyi’nde ve Suç Meseleleri Avru-

pa Komitesi’nde Adalet Bakanlığı’nı 

temsil etmiştir ve anılan komitenin çalışmalarına katıl-

mıştır. Mahir Can Ilıcak, Ankara Barosu Yönetim Ku-

rulu üyeliği, Türkiye Barolar Birliği delegeliği ve An-

kara Barosu başkanlığı yapmıştır. Fazıl Sağlam, Köln 

Üniversitesinde İş Hukuku dalında doktora yapmış, 

1995-1996 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 

üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş-

tur.1960 yılında Askeri Yargıtay üyeliğine seçilen Nahit 

Saçlıoğlu, 27 Mayıs 1960 Devriminde kurulan Yüksek 

Adalet Divanı’nda üyelik yapmıştır.

H- KURULU UNDAN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAH-
KEMES  BA KANLARININ ANAL Z

1961 anayasası ile sistemimize dahil olan anaya-

sa mahkemesinin günümüze kadar on yedi başkanı 

olmuştur. Anayasa mahkemesi başkanlarının dokuzu 

Yargıtay, beşi Danıştay, biri askeri Yargıtay, biri Sayış-

tay, biri de avukat kökenlidir. Başkanların onu Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, altısı İstanbul Üniver-

sitesi Hukuk Üniversitesi, biri Eskişehir İktisadi İda-

ri İlimler Akademisi mezunudur. 

Başkanların on beşi hukuk eğitimi 

alırken, biri askeri eğitimden sonra 

hukuk eğitimi almıştır. Başkanlar-

dan on altısı sivil görevlerde çalı-

şırken, biri askeri mahkemelerde 

görev almıştır. Dört Anayasa mah-

kemesi başkanı, uyuşmazlık mah-

kemesi başkanlığı yapmıştır. Baş-

kanların on dördü yaş haddinden 

emekliye ayrılırken, ikisi isteyerek 

emekli olmuştur. Başkanlardan biri 

görevinden sonra Cumhurbaşka-

nı, biri de Cumhuriyet Senatosu 

üyesi olmuştur. Anayasa mahke-

mesi üyeliğine, başkanların sekizi 

Yargıtay’dan, beşi Danıştay’dan, biri 

askeri Yargıtay’dan, biri Baro’dan, 

biri meclisten biri de Sayıştay’dan 

seçilmiştir. Başkanlardan biri YSK 

başkanlığı, biri LAHEY’de hakim 

grubu üyeliği, biri baro başkanlığı, 

biri de öğretmenlik yapmıştır55.

SONUÇ

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun 

da açıldığı şu günlerde Anayasa Mahkemesi’nin yapısı 

ve işlerliği daha da önem kazanmıştır. Çalışmamızla, 

bu işlerliğin sağlanabilmesinin en önemli koşulu olan 

üyelerin niteliği konusunda tarihe yayılan bir incele-

me yaparak ülkemizdeki geleneği yansıtmaya çalıştık. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Anayasa Mahkemesi üye-

lerinin hukukçu olması, kararların sağlam hukuki ge-

rekçelerle verilmesini, böylece, adaletin tecelli etmesi-

ni sağlayacaktır.

Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel ba vuru yolunun 
da aç�ld� � u günlerde 
Anayasa Mahkemesi’nin 
yap�s� ve i lerli i daha 
da önem kazanm� t�r. 
Çal� mam�zla, bu i ler-
li in sa lanabilmesinin 
en önemli ko ulu olan 
üyelerin niteli i konu-
sunda tarihe yay�lan bir 
inceleme yaparak ülke-
mizdeki gelene i yans�t-
maya çal� t�k. Yukar�da 
belirtti imiz gibi, Ana-
yasa Mahkemesi üye-
lerinin hukukçu olmas�, 
kararlar�n sa lam hukuki 
gerekçelerle verilmesini, 
böylece, adaletin tecelli 
etmesini sa layacakt�r.
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mut Celalettin Cuhruk, M.Celalettin Kuralmen, Sait Koçak

35 Mustafa Yıldırım, İsmail Hakkı Ketenoğlu, Adil Esmer, Mehmet 

Çınarlı, Nihat O.Akçakayalıoğlu, Muammer Turan, Güven Dinçer, 

Mustafa Gönül, Muhittin Taylan, İhsan Ecemiş, Selçuk Tüzün

36 Ali Hüner, Halit Hurki Zarbun

37 Ahmet Akyalçın, Ali Fazıl Uluocak, Yusuf Ziya Önel, Ahmet Nec-

det Sezer, Şevket Müftügil

38 Servet Tüzün, Avni Gıda, Yalçın Acargün, Mustafa Bumin

39 Samia Akbulut, Necdet Darıcıoğlu

40 Ahmet Hamdi Boyacığlu

41 Ahmet Akar

42 Muhittin Gürün,M.Yılmaz Aliefendioğlu

43 Ömer Lütfi  Ömerbaş,Sacit Adalı

44 Yekta Güngör Özden

45 http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-30516-yassıada-

cinayetini-işleyenler-ödüllendirildi.html

46 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c004/

mgk_01004074.pdf

47 Muammer TOPAL, Maliye bölümünde okumuştur.

48 A.Şeref HOCAOĞLU,Hakkı MÜDERRİSOĞLU ve Mithat ÖZOK

49 Haşim KILIÇ Eskişehir İktisadi İdari İlimler Akademisi,Celal 

Mümtaz AKINCI Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 

ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

50 Engin YILDIRIM İktisat, Hicabi DURSUN Kamu Yönetimi 

51 Ahmet AKAR,Hasan GÜRSEL ve Serdar ÖZGÜLDÜR İstanbul 

Hukuk;Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ise Ankara Hukuk mezunudur.

52 http://www.karacabeyblog.com/?p=20336 adlı internet sitesinde 

yukarıdaki bilgi şu şekilde yer almaktaydı: “09 Mayıs 1920’de Kur-

tuluş Savaşı’nı yönetecek Ankara Hükümeti’nde Umur-ı Şer’ iye 

ve Evkaf Bakanı olarak göreve başlayan Mustafa Fehmi Gerçeker, 

kendisine soyadını veren Atatürk birlikte 27 Nisan 1922 tarihine 

kadar Türk milletinin yazgısını değiştirecek unutulmaz ve büyük 

onur veren Kurtuluş mücadelesinin merkezinde gecesini gündü-

züne katarak çalışmıştır. Üç kez Başbakanlığa vekâlet eder. Büyük 

başarılarla dolu yaşamının ardından 15 Haziran 1950 tarihinde 

aramızdan ayrılan Mustafa Fehmi Gerçeker’ in oğlu Tevfi k Gerçe-

ker ise genç Cumhuriyetin unutulmaz hukukçularındandır.  Tev-

fi k Gerçeker’ in başarılı devlet yöneticiliği ardı ardına gelmektedir. 

22 Eylül 1960’da Danıştay 7. Daire Başkanlığı’na seçilir ve Danış-

tay Başkanvekilliği görevini üstlenir. 24 Mayıs 1962’de Anayasa 

Mahkemesi üyeliğine seçilir, ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanve-

kili olur. Bu görevden emekli olur. Ancak, devlet ondan vazgeçme-

miştir. 1964’te Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’nı hazırlar 

ve ardından Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilir. 1965 yı-

lında bu görevinden bir kez daha emekli olur. 44 yıl süren devlet 

hizmetini liyakat ve başarı ödülleriyle geride bırakır. Siyasal Bil-

giler Fakültesi İdari Bilimler Enstitüsü üyeliğinde bulunan Tevfi k 

Bey, Türk Dil Kurumu’nun da üyesiydi. Ölümünden sonra Anayasa 

Mahkemesi önünde devlet töreni yapılmış ve Tevfi k Gerçeker için 

‘Türk hukukunda bir dönem kapandı. Danıştay, kurucularından 

birini kaybetti.’ İfadesi kullanılmıştır.”   

53 http://www4.gazetevatan.com/vatananayasataslagi.asp

54 http://www.fikrifenalar.com/yeni-anayasa-laiklik-ve-basortusu-

sorunu

55 http://www.anayasa.gov.tr

 http://tr.wikipedia.org

 http://www.anayasa.gen.tr

 http://blog.milliyet.com.tr
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P
ek çok gelişmiş ülkenin çoktan uygulamaya 

koyduğu erken yaşta ‘seçilme hakkı’ Türkiye 

gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ancak 

dünya genelinde 20 yaş ve altında ulusal meclise 

girenlerin oranı yok denecek kadar az. Yıllar önce 

seçilme yaşını 18’e düşüren ülkelerde bile bu deği-

şikliğin “sözde” kaldığı görülüyor. Türkiye’de mil-

letvekili seçilme yaşını 25’ten 18’e indirme tartış-

maları sürerken, 18 yaşında seçilme hakkı olan 45 

ülkede 20 yaş ve altında milletvekili çıkarma oranı 

‘binde bir’ bile değil.

Dünyanın en genç ‘ulusal meclis’ üyesi 19 ya-

şındaki Ugandalı Proscovia Oromait, yaklaşık bir 

buçuk ay önce milletvekili seçildi. Çiçeği burnunda 

lise mezunu Oromait’in bu kadar erken yaşta ‘seçil-

me hikmeti’ ise siyasetçi olan babasının ölümüydü. 

Proscovia Oromait’in, babasının vefatıyla boşalan 

vekil koltuğuna seçilmesi, muhalefetin sert tepkisi-

ne sebep olmuş, “baba hatırına seçilen tecrübesiz bir 

kızın ülkeye fayda getirmeyeceği” savunulmuştu.

Seçilme yaşı 18 olan Kanada’nın tarihindeki en 

genç meclis üyesi, geçen yıl yaklaşık 20 yaşında (19 

yıl 11 ay) parlamentoya giren Pierre-Luc Dusseault 

oldu. Dusseault, seçimlerde oyların yüzde 43’ünü 

alırken Twitter’dan da oldukça yararlanmış.

Dünyada yerel ve belediye meclislerine seçilen 

gençlerin oranı ise ulusal meclise göre oldukça faz-

la. Eyalet meclisine seçilen en genç isim, Alman 

vekil Julia Bonk... Siyasetle içli dışlı yaşayan genç 

Julia Bonk, liseyi bitirdiği yıl 2004 seçimlerinde 18 

yaşındayken Saksonya eyaleti milletvekili oldu. 

Seçilme yaşını 18’e düşürme kararı alan diğer 

bir ülke ise İngiltere. 6 sene önce gençlere seçilme 

imkanı veren İngiltere’de 2010 seçimleri ilginç mü-

cadelelere sahne oldu. Birçok genç adayın yarıştığı 

seçimler “gençliğin tecrübe ile karşılaşması” olarak 

yorumlandı. İşçi partisinin en genç adayı olarak se-

çimlere katılan; ancak kazanamayan 20 yaşındaki 

Oxford Üniversitesi öğrencisi Emily Benn genç bir 

siyasetçi olmanın ürkütücü olduğunu kabul ediyor; 

ancak yaşın seçilmeye engel olmaması gerektiğini 

söylüyordu.

Türkiye’de ise seçilme yaşının 18’e düşürülme-

siyle ilgili anayasa değişikliği çalışmaları devam 

ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

özel bir ajansa yaptığı açıklamada 18 yaşında seçil-

ÜLKELERDE SEÇİLME YAŞI
 Adil BALTA

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. S�n�f Ö rencisi)
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Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. Petrus Gyllius

me konusunda henüz karar vermediklerini; ancak 

“21 yaşa” sıcak baktıklarını söylemişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’li 

258 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, seçme ve 

seçilme yaşını düzenleyen Anayasa’nın 67. madde-

sinde değişiklik yapıyor. Buna göre, seçilme yaşı 18 

olarak öngörülüyor. Askerliğini yapmayan da seçi-

lebilecek.

Millete ait egemenliğin tek bir mecliste kulla-

nıldığı ülkelerde bu yaş sınırının 

gittikçe düştüğüne işaret edilen 

gerekçede, şunlar kaydedildi:

‘’Çünkü demokrasi bunu ge-

rektirmektedir. Gelişmiş demok-

rasiye sahip ülkelerde özellikle 

seçme-seçilme konusunda kanun-

larda yapılan eşitlikçi düzenleme-

ler, gençlerin ve toplumun tüm 

kesimlerinin siyasal hayata katılı-

mına katkı sağlamıştır. Demokra-

tik siyaset geleneği gereğince de 

genç nüfusun; ülke siyasetine yön 

verebilecek mevki ve makamla-

ra seçilme hakkını haiz olması ve 

temsil ettiği düşüncenin, parla-

mento ve halk nezdinde beyanına 

en az diğerleri kadar hak sahibi ol-

ması icap etmektedir.

Toplumu yönetecek kişilerin, 

yönetim işini başarı ile yürütecek 

ortalama seviyenin üzerinde bir 

bilgi ve yeteneğe sahip olması açı-

sından 18 yaş ve üzerinde olmanın 

yeterli bir kriter olacağı düşünül-

müştür. Seçilme yeterliliği yaşının 18’e indirilmesi 

önemli bir demokratik adım olacaktır. Dolayısıyla 

demokratik gelenek çerçevesinde gençlere, değişen 

ve gelişen siyasetin bir parçası olma, dünya ve ülke 

siyasetinde söz sahibi olma hakkı tanınmış olacak-

tır.’’

Yapılan araştırmalarda 45 ülkede seçilme yaşının 

18,60 ülkede 25, 8 ülkede seçilme yaşı 30 yaş oldu-

ğu tespit edilmiştir.

 BAZI ÜLKELERDEK  SEÇ LME YA LARI:

Aralarında Almanya, Avusturya, Çin, Danimar-

ka, Fransa, Finlandiya, İsveç, İsviçre, Macaristan, 

Norveç, Portekiz’inde bulunduğu 45 ülkede seçil-

me yaşı 18 ayrıca;

İkinci Meclis yani Senato’nun bulunduğu Gre-

nada, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, Avustralya, 

Belize, Bosna Hersek, Slovenya’da ikinci meclislerin 

de seçilme yaşı-18. 

ABD,italya,Yunanistan,Türki

ye-25.

Kuzey Kore-17.

Angola-35.

Nauru ve Bahreyn- 20

Somali ve Butan-25

İran-26 (İran da ayrıca seçilme üst 

sınırı da var:75)

Genel olarak gelişmiş ülkeler-

de seçilme yaşı daha düşükken 

gelişmekte olan ülkelerde ve geri 

kalmış ülkelerde bu oran daha 

yüksektir.Çünkü gelişmiş ve ge-

lişmemiş ülkelerde aynı yaşta se-

çilen kimsenin temsil gücü aynı 

olmayacaktır. Örneğin İsveçte se-

çilen genç bir temsilci, Somalide 

seçilen bir temsilciye göre daha 

bilgili olup,temsil gücü yüksek 

olacaktır.Çünkü İsveç gelişmiş bir 

ülkedir, bilgiye ulaşmak kolaydır 

ve böylece daha tecrübeli temsil-

ciler yetişecektir.Fakat Somali geri 

kaldığından o yaşta ki bir insanın 

seçilme gibi bir derdi olmayacak-

tır.Yapılan araştırmalar ve rakamlar bunu bize gös-

teriyor. Ayrıca demokrasisi güçlü ülkelerde seçil-

me yaşının düşürülmesini doğru buluyorum fakat 

daha darbe anayasısından kurtulamamış bir ülke 

olarakTürkiye’de seçilme yaşının düşürülmesini 

doğru bulmuyorum.Önce demokrasimiz güçlen-

meli sonra bu adımları atmalıyız. Sonuç olarak ül-

kelerin gelişmişlik düzeyi ve demokrasileri ile seçil-

me yaşı arasında güçlü bir bağ vardır.Demokrasisi 

güçlenen ülke seçilme yaşını düşürecektir.

1924 Anayasas� sert bir 
anayad�r. Meclis üye tam 
say�s�n�n en az üçte biri 
anayasada de i iklik 
önerisinde bulunabili-
yor, üye tam say�s�n�n 
en az üçte ikisinin ise 
de i iklik yönünde oy 
kullanmas� gerekiyordu. 
Anayasan�n birinci mad-
desinde yer alan ve dev-
let biçiminin cumhuriyet 
oldu una ili kin ilkede 
de i iklik yap�lam�yor, 
de i iklik yap�lmas� bile 
önerilemiyordu. Ayr�ca 
anayasan�n üstünlü ü 
esas kabul edilerek ka-
nunlar�n anayasaya ay-
k�r� olamayaca � ilkesi 
kabul ediliyordu.
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YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO: 2012/9-1180 

KARAR NO: 2012/1182 

Tarafl ar arasındaki “işçilik alacağı” davasın-

dan dolayı yapılan yargılaması sonunda; Ankara 

13. İş Mahkemesi’nce davanın reddine dair veri-

len 09.12.2011 gün ve 2011/420 E., 2011/885 K. 

sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından 

istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 

20.03.2012 gün ve 2012/10119 E., 2012/9219 K. 

sayılı ilamıyla; 

( . . . M a h k e m e c e 

04.10.2011 tarihli cel-

sede “Davacı vekiline 

gider avansı ile ilgili 

olarak eksik olarak ya-

tırılan avansın iki haf-

ta içinde ikmal edil-

mesi için kesin süre 

verilmesine” şeklinde 

ara karar ile davacıdan gider avansı talep edilmiştir. 

Davacının kesin süre içerisinde gider avansını ya-

tırmaması nedeniyle dava şartı yokluğundan dava 

reddedilmiştir. 

Dava 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu(HUMK) döneminde 01.04.2011 tarihin-

de açılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle gider 

avansı alınmasına yönelik bir düzenleme mevcut 

değildir. 

01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sa-

yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 114/g 

maddesinde gider avansını dava şartı olarak düzen-

lenmiştir. 

6100 sayılı HMK 448.maddesine göre “Bu Ka-

nun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkileme-

mek kaydıyla derhâl uygulanır.” 450. maddesinde 

“(1) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile bir-

likte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.” düzenle-

mesi mevcuttur. 

Anılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere 

6100 Sayılı HMK hükümleri tamamlanmış işlemleri 

etkilememek kaydıyla derhal yürürlüğe girecektir.

1086 sayılı HUMK 

döneminde açılan dava-

lara ilişkin olarak eski 

kanun hükümlerinin uy-

gulanması istisnai olarak 

HMK geçici 1 ve 2.mad-

delerinde düzenlenmiş-

tir. Buna göre, 6100 Sa-

yılı HMK’nın yargı yolu 

ve göreve ilişkin hükümleri ile senetle ispat, istinaf 

ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin 

parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlü-

ğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve 

işlerde uygulanmaz. 

1086 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönem-

de usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunan se-

netler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

da geçerliliklerini korur.

Kanun açıkça bir istisna getirmediğine göre dava 

şartı olarak düzenlenen gider avansının alınma-

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
GİDER AVANSIYLA DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARK, KESİN SÜRE



123DEAL HUKUK  

Yarg�tay

Sığındım çatısına bu yok olmuş şehrin. Şehir ki herkesin bir şehir düşündüğü gibiydi. Turgut Uyar

sı kuralının 1086 Sayılı HUMK döneminde açılan 

derdest davalarda da uygulanması gerekecektir. 

Dava şartları, mahkemenin davanın esası hak-

kında yargılamanın devamı için gerekli olan şart-

lardır. Diğer bir anlatımla; dava şartları, dava açı-

labilmesi için değil mahkemenin davanın esasına 

girebilmesi için aranan kamu düzeni ile ilgili zo-

runlu koşullardır. 

HMK.’un 115/2 maddedeki kurala göre ise 

“Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse da-

vanın usulden reddine karar verir. 

Ancak, dava şartı noksanlığının 

giderilmesi mümkün ise bunun 

tamamlanması için kesin süre ve-

rir. Bu süre içinde dava şartı nok-

sanlığı giderilmemişse davayı dava 

şartı yokluğu sebebiyle usulden 

reddeder”. Düzenleme gereğince, 

eksik olan bir dava şartı, belirli bir 

süre verilerek giderilebilecek ise, 

hakim tarafından eksikliğin gide-

rilmesi için kesin süre verilmesi 

gerekir. Bu süre içinde dava şartı 

eksikliği tamamlanmaz ise dava, 

dava şartı yokluğu sebebiyle usul-

den reddedilmelidir.

HMK.’un 120. Maddesinde gi-

der avansı düzenlenmiştir. 

Buna göre “Davacı, yargılama 

harçları ile her yıl Adalet Bakan-

lığınca çıkarılacak gider avansı 

tarifesinde belirlenecek olan tuta-

rı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zo-

rundadır. Avansın yeterli olmadığının dava sırasın-

da anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin 

tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre 

verilir”. 

30.09.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tari-

fesinin 1. maddesinde tarifenin amacının dava açı-

lırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider 

avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin 

usul ve esasları belirlemek olduğu açıklanmıştır. 

Tarifenin 6. Maddesinde “Bu Tarifenin yürürlüğe 

girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamam-

lanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Mu-

hakemeleri Kanununun 120. maddesinin ikinci fık-

rasına göre gider avansı ikmal ettirilir.” düzenlemesi 

getirilmiştir.

Anılan düzenlemelerden ve dava şartı müesse-

sesinden gider avansının davanın açılması sırasında 

alınmasının şart olmadığı, mahkemenin sonradan 

bu eksikliği kesin süre vererek 

ikmal ettirebileceği anlaşılmakta-

dır. Buradan hareketle 1086 Sayılı 

HMK döneminde açılmış olsa da, 

istisnai hüküm bulunmaması ne-

deniyle davanın her aşamasında 

aranan gider avansı dava şartının 

HMK 114/g, 115/2 ve 120 mad-

deleri gereği gözetilmesi gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. 

Davanın açıldığı tarihte eksik 

veya hiç gider alınmamış olsa bile 

gider avansı dava şartı olmakla 

hüküm verilinceye kadar ikmal 

ettirilebilir. İster gider avansı is-

terse tamamlama avansı olarak ta-

nımlansın ikmal edilmesi gereken 

paranın hukuk yargılamasındaki 

nitelemesi dava şartı olarak göste-

rilen gider avansıdır. Gider avan-

sının yatırılmaması veya ikmal 

edilmemesi halinde dava usulden 

reddedilecektir.

Ancak kanunun 324. maddesinde delil ikamesi 

avansı, 325. maddesinde ise re’ sen yapılması gere-

ken işlemlerde giderler düzenlenmiştir.

324. madde gereğince “Tarafl ardan her biri ika-

mesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen 

avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorun-

dadır. Tarafl ar birlikte aynı delilin ikamesini talep 

etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak 

öderler. Tarafl ardan birisi avans yükümlülüğünü 

Davan�n aç�ld� � tarih-
te eksik veya hiç gider 
al�nmam�  olsa bile gi-
der avans� dava art� ol-
makla hüküm verilinceye 
kadar ikmal ettirilebilir. 
ster gider avans� ister-

se tamamlama avans� 
olarak tan�mlans�n ikmal 
edilmesi gereken para-
n�n hukuk yarg�lama-
s�ndaki nitelemesi dava 
art� olarak gösterilen 

gider avans�d�r. Gider 
avans�n�n yat�r�lmamas� 
veya ikmal edilmeme-
si halinde dava usulden 
reddedilecektir.
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yerine getirmezse, diğer taraf bu avansı yatırabilir. 

Aksi hâlde talep olunan delilin ikamesinden vazge-

çilmiş sayılır. Tarafl arın üzerinde serbestçe tasarruf 

edemeyeceği dava ve işler hakkındaki hükümler 

saklıdır”.

