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ADRES:

Ü ç küçük canın emanet edildiği bir anne olarak ve de bir hukukçu olarak 

Aile ve Hukuk hakkında söyleyeceğim çok şey var. Fakat kalemi elime al-

dığımda nereden başlayacağımı bilemedim. Bu editör yazısı şimdiye kadar en 

zorlandığım sayı oldu desem yeridir.

İki insanın evlenip dünyaya getirdiği çocukların oluşturacağı toplumun en 

küçük yapı taşı dediğimiz şeyin, yani ailenin de mayası sevgi.  Bu maya kâinatın 

da yaratılış sırrıyla aynı. 

İşte hukuk  sisteminin de bence en başta görevi bu sevgi ve saygı ağıyla oluş-

turulmuş aile kozasını korumak ve muhafaza etmek olmalıdır.

Tam da bu yüzden artık aileyi, kadın ve erkek arasındaki eşitlik söyleminin 
adaletsizliğinden kurtarmalıyız. Salt eşitlik mantığı balığın kavağa çıkmasını ya 

da bülbülün denize girmesini isteyerek aslında onlara da zulmetmek değil mi? 

Onun yerine birbirlerinin veli ve yardımcısı olduğunu hatırlatan kadim bilgiler 

yeniden yorumlanmalı. 

Aile bireylerini birbirinin hasmı durumuna düşüren yasal düzenlemeleri bu 

kozayı desteklemekten çok delen oklar gibi görüyorum. Aile Mahkemeleri adı 

bile bu hasmıyeti destekler nitelikte değil mi?

O sebeple Arabuluculuk, Tahkim gibi çözüm yöntemlerinin mahkemelerden 

önce, temeli sarsılan ve dağılma tehlikesi yaşayan ailelerde ilk durak olarak düşü-

nülmesi ve tartışmaya açılması bir gereklilik değil mi? Katlanarak artan boşanma 

oranlarına baktığımızda yeni çözüm yöntemleri ve söylemlerin gerekliliği daha 

da anlaşılacaktır.

Amerika’da bir eyalette bir aile yoldan geçerken orada oturanların ayağa 
kalktığını duyduğumda şaşırmıştım. Mâlesef boşanma oranlarındaki artış hızı 

bu şekilde devam ederse korkarım durum bizde de böyle olacak.

Aileye ilişkin hukuki mevzuatlar ve yeterlilikleri ile ilgili geniş çalışma ve ma-

kaleler iç sayfalarımızda ayrıntıları ile tartışıldı. Bu çok değerli çalışmaların arşiv-

lerde kalan makaleler olarak kalmamasını uygulayıcı ve yöneticilerin bu eleştiri 

ve çözüm önerilerine gereken değeri ve kıymeti vereceğini umut ediyorum.

Unutmamalı ki demokrasinin, sivil toplumun ve hatta hukukun hayat 
bulduğu/ bulacağı yer olması hasebiyle aslında her aile küçük bir devlettir. Bu 

sebeble Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü” az bir değişiklikle 

“aileyi yaşat ki devlet yaşasın” olarak da söylesek sanırım yanlış söylemiş olmayız.

Evlilik ve aile kurma olgusundan; gençlerin sorumluluk almaktan kaçınması, 

evlilik yaşının gelişen günümüz şartlarında ileri yaşlara ertelenmesinin doğurdu-

ğu olumsuzluklar ve boşanmaların son yıllarda çok fazla artmasının oluşturduğu 

güvensizlik ve korku nedeniyle de sanki giderek uzaklaşılıyor. Toplumun temeli-

ni teşkil eden bu nadide kurumunun, tekrar hak ettiği “bir nevi cennet” algısına 

dönüşerek AİLE’nin bu manada yeniden hayat bulması özlem ve duasıyla…

İyi “OKU”malar…

“Hikmetleri kelimelerin kalplerine indiren Allah’a hamd olsun”

Fusûsu’l-Hikem

Editör
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“Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar.” Tolstoy 

Saygıdeğer Üstadlarım ve İdeal Hukuk Dergimizin 

Saygıdeğer Takipçileri, 

04 Nisan 2015 tarihinde yapılan Hukukçular Der-

neği Olağan Genel Kurulu ile yeni dönem Hukukçular 

Derneği Başkanlığı görevini devralmış bulunmakta-

yım. Hukukçular Derneği gibi Türkiye’ye mal olmuş 

ve tüm insanlığın vicdanı olmayı hedefleyen bir der-

nekte hizmet görevi tevdi edilmesi, bizlerin omuzuna 

çok önemli mesuliyetleri yüklemiştir. 

Hukukçular Derneği, Türkiye Hukuk camiasının 

en köklü ve en önemli sivil toplu kuruluşlarından bi-

ridir. Bu bakımdan adalet ve vicdan temelli bir bakış 

açısı ile çalışmalar yapmayı ve ülkemizin hukuki, siya-

si ve sosyal meselelerine hukuk penceresinden bakan 

önemli bir kurum olmayı hedeflemiştir. Bu kurumun 

yüceltilmesi bizlerin en önemli görevi arasında olacak-

tır. Bir başka yönüyle Hukukçular Derneği; milli, ma-

nevi ve tüm insanlığın hayrını önceleyen ve bu anlam-

da çalışmalar yapan bir kurumumuzdur. Temel ilkesi, 

hak ve adaletle temelinden hareket etmek olan bu 

kurumsal yapı ülkemizin geleceğine hizmet etmektir. 

Hukukçular Derneği 1970 yılından bu yana insa-

nımızın ve milletimizin yararına çalışmalarda bulun-

muştur. Hukukçular Derneğimizin kurumsal yapısını 

güçlendirme adına, yeni dönem yönetim kurulu ola-

rak daha çok arkadaşımızın destek vereceği bir sayı 

ile yola çıkma kararı alınmıştır. Bu anlamda 26 kişilik 

yönetim kurulu ve 6 kişilik denetim kurul arkadaş-

larımızla Hak’ka hizmet düsturuyla çalışmalarımıza 

başlamış bulunmaktayız. Tabi sadece yönetim kurulu 

ile sınırlı olamayan çok fazla gönüllü arkadaşlarımız 

bu hizmet kervanının fertleri olarak bulunmaktadır. 

İdeal Hukuk Dergi ekibimiz önemli çalışma arkadaş-

larımızdan oluşmaktadır. 

Dergimiz, editör Av. Şebnem Taşan Kurt hanıme-

fendi ve yayın kurulumuzun üstün gayretleri ile yeni 

bir sayı ile daha güçlü ve daha azimli bir şekilde hu-

zurlarınızdadır. 

Hukukçuların, sadece dilekçeler arasına sıkışmış 

bir hayatı olmadığını, bunun yanında zaman zaman 

edebi ve fikir yönünün de ağır bastığı bir dergi var 

olduğunu ispatlandığını ifade etmek istiyoruz. İdeal 

Hukuk dergimiz, hukuk camiasındaki çok önemli 

bir açığı kapatmaya talip olmuştur. Başlarken, adıyla 

müsemma bu derginin, hukukçulara ulaştırılmasında 

gayretleri olan tüm Dergi Ekibimize teşekkür etmeyi 

bir borç biliriz. Yine yazılarıyla katkı sunan ve oku-

yarak dergimizi kıymetlendiren tüm hukukçu ve gö-

nüldaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz. 

Vira bismillah… 

BAŞKAN’DAN

Av. Menmet SARI
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“Ahlak bir insanın sevmediği bir insana karşı kurduğu otoritedir.” Oscar WİLDE

2010 Yılından itibaren sürdürdüğüm Hukukçular 

Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini ve 2011 yılından 

beri yürütmekte olduğum Hukukçular Derneği Baş-

kanlığı görevini Nisan ayı içerisinde yapacağımız Ge-

nel Kurulumuzda bırakıyorum. 

Göreve gelirken belli bir planlama dahilinde ça-

lışmalar yaptık. Bu güne kadar yaptığımız çalışmaları 

özellikle üç önemli grupta topladık ve yapmaya çalıştık. 

Öğrenci çalışması, il temsilcileri ve de hukuki yayınlar.  

Öğrenci çalışmaları derneğimiz açısından çok 

önemli bir çalışma. Geleceğe dönük olmazsa olmazı-

mız. Şu anda İstanbul’daki tüm üniversitelerde ve de 

Anadoludaki birçok hukuk fakültesinde derneğimiz 

tanınır ve de programları takip edilir oldu. 

Bu çalışmalar neticesinde öğrencilere dönük bir 

dergi olan “Doktrin” Marmara Üniversitesindeki öğ-

renci kardeşlerimiz tarafından ilk sayısı yayına hazır-

lanmıştır. Doktrinde çok yakın bir zaman içerisinde 

kendi kulvarında önemli bir boşluğu dolduracak ve 

hukuk dünyasına hem yeni bir bakış açısı hem de yeni 

kalemler kazandıracaktır.

Üniversitelerde yaptığımız programlar gençlik bi-

rimlerimizin organize ettiği bizlerin destek olduğu 

programlardır. Şu ana kadar onlarca program yaptık. 

Farklı farklı üniversitelerde genelde o üniversite bünye-

sinde kurulu bulunan hukuk kulüpleri ile ortak prog-

ramlar yaptık.yeni dönemde her üniversitede öğrenci 

arkadaşlarımız kendi kulüplerini kuracak ve üniversi-

telerde daha fazla program yapma imkanımız olacak. 

Tüm üniversitelerden arkadaşlarımızla yaptığı-

mız ve bu dönem 3.sünü gerçekleştirdiğimiz “Hukuk 

Okulu” programı bu yıl “3 kıta tek söylem adalet” 

başlığı ile 6 hafta sürdü. Yoğun katılımla gerçekleşen 

program sadece katılanlara değil katılamayanlara da 

ulaşması için kitap haline getirilip en kısa süre içeri-

sinde basılacak. 

Öncelikli olarak Türkiye’de akabinde ise tüm dün-

yada olmak üzere Hukukçular Derneğini, hukuk ala-

nında her platformda düşüncelerini ifade edeceği bir 

yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bunun için de yapılma-

sı gereken önce Anadolu topraklarında daha sonra ise 

tüm dünyada aynı ideallere sahip hukukçular için Hu-

kukçular Derneğini ortak bir platform yapma gayemi-

zi bizden sonraki arkadaşlar gerçekleştireceklerdir. Bu 

bağlamda önce Kütahya’da akabinde ise İstanbul’da il 

temsilcilerimizle toplantı yaptık. Mart ayı içerisinde 

il temsilcilerimizle eş zamanlı olarak ilk basın açık-

lamamızı yaptık. Hedef en kısa zamanda Hukuk Fa-

kültesi olan tüm illerde şubelerimizi kurmak. İlk yurt 

dışı temsilciliği için Almanya’da yaptığımız görüşme-

ler sonucunda temsilcilimizi belirledik. Hukukçular 

Derneği olarak hedefimiz hukukun her alanında ve 

hukuk konuşulan her platformda olmak, fikirlerimizi 

ifade etmek. 

Ve İdeal Hukuk…

İdeal Hukuk bizim yayın anlamında ilk göz ağrı-

mız. Çıktığı ilk günden itibaren uzun ömürlü olması 

için uğraşıyoruz. Her sayıda onlarca kişinin emeği var. 

Emek ile emeği bekleyenleri buluşturmak için yöne-

tim olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Netice iti-

bari ile geldiğimiz noktada İdeal Hukuk, hukuk dün-

yasındaki yerini almaya başlamıştır. İnşallah ilerleyen 

sayılarla birlikte hak ettiği yere de gelecektir. 

Son söz. Başkan olarak son sözüm hakkınızı helal 

ediniz. Görev yaptığım süre içerisinde hakkını verme-

ye çalıştığım bu onurlu görevi bırakırken görev süre-

miz içerisinde çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşek-

kür ediyorum. Onların katkıları, emekleri sayesinde 

son 5 yılda bir çok faaliyet yaptık. Bundan sonra da 

hak temelli çalışmaların tesisi için Hukukçular Der-

neği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sadece görev 

yaptığımız süre değil kurulduğu 1970 yılından itiba-

ren görev almış tüm hukukçulara teşekkür ediyorum. 

Ahirete intikal eden tüm hukukçulara Allah (cc) rah-

met diliyorum. 

Avukat meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar günü-

nü kutluyorum.

Saygılarımla… 

VEDA EDERKEN
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A ile toplumun te-

melidir. Doğru-

dur amma bu bir gerçek 

yargısıdır. Temel sağlam 

değilse bina da sağlam 

değildir. Sağlam olma-

yan temel üzerinde sağ-

lam bina yükselmez ve 

“nasılsanız öyle yöne-

tilirsiniz” gerçeği ken-

disini gösterir (Hadis-i 
Şerif).

Aileyi toplum ağacı-

nın kökleri olarak görmek belki de daha doğru 

olur. Kök başlangıçta sağlam olsa da gövdenin 

fesadı köke de sirayet eder. Bazen de kök bozu-

lur ve gövdeye de geçer. 

Toplumumuzda ailenin durumu nedir?

Kadın ve töre cinayetleri sağlık belirtisi değil-

dir, kökün fesadını gösterir. Kökün bozulması 

da gövdenin yüz yıllar boyunca bozulmasından 

ileri gelebilir. Ağaçkakan siyasiler ve reformcular 

iyi şeyler yapmış görünürler. Ancak gövdedeki 

kurtların tamamen ortadan kalkmasını istemez-

ler. Çünkü bütün ağaçlarda artık kurt kalmaz-

sa, bu onların zararınadır. Budamacı siyasiler 

de bazen hiçbir bilgi ve ustalıkları olmaksızın 

dalları öyle budarlar ki 

artık gövdeden de hayır 

kalmaz. Odun olarak 

kullanılması gerekir. 

Ağacın suya ihtiyacı 

vardır. Ancak suyun da 

ağacın köklerine zarar 

vermeyecek su olma-

sı gerekir. Bu su Tabii 
Hukuk’tur. Bu su ile 

beslenen ağaç kurumaz. 

Tabii Hukuk’un kaynağı 

ilahi sevgidir. 

Anayasalar güzel sözler içerebilir. Ancak, bu 

güzel sözler kağıt üzerinde kalırsa neye yararlar? 

Kavurucu kuraklığa yol açılmış se, Anayasa’da 

“ağaç suya muhtaçtır” yazsa bile ne yararı olur? 

Ağaçkakanlar, bilgisiz budayıcılar ve balta-

cı oduncular, keçiler ağaçlara saldırır. Toplum 

ormanında Tabii Hukuk değil Orman Kanunu 

yürürlükte ise, bunlar iyi niyetli ve bilgili or-

mancıları engellerler. 

Aile Hukukumuzda bilinçli ve Tabii Hukuk’a 

uygun bir gözden geçirmeye muhtacız. An-

cak bunu gerektiği şekilde yapmaya kalkışan-

ları ağaçkakan gagalar, keçiler kovalar, bilgisiz 

budayıcılar ve oduncular da gereğinde işlerini 

AİLE DÜŞÜNCELERİ
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“Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir.” Sokrates

bitirirler. Bilgisiz budayıcı ve oduncuların bir 

kısmı, “bre gerici!” diye sayha koparırken mu-

vazaalı müttefikleri olan diğer bir kısmı da “bre 

din düşmanı! Dört kadın alma, cariye edin-

me gibi şer’i haklarımıza ne karşı çıkarsın?” 

derler. Bu çok sesli koroyu dinleyen gafiller de 

“oh ne güzel çoğulculuk!” derler.

Bu konuda yazmaya kalemim hevessiz! 

Çok sesli koronun iki kanadından da itirazlar 

başlar. 

Oysa yazmak vazifemizdir. Kadın ve töre ci-

nayetlerinin sebeplerini ahlakçılar, hukukçular, 

toplumbilimciler, ruhbilimciler işbirliğiyle in-

celemelidir. Medeni Kanun’un Aile Hukuku’na 

ilişkin hükümlerini incelemeden Batı’daki de-

ğişiklikleri taklit yolunda ne zaman aklımız ba-

şımıza gelecek?

Örnek verelim; Bir kimsenin ana ve babası, 

kendisine bakmış olan bir kız kardeşi varken, 

evlâd edinmeyle bunları mirasdan yoksun bı-

rakmak iyi bir düzenleme midir?

Evlâd edinme söz konusu olmasa bile, Özel-

likle; fedakâr kız kardeşinin saklı payı kaldı-

rıldığı için, son yıllarında veya günlerinde bir 

“fettane” ye kapılarak evlenen kimse kardeşini 

mirasdan tamamen yoksun kılabilmeli midir? 

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak, önce bir karar 

verelim. Koroya aldırmaksızın, Tabii Hukuk’a 

uygun bir Medeni Kanun için çalışmaya ha-

zır mıyız? Yoksa bir “uslu çocuk ödevi” mi 

yazmak istiyoruz? “Ödev” yazmayıp da ödev 

yapmak istiyorsak gerek Evlilik, gerek Soybağı 

Hukuku’nu ve ardından da Aile Hukuku’nun 

diğer konularını gözden geçirmeli, maalesef 

Tabii Hukuk’dan sapan Batı mevzuatını örnek 

alacak yerde örnek olacak bir Aile Hukuku 

temel kurallarına sahip olmalıyız. Aileyi ko-

ruduğumuz iddiası ile eşcinsel birlikteliklere 

“evlilik birliği” demeyip terim cambazlıkla-

rına sapmanın yararı olamaz. Bu tehlike kapı-

mıza dayanmıştır. Ardından bu birlikteliklere 

“çocuk edinme” imkânı tanınması gelecektir. 

Böylece gelecek nesillerin de fesada uğratılması 

kapısı açılacaktır. Bir fesad başka fesadın yolu-

nu açar. Ardından da “Sperm Bankası’ndan 

yararlanılarak taşıyıcı anne sözleşmesi yapma 

imkânı evlilik birliklerine de tanınacaktır. 

Ben bu “hamle” lerin yolunu açacak olan 

“Avrupa Topluluğu’na Giriş”i artık istemiyo-

rum. 

-
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Ailenin

K uranı Kerim de insanın hikayesi Hz 

Adem’in ailesi ile başlar. BaşlangıçtaHz 

Adem ve eşi Havva’dan ibaret iki kişi olarak gö-

rülen aile dünyaya kovulmalarının ardından iki 

çocukları ile birlikte dört kişidir.

Her ne kadar zamanımızın ders kitaplarında 

ve diğer yayınlarda aile anne baba ve çocuktan 

müteşekkil  üç kişilik sos-

yal bir yapı olarak tarif 

edilsede gerçek böyle de-

ğildir.

Her şeyden evvel anne 

baba ve çocuk lafzındaki 

çocuk kelimesi şuurlu ola-

rak seçilerek kullanılmış-

tır. Çocuklar yerine çocuk 

kelimesinin tercih edilme-

sinin sebebi çocuğun bir 

tane olmasının icabettiği-

ni, doğru tercihin bir adet 

çocuk olduğu anlayışını 

zihinlere kazımaktır. Bir 

çocuk uygulaması bu gün sadece Kızıl Çin’de 

vardır. Kanunen ikinci çocuk sahibi olmak ya-

saktır, bu yasağa uymayanlar ağır cezalara maruz 

kalmaktadır. Bu günkü Çin de dayı, hala, amca, 

teyze kelimeleri kullanılmız. Çünkü bu kavram-

ların yaşanan hayatta karşılığı kalmamıştır, doğan 

bir çocuğun annesinin ve babasının- kız veya er-

kek - kardeşi yoktur.

İnsanlık tarihi boyunca, gerek göçebelik dö-

neminde gerekse toprağa bağlı yerleşik düzen 

döneminde, onbinlerce yıl aile geniş anlamıyla 

yaşanmıştır.

Aile kavramı içersinde anne, baba, büyük 

anne, büyük baba, çocuklar ve torunlar vardı. 

Aile denince bu geniş manasıyla anlaşılıyordu. 

Ferdin ekonomik olarak ihtiyaçlarının karşılan-

ması ve ruhsal olarak güvenliğinin sağlanması 

geniş aile içinde çözüme 

kavuşuyordu.

İnsanın toprağa bağ-

lanma devriminden çok 

uzun asırlar sonra yaşadı-

ğı sanayi devrimine kadar 

geniş ailenin sürdürülebi-

lir bir yaşam tarzı olduğu 

görülmektedir.  

Ekonomik ve fiziki 

olarak güçlü kas yapısına 

sahip anne ve babanın dı-

şındaki aile unsurları ara-

sında ahenkli bir denge 

kurulmuştu. Kas gücünü 

kaybederek üretme kabiliyetini yitiren yaşlılar 

bir kenara itilmek yerine torunlarını ile meşgul 

olarak çok önemli bir fonksiyon ifa ediyorlardı. 

Torunları görüp gözetirken yıllar içinde kazan-

dıkları tecrübelerini torunlarına aktarmak sure-

tiyle onları geleceğe “emin ellerde” hazırlıyordu.

Bu durum sanayi devrimine kadar sürdü.

Sanayi devrimi ile birlikte ihtiyaç kadar üre-

tim yerine tüketim için sürekli üretim anlayışı 
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“Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.” Hasan-ı Basri 

ile birlikte geniş aile yerini çekirdek 

aile’ye bırakmak zorunda bırakıldı. Zo-

runda bırakıldı zira bu seçim insanın bir ter-

cihi değildi.

Sürekli üretim ve tüketim için üretim an-

layışında kas gücünü yitirmiş, üretim kapasi-

tesi olmayan yaşlılar ile çocuklar üretim hattında 

çalışan anne babaya ayak bağı oluyordu. Üreti-

min aksamasına sebep oluyordu. Bunun için sa-

nayi toplumu aile modelinde yaşlılara ve çocuk-

lara yer ayrılmamıştır. 

Toplumu yönlendirmek ve şekillendirmek 

maksadıyla okul kitaplarında ve basında çekir-

dek ailenin ideal aile tipi olduğu fikri ısrarla iş-

lenmeye devam edilmektedir.

Sözünü ettiğimiz toplumu yönlendirme ve 

şekillendirme çalışmalarının hedefi Batı’ya göre 

Doğu ve  güney yarım küredeki fakir ve eğitimsiz 

toplumlardır.

Amerika ve Avrupa için “çocuk sayısı” mesele-

si tamamen farklıdır. Patronlar kendi ülkelerinde 

çocuk sayısını artırmak ve nüfusu gençleştirmek 

için doğum teşvikleri vermektedirler. 

O halde çocuk sayısı konusundaki bu iki an-

layıştan birinin yanlış olması gerekmektedir

Geleneksel geniş aile bizim kanunlarımız tara-

fından da reddedilmektedir.

Şöyle ki: Eşlerden birinin anne ve babasıyla 

yaşamak istemesi diğer eş açısından boşanma se-

bebi sayılmaktadır.

Bu gelişme aynı zamanda yaşlıların ve çocuk-

ların yalnızlaşması problemini de beraberinde 

getirdi. Yalnızlık katlanılabilir bir dert değildir.  

Yalnızlık yaşlılar yurdu, huzurevleri ve kreşler 

gibi tedbirlerle giderilmeye çalışılmış ancak he-

nüz bir çözüme kavuşmamıştır. Her huzurevi 

ve kreşte onlarca yaşlı ve çocuğun dramatik 

hikayesi yaşanmaktadır.

İnsanlık henüz çekirdek aile problemini çöz-

meden, yaşlılara yer bulamadan, fabrikalara kreş-

ler açamadan elektronik devrimi yaşadı. Elekt-

ronik devrimle üretim azmanlaşarak arttı. Ama 

insanın yalnızlığı bir kat daha arttı. Çekirdek aile 

aranır hale geldi çünkü çekirdek aile de parça-

lanmıştı çünkü evlenen her beş çiftten ikisi boşa-

nıyordu. Böylece aile kavramındaki insan sayısı 

teorik olarak ikiye düştü, anne çocuk veya baba 

çocuk.

Üretip tüketmekten başka şey düşünmeyen 

insanlığın çektirdiği son fotoğrafta annesi ve ba-

bası tarafından terkedilen çocuklar, huzurevle-

rinde ölümü bekleyen yaşlılar görünmektedir. 

Ülkemizde Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki 

facialardan sonra denenen yetim evleri projesi de 

yüz güldürmemiştir. Çocuk Esirgeme Kurumla-

rındaki facialar yetim evlerinde farklı şekillerde 

devam etmektedir.

Onun için insanlığın on milyonlarca yıllık tec-

rübesi olan geniş aile kavramına geri dönülme-

lidir.

Bitirirken, namazda okuduğumuz sureleri 

bana birlikte yaşadığımız büyük babaannem (ba-

bamın babaannesi ) tarafından, gece, yatarken 

uykudan önce  öğretildiğini itiraf etmek isterim.
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HAYIRDIR! YOLCULUK NEREYE?

V akıa o ki, bu ülke, bir on senedir çok kat-

manlı, yönlü ve neticeli bir serüvene dümen 

kırdı, yol alıyor. Geçmişin kadrolu çeperleri mer-

keze aktı, akmaya devam ediyor. Bu durum, siyasi 

olmanın ötesinde sosyolojik altüst oluşları bera-

berinde getiriyor. Peki soru şu; civardan merkeze 

gelenlerin merkezde oluşa dair fikrî, ahlâki, fıkhî, 

estetik altyapısı ve derinliği nedir?  Siyasi yönetme 

hali aynı zamanda “fikri ve medenî liderlik” ihtiva 

ediyor mu? Bir vakittir derekesi iyiden iyiye artan 

toplumsal yarılma ve kopmaların tahlilinde bu nok-

ta merkezî bir yerde duruyor.

Rejimce ötekileştirildiğinden devlet gücüyle 

merkeze yaklaşmaları engellenen “kitle” ile bunun 

“ucu” konumundaki kadrolar, 40 yıllık düşmeli-

kalkmalı bir politik tecrübeden sonra nihayet mer-

keze gelebilince merkez-çevre ilişkisini yönetecek 

olan yekün sermayeleri ilk kez bu denli görünür 

oldu ve doğal olarak teste girdi. Testin kimi neti-

celerinin başarı mı yoksa değil mi olduğu tartışılır 

olmakla birlikte asıl ihtiyaç ve mihengi oluşturan 

devlet-toplum/dindar-dindar olmayan arasındaki 

mevcut ilişki biçimlerini köklü surette reddedip ye-

niden inşa etmeyi sağlayacak olan “âsil, derin, şâmil 

ve nefes aldıran bir fıkıh” var etme konusundaki 

başarısızlık inkâr edilemez. Yine de inkâr eden olur 

ise bu yazının naylon beyinleri zaten hiç muhatap 

almadığı bilinmelidir.

Bu başarısızlıkta, “kır kökenlilikten” mütevellit 

bilgi ve tecrübe yoksunluğunun payı açık. Fakat 

bunu müdrik olmamak bağışlanamaz. Diğer bir 

bağışlanamaz ise; gündelik hayata dair sıradan, ba-

sit fakat boy ölçüsü veren, bireysel baz donanımda 

zaten mevcut olması gerektiği için derin bilgi ve 

tecrübe maliki olmayışın mazeret kabul edilmediği 

hallerde sergilenen muhakeme ve tercihlerdir.   
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“Milli ahlâk olmayan yerde millette medeniyette olmaz.” Ziya Paşa

Doğrusu şu ki; konfor bitti, sepet açıldı. İtilmiş-

likten sebep göz önünde olmayışın yarattığı saklan-

ma ve saklama imkânları artık yok. Şimdi; biri içe 

diğeri dışa doğru iki ayrı saydamlaşma söz konusu. 

Sepetin içinde neler olduğu ve neler olmadığı or-

taya çıkıyor. Bu bir kaçınılmazlık idi zaten. Sade-

ce zaman meselesiydi. Ve şimdi dostun düşmanın 

karşısında. Birikmiş ve birikmekte olanların neler 

olduğunu hep birlikte görüyor yaşıyoruz.

Yıllanmış sistemik mağduriyetlerin, ilk fırsatta 

nasıl olup da (mal bulmuş) mâğribîliğe dönüşebil-

diği hayretlik. Bu hal, kaçınılmaz olarak mağduri-

yetin içini dolduran ruh halinin sahiciliğini sorgu-

latır. Nitekim, olan da böyle bir şey herhalde. Tüm 

ezberler, önkabuller, peşin hüsn-üzanların tedavül-

den kalktığı fakat yerine ne konacağının bilinme-

diği bir devre erdik. Hikâye devam ediyor. Giriş az 

çok belli de, gelişme ve sonuç merakı herkesi sar-

mış halde. Takipteyiz merkez!

“Havza” içre STK’ların, gerek kendi ve gerekse 

buralarda yer tutanlar itibariyle; konum, iş ve söy-

lemlerin hiç olmadığı denli araçsallaştırıldığı, fikir 

akrabalığı içinde olunan siyasal iktidar ile doğru 

ilişki kurma tanımının yalnızca onu kayıtsız şartsız 

takibe indirgendiği, alınanlar yahut alınması umu-

lanlar karşılığında kendini dayatan ikazların yutku-

nulduğu, hiç bitmeyen olağanüstü hallerden neşet 

eden himaye düşüncesinin hak ile tavsiyeleşme lazı-

mesini tatbikattan kaldırdığı, iyi ilişki semerelerinin 

kimi vicdanları körleştirdiği, alenen varlık doğası ile 

çatıştırıldığı, fikri meşruiyete haiz olma şartının bir 

yüke dönüştüğü, William Wallace gibi konuşup İs-

koç varis Bruce gibi eylemenin vasata oturduğu, her 

daim adil şahitler olma farz-ı ayn’ının zaman dışına 

itildiği, üç günlük mevcut hiç bitmeyecek zehabıyla 

yakın ve uzak geçmiş hafızanın çöpe atıldığı, kü-

reye ve bölgeye dair büyük okuma ve tedbirlenme 

eksiğinin farkedilmediği, devletin benzeşirken as-

lında daha fazla benzeştirdiğine dair kadim bilgi ve 

tecrübenin zihinsel uyuşma ve mayışma sendromu 

sebebiyle ıskalandığı, göreli-dönemsel iktisadi kon-

forun küresel finans politikalarıyla bir ilişkisinin var 

olup olmadığının sorgulanmadığı, sistemdışı-yapı-

sal-milli-üretim merkezli ekonomi politikaları üre-

tilmeksizin bu konforun sürdürülebilir olduğundan 

şüphe dahi edilmediği, sistemdışına çıkmaya teves-

sül etmenin yakın ve uzun vadeli siyasi-ekonomik 

maliyetlerinin hesaplanmadığı, mevcut ekonomik 

büyüme denilenin aslında küresel kararlar icabı 

borçlanmanın kolaylaştırılması ile buna bağlı tü-

ketim artışından ibaret olduğunun ve bu sebeple 

her an büyük bir felakete dönüşebileceğinin akla 

getirilmediği; ekonomik istikrarın siyasi istikrara 

bağlı olması hasebiyle siyasi istikrarın önündeki en 

büyük engel olan Kürt Meselesi’nin hak ve adalet 

temelinde derhal çözülmesi gerektiğinin, bunun ise 

havale mantığı ile değil ancak ve ancak Kürt tara-

fının en az rezervli olduğu dindar nüfus başta ol-

mak şartıyla tüm toplumsal katmanların iki asırdır 

hücrelere nüfuz etmiş olan ittihatçı kodlardan arın-

mış yepyeni bir zihinle sahici-aktif-risk üstlenen ve 

maddi-manevi bedel ödemeye hazır oluşu da içe-

ren bir yüksek şuur altında katılımı ile mümkün 

olabileceğinin fikredilmediği, hulasa esasen son iki 

asırdır bu topraklara kendi kaderini tayin hakkı ta-

nımayan, sofistike ve üstün yol ve yordamlar sahibi, 

doğunun batısında yerleşik zeki ve zinde güçlerin 

galip halin devamı için bizden daha çok çalıştığının 

ve onların yol ve yordamları ile onların geçilemeye-

ceğinin idrak edilmediği… bir dönemi yaşıyoruz. 

Bu yüzden işlerimizde bereket eksik. Bu mevzua 

adamakıllı eğilsek ne iyi olur aslında!

-

-

-
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“Havza” içre hukukçuların 

manzara-ı umumisi ne ola? Yeni bir 

mefkurenin hukukla yani fıkıhla 

mümkün olabileceğini, dirilişin bu 

yüzden en çok hukukçu emek, me-

sai ve disiplini gerektirdiğine ayık 

olduğumuzu söylemek zor. Bu cihet 

bir tarafa, ekmek yediğimiz hukuka 

sırtımızı döndük. Hukukla bağımız 

bu yana taşıdığı akçeye endeksli hale 

geldi. Ekseriyet ortadaki çorbaya 

bir kaşık fazla sallamanın peşinde. 

Kurumlarımız kestirmeden nahak 

ikbale zıplatan yaylıya döndü. Deli 

rüzgârlarda şuursuzca savrulur ol-

duk. Telif efkâr istihsali hak getire. 

İrfan ve hikmetin yerinde yeller es-

mekte. İstiflediklerimiz acı çekme-

mize mani herhalde! Acı duymamızı 

sağlayan sinirlerimiz bizi terk mi etti 

yoksa acı duymamızı engelleyen bir sarhoşluk içre 

miyiz…?

Bir vakittir ülkede hukuk ve yargıya dair kıya-

metler kopar fakat dâhili mecralarımızda gündem 

bile olmaz. Yargıya güven endeksinin % 20 ile dip 

yapmasında bizim hiç mi kabahatimiz yok? Bu ne 

hal ve vaziyettir? Siyasal iktidara yüzeysel destek 

atışları dışında topluma ne söylüyoruz? Yargının; 

onun bunun eline geçip duran, sahibince kişneyen, 

her renkten ittihatçı kafa menşeli sosyal mühendis-

lik projelerine yahut sınıfsal üstpolitik kavgalara 

meze yapılan, liyakatsizliği aidiyetler sebebiyle bu-

har eden ve hatta bazen payeye bile çeviren, varlık 

sebebine aykırı şekilde kamuya değil de devlete ait 

bir alan ve işlev olarak kodlanan, bu sebeple her 

daim milletin yanında değil tepesinde konumlanan, 

bazen bir çakaralmaz bazen de bir bazuka kıvamın-

da silaha dönüşen, her vaktin devletince millete 

özgüvensizlik aşılama için araçsallaştırılan… hal ve 

vaziyetinden sıyrılıp amasız fakatsız, kemsiz küm-

süz, şartsız şurtsuz şekilde sadece milletin kıymetli 

bir malı haline gelmesi gerektiğinde hemfikir isek 

amelimiz nerede?

İtilmiş zamanlarımızdaki fikir üretimlerimize 

ne oldu? Yeniden mi itilmeliyiz, ne bekliyoruz? 

Yeni hallerimiz üretme mükellefiyetimizi kaldırdı 

mı, nedir? İklim bu kadar mı çorak olur? Her ha-

lin ameli bir ekindir nihayet misli hasadı olur. Bu 

ekinden ne hasat bekliyoruz? Loto oynayacak lük-

sümüz mü var? Hafazanallah olur a gene itilir isek 

bu kez masumiyetimiz de yok farkında mıyız? Peki 

ya ömrünü DİRİLİŞ’e vakfeden Şair’in hiç mi hakkı, 

hatırı yok? Hey sen, hayırdır! yolculuk nereye? To-

parlanın başka gidecek yurdumuz yok! Toparlanın 

Diriliş gerek! 

-
-
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“Sâde bir sözdür, hikmetlerin en mücmeli: Tek halâs imkânı var: Ahlakımız yükselmeli.” Mehmet Âkif Ersoy

AİLENİN KORUNMASI İÇİN 
ALINABİLECEK TEDBİRLER

A ile kavramının, zaman içinde, farklı tanımları 

yapılsa da bu kavram en kapsamlı şekilde bir 

soydan gelenleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

Dar anlamda ise anne, baba ve çocuklardan olu-

şan birliğe aile denilmektedir.Bunun yanında geniş 

anlamda ana, baba, çocuklar ve kan bağıyla bağlı 

hısımlar, sıhrî hısımlar ve sözleşme ilişkisi ile bir 

arada yaşayan işçi, hizmetli 

gibi kimselerden oluşan aile de 

Türk Medeni Kanunu tarafın-

dan “aile reisliği” başlığı altın-

da düzenlenmiştir.

Aile kavramına yasa koyu-

cunun nasıl bir anlam yükledi-

ğini, Kanun’dan anlamak pek 

mümkün olmasa da; gerekçe 

bu konuda bir fikir vermeye 

uygundur. Gerekçede kulla-

nılan “Ülkemizin büyükanne, 

büyükbaba, anne, baba ve to-

runların birlikte yaşadığı ge-

leneksel geniş aile sisteminden 

hızlı sanayileşme ve buna paralel olarak şehirleş-

meyle birlikte çekirdek aile tipi dediğimiz anne, 

baba ve çocuğun oluşturduğu dar aile tipine doğru 

yoğun bir gidiş yaşanmıştır.” ifadesiyle, yasa koyu-

cunun sadece geniş değil; en geniş anlamda aileyi 

de kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Aile, toplumu oluşturan en küçük sosyal grup-

tur. En küçük (çekirdek) aile ise karı-koca ve varsa 

evlenmemiş çocuklardan oluşur.Anayasamıza göre 

“Aile, Türk toplumunun temelidir” (m. 41).

Kur’ an-ı Kerim’de aile ile ilgili yüz civarında 

ayet yer alır. “Aile” kavramı Kur’ an’da ana baba, 

akraba, ehil, zevc,zürriyet kelimeleriyle ifade edil-

mektedir (Mesela bkz. Kur’ an2/215, 4/36, 6/151, 

13/38, 16/90, 17/23). Kur ’an 

da evliliği ve evlilik sözleşmesi-

ni ifade eden kelime ise “nikah” 

terimidir. (Mesela bkz. Kur’an  

2/221, 230, 4/3, 22-25). Bu-

nun yanında Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in hadislerinde de aile 

hayatına ilişkin önemli oranda 

hadisin yer alması İslam dini-

nin evliliği önemsediğini ve 

teşvik ettiğini göstermektedir.

Devlet yapısının örgütlen-

mesi ile hukuk kuralları haya-

tın her alanında uygulamaya 

konulmuş ve ailenin de hukuk 

düzeni içine girmesi sağlanmıştır İlk zamanlardaki 

ailenin üzerine düsen pek çok görevin, devlet ta-

rafından üstlenilmesi ile birlikte ailenin işlevinde 

önemli ölçüde azalma olmuştur. Zaman içinde fark-

lılaşan şartlar nedeni ile ailenin ilk zamanlardaki 

yapı ve işlevinde değişiklikler meydana gelse dahi 
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neslin devamı, çocukların yetiştirilmesi, kişilerin 

topluma kazandırılması, düzeni koruyan sosyal 

mekanizmaların sürdürülmesi ancak sağlıklı ailele-

rin varlığına bağlıdır. Aile toplumun en küçük an-

cak en temel birimi olduğundan, toplumun sağlıklı 

bir şekilde gelişmesi, ilerlemesi, toplumsal huzur ve 

barışın sağlanabilmesi açısından sağlam temellere 

dayalı ailelerin varlığı son derece 

önemlidir.

20 Mart 2012 tarihinde yürür-

lüğe giren 6284 sayılı Kanun’un 

adı “Ailenin Korunması ve Kadı-

na Yönelik Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun” başlığını taşısa da, 

Kanun’da Ailenin Korunmasına 

yönelik maalesef tek bir maddelik 

düzenleme dahi mevcut değildir. 

Öyle ki, Kanun’un amacını orta-

ya koyan 1. Maddesinde dahi Aile 

kavramı veya bu yapının korun-

masından bahsedilmemektedir.

Ailenin Korunmasına dair 

mevzuatımızda Türk Medeni Ka-

nun’unda “Evliliğin Genel Hü-

kümleri” bahsinde bazı düzen-

lemeler mevcut olmakla birlikte, 

bunlarda son derece tahdidir.

Medeni Kanun Aile Hukuku-

na egemen olan ilkelerin ışığında 

evlilik birliğinin zaman zaman sar-

sıntılar geçirmesi, dağılma tehlike-

siyle karşılaşması olasılığı karşısın-

da çeşitli önlemler öngörmüştür.

Gerçekten eşler arasında ilişkiler ne kadar iyi 

olur, evlilik birliği ne kadar dirlik ve düzen içinde 

bulunursa, toplumdaki barış ve huzurda o ölçüde 

artar. Bu amaçla Medeni Kanun 195.maddesi, Ev-

lilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine ge-

tirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir 

konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde, bundan 

etkilenen tarafın hakimin müdahalesini isteyebile-

ceğini öngörmüştür. Böylece hâkimin alacağı ön-

lemlerle, aile yaşamının iyileştirilmesi sağlanacak ve 

ortak yaşamları bozulan eşlerin boşanma veya ayrı-

lıklara gerek  kalmaksızın menfaatleri korunacaktır.

Bu çerçevede, örneğin birlikte yaşamayı ne-

redeyse olanaksız kılan, birliğin 

mutluluğu ve huzurunu tehlike-

ye düşüren bir iş veya meslek se-

çimi ve yürütülmesi, haklı neden 

olmaksızın aile konutuyla ilgili 

işlemin yapılmasına izin verilme-

mesi; çocukların bakım, gözetim 

ve eğitilmesinde özen gösterilme-

mesi, birliğin giderlerine katılma 

yükümlülüğüne uyulmaması du-

rumlarında hakimin müdahalesi 

istenebilecektir.

Medeni Kanun’da hakim tara-

fından alınabilecek önlemlerin ba-

şında, kusurlu olan eşe aile görev-

lerini yerine getirmesi için uyarıda 

bulunmak gelir (MK.m.195/II). 

Hâkimin başvurabileceği önlem-

lerden biri, ortak yaşamın devamı 

yüzünden, eşlerden birinin sağlığı-

nı ve şöhretinden veya ekonomik 

durumunun ciddi olarak tehlikeye 

düşmesi halinde ortak yaşama ara 

verilmesi yani eşlerin ayrı mesken 

edinmeleridir ( MK m.197)

Birlikte yaşamaya ara verilme-

si haklı bir nedene dayanıyorsa, 

hâkim, eşlerden birinin istemi 

üzerine birinin diğerine yapacağı 

parasal katkıya, konut ve ev eş-

yasından yararlanmaya ve eşlerin 

mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır. Eşler-

den birinin diğerinin canını, sağlığını, onurunu teh-

likeye düşürmesi,diğerine veya aile bireylerine karşı 

şiddet uygulaması, toplum içinde utanç duymasına 

neden olması gibi haller, haklı nedenlerdir.

Hâkimin başvurabileceği bir başka önlem ise, 

ailevi görevlerini yerine getirmeyen kocanın borç-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
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lularına ödemenin kadına yapılmasını öngörmektir 

( MK m. 198)15. Hâkimin alabileceği önlemler yal-

nızca bunlar değildir. Hâkim kadının temsil yetkisi-

nin sınırlanmasına, kocanın veya kadının haricine, 

çocukların taraflardan birine verilmesine de karar 

verebilir (MK.199-200)

4320 sayılı Kanun’un uygulamaya cevap verme-

diği düşünülerek, kadınlara yönelik şiddet eylem-

leri konusunda Türk yargısının AİHM tarafından 

“esefle ve şaşkınlıkla” karşılanan kötü uygulamala-

rının teşhir ve tescil edilmesiyle, 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun 8 Mart 2012 tarihinde (Dünya Kadın-

lar Gününde) TBMM’nde kabul edilerek, 20 Mart 

2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6284 sayılı Kanun uy-

gulama kapsamı ve Kadına 

yönelik şiddetin önlenme-

sinde alınacak tedbirler 

bakımından önemli ölçüde 

genişlemiş, uygulamadaki 

birçok aksaklık giderilme-

ye çalışılmıştır. Bu anlam-

da Kanun’un olumlu yön-

leri şöyle sıralanabilir.

4320 sayılı Kanun’da-

ki şiddetin tanımında 

aile bireylerinden birinin 

“aile içi şiddete” maruz 

kalması yasada şiddet olarak tanımlanmıştı. Uy-

gulamaya da daha çok fiziksel şiddet yansıyordu. 

Halbuki, Aile içi şiddetin kristalize olduğu tipik 

olay, daha çok erkekten kadına yönelen fiziksel 

şiddet veya “dayak”olsa da şiddetin bir çok çeşidi 

vardır. 6284 sayılı Kanun’da “Kişiye, fiziksel, cin-

sel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, 

fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik 

her türlü tutum ve davranış” şiddet olarak tanım-

lanmıştır.Böylece şiddetin tanımı genişletilmiştir.

Ayrıca şiddet eyleminin fail ve mağdurları ile 

bunlar hakkında verilecek önleyici tedbirler ge-

nişletilmiş, önceki yasada yer verilmeyen ve mülki 

amir ile hâkim tarafından verilecek koruyucu ted-

birler öngörülmüş, delil ve belge aranmadan derhal 

gerekli önlemlerin alınmasına imkân sağlanmış, yıl-

larca süren ceza yargılaması yerine derhal uygulana-

bilecek zorlama hapsi getirilmiştir.

Kanunun en belirgin özelliği şiddetle mücadeleyi 

kurumsal hale getirmesidir. Şiddetin önlenmesi ve 

verilen tedbir kararlarının etkin olarak uygulanma-

sının izlenmesi bakımından çalışmalarını yedi gün 

yirmidört saat esasına göre yürüten, çalışma usul ve 

esasları yönetmelikle belirlenecek olan,şiddet ön-

leme ve izleme merkezlerinin kurulması öngörüle-

rek (m. 14), şiddetten korunan kişiler kadar şiddet 

uygulayan kişilere de destek hizmetleri sunmakla 

görevlendirilmiş (m. 15/3), kurumlararası koordi-

nasyon ve eğitim öngörülmüştür (m. 16).

Aile ve Sosyal Politika-

lar Bakanlığı’nın (ASPB), 

şiddet olayını sahiplenerek 

aktif çözümler üretmesi 

ve bu çözümlere yönelik 

yapılanma içinde olma-

sı olumlu yönüdür. Keza, 

değişik kurumlarla proto-

koller yaparak bu kurum-

ları da ev içi şiddetle ilgili 

çalışmalara sevk etmesi 

olumludur (Milli Eğitim 

Bakanlığı ile şiddete ilişkin 

eğitim, Diyanet İşleri Baş-

kanlığı ile şiddet eğitimi 

konusunda işbirliği gibi).

Koruyucu, önleyici ve rehabilite edici politikala-

rın öncelikli politika olarak seçilmesi konusunda alt 

yapı çalışmalarına başlaması olumludur.

A) 

Buna rağmen özellikle aşağıda belirtilen husus-

larda birtakım eleştiriler yapılabilir. Şöyle ki;

1- İlgili yönetmeliklerin hala çıkarılmamış ol-

ması (Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve ŞÖNİM 

Yönetmeliği gibi). ŞÖNİM’lerde çalışan personele 

yeterli eğitim verilmemesi, personel sürekliliğinin 

olmaması ve personel sayının yetersiz olması.

2- Mağdur ve Şiddet uygulayan yönünden, 6284 

sayılı yasa kapsamında eğitici ve rehabilite edici ça-
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lışma programlarının yapılmaması. Kanun’un yü-

rürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık 1,5 yıllık süre 

içinde uygulayamaya yönelik bir program oluştu-

rulmamış olması.

3- Şiddet uygulayanın da kalacak yer sorunun 

çözülmesi, aksi halde bunun öfkeyi daha da arttı-

rabileceğinin göz ardı edilmemesi. Ayrıca şiddet uy-

gulayana kalacak yer sağlanması halinde, rehabilite 

çalışmalarının yapılmasının kolaylaşabileceği husu-

su dikkate alınmalıdır.

4- Şiddet tanığı çocukların da, şiddet mağduru 

kabul edilerek gerekli tedavi ve rehabilitasyon çalış-

malarının yapılması.

5- Sığınma evlerinin azlığı ve sığınma evinden 

ayrılan kadınların takibinin yapılmaması, arada ge-

rekli rehabilite çalışmalarına tabi tutulmamaları.

6- Kadın sığınma evinde kalan ancak, özel sorun-

ları olanların (fuhuş, madde bağımlısı, engelliv.b) 

aynı sığınma evinde tutulmasının göz ardı edilmesi.

7- Önleyici ve koruyucu tedbirlerinin yanında, 

destekleyici tedbirler de verilmesinin zorunlu hale 

getirilmesi yönünde yasal düzenlemeler yapılma-

lıdır. Uzun süreli uzaklaştırma kararlarında, ASPB 

tarafından, sosyal inceleme raporu alınarak, tedbir 

süresinin tespiti konusunda mahkemelere yardımcı 

olunmalı, uzaklaştırma kararı sonuçları değerlendi-

rilmelidir.

8- Sosyal ve rehabilite tedbirleri, mağdur ve şid-

det uygulayan tarafından kabul edilmemesi halinde 

yaptırıma tabi tutulmalıdırlar.

9- Milli Eğitim Bakanlığı’nın şiddet olaylarını 

bildirme yükümlülüğü olduğu halde bu konuda 

eksik kalınması. İlkokuldan itibaren şiddetin tanı-

mı, hakları ve korunma yollarının ders olarak veril-

mesi, okuldaki rehberlik ve danışmanlık servisleri-

nin şiddete yönelik farkındalıklarının artırılması ve 

danışmanlık hizmetinin etkin kullanımı.

10- Sağlık Bakanlığının madde bağımlısı ve akıl 

hastalığı bulunan kişilerin tedavisi ve takibi konu-

sunda yeterli sağlık kurumlarının olmaması. 

11- Uygulamada Aile Mahkemeleri her durum-

da ve herkes bakımından bu kanun kapsamında ted-

birlere hükmetmektedir. Bu uygulamanın süreç için-

de tatmin edicilikten uzak bir hale geleceği ve kişi-

ler arası çekişmeleri artıracağı endişesi taşınmalıdır.

12-  Şiddet mağduru bireylerin korunması için 

ivedi hallerde kolluğa tanınan yetkiler son derece 

iyi niyetli bir düzenleme olarak görülse de, zaman 

içinde uygulamacılardan kaynaklanan olumsuz 

yansımaları olabilecektir. Kolluğa verilen birtakım 

yetki ve kararların Cumhuriyet Savcısı’na tanınma-

ması çok büyük bir eksikliktir.

13- Tedbir kararlarına aykırılık sonucu verile-

bilecek olan zorlama hapsine karşı itiraz yolunun 

gösterilmemesi, hukuki anlamda büyük bir eksiklik 

olup, insan hakları ve taraf olunan uluslar arası söz-

leşmelere aykırılık teşkil etmektedir.

14- Şiddeti önleme ve izleme merkezlerinde 

mağdurlara hukuki destek verilmemesi, hukukçu 

kadrosunun tahsis edilmemiş olması çok büyük bir 

eksikliktir18(Gelincik Araştırma Merkezi)

6284 sayılı Kanun ile Kadına yönelik şiddetin 

önlenmesindeki eksiklikler giderilmeye çalışılmış-

tır. Fakat Kanun maddeleri aile birliğinin korunma-

sı için yeterli değildir. Kanun genel olarak aile bi-

reyleri arasında ciddi sorunlar ortaya çıktığı zaman 

çözüme gitmeye yöneliktir. Fakat bizim hedefimiz 

aile birliğini sarsacak sorunlar ortaya çıkmadan 

önce tedbir almaya yönelik olmalıdır.

Diğer akitlerden farklı olarak, tamamen kendine 

has insanî yönleri, mahremiyetleri bulunan evlilik 

hadiselerine şeklî ve hukukî müdahalemiz çoğu za-

man çok gecikecektir. Halbuki önemli olan, prob-
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lemi doğduktan ve ortaya çıktıktan sonra çözmek 

değil, problemin doğmasına sebebiyet vermemek 

veya daha başlangıçta sıkıntıyı giderebilmektir.

Ailenin Korunması hususunda çözüm önerileri-

ne geçmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-

lığı tarafından 2011 yılında yaptırılan Türkiye’de 

Aile Yapısı Araştırması verilerine de kısaca değin-

mek istiyorum. Bu ankette Türk Aile yapısını orta-

ya koyan son derece detaylı istatistikler yapılmış ve 

yayımlanmış. Ancak biz burada kısaca değineceğiz.

A) 

Araştırma kapsamında hane halkı üyelerinin 

sosyal kültürel faaliyetleri birlikte yapma sıklıkları 

sorulmuş, sıklık derecelerini saptayabilmek için de 

“hiç”, “ara sıra” ve “sık sık” seçeneklerinden birini 

belirtmeleri istenmiştir.

Araştırmaya göre Türkiye’de hane halkı üyeleri-

nin birlikte en sık yaptıkları faaliyet TV seyretmektir 

(%60). İkinci sırada ise akraba, komşu ve arkadaş 

ziyaretleri gelmektedir (%26). Bu iki faaliyet “ara 

sıra” yapılan faaliyetler olarak da hane halkı üyele-

rinin en sık bir araya geldiği iki faaliyet konusunu 

oluşturmaktadır

Aile bireylerinin birlikte en az yaptıkları faaliyet 

ise sinema veya tiyatroya gitmektir. Ailece sinema 

veya tiyatroya gitmemiş olanların oranı %78’dir. 

Sinema veya tiyatroya ara sıra giden ailelerin oranı 

ise %19’dur. Ailelerin sadece %3’ü sık sık ve aile 

bireyleriyle bir arada bu faaliyetlerden birini yaptı-

ğını ifade etmiştir. Hanelerin %56’sı aile bireyleriy-

le birlikte hiç dışarıda yemeğe gitmediklerini ifade 

etmiştir. Bu faaliyeti ara sıra yapan ailelerin oranı 

ise %38’dir. Sık sık yemeğe çıkan ailelerin oranı ise 

sadece %7’dir. Hanelerin %45’i aile bireyleri ile bir-

likte hiç pikniğe gitmediklerini ifade etmiştir. Bu fa-

aliyeti ara sıra yapan ailelerin oranı ise %49’dur. Sık 

sık pikniğe giden ailelerin oranı ise%6’dır.

Hane halkı üyelerinin bir arada yaptığı önemli 

faaliyetlerden biri de alışverişe gitmektir. Alışverişe 

gitmek, %23 ile hane halkı üyelerinin birlikte sık 

sık yaptığı faaliyetlerdendir. Hanelerin %57’si ise ara 

sıra bu faaliyeti yaptıklarını ifade etmektedir. Hane-

lerin %20 ’si ise hiç birlikte alışverişe gitmemiştir.

Hanelerin %61’i hiç birlikte tatil yapmamıştır. 

Ara sıra tüm hane halkı üyeleri ile birlikte tatil ya-

pan ailelerin oranı %31’dir. 

B) 

Araştırmada hanedeki işlerin genellikle kim tara-

fından yapıldığı sorulmuştur. Buna göre ev işlerinin 

teknik bilgi ve beceri gerektiren türlerini (bakım, 

tamirat, badana) veya faturaları ödeme gibi işleri 

baba/erkek üstlenmekte, bunun dışındaki bütün 

işler büyük oranda anne/kadın ve kız çocuk tarafın-

dan yapılmaktadır. Erkek çocuklar kız çocuklarına 

oranla ev işlerine daha az katkıda bulunmaktadır.

Günlük alışveriş %74 ile genelde kadının so-

rumluluğundayken, hanelerin %42’sinde bu görev 

erkeklerin üzerindedir. Adı geçen işleri %47-%74 

arasında hemen hemen tüm işlerde kadının sorum-

luluğu çekirdek ve geniş ailelerde daha yüksektir. 

Buna karşılık Türkiye genelinde büyük oranda er-

kekler tarafından yerine getirilen “aylık faturaların 

ödenmesi”, “küçük bakım onarım” ve “evin badana 

boyasının yapılması” gibi işleri yapan kadın oranı-

nın diğer hane halkı tiplerine kıyasla, dağılmış aile-

lerde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

Dağılmış ailelerde faturaların ödemesini gerçek-

leştiren kadın oranı %56, küçük bakım onarım

işlerini yapan kadın oranı %27 ve evin badana 

boyasını yapan kadın oranı %20’dir. Sosyo eko-

nomik gruplar arasında farklılaşmanın en yüksek 

olduğu işler “evin haftalık/aylık temizliği”,“evin ba-

dana boyası” ve “günlük yiyecek içecek alışverişi” 

konusundadır.

C) 

Araştırma kapsamında hanede bakıma muhtaç 

engelli olup olmadığı sorulmuş, varsa bu kişinin 

bakımının kim/kimler tarafından yapıldığı irde-

lenmiştir. Türkiye genelinde hanelerin %5’i bakı-

ma muhtaç engelli birey barındırmaktadır. Bakıma 

muhtaç engelli birey barındıran hanelerin kentteki 

oranı %5’tir. Kırsal alanda bu oran %8’e çıkmaktadır. 
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Yerleşim yerine göre farklılaşmanın en yüksek 

olduğu durum, hanede engelli bireyin çocukları 

tarafından bakılmasındadır. Kentte yaşayan engelli 

bireylerin %18’ine oğlu, %13’üne kızı tarafından 

bakılırken bu oran kırsal alanda erkek çocuk için 

%8’e kız çocuk için %7’ye düşmektedir. Öte yan-

dan, eşi tarafından bakılan engelli bireylerin bulun-

duğu hanelerin oranı kırsal alanda daha yüksektir.

Hane halkı tipine göre değerlendirildiğinde, ge-

niş ailelerde bakıma muhtaç engelli bireye en çok 

eş(%24) veya gelin tarafından (%25) bakıldığı gö-

rünmektedir. Dağılmış ailelerde ise engelli bireylere 

annesi (%27) ve diğer iki hane halkı tipinden farklı 

olarak kızı (%22) tarafından bakılmaktadır.

D) 

Araştırma kapsamında hanede bakıma muhtaç 

hasta olup olmadığı sorulmuş, varsa bu kişinin ba-

kımının kim/kimler tarafından yapıldığı irdelen-

miştir. Araştırma verilerine göre Türkiye’deki hane-

lerin %8’inde bakıma muhtaç hasta bir birey vardır. 

Bakıma muhtaç hasta bireylerin bulunduğu ailele-

rin kentteki oranı %7 ve kırdaki oranı ise %11’dir.

E) 

Hanelere ev seçimi, ev düzeni, çocuklar, alışve-

riş, akrabalarla ilişkiler, komşularla ilişkiler, tatil ve 

eğlence gibi mevzularda karar vericinin genellikle 

kim veya kimler olduğu sorulmuştur. Araştırma 

bulgularına göre aile ile ilgili birçok kararın alınma-

sında anne/kadın daha baskın bir role sahiptir.

Türkiye’de ailede erkek/baba ve anne/kadının 

bazı konularda ortak karar aldığı anlaşılmaktadır. 

Ev seçimi, tatil ve eğlence bahislerinde anne ve 

babanın ortak karar alabildikleri görünmektedir. 

Kadının ev düzeni (%90), çocuklarla ilgili konular 

(%86), komşularla ilişkiler (%86), alışveriş (%83), 

akrabalarla ilişkiler (%84) gibi bahislerde karar 

alma önceliği biraz daha baskındır. Çocukların aile 

kararlarına katılımı ve etkisi, aile yaşlılarına göre 

daha yüksektir.

F) 

Halihazırda evli olan bireylere eşleriyle ilişkile-

rini nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Bu soruya 

evli bireyler yüksek oranda “çok iyi” (%62) ve “iyi” 

(%33); %5 oranında “orta” ve %1’in altında “kötü” 

ve “çok kötü” cevabı vermiştir. Buna göre eşler bir-

biriyle ilişkilerini yüksek oranda iyi olarak tanımla-

maktadır.