325. maddeye göre ise “Tarafl arın üzerinde ser-

bestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde, hâkim 

tarafından resen başvurulan deliller için gereken 

giderlerin, bir haftalık süre içinde tarafl ardan birisi 

veya belirtilecek oranda her ikisi tarafından öden-

mesine karar verilir. Belirlenen süre içinde bu iş-

lemlere ait giderleri karşılayacak miktarda avans 

yatırılmazsa, ileride bu gideri ödemesi gereken ta-

raftan alınmak üzere Hazineden ödenmesine hük-

medilir”.

HMK.’un 120. maddesindeki gider avansı ile 

ilgili düzenlemenin 324. Maddedeki delil ikamesi 

için avans kuralı ile birlikte değerlendirilmesi ve 

dava şartı olan gider avansının delillerin ikamesi 

dışındaki yargılama giderleri için dikkate alınması 

gerekir. Dolayısı ile delil ikamesi için alınacak avans 

ile dava şartı olan gider avansının birbirinde ayrıl-

ması, delillerin ikamesi için alınacak avansın gider 

avansı içinde yer almaması zorunludur. 

Tanık dinlenmesi, bilirkişi raporu alınması ve 

keşif gideri gibi delil ikamesine yönelik giderle-

rin gider avansı içinde değerlendirilmesi olanağı 

HMK.’un 324. Maddesi düzenlemesi karşısında 

yoktur. Ayrıca delil ikamesi avansının da ispat kül-

fetine göre tarafl ara yükletilmesi gerekir. Diğer yan-

dan örneğin resen hesap raporu alınacaksa giderin 

325. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi isabet-

li olacaktır. 

Mahkemenin gider avansı alınması tespitine iliş-

kin yorumu ve uygulaması açıklanan gerekçelerle 

yerindedir. 

Ancak, yukarda açıklandığı üzere dava şartı 

olarak öngörülen düzenlemenin davanın reddine 

yol açması nedeniyle mahkemece gider avansı ile 

delillerin ikamesine yönelik avans ayrılmalı, gider 

avansının da nelerden ibaret olduğu net olarak be-

lirlemeli ve tarafa da hem gider avansının hem de 

delil ikamesi avansının hukuki sonuçları konusun-

da uyarı yapılmalıdır. 

Somut olayda mahkeme eksik gider avansının 

ikmal edilmesi hususunda davacıya iki haftalık ke-

sin süre vermiş ise de, talep edilen giderlere nele-

rin dahil olduğu, bu giderler içinde delil ikamesine 

yönelik gider olup olmadığı ve miktarı belirtilme-

miştir. Dolayısı ile talep edilen giderin, gider avansı 

veya delil ikamesi avansı olup olmadığı denetle-

nememektedir. Zira yukarda açıklandığı gibi gider 

avansı dava şartı iken, delil ikamesi avansı dava 

şartı olarak nitelendirilemeyecektir. Delil ikamesi 

avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması 

davanın dava şartı yokluğu ile reddine neden teşkil 

etmez. Taraf belirtilen sürede delil avansı giderini 

yatırmazsa dayandığı o delilden vazgeçmiş sayılır.

Mahkeme dava şartı olarak belirlediği gider 

avansına yönelik ara kararında gider avansını oluş-

turan harç, tebligat gibi gider gerektiren işlemleri 

kalem kalem açıklamalı, her kalemin miktarını ayrı 

ayrı göstermeli, dava şartına yönelik gider avansı ile 

ilgili olarak verilen kesin sürede yatırılmamasının 

sonuçlarını da duruşma zaptına açıkça yazmalıdır. 

Ayrıca bu avans dışında delil ikamesine yönelik 

avans isteniyor ise HMK.’un 115, maddesine göre 

değil, 324. maddesine göre işlem yapmalıdır. 

Yazılı şekilde uygulama yapılmadan soyut kesin 

süre verilerek dava şartı noksanlığından davanın 

reddine karar verilmesi hatalı olup kararın bu ne-

denle bozulması gerekmiştir…)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevril-

mekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; Mahke-

me önceki kararda direnmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme 

kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve 

dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görü-

şüldü: 

Davacı vekili, Müvekkilinin davalı Kurum perso-

neli olduğunu, İş yerinde uygulanan TİS’in 17 mad-

desinde “işçinin bir üst pozisyona yükseltilmesin-

de” uyulacak prosedür’ün açıklandığını aynı TİS’in 

üst tahsil bitirme hakkını düzenleyen 43 maddesine 
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İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. Hz.Muhammed (sav)

göre “işyerinde çalışırken bir üst tahsili bitiren işçi-

lerin çalışmakta oldukları iş bitirdikleri üst tahsile 

uygun değilse bu gibi işçilere üst tahsilleri ile ilgili iş 

için münhal kadro olması halinde öncelik tanınır ve 

kendileri ‘iç transfer’ maddesi hükümlerine uygun 

olarak üst tahsilleri ile ilgili işlere nakledilir” hükmü 

yer aldığını, davacının ön şart olarak kabul edilen 

üst öğrenim bitirme şansını yerine getirdiğini, da-

valı Kurumda sonradan davacının unvan ve kad-

rosuna uygun personel açığı oluştuğunu davacının 

gerek yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümle-

ri gerekse mer’i hükümler ışığında kapsam dışı per-

sonel statüsüne atanmasının yapılması için başvuru 

yaptığını, başvurusunun TİS’in 43 maddesinde bu-

lunan düzenlemenin kapsam içi başka bir göreve 

atanmaya ilişkin olduğu gerekçesi ile ret edildiğini 

ileri sürerek müvekkilinin kapsam içi statüsünün, 

kapsam dışı olarak değiştirilmesini ve fazlaya ilişkin 

haklarını saklı tutarak ücret alacağı ve fazla mesai 

ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilme-

sini talep ve dava etmiştir

Davalı vekili, davacının talebinin statü hukuku-

na ilişkin olması nedeni ile İş Kanunu kapsamın-

da değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, bu 

nedenle davanın adli yargı dışında kaldığını, esasa 

ilişkin ise TİS’nin 17 ve 43 maddelerinde belirtilen 

üst tahsil bitirme ve iç transfer hükümlerinin kap-

sam içi personel yönünden uygulanabilir olduğu-

nu, sözleşme ekinde yer alan kapsam dışı personel 

yönünden uygulanamayacağı ve kapsam dışı per-

sonel olmadığı açık olan davacının başvurusunun 

ret edildiğini ileri sürerek davanın reddini savun-

muştur. 

Mahkeme, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe gi-

ren 6100 sayılı yasanın daha önceden açılmış dava-

larda da uygulanması gerektiğinden, davacı vekili-

ne, Mahkemenin 04.10.2011 tarihli celsesinde dava 

şartı olan gider avansını yatırması için 2 haftalık 

kesin süre verilmiş, davacı vekilinin mazeret talebi 

09.12.2011 tarihli celsede reddedilerek, gider avan-

sının verilen kesin süre içinde yatırılmaması nede-

niyle açılan davanın, reddine karar verilmiş, verilen 

bu kararın Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle 

bozulması üzerine, Yerel Mahkemece önceki karar-

da direnilmiştir.

Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz 

edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne 

gelen uyuşmazlık, eksik yatırılan avansın iki hafta 

içinde ikmal edilmesi için kesin süre verilmesine” 

şeklinde oluşturulan ara kararın Hukuk Muhake-

meleri Kanunu’nun (HMK’nun) 120/2 maddesine 

uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle gider avansına ilişkin yasal düzenleme 

ve ilkelerin ortaya konulmasında yarar vardır: 

Dava 01.04.2011 tarihinde açılmıştır. Dava-

nın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte olan 1086 

Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda 

(HUMK’nda) gider avansı alınmasına yönelik bir 

düzenleme mevcut değildir. 

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sa-

yılı HMK’nun 114/g maddesinde ise, gider avansı 

dava şartı olarak düzenlenmiştir. 

HMK’nun harç ve avans ödenmesi başlıklı 120. 

maddesinde; 

“(1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet 

Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde be-

lirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme vez-

nesine yatırmak zorundadır. 

(2) Avansın yeterli olmadığının dava sırasında 

anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin ta-

mamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre 

verilir.”

Hükmü getirilmiştir.

Anılan maddenin gerekçesinde ise: “Madde ile, 

dava açılırken yargılama harçlarının mahkeme vez-

nesine yatırılması zorunluluğu düzenlenmiştir. 

Maddede ayrıca, 1086 sayılı Kanunda yer alma-

yan, yeni bir düzenleme yapılarak, her türlü tebligat 

ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri 

gibi giderleri karşılayacak tutarın, avans olarak da-

vacı tarafından dava açarken yatırılması zorunlulu-

ğu getirilmiştir. Bu avansın yetmemesi durumunda 

ise tamamlanması için davacıya kesin süre verilece-

ği hususu hüküm altına alınmıştır. 
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Avans miktarının, davanın türü ve özelliklerine 

göre her yıl Adalet Bakanlığınca ilân edilecek tarife-

ye göre belirleneceği, maddede yer almıştır. 

Maddede yapılan bu düzenlemeyle, gerekli mas-

rafl arın zamanında yatırılmamasından dolayı dava-

ların gecikmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır” 

ifadelerine yer verilmek suretiyle, her türlü tebligat 

ücretleri, keşif giderleri, bilirki-

şi ve tanık ücretleri gibi giderleri 

karşılayacak tutarın, avans olarak 

davacı tarafından dava açarken 

yatırılması zorunluluğu getirildiği 

vurgulanmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakeme-

leri Kanunu’nun delil ikamesi için 

avans başlıklı 324 maddesinde ise 

“ (1) Tarafl ardan her biri ikamesi-

ni talep ettiği delil için mahkeme-

ce belirlenen avansı, verilen kesin 

süre içinde yatırmak zorundadır. 

Tarafl ar birlikte aynı delilin ikame-

sini talep etmişlerse, gereken gide-

ri yarı yarıya avans olarak öderler. 

(2) Tarafl ardan birisi avans yü-

kümlülüğünü yerine getirmezse, 

diğer taraf bu avansı yatırabilir. 

Aksi hâlde talep olunan delilin 

ikamesinden vazgeçilmiş sayılır. 

(3) Tarafl arın üzerinde serbest-

çe tasarruf edemeyeceği dava ve iş-

ler hakkındaki hükümler saklıdır.”

Hükmü getirilmiştir.

Anılan madde gerekçesinde de: 

“Harç ve avans ödenmesi” başlık-

lı 125 inci maddede davacının dava masrafl arının 

karşılığı olarak avans ödemesi öngörülmüştür. Bu 

avans, davacının delillerinin toplanması için yapıl-

ması gereken harcamaları da kapsar. Bu maddede 

ise daha çok davalının delillerinin toplanması için 

ödenmesi gereken avans düzenlenmiştir. Öte yan-

dan davacının avansı yönünden “Dava şartları” 

başlıklı 119 uncu maddede hüküm getirilmiştir. 

Davacının avansı yatırmış olması dava şartlarından-

dır. Şu hâlde davacı avansının yargılamanın devamı 

sırasında yetersiz kalması hâlinde, uygulanacak hü-

küm, bu maddeden ziyade 125 inci madde hük-

müdür…” ifadelerine yer verilmek suretiyle, gider 

avansının davacının dava masrafl arının karşılanma-

sı amacıyla delil avansının ise daha çok davalının 

delillerinin toplanması amacıyla 

getirildiği vurgulanmıştır.

03.04.2012 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan Hukuk Mu-

hakemeleri Kanunu Yönetmeliği-

nin 45. maddesinde: “(1) Davacı, 

yargılama harçları ile her yıl Ba-

kanlıkça çıkarılacak gider avansı 

tarifesinde belirlenecek olan tutarı 

dava açarken mahkeme veznesine 

yatırmak zorundadır. Gider avan-

sı, her türlü tebligat ve posta üc-

retleri, keşif giderleri, bilirkişi ve 

tanık ücretleri gibi giderler için 

davacıdan alınan meblağı ifade 

eder.

(2) Adli yardım talebiyle açılan 

dava ve işlerde adli yardım konu-

sunda bir karar verilinceye kadar 

harç, gider ve delil avansı alınmaz. 

Kanunlardaki özel hükümler sak-

lıdır.

(3) Gider avansının yeterli ol-

madığının dava sırasında anla-

şılması halinde, mahkemece bu 

eksikliğin tamamlanması için da-

vacıya iki haftalık kesin süre ve-

rilir. Dava şartı olan gider avansının yatırılmaması 

veya tamamlanmaması halinde, dava, dava şartı 

yokluğundan reddedilir.

(4) Tarafl ardan her biri ikamesini talep ettiği de-

lil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin 

süre içinde yatırmak zorundadır. Delil avansı, taraf-

ların dayandıkları delillerin giderlerini karşılamak 

üzere mahkemece belirlenen kesin süre içinde öde-

Yönetmeli in 45. mad-
desinde gider avans� ve 
delil avans� birlikte dü-
zenlenmi  olup, gider 
avans�n�n, her türlü teb-
ligat ve posta ücretleri, 
ke if giderleri, bilirki i 
ve tan�k ücretleri gibi gi-
derler için davac�dan al�-
nan mebla � ifade etti i, 
davac�n�n, her y�l Bakan-
l�kça ç�kar�lacak gider 
avans� tarifesinde belir-
lenecek olan tutar� dava 
açarken mahkeme vez-
nesine yat�rmak zorunda 
oldu u, delil avans�n�n 
ise taraflar�n dayand�k-
lar� delillerin giderlerini 
kar �lamak üzere mah-
kemece belirlenen kesin 
süre içinde ödemeleri 
gereken mebla � ifade 
etti i vurgulanm� t�r.
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Her medeniyetin en yüksek noktasında çöküş de belirir. C.W. Ceramü

meleri gereken meblağı ifade eder. Tarafl ar birlik-

te aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken 

gideri yarı yarıya avans olarak öderler. Tarafl ardan 

biri avans yükümlülüğünü yerine getirmediğinde, 

diğer taraf bu avansı da yatırabilir. Delil avansını 

yatırmayan taraf, o delilin ikamesinden vazgeçmiş 

sayılır. Tarafl arın üzerinde tasarruf edemeyecekleri 

dava ve işlerle, kanunlardaki özel hükümler saklı-

dır…” 

Hükmü getirilmiştir.

Yönetmeliğin 45. maddesinde gider avansı ve 

delil avansı birlikte düzenlenmiş olup, gider avan-

sının, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif gi-

derleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için 

davacıdan alınan meblağı ifade ettiği, davacının, 

her yıl Bakanlıkça çıkarılacak gider avansı tarifesin-

de belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme 

veznesine yatırmak zorunda olduğu, delil avansı-

nın ise tarafl arın dayandıkları delillerin giderlerini 

karşılamak üzere mahkemece belirlenen kesin süre 

içinde ödemeleri gereken meblağı ifade ettiği vur-

gulanmıştır.

30.09.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Ta-

rifesinin 1. maddesinde tarifenin amacının; dava 

açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider 

avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin 

usul ve esasları belirlemek olduğu açıklanmıştır. 

Tarifenin 4 maddesinde gider avansı olarak, taraf 

sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, dava di-

lekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı 

belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve 

tebligat gideri, tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç 

tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, dava dilekçe-

sinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı 

ile birlikte 75 TL ulaşım gideri, dava dilekçesinde 

bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tari-

fesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen 

bilirkişi ücreti, diğer iş ve işlemler için 50 TL nin 

davacı tarafından ödeneceği belirtilmiştir. Tarife-

nin 6. maddesinde tarifenin yürürlüğe girmesinden 

önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlem-

leri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 120. maddesinin ikinci fıkrasına göre 

gider avansı ikmal ettirileceği açıklanmıştır. 

Öte yandan, 6100 sayılı HMK’nun 448.mad-

desine göre: “Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış 

işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır.” 

düzenlemesi yer almakta olup, anılan düzenleme-

ye göre, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-

nu hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek 

kaydıyla derhal yürürlüğe girecektir.

Yukarıda açıklandığı üzere, Yönetmelikte gider 

avansının içinde delil avansı için gerekli giderler 

de gösterilmiştir. Gider avansının yatırılmaması 

halinde açılan dava, dava şartı yokluğundan redde-

dilir (Yön. m. 45/3); delil avansının yatırılmaması 

halinde ise, o delilden vazgeçilmiş sayılır(Yön. m. 

45/3). Bu durumda; Yönetmeliğin 45. maddesinin 

1. fıkrası ile 4 ve 5 fıkraları arasında uyum bulun-

madığından, HMK.’nun 324. maddesi gözetilerek 

Yönetmeliğin 45. maddesinin 4. ve 5. fıkralarının 

öncelikle uygulanması gerekir. (Pekcanıtez, Hakan/ 

Atalay, Oğuz/ Özekez, Muhammet, Hukuk Muha-

kemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medeni Usul 

Hukuku 13. Bası s. 880 )

6100 sayılı HMK’nun basit yargılama usulüne 

tabi dava ve işler başlıklı 316/g maddesine göre: 

“Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü 

dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı belir-

tilen dava ve işler.” düzenlemesi mevcuttur. Anılan 

madde gereği, İş Mahkemelerinde uygulanacak yar-

gılama usulü basit yargılama usulüdür.

Basit yargılama usulünde; dava ve cevap dilek-

çesi dışında cevaba cevap (replik) ve ikinci cevap 

(düplik) dilekçeleri verilmez (HMK. 317/3). İddia 

ve savunmanın genişletilmesi yasağı dava açılması 

ve cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile baş-

lar (HMK 319), bu yargılama usulünde; dilekçeler 

aşaması, ön inceleme, tahkikat ve hüküm aşaması 

dışında, yazılı yargılamada olduğu gibi tahkikatın 

tamamlanmasından sonra sözlü yargılama için ayrı-

ca bir aşama öngörülmemiştir.( Pekcanıtez /Atalay /

Özekes. y.a.g.e, s. 736)
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Tüm bu açıklamaların ışığında somut olaya ge-

lince; İş Mahkemesinde açılıp görülmekte olan bu 

dava, 1086 sayılı HUMK döneminde 01.04.2011 

tarihinde açılmıştır. 6100 sayılı HMK’nun yürürlü-

ğe girdiği 01.10.2011 tarihi itibari ile davanın ilk 

aşaması olan dilekçeler aşamasının tamamlandığı ve 

“gider avansı ile ilgili olarak eksik yatırılan avansın 

iki hafta içinde ikmal edilmesi için kesin süre ve-

rilmesine” ilişkin ara kararın verildiği, 04.10.2011 

tarihi itibari ile tahkikat aşamasına geçildiği, taraf-

lara eksik delillerinin sunulması için süre verildiği, 

dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durum-

da; gerek 6100 sayılı HMK’nun 120 maddesi, ge-

rekse; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 45. maddesindeki düzenlemelere 

göre; tarifede sayılan gider avanslarının dava di-

lekçesi ile davanın açılması sırasında mahkeme 

veznesine yatırılması gereken gider olması nedeni 

ile, dilekçeler aşamasının tamamlanmış bulunması 

ve HMK’nun 448 maddesinin açık hükmü karşı-

sında, dava dilekçesinde tanık ve bilirkişi deliline 

dayanmış olan davacı yönünden HMK’nun 120. 

maddesinin uygulanması mümkün değildir. Bu ne-

denle; 1086 sayılı HUMK’nun yürürlükte olduğu 

01.10.2011 tarihinden önceki dönemde açılan bu 

dava için yapılacak masrafl ar nedeniyle istenilecek 

giderlerin delil avansı kabul edilip, HMK’nun 324. 

maddesi uygulanmak suretiyle sonuca gidilmesi ge-

rekir.

Hukuk Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler 

sırasında; 1086 sayılı HUMK döneminde açılan 

derdest davalar yönünden de, HMK’nun 120/2 

maddesi uyarınca eksik gider avansının istenebile-

ceği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş, Kurul 

çoğunluğunca kabul edilmemiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sı-

rasında; 6100 sayılı HUMK’nun 94 maddesindeki 

düzenleme karşısında mahkemece ara karar ile ilk 

defa verilen kesin süreye uyulmamasının sonuçları-

nın ihtar edilmesine gerek olmadığı görüşü de ileri 

sürülmüş ancak bu görüş dahi, Kurul çoğunluğun-

ca kabul edilmemiştir. 

Mahkemece verilen kesin sürenin usul ve yasa-

ya uygun olup olmadığı konusunun incelenmesin-

den önce, bu konuda, tarafl arca yapılması gereken 

işlemler, bunlar için yasada öngörülen süreler ile 

bunların yargılamaya etkisine ilişkin düzenleme-

lerle yargısal uygulamanın irdelenmesinde yarar 

görülmüştür.

Bir davanın açılmasıyla başlayan yargılama faali-

yetinde, karara ulaşmak bakımından, mahkeme ve 

tarafl arca yapılması gereken belirli işlemler bulun-

makta olup, her işlemin belli bir zaman aralığında 

yapılması gerekmektedir. Usul hükümleri ile nor-

matif bir değer kazanan bu zaman aralıklarına süre 

denilmektedir. Böylece usul işlemlerinin yapılması 

zamansal olarak tarafl arın ya da mahkemenin arzu-

larına, inisiyatifi ne bırakılmamış olmaktadır. 

Mülga 1086 sayılı HUMK ile 6100 sayılı 

HMK’nda öngörülen süreler, nitelikleri bakımın-

dan, tarafl ar için ve mahkemeler için konulmuş sü-

reler olmak üzere ikiye ayrılır: 

Mahkemeler için öngörülen sürelerin, tarafl ar 

için öngörülen sürelerden farkı; sürenin geçirilmiş 

olmasının, o sürede yapılması öngörülen işlemin 

yapılma olanağını ortadan kaldırmamasıdır. Eş söy-

leyişle hakim, gecikmeli de olsa süreye bağlanmış 

olan işlemi yapabilir. Dolayısıyla, gecikmeli de olsa 

yapılan işlem, oluşturulan karar hukuken geçerlidir 

ve süresinde yapılmış gibi hukuki sonuç doğurur. 

Sürelerin önemli bir kısmı, tarafl ar için konul-

muş sürelerdir. Tarafl ar, bu süreler içinde belli iş-

lemleri yapabilirler veya yapmaları gerekir. Bu süre 

içinde yapılamayan işlemler, tekrar yapılamaz ve 

süreyi kaçıran taraf aleyhine sonuç doğurur. Taraf-

lar için konulmuş süreler; kanunda belirtilen sü-

reler ve hakim tarafından belirtilen süreler olmak 

üzere ikiye ayrılır: 

Kanunda belirtilen süreler; kanun tarafından 

öngörülmüş (cevap süresi, temyiz süresi gibi) sü-

reler olup, bu süreler kesindir. Bir işlemin kanuni 

süresi içinde yapılıp yapılmadığı, mahkemece re’sen 

gözetilir. 

Hakimin tespit ettiği süreler ise, kural olarak ke-

sin değildir (Kuru, Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz, 
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İnsanlar matbaayı keşfettiklerinden beri, geceler tamamen karanlık değildir.  Christopher MORLEY

Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayı-

lı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış 22. Baskı, Ankara 

2011, s.749). 

Hakim, kendi tayin etmiş olduğu süreyi, 

HMK’nun 90/2. maddesine göre iki tarafı dinledik-

ten sonra haklı nedenlere dayanarak, azaltıp çoğal-

tabilir ve bu sürenin, kesin olduğuna da karar vere-

bilir (HMK m.94/2, HUMK m.159). 

Yukarıda da belirtildiği üzere, ilke olarak, haki-

min verdiği süre kesin olmayıp, kesinlik için şu iki 

koşuldan birinin varlığı zorunludur: 

İlk koşul, hakimin kesin olduğunu belirtmeksi-

zin verdiği ilk sürede işlemin yapılmaması nedeniy-

le ilgili tarafın yeniden süre talep hakkının varlığı 

karşısında, bu talep üzerine hakimin verdiği ikinci 

sürenin kesin olması ve bu kesinliğin yasadan kay-

naklanmasıdır (HUMK m.163, c.4, HMK. 94/2); 

bu halde, ikinci kez verilen sürenin kesin olduğu 

belirtilmemiş ve ihtar edilmemiş olsa dahi, sonuç 

değişmez. 

İkinci halde ise; yasaya göre hakimin, tayin ettiği 

ilk sürenin kesin olduğuna da karar verebilmesidir 

(HUMK m.163/3 c.3, HMK m. 94). Ancak, böyle 

bir durumda kesin sürenin hukuki sonuç doğura-

bilmesi için, buna ilişkin ara kararının yasaya ve iç-

tihatlara uygun şekilde oluşturulması, hiçbir tered-

düde yer vermeyecek derecede açık olması ve kesin 

süreye uyulmamasının sonuçlarının ilgili tarafa ih-

tar edilmesi gerekir. 

Kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle 

karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmakta-

dır. Bu ilkenin doğal sonucu, yargısal kesin süreyle 

sadece tarafl arın değil, hakimin de bağlı olduğu, 

dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dön-

mesinin hukuken geçersiz bulunduğudur. 

Kısaca; ister kanun, ister hakim tarafından tayin 

edilmiş olsun, kesin süre içerisinde yerine getiril-

meyen bir işlemin, bu süre geçtikten sonra yerine 

getirilmesi olanaklı değildir.

Öte yandan, mülga 1086 sayılı HUMK’nun 

163. maddesi ile 6100 sayılı HMK’nun 94. mad-

desi uyarınca kesin süreye ilişkin ara kararının 

hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde açık 

olması tarafl ara yüklenen yükümlülüklerin, yapıl-

ması gereken işlerin neler olduğunun ve her iş için 

yatırılacak ücretin hiçbir şüpheye yer vermeyecek 

şekilde açıklanması gerekir. Ayrıca verilen sürenin 

amaca uygun, yeterli ve elverişli olması, kesin süre-

ye uymamanın doğuracağı hukuki sonuçların açık 

olarak anlatılması ve anlatılanların tutanağa geçi-

rilmesi, bunlara uyulmaması durumunda mevcut 

kanıtlara göre karar verilip, gerektiğinde davanın 

reddedileceğinin açıkça bildirilmesi suretiyle ilgili 

tarafın uyarılması gerektiği her türlü duraksamadan 

uzaktır. Bazı hallerde kesin sürenin kaçırılması, o 

delile veya hakka dayanamamak gibi ağır sonuçla-

rı birlikte getirmekte, davanın kaybedilmesine ne-

den olmaktadır. Böyle bir durumda, geciken ada-

letin adaletsizlik olduğu düşünülerek, davaların 

uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek 

üzere getirilen kesin süre kuralı, kanunun amacına 

uygun olarak kullanılmalı, davanın reddi için bir 

araç sayılmamalıdır. Bu cümleden olarak, kesin sü-

renin amacına uygun olarak kullanılması ve yeterli 

uzunlukta olmasının yanı sıra, tarafl arın yargılama-

daki tutumları ile süreye konu işlemin özelliğinin 

de göz önünde bulundurulması gerekir. (Benzer 

ilkelere YHGK’nun 18.02.1983 gün 1980/1-1284, 

1983/141; 22.11.1972 gün 8/832, 935; 13.10.2010 

gün 2010/17-510-485; 28.04.2010 gün 2010/2-

221-241 ve 28.03.2012 gün 2012/19-55-2012-249 

sayılı kararlarında da değinilmiştir.) . 

Bu yasal düzenlemeler göstermektedir ki, ta-

rafl ar; dinlenmesini istedikleri tanık ve bilirkişinin 

veya yapılmasını istedikleri keşif ve sair işlemlerin 

masrafl arını, mahkeme veznesine yatırmaya mec-

bur olup, hakim tarafından verilen sürede gerekli 

masrafı vermeyen tarafın talebinden sarfınazar etti-

ği kabul edilir. Hakimin, bu masrafl arın yatırılması 

konusunda verdiği sürenin kesin olduğunu usulün-

ce karara bağladığı hallerde, kesin süreye uymayan 
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tarafın bu delile dayanma olanağı kalmaz. Kesin 

süre tarafl arın yanında hakimi de bağlayacağından 

uyulmaması halinde, gereğinin hakim tarafından 

hemen yerine getirilmesi gerekir. 

Açıklanan ilkeler çerçevesinde somut olay de-

ğerlendirildiğinde: 

Yerel Mahkemece, 04.10.2011 tarihli duruşma-

da, davacı vekiline,gider avansı ile ilgili olarak eksik 

olarak yatırılan avansın iki hafta içinde ikmal edil-

mesi için kesin süre verilmesine karar verilmiştir. 

Takip eden 19.12.2011 tarihli oturumda da, gider 

avansının verilen kesin süreye rağmen yatırılmadı-

ğından ve gider avansının yatırılmasının 6100 sayılı 

HMK’na göre, dava şartı olduğundan bu konuda 

tekrar ek süre verilmesi de mümkün olmadığından 

açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Yukarda açıklandığı üzere, uyuşmazlığa konu 

davanın 1086 sayılı HUMK zamanında açılmış bu-

lunması, dilekçelerin teati aşamasının geçip, tahki-

kat aşamasına geçilmiş bulunduğu gözetilerek, bu 

aşamada, sadece HMK’nun 324 maddesi uyarınca 

delil avansı istenebileceği gözden kaçırılarak, kap-

samı da belirtilmeden yazılı şekilde gider avansı 

istenmesi yerinde olmadığı gibi; mahkemenin da-

vanın reddine dayanak aldığı, davacı vekiline ve-

rilen kesin süreye ilişkin ara kararında “alınması 

gereken avansın ne miktarda ve hangi işlere ilişkin 

olduğu, hangi iş için ne miktar avans yatırılacağının 

açıkça belirtilmemesi ve belirtilen sürede ara karar 

gereğinin yerine getirilmemesinin sonuçlarının da 

açıklanmaması doğru değildir. Kesin sürenin sonuç 

doğurabilmesi için usulünce ve eksiksiz olması ge-

rekir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Yerel Mahkeme-

ce bozma kararına uyması gerekirken, önceki ka-

rarda direnmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan 

direnme kararının bozulması gerekmiştir

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının 

kabulü ile direnme kararının yukarıda belirtilen 

gerekçelerle, 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi 

ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 

eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmak-

ta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMA-

SINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana 

geri verilmesine, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanu-

nunun 8/3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu 

kapalı olmak üzere, 12.12.2012 tarihinde giderle-

rin açıkça belirtilmemesi konusunda oybirliği, di-

ğer konularda oyçokluğu ile karar verildi.

KAR I OY YAZISI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 12.12.2012 

günlü gündeminin 4. ve 5. sırasında kayıtlı olup, 

Yüksek 9. Hukuk Dairesinin 2012/9-1170 ve 1187. 

İşler için karşı oyumdur.

Daha önce de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 

sübjektif hakkı ihlal edilen veya tehlikeye düşen 

kimse ortaya çıkan uyuşmazlığı anlaşarak çözemi-

yorsa, Devletin yetkili yargı organlarına başvurarak 

hukuki korunma talep edecektir, bu onun için aynı 

zamanda bir haktır. Devlet, kişiler arasında özel hu-

kuk alanında çıkan uyuşmazlığı, (eğer tarafl ar ara-

larında anlaşamıyorlarsa) kural olarak onların talebi 

üzerine, yargı organları aracılığıyla çözer.

Dava da, bu çözüm çerçevesinde ortaya çıkan 

medeni usul hukukunda en geniş uygulama alanı 

bulan bir yoldur.

Medeni Usul Hukukunda, çekişmeli yargıda en 

geniş uygulama alanı bulan ve çekişmeli yargının 

temelini oluşturan bir hukuki koruma olarak da-

vayı şu şekilde tanımlayabiliriz : “Dava, başkaları 

tarafından hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan 

kimsenin, yeniden tartışma konusu yapılmayacak 

şekilde ve geleceğe yönelik olarak, bu ihlalin ve teh-

likenin bertaraf edilmesi için mahkemeden hukuki 

koruma talep etmesidir.”

Daha önce belirtildiği gibi, hukukumuzda da-

vada iki taraf sistemi kabul edilmiştir. Dava açarak 

mahkemeden hukuki koruma isteyen kimseye “da-

vacı”, kendisine karşı dava açılan kimseye ise “da-

valı” denir.

Çekişmesiz yargıda ise, davadaki gibi taraf değil, 

“ilgili” kavramı esastır.
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Bir ulusun gerçek zenginligi, agaç örtüsüyle ölçülebilir. Richard St. Barbe Baker

Geçici hukuki korumalar bakımından ise, ge-

çici hukuki koruma asıl korumadan ayrı veya on-

dan önce talep ediliyorsa, davacı, davalı ya da ilgili 

kavramları yerine, “talep eden” ya da talebin “karşı 

taraf ifadeleri kullanılmalıdır. Zira, mevcut bir dava 

yoksa davacıdan Ya da davalıdan bahsedilmesi söz 

konusu olmaz.

Uygulamamızda, mahkemeye yapılan başvuru-

ların neredeyse tümünü davaya benzetme alışkan-

lığı oluşmuştur.

Bu sebeple, talepte bulunan 

kişiler çoğunlukla davacı olarak 

nitelendirilmekte, çekişmesiz yar-

gıya çok yanlış şekilde hasımsız 

dava denilmekte (aslında hasım 

yoksa dava da yoktur), hatta bazen 

ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi 

geçici hukuri korumalar ya da icra 

takiplerindeki, şikayet, itiraz gibi 

prosedürler dahi davaymış gibi in-

celenebilmededir.

Bu ise, ister istemez yanlış hu-

kuki değerlendirmelere, yanlış 

yargılamalara ve yanlış sonuçlara 

götürmektedir.

Şikayeti, bütün şikayet sebep-

lerini (m.16) kapsar şekilde, aşa-

ğıdaki gibi tarif etmek de müm-

kündür. Şikayet icra (ve ifl as) 

dairelerinin, kanuna aykırı olan 

veya hadiseye uygun bulunmayan 

işlemlerinin iptali veya düzeltil-

mesi veya yerine getirilmeyen veya 

sebepsiz sürüncemede bırakılan bir hakkın yerine 

getirilmesi için başvurulan kendine özgü bir kanun 

yoludur.

Bu kanun yolu, medeni usul hukukunda kanun 

yollarına (temyiz, karar düzeltme) benzemez. Şika-

yet, icra- ifl as hukukunda (kendine özgü) bir ka-

nun yoludur. Şikayet, dava da değildir.

Şikayet dava olmadığından, yalnız davalar için 

düzenlenmiş olan gider avansına ilişkin hükümler 

(HMK.114/l-g, m. 120), şikayet için uygulanmaz, 

fakat Yargıtay 12. H.D. karşı görüştedir. Kanımca, 

bu konuda Tebligat Kânunu hükümleri uygulanır, 

şikayet eden şikayet dilekçesinin karşı tarafa tebli-

ği giderini şikayetin duruşmalı incelenmesine karar 

verilirse duruşma davetiyesi giderini) peşin öder 

ödemezse şikayetinden vazgeçmiş sayılır. (Teb. 

Kan. m. 34,II, m.5; Teb. Yön. m.8)

İtirazın kaldırılması talebi dava değildir. İtirazın 

kaldırılması, borçlunun borçlu olup olmadığının 

ilamsız icra prosedürü içinde tespit edilmesine ya-

rayan bir yoldur.

İtirazın kaldırılması talebi dava 

olmadığından, yalnız davalar için 

düzenlenmiş olan gider avansına 

ilişkin hükümler (HMK. 114/1-g, 

m.120), itirazın kaldırılması talebi 

için uygulanmaz. Kanımca bu ko-

nuda Tebligat Kanunu hükümleri 

uygulanır.

Alacaklı, itirazın kaldırılması 

dilekçesinin ve duruşma (m.70) 

davetiyesinin borçluya tebliği gi-

derini peşin öder; ödemezse iti-

razın kaldırılması talebinden vaz-

geçmiş sayılır (Teb.K.m.34,II,m.5; 

Teb.Yön.m.8)

İtirazın kaldırılması talebi bir 

dava olmadığından, icra mahke-

mesinde itirazın kaldırılması sı-

rasında borçlu tahkim itirazında 

bulunamaz.

Burada, icra mahkemesinin in-

celenmesi, itirazın iptali davasına 

oranla daha basit ve sınırlıdır.

Yargıtay, takibin iptali talebini, 

bazen şikayet (m. 18), bazen de itiraz olarak nite-

lendirmektedir. Takibin iptali (ve ertelenmesi) tale-

bi, şikayet (m. 16) veya itiraz (m62) değildir. Taki-

bin iptali (ve ertelenmesi) talebi, dava da değildir; 

m.71’deki sebeplerin varlığı halinde, takibin iptali 

veya ertelenmesini sağlayan kendine özgü bir yol-

dur.

Takibin iptali (ve ertelenmesi) talebi dava ol-

madığından, yalnız davalar için düzenlenmiş olan 

gider avansına ilişkin hükümler (HMK. 114/1-g, 

Medeni Usul Hukukun-
da, çeki meli yarg�da 
en geni  uygulama alan� 
bulan ve çeki meli yar-
g�n�n temelini olu turan 
bir hukuki koruma olarak 
davay� u ekilde tan�m-
layabiliriz : “Dava, ba -
kalar� taraf�ndan hakk� 
ihlal edilen veya tehli-
keye sokulan kimsenin, 
yeniden tart� ma konusu 
yap�lmayacak ekilde ve 
gelece e yönelik olarak, 
bu ihlalin ve tehlikenin 
bertaraf edilmesi için 
mahkemeden hukuki ko-
ruma talep etmesidir.”
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m. 120), takibin iptali (ve ertelenmesi) talebi için 

uygulanmaz. Kanımca, bu konuda Tebligat Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

Borçlu, icra mahkemesine verdiği takibin iptali 

dilekçesinin ve duruşma davetiyesinin alacaklıya 

tebliği giderini peşin öder; ödemezse takibin iptali 

talebinden vazgeçmiş sayılır. (Teb. Kan. m. 34,11, 

m.5; Teb. Yön. m.8). Fakat, icra mahkemesinin icra 

takibinin iptalini talep eden borçluya gider avansı 

yatırması için iki haftalık kesin süre içinde (HMK 

m. 120/2) yatırmaları gerekir.

İhalenin feshi talebi dava olmadığından (şikayet 

olduğundan), yalnız davalar için düzenlenmiş olan 

gider avansına ilişkin hükümler (HMK. 114/1-g, m. 

120), ihalenin feshi talebi için uygulanmaz.

Kanımca, bu konuda Tebligat Kanunu hüküm-

leri uygulanır. İhalenin feshini talep eden, ihalenin 

feshi dilekçesinin karşı tarafa tebliği giderini ve du-

ruşma (m.l34,II,c,3) davetiyesi giderini peşin öder; 

ödemezse ihalenin feshi talebinden vazgeçmiş sayı-

lır. (Teb. Kan. m. 34,11, m.5; Teb. Yön. m.8)

Borçlunun, icra mahkemesine yaptığı itiraz dava 

olmadığından, yalnız davalar için düzenlenmiş olan 

gider avansına ilişkin hükümler (HMK. 114/1-g, 

m. 120), borçlunun icra mahkemesine yaptığı iti-

raz için uygulanmaz; fakat, Yargıtay 12. H.D. Karşı 

görüştedir. Kanımca, bu konuda Tebligat Kanunu 

hükümleri uygulanır: Borçlu, icra mahkemesine 

verdiği itiraz dilekçesinin ve duruşma (m.l69/a, m. 

170) davetiyesinin alacaklıya tebliği giderini peşin 

öder; ödemezse borca itirazından vazgeçmiş sayılır 

(Teb. Kan. m. 34,11, m.5; Teb. Yön. m.8). 

Fakat, borçlunun icra mahkemesine yaptığı icra 

emrine itiraz icranın geri bırakılması talebi) bir dava 

değildir. Buradaki icra emrine itiraz, ilam konusu 

borcun itfa edilmiş, ertelenmiş (imhal edilmiş) veya 

zamanaşımına uğramış olması sebeplerinden birine 

dayanarak, icra mahkemesince ilamın icrasının geri 

bırakılmasını sağlayan bir yoldur.

Borçlunun icra mahkemesine yaptığı icra em-

rine itiraz (icranın geri bırakılması talebi) dava ol-

madığından, yalnız davalar için düzenlenmiş olan 

gider avansına ilişkin hükümler (HMK.114/l-g, m. 

120), icra emrine itiraz için uygulanmaz. Kanımca, 

bu konuda Tebligat kanunu hükümleri uygulanır.: 

Borçlu, icra mahkesine verdiği itiraz dilekçesinin 

ve duruşma davetiyesinin alacaklıya tebliği giderini 

peşin öder; ödemezse itirazından (icranın geri bıra-

kılması talebinden) vazgeçmiş sayılır (Teb. Kan. m. 

34,11, m.5; Teb. Yön. m.8).

Alacak davası açılmadan önceki ihtiyati haciz 

talebi bir dava değildir, sadece bir geçici hukuki ko-

ruma talebidir (HMK m. 406/2).

Bu nedenle (ihtiyati haciz talebi dava olmadı-

ğından), yalnız davalar için düzenlenmiş olan gider 

avansına ilişkin hükümler (HMK.114/l-g, m. 120), 

ihtiyati haciz talebi için uygulanmaz.

Kanımca, bu konuda Tebligat Kanunu hükümle-

ri uygulanır. Alacaklı, ihtiyati haciz dilekçesinin ve 

duruşma (m.258,II) davetiyesinin borçluya tebliği 

giderini peşin öder, ödemezse ihtiyati haciz tale-

binden vazgeçmiş sayılır (Teb. Kan. m. 34,11, m.5; 

Teb. Yön. m.8).

Alacaklının ifl as davası açarken, normal alacak 

davasında olduğu gibi, gider avansı yatırması gere-

kir (HMK.114/l-g, m. 120). Bu gider avansı, dava-

cı alacaklının (İÎK. m. 160 gereğince) depo kararı 

üzerine yatırması gereken ifl as masraf avansından 

farklıdır. Gider avansı, ifl as davasını açarken yatırı-

lır (HMK m. 120), ifl as masraf avansı (İİK. m. 160) 

ise, depo kararı üzerine yatırılır.

DAVA ARTLARI
Dava şartı şöyle tanımlanabilir. “Dava şartı, da-

vanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi ve ka-

rar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu mutlaka 

gerekli olan şartlardır.” Dava şartları aynı zamanda 

dava dışında izlenen diğer yargılama prosedürleri 

bakımından da, (o yargılamaların özelliği dikkate 

alınarak) birer yargılama şartı niteliğindedir. Dava 

şartları esasa ilişkin olmadığından usuli olarak ön-

celikle dikkate alınmalıdır.

DAVA KONUSU EYE L K N DAVA ARTLARI
aa. DAVACI TARAFINDAN G DER AVANSI 

YATIRILMASI (m. 114/1-g)
Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet 

Bakanlığı’nca çıkarılacak gider avansı tarifesinde 
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belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme 

veznesine yatırmak zorundadır.

Önceki Kanunumuz’da dava açarken gider 

avansı yatırılması öngörülmemiştir. Davacı davayı 

açtıktan sonra yaptırdığı her tebligat için yeniden 

tebligat ücreti ödemek zorunda idi. Bu durum ise 

her seferinde yeniden gider yatırılmasına ve zaman 

zaman kötüniyetle davanın gecikmesine neden ol-

maktaydı.

Davanın açılmasından sonra her seferinde ge-

rekli tebligat giderinin taraftan istenerek davanın 

gecikmesini önlemek amacıyla bu giderin makul/

bir kısmının avans olarak yatırılması zorunluluğu 

getirilmiştir. Davanın başında bu ayansın yatırılma-

sı dava şartı olarak kabul edilmiştir. (m. 120)

Gider avansı (m. 120) ile delil avansı (m. 324) 

aynı şeyler değildir ve birbirinden farklıdır. Gider 

avansı taraf sayısının beş katı tutarında tebligat üc-

reti ile diğer işlemler için alınan avansı içerir. Ancak 

gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı 

Tarifesinin 4. maddesi gerekse Hukuk Muhakeme-

leri Kanunu Yönetmeliğinin 45. maddesinde gider 

avansı, delil avansını da kapsayacak şekilde hatalı 

biçimde düzenlenmiştir.

Normlar Hiyerarşisi

Kelsen’in teorisidir. Buna göre, normlar arasında 

bir hiyerarşi vardır.

Birinci sırada Anayasa gelir.

İkinci sırada Kanunlar gelir.

Üçüncü sırada Tüzükler gelir.

Dördüncü sırada Yönetmelikler gelir.

Beşinci sırada da Hükümet’in çıkarttığı genelge-

ler vs. gelir .

Bunlar sırasıyla birbirine aykırı olamaz. Ka-

nunlar Anayasaya aykırı olamaz. Tüzükler kanuna 

aykırı olamaz. Bu nedenle, tüzüklerin Danıştay de-

netiminden geçmesi zorunlu olup, Yönetmelikler 

tüzüklere aykırı olamaz.

Anayasamızın 7. maddesi uyarınca, devredile-

mez niteliği haiz yasama yetkisine sahip bulunan 

Yasa Koyucu, düzenleyeceği konularda genel pren-

sipleri, kuralları belirler ve bunun uygulanmasını 

Yürütmeye bir başka ifadeyle idareye bırakır. Bu, 

devlet idaresinin işleyişine ilişkin asli düzenleme 

yetkisinin Yasama organına ait olmasının doğal bir 

sonucudur.

İdarelerin yasa kurallarını uygulama ve bu kap-

samda idari düzenleme yapma yetkisi ise yasama 

organının çizdiği sınırlar içinde ve üst hukuk norm-

larına aykırı olmamak kayıt ve şartına bağlı olarak 

gerçekleşebilir.

Normlar hiyerarşisinde yasalardan sonra ge-

len yönetmelikler bir yasa hükmüne dayalı olarak 

hazırlanır ve yasa hükümlerine açıklık getirilmesi 

suretiyle bu yasa hükümlerinin uygulamaya geçi-

rilmesi amaçlanır. Diğer yandan, normlar hiyerar-

şisindeki düzenleme soyuttan somuta doğru kade-

meli bir sistem içermektedir.

Öğretide de türevsel bir yetki olarak kabul edi-

len idarelerin yasa kurallarını uygulama ve bu kap-

samda idari düzenleme yapma yetkisinin, Yasalarla 

getirilen hükümleri aşacak, bu kuralları değiştire-

cek şekilde kullanılamayacağı İdare Hukukunun en 

temel prensiplerindendir. Bu husus hukuk devleti 

ilkesinin görünümlerinden olan kanuna saygılı ida-

re (kanuni idare) olgusunun gerçekleşmesinin de 

bir gereğidir.

İdare hukuku, tedvin edilmemiş, pozitif huku-

kumuzda henüz bir usul yasası bulunmayan bir 

hukuk dalı ise de, bir bütün olarak idarenin kamu 

yararı saiki ile hareket edip kamu gücünü kullan-

mak suretiyle edimde bulunması ve kişilerin hukuk 

alanında doğrudan etki yaratması dikkate alındı-

ğında bir prensipler hukukudur (Danıştay 8. Daire 

2011/2560).

Nitekim Yönetmeliğin 45. maddesine göre gider 

avansı, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif gi-

derleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için 

davacıdan alınan meblağı ifade eder denilmektedir.