Evli bireylerin yerleşim yerlerine göre verilen ce-

vaplar incelendiğinde, iyi cevabı verenlerin kentte, 

çok iyi cevabı verenlerin ise kırda daha yüksek ol-

duğu görünmektedir. 

Cevapların cinsiyete göre dağılımında, erkek-

ler arasında “çok iyi” (%48), kadınlar arasında ise 

“orta”ve “iyi “cevapları biraz daha yüksektir. Bu ne-

denle, erkek ve kadın cevapları arasında çok büyük 

bir farklılık olmasa da erkeklerde eşleriyle ilişkile-

rinin iyi olduğunu belirtenlerin oranının kadınlara 

göre biraz daha yüksek olduğu söylenebilir

Yaş grupları açısından, eşler ilişkilerinin “orta”, 

“kötü” ve “çok kötü” olduğunu ifade edenlerin ora-

nında önemli bir farklılaşma yoktur. Çok iyi cevabı 

verenlerin oranının 18-24 yaş grubunda ve 65 yaş 

üstünde daha yüksek olması (%67) dikkat çekicidir.

G) 

Araştırma kapsamında farklı konularda evli bi-

reylere bu konularda eşleri ile sorun yaşayıp yaşa-

madıkları ve bu sorunları hangi sıklıkta yaşadıkları 

sorulmuştur.

Çeşitli sıklıklarda olmak üzere en çok sorun 

oluşturan konu “ev ile ilgili sorumluluklar” dır. Bu 

konuda eşleriyle bazen problem yaşadıklarını belir-

tenlerin oranı %35, sık sık problem yaşadıklarını 

belirtenlerin oranı %3’tür. En çok sorun oluşturan 
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ikinci konu “çocuklar ile ilgili sorumluluklar” dır. 

Bu konuda da eşleriyle bazen sorun yaşayan birey-

lerin oranı %31’dir.

Bu iki sorunu “harcamalar” konusu izlemektedir. 

Eşleriyle bu konuda bazen sorun yaşadığını belirten 

bireylerin oranı %27, sık sık problem yaşadığını be-

lirtenlerin oranı ise %5’tir. Sık sık sorun oluşturan 

bir diğer konu ise “gelirin yeterli olmaması”dır (%6).

En az sorun yaşanan konuları ise “kumar alış-

kanlığı”(%2), “dini görüşlerin farklılığı” (%3), “cin-

sellik” (%3) ve “siyasi görüş” (%3) oluşturmaktadır

H) 

Araştırmada eşler arasında anlaşmazlık doğdu-

ğunda tarafların gösterdiği tepkiler sorulmuştur.

Kadınların %65’i bir anlaşmazlık halinde eşle-

rinin sesini yükselttiğini belirtmektedir. Genellikle 

verilen tepkiler içinde de “sesini yükseltmek/ba-

ğırmak” (%12) en yüksek oranda verilen tepkidir. 

Kadınların %43’ü ise kocalarının sessiz kaldığını/

içine attığını ifade etmektedir. Eşinin kendisini ba-

zen azarladığını belirten kadınların oranı %36, ge-

nellikle azarladığını belirtenlerin oranı ise %6’dır?.

Erkeklerin yarısından fazlası (%55), bir anlaş-

mazlık halinde eşlerinin sessiz kaldığını/içine attığı-

nı belirtmektedir. Genellikle verilen tepkiler içinde 

en yüksek orana sahip tepki de “sessiz kalmak/içine 

atmak”tır (%16). Bir anlaşmazlık olduğunda eşleri-

nin bazen sesini yükselttiğini, bağırdığını belirten 

erkeklerin oranı %39, eşinin bu tepkiyi genellikle 

verdiğini belirten erkeklerin oranı ise %5’tir. Er-

keklere göre, eşlerinin yüksek oranda gösterdiği bir 

diğer tepki “küsmek” tir. Erkeklerin %33’ü eşleri-

nin bazen küstüğünü, %6’sı ise genellikle küserek 

tepki verdiğini belirtmektedir. Erkeklere göre eşleri 

tarafından daha az oranda verilen tepkiler “zor kul-

lanmak/ şiddet uygulamak” (%1), “evi terk etmek” 

(%2) ve “eşya kırmak”tır (%2).

I) 

Araştırmada evli bireylere, eşinizle önemli bir 

sorun yaşadığınızda öncelikli olarak kimden veya 

nereden destek almayı düşünürsünüz sorusu yönel-

tilmiştir. Buna göre, Türkiye genelinde evli birey-

lerin %62’si, böyle bir durumda kimseden yardım 

almayı düşünmediğini bildirmektedir. Bu yardımı 

aile büyüklerinden alacağını belirtenlerin oranı 

%23’tür. Uzman kurum veya kişilerle görüşecekle-

rini ifade edenlerin oranı ise sadece %3’tür.

Kırsal alanda kimseden yardım almayacakları-

nı belirtenlerin oranı (%67), kentte yaşayanlardan 

(%60)daha yüksektir. Uzman desteği almayı dü-

şünenlerin oranı da %4 ile kentte yaşayanlara göre 

daha yüksektir.

Cinsiyetlere göre değerlendirildiğinde kimseden 

yardım almayacağını söyleyen erkek oranı %66 ile 

kadınlardan (%58) yüksektir. Genç yaş grubunda-

kiler (18-24 yaş) arasında aile büyüklerine başvura-

caklarını belirtenlerin oranı %42 seviyesindedir. Yaş 

ilerledikçe aile büyüklerine danışanların oranı azal-

makta, örneğin 35-44 yaş aralığındaki bireylerde 

%26’ya inmektedir. Kimseden yardım almayacağını 

belirtenlerin oranı 18-24 yaş aralığında %49 iken 

bu oran 35-44 yaş aralığında %59’a çıkmaktadır.

J) 

Araştırma kapsamında, tüm bireylere akraba-

larıyla duygu ve düşüncelerini hangi sıklıkta pay-

laştıkları sorulmuştur. Bireylerin en yüksek oran ve 

sıklıkta duygu ve düşüncelerini paylaştıkları kişiler 

çocuklarıdır. Kızlarıyla duygu ve düşüncelerini her 

zaman paylaşanların oranı %63, oğullarıyla payla-

şanların oranı %60’tır. Bu soruyu cevaplayan birey-

-

-

-
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lerin anne ve babaları ile duygu ve düşünce payla-

şım oranlarına bakıldığında, bireylerin %52’si her 

zaman ve %39’u ara sıra anneleri; %42’si her zaman 

ve %43’ü ara sıra babaları ile duygu ve düşünceleri-

ni paylaşmaktadır.

Duygu ve düşüncelerin hiçbir zaman paylaşıl-

madığı oranlar ise anne için %9 iken, baba için bu 

oran%15’e yükselmektedir. Kız kardeşleriyle duy-

gu ve düşüncelerini her zaman paylaşanların oranı 

%34 ve bunu ara sıra yapanların oranı ise %51’dir. 

Bu oranlar ağabey/erkek kardeş için her zaman se-

çeneğinde %28’e gerilemekte ve ara sıra seçeneği 

de %52’ye yükselmektedir. Kadınlar arasında kızla-

rıyla (%67), kız kardeşleri/ ablalarıyla (%41) ve ka-

yınvalideleriyle (%20) her zaman duygu ve düşün-

celerini paylaşanların oranı erkeklere kıyasla daha 

yüksektir. Erkeklerin babalarıyla paylaşımı ise daha 

yüksek oranda çıkmaktadır (%44).

Medeni duruma göre değerlendirildiğinde, en 

büyük farklılaşma kardeşlerle paylaşımda yaşan-

maktadır. Bekârların %54’ü kız kardeşleri/ablalarıy-

la, %49’u erkek kardeşleri/ağabeyleriyle her zaman 

duygu ve düşüncelerini paylaşmaktadır. Bu oran 

evlilerde kız kardeşler/ablalarla paylaşımda %29’a, 

erkek kardeşler/ağabeylerle paylaşımda ise %23’e 

düşmektedir.

K) 

Buna göre anne baba ile çocukları arasında en 

çok “Harcama ve tüketim alışkanlığı” (%32), “Arka-

daş seçimi” (%31), “Kılık kıyafet tarzı” (%28) konu-

larında sorun yaşanmaktadır. Bu konuları takiben 

“yemek ve ev düzeni alışkanlığı” (%24), “İnternet 

kullanımı/bilgisayar oyunu” (%20), “eğlence tarzı” 

(%20) gelmektedir. En az sorun yaşan konu ise, si-

yasi görüşlerdir(%5)

Türkiye geneli ve çeşitli demografik kırılımlar-

da verilmektedir. Anne baba ve çocuklar arasında 

sorun yaşanabilecek 16 konu incelenmiş ve sor-

gulanan tüm konularda kentte yaşayanların daha 

çok sorunla karşılaştığı belirlenmiştir. Kent ve kır 

farkının en yüksek olduğu konu internet/bilgisayar 

kullanımıdır. Bu konuyu kılık kıyafet tarzı, arkadaş 

seçimi, yemek ve ev düzeni alışkanlığı izlemektedir. 

Üç büyük il arasında İstanbul farklı bir yapı gös-

termektedir. İstanbul’da çoğu konuda anne baba ve 

çocuklar arasında diğer illere kıyasla daha fazla so-

run yaşanmaktadır. 

L) 

Araştırmada anne ve babalara son bir yıl içinde 

çocuklarına hangi cezaları verdikleri sorusu yönel-

tilmiştir. Genel olarak bakıldığında annelerin ba-

balara göre daha fazla ceza verdikleri görünmek-

tedir. Tablodan izlenebileceği gibi, annelerin %60’ı 

çocuklarını azarlamaktadır. Bu oranı %38 ile TV 

izlemesine izin vermedim ve %34 ile oyun oyna-

masına izin vermedim cevapları takip etmektedir. 

Annelerin hiç vermediği cezaların başında ise %89 

ile odaya kapatma gelmektedir. Bu oranı %82 ile 

harçlığını kesme ve %81 ile arkadaşlarıyla görüştür-

meme takip etmektedir.

Annelere yöneltilen son bir yıl içerisinde çocu-

ğunuza hangi cezaları verdiniz sorusu babalara so-

rulduğunda, annelerde olduğu gibi babalarda da en 

az başvurulan cezalandırma yönteminin odaya ka-

patma olduğu anlaşılmaktadır (%93). Babaların en 

sık başvurduğu cezaların başında %51 ile azarlama 

gelmektedir. Bu oranı %33 ile TV izlemesine izin 

vermeme, %28 ile oyun oynamasına izin vermeme 

takip etmektedir.

M) 

Araştırmada çocuk ile sorun yaşadığınızda kim-

den destek alırsınız sorusuna, ebeveynlerin %72’si 

eşimden yanıtını vermiştir. Bu oranı %15 ile kim-

seden destek almam, %7 ile uzman kişi veya ku-

rumlardan, %6 ile aile büyüklerinden destek alırım 

cevapları takip etmektedir .

Kentte yaşayan anne babaların %72’si, kırda ya-

şayanları %73’ü çocuğu ile yaşadığı sorunda eşin-

den yardım aldığını belirtmiştir. Kır ve kent ayrımı 

bağlamında bakıldığında, uzman kişi veya kurum-

dan destek alanların oranı farklılaşmaktadır. Ço-

cuğu ile yaşadığı problemlerde kentte yaşayanların 

uzman kişi veya kurumlardan destek almaları %8 

iken, bu oran kırda %3’e düşmektedir.
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“Ahlâk iledir nizâm-i âlem, ahlâk iledir Kemal-i âdem” Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.

Bölgelere göre değerlendirildiğinde tüm bölge-

deki anne babaların çocukları ile yaşadığı sorunda 

destek aldıkları kişilerin başında eşleri gelmektedir

N) 

Araştırma kapsamında bireylere evlilik, nikâhsız 

birlikte yaşama ve evlilik dışı çocuk sahibi olma ko-

nularında fikirlerini “katılmıyorum”, “kararsızım” 

ve “katılıyorum” şeklinde belirtmeleri istenmiştir.

Toplumda en fazla hemfikir olunan konular “er-

kek farklı din ve milliyetten biri ile evlenebilir” (%44) 

ile “kadın farklı din ve milliyetten biri ile evlenebi-

lir” (%38) seçenekleridir. Bu yargılara katılım dü-

zeyleri kırılımlar bazında paralellik göstermektedir. 

“Evlilik için mezhep farklılığı önemli değildir” 

ifadesine katılanların oranı %39’dur; tersini düşü-

nenlerin oranı ise %50’dir. 

 Çiftler evlilik dışı çocuk sahibi olabilir yargısına 

katılım düzeyi oldukça düşüktür ve hemen hemen 

tüm kırılımlarda benzer bir yaklaşım gözlenmektedir. 

A) 

Toplumsal yapıda zayıflayan “ akraba arabulucu 

mekanizma” boşluğunu,yeni birtakım işlevsel ku-

rumlarla doldurmak gerekmektedir. Günümüzde 

bu hizmeti verecek olan profesyoneller ise  “Evli-

lik Danışmanları” olacaklardır. Alanlarında uzman 

kişiler kendilerine danışan evlilik adaylarına görüş-

me ve test teknikleri ile hizmet vermelidir. Adayın 

kendini ve karşısındaki eş adayını tanıma ve test 

etmesi farkındalık bilincini artırarak sağlamalıdır. 

Boşanmaların ve mutsuz evliliklerin önlenebilme-

si ilişkilerde farkındalık bilincini artırmaya yönelik 

konferans, sempozyum, kongre, söyleşi ve seminer 

çalışmalarının yaygınlıkla yapılmasına önemlidir.

Bu alanda eğitimler de çok önemlidir. Evlilik 

adayı bekâr ve boşanmışlara karşı, bağlı bulunduğu 

yörenin Belediyesi ve Özel İdare Müdürlüğü sorum-

lu olmalıdır. Farkındalık bilincini artırmaya yönelik 

eğitimler sonucunda belge ve sertifika sözkonu-

su mahalli kurumlar eliyle verilmelidir. İlk planda 

gönüllülere eğitim sonucu verilecek “evlilik adayı 

belgesi” en yakın zamanda hukuki yasal düzenle-

melerle “evlilik şartları” arasında bulunmalı ve aday-

lardan istenecek kanuni şartlar arasına girmelidir.

Ayrıca toplumsal yapıda bölge ve şehirlerin fark-

lılaşan aile ve evlilik ilişkilerini etraflıca analiz eden 

bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Ancak bu çalışma-

lar, farklı yörelerin kültür ve zihniyet farklılığını dik-

kate almalıdır. Bu da yaygınlaşmaya başlayan “kişisel 

gelişim seminerleri” türü aynı içeriğin tüm yörelere 

uygulanması şeklinde değil, aksine yöreye has araş-

tırmaların yapılmasından sonra oraya özgü çözümle-

melerin bizzat yöre insanına sunulmasıyla olmalıdır.

Bu şekilde toplumsal yapıda ortaya çıkan hız-

lı değişmenin olumsuz etkisi rehabilite edilebilir. 

Toplumda kültür ve zihniyet ile davranış ve tutum-

lar arasında var olan çelişkiler giderilmelidir. Sağ-

lıklı bir aile ve toplum yapısına ulaşmak son derece 

önem arzetmektedir. Boşanmaların ve mutsuz ev-

liliklerin önlenebilmesi ailenin kuruluşundan daha 

önce evlilik öncesi sürecin iyi yönetilmesi ve sürekli 

bilinç artırımının gözetilerek önleyici hekimlik türü 

metotlarla mümkün olacaktır.
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B) 
dir

Teknoloji açısından gelişmemize rağmen cin-

sel konulardaki bilgi kirliliğiyle ülkemiz maalesef 

geriye doğru gitmektedir. Günümüzde gençlerin 

cinselliği konuşabilecekleri ve doğru bilgiyi edine-

bilecekleri kişiler ve kurumlar çok az. Ülkemizde 

eskiden sağdıçlık kurumu vardı ve sağdıçlar evlen-

meden önce genç ve tecrübesiz çiftlere evlilik kuru-

muna dair bilgiler veriyordu. Şimdi bu kurum orta-

dan kalktı ve gençler cinselliği aile ile konuşamıyor, 

okulda öğrenemiyor, internetten, porno filmlerden 

ve arkadaşlarından bilgi edinmeye çalışıyor ve bu 

bilgiler de genellikle sağlıklı olmuyor. Bu nedenle 

yeni evlenen çiftler cinsellik hakkında hiçbir bilgi-

leri olmadan evleniyor ve çok ciddi sağlık ve ile-

tişim sorunları ortaya çıkıyor. Çiftlere evlenmeden 

önce zorunlu cinsel eğitim verilmelidir. Cinsel so-

runların önlenmesinde ve çözümünde cinsel bilgi 

ve eğitim çok önemli. Bu nedenle evlenmek üzere 

olan çiftlere zorunlu ve ücretsiz olarak anne, baba 

ve eş eğitimlerinin ve evlilik öncesi cinsel danışma 

ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi gerekiyor. Cİ-

SED,  2000 yılından bu yana, genç çiftlere evlilik 

öncesinde eğitim verilmesini  ve bunun zorunlu ol-

masını sürekli teklif ediyor ve bu eğitimlerle birlik-

te toplumun çekirdeği olan ailenin temel taşlarının 

sağlamlaştırılacağını savunuyor.

C) 

“Zinanın şikâyete bağlı suç olması demek, suçun 

topluma karşı değil, sadece bir kişiye, aldatılan eşe 

karşı işlendiğini kabul etmek demektir. O zaman da 

yasal düzenlemenizin amacı, sadece mağdur olan 

eşin haklarını korumak olur, “aile birliğini koru-

mak” gibi bir amaçtan da söz edemezsiniz. Eğer, aile 

birliğinin korunmasını temel amaç olarak koyuyor-

sanız, o zaman zina suçunu esas olarak, aldatılan 

eşe karşı değil, topluma karşı bir suç sayıyorsunuz 

demektir; o zaman da savcıların re’sen harekete geç-

mesini, kamu davası açılmasını savunmanız gerekir.

Hem zina mağdurunu hem de vazgeçilemez bir 

kurum olan aileyi korumak için tedbir almak gere-

kir. Zinayı engellemek de bu tedbirler  arasında-

dır. Şimdi zinaya ceza (veya hapis cezası) verilmesin 

diyenlerin öne sürdükleri delillere bakalım: “Evlilik 

rızaya bağlı bir kurumdur. Rıza sona ermişse, evli-

lik bağı kopmuşsa, iki insan bir arada olamaz hale 

gelmişse, bunu bir eşi hapse atmak yoluyla tamir 

etmek nasıl mümkün olabilir?” Zinayı engellemek, 

zina mağduru olan eşin aile bağını korumayabilir, 

artık kopan ip bir daha birleşmeyebilir, ama ceza, 

yeni zina mağdurlarının oluşması karşısında bir en-

gel teşkil eder.

D) 

Bu konuyla ilgili olarak TBMM’ye 2012 yılında 

meclis araştırılması yapılmasına ilişkin dilekçe ve-

rilmiştir. Sosyal medyanın aileler üzerindeki olum-

suz etkileri olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Araştır-

manın gerekçesinden bazı alıntılar şu şekilde;

“Teknolojinin önemli parçalarından biri olan bil-

gisayar, modern yaşamın ve eğitimin vazgeçilmez 

bir bileşeni haline gelmiştir.1995’li yıllardan sonra 

internet hızla yayılmaya başlamış ve 2000’li yıllar-

dan sonra bilgisayarda yazışarak sohbet, bilgisa-

-
-

-
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“Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.” Blaise Pascal

yarın evlere girmesine ivme kazandırmıştır. Yanlış 

internet kullanımı, Türk aile yapısı üzerinde olum-

suz etkiler bırakmaktadır. Sanal dünyada duygusal 

arkadaşlıklar, yaşanmaya başlanmıştır. Kadınlar ve 

erkekler internet aracılığıyla hakkında doğru bilgi 

vermeyen kişilerle tanışıp, onlar tarafından yasal ve 

sağlıklı olmayan ortamlara çekilebilmekte ve kandı-

rılıp kullanılabilmektedir. Ayrıca bazı kadınlar bir 

takım duygu avcılarının eline düşmekte, yuvalarının 

yıkılmasına kadar geçen bir sürece maruz kalmakta 

ve hatta bazen şiddetle karşılaşabilmektedirler.”

“İnternet nedeniyle bozulan aile sayısını, bozul-

manın eşlerden hangisinden kaynaklandığını tespit 

etmek.İnternette manevi, maddi, cinsel zarar gören 

kadınların sayısını belirlemek.İnternet nedeniyle kaç 

kadının şiddete maruz kaldığını belirlemek. İnternet 

nedeniyle zarar gören kadınların sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemek. İnternette biriyle tanışarak 

kaç kadının ailesini terk ettiğini belirlemek. Biriyle 

tanışıp ailesini terk eden kadınların illere ve bölge-

lere göre dağılımını belirlemek.”

Yine son zamanlarda pedofili hastalarıyla ilgili 

olarak yapılan araştırmalar bu kişilere karşı çocuk-

ların internet kullanımını sınırlamanın zaruretini 

ortaya koymakta. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakül-

tesinin araştırmasına göre, Türkiye’de çocuklar  9 

yaşında internet kullanmaya başlamakta, günde or-

talama 1 ile 1,5 saat arasında internette vakit geçir-

mektedir. Facebook kullanıcılarının 2 milyonunun 

10 yaşın altında olduğu, çocukların internet kulla-

nımının anne ve babaları tarafından denetlenmesi 

gerekliliğinin ifade edildiği araştirmada, “Yapılan 

araştırmalarda, çocukların sadece yüzde 24’ünün 

kullandığı bilgisayarın evin ortak kullanım alanında 

bulunduğu gözler önüne seriliyor. Bu yüzden anne 

ve babaların kötü niyetli kişilere karşı dikkatli ol-

ması gerekiyor .

Sosyal ağlar ve özellikle Facebook’un çocuklara 

verdiği zararın ortada olmasına rağmen yakın za-

manda Facebook çocuk kullanıcılarla ilgili kuralla-

rını daha esnek hale getirdi.

Düzenleyici kuruluşlar ve ailelerden gelen tep-

kiler nedeniyle gizlilik ayarlarını sıkı tutan ve bu 

doğrultuda çocuklara kısıtlı bir sosyal ağ deneyimi 

sunan Facebook, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar 

için koyduğu kuralları gevşetti. Facebook’ta artık 

13-17 yaş arasındaki kullanıcıların paylaşımları,1.2 

milyar hesabın erişimine açık hale geldi.  Değişik-

lik öncesi Facebook’un sadece arkadaş listelerin-

dekilerle fotoğraf paylaşımı, güncelleme ve yorum 

özelliklerini kullanabilen çocukların sosyal ağda 

yazdıkları ve paylaştıkları herkese açık olacak. 

1.2 milyar kullanıcıya erişen Facebook’ta hesap aça-

bilmek için 13 yaş sınırı var. Ancak yaş konusunda 

beyan usulü dikkate alındığından, kullanıcı üyelik 

işlemi sırasında doğum tarihi olarak hangi tarihi gi-

riyorsa, yaşı ve buna göre gizlilik/paylaşım esasları 

ona göre belirleniyor. Reşit olmayanlar için kısıtlı 

paylaşım kuralları bulunan Facebook’ta belirtilen 

doğum tarihi, yaş sınırlamasına tabi olan içerik ve 

reklamların gösteriminde temel kriter olarak alınıyor.

Bilgisayar ve internet kullanımının çocuk ve 

gençlerdeki olumsuz etkileri arasında en tehlikeli-

lerini şu şekilde sıralayabiliriz: Bağımlılık, şiddet ve 

cinsellik,  kontrolsüz alışveriş, içki, sigara ve uyuş-

turucuya özendirme.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebeplerden do-

layı belli sosyal paylaşım ağları en azından belirli 

yaşlardaki çocukların kullanımına kapalı olmalıdır. 

Bu sitelere üye olurken vatandaşlık numarası gir-

me zorunluluğu getirilerek yaş sınırlaması denet-

lenebilmelidir. Bu kısıtlama ise ancak kanunlar ile 

olabilir. Öte yandan facebook başta olmak üzere 

domain sahibi yurtdışı hesabı olan tüm bu sosyal 

paylaşım alanlarına Türkiye’de şube açma ve ülke-

mizdeki kullanıcılar açısından buradaki Kanunlara 

tabi olma zorunluluğu getirilmelidir.

E) 
Denetlenmelidir

Bugün ki televizyon yayınları aile içi ilişkileri 

sağlıklı bir yapıya kavuşturmaktan çok uzaktır. Bu 

yayınlarda adeta batılı aile anlayışının propagandası 

yapılmaktadır. Batı ülkelerinin aile yapısı, bize göre 

çok önemli farklılıklar göstermektedir.. Bizim top-

lumumuzda karşılıklı sevgi, saygı, dayanışma aile 

yapımızın temelini oluşturmaktadır. Oysa televiz-

yon yayınları ile bizim aile kültürümüze aykırı ola-

rak aile üyeleri arasında çok daha menfaate dayalı 
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birebir eşit ilişkilerin yaşandığı, yapay beraberlik-

ler özendirilmektedir. Ayrıca bazı yerli ve yabancı 

televizyon yayınlarında sigara, alkol, kumar, uyuş-

turucu gibi kötü alışkanlıklara özendirici yayınlar 

yapılmaktadır ki bu tür programlar da değer bozul-

malarına neden olmaktadır.

Televizyon yayınlarının yeni yetişen nesil üze-

rindeki etkisi oldukça fazladır. Yapılan araştırmalar 

özellikle çocukların şiddete yönelik ve cinsel iliş-

kilerin yoğun olduğu filmlerden olumsuz yönde 

etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Anne-babalar, 

çocukların seyretmesi gereken televizyon program-

larını titizlikle denetlemelidir. 

Bu alanda yetkili kurum olan RTÜK televizyon 

yayınlarının denetlenmesinde daha sorumlu dav-

ranmalıdır. Ahlaki yozlaşmayı teşvik eden yayınlara 

belirli saatlerden önce yayın yasağı konulmalı, ço-

cukların bilinçaltına yönelik kirli propaganda ya-

pan programlara yayın izni verilmemelidir.

Bu konuda medyanın diğer kolları olan radyo-

ların ve basının da topluma karşı sorumlulukları 

vardır. Radyolar ve basın isterse, ailelerin geliştirilip 

güçlenmesinde çok eğitici bir rol oynayabilir. Özel-

likle basının aile konusunda çok daha eğitici olması 

gerekir. Gazete ve dergiler nasıl özel ekonomi eki 

yayınlıyorlarsa, haftanın belli günlerinde özel aile 

eki de yayınlamalıdırlar. Böyle bir uygulama ailele-

rimize son derece faydalı olabilir.

F) 

Ailenin temel direği sayılan ve çocuğun yetiş-

mesinde en önemli pay sahibi olan kişi annedir. 

Maalesef modern dünyada kadının çalışma haya-

tına erkekle eşit zaman düzeyinde katılması kadı-

nın ailedeki asli görevlerini ihmal etmesine sebep 

olmaktadır. Bu aynı zamanda anne, baba, çocuk 

üçgeninde yaşanan ilişkide ciddi oranda aşınmalara 

sebebiyet vermektedir. Tam zamanlı çalışan kadın 

evde çocuğuna ve eşine yeterince vakit ayırama-

makta, bu da hem çocuğun sağlıklı kişisel gelişimi-

ni olumsuz etkilemekte, hem de karı koca arasında 

iyi bir iletişim kurulmasına engel olmaktadır. Kadı-

nın çalışma hayatında esnek çalışma modellerinden 

birisi içerisinde çalışması yönünde hükümetlerin 

yapmak istedikleri kanunlaştırma çalışmalarına fe-

minist, liberal sivil toplum örgütleri ve sendikalar-

ca muhtelif sebeplerle karşı çıkılsa da bu hükümet 

döneminde kadının esnek çalışması yönündeki ka-

nuni düzenlemelerin aciliyetle hayata geçirilmesini 

ümit ediyoruz. 

Evlilik birliğinin korunması, hem Anayasa’nın 

41. Maddesinin amacını oluşturmakta, hem de Aile 

Hukuku’nun en temel ilkelerinden birini teşkil et-

mektedir. Aile Hukuku’ndaki süreklilik ve birlik 

düşüncesi, evlilik birliğini korumaya yönelik dü-

zenlemelerin temelini oluşturur.

Evlilik birliğinin korunması kavramından  evlilik 

birliğinin sona ermesinin önlenmesi, evlilik birliği-

nin karşılaştığı  sorunların, evlilik boşanma aşama-

sına sürüklenmeden, aile içinde, bazen de mahkeme 

veya çeşitli uzmanlar aracıhğıyla çözülmesi anlaşılır.

Velidedeoğlu’nun da güzel bir şekilde ifade ettiği 

gibi,her şeyden önce manevi bir birlik olan evlilik 

birliği, bazen dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kala-

bilir. Hatta, eşlerden biri, bu durumda kusurlu bile 

olabilir. Medeni Kanun, böyle hallerde kusursuz 

eşe, boşanmayı talep etme gibi olanaklar vermişse 

de bu yetmez. Çünkü, evlilik birliğini meydana ge-

tirmenin amacı, sadece eşlerin haklarını korumak 

değildir. Aynı zamanda, toplumun çıkarını da gö-

zetmek gerekir. Bu nedenle, birliği bozmak değil, 

mümkün olduğu kadar kuvvetli bir şekilde ayakta 

tutmak gerekir. İşte bunun sağlanabilmesi için de, 

başka önlemlere ihtiyaç vardır. 

Evlilikteki birlik fikri, evliliğin ve ailenin, devle-

tin müdahalesiyle korunmasının temeli sayılabilir. 

Toplum, genel olarak ailelerin bir araya gelmesin-

den oluştuğu için, toplumun düzenini sağlamakla 

görevli olan devletin aileye müdahalesi ve aileyi ko-

rumaya yönelik hükümlere yer vermesi hem zaruri, 

hem de toplum barışına uygundur.
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“Doğru olan, haklı olandır.” Alexander Pope

HUKUKİ BAĞLAMDA AİLE İÇİ 
ŞİDDETLE MÜCADELE VE 

AİLENİN KORUNMASI 
1

Y an yana gelmemesi gere-

ken iki kelimeyi barın-

dıran bir başlık çalışma konu-

muzu oluşturuyor. Sıklıkla bir 

arada konuştuğumuz aslında 

birbirine en uzak olması gere-

ken iki kavram, aile içi şiddet, 

erkeğin kadına, kadının çocu-

ğa, belki kadının erkeğe, ya da 

yaşlılara karşı şiddet, fiziksel, 

cinsel, ekonomik, sosyal ya 

da psikolojik şiddet, bir başka 

deyişle ailenin içinde meydana gelen ve ailevi de-

ğerleri sona erdiren şiddet.  

Ailenin korunmasının öncelenmesi, yana gel-

memesi gereken kelimelerin aynı başlık altında ko-

nuşulmasını gerektiriyor. Konuşmamak sorunu çö-

zemeyeceğinden aile içi şiddet vakıalarının istisna 

haline getirilmesi, bunun için aile içinde bir başka 

deyişle insanların en çok şefkat ve merhamet gör-

mesi gereken yerde, yine insanların en çok sevgi ve 

merhamet besledikleri kişiden şiddet görmeleri ile 

mücadele edilmesi gerekiyor. 

Somut sorunlara somut çözümler arıyorsak,  

doğru bilinen yanlışlarla işe başlamalıyız. Aile içi 

şiddetle mücadele etmek, aileye zarar vermez, ak-

sine aile içi şiddetle mücadele etmek ailenin daha 

sağlıklı olarak devam etmesini sağlar. 

Doğru bilinen genel yanlış-

larımızda devam edersek de, 

“eğitim şiddet sonlandırmaz2.” 

Salt eğitimle sorunu çöze-

ceğimizi zannetmek, sadece 

sorumluğumuzu başkalarına 

yönlendirmek anlamına gelir. 

Şiddet sadece başkalarının, 

sadece eğitimsiz insanların, 

sadece bir avuç psikopatın 

gerçekleştirdiği bir davranış 

biçimi değil, her inanç kalı-

bından, her eğitim grubundan 

her meslekten olup eşine çocuğuna şiddet gösteren 

insanlara rastlamak mümkün. 

Aynı şekilde şiddetin gerçekleşmesi için bir se-

bebinin olması gerekmez. Şiddetin temelde tek ne-

deni var, o da “şiddet uygulayabiliyor olmak”,  sa-

dece yapılabildiği için var olan bir olgu, 

Eşini döven erkek ya da çocuğunu döven anne-

nin pek çok bahanesi olabilir, “çünkü hak etti, o 

da şunu yaptı”, ya da “o an istemedim, kızgındım, 

kendimi kaybettim” vs Bunların hiçbiri gerekçe de-

ğil, çünkü bunlardan hatta daha ağırlarından hiç 

biri, genel olarak kişinin sokakta ya da işte kendi-

ne haksızlık eden kişiye şiddet uygulaması ile so-

nuçlanmıyor.  Kişi dışarıda kendine haksızlık eden 

kişiye vurmuyor, çünkü bunu yaptığında bir yap-
tırımının olacağını biliyor, aile içi şiddet artarak 
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tekrar ediyor, çünkü gücü olan, şiddet uygulayan 

kişi, genel olarak bunun bir karşılığının olmaya-
cağını biliyor. 

Bu nedenle Türkiye’de ve dünyada, eşe ya da ço-

cuğa karşı şiddet halen önemli bir sorun. Failde olay 

sonrası üzülüyor, pişman oluyor, 

özür diliyor, ama tekrarlıyor, nasıl-

sa bir şey olmuyor. Bu nedenle bu 

gün bizlerde aynı cümlede kulla-

nılmaması gereken kavramları yan 

yana getirmek zorunda kalıyoruz. 

Üstelik bu sadece Türkiye’de 

konuştuğumuz bir sorun değil. 

Şiddet, özellikle aile içinde kadına 

ve çocuğa karşı olan şiddet, geç-

mişten geleceğe evrensel bir so-

run. Sadece Türkiye’ye özgü olma-

dığı gibi, yapılan araştırmalar sa-

dece tek bölgeye özgü olmadığını3 

göstermektedir. Yaşam, sağlık ve 

özgürlük temel haklardan olma-

sına karşın şiddet olgusu tarihin 

her safhasında bir gerçek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kadınlara 

yönelik şiddet tüm dünyada4 aşk, 

kıskançlık, tutku, namus ya da 

gelenek bahaneleriyle mazur gö-

rülebilmektedir.5  Ancak şiddet ya 

da töre cinayetlerinin sadece doğu 

medeniyetlerine özgü olmadığı, 

batıda tutku cinayetleri olarak 

isimlendirilen olayların varlığı bir 

gerçektir.6 Aile içi şiddet hakkında 

yapılan deneysel araştırmalar bü-
tün kadınların yaklaşık dörtte 
biri ila üçte birinin eşlerinin şid-
detine maruz kaldıklarını gös-
termektedir.7 Öyle ki Dünyada şiddet nedeniyle 

hayatını kaybeden 15 - 44 yaş grubundaki kadın-

ların sayısı, kanser, sıtma, trafik kazası ve savaş-

lar nedeniyle ölen kadınlardan daha fazladır. BM 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hayatının 

herhangi bir döneminde fiziksel şiddete uğrayan 

kadınların oranı yüzde 12’den başlayıp (Çin gibi), 

değişen bölgelere göre yüzde 59’lara (Zambiya) ka-

dar yükselmektedir. 8

Ancak başka ülkelerde yaşanan şiddet olayla-

rı, bizim kendi içimizde, kendi ülkemizde yaşanan 

şiddetle ilgili sorumluluğumuzu ortadan kaldır-

mamaktadır. Şiddetin dünyanın her yerinde farklı 

boyutlarda var olduğu gerçeği, kendi ülkemizde 

yaşanan şiddeti haklı kılmaz. Zira bizim bağlı 
olduğumuz değerler, kendi ül-
kemizde şiddete hiçbir şekilde 
tolerans gösterilmemesini ge-
rektiriyor. Buna karşın Türkiye’de 

de aile içi şiddet oranları, hiç 

azımsanamayacak bir noktada-

dır. Kadının Statüsü Genel Mü-

dürlüğü (KSGM) tarafından 2008 

yılında yaptırılan “Türkiye’de 
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
Araştırması”na göre eşi ya da 
birlikte olduğu kişi(ler)den fi-
ziksel ya da cinsel şiddet yaşa-
mış kadınların yüzdesi 39’dur. 
Şiddete uğrayanların yaklaşık 
yarısı (%46) vurma, tekmeleme, 
boğazını sıkma, bıçak ya da si-
lah kullanma gibi ağır şiddet ya-
şadıklarını belirtmişlerdir. Araş-
tırma sonuçları gebelik döne-
minde her 10 kadından birinin 
fiziksel şiddete maruz kaldığını 
ortaya koymuştur. 9  Bu ne kadar 
zor olsa da, aile içi şiddetle mü-
cadele için hep beraber çözüm 
aranmasını gerektiriyor. 

Zira şiddet herhangi bir şekil-

de ayrım yapmamaktadır. Kentsel 

yerleşim birimlerindeki kadınlar, 

kentlerde yaşamayan kadınlar10 

sosyo ekonomik olarak gelişmiş yerlerdeki kadın-

lar, eğitimli kadınlar, ücretli olarak çalışan kadınlar, 

yüksek refah düzeyindeki hanelerde yaşayan kadın-

lara da dahil olmak üzere tüm kadınlar, yaşamla-

rın bir bölümünde şiddet mağduru olabilmekte bu 

durum şiddetten kurtulmanın kolay olmadığını ve 

şiddetin ayrım yapmadan tüm kadınları etkileyebil-

diğini göstermektedir.11 

-
-

-

-

-
3

-

-

-

-

-
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“Bir ülkenin ahlak bakımından nasıl yönetildiğini bilmek isterseniz o ülkenin müziğini inceleyiniz” Konfüçyüs

Sonuçta aile içi şiddet, toplumdaki şiddetten 
bağımsız düşünülemez. Sporda okula trafikte 
şiddet oranlarının bu derece arttığı ve insanların 
birbirine karşı acıma duygularının kalmadığı bir 
ortamda, aile içi şiddetin de artması çok da bek-
lenmedik bir durum değildir. Toplumdaki şiddet 
olgusunun artması, aile içi şiddet vakıalarını da 
arttırmaktadır. Ancak şiddet aile içinde gerçek-

leştiğinde etkileri çok daha yıkıcı olduğu bir ger-

çektir. Şiddet işyerinde, sokakta, okulda gözaltında 

savaşlarda gerçekleştiğinden, genel olarak bir kere 

olmakta ve zor da olsa travması atlatılmaktadır. Aile 

içi şiddette ise, kişiler en çok güvende olmaları ge-

reken yerde, kendi evlerinde sevgi, saygı beklediği 

insan(lar)tarafından şiddete uğradıklarında ise etki-

si çok daha ağır olmaktadır. Örneğin araştırmalar 

şiddet gören kadınların, yaşamayan kadınlara göre 

4 kat daha fazla intihara teşebbüs ettiğini ortaya 

koymaktadır. 12

Aile içi şiddetin sonuçları, diğer şiddet türlerin-

den daha ağırdır. Zira sürekli tekrarlanmakta ve ki-

şide öğrenilmiş çaresizlik oluşturmaktadır. Aile içi 

şiddet, tek bir eylem olmayıp, bir davranış biçimidir. 

Şiddetin tekrar eden doğası gereği şiddet gerçekleş-

tiren kişi davranışlarından pişman olmakta, af dile-

mekte ancak daha sonra şiddet yinelenmektedir.13 

Şiddetin toplumsal ve hukuksal yaptırıma bağlan-

maması, şiddet döngüsünün devam etmesine, aile 

içi şiddetin ayrılık ya da boşanma ile sonuçlanması 

durumunda, şiddet failinin daha da saldırganlaş-

masına ve uç örneklerde yaşam hakkının ihlaline 

neden olabilmektedir.

Şiddetin sözlü, fiili, psikolojik şiddet gibi farklı 

biçimlerde ortaya çıkabilmesi, teorik anlamda bu 

hareketlere hangi noktada ve ne ölçüde müdaha-

le edilebileceğine ilişkin bir ölçüt ortaya koymayı 

zorlaştırmaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalarda 

devlet müdahalesinin aynı zamanda aile yaşantısı-

na müdahale anlamı taşıyacak olması ise, idari ça-

lışmaları güçleştirmektedir. Bununla birlikte insan 

onurunun korunması gereği şiddetin her alanda 

ortadan kaldırılması zorunluluğu, sorunun tüm bo-

yutlarıyla ele alınması gerektiğini göstermektedir. 

Söylemsel olarak şiddete karsı olunduğunun ifade 

edilmesi, süreç içinde eğitim düzeyinin yükselmesi 

ile şiddetin azalacağının iddia edilmesi sorunu or-

tadan kaldırmamaktadır. Nitekim eğitimi olmayan 

ya da ilköğretimi bitirmemiş kadınların maruz kal-

dığı fiziksel şiddet, lise ve üzeri eğitim almış kadın-

lardan iki kat daha fazladır. Yine de eğitim düzeyi 

daha fazla olan kadınların yaşamlarının herhangi 

bir döneminde karşılaştıkları şiddet oranının %25 

olması önemli bir rakamdır.14 Bu durumda aile içi 

şiddetle mücadele, hukukun özel düzenleme yapma-

sını gerektirmektedir. 

Öncelikle şiddetin aile ve toplum üzerindeki 

olumsuz etkilerinin doğru tespiti çok önemlidir. 

Zira belirtildiği üzere genel kanının aksine, şid-
detle mücadele aileye zarar vermez. Aksine evin 
içinde gerçekleşen şiddetin göz ardı edilmesi ile 
devam eden süreç, ailenin daha çok tahrip olma-
sı ile sonuçlanır. Tespitleri doğru yapamaz ya da 
var olan vakıayı değişik sebeplerle yok sayma ya 
da küçültme yolunu tercih edersek şiddetle mü-
cadelede sonuç alma ihtimalini azaltmış oluruz. 

Şiddet de bilinçli ya da bilinçsiz bir bicimde eği-

timi alınan bir davranış formudur. İnsanoğlunun 

eğitim gördüğü ilk kurum “aile” olduğuna göre, 

merhamete ya da şiddete dayalı bir yaşam tarzının 

ilk eğitiminin alındığı yer de aile ocağıdır. Anne ku-

cağında şefkati tadan çocuk, yıllar ilerledikçe anne 

ve babasının davranışlarını izlemek ve içselleştir-

mekle ya rahmeti ya da şiddeti benimser.  Genel 

olarak çevresinde ne kadar çok merhamet davranışı 

görürse, o kadar merhametli bir birey olur. 

Şiddete maruz kalırsa, ne kadar şiddet dolu sah-

neye tanıklık ederse de, o kadar acımasız olur. İşte 

bu yüzden aile içinde eşlerin ve çocukların birbir-

lerine karşı merhameti son derece önem taşımakta-

dır.  Zira yeni bir nesle yani toplumun geleceğine 
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merhamet de şiddet de öncelikle aile yoluyla taşın-

maktadır15 

Bu noktada çalışmamızda, ailenin korunması 
ve aile içi şiddetle mücadelede neden özel bir 
düzenleme yapıldığının açıklanabilmesi için, hu-
kukun neden, aile içinde bir başka deyişle özel 
alanda kalan bir konuya özel önem verdiğini or-
taya koymaya çalışılacaktır. Türkiye’de şiddetin 
etkileri ve sebeplerine ilişkin araştırmalara atıf 
yaparak, şiddetin aileyi de tahrip eden sonuçları 
ifade edilecektir. 2012 yılı mart ayında yürürlü-
ğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine İlişkin 
Kanun ve Kasım 2011 de imza-
lanan İstanbul Sözleşmesindeki 
hükümleri incelenecektir. Huku-
kun aile içi şiddeti önlemedeki 
başarısızlığın genel nedenlerini 
tespit etmek üzere, şiddetin tür-
leri ve etkilerine ilişkin çalışma-
lara atıflar yapılacaktır. Sonuç 
bölümünde ise görüş ve kanaat-
lerimiz açıklanacaktır. 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve 

Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 

Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avru-

pa Konseyi (İstanbul) Sözleşme-

sinde “aile içi şiddet”,” mağdur 

faille aynı haneyi paylaşsa da pay-

laşmasa da, aile veya hanede, eski veya şimdiki eşler 

ya da partnerler arasında meydana gelen her türlü 

fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet anla-

mına gelir.” olarak belirlenmiştir. 

İstanbul Sözleşmesinde “Kadına yönelik şiddet” 

ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, ka-

dınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı 

veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete 

dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit 

etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun 

bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ihlali ve 

kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak an-

laşılmaktadır”.şeklinde tanımlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin 

Önlenmesi Bildirgesine göre kadınlara yönelik şid-

det; “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana 

gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı 

veya ızdırap veren veya verebilecek olan cinsiyete 

dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit 

etme, zorlama keyfi olarak özgürlükten yoksun bı-

rakma” (1. madde) şeklinde tanımlamaktadır.

8 Mart 2012 tarihinde parlamentoda oy birliği 

ile kabul edilen 6284 sayılı Kanuna göre de şiddet: 

Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik 

açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuç-

lanan veya sonuçlanması muh-

temel hareketleri, buna yönelik 

tehdit ve baskıyı ya da özgür-

lüğün keyfi engellenmesini de 

içeren, toplumsal, kamusal veya 

özel alanda meydana gelen fizik-

sel, cinsel, psikolojik, sözlü veya 

ekonomik her türlü tutum ve 

davranıştır.

Dünya Sağlık Örgütü de, ya-

kın bir ilişkide fiziksel, psikolojik 

ya da cinsel hasara yol açan her 

tür davranışı, eşlerin uyguladığı 

şiddet olarak tanımlamıştır. Bu 

durumda kadınların tecrit edil-

mesi destekten yoksun bırakıl-

ması, ailesiyle görüştürülmemesi, 

evden çıkmasına izin verilmeme-

si, komşu ziyaretleri bakkal ya da 

pazara gitmek için eşinden izin 

almak zorunda olması, eşler arasında sağlıklı bir 

ilişkide var olan bilgilendirme haberdar etme yerine 

“izin alma” mekanizmasını getirilmesi, toplumdan 

yalıtma, özellikle parasız bırakma, kendisine ait 

mal varlığına sahip olmasına izin vermeme şiddet 

tanımının içinde değerlendirilmesi mümkündür. 16 

Bir kimseyi ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaş-

tırma, hareketlerini gözleme ve bilgi ya da yardı-

ma ulaşmasını kısıtlama gibi çeşitli kontrol edici 

davranışlar 17şiddettir. Ekonomik şiddet tanımına 

kadınların parasına el koymak, her bir harcamanın 

hesabını vermek zorunda bırakmak, evin dışında 

çalışmasına izin vermemek veya işyerlerinde onu 

taciz edici davranışlarda bulunmak girmektedir.18
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 “İyi huylu bir insanın hayatı, yer yüzü cennetidir.” Cemaleddin İnanır

Aile içi şiddet, ağır bir toplumsal sorun olup, 

ruhsal ve aynı zamanda ekonomik, sosyal ve sağlık-

la ilgili zararlara neden olmaktadır. Şiddete maruz 

kalan kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıkları cid-

di düzeyde etkilenmektedir. Sonuçlar, kadınların 

%24’ünün aruz kaldığı fiziksel ve ya cinsel şiddet 

nedeni ile yaralandığını, fiziksel ya da cinsel şiddet 

yaşamış kadınların %33’ü yaşamlarının herhangi 

bir döneminde intihar etmeyi düşündüğünü, %12’si 

intihara teşebbüs ettiklerini göstermektedir. Şiddet 

yaşamamış kadınlarda, bu oran sırasıyla %11 ve 

%3’dür19.

Öfke, suçluluk, aşırı korku, yaşını aşan bir so-

rumluluk duygusu, depresyon, endişe, intikam ha-

yalleri, davranış bozuklukları, dikkat dağınıklığı, 

duygusal sorunlar, kabuslar, uyku bozuklukları, 

empati düşüklüğü, kişilik bozuklukları, sosyopati 

takıntılı, davranışlar, fobiler.

Yaralanmalar, kalıcı sakatlıklar, intihar teşebbüs-

leri, beslenme yetersizlikleri, ölme veya öldürmedir.

Yalıtılma ve yalnızlık, sosyal hayattan soyutlan-

ma, okul problemleri, evden-okuldan kaçma, kav-

gacılık, erken evlilikler, erken annelik, kendinden 

güçsüzlere zarar verme, alkol ve uyuşturucu bağım-

lılıklarıdır.20

Yapılan araştırmalar münferit şiddet vakıaları-

nın, genel olarak istisna olduğunu ortaya koymak-

tadır. En sık rastlanan ve en yıkıcı olan aile iç şid-

det yöntemi uzun süreye yayılmış bulunan sıkça ve 

düşük yoğunluklu uygulanan şiddet eylemleridir. 

Vakıaların çoğunluğunda kadınlar sindirme utan-

dırma ekonomik istismar mahrumiyet kontrol gibi 

yöntemlerle baskı altına alınmaktadırlar. Bu du-

rumda kadınların kendilerinde kendi evinde rehin 

tutuluyormuş gibi hissettiren birikmiş bir his oluş-

turmaktadır.21

Başta ifade ediği üzere aile içi şiddet için somut 

bir nedene ihtiyaç bulunmamaktadır. ancak bu 

yönde yapılan araştırmalar şiddetin hangi zaman-

larda arttığını hangi zamanlarda azaldığını göster-

mek açısından önem arz etmektedir. 

Yapılan araştırmalar şiddetin değişik sebeplerle 

bahanelendirildiğini göstermektedir. Altınay/Arat 

araştırmasında “Sizce neden erkekler eşlerine şiddet 

uyguluyorlar, onları dövüyorlar?” sorusuna verilen 

yanıtlardan bir bölümünde itaatsizlik (%13)22 eko-

nomik sorunlar (%14), geçimsizlik (%6) psikolojik 

sorunlar (%9) bu konular vurgulanmış olsa da bir 

bölümünde de erkeklerin “ güçsüzlüklerinden aciz-

liklerinden” dövüldükleri (%13)kendilerini daha 

üstün gördükleri için şiddet uyguladıkları (%10) 

veya şiddeti “üstünlük sağlama aracı” olarak kullan-

dıkları (%4) gibi tespitlere yer verilmiştir. 

Şiddetin yaşanmasında iç içe geçmiş birçok 

neden söz konusu olmakla birlikte bu nedenle-

rin birbirini nasıl etkilediği önemlidir. Ekonomik 

problemler, eşler arası iletişimsizlik, eşlerin ailesiyle 

sorunlar, çocuklarla ilgili sorunlar, eşlerin kıskanç-

lığı, özellikle erkeğin içki kumar gibi alışkanlıkları, 

aldatma gibi nedenle kadın ve erkelerin şiddetim 

yaşanmasına yönelik dile getirdikleri nedenlerden 

bir kısmı23 dır.

KSGM alan araştırmasında Türkiye’de evlenmiş 

kadınların %32’sinin yaşadıkları fiziksel şiddetin so-

nucu olarak erkeğin ailesi ile olan sorunları, %18’i 

maddi sıkıntıları ve %13’ü çocuklarla ilgili sorun-

ları belirtmişlerdir. Kadının erkeğin sözünü dinle-

memesi, erkeğin sinirli olması gibi nedenle fiziksel 

şiddetin diğer nedenleri arasında sayılmıştır. Erkek-

lerin ise uyguladıkları şiddeti kolayca gerekçelen-

dirdikleri ve şiddeti rasyonalize etmek için daha 

çok iş yaşamının getirdiği sorunları ve kadınların 

kendilerini kışkırtmaları dile getirdiği, şiddetin so-

rumlusu olarak kendilerini değil içinde bulunduk-

ları koşulları gördüklerini ortaya koymaktadır. 24

Altınay/Arat araştırmasının en çarpıcı so-
nuçlarından biri, kadınların aileye kocalarından 
daha çok gelir getirmesi, dayak mislini en az iki 
misli artırması ve bu durumda olan her üç ka-
dından ikisi fiziksel şiddete maruz kaldığını gös-
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termesidir. Bu noktada eşler arasında statü farkının 

kadının lehine olması şiddet olasılığını arttıran bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Aileye eşinden 

daha fazla gelir getirdiğini söyleyen kadınların % 

63’ü eşlerinden en az bir kez fiziksel şiddet gördük-

lerini ifade etmişlerdir. Kadınların aileye kocaların-

dan daha çok gelir getirmesi, fiziksel şiddet riskini 

en az iki misli artırmakta, bu durumda olan her üç 

kadından ikisi fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. 

Fiziksel şiddetin en az olduğu durum, iki eşin eşit 

gelir getirdikleri durumdur. 

Aile desteğinden mahrum kalmak da, kadının 
şiddet görmesini artıran bir faktör olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Kendileri tanışıp anlaşarak ai-

lelerinin onayıyla evlenenlerin %28’i, görücü usulü 

ile evlenenlerin %37’si en az bir kez fiziksel şidde-

te maruz kalmaktayken, bu oran kendileri tanışıp 

anlaşarak ancak ailelerinin onayını almadan evle-

nenlerde %49’a çıkmaktadır. Farklı ülkelerde yapı-

lan araştırmalar kadınların yalnızlaşması, özellikle 

yakın çevrelerinden yalıtılmaları ile aile içi şiddet 

arasında güçlü bir ilişki olduğunu; fiziksel ve sos-

yal yalıtım çoğu zaman fiziksel şiddete eşlik ettiğini 

göstermektedir. (UNICEF 2000) Bu noktada Türki-

ye de ailenin onayı olmadan gerçekleşen evliliklerde 

kadınların yakın çevrelerinin desteğinden mahrum 

kalmaları yaşadıkları şiddetin artmasında bir etken 
25 olarak görmek mümkündür. 

Aile içi şiddet kadınların pek çok avantajdan 

yararlandıkları ülkelerde de görülmesi, kadınların 

daha fazla hak talepleri daha çok eşitlik sağlanması, 

kısa vadede kendisini tehdit altına hisseden erkek-

lerin daha fazla şiddet uygulamasına da yol açabil-

diğini göstermektedir. Eğitim şiddetle mücadelede 

tek başına şiddeti sonlandırıcı olmasa da önemli bir 

etkendir.26 Özellikle kadının eğitimli olması tekrar 

eden şiddet karşısında mücadele etmesi ve şiddetin 

var olduğu ortamdan uzaklaşabilmeyi sağlamakta-

dır. Kadınların, eğitim, istihdam siyasi yaşam katı-

lım yoluyla koşulları iyileştirmeye teşvik edilmesi 

ve artan bağımsızlıkları, karşı tarafta sahip olduk-

ları ayrıcalıkların tehdit olarak algılanmasına yol 

açabilmektedir. Nitekim eğitimli kitlelerinin şiddet 

uygulama ihtimalleri azalmakla birlikte üst düzey 

mesleklerde yüksek şiddet olayları istisna değildir. 

İşlerinde önemli ölçüde kontrolü elinde tutan kişi-

ler çoğu zaman aynı düzeyde itaati evlerinden de 

bekleyebilmektedir. 27

2000’li yılların sonlarından itibaren yazılı ve 

görsel basında, şiddetin arttığı gözlemlenmekte-

dir. Artan şiddet vakıalarını “kadınlar daha önce de 

şiddete uğrarken gerekli mekanizmalar başvurmu-

yordu bu gün başvuruyorlardı” şeklinde açıklamak 

mümkündür. Bu iddia haklılık payı içermektedir. 

Zira son dönemlerde aile içi şiddetin daha fazla so-

run görülmekte ve daha önceki yıllara oranla daha 

fazla gündeme gelmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı 

2007 yılında aile içi şiddet vakıalarını kayıt altına 

alınacak yeni bir form geliştirmiştir. Daha önce sı-

radan darp olarak yansıyan vakıalar bu formlar va-

sıtasıyla, şiddet istatistiklerine geçmeye başlamıştır. 

Bu durumda kamuoyuna akseden şiddet vakıala-

rını arttırmıştır. “7 yılda kadına karşı şiddet yüzde 

bindörtyüz arttı” ifadesi, aslında bu vakıaların artık 

münferit olaylar olarak değil ayrı olarak kategori-

leşmesinin bir sonucudur. Ancak özellikle günde 

bazen beşe varan kadın cinayetleri, bu söylemin 

tek başına sorunu açıklamaktan uzak olduğunu 

göstermektedir. Tek bir kişinin ölümü bile konun 

münferit cinayet olmadığını boyutu ve ciddiyetini 

göstermektedir. 

KSGM alan araştırması, görüşülen kadınlarının 

%51’inin yaşadıkları şiddeti kimseyle paylaşma-

dıklarını bunda, şiddete bir kez değil birçok kez 

maruz kalmaları, yaşadıkları şiddet konusunda 

destek alacaklarını düşünmemeleri çocuklarını dü-

şünmeleri ve toplum içinde şiddetin aileye özel bir 

sorun olarak değerlendirilmesinin önemli bir rol 

oynadığı ifade edilmiştir. Nitekim şiddete uğrayan 

kadınların %92’si hiç polise 28 başvurmamaktadır. 
29 Amerika’da kadınların yarıdan fazlası şiddet du-

rumunda polis mahkemeye ya da üçüncü kuruluş-

lara ihbar etmektedir. Türkiye de kadınların %2’si 

şiddeti ihbar etmektedir. Bunun sebebinden biri 

şiddetin kabul edilebilir davranış olduğu algısı olsa 

da daha büyük olasılık polis ya da diğer kurumlar-

la sorunlarını paylaştığında durumlarında düzelme 

olacağına dair güven hissinin henüz sağlanmadığı 

anlamına gelmektedir. 30
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“Yasa insanların kalplerinde yazılıdır.”St. Augustine

Bu durum ulusal ve uluslararası alanda huku-

kun, özel alanda şiddetle mücadeleyi özel olarak 

düzenlemesini gerektirmiştir. 

Geçtiğimiz yıllar uluslar arası toplumun, genel 

olarak kadın haklarına ve özel olarak da şiddet ma-

ruz kalmama hakkına yönelik ihlalleri inceleme ve 

bunlara karşı mücadele etme taahhütlerinde önem-

li gelişmeler tanık olmuştur. 1980’lerde görünürlük 

kazanan şiddetle mücadele, 1990’lı yıllarda yaygın-

laşmaya ve kurumsallaşmaya başlamıştır.31

Uluslararası sözleşmeler şiddetin özel olarak yer 

alması süreç içinde oluşmuştur. Örneğin Kadınla-

ra Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine 

Dair Sözleşme(CEDAW), İnsan Hakları Avrupa Söz-

leşmesinden de farklı olarak kadın erkek eşitliği için 

değil, kadın için konmuş bir sözleşmedir. Sözleşme, 

taraf devletlerin, erkeklere ve kadınlara, ekonomik, 

sosyal, kültürel, kişisel, siyasi ve diğer alanlardaki 

haklardan yararlanmaları konusunda eşit haklar 

sağlama yükümlülüğü vermektedir. Sözleşmede 

cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık yasaklanmıştır. 

Buna karşın CEDAW 1979 yılında BM genel kurulu 

tarafından kabul edildiğinde, şiddet sözleşme için-

de yer almamıştır. Ayrımcılık bağlamında kadınlar-

la ilgili en temel sözleşmede açıkça anılmayan şid-

det, ancak 1992 yılında 19 nolu Birleşmiş Milletler 

Genel Tavsiye Kararı ile32 alınmıştır. 