Bu avansın dava açarken mahkeme veznesine, 

hakim tarafından dilekçelerin verilmesi, ön ince-

leme aşaması veya tahkikatın başında karar verilir 

denilmektedir. (Yön. m. 46/5). Böyle olunca Yönet-

meliğin 45. maddesinin bir ve beşinci fıkraları bir-

biriyle çelişkili şekilde görülmektedir.

Gider avansının davanın başında alınması zo-

runlu ise de, delil avansının davanın başında alın-

masından hiçbir zorunluluk bulunmamaktadır.
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Zira, delil avansının hangi deliller için ne kadar 

alınması gerektiği, en erken dilekçelerin verilmesi, 

ancak daha çok ön incelemede, bazen de tahkika-

tın başında belirlenecek ve bundan sonra tarafl arın 

avans yatırmaları istenecektir.

Delil avansı, daha dava açılırken davanın başın-

da alınırsa, ön inceleme aşamasında tarafl ar ara-

sında uyuşmazlık konusu oluşturmayan, tarafl ar 

arasında tartışmasız olan hususlar 

hakkında da gereksiz olarak delil 

avansı yatırılmış olacaktır.

Zira davacı henüz dava di-

lekçesinde delillerini bildirirken, 

davanının hangi hususlara itiraz 

edeceğini, hangi hususlar hakkın-

da itirazının olmayacağını bileme-

yecektir.

Davanın başında yatırılan delil 

avansının ön incelemede gereksiz 

olduğu ortaya çıkınca iadesi için 

hükmün kesinleşmesi beklene-

cektir. Çünkü, Tarifeye göre gider 

avansının kullanılmayan kısmı 

hükmün kesinleşmesinden sonra 

iade edilir. (Tarife m 5/1)

Buna karşılık delil avansını gi-

der avansı içinde değerlendirirsek, 

bunun süresi içinde yatırılmaması 

nedeniyle dava açılmamış sayıla-

caktır.

Halbuki delil avansının ya-

tırılmamasının sonucu davanın 

açılmamış sayılması değil; sadece 

avansı yatırılmayan delile dayan-

maktan vazgeçmiş sayılmasıdır.

SONUÇ :

Bu nedenlerle bir an önce kanunun amacına 

uygun olarak Yönetmelik ve Tarifenin değiştiril-

mesi isabetli olacaktır. Ancak, uygulamanın yine 

de bu söylediğimiz biçimde yapılmasına bir engel 

bulunmamaktadır. Çünkü, gider avansını düzenle-

yen 120. madde ve delil avansını düzenleyen 324. 

madde hükmünden hareketle zaten sorun çözüle-

bilecektir.

Özellikle mahkeme aynı anda hem gider avan-

sına hem delil avansına karar veriyorsa (örneğin, 

gider avansı dava içinde eksilmiştir, bu arada da 

delil avansına da karar vermek gerekmiştir), bu du-

rumda hangi kalemlerin delil avansı olduğu açıkça 

belirtmelidir.

Ayrıca bir avans yatırılmasından bahsedildiğinde 

de, yine bunun gider avansı mı, delil avansı mı ol-

duğunun belirtilmesi gerekir. Çün-

kü, her ikisini yatırmamanın sonuç-

ları farklıdır.

Bu bağlamda,

1-1086 sayılı HUMK’nun yü-

rürlükte bulunduğu sırada açılmış 

davanın 6100 sayılı HMK’nun yü-

rürlüğe girmesinden sonra devam 

ediyor ise karar tebliği gibi gider 

avansının yatırılması gereklidir. 

Zira, 6100 sayılı Yasanın 448. mad-

desi ile “tamamlanmış işlemleri et-

kilememek kaydıyla derhal uygula-

nır.” hükmünün varlığı tartışmaya 

açılamayacak derecede açıktır.

Zaman itibariyle uygulanması, 

usul hükümlerinin müktesep hak 

kavramı yoktur.

Usul kurallarının zaman itiba-

riyle uygulanması, yeni yürürlüğe 

giren hükümlerin mevcut uyuş-

mazlıklara uygulanıp uygulanma-

yacağı sorusuna cevap vermektedir.

Yeni yürürlüğe giren kanun, hü-

kümlerinin ne zaman yürürlüğe gi-

receğini açıkça düzenlemişse, yani 

zaman itibariyle hükümlerin uygu-

lanması hakkında bir hüküm içeriyorsa, ayrıca bir 

inceleme yapılmaz; bu hükme göre yeni hükümle-

rin uygulanması belirlenir. Buna karşılık yeni ka-

nun, yeni hükümlerin ne zaman yürürlüğe gireceği 

konusunda bir hüküm içermiyorsa, bu durumda 

zaman itibariyle uygulama sorunu ortaya çıkacaktır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yeni hü-

kümlerin zaman itibariyle uygulanması hakkındaki 

448. maddede genel bir hüküm yer almaktadır. Bu 

hükme göre,

Usul kurallar�n�n zaman 
bak�m�ndan uygulanma-
s�nda derhal uygulan�rl�k 
kural� ile birlikte dikka-
te al�nmas� gereken bir 
husus da, yeni usul ku-
ral� yürürlü e girdi in-
de, ilgili usul i leminin 
tamamlan�p tamamlan-
mad� �d�r. Dava, dava 
dilekçesinin mahkemeye 
verilmesiyle ba layan ve 
bir kararla sonuçlan�n-
caya kadar devam eden 
çe itli usul i lemlerinden 
ve a amalar�ndan olu -
maktad�r. Her usul i lemi 
ayr� ayr� de erlendiril-
melidir. Bir davay� tüm 
olarak de erlendirip bu 
konuda yeni kanunun et-
kili olup olmayaca � söy-
lenemez. 
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Dogaya hoyratça davranan toplumlarda insanlar arasindaki iliskiler de hoyratça oluyorlar.” John Bennet

“Bu kanun hükümleri tamamlanmış işlemleri et-

kilememek kaydıyla derhal uygulanır.”

Bu hükme göre, yeni konan hükümleri kanun-

da aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde, ta-

mamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacak, 

önceki kanuna göre yapılmış ve tamamlanmış olan 

işlemler geçerliliğini muhafaza edecektir. Buna kar-

şılık tamanlanmamış usul işlemleri yeni Kanun hü-

kümlerine tabi olacaktır. Bir işlem tamamlanmış ise, 

artık bu işlem yeni Kanun’a göre yeniden yapılmaz; 

aksini düşünmek gereksiz yere bu işlemin bozula-

rak tekrarlanması yanında zaman ve emek kaybına 

neden olacaktır. Yine gereksiz yere masraf yapılmış 

olacaktır. Örneğin, yazılı yargılama usulünde cevap 

verme süresi, yeni düzenleme ile on günden, iki haf-

taya çıkarılmıştır (HUMK. m. 196; HMK m. 127). 

Davalı taraf yeni kanunun yürürlüğe girmesinden 

önce cevap vermiş ve on günlük süre dolmuşsa, 

yeni kanuna göre cevap süresi uzamışsa, davalı için 

cevap süresi iki hafta olacaktır. Burada önemli olan 

işlemin tamamlanmış olup olmaması, eski kanuna 

göre sürenin sona ermiş olup olmamasıdır.

Eski kanun’a göre dava açılmış olsa bile, yeni 

yapılacak olan işlemler yeni Kanun hükümlerine 

göre yapılmak zorundadır. Çünkü yeni kanun hü-

kümleri derhal uygulanır. Henüz tamamlanmamış 

veya yapılmamış usul işlemleri yeni Kanun’a göre 

yapılacak, yeni Kanun’a tabi olacaktır.

Bir dava, yeni bir usul hükmünün yürürlüğe gir-

mesinden sonra açılırsa, bu davaya (aksine hüküm 

yoksa) yeni usul kuralları uygulanacaktır; dava ko-

nusu işlemin daha önce yapıldığı ileri sürülerek o 

sırada geçerli usul kurallarının uygulanması istene-

mez. Buna “derhal uygulanırlık” kuralı denilmek-

tedir. Temel olarak yargılama hukukunda bu ilke 

geçerlidir. Yani bir dava, davanın temeli olan uyuş-

mazlık konusu olayın meydana geldiği değil, uyuş-

mazlığın yargı önüne getirildiği tarihteki yargılama 

kurallarına tabidir. Keza, yargılama sırasında yargı-

lama kuralları değişirse, o noktadan itibaren kural 

olarak yeni kurallar uygulanacaktır. Ancak, yeni 

usul hükümlerinin ne zaman yürürlüğe gireceği ka-

nunda açık olarak düzenlenmişse, bu düzenlemeye 

göre yeni usul kuralları zaman bakınından uygula-

nacaktır. Örneğin, yeni kuralın kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra açılacak davalarda uygulana-

cağı belirtilmişse, bu yeni kural daha önce açılmış 

davalarda geçerli olmayacaktır.

Usul kurallarının zaman bakımından uygulan-

masında derhal uygulanırlık kuralı ile birlikte dik-

kate alınması gereken bir husus da, yeni usul kuralı 

yürürlüğe girdiğinde, ilgili usul işleminin tamam-

lanıp tamamlanmadığıdır. Dava, dava dilekçesinin 

mahkemeye verilmesiyle başlayan ve bir kararla so-

nuçlanıncaya kadar devam eden çeşitli usul işlem-

lerinden ve aşamalarından oluşmaktadır. Her usul 

işlemi ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bir davayı tüm 

olarak değerlendirip bu konuda yeni kanunun etki-

li olup olmayacağı söylenemez. Dava içinde yapılan 

usul işlemi ve kesiti tamamlanmış ise, artık yeni ka-

nun o usul işlemi hakkında etkili olmayacaktır. Eğer 

bir usul işlemi tamamlandıktan sonra, yeni kural 

yürürlüğe girerse, söz konusu işlem geçerli olarak 

kalır. Başka bir ifade ile tamamlanmış usul işlemle-

ri yeni yürürlüğe giren kuraldan etkilenmez. Buna 

karşılık bir usul işlemi henüz tamamlanmamış veya 

başlamamış ise, yeni kanun hemen uygulanacaktır. 

Çünkü, kanunlar genel olarak hemen etkili olur ve 

uygulanırlar.

1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan bir dava 

sonunda verilen ilk derece mahkemesi hükmü 

Yargıtay incelemesi sonunda bozulur ve bu bozma 

kararına uyularak yeniden tahkikata geçilirse, yeni 

yapılacak işlemler artık Hukuk Muhakemeleri Ka-

nununa tabi olacaktır.

Bu nedenlerle gider avansının 1086 sayılı yasayı 

uygular gibi düşünmek 6100 sayılı yasanın 114/9, 

119 ve l20. maddelerine açıkça aykırıdır.

2-Dava dışındaki talepler için de geçici koruma 

tedbiri gibi hallerde gider avansının uygulandığı 

HMK. 114/9-I ve 120. maddelerin istisna olunma-

ması suretiyle tümü için değerlendirmede bizce ha-

talı olmuştur.

3-Dava şartı ile delil ikamesi avansı ve gider 

avansının birlikte değerlendirilmesi suretiyle oluş-

turulan çoğunluk kararına muhalifi m.
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E rgenekon ve Balyoz davalarında 

sık sık iddianameler ve dayanağı 

deliller eleştirilirken, kritik davaların 

temyiz süreçleri öncesinde Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yar-

gıya çok önemli uyarılar geldi. Baş-

savcılık rapor hazırlayarak, “Temyize 

gelen dosyalarda usul hataları var, 

bozma nedenine dikkat edin. Kes-

kopyala yöntemini bırakın. Yetersiz 

bir satır gerekçeyle hüküm kurma-

yın. Fotokopi belgeler üzerinden 

karar vermeyin. Dosyalar karmaşık, 

standartlara uyun. gereksiz evrakları 

koymayın” uyarısı yaptı.

Raporda, savcılara iddianame 

hazırlarken, “Suç-delil ilişkisinin 

kurun. Çok sanıklı davalarda, sevk 

maddelerini sanıkla ilişkilendirin. 

Hangi sanık için kaç kere ceza istedi-

ğinizi yeterli açıklıkta yazın. Temyiz 

dilekçelerini gerekçeli yazın. Sanığın 

lehine mi aleyhine mi temyize gittiği-

nizi açıkça belirtin” denildi.

Polise ise “Usul kurallarına baş-

ta şiddet gören kadınlar için verilen 

koruma kararları ve suça sürüklenen 

çocukların soruşturma ve davaların-

da çok dikkat edin. İfadeyi okunaklı 

alın, kimlik tespitini usulüne uygun 

yapın. Sanık istemese bile tutukla-

maya sevk edilene avukat tayini unu-

tulmamalı” uyarısı yapıldı. Raporda 

ayrıntılı olarak sıralanan usul hatala-

rının bozma nedeni olduğu, yargıla-

mayı uzattığı, gereksiz emek ve me-

sai kaybıyla, hak kayıplarına neden 

olduğu vurgusu yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu’nun himayesinde Afyon’da 

yapılan yıl sonu değerlendirme top-

lantısında Başsavcılık 2012 yılını 

değerlendirdi. Mahkeme, savcılık ve 

polisin ortak ve sık sık yaptığı yan-

lışlıklar ve usul hatalarıyla bunlara 

karşı alınabilecek basit önlemler de-

ğerlendirildi.

“Kurumsal yarar görülerek ve 

yararlı olması dileğiyle” yargıya du-

yurulan Başsavcılığın raporu özetle 

şöyle:

KES-KOPYALA YÖNTEM N  
BIRAKIN

Bazı kararlarda iddia, suça konu 

somut olay, sanık savunması, delil-

lerin değerlendirilmesi ve hukuksal 

nitelendirmenin denetime olanak ve-

recek şekilde gösterilmediği, bazı ge-

rekçeli kararların büyük bölümünün 

sanık ve tanık beyanlarının dosya 

içinden kes- kopyala yöntemi ile ka-

rara yapıştırılmasından ibaret oldu-

ğu, hükme esas alınan hukuki gerek-

çenin ise yetersiz bir satırdan ibaret 

bırakıldığı gözlenmektedir. Kararla-

rın CMK.nun 34 ve 230. maddesine 

uygun olarak gerekçelendirilmesi ge-

rektiği unutulmamalıdır.

YARGIYA DD ANAME UYARISI
İddianamelerin düzenlenmesin-

de 5271 sayılı CMK’nun 170. mad-

desinde yazılı unsurlara yeterince 

dikkat edilmediği gözlenmektedir. 

Özellikle iddianamenin kapsamının 

belirlenmesinde sıkıntı yaşandığı, 

iddia edilen suçlamanın, suçun un-

surlarının, iddia edilen suçlama ile 

ilişkilendirilen delillerin neler oldu-

ğunun yeterli açıklıkta gösterilmesi; 

çok sanıklı davalarda, sevk madde-

lerinin hangi sanıkla ilişkilendirildi-

ğinin, hangi sanık için uygulanması 

istenen ceza normunun kaç kez uy-

gulama yapılması istendiğinin yeterli 

açıklıkta yazılması gerektiği gözetil-

melidir.

D Z  PUSULASINA D KKAT
Soruşturma evraklarının soruş-

turma sonunda dizi pusulasına bağ-

lanması ve iddianamede dayanak teş-

kil eden delillerin hazırlanacak dizi 

pusulası ile irtibatlandırılması husu-

sunun dosya düzeni ve incelenmesi 

bakımından yararlı olacağı; İddia-

namenin, ek iddianamelerin tensip 

kararının hemen altında peşpeşe bu-

lunmasının, mümkün olduğu ölçüde 

soruşturma evrakı ile kovuşturma 

evrakının fi ziksel olarak ayrılmasına 

yarayan tedbirlerin alınmasının uy-

gun olacağı; Bir sanık hakkında bir-

den fazla suç nedeniyle soruşturma 

yapılması ve dava açılması hallerin-

de, sanığın hangi suçtan tutuklandı-

ğının belirtilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Ek iddiana-

meye konu olan suçla ilgili yöntemi-

ne uygun savunma alınmalı. Talimat 

ifadesinin kalemde alındığı izlenimi 

vermeyecek şekilde usulüne uygun 

alınması.

FOTOKOP DEN KARAR VERMEY N
Karara esas alınan bir kısım bel-

gelerin onay işlemleri yapılmaksızın 

fotokopileri üzerinden karar verildi-

ği, dosya içinde birbirinin aynı olan 

çok sayıda fotokopi evrakın rastgele 

bulundurulduğu görülmektedir. Bu 

nedenle belgelerin aslı, yoksa onaylı 

fotokopilerinin dosyada bulundurul-

ması, birbirinin tekrarı olan onaysız 

fotokopi evrakın düzenlenmesi; Ceza 

dava dosyalarının düzenlenmesin-

de, dosyadaki evrakın yerlerinin be-

lirlenmesinde belirli bir standarda 

uyulmadığı, dosyaların pek çoğunda 

evrakların karmaşık şekilde dosyada 

tutulduğu, gereksiz ve birden fazla 

fotokopiden ibaret evrakın soruştur-

ma ve kovuşturma evrakının arasına 

rastgele yerleştirildiği, gereksiz yere 

çok sayıda gerekçeli karar çıktısı alı-

narak dosyanın incelenmesinde güç-

lüğe neden olunduğu gözlenmekte-

dir.”

Yarg�tay’dan Uyar�, Gerekçeli Kararlarda 
Kes- Kopyala Yap� t�rdan Vazgeçin, li kilendirin
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Şehrin ve meydanların ve kalabalığın ve herşeyin /İçimde yalnız ve yapraksız/Bir kavak ağacı büyüyor. Erdem Beyazıt

stanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi ö re  m üyelerinden 
olan Dr. Fa  h Aydo an tara  n-
dan kaleme al�nan bu kitapta son 
zamanlar�n çok dikkat çeken ko-
nular�ndan biri olan Tek Ki i Or-
takl� � ile ilgilidir. 

 Kitapta, tek ki i ortakl� �n�n 
kavram ve kurum i  bariyle ta-
n�  lmas�, tarihi geli imi içinde 
ortaya ç�k�  ekli, beraberinde 
ge  rdi i çeli kiler, hakk�ndaki 
ele  riler, ele  rilere verilen ce-
vaplar, tercih edilme nedenleri, 
mevcut irket tan�m� ve unsurlar� 
kar �s�ndaki yeri, benzer kurum-
larla kar �la  r�lmas� öncelikle in-
celenen konular aras�nda bulun-
maktad�r. Ülkemizde yeni olan bu 
kurumla ilgili meselelerin sa l�kl� 
ve gerçekçi bir biçimde çözüm-
lenebilmesinde faydal� olaca � 
inanc�yla kar �la  rmal� hukukta 
ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 

tek ki i ortakl� � ayr� bir bölümde 
detayl� olarak ele al�nm�  r. 

Tek ki i ortakl� �n�n kötüye 
kullan�lmas�n�n engellenmesi, bu 
kapsamda alacakl�klar�n korun-
mas�, bu yap�n�n özellik arzeden 
durumu ve bir iç dene  m meka-
nizmas�ndan yoksun olmas� se-
bebiyle ayr�ca inceleme konusu 
edilmi  r. Kitapta özellikle dikkat 
çeken konulardan birisi de tek 
orta �n hukukî ve cezaî sorumlu-
lu u üzerinde durularak sorumlu-

luk konusunda önerilerde bulu-
nulmas�d�r. 

Yine eserde tek ki i anonim 
ve/veya limited ortakl� �nda kar-
�la �lmas� muhtemel özel du-

rumlar ve sorunlar�n tespi   ve 
bunlara çözüm önerileri ge  ril-
mi  r. Bunu özellikle gerekli k�lan 
ise, anonim ve limited irketleri 
düzenleyen kurallar�n, çok or-
takl� irket yap�s� dikkate al�narak 
olu turulmas�, do rudan tek ki i 
ortakl� � ile ilgili kanunî düzenle-
melerin say�s�ndaki azl�k ve çok 
ortakl� irketlere ili kin hüküm-
lerin uygun dü tü ü ölçüde tek 
ortakl� irketlere de uygulanacak 
olmas�d�r.

Vedat Yay�nc�l�k tara  ndan ba-
s�lm�  olan Tek Ki i Ortakl� � isimli 
bu eserin, hukuk ö rencileri, aka-
demisyenler ve bilhassa avukatlar 
için oldukça faydal� olaca � tar  -
mas�zd�r. 

TEK K  ORTAKLI I - DR. FAT H AYDO AN
Av. Mustafa TIRTIR

İdeal Hukuk Genel Yayın Yönetmeni Av.Ferhat Akkaya, 

derginin editörü Av Şebnem Kurt ve yayın kurulu üyeleri 

Av.Cihad Mardan Av.Tuğba Genç Av.Vildan Şimşek’ten oluşan 

heyet Yeşilay Genel Merkezi’nde Yeşilay Başkanı Muharrem 

Balcıyı ziyaret etti.

Yeşilay Başkanı Muharrem Balcı, görüşmede Yeşilay’ın ça-

lışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeşilay’ın Bağımsızlık Manifesto-su’nda da belirttikleri ba-

ğımlılık yapan madde üreticelerinin ‘insanlığa karşı suç işle-

diklerini’ vurgulayan Balcı, sağlıklı nesillerin sağlıklı gelecekleri oluşturacağını söyledi.

 İdeal Hukuk Dergisi Editörü Şebnem Kurt yapılan çalışmalara teşekkürlerini belirterek, İdeal Hukuk Der-

gisi Yayın Kurulunun, Yeşilay Gönüllüsü olduğunu belirterek Yeşilay’ın başarılarının devamını dilediklerini 

belirtti.

İdeal Hukuk Dergisi’nden Başkan Balcı’ya ziyaret
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T
ürkiye ile Azerbaycan arasın-

daki tarihi ve kültürel bağların 

gereği olarak gün-be-gün gelişen 

çok yönlü ilişkilerin önemli bir aya-

ğını da hukuk sahasında gelişmek-

te olan ilişkiler oluşturmaktadır. 24 

Eylül 2012 Pazartesi günü, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Tür-

kiye – Azerbaycan Hukuk Günleri 

toplantısı hukuk sahasındaki ilişki-

lere yeni bir katkı sağladı. İstanbul 

Üniversitesi Doktora Salonunda 

gerçekleştirilen toplantıya Azerbay-

can Cumhuriyetinden Bakü Devlet 

Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, 

Nahcıvan Devlet Üniversitesi ve 

Aviasiya Akademiyası’ndan 10 hu-

kukçu dikkat çekici bildirileriyle 

katıldılar. Paralel konularda İstan-

bul Hukuk Fakültesi öğretim üyele-

rinin sunumları ve oldukça verimli 

geçen soru – cevap faslı karşılaştır-

malı bir bakış açısı imkânı sağladı. 

Ticaret Hukuku ve Medeni Hu-

kuk çerçevesindeki bildirilerden 

oluşan ilk oturumda Kafkas Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev, “Türk 

Hukuku ile Mukayeseli Olarak 

Azerbaycan  Hukukunda Anonim 

ve Limitet Şirketlerin  Kuruluşuna 

İlişkin Düzenlemelerinin İncelen-

mesi”; İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğre-

tim üyelerinden Doç. Dr. Zekeriya 

Kurşat, “Türk Özel Hukukunun 

Genel Durumu” ve Kafkas Üni-

versitesi öğretim görevlisi Qurbet 

Memmedov, “Azerbaycan Medeni 

Hukukunda Gerçek Kişilerin Fiil 

Ehliyetinin Genel Durumu” başlıklı 

bildirilerini sundular.

Devletler Özel Hukuku konula-

rına ayrılmış ikinci oturumda Prof. 