BM’ye göre Kadına yönelik şiddetle mücadele 

devletlerin öncelikli sorumluluklarından bir ta-

nesidir. 1989 BM bildirgesi, bu konuda istatistiki 

bilgiye ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. 1992 

yılında ise kadınların eşit hak ve yükümlülüklerin-

den yararlanmasını engelleyen ayrımcılık biçimi ol-

duğunu ifade etmiştir. 1994 yılında ise kadına karşı 

şiddette önleme bildirgesi, gelenek görenek din gibi 

sebeplerle devlette devletin şiddetle mücadeledeki 

sorumluluklarını kaldırmayacağını ifade edilmiştir. 

20 Aralık 1993 tarihli Kadına Karşı Şiddetin 

Önlemesine Dair Bildirge, BM ve kadına yönelik 

şiddetin önlenmesine ilişkin kabul edilen bir belge 

olup oylamaya başvurulmaksızın kabul edilmiştir. 

Bildirgede şiddetin önlenmesi, failin cezalandırıl-

ması ve şiddete uğrayanın korunması konusunda 

devletlere düşen sorumluluklar ve görevler ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenmiştir. Devletlerin iç hukukları, 

ceza medeni ve iş kanunu başta olmak üzere ilgili 

kanunlarda düzenleme yapılması ve uygulamaya 

geçirilmesi bu konuda sivil toplum kuruluşlarınca 

işbirliği yapılası öngörülmüştür. Ayrıca şiddete uğ-

rayanın güvenliği, fiziksel ve psikolojik muayenesi 

için hükümet bütçesinde yeterli ödenek ayrılması 

önemle vurgulamıştır.33

Devam eden süreçte şiddetle mücadelede başa-

rılı olunmaması, bu konuya özel bir uluslar arası 

sözleşmeyi gündeme getirmiştir. Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesinin 30 Nisan 2002 tarihli “Ka-

dınların Şiddete Karşı Korunmasına” ilişkin tavsi-

ye kararı, 7 Nisan 2011 tarihinde genişletilerek ve 

güncelleştirilerek bir sözleşme haline getirilmiştir34.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avru-

pa Konseyi Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi olarak 

anılmaktadır. Sözleşme ilk defa bağlayıcı ve kadı-

na yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunun 

vurgulandığı sözleşme niteliğindedir. Bağımsız bir 

denetim mekanizması kurulmasına ilişki düzenle-

me yapılmıştır. Sözleşmede35 şiddetin kadın erkek 

eşitsizliğinin bir sonucu olduğu vurgulanmıştır. 

Sözleşme Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-

si tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Strazburg’ta 

onaylanmıştır. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da 

ülkelerin imzasına açılmış olan Sözleşmenin ilk im-

zacısı ve onaylayıcısı Türkiye’dir. 

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de 24 Kasım 2011 

tarihinde onaylanmış; 8 Mart 2012 tarihinde Res-

mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.36 

İmzacı ülke sayısının 10’a ulaşmasıyla sözleşme, 1 

Ağustos 2014 tarihinde bağlayıcı olma özelliğine 

kavuşmuştur. Bu tarihten itibaren sözleşmeye taraf 

ülkeler şiddet mağdurlarını korumak ve gereken 

desteği sağlamakla yükümlü olacaklardır37.

İstanbul Sözleşmesinin önemi, kadına yönelik 

şiddeti bir sosyal olgu-problem olarak değil bir in-

san hakkı ihlali ve kadın erkek eşitsizliğine daya-

lı bir olgu olarak görmesidir. Şiddetle mücadeleye 

çok geniş bir perspektif ve toplumsal cinsiyet boyu-
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tuyla bakan sözleşme 81 maddelik olup kadına yö-

nelik ev içi şiddetle mücadele konusunda bağlayıcı 

ilk uluslararası sözleşme niteliğinde38dir. 

“İstanbul Sözleşmesi”- özel olarak kadına yöne-

lik şiddet ve aile içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa 

sözleşmesi olma niteliğini taşımaktadır. Sözleşme, 

önleme, koruma, kovuşturma ve şiddet mağdurla-

rına sağlanacak hizmetler konusundaki asgari stan-

dartları belirlemektedir. Onaylayan ülkelerin ayrıca 

acil destek hattı, sığınma evi, tıbbi hizmetler, danış-

manlık ve hukuki yardım gibi hizmetler tesis etme 

yükümlülükleri de bulunmaktadır.

Sözleşmede kadına karşı şiddetle mücade-

lede kapsamlı bir hukuki çerçeve oluşturmak 

üzere  önleme   (prevention) koruma  (protecti-

on),  kovuşturma(prosecution) ve  mağdur destek 

mekanizmaları oluşturma politikaları (policy) ko-

nularına yer verilmiştir.

Sözleşme mağduru aynı mekanı paylaşsa da 

paylaşmasa da eski ve şimdiki eş ya da partnerler 

arası meydana gelen her türlü şiddeti kapsamakta-

dır. Sözleşmede sözlü ve psikolojik ve ekonomik 

şiddetin de “cinsiyete dayalı her türlü eylemin bir 

insan hakkı ihlali olduğu ve kadınlara yönelik ay-

rımcılığın bir biçimi olduğu belirtilmiştir. 

Sözleşmenin “Amaçları” 1. Maddede; “a. ka-

dınları her türlü şiddetten korumak ve kadına yö-

nelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuştur-

mak, ortadan kaldırmak;  b. kadınlara karşı her 

türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda 

bulunmak ve, kadınların güçlendirilmesi yoluyla 

da dahil olmak üzere, kadın ve erkek arasındaki 

somut eşitliği teşvik etmek;  c. kadına yönelik şid-

det ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu 

kişilere destek vermek için kapsamlı bir çerçeveyi, 

politikaları ve tedbirleri tasarlamak; d. kadına yö-

nelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak 

amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirmek; 

e. kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan 

kaldırmak üzere bütünsel bir yaklaşımı benimseme-

ye yönelik etkili bir işbirliği yapmaları için örgütlere 

ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamak. 

2. Bu Sözleşme, hükümlerinin Taraf Devletler ta-

rafından etkili bir şekilde uygulanmasını sağla-

mak amacıyla özel bir izleme mekanizması kurar”. 

olarak tanımlanmıştır. Nitekim sözleşme sonrası 

6284 satılı yasayı yürürlüğe koyan Türkiye Şiddet 

Önleme ve İzleme merkezleri ile özel bir izleme me-

kanizmasını oluşturmuş durumdadır. 

Buna göre Sözleşmenin amacı:

Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadın-

lara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, 

kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan 

kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların 

güçlendirilmesi yolu dâhil kadın ve erkek ara-

sındaki temel eşitliği teşvik etmek,

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağ-

durlarının korunması ve bu mağdurlara yardım 

edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve 

tedbirler geliştirmek,

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan 

kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik 

etmek,

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan 

kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşım benim-

semek amacıyla etkili işbirliğini sağlamak için 

kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve 

yardım sağlamaktır.

Sözleşmenin kadına yönelik şiddetin nedenleri-

ne ve yol açtığı olumsuzluklara değinilen Giriş bö-

lümünde taraf devletlerin;

Kadına yönelik şiddetin, erkekler ve kadınlar 

arasındaki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinden 

kaynaklanan tarihsel bir olgu olduğu ve bu güç 

ilişkisinin erkekler tarafından kadınlar üzerinde 

-
-
-

-
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baskı kurulmasına ve kadınlara yönelik ayrımcı-

lık yapılmasına yol açtığı ve kadınların ilerleme-

lerini engellediği,

Kadınlara yönelik aile içi şiddet, cinsel istismar, te-

cavüz, zorla evlendirme, sözde “namus” cinayet-

leri ve bir insan hakları ihlali olan şiddetin kadın 

erkek eşitliğini sağlamanın önündeki en büyük 

engel olduğu, hususlarında anlaştıkları belirtil-

miş ve kadın ve erkek arasında yasal ve fiili eşitli-

ğin gerçekleşmesinin kadına yönelik şiddeti ön-

lemede önemli bir unsur olduğu vurgulanmıştır. 

 

Ayrıca Sözleşme “Aile içi şiddetin orantısız bir şe-

kilde kadınları etkilediğini ve erkeklerin de aile 

içi şiddet mağduru olabileceğini ve  Çocukların 

aile içindeki şiddete tanık olmak da dâhil aile içi 

şiddet mağduru olduklarını” kabul etmektedir. 

4 ve 5. maddede devlete “eşitlik ve ayrım gö-
zetmeme” yükümlülüğü getirilmiştir. Madde; 
“1.Taraf Devletler, özel ve kamusal alanda herke-

sin, özellikle de kadınların, şiddetten uzak yaşama 

hakkını korumak ve bu hakkı sağlamak amacıyla 

gereken yasal veya diğer tedbirleri alır. 2. Taraf Dev-

letler, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınar ve 

kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek üzere 

gereken yasal veya diğer tedbirleri gecikmeksizin 

alır ve bu kapsamda, - kadın erkek eşitliği ilkesini 

kendi ulusal anayasalarına ya da diğer uygun mev-

zuata dahil eder ve bu ilkenin uygulamada gerçek-

leştirilmesini güvence altına alır; - kadınlara yönelik 

ayrımcılığı, ihtiyaç bulunması halinde, yaptırımlar 

uygulamak yoluyla yasaklar; - kadınlara yönelik 

ayrımcı yasa ve uygulamaları kaldırır. 3. Taraf Dev-

letler bu Sözleşme’nin hükümlerinin, özellikle de 

mağdurun haklarını korumaya yönelik tedbirlerin 

cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, si-

yasi veya siyasi olmayan görüş, ulusal veya sosyal 

köken, ulusal azınlık ile ilişkilenme, mülkiyet, soy, 

cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, sağlık durumu, 

sakatlık, medeni hal, göçmen veya mülteci olma 

durumu ya da benzeri herhangi bir temelde ayrım 

gözetmeksizin uygulanmasını güvence altına alır. 

4. Bu Sözleşme kapsamında kadınlara yönelik cin-

siyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete 

dayalı şiddetten koruyan özel önlemler ayrımcılık 

olarak kabul edilemez.” şeklindedir.  

5. Madde ise “Devlet yükümlülükleri ve gereken 

özeni gösterme sorumluluğu”nu düzenlemektedir. 

Madde Sözleşmeci devletlere; “1. Taraf Devletler 

kadına yönelik herhangi bir şiddet eylemiyle iliş-

kilenmekten kaçınır ve devlet adına hareket eden 

devlet yetkililerinin, görevlilerinin, organlarının, 

kurumlarının ve diğer aktörlerin bu yükümlülüğe 

uygun davranmalarını sağlar. 2. Taraf Devletler, bu 

Sözleşme’nin kapsamında olup devlet dışı aktörler 

tarafından işlenen şiddet eylemlerini gereken özeni 

göstererek önlemek, soruşturmak, cezalandırmak ve 

bu eylemlerden kaynaklı mağduriyet için tazminat 

sağlamak amacıyla gereken yasal veya diğer tedbir-

leri alır.”görevi vermektedir. 

Devletin genel yükümlülükleri ise 12. Mad-
dede düzenlenmiştir. Madde; “1. Taraf Devletler, 

kadınların aşağı bir cins olduğu veya erkekler ile ka-

dınlar için alışılagelmiş rollerin bulunduğu düşünce-

sine dayanan önyargıları, örf ve adetleri, gelenek-

leri ve her türlü uygulamaları yok etmek amacıyla 

kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış 

kalıplarının değiştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

2. Taraf Devletler, bu Sözleşme’nin kapsamına giren 

bütün şiddet biçimlerine karşı her gerçek ve tüzel ki-

şiyi korumak için gereken yasal veya diğer tedbirleri 

alır. 3. Bu madde gereğince alınan her tedbir belir-

li şartlar nedeniyle savunmasız bırakılan kişilerin 

özel ihtiyaçlarına işaret eder ve ihtiyaçları dikkate 

alır ve mağdurun insan haklarını merkeze koyar. 4. 

Taraf Devletler, tüm toplumu, özellikle erkekleri ve 

erkek çocukları bu Sözleşme kapsamına giren bü-

tün şiddet biçimlerinin önlenmesine aktif bir şekil-

de katkıda bulunmaları için teşvik etmek amacıyla 

gerekli tedbirleri alır. 5. Taraf Devletler, kültür, örf 

ve adet, din, gelenek veya sözde ”namus”un bu Söz-

leşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin bir 

gerekçesi olarak kabul edilmemesini güvence altına 

alır.  6. Taraf Devletler, kadınların güçlenmesi için 

program ve faaliyetleri arttırmak amacıyla gerekli 

tedbirleri alır.”şeklinde belirlenmiştir. 

Bu noktada İstanbul Sözleşmesi, uluslarara-
sı hukukta kadına yönelik ve aile içi şiddet ko-
nusunda yaptırım gücü olan ilk sözleşme olma 
özelliğini taşımaktadır. Kadına yönelik şiddet, aile 

içi şiddet, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet kavramlarının tanımlandığı sözleşmede şid-
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det, yalnızca fiziksel değil, cinsel, ekonomik, psiko-

lojik ve ekonomik boyutlarını da içerecek şekilde 

tanımlamakta; sözleşmede ‘kadın’ sözcüğünün 18 

yaşın altındaki kız çocuklarını da kapsadığı belirtil-

mektedir. Sözleşmede “toplumsal cinsiyet” toplum 

tarafından kadın ve erkeğe yüklenen ve sosyal ola-

rak kurgulanan roller, davranışlar ve eylemler anla-

mına geldiği ve “kadına yönelik cinsiyete dayalı şid-

detin” doğrudan kadınlara yalnızca kadın oldukları 

için uygulandığı veya orantısız bir şekilde kadınları 

etkilediği şiddet olduğu belirtilmiştir. 

Sözleşmenin en önemli yanı ise beraberinde getir-

diği “denetim mekanizmasıdır” (md. 66. monitoring 

mechanism). Buna göre, Taraf Devletlerce Sözleşme-

nin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere, 

“Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücade-

lede Uzmanlar Grubu” (GREVIO) adı altında Av-

rupa Konseyi bünyesinde bir denetim mekanizması 

oluşturulması öngörülmektedir. Avrupa devletlerin-

den insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik 

şiddetle mücadele uzmanı 10 ila 15 uzmandan olu-

şacak bu grup, sözleşmenin yürürlüğe girmesinin 

ardından taraf devletler hakkında düzenli denetim 

raporları hazırlayacak, raporlarda üye devletlere ka-

dına yönelik ve aile içi şiddetle mücadelede öneri-

lerde bulunulacak, bu önerilerin ne derece yerine 

getirildiği takip edilecek, bu raporlarla bir yandan 

Avrupa genelinde kadın-erkek eşitliği ve kadına yö-

nelik şiddetle mücadelede ortak normlar yaratılma-

sına, bir yandan da taraf devletlerde bu alanlarda 

ilerleme sağlanmasına ortam yaratılacaktır. 

Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelere de 

açık olan bu sözleşmeye taraf ülkeler, uygula-

ma aşamasında şiddete maruz kalan kadınlar için 

24 saat hizmet görecek çağrı merkezleri ve sığın-

ma evleri kuracak aynı zamanda, mağdurlara tıp, 

adli tıp hizmetleriyle psikolojik ve hukuki destek 

sağlamakla yükümlü olacaktır. Sözleşmede ka-

dınların şiddete maruz kalmadan ve şiddet mağ-

duru olduktan sonra korunması için yapılması 

gerekenler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.   

Sözleşme ile mağdurlara, özellikle de kadınlara ve 

çocuklarına güvenli konaklama sağlayan, kolayca 

ulaşılabilir sığınaklar hazırlanması için gerekli ted-

birler alınabilecek, şiddete uğrayanlara danışmanlık 

hizmeti vermek için ülke çapında 24 saat kesintisiz, 

ücretsiz telefon destek hattı kurulacak, mağdurla-

ra yönelik tıbbi ve adli muayene, travma desteği 

ve danışmanlık sağlamak üzere, tecavüz, kriz veya 

cinsel şiddet yönlendirme merkezleri kurulacak, 

şiddet eylemlerinin gerçekleşmesine tanık olanla-

rın yetkili makamlara ihbarı teşvik edilecek, şid-

det mağdurlarına yeterli hukuksal başvuru yolları 

sağlanacak, şiddete uğrayanlar için tazminat öden-

mesi sağlanacak, şiddet faillerinin daha fazla şiddet 

eyleminde bulunmalarını engellemek üzere failleri 

eğitmeyi hedefleyen programlar oluşturulacaktır. 

Sözleşme ile devletlere, Toplumsal cinsiyete duyar-

lı politikalar uygulama yükümlülükleri ve gereken 

özeni gösterme, farkındalığı arttırma, sığınakların 

açılması hakkında yasal ve uygulamaya yönelik yap-

tırımlar getirme, veri toplama, sivil toplumun bu 

alandaki çalışmalarını destekleme, önleyici müdaha-

le ve tedavi programları yapma, özel sektör ve med-

yanın katılımını sağlama, sorumluluğu verilmiştir.

Sözleşmede, taraf devletlerin kadın-erkek eşitliği ve 

kadına yönelik şiddet konularını eğitimin her dü-

zeyinde müfredata eklemeleri de öngörülmektedir.

Sözleşmede; veri toplama, farkındalığı artırma, 

eğitim, uzmanların eğitim, önleyici müdahale ve 

tedavi programları, özel sektör ve medyanın ka-

tılımı, önleme, koruma ve destek, genel hizmet-

te destek, bireysel/ toplu şikâyette destek, uzman 

destek hizmetleri, sığınaklar, telefonla yardım hattı, 

cinsel şiddet mağdurlarına yönelik yardım, çocuk 

tanıklar için koruma ve destek,bildirim, uzmanlar 

tarafından bildirim, hukuk davaları ve başvuru yol-

ları, tazminat, vesayet, ziyaret hakları ve güvenlik,  

zorla evlendirmenin hukuki sonuçları, psikolojik 

şiddet, takip, fiziksel şiddet, tecavüz dâhil cinsel 

şiddet, zorla evlilik, kadın sünneti, zorunlu kürtaj 

ve zorunlu kısırlaştırma, zorunlu kürtaj ve zorun-

lu kısırlaştırma,cinsel taciz, yardım ve yataklık ve 

buna yeltenme,suçların kabul edilemez gerekçe-

leri; sözde “namus” adına işlenen suçlar da dâhil, 

cezayı gerektiren suçların uygulanması, yargılama 

yetkisi, yaptırımlar ve önlemler, cezayı ağırlaştırı-

cı nedenler, diğer taraf ülke tarafından onaylanan 

cezalar, zorunlu alternatif çatışma çözümü veya 

cezalandırma süreçlerinin yasaklanması, genel yü-

kümlülükler, acil müdahale, önleme ve koruma, 

risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, acil durum-

da uzaklaştırma kararları, kısıtlama veya koruma 
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kararları, sorgulamalar ve kanıt, nizasız (ex parte) 

ve re’sen (ex officio) yargılama, koruma önlemleri, 

adli yardım, göç ve sığınma, oturma izni, cinsiyete 

dayalı sığınma talebi, geri göndermeme, uluslarara-

sı işbirliği, genel ilkeler, risk altındaki kişilerle ilgili 

tedbirler, bilgi edinme, veri koruma, izleme meka-

nizması ve sözleşmeye ilişkin diğer hükümlerin yer 

aldığı maddeler bulunmaktadır. 

Devletlerin sorumluluğu, kadın ve çocuklara 

karşı şiddeti önlemeye ilişkin yasaklama /önleme 

/cezalandırma ve tazmin etme yükümlülüğü içer-

mektedir. Evlilik içi şiddet mağdurların ekonomik 

güvence altına alınmaları, devletin vatandaşların re-

fah huzur ve mutluluğun sağlanması görevinin bir 

sonucudur. 

Uluslar arası insan hakları sözleşmeleri ve stan-

dartları, devletlerin kendi yargı yetkisine tabi bi-

reylerin insan haklarını güvence altına almak için 

gereken yükümlülükleri tanımlar. Bu sözleşme ve 

standartlar, kişilerin ulusal, bölgesel ve/veya ulus-

lar arası düzeylerde sahip çıkabilecekleri özgürlük 

ve haklar için güvenceler sağlar. Bir sözleşmeyi 

onaylayan devletler, bu sözleşmede tanınan hakları 

geliştirmeyi; bu hakları herkes için güvence altına 

almayı ve bunları yasalar, stratejiler ve politikalara 

dönüştürmeyi; sözleşme kapsamındaki hakların ih-

lal edilmesini önlemeyi; ve hakları ihlal edilen kur-

banlara çareler sağlamayı kabul eder. 

Uluslararası sözleşmeler gereği devletlerin yal-

nızca kamu görevlileri tarafından değil, özel kişiler 

ve gruplar tarafından uygulanan şiddete karşı da 

kadınları koruma ödevi vardır.39 Bu noktada Avrupa 

İnan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin, İstanbul Söz-

leşmesinden önce aile içi şiddetle ilgili verdiği Opuz 

v. Türkiye 40 kararı önem arz etmektedir. AIHS’i im-

zalayarak uyma yükümlülüğü altına giren devletler-

de, bu karardaki ana kıstası uygulanacaktır. 

Buna göre eğer Devlet, eğer şiddetten haberdar 

edilmişse, kendisine yazılı ya da sözlü müracaat ya-

pılmışsa özel alanda da olsa şiddet karşı müdahil 

olmak ve tekrarlanmasını engellemek için tüm et-

kin önlemleri almak zorundadır. Bu devletlerin, özel 

yükümlülüğüdür. “kişisel alan biz karışmayız” tar-

zındaki açıklamalar devletin sorumluluğunu orta-

dan kaldırmaz. Nitekim Airley kararında İrlanda’ya, 

akli dengesi bozuk anne elinde büyüyen 4 çocukla 

ilgili devlet bireylerin şiddetine karşı kadın ya da 

çocukları koruyamadığı için tazminata mahkum 

edilmiştir. 

AİHM’in Opuz ve Airley kararları, devletlerin 

şiddetin önlenmesi için etkin önlenmeler alması, 

mağdurlar için yeterli ücretsiz hukuki danışmanlık 

sağlaması gerektiğini aksi takdirde tazminata mah-

kum edileceğini ortaya koymaktadır. Bu durumda 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan dev-

letler, bireye yeterli korumayı sağlayamazsa AİHM 

standartlarına göre sorumlu olacaktır. Zira devlet-

lerin özel yaşam ve aile yaşamına saygı konusunda 

pozitif yükümlülüğü bulunmaktadır. Devlet, ikincil 

gibi görünen bu sorumluluğu gereği sadece şiddet 

uygulamamakla değil, kendisine bildirim yapılması 

halinde, aile içi şiddeti önlemekle de sorumludur. 

Nitekim Airey v. İrlanda kararında41 başvurucu, al-

kolik olan ve kendisine sürekli şiddet uygulayarak 

aile düzenini bozan eşinden ayrılık kararı alabilmek 

için adli yardımdan avukat isteminde bulunmuş-

tur. İstemi ret edildiğinden dava açamamıştır. Bu 

nedenle AİHM’e müracaat eden başvurucu, avukat 

ücretlerinin yüksek olduğu için dava açamadığını, 

devletin şiddeti önleme konusunda kendisine ye-

terli koruma sağlamadığını iddia etmiştir. Sözleş-

menin 8. maddesinin ihlal edildiğine yönelik şika-

yet, devletin olumsuz bir tasarrufuna değil, önleyici 

tedbirler almamasına ilişkindir. AİHM devletin aile 

ve özel yaşama saygı hakkını yerine getirmediğine 

hükmetmiştir. Kararda;“Sözleşme’nin 8. maddesinin 

amacı, asıl olarak kişileri, kamu makamlarının key-
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fi müdahalelerine karşı korumak ise de bu madde 

sadece devleti, bu tür müdahalelerden kaçınmaya 

zorlamakla kalmaz, bu negatif yükümlülüğe ek ola-

rak aile yaşamına saygı hakkının etkili biçimde ko-

runması için olumlu yükümlülüğü de içerir.” ifadele-

rine yer vermiştir. Görüldüğü üzere, şiddeti önleme 

noktasında devletin sorumluluğu oldukça fazladır. 

Aynı şekilde AİHM’in Opuz v. Türkiye kararında 

işaret ettiği gibi bir devletin, kişilerin can güvenliği 

ve vücut büyüklüğüne yönelik tehditler noktasında 

sorumluluğunun doğabilmesi için;

1) Hayat ve ya vücut bütünlüğüne ilişkin tehdit ol-

ması gerekir

2) Devleti resmi organlarının bu tehdit hakkında 

bilgi sahibi olması gerekir

3) Bu tehdidin gerçekleşeceği konusunda gerçek 

veya öngörülebilir yakın bir tehlike bulunmalıdır. 

4) Devletin tehdit altıdaki kişinin hayatını ve 

vücut bütünlüğünü korumak için gerekli makul 

adımları atmaması gerekir.42

Türkiye’de Mevcut düzenlemeler yetersiz kal-

dığından koruma kararı talep ettikten ya da kara-

rı aldıktan sonra öldürülen kadınların varlığı, özel 

önlemler alınmasını gerektirmiştir. Türkiye, artan 

kadın cinayetleri ile mücadeleye verdiği önemi gös-

termek üzere şiddetle ilgili ilk uluslararası sözleş-

me olan İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ülke 

olduğu gibi, 1998 tarihli 4320 sayılı Ailenin Korun-

masına Dair Kanununu da 43 tümden değiştirerek, 

uluslararası sözleşmeye uygun yeni bir kanun çı-

karmıştır.

8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6284 sayılı 

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Ön-

lenmesine İlişkin Kanun44, şiddetin vuku bulmadan 

önlenmesi, olay anında müdahale edilmesi, sonra-

sında tekrarının engellenmesi, failin şiddet uygula-

dığı mahalden uzak tutulması ve şiddet mağduru-

nun rehabilitasyonunun sağlamasını düzenlemekte-

dir. Kanun mahkemeler dışında, kaymakamlara ve 

acil durumlarda kolluk kuvvetlerine şiddeti önleme 

noktasında, yetki ve görev vermektedir. Kanun şid-

dete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan 

kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı 

takip mağduru olan kişileri kapsamaktadır.

“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun” ile getirilen belli başlı 

düzenlemeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkün-

dür; 

Kanun, CEDAW doğrultusunda medeni duruma 

göre herhangi bir ayrım içermeyecek ve diğer 

aile bireylerini de kapsayacak şekilde 4320 sa-

yılı Kanun’dan daha geniş bir uygulama alanına 

sahiptir. Kanunun amacı; “şiddete uğrayan veya 

şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 

çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı 

takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu 

kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alı-

nacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.” Ayrıca Kanun’un uygulanmasında ve 

hizmetlerin sunulmasında uyulacak temel ilke-

ler sıralanmıştır.

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi”ne uygun 

olarak fiziksel, sözlü, cinsel, ekonomik ve psi-

kolojik şiddeti de kapsayacak şekilde “şiddet” 

kavramı söz konusu Kanun’da tanımlanmıştır. 

Korunan kişi ile şiddet uygulayan ve uygulama 

ihtimali bulunan kişi hakkında alınabilecek ko-

ruyucu ve önleyici tedbirler ayrıntıları ile düzen-

lenmiştir. 

Korunan kişi hakkında; barınma yeri tespiti, ge-

çici maddi yardım yapılması, psikolojik mesleki, 

hukuki ve sosyal destek hizmetlerinin verilme-

si, resen geçici koruma altına alınması ve kreş 

imkânından faydalandırılması hakkında veri-

lecek koruyucu tedbir kararlarının mülki amir 

tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hal-

lerde ise( barınma ve geçici koruma) ilgili kolluk 

amirlerince koruyucu tedbir kararı alınabilecek 

ve kararlar verilirken delil ve belge aranmaya-

caktır.

Korunan kişi hakkında; işyeri ve yerleşim yeri-

nin değiştirilmesi, aile konutu şerhi konulması 

ve hayati tehlikenin bulunması halinde Tanık 
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Koruma Kanunu çerçevesinde kimlik ve diğer 

bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi hakkında ve-

rilecek koruyucu tedbir kararlarının hakim tara-

fından verilmesi düzenlenmiştir.

Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan 

kişiye ise hakim tarafından; korunan kişiye yö-

nelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya 

küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda 

bulunmama; evden uzaklaştırılma ve müşterek 

konutun korunan kişiye tahsisi; korunan ki-

şi-kişilere yaklaşmasının önlenmesi; korunan 

kişinin şahsi ve ev eşyalarına zarar vermemesi; 

silahı varsa veya silah taşıması zorunlu bir kamu 

görevi ifa etse bile zimmetinde bulunan silahı 

ilgili birimlere teslim etmesi; alkol, uyuşturucu 

veya uyarıcı madde bağımlılığı var ise hastaneye 

yatmak dahil muayene ve tedavisinin sağlanması 

düzenlenmiştir. Acele hallerde burada da 24 saat 

içerisinde hakim onayına sunulmak kaydıyla 

kolluk tarafından da önleyici tedbirlerin alına-

bilmesi düzenlenmiştir. 

Ayrıca hakim tarafından velayet, kayyım, nafaka 

ve kişisel ilişki kurulması hakkında karar veri-

lebileceği, düzenlenmiştir. Nafaka konusundaki 

hüküm eski kanundaki hükmün tekrarı niteli-

ğindedir. Bu hükmün yanı sıra şiddet mağduru-

nun geçici maddi yardım görmesine olanak sağ-

lanmıştır. Ayrıca hakkında tedbir karar verilen 

kişilerin sağlık hizmetlerini almaları konusunda 

da hassasiyet gösterilmiş ve genel sağlık giderleri 

ve sosyal güvenlik kapsamında karşılanamayan 

giderlerin bakanlık bütçesinden karşılanacağı 

öngörülmüştür. 

Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sos-

yal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması du-

rumunda, korunan kişinin başvurusu aranmak-

sızın nafakanın, ilgilinin aylık, maaş ya da üc-

retinden icra müdürlüğü tarafından resen tahsil 

edileceği belirtilmiştir.

Şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin varlı-

ğı halinde herkesin bu durumu resmi makam 

veya mercilere ihbar etmesi; ihbarı alan kamu 

görevlilerinin Kanun kapsamında görevlerini ge-

cikmeksizin yerine getirmeleri ve uygulanması 

gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri 

haberdar etmekle yükümlü olduğu düzenlen-

miştir.

Tedbir kararının ilgilinin talebiyle, Bakanlık veya 

kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının 

başvurusu üzerine ilk seferinde altı aylık bir süre 

için verilecek olup şiddet uygulanmasının veya 

şiddet tehlikesinin varlığı halinde verilen ted-

birlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine 

kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar 

verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddet 

uygulandığı hususunda delil veya belge aranma-

yacağı, önleyici tedbir kararlarının gecikmeksi-

zin verileceği ve verilen kararların uygulanması-

nın geciktirilemeyeceği, tedbir talebinin reddine 

ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edi-

leceği düzenlenmiştir.

Gerekli olması halinde tedbir kararı ile birlikte 

talep üzerine veya resen korunan kişi ve diğer 

aile bireylerinin kimlik bilgilerin veya kimliğini 

ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adreslerinin tüm 

resmi kayıtlarda gizli tutulacağı belirtilmiştir. 

Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar ve-

rilen kişilerin, Bakanlığa ait barınma yerlerinin 

yetersiz kalması halinde, mülkî amirin, acele 

hallerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzeri-

ne kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, 

yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındı-

rılabileceği düzenlenmiştir.

Kolluk görevleri bu Kanunda belirtilen hizmet-

lerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan hakları 

ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış 

ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan ye-

teri kadar personel tarafından yerine getirilecek-

tir.

Şiddet uygulayan kişinin tedbir kararlarına aykı-

rı hareket etmesi halinde üç günden on güne ka-

dar zorlama hapsine tabi tutulması ve aykırılığın 

her tekrarında on beş günden otuz güne kadar 

zorlama hapsine tabi tutulması, ancak zorlama 

hapsinin toplam süresinin altı ayı geçemeyece-

ği, işlenen fiilin ayrı bir suç oluşturması halinde 

bunun ayrıca bir soruşturma ve kovuşturmaya 

tabu tutulacağı düzenlenmiştir. Cezanın ayrı bir 
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dava prosedürüne gerek kalmaksızın derhal uy-

gulanabilir olma özelliği ile caydırıcılığı hedef-

lemiştir.

Ayrıca, şiddetin önlenmesi ve koruyucu ve ön-

leyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına 

yönelik destek ve izleme hizmetlerinin yedi gün 

yirmi dört saat esası ile yürütülecek “Şiddet Ön-

leme ve İzleme Merkezleri”nin kurulması ve ve-

rilecek destek hizmetleri düzenlenmiştir. 

Kanunun uygulanmasında ile ilgili olarak ku-

rumlar arası koordinasyonun Aile ve Sosyal Po-

litikalar Bakanlığı tarafından yerine getirileceği, 

kamu kurum ve kuruluşları ile diğer 

gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıkla ortak çalış-

malar yürütmeleri konusunda teşvik edilecekle-

ri, personelinin Bakanlık görevlilerine yardımcı 

olacakları düzenlenmiştir. 

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kuru-

mu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, personel 

ve üyelerinin “kadının insan hakları ile kadın 

erkek eşitliği” konusunda eğitim programlarına 

katılmalarının sağlanması ve ayrıca ilk ve orta 

öğretim müfredatına kadının insan hakları ve 

kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik 

dersler konulacağı hükmü getirilmiştir.

Medyaya farkındalık yaratma konusunda so-

rumluluklar getirilmiş olup bu kapsamda TRT 

ve diğer ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan te-

levizyon ve radyolara özellikle kadın ve çocukla 

ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekaniz-

maları ve benzeri politikalar konusunda Bakan-

lık tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak 

materyalleri yayınlamak zorunluluğu getirilmiş-

tir. 

Kanun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tara-

fından İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı 

gibi kurumlarla yapılan protokollerde desteklemek-

tedir. 

Mahkemelerin yapılan koruma başvurularına, 

başvurunun niteliğine dikkat edilmeksizin kes ya-

pıştır yöntemiyle hepsine aynı tedbirlerin hükme-

dildiği, mahkemeler dışında diğer paydaşların ya-

sadan haberdar dahi olmadığı gözlemlenmektedir. 

Önemli olan sadece koruma kararlarının verilmesi 

değil uygulanabilirliğidir. Koruma kararı aldıktan 

sonra öldürülen kadınların varlığı, uygulanabilirlik 

konusunda sorunlar olduğunu göstermektedir. 

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 18.10.2011 

tarih 18 nolu genelge ile, koruma kararı verildikten 

sonra “kolluğun mağdureyi konutunda haftada bir 

defa ziyaret etmesi, tedbirlerde mağdurenin birinci 

derece yakınları ile iletişim kurulması, komşuların 

bilgisine başvurulması, muhtardan bilgi alınma-

sı konutun çevresinde araştırma yapılarak yerinde 

gözlem ve bilgilere dayanılması” gibi tamamen önle-

yici, kolluk kapsamında faaliyetler sıralanmaktadır. 

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, terörle ilgili olsun 

olmasın çeşitli sebeplerle can güvenliklerinin ciddi 

ve harici tehdit olduğu anlaşılanların da talepleri 

üzerine korumaya alınabileceğinden söz etmekte-

dir. Bunun için önce bulundukları il valiliğine mü-

racaat edecekler, müracaat üzerine ilgili makamlar-

ca gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra 

kişi hakkında düzenlenen dosya değerlendirilmek 

üzere il koruma komisyonuna gönderilecek, il ko-

misyon kararı vali oluru ile kesinleşecek ve talep 

eden kişi koruma altına alabilecektir. Komisyonun 

tespit ettiği koruma şekline göre koruma il emniyet 

müdürlüğü ya da il jandarma komutanınca sağla-

nıp ve il mülki amiri tarafından denetlenecektir. 45 

2010 /65 sayı 17.9.2010 tarihli İç İşleri bakanlığı 

genelgesine göre kolluk kendi araştırmaları netice-

si mağdurun tehdit edildiğinde için can güvenliği 

olmadığını öğrendiğinden bir taraftan kendi güven-

liği sağlarken diğer taraftan dosyayı il/ilçe koruma 

şube müdürlüklerine de verebilecektir. 

Bu noktada 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanu-

nun, esas itibarı ile 4320 sayılı Ailenin Korunması-

na Dair Kanunda zaten düzenlenmiş olan koruma 

tedbirlerini içerdiğini, fiili sorunların çözülmesi için 

ayrıntılı düzenlemeler içerdiğini söylemek müm-

kündür. Şiddet mağdurlarının kapsamını, gerek 

şiddetin önlenmesi, koruma kararı verilmesi ve ku-

rumlar arası koordinasyonun kurulması açısından 

ve mağdura geçici yardım desteği bakımından kap-

samlı düzenlemeler içermektedir. 46
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Aile içi şiddeti, önlemeye yönelik son yıllarda 

Türkiye’de yapılan mevzuat değişiklikleri, şiddetle 

mücadelede önemli yapı taşları oluşturmaktadır. 

Ancak ilginç olan her gün işlenen kadın cinayetine 

karşın, açacakları boşanma davasında avantaj ola-

rak kullanılmak üzere pek çok ayrıntılı düzenleme 

getiren kanunu erkeklerin kullanarak kadınlar aley-

hinde koruma kararları almalarıdır. “İmdat! Karım 

beni dövüyor”47 ya da “Kocasını ısıran kadının cezası 

belli oldu” 48 şeklinde basına yansıyan haberler buna 

örnektir. Elbette erkekler de şiddet mağduru olabilir, 

kadınlar da şiddet uygulayabilir ya da azmettirebi-

lir. Ancak erkeklerin uğradığı şiddet %5 olup, %95’in 

oranında uygulanan fiziksel şiddetin neden olduğu 

zararla kıyaslamak mümkün değildir. Bu durumlar-

da Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan saldırı 

suçları ile ilgili maddeleri kullanmak mümkündür. 

Sonuçta koruma kararının amacı, şiddet uygulayan 

bireyi evden uzaklaştırılarak kadın ve çocukların 

güvene altına alınmasıdır. Kadın şiddet uyguladığı 

bahanesi ile evden uzaklaştırıldığı durumda ise ka-

dının gidebileceği yer mevcut değildir. 

Aynı husus, gerçekte şiddet ya da şiddet teh-
likesi olmadığı halde, boşanma davasında tazmi-
nat alabilmek için 6284 sayılı kanundaki hakkı 
kötüye kullanan kadınlar için de geçerlidir.49 Bu 

durumda “hakkın kötüye kullanılamayacağı” il-

kesi devreye girmektedir. Hukuk, hakkın kötüye 
kullanılmasını korumaz. Şiddet vaki olmaksızın 

kanundaki tedbirlerin kötüye kullanılması halin-

de, adli makamları yanıltma, suç uydurma ve ifti-

ra iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmak 

mümkündür. 

Ayrıca yeni kanun, eski yönetmelikte de yer al-

dığı üzere sadece karşı taraf aleyhine hüküm do-

ğurmayan koruyucu tedbirlerin verilmesi için delil 

ve belge aranmayacağını50 öngörmekte olup, evden 

uzaklaştırma gibi önleyici tedbirlerin verilmesi için 

iddianın ispatlanması ve en azından hayatın olağan 

akışına uygun bir olay kurgusunun ve şiddetin var-

lığına ve neden koruma tedbirinin zorunlu olduğu-

na ilişkin detaylı bilgilerin yer alması gerekmekte-

dir. 

Bu örneklerde görüleceği üzere hukukçular ta-

rafından yapılabilecek kanuni düzenlemeler, kollu-

ğun neye ne kadar müdahale edebileceği, hangi ko-

ruma tedbirlerinin hakim, hangilerinin mülki amir 

tarafından verileceği gibi hususlarla sınırlıdır Aile 

içi şiddetin ortadan kaldırılması, öncelikle sorunun 

temelinin anlaşılmasına bağlıdır. Şiddet konusunda 

yaygınlaştırılması gereken üst norm, başta fiziksel 

güç olmak üzere, gücün bir üstünlük ve baskılama 

aracı olarak kullanılmaması gerektiği anlayışıdır. 

Zira şiddetin temelinde, kadınlar ve erkeler ara-

sındaki güç ilişkileri erkeklerin kadınları kontrol 

etme kurmuş oldukları otoriteyi devam ettirme is-

teği yatmaktadır. 51 Tüm şiddet şekilleri mağdurlar 

üzerinde güç ve kontrol uygulamaya yaramaktadır. 

Şiddet tesadüfen uygulanmamaktadır, burada söz 

konusu daha ziyade – kısmen bilinçli, kısmen bi-

linçsiz- “hükmetme strateji”si söz konusudur. Teh-

dit, tecrit, küçük düşürme, aşağılama, güç göste-

rileri gibi ruhsal şiddet ve arada sırada gösterilen 

sevgiler kadınlara boyun eğdirmeye ve dirençlerini 

kırmaya yaramaktadır. Nitekim psikolojik şiddet 

örneklerinin, kısmen işkencede kullanılan yöntem-

lere benzediği52ifade edilmektedir. 

Bu nedenle aile içi şiddetin en az üçüncü kişiler 

arasındaki şiddet kadar ciddi olarak ele alınması 

gerekmektedir. Aile içinde meydana gelen şiddet, dı-

şarıda yabancıların birbirine karşı uyguladığı şid-

detten çok daha olumsuz etkilere sahiptir. Cezasız 

kaldığında tekrar etmekte ve etkileri çok daha yıkıcı 

olmaktadır. Zira aile kişinin kendisini yetiştirebile-

ceği kapasitesini kullanabileceği ve gelişimi için en 

önemli yerdir.
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Bu noktada şiddetle mücadele ederken dikkat 
edilmesi gereken, aileyi koruma kaygısı ile bi-
reyi, bireyi koruma kaygısı ile aileye53 birbirine 
karşıtmış gibi gösterilmemesidir. Şiddetle müca-
dele sağlıklı aileye zarar vermez. Sağlıklı aileler 
içinde şiddet barındırmaz. Toplumsal yapının 
devamı aileye önem verilmesinden geçmektedir. 
Aile toplumun temelini teşkil ettiğinden burada-
ki çöküntü tüm toplumu zedelemektedir. Devlet 
sosyal devlet ilkesi gereği, aileyi korumak zo-
rundadır. Şiddetten arındırılmış aileler sağlık-
lı olacağından, bu ailelerde büyüyen çocuklar 
sağlıklı bir topluma oluşturacaktır. Sağlıklı bir 
aile isteniyorsa şiddet evden uzak tutulmalıdır. 
Ev içi şiddeti önlemeye yönelik tedbirler gerçek-
te sağlıklı aile yapısının oluşmasına katkı yap-
maktadır. 54 Çocukken tanık olunan ya da maruz 
kalınan şiddet, şiddet uygulama ve görme ihti-
malini iki kat arttırmaktadır. Şiddetin etkileri, 
taciz ve şiddet bittikten sonra devam etmekte ve 
üst üste birikebilmektedir. Bu ruhu inciten bir 
şeydir ve zamanın geçmesiyle yaraları kapanma-
maktadır. Çocuklar annelerine karşı uygulanan 
şiddeti yaşadıklarından dolaylı veya dolaysız da-
ima şiddetten etkilenmektedir. 55 Şiddete tanık-
lık etme durumunda şiddet normalleştirilmek-
tedir. Şiddeti her neslinin yaşaması nesilden ne-
sile aktarılmasında kadınla ve erkeklerde farklı 
şekilde etkilere neden olmaktadır. Kadınlar şid-
deti öğrenilmiş çaresizlik kader olarak görmek-
te, erkekler tanık oldukları şiddeti uyguladıkları 
şiddeti meşrulaştırma aracı olarak görmektedir. 
Altınay/Arat çalışması babasını annesini dövdü-
ğünü gören erkek çocukların büyüdüklerinde 
eşlerine şiddet uygulama oranının iki kat arttığı 

yönündedir. Aynı şekilde evde annesinin dayak 
yediğini görerek büyüten kız çocuğunun kendi 
eşinden dayak yeme oranından iki kat fazladır.

Yasal düzenleme yapmak ya da kampanyalarla 

duyarlılık geliştirmek önemli olmakla birlikte, asıl 

zorunlu olan kadın müracaat ettiğinde kendisine 

destekletici mekanizmalara oluşturulmasıdır. Mağ-

durun güvenlik/adalet/özenli bir muameleyle karşı-

laşma hakkı bulunmaktadır. Buna karşın Türkiye’de 

kadınların %92’sinin karakol, hastane, mahkemeye 

ya da sivil toplum kuruluşları ya başvurmama-

sı şiddet karşısında ne derece yalnız olduklarının 

kanıtıdır. Bu durum kadının kendine uygulanan 

şiddeti affetme temayülünden çok, şiddetle mü-

cadele konusunda başkalarına güvenmemesinden 

kaynaklanmaktadır56. Nasılsa sonuç alınmayacağı 

düşüncesiyle yargı organlarının müracaat etmeme, 

şiddeti görünmez bir suç haline getirmektedir. Bu 

noktada Kanun cezalandırmanın ötesinde İstanbul 

Sözleşmesi ile paralel olarak şiddet önleme ve izle-

me merkezlerinin kurulması öngörülmüştür. 

Şiddet önleme ve izleme merkezleri, gerekli 

uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın 

personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile 

koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygu-

lanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin 

verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esa-

sına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetme-

likle belirlenen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, şiddet 

görenin alacağı her türlü desteğin koordinasyonu 

ile tedbir kararlarının sicilinin tutulması, zorlama 

hapsi için veri toplanması gibi hizmetlerin yanı sıra 

şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve top-

lumsal çapta programlar hazırlamak ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla bu konuda işbirliği içinde olmakla 

yükümlü tutulmuştur. Kanunda yer alan hükümler 

arasında sorunun çözümünde en etkili rolün şiddet 

önleme ve izleme merkezleri tarafından görülebile-

ceği açıktır. Bu kuruluşların çalışan sayılarının artı-

rılması ve misyonlarının önemi anlaşılarak hareket 

edilmesi gerekmektedir. Zira şiddet önleme ve iz-

leme merkezleri, şiddetle ilgili çalışan sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği yaparak, hem tekil şiddet 

olaylarının hem de toplumsal bazda şiddetin ön-

lenmesi hususunda işlev görecek kuruluşlardır. Bu 

görevleri sırasında insanlarla doğrudan temas kura-
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rak ve eğitim ve seminer programlarıyla doğrudan 

sorunun kaynağına ulaşma imkanına sahiptirler. Bu 

tür bir faaliyetle toplumsal düzene yapılacak katkı-

nın uzun vadede kanunda öngörülen tedbirlerden 

çok daha yararlı olacağı açıktır. Aile içi ilişkilerde 

devlet desteğinin sağlanması bazen eşlerin birbir-

lerine husumet yöneltmeleri olarak anlaşıldığı için, 

kuruluşların yarı sivil yapılandırılmaları halinde 

daha işlevsel olacakları kuşkusuzdur. Bu durum 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin kişilerin 

rahatlıkla ulaşılabileceği mekanlarda olmasını da 

gerektirmektedir. 

Devlet denetimi ihtiyacı, toplumsal değer yar-

gılarının ve uzlaşma kültürünün sorunların çözü-

münde yol kat edilmesini sağlayamadığı durumlar-

da ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de iade içi şiddet, 

devletin her ayrıntıyı kanunla düzenlemesini ge-

rektirecek ölçüde, uzlaşı içinde çözülemeyen bir 

soruna dönüşmüştür. Bu durum şiddetin toplum 

içinde kınanan, yadırganan bir olay olmaktan çıka-

rak alışılagelen bir duruma dönüştüğünü ve şiddet 

uygulamalarının engellenemediğini göstermektedir. 

Nitekim aile içi şiddet, Türkiye’de mağduri-

yetlerin sürekliliği sebebiyle devamlı gündemde 

yer almakla birlikte, şiddetin önlenmesi daha çok 

mevzuat değiştirilmesi düzeyinde kalmıştır. konu-

ya gereken önemin verilmemesi, sorunun sadece 

konuşarak ya da eğitimle çözüleceğine dair genel 

kanaat, aile yaşantısında mahremiyetin sağlanması 

endişesi, mağdurlar tarafından onur kırıcı olan bu 

durumun dile getirilmesinin zor oluşu, mağdurla-

rın evliliklerini bu şekilde de olsa sürdürme telaşı, 

kadınları çoğu zaman yaşadıklarını gizlemeye it-

mektedir. Şiddetin sözlü, fiili, psikolojik şiddet gibi 

farklı biçimlerde ortaya çıkabilmesi, teorik anlamda 

bu hareketlere hangi noktada ve ne ölçüde müda-

hale edilebileceğine ilişkin bir ölçüt ortaya koymayı 

zorlaştırmaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalarda 

devlet müdahalesinin aynı zamanda aile yaşantısı-

na müdahale anlamı taşıyacak olması ise idarenin 

çalışmalarını güçleştirmektedir. Bununla birlikte 
insan onurunun korunması gereği şiddetin her 
alanda ortadan kaldırılması ve şiddet içerikli 
davranışlara anında müdahale edilmesi zorun-

luluğu, sorunun tüm boyutlarıyla ele alınması 
gerektiğini göstermektedir.

İnsan varlığının anlamı açısından insanların bir-

birlerine ihtiyaç duyan ve birbirlerini tamamlayan 

varlıklar olarak görüldükleri bir anlayış yerini, bir-

likte yaşamaya mecbur ancak esasen kendi kendine 

yetebilen insanlar olarak algılanmalarına bıraktığın-

da şiddetin artması şaşırtıcı değildir. Zira ifade edil-

diği üzere aile içi şiddet, bir güç gösterisi, güçle var-

lığını ispat etme çabasıdır. Bu çaba toplumsal ilişki-

nin her aşamasında ortaya çıkması mümkündür. Bu 

nedenle kadın ya da çocuk gibi fiziksel açıdan zayıf 

kişileri hedef alması daha anlaşılabilirdir. 

Gerçekte kadınlara yönelik şiddet, CEDAW 

Komitesi’nin de deyişiyle, şiddetin en sinsi biçi-

midir. Kadın ve çocuğa karşı şiddet dünyanın her 

yerinde, zengin-fakir, farklı milletler ve dinlerden 

insanlar arasında yaygın olarak görülmektedir. Şid-

detin evrensel bir olgu olması ve dünyanın her ye-

rinde farklı boyutlarda var olduğu gerçeği, bize her-

hangi bir sebeple şiddeti görmezden gelme hakkı 

vermemektedir. Şiddetle mücadele ancak birey, sivil 

toplum ve devletinin hukuki olduğu kadar “vicda-

ni” yükümlülüklerini somut olarak yerine getirmesi 

ve somut net fiili sonuca etki edecek önlemler alın-

ması ile mümkün olacaktır.

Gerçekte kendimize yakıştıramasak, abartıl-

dığına inanmak istesek de zannedilenin aksine 

Türkiye’de aile içi şiddet acilen önlem alınmasını ge-

rektiren boyutlardadır ve maalesef mağdurlar genel 

olarak şiddet karşısında yalnız kalmaktadır. Sorunu 

yok saymak, görmezden gelmek,  sadece 8 mart-

-

-

-
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lara hapsetmek, olağan kabul etme 

sorununu ortadan kaldırmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki “bir şeyin yan-

lış olduğunu bilmek sorunu çözseydi 

“kimse sigara içmezdi” sonuçta her 

sigara paketinin üstünde kocaman 

harflerle “öldürür” yazmaktadır. 

Bu durum bir hususun  “şiddete 

karşı (!) olunduğunun beyan edil-

mesinin” yeterli olmadığını, tek-

rarlanamaması için etkili önlemler 

alınması gerektiğini göstermektedir. 

Şiddeti kompleks yapısı, uzun so-

luklu bir mücadele ve kararlı devlet 

politikasının toplum tarafından be-

nimsenmesini gerektirmektedir.

Bu noktada toplumun en küçük 

birimi olan aile içinde gerçekleşen 

şiddetin yol açtığı zararların toplum 

bünyesinde derin ve kalıcı olduğu, 

aile içi şiddetin sadece toplum açı-

sından değil birey açısından tehli-

keli zararlara yol açtığı, sevgi şefkat 

ve merhamet görmesi gereken bir 

yerde şiddete maruz kalan aile bire-

yinin ruhi yapısında hayatı boyunca 

silinmesi zor izler kalacağı, bu nok-

tada herkesin sorumlu olduğu göz 

ardı edilmemelidir. 

Şiddetin önlenmesinde ilk ola-

rak yapılması gereken, şiddetin 

varlığı halinde devlet ve üçüncü ki-

şilere kendilerinin de olayın tarafı 

olduğu bilincinin kazandırılmasıdır. 

Kanun, şiddetin varlığı veya ortaya 

çıkma olasılığı halinde bu durumu 

herkesin resmi makam ve mercile-

re ihbar edebileceği düzenlemesini 

getirmiştir. Gerçekte tanık olduğu 

suçu bildirmeme zaten suçtur.57 

Aile içi şiddetin varlığı halinde, 

olaya tanık olan herkes kendisi-

ni olayın “tarafı” olarak görmeli ve 

şiddetin sona ermesi için gerekli 

tüm yolları denemek zorunluluğu 

hissetmelidir. Hiç kimsenin aile içi 

şiddeti görmezlikten gelme lüksü bulunmamakta-

dır. Bu bilincinin yerleşmesi, aile içi şiddetin önlen-

mesindeki en önemli etken olacaktır. 

Şiddet döngüsünün kırılması için şiddetin hu-

kuksal ve daha önemlisi toplumsal yaptırımla kar-

şılaşması önem arz etmektedir. Şiddet faillerine 

suçlarına denk düsen ağırlıkta ceza verilmesi, suçu 

afise etmeye ve ıslah etmeye yönelik çalışmalar bu 

anlamda değerlidir. Örneğin Araç58 ve Lapseki Aile 

Mahkemesi hakimlerinin59 küçük bir ilçede yaşa-

yan eşe “karımı dövdüm kendisinden ve tüm ilçe hal-

kından özür diliyorum” yazılı metni dağıtma görevi 

verdiğinde, tek basit bir koruma tedbirinin ilçedeki 

şiddet vakıalarını azaltabilmiştir. Toplu iş sözleşme-

lerde eşine şiddet uygulayan kişinin maaşının eşine 

verileceğinin öngörülmesi, şiddete maruz kalanın 

değil, şiddet uygulayanın toplum önünde afişe edil-

mesi küçük ancak etkili çözümlerdir.  Bu bağlamda 

şiddetin karşılığının olması, caydırıcı olacaktır. Bu-

nun mutlaka polisiye tedbir olması gerekmez. Top-

lumsal yaptırım, pek çok örnekte  hapis tehdidinden 

daha yaygın olabilir.

Sonuçta hiç bir kanun ve sözleşme tek başına 

sorun çözemez, hukuk sadece Devletin kararlılığı-

nı göstermek açısından bir etkendir. Bu bağlamda 

kanunların uygulanmaması halinde uygulayacak 

cezalandırıcı düzenlemeler getirilmesi ve bu ka-

nunların fiili uygulanırlılığı takip edilmesi tek ba-

şına yeterli değildir. Aile içi şiddetle mücadelede en 

önemli sorun alanlarından biri yürütülen çalışma-

ların eksik yetersiz ve dağınık şekilde sürdürülüyor 

olmasıdır.60 Aile içi şiddetin güncel olması kurum-

ları bu alanda çalışmaya zorlamakta, ancak araların-

da koordinasyon eksikliği olduğu için yeterli sonuç 

alınamamaktadır. Bu noktada koruma kararları son 

çare olarak kabul edilip koordinasyonu sağlayacak 

kanundaki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin, 

kişilerin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerde etkin ola-

rak işleyişini sağlanmalı ve daha önemlisi toplumsal 

bir yaptırım mekanizması izlenmelidir. 

Amaç aile huzurunu ve bütünlüğünü sağlan-

maksa, şiddetin süregeldiği ailelerde bunu sağla-

manın mümkün olmadığını, kabul etmemiz gerek-

mektedir. Vakıanın doğru analizi çözüm önerileri-

nin işe yaramasını sağlayacaktır. Sürekli vurgulan-

ması gereken husus, ev içi şiddetin hiçbir şekilde 

” 
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mazereti olmadığıdır. Şiddetin mazur görülmesi, 

şiddetin devam etmesinde ana etkendir. Şiddet sa-

dece gücün ifadesidir. Uzmanlar kişinin kendisini 

güçlü hissetmek, karşı tarafa bunu kabul ettirmek 

için şiddet kullandığını ifade etmektedir. Bu neden-

le erkek karısına, anne çocuğuna, öğretmen öğren-

cisine, polis gözaltındaki şüpheliye şiddet uygula-

maktadır. 

Bu nedenle aile içi şiddet bir avuç psikopatın 

eylemi değil, öğrenilmiş bir koddur. Sonuçta kişi, 

şiddete gerekçe gösterdiği bahanelere her zaman 

sahip olmasına rağmen, hiddetini örneğin kızdığı 

patronuna ya da sokakta kavga ettiği kişiye yönelt-

memektedir. Anlık sinir, çaresizlik, yoksulluk, alkol 

gibi bahaneler örneğinin kişinin patronuna şiddet 

uygulaması ile sonuçlanmamaktadır. Sokakta ya da 

işyerinde tanımadığı insanlara karşı şiddet uygu-

ladığında yaptığı davranışın bir yaptırımı olacağı-

nı bilen ve kendini frenleyebilen kişi, aile içindeki 

mahremiyetin sağladığı koruma alanını kötüye kul-

lanarak evdeki eşini dövmekten çekinmemektedir. 

Aynı örneği çocuğunu döven anneler için de vermek 

mümkündür. 

Sonuçta ailelerde eşitliği ve eşler arası saygıyı 

destekleyen pek çok geleneksel ve dini inanç bu-

lunmaktadır. Dolayısıyla ile şiddeti destekleyen 

geleneğin kendisi değil, aklıselim temeli olmayan 

(güce dayalı iktidar ilişkisini) desteklemek için ge-

leneğin kullanılmasıdır. Ev içi şiddet, olağan yaşa-
mın normal bir yönü değildir. Öncelikle bu hu-
susun zihinlere yerleştirilmeli ve buna yönelik 
toplumsal kodlamaların değişmesi hedeflenme-
lidir. Farkındalık yaratma, bilinç yükseltme top-

lantıları şiddetle mücadelede önem arz etmektedir. 

Önemli olan toplum algısını değiştirmek, bunun 

bir güç gösterisi değil, ayıp olduğunu kişi şiddetin 

övünülecek bir şey olmadığını, yaptığından utanç 

duyması gerektiğini hafızalara nakşetmektir. Nihai 

hedef ise, ailede şiddet ve öfkenin değil, adalet ve 

merhamet duygularının yeşertilmelisidir. 

Sonuçta rabbim bizi yani insanları, yeryüzü-

nün halifesi kılarken, bunu ayetlerinde açıkça ifade 

ederken cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Sonuçta kız 

çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü kadınla-

rın hiçbir değerinin olmadığı bir dönemde yetişip,  

tek bir defa eşine ya da çocuğuna el kaldırmamış 

bir peygamberin ümmeti olarak  bu konuları ko-

nuşmak zorunda kalmak ize yakışmamaktadır. 

Peygamberimiz kolu kırılan bir kadın yanına gel-

diğinde, onu ailesinin evine göndermiş, “kimbilir 

ne yaptı da bunu hak etti” dememiş, kocasına eşini 

neden dövdüğünü sormamıştır. 

Aslında bu noktada sorunun çözümünü, Pey-

gamberimizin  kölesini döven bir sahabeye61 söy-

lediği,  ““Şunu bil ki Ebû Mes’ûd, Allah’ın senin 

üzerindeki gücü, senin kölen üzerindeki gücünden 

daha fazladır” sözünde bulmak mümkündür. 

Başta belirtildiği üzere şiddetin tek nedeni 
vardır, o da “kişinin şiddet uygulayabilir” ko-
numda olmasıdır. Kişiler gücün var olduğunu 
zannettiğinde, hesap vermeyeceğini düşündü-
ğünde  her şeyi yapma kudretini kendine gör-
mektedir. Eğer insanlar en sevdiği arkadaşına 
şiddet uygulamazken, evinde çocuğuna can pa-
resine şiddet uygulayabiliyorlarsa, bu sadece 
çocuğunu ya da eşini, kendi malı gibi görmenin 
sonucudur. “Kadın çocuk62 benim istediğimi yapa-

rım” söylemi, ev içindeki bireylerin kendisine ait ol-

duğunun zannından kaynaklamaktadır. Hepimizin 
birbirimize rabbimden bir emanet olduğumuzu 
ve bu emanete nasıl baktığımızın bir gün sorula-
cağını unutmamamız sorunun çözümünde katkı 

sağlayacaktır. 
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1,2 milyar dolar, Kanada’da ise 1.16 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Avustralya’da 
ise kadına ve çocuğa yönelik şiddetin yıllık maliyeti 13,6 milyar dolar. (“Şiddet 
nedeniyle ölen kadın, savaşta ölenden fazla” 10.08.2012,

 http://www.haber7.com/kadin/haber/913350-siddet-nedeniyle-olen-kadin-
savasta-olenden-fazla, URL erişim tarihi: 07.12.2012. )

9 Evlenmiş kadınların %15’i yaşamlarının herhangi bir döneminde cinsel şiddete 
maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Fiziksel ya da cinsel şiddetin yaşanma yüzdesi-
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belirtmektedir. Birinci aşamada şiddet uygulayan kişi gerilim oluşturur. Kıskanç-
lık, davranışların kontrolü, tehdit vardır. İkinci aşamada şiddetle birlikte kadı-
nın tüm yaşamını kontrol altına alma eğilimi görülür. Saldırgan incir çekirdeğini 
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değişebilir, hemen sonrasında şiddeti uygulayan kişi yaptıklarına bahaneler bulur. 
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  Şiddet döngüsünü üç aşamalı olarak değerlendiren uzmanlar da bulunmaktadır. 
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nim görmüş kadınlar arasında bu oran %12 dir. Yalnız bu bulguyu yorumlarken 
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olmasının da etkisi bulunmaktadır. Kadınlar yaşadıkları şiddet karşısında daha 
çok eşlerine küsme, ev işlerini aksatma ya da evi terk etme gibi yöntemlerine baş-
vurmalarına neden olmaktadır. Evi terk ettiğini belirten kadınların %52’si çocuk-
larının mutsuz olacağından korkma ve çocuğunu kaybetme gibi nedenlerle eve 
geri dönmektedir. Çocuklarının varlığı onların üzülmesini istememe gibi nedenle 
kadınları şiddete karşı harekete geçmelerini önleyen bir fren mekanizması işlevi 
görürken artık yaşanan şiddete tahammül edemeyeceğini belirttiği yasa çocukla-
ra yönelik şiddetin olduğu durumlarda kadınların dayanma gücü azalmaktadır 
(KSGM, Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, s.188-189) Altınay/Arat araş-
tırmasında ise “Eşiniz bugün dayak atacak olsa ne yaparsınız” sorusuna karşın 
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lerin oranı Türkiye örnekleminde %13 olmaktadır. Dikkat çekici olan Türkiye 
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ların ise yaşadıkları şiddeti ağırlıklı olarak komşuları ve arkadaşları (%54), anne-
leri %38 ve kız kardeşiyle %29, ender olarak da babalarıyla %17, erkek kardeşiyle 
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durumdan daha önce kimseye bahsetmediklerini ifade etmektedirler. Bu grupta-
ki kadınlar yaşadıkları şiddeti anlatmaktan utandıkları, kendilerini suçladıkları, 
kocalarını korumak veya destek bulamayacaklarını düşündükleri için şiddet de-
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40 Opuz v. Turkey, T. 09.06.2009 , Başvuru No: 33401/02 . 
41 Airley v. Ireland, T. 09.10.1979, Başvuru No: 6289/73.
42 Bedri Eryılmaz, Korunmaya Muhtaç Kişilere Yönelik Tehdit ve Şiddetin Önlenme-

si, Kadına Yönelik Şiddet, İdarecinin Sesi, Eylül- Ekim 2011, S.147, s.46.
43 4320 sayılı kanunda 2007 yılında değişiklik yapılmakla birlikte değişiklikler çok 

yetersiz kalmıştır. (Değişik madde: 26/04/2007-5636 Sayılı Kanun) 
44 RG. T. 20.03.2012, S.28239.
45 Eryılmaz, s.48.
46 Moroğlu, s.9.
47 35 yaşındaki astsubay kendisi ve oğlunu döven eşine karşı koruma talep etti. Aile 

Mahkemesi de talebi uygun gördü, polis her gece çevre kontrolü yapıyor.. Ka-
dın hâkim 6284 Sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanunu’nun 5/1-a maddesi uyarınca, dayakçı eş aleyhine tedbir kararı aldı. 
Hâkim ayrıca, genç kadın tedbir kararına uymaması halinde “Zorlama hapsi” uy-
gulanması kararı da aldı. Bu kararın emniyete gönderilmesinin ardından mağdur 
astsubay ve oğlu bölge asayiş ve karakol ekiplerine zimmetlendi. Tedbir kararı 
uyarınca bölgede görev yapan asayiş ekipleri, her akşam mağdur astsubay ve oğ-
lunun yaşadığı evi ve çevresini kontrol ediyor. Ayrıca mağdur astsubay, karısı eve 
gelip hakaret ettiğinde ya da şiddet uygulamaya kalkıştığında astsubay koca, polisi 
arayarak yardım isteyecek. Bu durumda ellerinde adres bulunan polisler hemen 
eve giderek kadını gözaltına alacak. (“İmdat! Karım beni dövüyor”, 06.05.2012, 
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2012/05/06/imdat-karim-beni-dovuyor, URL eri-
şim tarihi: 07.12.2012) 

48 C.E.Ö. ile 25 yaşındaki eşi N.Ö., 7 ay önce evlendi. Çiftin evliliği, tartışmalar 
nedeniyle zamanla bozulmaya başladı. İddiaya göre N.Ö., sürekli yaşanan tar-
tışmalar nedeniyle evi terk ederek annesinin yanına yerleşti. N.Ö., bir süre sonra 
kocasını arayarak konuşmak istediğini söyledi. C.E.Ö., otomobiliyle eşini evinin 
önünden aldı. Araç hareket halindeyken çift arasında yine tartışma çıktı. Kendisini 
araçtan indirmediği için çok sinirlenen N.Ö., aniden eşinin kolunu ısırdı. Bunun 
üzerine de C.E.Ö., “Karım bana saldırdı ve kolumu ısırdı. Şikâyetçiyim” iddiasıyla 
savcılıktan koruma talebinde bulundu. N.Ö. ise ifadesinde hareket halindeki araç-
tan inmeye çalıştığını söyleyerek, “Eşim kolumdan tutarak müdahalede bulundu. 
Ben de bırakması için ısırdım” dedi… Hâkim, genç kadının 3 ay evden uzaklaştı-
rılmasına hükmederek, tedbir kararına uymaması halinde, “zorlama hapsi” uygu-
lanması kararı da verdi. (“Kocasını ısıran kadının cezası belli oldu”, 24.05.2012, 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/744741-isirik-cezasi URL erişim tarihi: 
07.12.2012) 

49 Kadıköy 3. Aile Mahkemesi’nin 2012 / 178 Değişik iş, 2012/181 Karar sayılı dos-
yasında davalı kocanın evden 3 ay süreyle uzaklaştırılmasına neden olan talep 
dilekçesini buna örnek vermek mümkündür.“ AÇIKLAMA: Davalı hakkında Ka-
dıköy 4. Aile Mahkemesi 2012/515 Esas sayılı dosya ile davalı eş adına kayıtlı 
oturdukları ev için aile konutu şerhi konması için dava açılmıştır. Davalı eş sürekli 
evde huzursuzluk yaratmaktadır. Müvekkile zarar vereceğinden korkmaktayız. Bu 
nedenle davalı eşin müvekkile zarar verme durumu olduğundan koruma kararı 
vermeniz için Mahkemenize başvuruyoruz. SONUÇ VE İSTEK: Açıklanan neden-
lerle müvekkilin can güvenliği, davalının eve yaklaşmaması, tehdit ve tacizde bu-
lunmaması için koruma kararı verilmesini müvekkil adına saygıyla dilerim.” 

50 6284 sayılı kanunun 8/3 md. “Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin 
uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, gecikti-
rilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi 
tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.” hükmünü içermektedir. 

51 Kaptanoğlu, s.34.
52 Uluslararası Af Örgütü, Rosa Logar, Aile İçi Şiddet Uygulanan Kadın ve Çocuklar 

için Koruma ve Adalet Avusturya Modeli’ Amnesty International USA 2003.
53 Ailenin korunup geliştirilmesi, Anayasa’nın 41. maddesi uyarınca devlet açısın-

dan anayasal bir görevdir. Türkiye’de ise devletin bu görevini hakkı ile yerine 
getirdiğini söylemek oldukça zordur. Ülkemizde ailenin korunması denildiğinde, 

sadece hukuki koruma anlaşılmaktadır. Bunun için doktrin ve mukayeseli hukuk-
taki gelişme ve ilerlemeler, mevzuatımıza yansıtılarak gerekli yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle genel olarak hukuki açıdan bir problem bulun-
mamaktadır. İstatistikler ise aile içi şiddet ve boşanma sayıları sürekli yükselme 
eğilimi olduğunu göstermektedir. Aile hukuki yönden korunup himaye edilirken, 
bu desteğin aynı zamanda sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda da gerçekleşmesi, 
aile kurumu aşınıp, yıpranıp boşanma aşamasına gelmeden önce önleyici tedbirler 
alınmak suretiyle sağlanmalıdır. 

54 Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 23. Maddesi “Ailenin korunması” baş-
lığını taşımaktadır. Madde; “1. Aile toplumun doğal ve esaslı bir birimidir, ve 
aile toplum ve Devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.” şeklindedir. (RG. 
T.21.07.2003, S.25175)

55 Amerika‘da yapılan bir araştırma, kadınların kötü muameleye maruz kaldıkları 
durumların %70 inde çocuklar da doğrudan şiddetten etkilendiğini, aile içindeki 
şiddet yaşayan çocukların kendilerinin mağdur durumuna düşme (kız çocuklar) 
veya şiddet uygulayan kişi olma (erkek çocuklar) riskleri daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. (Uluslararası Af Örgütü, Logar) 

56 Örneğin 2000 yılında yapılan bir araştırma, görüşülen kadınların yüzde 57’si fi-
ziksel şiddete maruz kalmasına karşın, ama bu gruptan yalnızca yüzde 1,2’si polise 
bildirimde bulunduğu ve yüzde 0,2’si suç duyurusunda bulunduğu ortaya kon-
muştur. Pınar İlkkaracan (Ed), Kadın İnsan Hakları İçin Kadınlar, İstanbul 2000, 
Kadınının İnsan Hakları Yeni Çözümler Yayımları, s. 241. 

57 02.07.2012 tarihinde yargı paketi ile değiştirilen Madde 91- 5237 sayılı Kanunun 
278 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 278- (1) İşlenmekte 
olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen 
mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fık-
ra hükmüne göre cezalandırılır 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen 
Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun, Kanun No. 
6352 Kabul Tarihi: 2/7/2012 (3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, 
bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisi-
ni savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara 
göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 
Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir 
suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makam-
lara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme göste-
ren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki 
fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Sağlık mesleği mensuplarının 
suçu bildirmemesi

 Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 
karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta 
gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire 
ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

58 Eşini döven kocaya ‘broşürlü özür’ cezası!, 14.06.2009, Milliyet Gazetesi, URL 
erişim tarihi: 07.12.2012. http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=HaberD
etay&ArticleID=1106655 

59 Pişman olduğunu söyleyen koca, “Arkadaşlarım arasında alay konusu oldum. 
Sayemde köyün erkekleri artık eşlerine karşı daha dikkatli davranmaya başla-
dı. Bir daha eşime el kaldırmam” diye konuştu. ‘Karımı dövdüm özür dilerim’, 
02.06.2010, Sabah Gazetesi, http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/06/02/ kari-
mi_dovdum_ozur_dilerim_856445916339 URL erişim tarihi: 07.12.2012.

60 Başbakanlıktan çıkartılan  “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle 
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu (RG S. 
26218, Genelge No: 2006/17) genelge çok kapsamlı olmasına karşın uygulaması 
yeterli olmamıştır.

61 Muslim, Eyman, 34; Ebu Davud, Edeb, 123-124. Aynı şekilde Peygamberimizin 
dışında hiddetiyle meşhur halifelerin özel hayatları ile ilgili pek çok vakıayı bilme-
mize karşın, eşlerine şiddet gösterdiklerine ilişkin ne ufak bir rivayetin bulunma-
ması buna örnektir.  Örneğin Hz. Ömer’in müslüman olmadan önce gelenekleri 
nedeni ile kendi kız çocuğunu canlı canlı gömen, sırf Müslüman olduğu için kız 
kardeşini öldürmeye gelen bir kişi olması, karakter yapısına ilişkin pek çok ipucu 
vermektedir. Ancak halifeliği döneminde aşağıdaki hadise rivayet edilmektedir. 
Hz. Ömerin halifeliği zamanında yaşayan bir adam hanımı ile laf kavgası yapıyor-
du ve bir türlü anlaşamıyordu. Bunalan adam derdini anlatmak için Hz. Ömer’in 
yanına gitti. Tam kapısını çalacaktı ki içeriden bağırma sesleri geliyordu. Halifenin 
eşi bağırıyor ama Hz.Ömer tek bir cevap bile vermiyordu. Adam buna şaşırdı ve 
kapıyı çalmadan geri dönmeye karar verdi. Dışarıda biri olduğunu anlayan halife 
kapıya çıktı ve adama derdini sordu. O da kendi karısını şikayet için geldiği hal-
de, aynı durumda olduğunu anladığı için kapıyı çalmadığını ifade etti. Hz. Ömer 
camide hutbe verirken bir kadının kendisine karşı çıktığında, doğru söylediğini 
kabul ettiği, “ben devlet başkanı olarak buradayım sen ne hakla beni eleştirirsin” 
demediği de bilinen bir vakıadır.

62 Zira çocuk da “yeryüzünün halifesi”dir ve bu küçük halife Allah’ın emanetidir.  
Anne baba ise kendi ayakları üzerinde durana kadar sorumlulukları altına verilen 
bu emanete gözleri gibi bakmakla, onu incitmeden yetiştirmekle ve yıpratmadan 
hayata kazandırmakla yükümlüdür. “Emanet” olduğuna göre, çocukları üstünde 
istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına da sahip değillerdir. Onu uyuturken, 
doyururken, eğitirken, ödüllendirirken, cezalandırırken, kısacası kişiliğini şekil-
lendirirken Yüce Allah’ın rızasına uygun olan tarzı seçmek zorundadırlar. Zira gün 
gelecek, emanetin sahibi ona şiddet mi şefkat mi aşıladıklarını, neler verdiklerini 
ya da neleri esirgediklerini soracaktır. İnsan, evladına duyduğu öfkeyi şiddete dö-
nüştürdüğünde, hakaret ettiğinde, beddua okuduğunda, vurduğunda onun sade-
ce bedenini değil, çok daha önemlisi, ruhunu örseler. Yeniden söylemek gerekirse, 
merhamet bir eğitim alanıdır; şiddet de görülerek öğrenilir. Merhametli insanlar 
büyütmek de birer canavar yetiştirmek de bizim elimizdedir. (Martı, s.196)
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A ilelerin parçalanmasının ve Boşanmaların en 

başında gelen sebeplerden biri hiç kuşkusuz 

ŞİDDETTİR. Hatta daha özelde yoğunluklu bir gö-

rünüm biçimi olan kadına karşı ŞİDDETTİR. Top-

lumsal yaşamın her aşamasında rastlanan kadına 

yönelik şiddet olgusu; kadının maddi ve manevi bü-

tünlüğüne ağır zarar vermesinin yanı sıra toplumun 

temel taşı olan Ailenin de bütünlüğünü bozmakta, 

kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken katılı-

mının önüne geçmek sureti ile sosyal ve ekonomik 

kalkınmaya engel teşkil etmektedir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, “şiddete uğra-

yan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınla-

rın, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı 

takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişi-

lere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak 

tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek” ama-

cıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Kısaca 6284 Sayılı Kanunun yapılış amacı; ön-

celikle toplumun temelini oluşturan Aile Kurumu-

nu, Aileyi oluşturan bireyleri ve hem aile de hem 

de toplumda dezavantajlı durumda olan kişileri 

korumak, nihayetinde TOPLUM SAĞLIĞI VE BE-

KASINI KORUMAK’tır. Kanun, buradaki aile kav-

ramından sadece çekirdek aileyi kastetmemektedir; 

zira aynı çatı altında yaşama ve nikahlı olma şartı 

kaldırılmıştır. 

Ancak ne yazık ki 6284 Sayılı Kanunla bu amaç 

tam anlamı ile hayata geçirilememiştir. 4320 sayılı 

Kanun’un kadına yönelik şiddeti öncelikli olarak 

asayiş sorunu olarak ele alan yaklaşımı, yeni yasada 

da devam etmiştir. Her ne kadar Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri kurularak, Aile ve Sosyal Politi-

kalar Bakanlığına şiddetin önlenmesi için koruyucu 

ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına 

yönelik izleme çalışmaları yapma görevi verildiyse 

de yasadaki anlatım ve yaklaşımdan kanun koyucu-

nun konuyu ağırlıklı olarak bir asayiş sorunu gibi 

görme yaklaşımından vazgeçmediği görülmektedir. 

İstanbul’da 17 adet Aile Mahkemesi bulunmak-

tadır. Bu mahkemelere günde yaklaşık 90 ile 100 

adet arası tedbir talebi gelmektedir. Bu dahi tek ba-

şına yasanın uygulanmasındaki en büyük sorunun, 

Aile Mahkemelerinin –her geçen gün daha da artan- 

iş yükü ağırlığı olduğunu söylemek için yeterlidir.

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI 
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN 

UYGULANMASINDAN DOĞAN AKSAKLIKLAR VE 
EKSİKLİKLERE İLİŞKİN

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
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“Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar.” Beethoven 

Yasanın 3. maddesinde yer alan, mülki amir ta-

rafından verilecek koruyucu tedbir kararları fiilen 

uygulanmamakta ya da yeterince uygulanmamakta-

dır. Kolluk kuvvetleri ancak belirli ve ivedi hallerde 

tedbiri alıp mülki amirin onayına sunması gerek-

mesine rağmen mülki amirler bu konuda insiyatifi 

kolluk kuvvetlerine bırakmak sureti ile olaya mü-

dahil olmamaya çalışmaktadırlar.

Kolluk ise yasada kendisine verilen yetkileri kul-

lanmak yerine, sorumluluk almaktan kaçınmakta ve 

işi Savcı ve Hâkime havale etmeyi tercih etmekte bu 

durumda da Savcı ve Hâkimlerin iş yükü artmaktadır.

Huzurdaki çalışma için 

Anadolu Yakasında görev 

yapan Aile Mahkemeleri 

Hâkimlerinin bir çoğu ile 

yapılan görüşmelerde genel 

itibari ile; 6284 Sayılı Kanun 

uyarınca delil aranmaksızın 

ve hiç bir araştırma yapıl-

maksızın verilen kararların, 

boşanma, mal paylaşımı v.b. 

gibi tüm Aile Hukukundan 

doğan davalara bakmaları do-

layısı ile iş yükü çok ağır olan 

hâkimlerce verilmesinin, ka-

rar verirken yeterince araştır-

ma yapılamadığı için isabetli olmadığı ifade edilmiştir.

Doğru kararlara imza atmak için tarafların ve ta-

nıkların iyi dinlenilmesi, kararların etraflıca düşü-

nülmesi, vicdani kanaatin sağlıklı oluşması gerek-

mektedir. Birey, kadın, aile ve dolayısı ile toplum 

için bu kadar önemli bir karar verilirken günde on-

larca duruşmaya bakan Hâkimden hem de hiçbir 

delil aranmaksınız çok isabetli kararlar vermesi de 

beklenemez. 

Özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde yaşa-

nan şiddet vakaları için de nöbet sistemine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Diğer taraftan Yasanın 3. maddesinin 2. Fıkra-

sına göre gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

kolluk amiri koruma kararı verebilecektir. Koruma 

kararına ilişkin evrakın en geç kararın alındığı tarihi 

takip eden ilk iş günü içinde mülki amirin onayına 

sunulması gerekmektedir. Ancak, mülkî amir ta-

rafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan ted-

birlerin kendiliğinden kalkacağına ilişkin hüküm, 

uygulamada sorunlar yaşanmasına yol açacak nite-

liktedir. Tatil günleri ya da hâkimin her hangi bir 

nedenle olmaması durumunda bu hüküm telafisi 

mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecektir.

Hızlı bir şekilde verilme-

sine rağmen “Uzaklaştırma 

Kararı” tek başına caydırıcı 

bir sonuç doğurmamakta, 

hatta evden uzaklaştırılan eş 

daha da tehlikeli biri haline 

gelebilmektedir. 

Çünkü uzaklaştırılan eşin 

gidecek hiç bir yeri yoktur. 

Bu nedenle de bu kişi ken-

disini sokağa atılmış, onuru 

kırılmış ve mağdur edilmiş 

hissetmektedir. 

Diğer taraftan bu kişilerin 

–özellikle koruma süresinin 

dolmasından sonra- aynı eve 

geldiğinde tekrar şiddete eğilim göstermesi duru-

munda, bu kişileri caydırıcı cezalar yoktur. 

Şiddet uygulayan için Hakime 4.madde de sağ-

lık kuruluşuna yönlendirilmesi bir zorunluluk ifade 

ederken, 15 madde 3 fıkra c bendinde c) Teşvik edi-

ci, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere 

kişinin; 1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti 

önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve 

davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabili-

tasyon programlarına katılmasına,2) Alkol, uyuştu-

rucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da 
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ruhsal bozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık ku-

ruluşunda muayene veya tedavi olmasına, 3) Meslek 

edindirme kurslarına katılmasına, yönelik faaliyet 
zorunluluk ifade etmemekte kişinin iradesine 
bırakılmaktadır. Hâlbuki Bilimsel araştırmalar şid-

detin % 93 itibariyle öğrenilen, % 7 itibariyle psi-

kolojik sorunlu insanlardan kaynaklandığı; ayrıca 

aile içinde şiddet uygulayanların %90’ının erkekler 

olduğu ifade edilmektedir. 

Yönetmelikte de yer alan, “şiddet gören ve gör-
me ihtimali olan kadınların isteği üzerine kolluk 
görevlisi verme..” ifadesi zaten kapasitenin üstün-

de olan polis koruma taleplerini daha da fazla art-

tıracak olmasının yanı sıra,  polise personel sayısı 

itibariyle ek yük getirmektedir. 

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis sayısın-

daki yetersizlik uygulamayı olumsuz etkilemekte, 

polis ancak sayısal bakımdan yeterli olduğu miktar-

da tedbirin gereğini yerine getirmektedir. Bu neden-

le de gerektiği halde kendisine koruma verilemeyen 

kadınlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır.

Kanunun 8/3 Maddesi; “Koruyucu tedbir kararı 

verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda de-

lil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, gecik-

tirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanu-

nun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek 

şekilde geciktirilemez…” hükmünü içermektedir. 

Bu ibare tek başına değerlendirildiğinde sadece 

Önleyici Tedbirler açısından geçerli olduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki burada kanunun ama-

cını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokacak ifadesinin 

sadece önleyici tedbir kararı açısından değil, koru-

yucu tedbir kararları açısından da geçerli olduğu 

daha açık ifade edilmelidir.

Namus, ahlak ya da terbiye gibi nedenlerle şiddet 

uygulanmasını haklı gören bir toplumda, şiddetin 

önlenmesi mümkün değildir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Nahi-

de Opuz / Türkiye Kararı mahkemenin kadının eş 

şiddetinden korunmasında Devlet organlarının bir 

refleksi olmadığını, önlemlerin kopuk kopuk, ko-

ordinasyonsuz olarak alındığına işaret etmektedir. 

Mevcut durumda sorun yine sadece asayiş soru-

nu gibi algılanmakta ve polisiye ya da hukuki ön-

lemlerle çözüm aranmaktadır. Oysa çözüm, koru-

ma refleksinin oluşturulmasına bağlıdır. Kolluk tek 

başına yine çözüm olamayacaktır. Ama maalesef uy-

gulamada özellikle mülki amirlerin olaya müdahil 

olmakta direnç gösterdiği gözlemlenmektedir. Poli-

sin de gerek sayısal yeterliliği gerekse niteliksel ye-

terliliği tek başına ve ayrı bir sorun oluşturmaktadır.
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“Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar.” Tolstoy 

Yapılan bu çalışmalarda da en çok karşılaşılan 

şikâyetler şu şekilde özetlenebilir;

-Polise başvuru yaptığım halde ilgilenilmedi…

-Eşim silah taşımalı bir göreve sahip kendisin-

den şiddet görüyorum ve beni tehdit ediyor ancak 

defalarca karakoldan ve Mahkemeden talep ettiğim 

halde hala silahına el konulmadı…

-Şiddet gördüğüm için İlçe Sosyal Hizmetler Mü-

dürlüğüne başvurdum ancak kendilerinin bu konuda 

her hangi bir yetkilerinin olmadığını söylediler…

-Şiddet gördüğüm için Alo 183’ü aradım Emniye-

te gidin denildi, başkaca bir şey yapamayacaklarını 

söylediler…

-Kaymakamlığa gittim şiddet gördüğümü söyle-

dim, maddi yardıma ihtiyacım olduğunu belirttim 

ancak onların bu yardımı yapmaya yetkilerinin ol-

madığı söylendi…

-Karakola gittim bana sığınma evine git dedi-

ler….

-Çocuğuma cinsel taciz yapılıyor, Alo 183’ü ara-

dım gidip Savcılığa şikayetçi olun dediler… (Zaten 

şikayetçi olma imkanım olmadığı için, çaresiz oldu-

ğum için o telefonu aramıştım!)

Aile Mah.Hakiminin ifadesi; “Bir kadın geliyor 

sevgilim bana kötü davranıyor diyerek tedbir talep 

ediyor ve biz de tedbiri veriyoruz ancak aynı kadın 

birkaç ay sonra gelip yine sevgilim bana kötü dav-

ranıyor diyerek yeni bir başvuru da bulunuyor bu 

talep de bize veya başka bir hâkime gidiyor bu defa 

da oradan tedbir alıyor ama bu defa başka bir sev-

gilisi var.(iki üç ayda bir sevgili değiştiren kişiler de 

bu kanundan yararlanmakta)…

-“Delil araştırması yapmadan karar verildiği 

için bu durum çok kötüye kullanılımakta. Evden 

uzaklaştırma sonucunda verilen karara uyulmama-

sı halinde ceza verilmesi çok fazla caydırıcı olmu-

yor. Evden uzaklaşınca eşe daha fazla kin duyma-

ya başlıyor. Koruma kararı verilen kişilerde sadece 

karara güveniyor Başka hiçbir önlem almıyorlar. 

Evliliğin amacı ve sorumlulukları hakkında kişilere 

temel eğitim verilmeli”…

-“Eşim beni sabaha kadar dövdü diyerek uzak-

laştırma talep ediyor ve delil istenmediği için uzak-

laştırma kararı veriliyor ancak sonradan rapor 

alındığında sadece elinin kenarında bir kızarıklık 

tespit ediliyor”…

-“Gereksiz hususlar da Adliyeye taşınmaktadır. 

Ör: Eşim evin giderlerine katılmıyor bana ekonomik 

şiddet uyguluyor diyerek mahkemeye başvurmakta 

ancak mahkemenin bu konuda yaptırımı yeterli ol-

mamakta asıl sorun maddi destekle giderilebilir”…

-“Bu kanuna göre artık 4320 sayılı kanundan 

farklı olarak şiddet gören kişiden başvurusunun ka-

bulü için her hangi bir belge veya delil istenmeye-

-
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cektir. Dolayısı ile şiddet gördüğünü 

iddia eden kadının talebi doğrultu-

sunda ivedilikle tedbiri uyguladık-

tan sonra 2 haftalık itiraz süresinde 

şiddet uygulayanın sunduğu itiraz 

ve delillerde gerçek durumun çok ak-

sine yanlış kararlar verebildiğimizi 

görebilmekteyiz.

Örneğin; kadın kendisinin ve kı-

zının, birlikte yaşadıkları oğlundan 

sürekli şiddet gördüğünden bahisle 

oğlunun ortak haneden uzaklaştı-

rılmasını talep etmiştir. Biz de he-

men uzaklaştırma kararını verdik. 

Ancak süreçte evden uzaklaştırılan 

kişinin akıl hastası olduğu ortaya 

çıktı”…

Dolayısı ile kadın eksik bilgisi 

ile şiddet uygulayan oğlu için ne ya-

pacağını bilememekte, başvurduğu 

kurumlar kendisini eksik bilgi ile 

mahkemeye yönlendirmekte aslında 

tedavi edilmesini talep etmesi gere-

ken kadın da hasta oğlunun sokağa 

atılmasına sebebiyet vermekte Bu 

tam anlamı ile kaş yapalım derken 

göz çıkarmaktır. Çünkü bu defa akıl 

hastası kişiye sokakta zarar gelme 

ihtimali de söz konusu olmaktadır.