Dr. Cihan Bulut, “Karşılaştırmalı 

Olarak Azerbaycan ve Türkiye’de 

Vatandaşlık Mevzuatının Değerlen-

dirilmesi ve Çifte Vatandaşlık Mese-

lesi”; İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Günseli Özte-

kin Gelgel, “Türkiye’de Yabancıla-

rın Hukuki Durumu” ve Nahcıvan 

Devlet Üniversitesi öğretim üyele-

rinden Dr. İsmayıl İsmayıllı, “Azer-

baycan Hukukunda Vatandaşlık 

Mevzuatının (Qanunvericiliyinin) 

Genel Değerlendirilmesi” başlıkla-

rı altında vatandaşlık ve yabancılar 

hukuku meseleleri ele alındı. 

Üçüncü oturumda Bakü Devlet 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğre-

tim üyelerinden Prof. Dr. Efser Sa-

diqov “Beynelhalk ve Devlet-dahili 

Hukukta Enerji Tehlikesizliğinin 

Humaniter Aspekti”; İ.Ü. Hukuk 

Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. 

Dr. Ayşe Nur Tütüncü, “Terörizmle 

Mücadele ve Milletlerarası İnsancıl 

Hukuk”; Kafkas Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi öğretim üyelerinden 

Doç. Dr. Ferhat Mehdiyev, “Silahlı 

Çatışmalarda Militanlar: Savaş Hu-

kuku, İnsancıl Hukuk yoksa İnsan 

Hakları?” ve Bakü Devlet Üniver-

sitesi öğretim üyelerinden Doç. 

Dr. Hecer Qasımova, Azerbaycan 

Cumhuriyetinde Dış Politika Ça-

lışmaları Ve Diplomatik Misyonun 

Hukuki Temeli” başlıklı bildirile-

riyle Uluslararası Hukuk perspekti-

fi nden sunumlar yaptılar. 

Ceza Hukukuna ayrılmış dör-

düncü oturumda Aviasiya Akade-

miyası Hukuk Fakültesi Dekanı 

Doç. Dr. Aydın Qasımov, “Azerbay-

can Ceza İnfaz Hukukunun Sorun-

ları ve Çözüm Önerileri” ve İ.Ü. 

Hukuk Fakültesi öğretim üyelerin-

den Yard. Doç. Dr. Selman Dursun 

“Son Gelişmeler Işığında Türk Ceza 

İnfaz Hukuku” başlıklı bildirileri 

sundular. 

1. Türkiye – Azerbaycan Hukuk 

Günlerinin son oturumu hukuk 

eğitimine ayrılmıştı. Nahcıvan Dev-

let Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanı Doç. Dr. Qerib Allahverdi-

yev, “Naxçıvan Dövlet Universite-

tinde Hüquq Fenlerinin Tedrisi”; 

yine aynı fakülteden Doç. Dr. Şükür 

Memmedov, “Naxçıvan Dövlet Uni-

versitetinin Hüquq Fakültesinde 

Qiyabi Tahsilin Teşkili ve Tedrisi” 

ve son olarak İ.Ü. Hukuk Fakül-

tesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

Fethi Gedikli, “Türkiye’de Hukuk 

Eğitimi” başlıklı sunumları yaptılar. 

Toplantı Doç. Dr. Aydın Qasımov ve 

Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin değerlen-

dirme konuşmalarıyla sona erdi.

1. TÜRKİYE – AZERBAYCAN HUKUK GÜNLERİ
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Cennette öyle köşkler vardır ki, içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür. Hadis

Üstad Av. Muhammed Emin Özkan’a Ziyaret

H er mesle in kadim ö renme 
eklinin usta ç�rak ili kisi oldu u 

herkesçe bilinmektedir. Fakat bu me-
tot sadece ustay� taklit etmeye dayan-
maktad�r ve bu yönüyle olumsuz ta-
raflar� vard�r. Ço unlukla usta kendisi 
olmaya çal� an bir ç�ra � asla kalfal� a 
terfi ettirmez ve pe temal ba lamaz.

Modern bir ekilde meslek ö ren-
menin yolu ise okuldan geçer. Talebe 
burada tercih etti i mesle in kaderini, 
teorisini ö renmektedir ama keserin 
sap�n�n neresinden tutulaca �n� ve 
havada nas�l kavis verilerek akkor ha-
lindeki demirin neresine vurulaca �n� 
yine geleneksel usta ç�rak ili kisi içinde 
ö renecektir. 

te okulda ö renilen mesle e 
dair bilginin hayata nas�l tatbik edi-
lece inin ö renilmesi safahat�na staj 
ad� verilmi tir. Türkiye’de t�bbiye hariç 
staj kurumunun ciddiye al�nd� �n� söy-
lemek imkans�zd�r. S�n�rl� say�da avu-
katl�k yeterlilik imtihan�n�n getirildi i 
yeni kanuna kadar avukatl�k staj� da 
bürokratik bir formeliteden ibaretti. 
Bu yüzden olsa gerek yan�nda staj�m� 
tamamlad� �m ustam bir y�l�n sonunda 
belgemi imzalarken unlar� söylemi ti: 
“ Sak�n ola staj�n� tamamlad� �n zan-
n�na kap�lma sadece staj�n�n bir y�l�n� 
ikmal ettin. Ben elli dört senedir avu-
katl�k staj�m� bitiremedim. Onun için 
duru ma için adliyelere erken gider, 
s�ram gelinceye kadar ba kalar�n�n du-

ru malar�n� izlemek suretiyle yeni bir 
eyler ö renmeye çal� �r�m.”

Ustalar�n tecrübeleri sadece ye-
niler için de il herkes için önemlidir. 
Ama bu önem bizde ustay� taklit et-
meyi ifade ediyor, oysa esas olan us-
tan�n tecrübesine ve usulüne bir ey 
katmakt�r ki: bilgi ve usul geli ebilsin.

Kendisinden özellikle usul bak�m�n-
dan yeni eyler alabilece imiz Avukat 
Muhammed Emin Özkan üstad�m�z-
dan sözetmek istiyoruz. 

Eski stanbul Sultan Ahmet Adli-
yesinin geni  koridorlar�nda avukat-
lar�n h�z�ndan ve tela �ndan dolay� 
siyah cübbeleri sahiplerine yeti mekte 
güçlük çekmekte iken, bir eli cebin-
de, di erinde küçük bir portföy bu-
lunan, lacivert tak�m elbiseli, beyaz 
gömlekli biri mütebessim bir çehre 
ile duru ma salonlar�na do ru iler-
lemektedir. Ço unluk avukatta pek 
görülmedik bir ekilde: saçlar� düzgün 
taranm� ,elbisesi ütülü, ayakkab�lar� 
boyal�d�r. Yaln�z, saçlar darmada �n, 
bluejean pantalonlu marjinal ve pro-
test tak�lan meslekta lar� ile ortak bir 
yan� vard�r: kravat takmaz. Kravat 
takmamas�nda da bir usul vard�r ve 
kravats�z oldu u dikkatlere tak�lmaz. 
Ortopedik iskelet bozukluklar�na se-
bep olan avukat çantas� ta �maz. Zira 
dosya tüm safahat� ile zihnindedir ve 
ayr�ca yaz�hane dosyas�n�n duru maya 
götürülmesi mecburiyeti de yoktur. 

Üstelik duru ma s�ras�nda kendi dos-
yas� önünde olan avukatlar�n hakimlik-
çe sorulan bir belgeyi kendi dosyala-
r�nda bulduklar� nadirattan oldu u için 
onca dosyan�n bavuldan biraz küçük 
çantalarda ta �nmas� anlams�z kal�yor-
du.

Avukat Muhammed Emin özkan 
Abiyi özellikle bavul-çanta ta �mama 
konusunda taklit etmemin bana adli-
yede ve yolda rahat hareket etme im-
kan� sa lad� �n� ifade etmem gerekir.

Her Türkiyeli gibi kararla t�rd� �m�z 
saati biraz geçirdik. Ama o gecikme-
mizden ziyade kararla t�r�lan saatte 
içilmek üzere demledi i çay�n bayat-
lam�  olmas�ndan korktu unu söyledi. 
Yaz�hanesinde ilk dikkatimizi çeken 
ey bir dava vekili olan dedesinin kul-

land� � daktilo oldu. Daktilo dikkat 
çekecek bir konumda idi zira kendi-
si hala o daktiloyu kullan�yordu. Bu 
as�rl�k daktilo beni zamandan ve me-
kandan kopard�, asker kaça �, e kiya 
büyük dedeme kadar götürdü. Onun 
için sohbete intibak etmekte güçlük 
çektim, akl�mda kalanlar bölük pörçük 
ve birbirinden ba �ms�z t�pk� bir rüya 
gibi: Çay servisini kendisinin yapma-
s�, pkab� ve Frank Sinatra’dan Kani 
Karaca’ya kadar bir lak ar ivi, Üstad 
Necip Faz�l’�n kendisine ç�kard� � ve-
kaletname ve elyaz�s� belgeler... ancak 
deal Hukuk Ekibi ziyareti an� an�na 
kaydetti, Buyrun.
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B u yıl üçüncüsü düzenlenen 

Türkiye Dergi Fuarı Üskü-

dar Belediyesi, Dergi Editörleri 

işbirliği ve Türkiye Yazarlar Birli-

ğinin katkıları ile Bağlarbaşı Kül-

tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Mus-

tafa Kara’nın açılışını yaptığı ve 

Bağlarbaşı Kültür Merkezi İETT 

Müzesi’nde düzenlenenen etkinlik 

ile farklı alanlarda yayın yapan pek 

çok dergi aynı çatı altında toplandı. 

Fuar boyunca okuyucuların, 

dergilerin editör ve yazarlarıyla bu-

luştukları, fi kir alışverişinde bulun-

dukları 3. Dergi Fuarı ile kapsamlı 

bir kültürel etkinlik gerçekleştiril-

miş oldu. Edebiyat dünyasından 

ünlü isimlerin de katıldığı dergi fu-

arıyla birlikte İstanbul’da büyük bir 

kültür şöleni yaşandı. Sabah 10.00’ 

dan akşam 20.00’ ye kadar ziyaret 

edilen fuarda konuklar dergiler ta-

rafından düzenlenen paneller, söy-

leşiler ve imza günlerine katıldı. 

İdeal Hukuk Dergisi bu yıl ilk defa 

dergi fuarına katılan dergiler arasın-

daydı. Görev alan Hukuk Fakültesi 

öğrencileri ve dergi ekibi tarafından 

fuar boyunca standa gelen ziyaret-

çilere dergi içeriği ile ilgili bilgiler 

verildi, 7.8.9. ve 10. sayıların dağı-

tımları yapıldı. Fuarda hukukçular 

dışından da ideal hukuk dergisine 

büyük ilgi gösterildiği görüldü. Pek 

çok yazar ideal hukuk dergisi stan-

dını ziyaret etti. 

22.12.2012 tarihinde 13.00-

14.00 saatleri arasında Bağlarbaşı 

Kültür Merkezi Avrasya Salonun-

da İdeal Hukuk Dergisi tarafından 

Hukuk ve Edebiyat konulu bir pa-

nel de düzenlendi. Panele konuş-

macı olarak İdeal Hukuk Dergisi 

editörü Av. Şebnem Taşan KURT; 

Genel Yayın Yönetmeni Av. Ferhat 

AKKAYA; yayın kurulu üyeleri Av. 

Vildan ŞİMŞEK ve Av. Nuray ER-

GİN katıldılar. Konuşmacılar su-

numlarını gerçekleştirdikten sonra 

dinleyicilerin dergi ile ilgili görüş-

lerini alarak, gelen soruları cevap-

ladılar. Dünya Bülteninden Hamit 

KARDAŞ da dinleyici olarak İdeal 

Hukuk Dergisi tarafından düzenle-

nen panele katılanlar arasındaydı. 

Panel dergi editörünün kapanış ko-

nuşması ile son buldu. Fuarın son 

günü İdeal Hukuk Dergisi ekibi İti-

bar Dergisi tarafından düzenlenen 

“İtibar Dergisi şairleri şiir okuyor 

etkinliğine” de katıldı.

DEAL HUKUK DERG S

3. DERG  FUARI’NA KATILDI
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Uygarlık taşla taşımak çağlar üzre / Kolların bu denli güçlü müdür taş senin. Osman Sarı

Fuarda dergi, yazı, kelam, 
kalem var…

Gök kubbe altında ise söylen-

memiş hiçbir söz yok. Bu söze tüm 

kalbimle inanıyorum. Olması ge-

reken yeni bir şey söylemek değil; 

farklı üslupla bir şeyler söylemeye 

çalışmaktır. Bir şeyler söylemenin 

ve söylemeye çalışmanın en güzel 

yansımalarından biri de dergilerdir. 

Bu nedenle ki yüzyıllardır sanatta 

ve edebiyatta akımlar, değişimler ve 

gelişimler hep dergilerle başlamış-

tır. Hisar, Türk Edebiyatı, Mavera 

gibi… Genel Yayın Yönetmenimi-

zin de söylediği gibi, dergiler aynı 

zamanda genç kalemlerin yetişmesi 

için bir okul vazifesi görmüşlerdir. 

Her türlü dergiye kucak açan bu fu-

arın düzenlenmesine seviniyorduk. 

Bu yıl bir hukuk dergisinin de bu 

fuarda yer bulması yayın kurulu 

olarak sevincimizi ve heyecanımızı 

bir kat daha arttırdı. 

İnsan ebediyeti arzular. Fanidir 

ama ebediyeti arzular. Ruhunun 

derinliklerinde olan bu arzu farklı 

şekillerde kendince bir yön bulma-

ya çalışır. Bu tezahürlerden en gü-

zelleri ise edebiyattır ve sanattır. Bu 

yüzden basın bültenimizde de be-

lirttiğimiz üzere, biz edebiyattan ve 

sanattan oluşan mozaiği bir nebze 

olsun bir hukuk dergisinde işlemek 

istedik. Fotoğrafl arın anlattıkları-

nı da dinlemek istedik. Çünkü fo-

toğraf asla teknikten ibaretten bir 

zanaat değildir. Bir fotoğraf haber, 

düzyazı, şiir veya öykü yazabilir. 

Dergide yazıların anlatmak istedik-

lerini tek karede özetleyen soyut 

fotoğrafl ar kullanmak ön tercihimiz 

oldu. Editörümüz ve diğer arkadaş-

larımızla birlikte görsel çalışmalara 

ağırlık verdik. Hukuk bölümümüz-

de akademik yazıların ağırlığı ile 

örtüşür daha az ve sade; edebiyat, 

kültür sanat bölümlerimizde ise 

daha renkli ve bol görselli sayfalar 

göreceksiniz. Derginin kapağına 

her sayımızda konuya uygun farklı 

bir renk seçmeye çalışıyoruz. Öz-

gürlük sayısında mavi, vicdan sayı-

sında yeşil, ahlâk sayısında pembe, 

adalet sayısında krem tonlarını ter-

cih ettik. Zamanla kendi mutfağı-

mızdan çıkan ve okuyucularımız-

dan gelen görsellere de yer vermek 

istiyor; bu konuda yeteneği olan 

okuyucularımızın ve meslektaşları-

mızın desteğini bekliyoruz.  

Bir kez daha belirtmek isteriz 

ki; İdeal Hukuk sadece bir hukuk 

dergisi asla değildir, çünkü edebi-

yat ve hukuk arasındaki derin bağ 

yadsınamaz derecede önemlidir. 

Edebiyat insanların duygu, düşün-

ce ve ruhuna; hukuk ise insanların 

aklına ve vicdanına hitap eder. Ede-

biyat ve hukuk burada aynı nokta-

da buluşur. İnsanın yeryüzündeki 

serüveni hem edebiyatın hem hu-

kukun alanındadır. Bu serüvenin 

vicdani cephesi ancak edebiyat ve 

hukukun aynasında kendini gös-

terir. Diğer bir açıdan bakıldığında 

ise müvekkilleri, dosyaları, mali 

hesapları arasında stresli ve zor an-

lar yaşayan biz hukukçular için şiir, 

gezi ve fi lm yazısı bir es bir nefes 

olabilir. Bu nedenle, bu alana en 

az hukuk bölümümüz kadar özen 

göstermeye çabalıyoruz. Yazar kad-

romuzda dergi ekibimiz ile birlikte 

İstanbul dışından Elif Zeybek Çam-

kerten, Handan Güler gibi bu alan-

da güçlü kalemler var ve her sayıda 

yeni kalemler ekleniyor. 

Sosyal Medyanın öneminin gü-

nümüzde artık yadsınamaz derece-

de önemli olduğu sabit. Blog sayfa-

larımız, twitter ve facebook sayfala-

rımız her gün aktif bir şekilde sayfa 

yöneticilerimiz olan yayın kurulu 

üyeleri tarafından takip ediliyor. Bu 

sayfalarda dergideki yazılardan ta-

dımlık niteliğinde küçük cümleler 

ve dergide sayfa üstlerinde yer ver-

diğimiz en son sayının konusu ile 

ilgili sözler paylaşıyor, etkinlikler 

hakkında bilgiler veriliyor. Makale 

gönderimi, dergi talepleri ve diğer 

her türlü hususlarda bu kanallar-

dan bize ulaşma imkânı mevcut. 

Blog sayfamızda eski sayılarımızda 

yayınlanan bazı yazı ve röportajla-

ra yer veriyoruz. Artık eski sayıla-

rımızın pdf ve internet formatı ile 

Hukukçular Derneğinin internet si-

tesi ve Blog sayfalarımız üzerinden 

okunabileceği haberini de burada 

paylaşmak isteriz.

Son olarak, her dergide küçük 

de olsa bir ışık mutlaka vardır. Biz 

şimdi küçücük olan bu ışığı O’na 

emanet ediyoruz. Dünya ırmağına 

düşen bir gölge olmaktan başka bir 

şey ise istemiyoruz…

3. Dergi Fuarı Hukuk ve Edebiyat Konulu Panel Konuşması

Av.Vildan ŞİMŞEK
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H ukukçular Derneği’nin ücretsiz 

yayın organı olan İdeal Hu-

kuk Dergisi’nin Anayasa ve Ögürlük 

başlılkı 10. sayısının ve derginin ta-

nıtımının yapıldığı basın toplantısı 

06 Ekim Cumartesi günü Topkapı 

Eresin otelde yapıldı. Toplantıya İde-

al Hukuk Dergisi adına Genel Yayın 

Yönetmeni Av. Ferhat Akkaya, Edi-

tör Av. Şebnem Taşan Kurt, Sorumlu 

Müdür Av. Cihad Madran ve yayın 

kurulu üyeleri Av. Nuray Ergin, Av. 

Vildan Şimşek ve Av. Yasemin Güllü-

oğlu katıldılar. 

Toplantının başında bir açılış ko-

nuşması yapan Dergi komisyon baş-

kanı ve Editörü Av. Şebnem Taşan 

Kurt kısaca derginin içeriği, felsefesi 

ve amacından bahsetti: İdeal Hukuk 

ekibi olaraz bizler, dünyanın yeniden 

şekillendiği bir dönem de özelikle 

yeni bir hukuk felsefesine, yeni bir 

hak ve özgürlük anlayışına ihtiyacı 

olduğunu düşünüyor, daha kapsayı-

cı, daha barışçıl ve adil bir felsefenin, 

yeniden inşâsının bu toprakların ev-

latlarına nasip olacağına inanıyoruz 

dedi. Hukukçulara büyük sorumlu-

luklar düştüğünü, ‘En Sevgili’nin ko-

kusunun sinmediği bir hukuk siste-

minin insanlığın yaralarına merhem 

olamayacağını belirterek sözlerine 

son verdi.

Üstad akademisyenler, avukatlar, 

basın mensupları ve öğrencilerin 

katılımıyla gerçekleşen toplantıda; 

konuklar görüş ve önerilerini dile ge-

tirilerek ufuk açıcı konuşmalar yap-

tılar. Uluslararası Hukukçular Birliği 

Başkanı, ve Hukukçular Derneği 

Onursal Başkanı Av. Necati Ceylan, 

İstanbul Üniversitesi öğretim görev-

lisi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Şehir 

Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. 

Dr. Tekin Memiş, Moral Medya Ge-

nel Müdürü Haluk İmamoğlu, Za-

man Gazetesinden Büşra Erdal, Tv 

24 haber sunucusu ve Moral Radyo 

proğramcısı yazar Zeynep Türkoğ-

lu, Üstad Avukat ve yazarlar Cüneyt 

Toraman, Muham-

med Emin Özkan, 

Safa Mürsel ve Yasin 

Şamlı da toplantıya 

katılanlar arasınday-

dı. 

Sabah 11.00’ de 

kahvaltı ikramı ile 

başlayan ve üç saat 

boyunca aralıksız 

devam eden basın 

bülteni toplantısı, 

Hukukçular Derne-

ği Başkanı Av. Cavit 

Tatlı’nın kapanış 

konuşması ile sona 

erdi. Tatlı, kapanış 

konuşmasında son 

sayı ile gelinen nok-

tadan bahsederek, 

emeği geçen herke-

se ve katılan konuk-

lara teşekkürlerini iletti. Konuklara, 

günün bir anısı olarak sahafl ardan 

alınan eski yıllara ait Hisar ve Hare-

ket dergileri armağan edildi ve hatıra 

fotoğrafl arı çektirildi.

deal Hukuk Derg s

Bas�n Bülten  Haber

2sayfa
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 İdeal Hukuk Dergisi,

  2011 yılı sonunda yeni yayın kurulu ve yeni 

yayın anlayışıyla okurlarıyla buluştu. Digesta, “ho-

minum causa omne ius constitutum est” der. Yani 

“bütün hukuk insanlar içindir”. İnsan için var 

olan hukuk kurallarının olmazsa olmazlarını ise 

hatırlamak, tartışmak, yeniden düşünme kanaatini 

uyandırabilmek, amacındayız...

 Damarlarda dolaşan kan gibi, kapağının altında 

nabız atışları duyulacak kadar canlı, günceli yakala-

yan ama güncelde boğulmayan uzun süre hatırdan 

çıkmayacak kadar özgün, bir gün mutlaka tekrar 

okunmak isteneceği için kütüphanenizin bir köşe-

sinde yer edinecek kadar kalıcı iyi bir dergi olsun 

istedik...

 Derginin ağırlığını hukuk makalelerine vermek-

le beraber, bazı kavramların yeniden tartışılıp düşü-

nülmesi için her sayıda bir kavrama ağırlık verme 

kararını aldık. Demokrasi, özgürlükler, insan hak-

ları gibi batılı kavramların yeniden yorumlanması 

ve tartışılmasını, bütün hakların kaynağı olan “Hak’ 

ın Hakkı” kavramıyla insanların maddi ve dünye-

vi yanlarının yanı sıra onların metafi zik yanları ve 

inançlarının da hukuk devleti ilkesi içinde tartışıl-

masını, konuşulmasını hedefl edik... 

 Dergimizin temelinde “hukuk” olan ancak 

“edebiyat, felsefe ve sanat taşları” ile de süslenen 

ve işlenen bir mozaiği yansıtmayı amaçlıyoruz. 

Bu nedenle, - özü ihmal etmeden göze hitap etme-

nin de önemli olduğu düşüncesiyle- dergideki yazı-

ları beğendiğimiz görsellerle tamamlamaya çalıştık. 

 “Adalet” kavramı ile amatör, fakat inançlı 

bir ruh hali ile 7. Sayıda başlayan yolculuğumuz; 

“ahlâk”, “vicdan ve dürüstlük kuralı”, “anayasa 

ve özgürlük” kavramları ile devam etti. Her sayıdan 

sonra, devam eden notaları dinlemekte sabırsızlanan 

bir müzisyen gibi tatlı bir heyecan taşıdık.Eksiklik-

lerimiz ile birlikte farklılıklarımızı ortaya koymaktı 

maksadımız. Kastedilen farklılık: İnsanın yaratılma-

sı sırasında sırf fark edilmesi, bilinmesi ve tanınması 

için farklı yaratılmasındaki amaç idi. Karşılık bekle-

meden gayret göstermenin bereketi de ortaya çıktı. 

Dergimiz adeta bir okula dönüştü, mezunlar verme-

ye bile başladı....

 Dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem 

de özellikle yeni bir hukuk felsefesine, yeni bir 

hak ve özgürlük anlayışına ihtiyacı olduğunu 

düşünüyor, daha kapsayıcı, daha barışçıl ve adil 

bir felsefenin, yeniden inşâsının bu toprakların ev-

latlarına nasip olacağına inanıyoruz. Bunun içinse, 

hukukçulara büyük sorumluluklar düştüğünü, ‘En 

Sevgili’nin kokusu’nun sinmediği bir hukuk sistemi-

nin insanlığın yaralarına merhem olamayacağını da 

biliyoruz.

 Şairin “güneş çağ öncüleri” dediği “elleri altın 

çağ mimari” olacak nesillere bu kadim bilgi ve mo-

zaiği bir nebze olsun aktarabilir ve hatırlatabilirsek 

vazifemizi yapmış addedeceğiz.

 Fakat, Gandhi’nin dediği gibi “bizler dünyada 

görmek istediğimiz değişimin kendisi olmadıkça 

hiçbir değişim gerçekleştirilemez.” Değişim ise 

‘ezel’den geleni hatırlamakla başlar. Bizim de 

amacımız en başta kendimizde insan olduğumu-

zu hatırlatmak...

 Bu duygu ve düşüncelerimizi değerli hukukçular ve 

basın mensuplarıyla paylaşır saygılar sunarız.

 İdeal Hukuk Dergisi Komisyon Başkanı

 Av.Şebnem Taşan Kurt

Ülkendir taş ve beton bu yanlışkent/ Her gün bir yanın biraz daha taş senin. Osman Sarı
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Av. Ferhat AkkayaHasbihal

Son Viyana
Seferi

T HY uçağı Viyana hava alanı pistinde durdu-

ğunda kabin içinde duyulan hüzünlü Ana-

dolu ezgisi; gezimizin hüzünlü geçeceğinin işareti 

olduğunu sonradan anladık. Son Şengen vizesini 

on iki yıl evvel aldığım sırada uğramış olduğum 

aşağılama ve onurumun incinmesi sebebiyle “ bir 

daha Şengen vizesi istemem “ diye kendi kendi-

me söz vermiştim. Ama insan bu ; bazen kendine 

verdiği sözde bile durmuyor. İhtimaldir ki; aradan 

geçen zaman incinen onurumu tamir etmiş olmalı.

Slovakya Cumhuriyetinin yeni kurulmuş küçük 

ve turiste ihtiyaç duyan bir ülke oluşundan olmalı 

ki Slovak Konsolosluğu temin edilmesi kolay belge-

ler karşılığında Şengen vizesine ait kağıdı pasapor-

tuma kolayca yapıştırdı. İngilizler’den istediğimde 

olduğu gibi yaşlı başlı, torun torba sahibi, şanlı 

İstanbul Barosunun tekaüt bir üyesine kaçak işçi 

namzedi muamelesi yaparak vize vermemek gibi 

bir görgüsüzlükte bulunmadılar.

Buna rağmen Viyana gümrüğüne girerken içim-

de bir tedirginlik vardı. En azından Türkiye vatan-

daşlarından vize istemeyen ülkelere girerken takın-

dığım ağbey ülke vatandaşı tavrını takınamadım. 

Hafi f tırsık bir vaziyette pasaportumu uzattığım 

gümrük polisi selamımı almadan giriş damgasını “ 

şlaap “ diye pasaportuma basıverdi.. Onun bu ka-

balığını; Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’yı ikinci defa 

muhasara etmesinden dolayı Türklere karşı duydu-

ğu kine bağladım.

Me hur Ring

Viyana mahalleleri numara ile tanımlanmış. Bir 

numara kentin merkezi. Kentin dışına doğru nu-

maralar iki, üç diye sıra ile devam ediyor. Bir numa-

ranın da merkezi; S.Zweig’in hikayelerinde tasvir 

edilen meşhur Ring. Buradaki geniş ve muntazam 

cadde bir kavis şeklinde olduğu için Ring adı ve-

rilmiş olmalı diye düşündüm. Bu benim tahminim. 

Ring’in çevresinde devasa bir Katedral ve daha baş-

ka katedraller, belediye binası, parlamento, Habs-

burg Hanedanlığına ait saray ve bahçesi ile birçok 

fi lm ve edebiyat metninde geçen irili ufaklı Viyana 

cafeleri mevcut. Habsburglar bizde Osmanlı ile iki 

yüz sene savaşan bir imparatorluk sülalesi olarak 

bilinir. Ve ne hazin bir tesadüf ki : Birinci Dünya Sa-

vaşının sonunda – savaşı kaybettikleri için – birkaç 

tren vagonuna doldurularak, çırılçıplak yurtdışına 

sürülmüşlerdir, tıpkı Osmanoğulları gibi. Ve yine 

Yıldız, Dolmabahçe ve Topkapı gibi Habsburların 

Sarayı da bu gün seyyahların ziyaretine açık bir mü-

zedir. Bu garip benzerlik tarihin kendine has genel 

geçer kuralları olduğunun delilidir aynı zamanda.

S. Zweig, Geleceğin Dünyası isimli otobiyogro-

fi sinde Habsburgların ülkeyi terk edişini etkili bir 

dille anlatmaktadır. Savaş bitmiş olduğu için Zwe-

ig- daha çok kütüphanesinin halde olduğu merakı-
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nı gidermek için trenle Avusturya’ya dönerken bir 

sınır istasyonunda tren durur. Dışarda olağanüstü 

bir koşuşturma vardır. Bunun üzerine kendisi de 

perona iner ve bir gümrük görevlisinin masasında 

çıkış işlemlerini bizzat yürüten son kralın perişan 

halini görür. Bu sıralarda Devleti Âli’de de benzer 

bir def’etme hadisesi yaşanmaktadır. Osmanlı Ha-

nedanı da altı yüz sene başında bulunduğu ülkesin-

den beş parasız kovulmaktadır.

Türk Gettosu Ve Demleme Çay

Viyana’nın 16. Mahallesi Türkiyelilerin yo-

ğun olarak yaşadıkları mahalledir. Her sokakta 

Türkiye’den izlere rastlamak mümkün: Bakkal, 

çağrı dükkanı ( ucuz telefon etmeye yarar ), ber-

ber, tamirci, kermes, dönerci v.s. Ama Türk Getto-

sunun en önemli yeri Wonder Kız ve Erkek Yurdu. 

28 Şubat’ın yaptığı tahribatın yanı sıra bir takım 

faydaları da olmuş sanırım bunlardan biridir Won-

der Olayı. Türkiye’den tahsilini tamamlamak için 

gelen kız öğrencilerin barınması için ortaya konan 

çabalar müthiş bir stk örneğinin doğmasına sebep 

olmuş. Şimdi Wonder, Türkiye’den gelen paralı pa-

rasız gariplerin uğrak yeridir. Viyana’da parasız da 

kalsanız yatacak yeriniz, yiyecek ekmeğiniz var de-

mektir. Nitekim, on yıldan fazla bir süreden beri 

görmediğim bir dostuma Wonder Erkek Yurdu’nda 

rastladım; Başka bir şehirde doktora yapıyormuş, 

hafta sonunda tanıdık birisine rastlamak umuduyla 

Wonder’e gelmiş.

 Hiç kuşkusuz Türk tarzı demleme çayı da unut-

mamak gerekir. İnce belli bardakta demleme çay 

içmenin artık bir Türkiyeli hayat tarzı olduğunu 

teslim etmek gerekir. Poşette süzme çay içmek Batı 

hayat tarzına öykünmekten başka şekilde değer-

lendirilmiyor. Çünkü her demliğin demleyene göre 

lezzetinin değiştiğinde şüphe yoktur ama dünyanın 

neresine giderseniz gidin Lipton poşet çayın tadı 

aynıdır. Bu monotonluk doğrusu modern insana ve 

Batı’ya çok yakışmaktadır. Anlaşılan o ki: insanda-

ki kişilik kaybı o insanın eserlerine de aynı şekilde 

yansımaktadır. Biri fabrikasyon diğeri ise el ve emek 

mahsulü. Yani tam bir hand made olayı. Bir diğer ve 

önemli tarafı ise her iki çay demleme ve içme şek-

li iki ayrı hayat felsefesini aksettirmektedir: Poşet 

çay içenin vakti yoktur, çay demlemek ve keyifl e 

içmek için vakit harcayamaz, o vaktini amaçsız bir 

şekilde üretmek ve tüketmeye ayırmıştır . Demleme 

çay içen için hayat öncelikle yaşanmak içindir, çayı 

ince belli cam bardağa doldurduktan sonra önce 

ışığa tutarak rengini kontrol eder, rengini beğenirse 

tadına bakar, tadı da iyi ise ardından keyifl i bir soh-

bette ülke ve dünya meselelerine çözüm yolları bu-

lunacaktır. İnce belli cam bardağın Türkiye’ye has 

bir özellik olduğunu yeni bir bilgi olarak öğrenmiş 

olduk. Kısaca bir gettonun olması Avrupa’da Türki-

yeli gibi yaşama imkanı sunmuş olurken gettoların 

meydana gelme sebebinin alışkanlıkları devam et-

tirmek ve azınlık kültürlerinin baskın kültüre karşı 

hayatiyetini devam ettirme ihtiyacından doğduğu 

anlaşılmaktadır.

Viyana Belediyesi Kültür Etkinli i

Viyana belediye binasının önündeki parkta her 

yaz sökülebilir ( portatif ) bir tirübin kuruluyor ve 

halka ücretsiz sanat ve spor gösterileri sunuluyor-

muş ki doğrudur, biz şahit olduk: Ring’de piyasa 

yaptığımız sırada anılan yerde icra edilen atlı spor 

gösterisini beleş izledik. Hoş bir aristokrat sporu. 

Sırası gelmişken…hafi f argolar bazen anlamın pe-

kişmesine yardımcı olduğu fi krine katılmamak elde 

değil. Öte yandan argo deyimleri kullanmak sure-

tiyle insan içinde biriken gazı dışarı atarak rahatla-

dığı gerçeğini de teslim etmek gerekir. Hamiş not : 

Arapça ve İngilizce bilen entel bir ahbabım “beleş” 

kelimesinin İngilizcedeki free kelimesinin karşılığı 

olduğunu, bizde ise bedava manasına geldiğini ak-

tarmıştı.

Dr Sigmund Freud’un Muayenehanesi

Viyana’daki Türk izlerini takip etme imkanı 

bulamayınca Avrupa’da Türk gibi yaşamanın tipik 

Tanrı kırları, insan da şehirleri yarattı. Cowper
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bir örneğini gösterdik. Her Türk gibi şehir planı ve 

seyahat rehberi kitapçığı almadık tabiî ki. Zira biz 

Türkler kitap vesair gibi şeylerden pek hazzetme-

yiz. Deneme yanılma veya el yordamı ile gerçeğe 

ulaşmaya çalışırız. Bazen başarılı oduğumuz da ol-

muştur. Tıpkı gelişigüzel yapılan Viyana turunda 

The Museum of Prof Dr Sigmund Freud (Dr Fre-

ud Müzesi)’u bulduğumuz gibi. Bildiğiniz bizim 

Freud’un muayenehanesi imiş bu ev, müze haline 

getirilmiş. Kişi başı giriş 20 Euro. Çok para. İçerde 

Freud yoksa, ne var?

Ama mesele bu kadar basit değilmiş: Dr Freud 

mesleğe başladıktan ölene kadar bu muayenehaneyi 

kullanmış, pintilik derecesinde tutumlu imiş, hak-

sız da sayılmız çünkü altı çocuğu varmış, asistansız 

ve sekretersiz çalışır, mektuplarını bizzat yazarmış, 

her gün en az sekiz, en çok on iki saat çalışır ve 

her hastaya tam bir saat ayırır ve onun bilinçaltı-

na hangi cinsel dürtüyü bastırdığı için görünürde-

ki nevrozların sebebini bulmaya çalışırmış. Çünkü 

bütün ruhsal bozuklukların bir cinsel açlığın bastı-

rılmasından doğduğuna inanırmış ve her cumartesi 

günü öğlenden sonra briç oynarmış. Çünkü sonu 

belli olmayan oyunların insan kanındaki adrenali-

nin yükselmesinin verdiği zevk hoşuna gidermiş. 

Ayrıca sayıları takip etmek ve aklında tutmak için 

sarfedilen zihni çabanın zihin için bir ekzersiz ol-

duğunu ve alzaymıra karşı bir tedbir olduğunu 

daha o tarihte biliyormuş. Çarşamba akşamları 

ise kendi tespit ettiği doktorlardan oluşan bir soh-

bet halkasına katılırmış. Öğrencileri ile yaptığı bu 

sohbet metodunu, Sokrates’in Akademi semtinde 

ağaçlar altında yaptığı ders metodundan almış. Guy 

Jacquin, A. Adler ve ülkemizde Dinle Küçük Adam 

eseriyle ün kazanan Wilhelm Reich gibi birçok psi-

kolog ve psikiyatr, bu halkanın müdavimlerinden-

dir. Guy Jacquin çocuk psikolojisinin, A. Adler ise 

toplum psikolojisinin kurucusu olmuşlardır. Daha 

da önemlisi sadece libidonun değil aile, mahalle ve 

toplum baskısı sebebiyle insan ruhundaki baskı-

larının daha önemli nevrozların sebebi olduğunu 

klinik deneylerle ortaya koymuşlar. Yani bizde ta-

nındığı gibi sadece cinsel sapık eğilimleri olan bir 

doktor değilmiş. Avrupadaki ekonomik sıkıntıya 

rağmen insanların yirmi Euro bayılarak sapık bir 

doktorun muayenehanesini görmek istemelerinin 

sebebini merak etmemiz bizi ne bilgilere ulaştırdı. 

Bizim Müze Evlerimiz

Bizim şehirlerimizde kaç tane müze ev var 

diye zihnimi yokladım: Cahilliğimi bağışlayın, 

İstanbul’da bir tane müze ev olduğunu biliyorum, 

Halaskâr Gazi Caddesindeki Mustafa Kemal Evi. 

Yine cahilliğimin sonucu olarak Gazi’nin evine 

girmedim, oradan geçerken gireni de görmedim. 

Kapalı desem, olmaz çünkü müze, müzeler halka 

açık olur. Yoksa herkes benim gibi aynı cahilliği 

mi yaşıyor? Ya da ne bileyim, Ahmet Cevdet Paşa, 

Mecelle’yi bu evde yazdı diyen bir tabela hatırlayan 

var mı? Yahya Kemal’in evi yoktu ama bir banka 

eşyalarına sahip çıktı ve sergiledi. O sergiye gittim, 

sergide beni etkileyen eşya şiir çalışmalarını yaptığı 

defter ve o defterin açık sayfaları arasındaki kuru-

muş bir gül’dü. Altında şunlar yazıyordu (mealen): 

194. yılının,…ayının, ..günü, Sirkeci Garından 

Paris’e yolcu ettiğim saygıdeğer bir hanımefendinin 

yakasındaki gül. Ahmet HamdiTanpınar’ın çalışma-

larını yürüttüğü han odası neden müze haline ge-

tirilmiyor? Yoksa bir Ahmet Hamdi Tanpınar Müze 

Evi var da ben mi bilmiyorum? Mehmet Akif de 

İstanbul’da yaşadığı zamanları oteller de mi kaldı? 

Kurallar Aras�nda S�k� t�r�lm�  nsan

Ring’de gelişigüzel dolaşıp İstanbul Lokantasın-

da Türk yemekleri yerken batılı insan tipini göz-

lemek imkanı bulduk. Yakınlarda tek bir otomobil 

yok iken bile kırmızı ışıkta duran, olur olmaz her 



147DEAL HUKUK  

Hasbihal

konuşmanın sonuna “dankışön” (teşekkür) ekleyen 

ve karşılaştıkları herkese karşı sun’i bir gülümseme 

ile bakan bu batılı insan bana robotlaştırılmış his-

si verdi. Hiç araç yokken kırmızı ışıkta durmanın 

manasızlığını tartışmaya değmez. Ama bir başkası 

karşısında devamlı teşekkür etmek ve gülümse-

me refl eksi geliştirmek bana meşhur Nazi Bakan 

Dr Göbels’in “propaganda tekrardan başka bir şey 

değildir” düsturunu hatırlattı. Batıdaki bu iletişim 

şekli Göbels Prensibine uygun olarak geliştirilmiş 

“ devamlı gülümserseniz, kendinizi de karşınızda-

kini de mutlu edersiniz” düşüncesi ile geliştirilmiş 

bir davranış şekli olmalı. Devamlı gülümseyen genç 

bayanların biz Türk erkekleri üzerindeki olumlu te-

sirini belirtmeye gerek yok. Ama otomatik bilet ma-

kinalarından alınan biletler ile turnikesiz otobüs ve 

metroya kontrolsüz ve turnikesiz binilmesi olayını 

izah etmekte zorlandık. Kurallar ile kodlanmış oto-

mat insan mı, dürüst vatandaş mı? Ara sıra vagon-

larda kontrole çıkan görevlileri sadece yabancıları 

denetlemelerini nasıl izah etmeli? Ama hafta sonla-

rı Viyana’nın güzelim parklarında mangal yapmak 

hayatın meşru zevklerinden istifade etmektir felse-

femce. Ama mangal keyfi nden sonra pirzola kemik-

lerini ortada bırakmak, mangalın külünü çimenlere 

boca etmek ise…ayıptır. 

Tenha kavşakta yanan kırmızı ışıkta bekleyen 

batılı insan ile babasının kartı ile sigara alan doğulu 

çocuğun birbirine zıt davranış şekilleri, mensup ol-

dukları kültürlerin zıtlığından mı meydana geliyor 

acaba? Hollywood komedilerindeki gülme efektleri 

insanların evlerindeki televizyonlarını pencereden 

atmaları için yeterli bir sebep. Ama kimse böyle bir 

şey yapmadığı gibi gülme efektlerinde gerçekten de 

gülüyormuş gibi tebessüm ediyorlar. Kimse ister 

gülerim ister ağlarım demiyor. Gerçi ağlama efekti 

yok. Çünkü insanlar her dem mutlu ve mesut. Her 

şey kanunla düzenlenir. Mesela, tel çitle çevrilmiş 

bir bahçe duvarında şu tabelaya ülkemizde de sık 

sık rastlanır oldu: “ Bu arazi özel mülktür girilmez. 

“. Bir yer dikenli veya dikensiz bir tel ile çevrilmiş 

ise o yerin mahremiyeti olduğunun ifadesidir. Ama 

insanları hukuk ile değil de kanun ile yönetmeye 

kalkarsanız sonunda insanlar muhakeme yapamaz 

hale geleceklerdir. Etrafımızda cereyan eden yüzler-

ce haksızlığa şahit olduğumuz halde haksızlığı algı-

layamamamız bu halimizin delilidir.

Tüketim Toplumu

Seyyah dostum İbrahim, hakiki bir sigara tirya-

kisidir. Turlarken birden kısık sesle “eyvah” diye in-

lediğini duyduk. Diğer seyyah dostum Halil “gene 

sigarası bitti, yandık” dedi. Günlerden pazar ve açık 

hiçbir yer yok cafelerden başka. Açık olsa bile bak-

kal market gibi yerlerde sigara satılmıyor. Sadece 

“Tabak” tabelalı küçük dükkanlarda sigara satılıyor. 

Bu dükkanların dış duvarlarına kumbaralı sigara 

kutuları koymuşlar. Parayı atıyorsunuz, sigara dü-

şüyor. İbrahim aynı şekilde, parayı attı, ama hay-

ret otomat sigara yerine parayı geri verdi. İbrahim 

“Bunların makinaları bile bizi adam yerine koy-

muyor, ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor, insan 

haklarına aykırı bir davranış, AİHM’ne gideceğim ” 

diye yazıklandı. Meğer burada her parayı veren dü-

düğü çalamıyormuş, sigara alacak kişinin aynı za-

manda temyiz kudretine sahip, farik ve mümeyyiz 

olması gerekiyormuş. Yani, çocuklar sigara almasın 

diye sigara içicilere bir sigara kartı veriliyormuş, 

otomata parayı attıktan sonra kartı okutulmazsa 

sigara yerine hava alınıyormuş. Ama bu tedbirin 

çocuk oyuncağı bir tedbir olduğunu çok geçmeden 

anladık. Bir sigara otomatından küçük bir çocu-

ğun sigarayı düşürdüğünü gördük. Çocuğun Türk 

olduğunu anlamak ayrıca bir kabiliyet gerektirmi-

yor, kan çekiyor. İbrahim “ Nasıl becerdin ufaklık? 

“ diye sorunca cinlik ihtiva eden bir cevap aldık: “ 

Abi, bunlar çok saf yaa “ dedi, “ babamın kartını 

okutup aldım, istersen sana da alayım. “ dedi. 

Şehir inşa eder, kent ise imha. A. Hamdi Tanpınar
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Tuna’dan Botlarla Geçtik 

Tuna’ya burada Duna diyorlar. Batı her zamanki 

gibi yine bize ait bir ismi değiştirmiş diyecek olduk 

ama “bir dakika” düşünmek durumunda kaldık. 

Çünkü bizden evvel Tuna yine burada akıyordu ve 

ismi Duna idi. Onu biz Tuna yapmışız . Olsun bir 

defada biz yapalım ne olur? Tuna Viyana’nın kıyı-

sından geçiyor. Bu yüzden nehir ulaşımına önem 

verilmiş. Bilet alıyoruz ve Tuna üzerinde sefer ya-

pan bir tekne ile Bratislava’ya (Slovakya’nın baş 

şehri ) gidiyoruz.

Elli kilometre boyunca Tuna kenarında bir mala 

beton göremedik, boydan boya ormanın içinde gi-

diyormuşuz düşüncesi oluşuyor. Nehrin kenarla-

rında üç beş tane ahşaptan yapılmış, zarif balıkçı 

kulübesinin yanı sıra yer yer görünen tepeciklerin 

üstüne kurulmuş şatoların varlığına şahit oluyoruz. 

Ve su alabildiğine temiz. Adamlar gerçekten saf-

salak: İnsan kanalizasyon vesair zehirli atıkları bu 

güzelim suya boşaltmaz mı? Mazur görmek gerek. 

Bilmiyorlar akar suyun pislik taşımadığını. Bakın 

bir kere Anadolu’nun Karadeniz kıyısındaki şehir-

lerin hiç birinde arıtma tesisi yok (Trabzon hariç ol-

malı). Tedbir olarak kanalizasyon boruları kıyıdan 

yüz metre açıkta denize boşalıyor. Temel lokantaya 

gider, masaya oturur, ancak masa biraz uzak kalır. 

Temel masayı kendine doğru çekmeye başlar. Lo-

kantacı sorar “ Ula Temel na’paysun? “ Temel ken-

din emin “ Masaya yaklaşayrum daa. “ der.

Slovakya 

 Bratislava’nın medinesi (eski şehir veya old 

town) araç trafi ğine kapatılmış, iyi de edilmiş. Kü-

çük ve güzel bir şehir. Küçük olduğu için mi güzel 

yoksa Tuna üzerinde yapılan elli km lik dinlendirici 

seyahatin üzerimizde bıraktığı rehavetin etkisi ile 

mi güzümüze güzel görünüyor? Ben ”küçük oldu-

ğu için güzel” dedim, Halil “Sen teknede mayıştın 

onun için güzel görünüyor” dedi, İbrahim ise “İs-

tanbul daha güzel” dedi ve soru ortada kaldı. Eski 

Bratislava’da dolaşırken bir binanın cümle kapısı 

üzerindeki tarih dikkatimizi çekti : 1651? Kara-

mustafa Paşanın Viyana Seferinden otuz sene evvel 

yapılmış! Diyecek söz yok. Viyana’ya dönüşümüz 

tren ile oldu.

Dünya Kültür Miras�

Çek Cumhuriyetinde başta Prag olmak üzere o 

kadar “Unesco Dünya Kültür Mirasıdır” tabelası var 

ki: Bütün ülke Dünya Kültür Mirası listesine dahil 

olmuş gibi. Eğer ölçü buralar ise cennet vatanı-

mızda Unesco listesine girecek yer yok demektir. 

İstanbul’un üyeliğini askıya almakta ise haklı ol-

duklarını teslim etmek gerekir. Dört bin sene çeşitli 

devletlerin başşehri olan aynı zamanda İstanbul’un 

göbeği olan Sultan Ahmet Meydanı araç trafi ği-

ne aylar önce kapatıldı. Eski dönemi es geçelim, 

1996’dan bu yana belediye kesesinden Avrupa’ya 

kültür alış verişine giden belediye mensupları, 

adamların tarihlerini nasıl muhafaza ettiklerini 

görmediler mi? Hadi diyelim ki Alaçatı taş evler-

den meydana geldiği için içinden her türlü aracın 

geçmesine göz yumuluyor. Çünkü Rumlara ait ne 

varsa ortadan kaldırmak gerektiğine inanılıyor. 

Taş mimari de Rum işi olduğu için yıkılsın. Peki 

Safranbolu’nun o daracık sokaklarından kamyon-

ların geçmesine ne demeli. Beypazarı ve Safranbo-

lu ahşap mimarinin son örneklerini barındırdığını 

Unesco’nun bilmesi ve fakat bizim belediyecilerin 

bilmemesi ise oldukça manidar. 

 Estergon Kalesi

Rent a Car şirketinden kiraladığımız bir araç ile 

Budin’e doğru yola çıkıyoruz. O dakikaya kadar 
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klakson sesi duymadığımız Viyana’da birden acı acı 

klakson ve fren sesleri duyulmaya başladı. Üstelik 

yanından geçtiğimiz araç sürücüleri bize doğru ba-

karak bilinmeyen bir dille konuşurken bir yandan 

da klakson basıyorlar. Konuya ilk intikal eden İb-

rahim oldu, ne de olsa Of’lu : “ Ferat abi trafi ğin 

içine limon sıktın, bir an evvel çıkalım. “ dedi. Bana 

hitabedenlerin çoğu ismimdeki ( h ) harfi ni dü-

şürerek Ferhat olan ismimi Ferat haline getirirler. 

İbrahim de bunlardan biri. Viyana Budin oto yolu 

dümdüz kaymak gibi. Araç da yeni. Allah ne ver-

diyse yüklendik. Fakat dikkatimizi çekti: Önümüz-

de giden Audi, Mercedes, BMW marka araçlar bile 

bir selektörde hoop sağa geçip bize yol veriyorlar. 

Bu durumu adamların soğuk ülke insanı olmaları 

hasebiyle sakin yaratılışlı olmalarına bağladık ama 

külliyen yanılmışız. Zira selektör yapmak ancak 

hayati tehlike halinde serbestmiş, ayrıca devam-

lı sol şeritte seyretmek zinhar yasakmış. Ve yolda 

bir tabela, Budin’e 40 km uzakta: Estergom. Halil 

Hoca “ Son tahlilde burası Estergon’dur, ( n ) harfi ni 

yumuşatmışlar ( m ) yapmışlar, bi dakka duralım. 

“ Durduk. Halil indi ve cebindeki markör ile Ester-

gom tabelasındaki ( m ) harfi ni ( n ) olarak düzeltti. 

İbrahim “ kendini Osmanlı paşası sandı. “ deyince, 

“ Hayır, son tahlilde ben elimle düzeltebileceğimi 

düzelttim. “ dedi. Estergon küçük bir kasaba. Ama 

kalesi, Avusturya Macaristan Ovasını baştan sona 

kateden kadim su yolu Tuna’yı yüksek bir tepeden 

kontrol eden bir konuma sahip. Kale kapısı önünde 

fülüt çalan bir Macar daha uzaktan bizi görür gör-

mez Tuna Nehri Akmam Diyor şarkısını çalmaya 

başladı. Ardından Üsküdara Gider İken…zamanın 

durduğu bir an’dı. İsmi Viktor olan bu genç adam, 

bir Türk seyyahın yardımıyla internet üzerinden 

bu ve daha bir çok şarkı ve türkü, biraz da Türkçe 

öğrenmiş. Bu durum karşısında Halil Hoca “ Son 

tahlilde, insanlığın Osmanlı dervişlerinden alacağı 

çok ders var. “ diye hikmet dolu bir söz etti. O sıra-

da İbrahim gözyaşları içinde Viktor’a sarılmış veda 

ediyordu.

Bundan sonra Budin’i, son Budin Valisi Arna-

vut Abdi Paşa’yı anlatmanın, ölsek de bir kalsak da 

anlayışı içinde orduya gönüllü nefer olarak katılan 

askerlere “ Evlatlarım, ölürsek şehit, kalırsak gazi “ 

diyerek ön safta kendisi olmak üzere yarma hare-

katına girdiğini ve fakat tamamının şehit olduğu-

nu anlatmanın bir orijinalliği kalmamıştır. Arnavut 

Abdi Paşadan, Medine Müdafi i Fahrettin Paşa’ya 

kadar yüzlerce gerçek hayat hikayeleri vardır. Bu 

hikayelerin gerçekliğinden olsa gerek Macar Viktor 

yarım yamalak Türkçesi ile “ Türkler benim karde-

şim. “ diyebiliyor. 

Budin

Budapeşte bir zamanlar Budin diye anılmış, yüz 

elli sene Osmanlı hakimiyeti boyunca. Kısaca nezih 

ve güzel bir şehir. Bizde emsali yok, benzeri de. Bir 

haftadır nezih, güzel, muntazam ve tarihi yer gör-

meye doyduk.

Ama Arnavut Abdi Paşa ve Derviş Zabit Gül 

Baba kabirlerini görmek kalbimizi sızlattı. Gül Baba 

Budin’in fethi sırasında şehit düşen bir derviş nefer, 

Arnavut Abdi Paşa ise son Budin Beylerbeyi, yetmiş 

yaşında, tüm erzakı ve mühimmatı tükenince bile 

bile bir yarma harekatına girer, teslimiyetin zilletini 

düşünmez bile. Evlatları ile şehit düşer. Daha sonra 

Macarlar Arnavut Abdi Paşa için bir kabir yaparak, 

mezar taşına Kahraman Düşman Arnavut Abdi Paşa 

diye yazmışlar. Kimse, Halil Hoca, İbrahim..birbiri-

nin yüzüne bakmıyordu, yanaklarındaki göz yaşla-

rını göstermemek için. 

Kime ağlıyorduk ki: Gül Baba’ya mı, Abdi 

Paşa’ya mı yoksa kendimize mi?

Bütün şehir çöküyor yüzünde bir insanın / Şehir boğuluyor içinde insanların kan gibi bir sesle. Erdem Beyazıt



150 DEAL HUKUK  

Hukukçular Derneği

Edebiyat

7 ya �ndaki k�z�m ve 2 ya �ndaki o lum neredeyse 
ekran�n içine girecekler. ki saattir fare kaç�yor 

kedi ise pe inden helak oluyor. Bizimkiler öylesine 
kapt�rm� lar ki kendilerini bilgisayar�n ba �ndan ay�r-
mak mümkün de il.

William Hanna ve joseph Barbera’n�n 70 y�l önce 
yaratt�klar� karakterler, yarat�c�lar�n� da topra a ver-
dikleri halde k�s�r döngü h�z kesmeden devam edip 
duruyor. Kim bilir daha kaç nesil bu kovalamacayla 
çocukluklar�n�n en güzel ça lar�n� geçirecek. 

Bizim de çocuklu umuzu süsleyen William 2001 
y�l�nda 90 ya �nda, 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. “Rab-
bim bildi i gibi yaps�n” diyorum içim-

den. Nihayetinde 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 

bi l -

gisayar� 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 ayakkab�m�n içinde donmaya yüz tutan ayak 
parmaklar�mdan biliyordum. Senin de elbisen incey-
di, üzerinde kal�n paltolar yoktu benim de. 

 Annen, y�rt�lan elbiselerine yama yapm� t� hat�r-
larsan, benim annem de benim giysilerimi yamalard�. 
Ne yalan söyleyeyim bazen utan�rd�m yamal� elbisey-
le 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. 

 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 

K BR TÇ  KIZ*

Av. Bilal KOLDA

*Bu yazı, 10. sayımızda yayınlanmış olup, baskı hatasından dolayı tekrar yayınlanmaktadır.
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Tabiatın şiiri hiç bitmez. J. Keats

ederdim. Poyrazdan ellerimin üzeri kösele gibi olur 
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�. Halbu-
ki 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 biliyordu ama don-
mak 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 çak-
m� t� �s�nmak için. Derken kendini 
bir hayale kapt�rm� t�. Odun yanan 
bir odadayd�, amdanlar yan�yordu 
ve odan�n içi gündüz 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� derece-
de de er verdi imiz eyler günümüz çocuklar� için 

hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. 
Biz on ya lar�nda teker çevirerek 
e lenirken günümüz çocuklar� pik-
ni e bile gitseler cep telefonu ya da 
bilgisayar ar�yorlar. Bizler zaman�n-
da 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 a-
d�klar�m�z� ve gördüklerimizi, çocuk-
lar�m�z�n da bildi ini ve anlad� �n� 
zannediyoruz. Ayn� ekilde onlar�n 
kafas�ndaki dünyay� tan�madan ço-
cuklar�m�z� tan�d� �m�z� iddia ediyo-
ruz.

Art�k kibritçi k�z çok yabanc� ço-
cuklar�m�za. Ömer Seyfettin’in “ka a �”s� ne anlam 
ifade edebilir ki? Haks�zl� a u rayan Hasan’�n duy-
gular� ve karde inin pi manl�klar�, bir kap� bulup da 
girer mi acaba çocuklar�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...

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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TRT’de be enerek izledi im bir pro ram var ad�, 
Ömür dedi in… 

Bir ço u yar�m asr� geçmi  ya l�lar�m�z�n, ya amla-
r�n� an�lar�n� konu ediniyor. Ço umuzun kendi dedele-
rimizden, ninelerimizden dinledi imiz hikayeler. Ama 
ne hikayeler… Her biri mahir bir senaristin eline geçse 
milyonlar� televizyona kitleyecek bir film gibi.

Biz anl�y�z ki bu hikayeleri birinci a �zlardan dinleye-
bildik. Çizgi film kanallar�n�n olmad� � çocuklar için tek 
pro ram�n ‘masalc� teyzeden uykudan önce masallar’ 
oldu u dönemlerde.

Oysa imdi çocuklar�m�z; bizi 
susturuken çizgiden kanallar�-
n�n ba �nda, bu hikayelere ne 
kadar yabanc�lar. O yüzden çok 
önemli buluyorum, bu belgeseli 
ve bu belgeselle ölümsüzle en 
ya l�lar�m�z�n, neredeyse bir as�r-
l�k ömürleriyle canl� tarih olarak 
kar �m�zda olmalar�n�…

Ya ad�klar� yokluklar, 
gördükleri sava lar anlatt�k-
lar� her ey ama her ey ib-
ret al�nacak öykülerle dolu. 
Belgesele her rast geldi im-
de dede ve ninelerin k�r�-
�k ellerini ve al�nlar�n� görünce akl�ma airin,

“Al�nlar görmü üm ki vatan�m�n co rafyas�d�r
Her k�r� � �n, sorulacak bir hesab� 
Her çizgisi, tarihten bir yapra � anlat�r “

dizeleri ç�k�p gelir ça r� �m denizimden..
Sonra anneannem gelir akl�ma. Doksan ya �n� geçti i 
hâlde, -çok ükür-, son nefesini verinceye kadar elden 
ayaktan dü meyen anneannem. 

O’nun namazlar�n� hiç ihmal etmedi ini bilirim. Ar-
kas�ndan k�ld� � kaza namazlar�yla birle en namazlar�-

n�n saatler sürdü ünü de. Duhâ, teeccüd vs. nafileleri 
de ekleyince zaman�n�n ço u namazla geçerdi. 

Kenar� i ne oyal�, beyaz, beline kadar uzanan namaz 
örtüsü ve nurâni bembeyaz yüzüyle O’nu âbidele tiren 
bu uzun ritüel; her seferinde namazlar�m�z�n ‘aradan 
ç�ks�n diye de il aray� nurland�rs�n diye’  k�lmam�z 
gerekti ini yüzümüze hayk�r�rd� sanki!

En küçük evlad�n�n ald� �, su geçirmez, metal kay� l�, 
rakamlar� görebilsin diye benzerlerine oranla büyükçe 
olan kol saatini bile inden hiç ç�karmazd�. Ezan vakitle-
rine do ru � � a ve gözüne yakla t�rarak saatine bakar, 

ya; ezan okunmam�  daha biraz 
var der; ya da, nas�l olmu  da 
duymam� �m diye hay�flanarak 
tela la namaza kalkard�.

Ezan s�ras�nda hepimizi 
susturur, okunduktan sonra 
içinden dudaklar� p�t�r p�t�r k�-
m�ldayarak duas�n� okurdu. En 
sonunda da sesli olarak Veysel 
Karanî’ye, Bilal Habe i’ye, 
bir de Yunus Emre’ye özel 
olarak Fatiha yollar, neden 
bu üçü diye soranlara, bunlar�n 
arkalar�ndan Fatiha okuyacak 
çocuklar� olmad� � için üzüldük-

lerini, Peygamber Efendimizin’de (s.a.s) üzülmeyin size 
ümmetimin tümü Fatiha yollayacak dedi ini anlat�rd�. 
Dua istedi imizde de ahsi dua pek etmez, ediyorum 
yavrum der ama hemen arkas�na ‘bütün Muhammet 
Ümmetine’ diye eklerdi.

ahsen ve ismen pek dua etmeyen annenmem, son 
y�llar�na denk gelen bir vakitte, day�m�n k�z�n�n bebekle-
ri olmas� için tedavi oldu u s�rada, yanlar�nda kal�rken, 
O’nun durumuna çok üzülmü . Bir namaz�ndan sonra 
aç�p ellerini neredeyse sitem edercesine ‘Allah’�m yok 
mu yan�nda vermiyorsun? Senin için çok kolay u 
k�z�n yüzünü art�k güldür’ diye sitemkâr ve yüksek 

Tükenip gidiyor ömür dedi in
Av. ebnem TA AN KURT

“Rüzgar hediye edilebilseydi eğer

Sana rüzgarı hediye etmek isterdim”(Lale Müldür)
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Tanrı kırları, insan da şehirleri yarattı. Cowper

sesle dua etti ini duydu umuzda a �rd�k. Day�m�n k�z�, 
ondan hemen sonrayd� diyor, müjdeli haberi almam�z. 
“Babaanneme müjdeyi verdi imizde sevincini görmeliy-
din ebnem’cim” diye de ekliyor.

Anneannemin, kendimi bildim bileli kolunda-
ki ölümlük dirimli i (bizim oralarda ya l�lar�n kolunda-
ki alt�n bilezik) haz�rd�. Kolundaki bilezi i sordu umuz-
da, önce bir yutkunur kurumu  duda �n� diliyle �slat�r 
-zevkle konu tu u konularda genelde böyle yapard�; 
yoksa duymam�  gibi davran�r elinde bulunan fosforlu 
ta tan tespihine gözünü diker, tespihi içinden çekerek 
dudaklar�n� k�p�rdatmaya devam ederdi- ölümlük dirim-
li im bu diye tatl� bir hülya gibi anlatmaya ba lard�.

Onun kendi ölümüne dair haz�rl�klar�n�, ölü y�kay�-
c�s�na verilecek para ve hediyeyi, Kuran okuyana ya-
p�lacak ikram�, kefenin nerede nas�l haz�r oldu unu 
i tahlanarak anlatmas� bat�l� ve modern(!) bir insana ne 
kadar itici gelecekse, O, tersine o denli i tahla anlat�rd�. 
Misâl, Sesini k�s�p, sadece mimiklerini izleseniz tatl� 
bir dü ün haz�rl� �ndan bahsediyor san�rd�n�z.

Her an ölüme haz�r olma, ya da ölümle bar� �kl� �n 
içselle tirilmesi,

 ‘ölüm güzel ey budur perde ard�ndan haber
Hiç güzel olmasayd� ölürmüydü Peygamber’

dizelerinin iman yüklü bir anadolu kad�n�n�n zihni ya-
p�s�nda ete kemi e bürünmü  halinden ba ka bir ey 
de ildi bu…

Üniversite y�llar�mda, Be ikta ’taki Abbasa a 
Park�’n�n üstünde ki belki de kendini son kez bir evin 
han�m� olarak hissedebildi i son evden (o lunun bekar 
evinden) yolcu ederken beni, ben kaybolana kadar ca-
m�n önünde bekler, ben O’na el sallarken, O yaln�zca 
bu ulu camlar�n ard�ndan öylece bakard�… 

Bir gün  ‘annane ben sana el sallad�m görmedin 
mi?’ diye sormu tum da ‘gördüm görmesine de ba -
kas� kendine sanar diye ben sana el sallamad�m’ 
diye cevaplad� �nda ya l� anadolu kad�n�n bu edeb du-
yarl�l� �na hem a �rm�  hem hayran olmu tum.

Yine, göz ameliyat� için kal�n dereceli gözlüklerinin 

alt�nda uzun kirpiklerini ameliyat için keserken genç 
doktor bey’in, teyzeci im ne kadar güzel gözleriniz var 
dedi ini anlat�rken de k�rm�z� yanaklar� daha bir allan�r, 
utangaç bir genç k�za dönü üverirdi birden.

K� lar� bir kaç ayl� �na geldi i Be ikta ’�n yukar�s�n-
da Abbasa a Park�’na ve k�z kulesine bakan bu evden 
stanbul’u anlamaya, kendince okumaya çal� �rd�. So-
kaklar�n ak am karanl� �ndaki kalabal� � onu hayrete 
dü ürür, “ak am oldu niye kimse evine gitmiyor, ak am 
ezan� okundu mu bizim oralarda herkes evine gider” 
diye hayretini dillendirerek tatl� tatl� söylenirdi.

Hafta sonu ziyaretine her gidi imde, ‘nerde kald�n 
k�z�m gözüm yollarda kald�’ der giderkende ‘hay�r-
lar yaz ba �ma, iyiler ç�kar kar �ma ‘ duas�n� okutu-
rak yolculard� beni.

Yurttan k�zlarla ziyaretine gitmi tik bir gün. Mem-
lekette o zamanlar genç k�zlar�n tek e lence anlay� � 
kaset koyup oynamak oldu undan herhalde, siz ca-
hiller (genç anlam�nda kullan�yor) oynamak istersiniz 
ben yukar� kom uya ç�kay�m da rahat edin demi ti de, 
imdi Anadolu’da hâkim olan sevgili arkada �m, “olur 

mu nineci im biz sizi görmeye, dinlemeye geldik” de-
di inde nas�l da mutlu olmu tu. Sonralar� memlekette 
ebnem’in bir arkada lar� var ay parças� gibi diye bol 

bol anlat�p baz�lar�na e  aday� buldu u bile olmu tu.
Y�llard�r oturduklar� halde kimsenin birbirini tan�ma-

d� � bir apartmanda, kom ular�na çat kap� gidebilecek 
kadar samimiyeti kurma hikayesi de ilginçtir: stanbul’a 
geleli bir kaç gün olup kap�c�n�n han�m�ndan ba ka ka-
p�y� t�k�rdatan olmay�nca, bir alt kata inip kap�y� çalar, 
makas laz�m rica etsem der, ma lum bizim o lan�n evi 
bekar evi der, içeri buyur etmeden makas� getiren baya-
na, ‘ben makas� bahane ettim, geleli kaç gün oldu 
bir ho geldine gelmeniz!’ diye sitem ediverir.

‘Deli misin be kad�n?’ diye yüzüne kapat�lmas� 
muhtemel kap�, anneannemin sevimli samimiyetinden 
olacak kusura bakma teyzeyle ba layan ve evde pi en 
her güzel yeme in payla �lmas�na kadar ilerleyen bir 
kom ulu un kap�s�n� aralard�.
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Annennem sadece kom ularla tan� �p görü mekle 
kalmam� t�. Y�llard�r ayn� apartmanda oturup birbiriyle 
tan� mam�  kom ular� da birbiriyle tan�  ve birbirlerine 
gelir gider etmi ti.

A a �da oturan teyze (o zamanlar chp de bakan 
olan ünlü bir siyasetçinin annesiydi ) y�llard�r ayn� apart-
manda birbirimizin kap�s�n� dahi itmeden birbirimizi 
tan�madan geçirmi iz, Hac� Han�m sa olsun, sayesinde 
kom ulu u ö rendik demi ti.

Ayn� teyze ‘Hac� Han�m bu gün kendimi kötü his-
sediyorum ölürüm filan, kuaföre gideyim de fön 
çektireyim.’ derken; annanem onun beyazlam�  bir 
top saç�nda elini efkatle gezdirir, ok ar, sonrada kendi 
fikrini aç�kca dobra dobra söyleyerek; “kaç ya �na gel-
mi in gel u saç�n� ört’ derdi. O’da, ‘Yoo Hac� Han�m 
ona kar� ma!’ deyince, gönlünü al�r, kuaföre, sar�l�p 
öperek yolcu ederdi.

Bir tabak yemek getiren 
kom uya bile TGRT’nin verdi i 
evliya kasetlerini dinletirdi. Son-
ralar� bu kasetleri ve vaazlar� 
dinleyebilmesi için ona bir wolk-
men al�nm� t�. Bürgüsünün (ba-
örtüsü) içine takt� � kulakl�k ve 

belindeki wolkmenle ilginç gö-
rünür, annemin aksine tekno-
lojiye olan dü künlü ü ile beni 
a �rt�rd�. Ya �na göre tekno-

lojiye dü künlü ünden olacak 
torunlar O’ na  Süper Babaanne  ismini koymu lard�. 
Her cuma önceleri hangi çocu unun evinde ise oradan 
son y�llarda ise kendisine al�nan cep telefonundan tüm 
çocuklar� ve yakla �k iki düzüne torununun birço u onu 
arar ve ‘Cuma’s�n� Hay�rlar’d�. Aramayanlar� tabiri ca-
izse kara listeye al�r ve daha sonra konu tu unda site-
mini mutlaka ederdi. 

Kendisine al�nan hediyeleri hiç tutamaz be enen, 
güzelmi  diyene onca tembihe ra men (huyunu bilen-
ler hediye verirken bak kimseye verme sana ald�k diye 
tembih ederlerdi) mutlaka hediye ederdi.

Gezmeyi, yeni insanlarla tan� may� çok severdi. Fa-
kat kendisini atl� araban�n bile tuttu u vâki oldu un-
dan, yolculu a hiç gelemez, lafa tutup konu turulmaz-
sa mutlaka hastalan�rd�. stanbul’da kald� � dönemde 
kar � yakaya geçeceksek araban�n arkas�na yatar ‘salla-
ma köprüye geldik mi?’ diye s�k s�k sorard�. 

Bizde kald� � dönemlerde de, babamla gezi planlar� 
yapmalar� annemin hastalanacaks�n muhalefetine ra -
men yap�l�r, gidememi se, baban götürecekti de annen 

engel oldu diyerek, k�z�n� bana ikayet ederdi.

Haf�zas� hepimizi a �rt�rd�, biz dün ne yedi imizi 

unuturken, o sekiz çocu unun hepsinin dünürleriyle 

birlikte kom ular�n�, torunlar�n�n e lerini hepsini ismen 

bilirdi.. Çünkü torunun torununu gören cennetliktir sö-

züne atfen, torunun torununu görmeyi çok isterdi.

Vefat�ndan 3-4 gün önce ananemi görmek nasip 

olmu tu da, bana; ‘torunumun torunu oldu. geçen 
gün müjdeli haberi ald�m’ diyerek âdeta berât�n� al-

m�  ve onu beklermi  gibi gözleri parlayarak müjdele-

mi ti. Y�llar sonra tan� malar�na ra men, ayn� zaman ve 

mekân diliminden olmalar� hasebiyle arkada  olduklar� 

kay�nvalidemle keyifle sohbet etmi , birkaç gün beraber 

kalmak için sözle mi lerdi.

te bu güzel insan� geçen y�l (2010’da) üç aylar�n 

ba �nda Hakk’�n rahmetine u urlad�k. Özellikle hicri 

takvime göre yazd�m, çünkü onun her arad� �m�zda 

bizlerden ‘dua edin,mübarek 
üç aylar içinde teslim edeyim 
ruhumu yavrum… u müba-
rek günlerde öleyim’ diye dua 

isterdi.

Öyle ki her bayram saba-

h� O’nun elini öperken day�m:

‘Hadi bakal�m Hac� Han�m 11 
ay� kurtard�k, önümüzdeki üç 
aylara kadar ölüm laf� etmez-
sin’ diye tak�l�rd�.

Nas�l ya arsan�z öyle ölürsünüz diye bir hadisi erif 

rivayet edilir ya, ananem de kendi do du u yerde el 

üstünde misafir edildi i bir günün ak am�, çok sevdi i 

hediye verme sünnetini tekrarlayarak, herkese hediye-

lerini da �tt� � ak am, yats� namaz�n� k�ld�ktan sonra hiç 

ac� çekmeden bir solukta teslim etmi  nefesini, Emanet-

lerin Sahibine…

Gününün ço unu namaz ve zikirle geçiren birisi için, 

iki namaz aras�nda -yats�y� k�lm�  vitr-i k�lmadan biraz 

dinlenmek için uzanm� - ruhunu teslim etmesi a �rtma-

d� onu tan�yan hiç kimseyi.

Çocuklar�n�n ve birçok torunun cenazesinde haz�r 

oldu u, tüm vasiyetlerinin (vasiyetleri okunacak Kur-an- 

y�kay�c�ya verilecek sadaka, cenaze evindeki ikramlara 

dair) fazlas� ile yerine getirildi i ve memlekette herkesin 

kalabal� � ve bereketi ile konu tu u bir ev olmu  cena-

ze evi... Annemleri a �rtan ise beyaz bir güvercinin 
day�m�n evinin çat�s�na konup bir hafta boyunca 
oradan hiç ayr�lmamas� olmu . Tam da annemlerin 

dönece i gün kanatlan�p gökyüzüne uçmu .
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İçim ey içim bu yolculuk nereye? Yine bir şehrin ölümünü başlatır gibisin. Cahit Zarifoğlu

Eylül’den sonrayd�

iire yenildi im her ak am,
Takvimi a �r�r, tarih dü erdim :
Be inci mevsim, sekizinci gün ;
Yedisinden birindeydim mutlaka,
Tahminimce onüçüncü ay’d�,
Eylül’den sonrayd�…

Y�ld�zlara tutunman�n
Ayr�cal�k oldu unu duydu um an,
Geceyle bir olup
Yar�mküre de i tirirdim.
Kutuplar�n birindeydim belki,
Bilmemki, kaç y�ld�z kayd�,
Eylül’den sonrayd�…

Ayaz yedim her bahar ba �,
Bendim her meydanda vurulan,
Kahramanlar piyangodan ç�k�nca
Ve bana sorduklar�nda beni :
Susmak, yegane cevap,
Susmak, ok f�rlatan yay’d�,
Eylülden sonrayd�…

Kimliksiz kalan zaman
om a �zlarda ”marjinal” diye

Eleverince beni;
Güne i yine aldat�p, perdeyi kapad�m..
Ekme ime kan kar� t� �n� görünce
Karanl�k bile gün sayd�,
Eylül’den sonrayd�..

Devrim türküsü h�rs�z� kargalar
Kopya destanlar� pazarlarken,
lk mü teri ben olmazd�m hiç.

Ucuz bayku lar ibadete çekilince
Kendimi ölümüne adard�m kavgaya ;
Hala ya amak sanki olayd�,
Eylül’den sonrayd�..

Yusuf’u kuyuya atarlarken,
Ben Yunus’un karn�ndaym� �m.
Ters yönde bir limana yolculuk ;
Fethi görmeden, Fatiha’y� ö renmek gibi.
Karaya ç�kt� �m ilk gün,
Gördü üm son ey sehpa’yd�,
Eylül’den sonrayd�..

Ruhuma oldu ne olduysa,
Hep a � bakan gözlemciler
Yani u kahraman (!) kargalar ve bayku lar
Tutanaklar�n� avaz avaz ilan edince
Eylül’de olanlar, Eylül’den sonra da oldu bende !..
Eylül’ü ya amak zor, anlatmak kolayd�,
Eylül’den sonrayd�…

Ömer KOCA
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B u yazının yazılmasında büyük katkıları olan bir ar-

kadaş geçenlerde sormuştu:

-Bir İstanbul yazısı yazacakmışsın?

-Haa, evet doğru. Ama daha başlamamıştım.

-Aman dostum, biraz dikkatli yaz; suya sabuna do-

kunma sakın!

-Hiç merak etme dostum, kirli kalması gereken ne 

varsa olduğu gibi bırakırım…

‘Hayatı bir şehirde ıskalarsan başka bir şehirde ya-

kalayamazsın’ diyor, Kavafi s… Iskaladık mı, hedefi  

tutturduk mu, orası bilinmez ama kendine hep üçün-

cü sayfalarda yer bulan bu güzelim şehirde, bu estetik 

cehennemde yanmaya da, yaşamaya da alıştık doğru-

su. Kimimiz Anadolu’nun bir dağ köyünden, kimi-

miz Karadeniz’in keskin bir dağ yamacından, kimimiz 

Akdeniz’in yemyeşil bir yaylasından, kimimiz doğunun 

tertemiz ve bembeyaz karından, kimimiz de Fırat’ın, 

Dicle’nin kenarından koşup gelmiştik bu şehre, yarışın 

son metrelerinde yüreği sıkışan ve fakat yine de son bir 

atak yapıp da öne geçmek isteyen koşucular misali… 

Yüreğimiz kıpır kıpırdı, dokunsalar uçacaktık ve dokun-

sak dile gelecekti bu şehir dizlerimizin önünde. Kimimiz 

Kaçkar’ın, kimimiz Palandöken’in, kimimiz Erciyes’in, 

kimimiz Nemrud’un, kimimiz de Torosların eteklerin-

den inmiştik; biz bir avuç kar gibi tertemiz ve bembeyaz 

inmiştik bu şehre… Yaptığımız tüm provalarda masmavi 

bir deniz, ufkunda kurşuni bir şafak, dalgaları sahile yol-

layan gemiler, minareleri göğe değen camiler ve tanımak 

için sabırsızlandığımız güzel insanlar vardı bu şehirde… 

Bir de sabahları uykumuzu bölen martılar…. Kimimiz 

Kızılırmak, kimimiz Yeşilırmak, kimimiz Sakarya, Kimi-

miz Gediz, Kimimiz de Kelkit’ten akan sular gibi çağlayıp 

bu şehirde durulmuştuk en son…

Hepimizin bir yolculuk hikâyesi, hepimizin bir oto-

gar macerası ve hepimizin bir İstanbul hatırası oldu 

sonraları; kimimizin bir üniversite diploması, kimimi-

zin vazgeçilmez dostları ve kimimizin de derin hayal 

kırıklıkları olduğu gibi… Öfkelendiğimiz zaman tüküre-

bileceğimiz bir denizimiz, özlediğimiz zaman yanından 

geçebileceğimiz bir fakültemiz, geldiğimiz şehrin plaka 

numarasını taşıyan bir otobüs ya da taksi gördüğümüz-

de memleketimize yollayacağımız ödünç bir busemiz ve 

telefon numaralarını unutmadıkça, dostlarımızı arayarak 

duyuracak bir sesimiz oldu; kısık ve kırgın da olsa… 

Çamlıca’nın, Emirgan’ın ve Kanlıca’nın, görmesek de 

kurşuni şafaklarını, ilham perimiz bizi her bulanda, iki 

satır da olsa, yazacak şiirlerimiz oldu; samimi - içten ve 

pazarlıksız…

Olsun… İsterse, harfl er imladan yoksun olarak bağ-

lansınlar birbirine bu şehirde… İsterse, cümleler duygu-

larımızı anlatmasınlar. Duygularımız harfl ere, kelimelere, 

cümlelere ve en son boğazımıza takılıp kalsın isterse… 

Siyah - beyaz fi lm izlemek için, birileri hayatımızın ren-

gini soldursunlar. Sevinç karaborsaya düşsün; gülmek 

dolar ve Euro mukabili olsun… Ve dahası ne olursa ol-

sun… Biz bu şehirden razıyız…

‘ Bazı şeyler asla tarzının dışına çıkmaz’ diye yazı-

yordu ‘ Kuzen Betyy’ isimli bir sinema fi lminin afi şinde. 

İstanbul’da yaşamak ve bu şehrin havasını solumak da ‘ 

asla tarzının dışına çıkmayan ‘ bir duygu, bir ideal ve hat-

ta sonraları bir hayal oldu belki, çoğumuz için. Herkes 

kendine göre bir akılla yargılayıp kendine göre bir mate-

matikle çarpıp- bölse de ve kendine göre toplayıp sevinç-

leri, yine kendine göre çıkarsa da hüzünleri sevinçlerden, 

insan, yaşadığı yere benziyor nihayetinde; biraz sevinçli, 

biraz kederli, biraz mutlu, biraz buruk, biraz heyecanlı 

ve biraz yorgun… Ama daima başı dimdik ve onurlu!

Bazen billur ve berrak bir nehir ve bazen de kirli bir 

su gibi akıp giden zaman içerisinde ‘Fadime’nin Düğünü’ 

BİR İSTANBUL YAZISI…
BU ŞEHİR BİR ŞEHR-İ İSTANBUL Kİ….
Ömer KOCA
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için köyüne dönenlerimiz de oldu; köyünü ve göçünü 

getirdiği için burada kalanlarımız da… Sevinçlerimiz de 

oldu hüzünlerimiz kadar. Hayata dair katı ve acımasız 

gerçeklerin yanı sıra, yalanlarımız da oldu çocukluğu-

muzun yaşanmamış tarafl arından artakalan… Hiç kimse 

ve hiçbir şey tesadüf değildi aslında. Sırası geldiği için 

sahneye çıkmıştı herkes; sırası geçtiği için sahneden 

inenler olduğu gibi… Bundan önceki rolümüz neydi 

ve neredeydi? Bundan sonraki rolümüz ne ve nerede? 

Malûmların Meçhullerle birleşip karıştığı sonsuza akan 

bir ırmak: İstanbul… Bir meçhule sağlam bir adım atabil-

mek için İstanbul’dan daha iyi- daha kötü; İstanbul’dan 

daha güzel - daha çirkin ve İstanbul’dan daha temiz - 

daha kirli bir yer var mı? İstanbul’dan başka bir mekân, 

İstanbul’dan başka bir zaman, İstanbul’dan başka bir ha-

yat ve İstanbul’dan başka bir ırmak, bu kadar yakışıklı, 

bu kadar güzel ve bu kadar gürül gürül akar mı ?..

Yokuş aşağı akar, dünyadaki bütün ırmaklar, bir-iki 

istisna dışında… İstanbul, bu bir-iki istisnadan biri-

dir esasen ve bu şehir için ne söylense de, ne söylen(e)

mese de yeridir. Eminönü’nde martılar gelir aklınıza; 

Kızkulesi’nde aklınız gider başınızdan. Süleymaniye’de 

bir seher vakti ne güzeldir de; asla vazgeçemezsiniz oysa 

bir Çamlıca akşamından… Yenikapı Sahili’nde yürüme-

ye mecbur hissedersiniz kendinizi de; boğazı çepeçevre 

kuşatan bir noktada biraz mola verip oturmadan yapa-

mazsınız. Galata Kulesi’ni görünce Hazerfen olup uçası-

nız gelir de birden; takılırsa gözleriniz uslu denizde deli 

bir dalganın raksına; kıpramak bile istemezsiniz yeri-

nizden… Şehzadebaşı’nda mazinin derinliklerine dalar; 

Tophane’de, başıboş çocuklar misali, sokaklara salarsınız 

hayallerinizi… Kapalıçarşı’da kalabalık bir yalnızlıktan 

içiniz sıkılırken bazen; Karacaahmet’te, Zincirlikuyu’da 

yapayalnız kalırsınız binlerce hayatın, binlerce mazinin 

ve binlerce sonsuzluğun tam orta yerinde…

Büyükçekmece’de, Mimar Sinan Köprüsü’nün tam 

orta yerinde durur; bir tarafınıza Büyükçekmece Gölü’nü; 

diğer tarafınıza Marmara Denizi’ni alır; bir anda Arasat’ta 

kalırsınız… Merkezefendi’de, Mehmed Emin Tokadi’nin 

kabrinde ve bilhassa Eyüp Sultan Camii’nde maddeye 

meydan okur ve fakat manaya uzak kalırsınız bir anda, 

İstiklâl Caddesi’nde…

Stadyumlara atarsınız kendinizi bağırmak istediğiniz 

zamanlarda ve susmak için ekseri karanlık sokakları se-

çersiniz ıssız akşamlarda… Süleymaniye’de Koca Sinan’la 

konuşur; Yavuz Selim Camii’nde Yavuz Sultan Selim’le 

susarsınız. Aksaray’ın içki kokan ara sokaklarında iğre-

nerek geğirir; iki adım ötedeki Kumkapı Meyhanelerinin 

önünden geçerseniz yanlışlıkla, kusarsınız. Sirkeci’den 

tren gider; Eminönü’nde vapur; yüreğin yetiyorsa ken-

dini dalgalara vur !.. Sultanahmet’te senelere bedeldir bir 

tek an; Çırpıcı’da bir lahza dur ve maziyi an !.. Eskiden 

tarih kokan sokaklarda, şimdi Showroom, kafeterya, bu-

tik, şarküteri, bar… Beyoğlu’nda, Taksim’de ve İstiklâl 

Caddesi’nde artık Türkçe yok; Frenkçe var !..

‘’Büyük zaferler büyük yenilgilerden sonra mı gelir ?’’ 

ve İstanbul bu yüzden mi bu kadar çirkin ve bu yüzden 

mi bu kadar güzeldir ? Camileri, mezarlıkları, çeşmeleri 

ve evliya kabirleriyle bütün güzellikleri… Hırsızları, yol-

suzları, sarhoşları ve fahişeleriyle bütün çirkinlikleri… 

Yüreğine basan şehir…

Yağmurlu Nisan akşamlarında damla damla yudum-

lanan hasret…

Otobüs duraklarına dalıp giden gözlerle beklenen 

yalnızlık…

Her Eylülde kaldırımlara düşen sarı yapraklar…

Ve yağmur sonrası memleket kokan topraklar…

Bayram sabahlarında mahzun gülüşlü öksüz çocukla-

rın gözlerinde açan çiğ damlası…

Seher vakitlerinde ilk ezanlardan sonraki martı ses-

leri…

Ve oldukça ağır bir deniz, bir yosun kokusu…

Serin bahar akşamlarının sabahında ‘Üstüne adı yazı-

lan’ cam buğusu…

Ateşten gömlek; sıladan özge gurbet…

Candan içre can İstanbul…

Gülüşün bile yeter direniş diye, kabul;

Eğme başını öne, sen ağlama İstanbul…
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Huzur Dersleri: Huzur Dersleri: 
Bir gül yaprag� olmakBir gül yaprag� olmak

Prof. Dr. Tekin MEM

G
önül sultanlarından oluşan kırklar meclisinden 

biri vefat etmiş. Şarkın en meşhurlarından Mol-

la Cami de bu eksilen yere talip olmuş. Bu sohbet 

halkasına dâhil olmak için kapının tokmağına do-

kunmuş.

Ancak ondan daha önce birisi, çoktan gelip kırkı 

tamamlamış. Molla Camiye cevap elbette hayır sözü 

ile olmazdı. Gönüller sultanlarının, kapı tokmağına 

dokunan Molla Cami’ye cevabı, ağzına kadar dolu 

bir bardak su göndermek olmuş. Yani sayı dolmuş, 

sohbet halkasının eksikliği çoktan tamamlanmıştır.

Bu cevabı anlamış Molla Cami. Bir o kadar da 

üzülmüş. Bardağı alır almaz, kapı yanındaki gül 

goncasından bir gül yaprağı koparıp koymuş barda-

ğın üstüne. Bardak taşmamış tabii. İçeri göndermiş. 

Bu ince cevabı gören kırk gönül eri, sayı dolmuş olsa 

bile bu insanı, buyur etmişler içeri.

Kimler ne anlar bu hikayeden ama, benim anla-

dığım şudur: Nereye giderseniz gidin, dolu bile olsa 

yerler, bir gül yaprağı olup kalın orda. Yani kimse 

sizi fazlalık hissetmesin, kimselere yük olmayın.

Nasıl olur bu? Hepsinden önemlisi, kimsenin 

elindekini istemeyin. Her şeyi hakedin ve herkese 

gönlünüzden bir şeyler katın.

Nasıl olur bilmem ama, kalışınız bir yerde hep 

gül yaprağı gibi olsun. Kimseler anlamasın. Her şey 

tamam gibi olsun, fazlalık olmasın, her şey normal 

gibi olsun, her şey sıradan gibi olsun.

Sonra bir gün gittiğinizde dolmayacak bir eksik-

liğiniz hissedilsin. Yitirenler taa gönüllerinden duy-

sunlar eksikliğinizi. Sağnak bir yağmur gibi inceden 

yağan. Yağdığında kimseler anlamaz da, yağmadı-

ğındadır asıl yokluğu hissedildiği an. Tıpkı öyle işte.

Ben nerde çalıştı isem, bütün gayretimi verdim 

çalıştığım yerlere. Okullara hatta askerliğimi yap-

tığım yerde askeriyeye. Kaldığım zaman kimsele-

re yük olmadım. Kendi adımdan, kendi kokumdan 

kokular bırakmaya çalıştım oralarda. İyi şeylerdi 

yapmak istediklerim. Duvarlara, taşlara içimden 

renkler dokumaya çalıştım. Hiçbirisinde yük etme-

dim kendimi bu yerlere. Hep bir gül yaprağı gibi kal-

maya çalıştım.

Hemen söyleyeyim eksikliğim pek de hissedil-

memiştir gittiğimde. Hep şöyle düşündüm Akif gibi 

kendi adıma: ‘Sessiz yaşadım, kim beni nerden bile-

cek ki?’

Sevgili öğrencilerim ve dostlarım.

Bir gül yaprağı taşırmaz elbette bir bardağın 

içindeki suyu. Ama bilin ki, kokusu işler o suyun ta 

zerrelerine.

Öyle ince olun ki... Öyle güzel haliniz ve hal di-

liniz olsun ki, suyu taşırmayacağınızı da herkes an-

lasın. Kapılar kapanmasın yüzünüze.

Hangi kapının tokmağına dokunursanız koku-

nuz ulaşsın içeriye kapılar açılmadan. Kapılar ara-

lansın, sürgüler açılsın kendiliğinden.

Bir dolu bardağı bir gül yaprağı taşırmaz elbet. 

Kaybı da yoktur bardağın içindeki suyun. Ama ka-

zandığı çoktur, gül kokusu gibi.
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Edebiyat

Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. Petrus Gyllius

NEDAMET
 

Ahitle mi tik zaman öncesinde.
Güzel atlar ülkesi, ana rahmimdi defterinde.

Bilmedi im diyarlard� sürgün yerim,
Ya am berrak de ildi.

Yaln�zd�m maskeli balolarda.
Ne ki huzurundan kovdu un,

Irk�m� zaptetmi ti.
 

Yoksullar�n evinde vaveyla,
Vars�llarda en kahkaha.

mbikten geçmemi ti mutluluklar.
Murdar yürekler sunak,

Pir ü pak hisler kurband�.
 

Ahvali ahsiyemdir ki:
Dünlerden, yar�nlardan s�y�rd�m cismimi,

Zanlar� ke keleri unuttum,
Malumdur, gölgeler diyar�nda muhacirlik zor,

Bilmekteyim ebedi uyuyunca
Senin varl� �na uyanaca �m�.

Tüm sözler rüzgara kar �.
Lisanlar bir tek seni anlat�r.

ler tutar sadr�m yok,
Lakin tutama �m ad�nd�r.

Adem in hatas�ndan,
Asiye nin a k�ndan dev irdim umutlar�m�.

Tut ki hamd�m
Tut ki olmak istedim.
Ben arafta zahirim,

Sen afta mahir…

Elif Camkerten
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Hukukçular Derneği

Sinema

U
nutmak De il, Ama Ha  r-
lamamak Mümkün!...

Çiçek Koparmak sterdim
Bütün Günah� Ellerimin 
Olmad� te!...
A k En Güzel Bahanesidir iirin…
Kederin, Hüznün, A k�n, Umu-
dun, Mutlulu un, Çocukça Kah-
kahalar�n Bu Kadar ç çe Geç  i 
Bir Film zledi imi Hiç Ha  rlam�-
yorum.
Bir Dakika Önce Bana Tebessüm 
E   ren Bir Sahneden, 
Bir Dakika Sonra çimi Hüzün-
le Kaplayan Bir Ba ka Sahnenin, 
Ard�ndan Umars�z, Hesaps�z De-
likanl�l�k Ç�lg�nl�klar� le Seyirciye 
de Bo  ver Hayata Dair Hesaplar 
Yapmaya Dedirten Sahnelerin Ol-
du u Bir Film…

iirin Büyülü Dünyas�ndan Küçük 
Demetler Sunarken,
nsani Gerçeklerin Kömür Karas� 

Ac�mas�zl� � Yan� ba �n�zda…
iiri Hayata Katan, Haya   iire Ka-

tan…
Bir Tomar Ka �d�n, Remington Bir 
Makinenin Hazine Say�labildi i 
Ya amlar…

Ka  ks�z Bir Sahicili i Hissedebil-
di in,
Yalan�n Misa� r Edilmedi i Dünya-
lar…

Gözleriyle De il, Kalbiyle Seven 
A �klar�n Resmedildi i
S�n�� ar�, S�n�rlar� Kald�ran Hakiki 
Sevdalar� Mümkün Gören…
Ölümle Haya   Bir arada Kendi-
ne Dost Edinebilen Koca Yürekli 
Genç Adamlar…
Behçet NECAT G L ile � lme veda 
e   m...
Sevgileri yar�nlara b�rak  n�z
Çekingen, tutuk, sayg�l�.
Bütün yak�nlar�n�z
Sizi yanl�  tan�d�.
Bitmeyen i ler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bak�  bile yeterken anlatmaya 
her eyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kald�.
Siz geni  zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi 
söylemek.
Y�llar�n telâ larda bu kadar çabuk
Geçece i akl�n�za gelmezdi.
Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vard�,
Gecelerde ve yaln�z.
Vermeye az buldunuz
Yahut vak  niz olmad�.

Av. Figen A TIM
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Sinema

Şehir inşa eder, kent ise imha. A. Hamdi Tanpınar