-Başka bir örnekte yine kadın 

eşinin kendisine kötü muamele et-

tiğini, şiddet uyguladığını, ölümle 

tehdit ettiğini ileri sürmek sureti ile 

eşinin evden uzaklaştırılmasını sağ-

lamıştır. Ancak yine 2 haftalık itiraz 

süresinde evden uzaklaştırılan eşin 

sunduğu delillerden anlaşılmıştır ki; 

kadın bir başka erkekle g.meşru bir 

ilişki yaşamaktadır ve eşini uzak-

laştırmak sureti ile mahkeme kanalı 

ile bu g.meşru ilişkiyi daha rahat 

yaşamayı sağlamaya çalışmıştır.

Yasaya göre talep halinde tedbir kararı vermek 

zorunda olan hâkimlerin doğru tedbirleri alabil-

mesi için, özellikle avukatların Aile Mahkemele-

rine verdikleri dilekçelerde açıklayıcı bilgilere yer 

vermeleri gerekmekte, doğru kararlar verilebilmesi 

için şiddetin oluş biçimi, şiddet mağdurunun duru-

mu, failin ne yaptığının Hâkim tarafından bilinmesi 

ve irdelenmesi gerekmektedir.

Mülki Amirler ile Kolluk Kuvvetleri kendi yetki 

ve görev alanlarında inisiyatif kullanıp müdahil ol-

malı, her başvuru Savcı ve Hakimin önüne gönde-

rilmemelidir.

Tedbirleri uygulamadaki yetki konusundaki 

mevcut çelişkinin giderilmesi gerekmektedir. 

Uygulamanın aksamaması için Aile Hâkimleri 

için bir nöbet sistemi geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca tıpkı özel görevli savcılık gibi, bazı Aile Mah-

kemesi Hâkimlerinin de sadece şiddet vakıalarıyla 

görevlendirilmesi gerekmektedir. Hatta İspanya ör-

neğinde olduğu gibi iki ayrı Mahkeme oluşturulup 

birinin Hukuk diğerinin Ceza alanında görevlendi-

rilmesi de sorunun giderilmesine katkı sağlayacaktır. 

Kadına veya herhangi bir insana şiddetle ilgili 

suçu kim işlerse işlesin daha ağır müeyyideler uy-

gulanmalıdır. Bu fiili işlediği kesinleşen kişinin si-

ciline işlenmeli, hatta bu suçu işlemiş olması bazı 

haklardan mahrumiyetine ve bazı mesleklere kabu-

lüne engel teşkil etmelidir. Kanun koyucu da bu fiili 

bir suç olarak kabul etmenin yanı sıra, tüm toplu-

mu ilgilendiren yüz kızartıcı suç vasfında kabul et-

melidir ki; tüm toplumca tam anlamıyla bir zihinsel 

dönüşüm gerçekleşebilsin.

Amaç “Aileyi” korumaksa eğer, şiddet gören eşi 

koruduğumuz kadar şiddet gösteren veya gösterme 

tehlikesi içerisinde olan eşi de şiddete meyletmekten 

korumalı, eğitmeli, tedavi etmeliyiz. Sadece evden 

uzaklaştırma ile bunu sağlamamız mümkün değil.

Şiddetin bir davranış bozukluğu hatta bir ruh-

sal rahatsızlık olduğunun kabulü ile her şiddet va-

kasının öncelikle muayene ve tedavi sürecinin en 
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“Edeb; Aklın dıştan görünüşüdür.” El’emru fevka’ledeb

başında ve mecburi tutulması da gerekmektedir. Bu 

hastalar, gerekirse kolluk kuvvetleri zoruyla has-

tanelerde tedavi edilmeli ve tam tedavi olmadan 

toplum içine salınmamalıdır. Bir insanı, bir kadını 

ölümle tehdit eden kişiyi topluma zarar vermeden 

tedavi etmek için, tehdit ettiği kişiyi öldürmesi bek-

lenmemelidir. Aksi halde kaybeden sadece o kadın 

veya o aile değil, bütün bir toplum olacaktır.

Uygulamada şiddete maruz 

kalanların dışında bu eylemle-

re tanık olan aile çevresinin, aynı 

meskende yaşayan komşuların 

başvurusuna pek rastlanmamak-

tadır. Bu bilincin toplumun tüm 

bireylerine kazandırılması gerek-

mektedir. Kanunun bu konudaki 

düzenlemesine vurgu yapılmalı, 

kamu spotlarıyla toplumsal bilinç 

uyandırılmalıdır. 

Kanunu uygulayıcıların yeter 

yeterli bilgiye sahip olması, soru-

nu içselleştirmesi ve kurumlar ara-

sı koordinasyon sağlanmalıdır. 

Bir şiddet olayıyla karşılaşıldı-

ğında, sorunun ilk karşılayıcıları, 

alanda sosyal hizmetlere ilişkin 

sivil ve devlet kurumları, olay 

adliyeye intikal ettikten sonra ise 

özel yetkili ve görevli Savcı ve Aile 

mahkemeleri olmalıdır. Kadını 

şiddetten koruyacak önlemleri 

alacak olan Aile Mahkemelerinin 

bu tedbirlerin uygulanmasını 

da izleyip sorumluluk almaları uygun olacaktır. 

Aile Mahkemelerinde ve Bakanlık bünyesindeki 

sosyal çalışmacılarla, sivil toplum kuruluşlarındaki 

gönüllülere daha çok üstünlük tanınması, kolluğun 

üzerindeki gereksiz yükün kaldırılarak, bu konuda 

uzman kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin etkin-

liğinin sağlanması, kurumlar arası iletişim ve işbirli-

ğinin sağlanması da yasanın korumak istediği değer 

açısından gereklidir.

Kanun veya kanunlar ne kadar mükemmel olur-

sa olsun uygulayıcılar yeterli donanıma ve hissiyata 

sahip değilse sorun hiçbir zaman tam olarak çözü-

me kavuşamayacaktır. Bu nedenle Özel Koruma gö-

revlilerinin istihdamı şattır. Konusunda yetiştirilmiş 

kişilerden oluşan tıpkı silah sertifikasına sahip olma 

ön şartlı koruma görevlileri gibi Şiddet konusunda 

eğitim almış kişilerin istihdam edilmelidir. Bu kişi-

lerin maaş ve diğer tüm giderleri devlet tarafından 

karşılanmalıdır.

İspanya’da, şiddet gören kadın-

ların özel koruma evlerinde devlet 

himayesine alınması, saldırgan 

koca ve sevgililerin kadına yak-

laştırılmaması gibi önlemlerden 

sonra özel koruma görevlisi ve-

rilebileceği yolunda alınan kara-

rın uygulanmasına 2008 yılından 

itibaren başlanmış olup, Hâkim 

kararı üzerine, özel koruma gö-

revlileri ölüm tehdidi altındaki 

kadınları 24 saat koruma altına 

almaktadır. 

Hukuksal ve kurumsal alt yapı 

tam olarak yapılandırılmalı,  Kol-

luk Görevlileri, Mülki Amirler, 

Hâkimler ve Avukatlar yasa hak-

kında yeterli bilgiye sahip olmalı-

dır. Bu nedenle de Yasayı uygula-

yacak olan Kamu Kurumu, Yargı 

ve diğer ilgililere yönelik eğitim 

programlarının acilen hayata geçi-

rilmesi gerekmektedir.

Bize göre de toplumsal sorun-

ların en önemlilerinden biri olan kadına yönelik 

şiddet konusunun çözümüyle ilgili olarak Hukuki 

ve polisiye düzenlemeler ve önlemler aslında çözü-

mün en son ayağında yer alır. Kişiler güzel ahlak 

için gayret etmedikleri sürece toplumun hiçbir ke-

siminde şiddet sona ermeyecektir. Hesap vereceği-
nin bilgisini kuşanmış zihinler, şiddetten kaçı-
nır, hukuka riayet, Allah korkusu ve kul hakkı 
bilinci çözümün temelini oluşturmaktadır.

-

-
-

-

-

-
-

-
-
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AİLE HUKUKU KONFERANSI 
SONUÇ BİLDİRGESİ

T üm dünyada olduğu gibi ülke-

mizde de 20. Yüzyılda başla-

yıp, 21. Yüzyılda da devam etmekte 

olan büyük bir değişim yaşanmak-

tadır. Bu değişimin olumlu yönle-

rinin olduğu tartışmasız olmakla 

birlikte, özellikle toplum yapısında 

birçok olumsuzluk da getirdiği gö-

rülmektedir. Bu olumsuzluklarda 

en çok toplumun temel taşı olan 

“aile” üzerinde görülmektedir. 

Bu değişim sonucunda gele-

neksel, korumacı, kutsal, sıkı aile 

ilişkilerine dayanan geniş aile ya-

pısının yerini, bireylerin ailenin bütününden önce 

kendi özgürlüklerini ve haklarını önceledikleri, 

kendi özgürlükleri için ailenin birlik ve bütünlüğü-

nü göz ardı etmekten çekinmedikleri bir aile yapısı 

almaya başlamıştır. 

Bireyler açısından bakıldığında ilk başta kula-

ğa hoş gelen bu sözde özgürlükçü yeni aile yapısı, 

geleneksel aileyi oluşturan bireyler arası ilişkilerin 

çözülmesine yol açmış, öncelikle akrabalar arası 

ilişkiler zayıflamış ve Yüce Dinimizin Sıla-yı Rahim 

şeklinde ifade ettiği akraba ziya-

retleri özellikle bayramlarda yerini 

akrabalardan uzak yerlerde tatil 

yapma anlayışına bırakmıştır. 

Aile içinde de bireylerin birbir-

lerine karşı tahammülü azalmış, 

en küçük anlaşmazlıklar tartışma 

konusu olmaya, küçük tartışma-

lar büyümeye ve nihayet eşler çok 

kolay bir şekilde boşanmaya baş-

lamışlardır. Aile birlikteliği kutsal 

boyutunun dışında bir anlama bü-

rünerek bir ortaklığa benzetilmeye 

başlamış, bireyler işine geldiği sürece bu ortaklığı 

sürdürmeye devam eder aksi halde kolayca ortaklığı 

sona erdirir olmuşlardır.

Bu bireysellik ve geleneksel aile yapısından uzak-

laşma, hem aile içi şiddetin hem de fiziksel olarak 

daha zayıf durumda olan kadına karşı sokakta uy-

gulanan şiddetin sayısını ve boyutlarını artırmıştır. 

Gün geçmemektedir ki, haber bültenlerinde vahşice 

şiddete maruz kalıp öldürülen bir kadın haberi al-

mayalım. 
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“Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir.” Kâtip Çelebi

Yapılan araştırmalar bugün bütün dünyadaki ka-

dınların yaklaşık dörtte biri ile üçte birinin eşi ta-

rafından uygulanan şiddete maruz kaldığını göster-

mektedir. Ülkemizde yaptırılan araştırmalarda ise bu 

oran daha da yükselmekte ve nerdeyse her iki kadın-

dan birinin şiddete maruz kaldığını görülmektedir. 

Toplumun temel direği aile olduğundan, ailele-

rin dağılması nedeniyle toplum da hem ahlaki hem 

de sosyolojik açıdan dağılmaya başlamıştır. Boşanan 

eşlerde ve anne-baba sevgi ve şefkatinden uzak ka-

lan çocuklarda psikolojik sorunlar baş göstermeye 

başlamıştır. 

Boşanan eşlerde sevgisizlik, ilgisizlik, yalnızlık, 

suçluluk hissi, artan maddi sorumluluk duygusu, 

güvensizlik, değersizlik, eziklik, isyan, boşluk, ça-

resizlik ve dışlanmışlık gibi birçok duygusal sorun 

ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Geleneksel aile yapısında aile büyüklerinin ya-

nında teselli bulan, onların kanatları altına sığınan 

çocuklar, kendilerini sokaklara bırakmaya başlamış, 

başta uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere birçok teh-

likeli alışkanlık edinmeye başlamışlardır. Bu alış-

kanlıkları edinme yaşı ise her geçen gün daha da 

düşmektedir. 

Diğer taraftan ailesinde, akrabalarında ve çevre-

sinde bu şekilde sorunlar görerek büyüyen çocuk-

ların evliliğe olan bakış açıları değişmiş, terkedilme 

korkusu, güven ve inanç kaybı nedeniyle evlilik yaşı 

oldukça ilerlemiştir. Evlenen kişilerin ise kafasında 

sürekli olarak boşanma seçeneği bulunduğundan, eş-

ler çocuk yapmaya da yanaşmaz olmuşlardır. Bunun 

sonucunda nüfus artış hızı oldukça yavaşlamıştır. 

Bütün bu boşanma, şiddet ve psikolojik olarak 

sorunlu bireylerden oluşan süreç topluma hem sos-

yolojik, hem kriminolojik, hem ekonomik hem de 

etik olarak büyük bir maliyet yüklemektedir. 

Son yıllarda bu çözülmelerin farkına varan Dev-

let tarafından bir kısım tedbirler alınmaya çalışılmış, 

bu konuda öncelikle 4320 Sayılı Ailenin Korunma-

sına Dair Kanun kabul edilmiştir. Ancak bu Kanun 

özellikle sadece aile içi şiddete karşı kadını koru-

mak için kabul edilmiş olması ve etkin bir başvuru 

öngörmemesi nedeniyle nedeniyle son derece yeter-

siz kalmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tara-

fından özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 

yaşama hakkını güvence altına alan 2. Maddesi, iş-

kence ve insanlık dışı ve kötü muamele yasağını dü-

zenleyen 3. Maddesi ve ayrımcılığı yasaklayan 14. 

Maddesine aykırılık nedeniyle ülkemiz birçok defa 

tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. 

4320 Sayılı Kanunun yerine 8 Mart 2012 tarihin-

de 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kabul edilmiş-
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tir. Bu Kanun, öncekine nazaran birçok yeniliği be-

raberinde getirmiş, özellikle şiddeti hem sadece aile 

içi olmakta çıkarmış hem de fiziksel şiddetin yanın-

da psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet mağdurla-

rının da korunmasını öngörmüştür. Üstelik şiddet 

mağduru olmak için şiddete uğramış olmak değil, 

uğrama ihtimalinin varlığı Kanunun korumasından 

yararlanmak için yeterli görülmüş-

tür. 

Ancak bu Kanun da soruna tam 

olarak çözüm olamamıştır. Kanu-

nun uygulamasında bir çok sorun 

ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların 

bazıları şu şekilde sıralanabilir; 

1- Mahkemelerdeki iş yükü/

Mahkeme sayısının yetersizliği: 

İstanbul’da 17 adet Aile Mahkeme-

si bulunmaktadır. Bu mahkemelere 

günde yaklaşık 90 ile 100 adet arası 

tedbir talebi gelmektedir. Bu dahi 

tek başına yasanın uygulanmasın-

daki en büyük sorunun, Aile Mahkemelerinin –her 

geçen gün daha da artan- iş yükü ağırlığı olduğunu 

söylemek için yeterlidir.

2- Nöbetçi Aile Mahkemesinin olmaması:  

6284 Sayılı Kanun uyarınca delil aranmaksızın ve 

hiç bir araştırma yapılmaksızın verilen kararların, 

boşanma, mal paylaşımı v.b. gibi tüm Aile Huku-

kundan doğan davalara bakmaları dolayısı ile iş 

yükü çok ağır olan hâkimlerce verilmesi, karar ve-

rirken yeterince araştırma yapılamaması ve isabetli 

bir sonuç çıkmaması sonucunu doğurmaktadır. Uy-

gulamada Aile Mahkemeleri her durumda ve her-

kes bakımından bu kanun kapsamında tedbirlere 

hükmetmektedir.

3- Cezaların Yeterli olmaması: Hem Türk Ceza 

Kanununda hem de 6284 Sayılı Yasada yer alan ce-

zaların caydırıcılıktan uzak olması nedeniyle, şid-

dete meyilli eş daha da cesaretlen-

mektedir. 

4- Polis Sayısının Yetersizliği: 

Yönetmelikte de yer alan, “şiddet 

gören ve görme ihtimali olan ka-

dınların isteği üzerine kolluk gö-

revlisi verme..” ifadesi zaten kapa-

sitenin üstünde olan polis koruma 

taleplerini daha da fazla arttıracak 

olmasının yanı sıra,  polise personel 

sayısı itibariyle ek yük getirmekte-

dir. 

Emniyet Müdürlüğü bünyesin-

deki polis sayısındaki yetersizlik uy-

gulamayı olumsuz etkilemekte, polis ancak sayısal 

bakımdan yeterli olduğu miktarda tedbirin gereğini 

yerine getirmektedir. Bu nedenle de gerektiği halde 

kendisine koruma verilemeyen kadınlarımızın sayı-

sı her geçen gün artmaktadır.

5- İlgili yönetmeliklerin hala çıkarılmamış ol-

ması: Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve Şiddet Ön-

leme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Yönetmeliği gibi 

çıkarılması önem arzeden yönetmelikler halen çı-

karılmamıştır. 

6- Rehabilitasyonun Göz Ardı Edilmesi: Mağ-



55

Haberler
“Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek.” Ulpianus

dur ve Şiddet uygulayan yönünden, 6284 sayılı 

yasa kapsamında eğitici ve rehabilite edici çalışma 

programlarının yapılmaması. 

Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren yakla-

şık 1,5 yıllık süre içinde uygulayamaya yönelik bir 

program oluşturulmamıştır. Şiddet uygulayanın da 

kalacak yer sorunu çözülmemiş olup, kalacak yer 

sağlanması halinde, rehabilite çalışmalarının yapıl-

masının kolaylaşabileceği hususu dikkate alınma-

maktadır. 

7- Çocukların Korunması: Şiddet tanığı ço-

cukların da, şiddet mağduru kabul edilerek gerekli 

tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmamakta-

dır. 

8- Sığınma Evlerinin Sayısının Azlığı: Sığın-

ma evlerinin sayısı azdır, sığınma evinden ayrılan 

kadınların takibi yapılmamaktadır ve arada gerekli 

rehabilitasyon çalışmalarına tabi tutulmamakta-

dırlar. Ayrıca kadın sığınma evinde kalan ancak, 

özel sorunları olanların (fuhuş, madde bağımlısı, 

engelliv.b) aynı sığınma evinde tutulması da sorun 

teşkil etmektedir. 

9- Hukukçu Desteğinin Sağlanmaması: Şid-

deti önleme ve izleme merkezlerinde mağdurlara 

hukuki destek verilmemesi, hukukçu kadrosunun 

tahsis edilmemiş olması çok büyük bir eksikliktir.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlarda hukuki ve 

fiili düzenleme yapılması gerektiği sonucuna ulaşıl-

mıştır:

1- Yaşanan sorunlar göz önüne alınarak 6284 

Sayılı yasada acilen değişiklikler yapılmalıdır.

2- Ailenin korunması konusunda uzman ve 

nöbetçi ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. 

3- Türk Ceza Kanununda ve 6284 Sayılı ya-

sada gerekli değişiklikler yapılarak, şiddete karşı 

etkin bir ceza sistemi oluşturulmalıdır. 

4- Yeterli sayıda ve donanımda kolluk kuvveti 

istihdam edilmelidir. 

5- İlgili yönetmelikler acilen çıkarılmalı, Ka-

nunun uygulanmasında ortaya çıkan boşluklar or-

tadan kaldırılmalıdır. 

6- Şiddet uygulayanın, şiddet mağdurunun 

ve şiddete tanık olan çocukların rehabilitasyonuna 

önem verilmeli, etkin bir rehabilitasyon sistemi ku-

rulmalıdır. 

7- Sığınma evlerinin sayısı ve nitelikleri artı-

rılmalı, sığınma evlerine erişim kolaylaştırılmalıdır. 

8- Evlilik öncesi ve evlilik içi eğitim yaygınlaş-

tırılmalıdır. 

9- Bireyleri şiddete yönelten sebepler tespit 

edilmeli, bu konuda toplum kamu spotları, zorun-

lu yayınlar, bilbordlar ve sosyal medya aracılığıyla 

bilinçlendirilmelidir. 

10- Geleneksel Türk-Aile yapısına açıkça zarar 

veren dizi, film ve reklamlar 

denetim altına alınmalıdır.

11- Sivil toplum örgüt-

leriyle bağ oluşturarak, ge-

rekli düzenlemeleri yapacak 

bürokrasi ile toplum arasın-

da sağlıklı bilgi akışı sağlan-

malıdır. 

Bu konulardaki görev-

ler ise başta Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı olmak 

üzere Devlet Kurumlarına 

ve toplumun bilinçli birey-

lerine düşmektedir. 
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18-19 Ekim 2014 tarihle-

rinde Haliç kongre Merkezinde 

gerçekleştirilen İstanbul Barosu 

Genel Kurul çalışmalarının ikin-

ci günü yapılan seçimde İstanbul 

Barosu Başkanlığına üçüncü kez 

Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal se-

çildi.

Hukukun Üstünlüğü Plat-
formunun Başkan Adayı  Av. 
Abdullah Arar 2.855 (%13.02) 
oy alarak ikinci oldu.

Seçime  Önce İlke Çağdaş 

Avukatlar Grubu, Hukukun 

Üstünlüğü Platformu, Çağdaş 

Avukatlar Grubu, Milliyetçi 

Avukatlar Grubu ve Öz-

gürlükçü Demokrat Avu-

katlar Grubu katıldı. 

Geçen dönem 22.019 

avukat oy kullanmıştı. Bu 

dönem 21.924 avukat oy 

kullandı. Toplam seçmen 

sayısı 32.064’tü. Seçime 

katılım %68.38 oldu.

Seçimde kesin olmayan so-

nuçlara göre; Önce İlke Çağdaş 

Avukatlar Grubu Başkan Ada-

yı  Av. Doç. Dr. Ümit Kocasa-

kal  14.435 oyla (%65.84) yeni-

den İstanbul Barosunun başkanı 

seçildi.

Hukukun Üstünlüğü Plat-

formunun Başkan Adayı  Av. 

Abdullah Arar  2.855 (%13.02) 

oy, Özgürlükçü Demokrat Avu-

katlar Grubu Eş Başkan adayla-

rı Av. Ercan Kanar  ve  Av. Yıldız 

İmrek  1.763 (%8.04) oy, İstan-

bul Milliyetçi Avukatlar Grubu 

Başkan Adayı  Av. Ali Rıza Kap-

lan 1.502 (%6.85), Çağdaş Avu-

katlar Grubu Başkan Adayı  Av.

Ayhan Erdoğan  1.369 (%6.24) 

oy aldı.

19 Ekim’de Haliç Kongre 

Merkezi’nde gerçekleştirilen İs-

tanbul Barosu seçimlerinde bu 

yıl ilk kez bir başörtülü avukat 

konuşma yaptı. Başörtülü avu-

katlar bilindiği gibi daha birkaç 

yıl önce duruşmalara alınmıyor, 

İstanbul Barosu’nda staj yapma-

ları ve ruhsat almaları engelleni-

yordu. Normelleşmenin bu alan-

larda olduğu gibi genel kurulda 

da devam etmesini gecikmiş bir 

hak ifası olarak görüyoruz.

Başörtülü Avukat Şebnem Ta-

şan Kurt’un Genel Kurul’da yap-

tığı tarihi konuşmayı önemine 

binaen tamamını yayınlıyoruz. 

Aynı zamanda dergimizin edi-

törlüğünü de yürüten Şebnem 

Hanım’ı tebrik ediyor başarıları-

nın devamını diliyoruz.

2014 İSTANBUL BAROSU
SEÇİM SONUÇLARI
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 İSTANBUL BAROSU 2014 SEÇİMLERİ
GENEL KURUL KONUŞMASI  

S ayın Divan, Muhterem Üstatlarım ve Sevgili 

Genç Meslektaşlarım. Öncelikle gerçekleştiriyor 

bulunduğumuz Genel Kurulun ve yarınki seçimle-

rin İstanbul Barosuna bağlı avukatlara ve dolayısıy-

la İstanbul Halkına hayırlar getirmesini diliyorum.

Öncelikle konuşmama geçmeden önce belirtmeli-

yim ki aidatlar konusunda biraz önce yapılan oylama 

hukuken yok hükmündedir. Bu oylamada haksız 

tutum sergileyen Sayın Divan 

tarafsızlığını kaybetmiştir. Oyla-

ma gerekirse sandık kurularak 

yapılmalı ve yenilenmelidir. 

Kıymetli Üstadlar!

Son yapılan istatistikler bizle-

re yargıda güvenin yüzde 20’lere 

kadar gerilediğini göstermekte-

dir.  Bunun en basit anlamı her 

yüz kişiden 80’i yargıya güven-

miyor demektir.   Yüz kişiden 

kalan 20 kişisinin ise yargıya 

güvendiği manasını çıkarmak yanlış olur diye düşü-

nüyorum.  Çünkü bu 20 kişinin içerisinde henüz yar-

gıya henüz işi düşmeyenler de dahil edildiğinde oran 

mâlesef  daha da düşecektir.

Zannımca bu bilgi biz hukukçular için tehlike arz 

eden çok önemli bir işarettir.   Adaletin sağlanmadı-

ğına inananların sayısı yüzde seksenlere çıkmış   bir 

ülkede, genel olarak devletin varlığı, kişisel olarak 

da insanın canı ve malı tehlike altına girer desek 

abartmış olmayız. İnsanlar artık mahkemelere hak 

aramaktan ziyade neredeyse hasmını “sürüm sürüm 

süründürmek” maksadıyla başvurmakta ve sadece 

davalı değil davacı davalı ve avukatları adliye kapıla-

rını hep beraber yol etmekte yılarca aşındırmaktırlar.

Bu noktaya nasıl gelindiğinden önce,

Hukukçular için hak ve adalet kavramlarının öne-

mini siz değerli üstatlarıma izah edecek değilim. Fakat 

Ömer Hayyam’ın “adalet sadece devletlerin değil 

adalet evrenin de ruhudur.” sözünü hatırlatmadan 

da geçemeyeceğim.

İnsanların evrenin ruhuna verebileceği bu zara-

rı engelleyebilmek; ancak onun dünyaya ve doğaya 

meydan okuyan tavrının  hukuk 

ve vicdan ölçülerinde sınırlandı-

rılması ile mümkündür diye dü-

şünmekteyim.

Bu bağlamda batının “senin 

özgürlüğün başkasının özgürlü-

ğünün başladığı yerde biter” di-

yerek fakültede sürekli tekrarla 

öğrendiğimiz soyut ve belirsiz    

kavram yerine “la zarar”  başka-

sına zarar verme diye ifade edile-

bilecek daha kapsayıcı ve somut 

bir ilkeye fakültelerde neden 

kafa yorulmadığını kendiside üniversite de hocalık 

yapmış Sayın Başkan’a sormak isterim. Yabancı hu-

kukun kopyala yapıştır yoluyla doğurduğu prema-

türe kanunların, devrimci kopyacılıktan öteye geç-

meyen handikaplarını bu güzel halka neden reva 

gördüğümüzü de?

Ne diyorduk yargıya güvenmeyenler %80 in üze-

rinde Bu noktaya birden gelinmedi tabi. Sebepleri ise 

mutlaka birden  fazladır. Bu yüzden yok olan güvenin, 

zedelenen  adaletin yeniden tesisi de bir hayli zaman 

alacaktır. 

İtiraf etmeliyiz ki: Bu sadece devletin ya da tek ba-

şına hâkimlerin sorunu değildir. Onlar kadar savun-
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ma makamında olan avukatlarında öncelikli sorunu 

olmalıdır. 

Bu noktaya nasıl geldik diyecek olursak meseleyi 

iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi devletin hu-

kuka bakışı, ikincisi ise hukuk hocalarının hukuka 

dair entelijansiyasıdır.

Yakın zamanlara kadar adalet bakanlığının genel 

bütçeden aldığı pay %1 civarındaydı ve 1980 yılına 

kadar koca ülkede, Ankara ve 

İstanbul’da olmak üzere iki hu-

kuk fakültesi vardı. Bu iki fakülte-

nin tüm mezunlarını hakim-savcı 

yapsanız bile ihtiyacı karşılamı-

yordu. Bu aşırı talebin hukukçu-

ların nitelikli özelliklerini yitir-

melerine ve  bir kısmının teknik 

hukukçu seviyesine gerilemesine 

sebep olduğu söylenebilir. 

Geldiğimiz noktada hukuk fa-

kültesi olmayan il kalmadığı gibi 

hukuk fakültesi sayısı 200’ü çok-

tan aşmıştır. En çok 20 fakültenin 

ihtiyacına cevap verebilecek öğre-

tim elamanı sayısıyla 200 fakülte-

de  hukuk eğitimi aldatmacası adı 

altında garip bir eğitim faaliyeti 

yürütülmektedir. 

Ve nedendir bilinmez Türkiye 

de KPSS’siz mülakatsız ve engel-

siz olunabilen tek meslek avukat-

lıktır. Muhasebeci olmak için im-

tihan ve mülakatlar ile adayların 

iğnenin deliğinden geçirildiği bir 

zamanda Avukatlık mesleğine eli-

ni kolunu sallayarak girebilmek yargıya güvenin azal-

masında önemli bir faktördür. 

Hukuk eğitimine iki farklı bakışı yansıtması bakı-

mından önemli bulduğum bir anekdotu aktarmadan 

geçemeyeceğim. 1933–1934 yılında öğretime baş-

layan İstanbul Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku 

kürsüsünü kurmakla görevlendirilen Alman hukukçu 

Prof. Hirsch 1948 yılında geri döndüğü Berlin Hür 

Üniversite iken yazdığı “Hatıralarım” isimli kitabında 

şöyle bir olay anlatır:

Fakülte Kütüphanesi, sabık devrin mevzuat ve 

kaynakları çöpe atıldığı için bomboştur. Prof Hirsch’in 

aracılığı ile devlet Almanya’dan sandıklar dolusu hu-

kuk kitabını fakülteye getirir ama o sırada sömestre 

dönemi bitmiş asistanlar hocalar yaz taline çıkmak 

üzeredir. Kitapların yaz tatili boyunca sandıklarda ka-

lacağından endişe eden Prof Hirsch, asistanlara şöyle 

bir teklifte bulunur.” Kitapları kütüphaneye birlikte 

yerleştirelim, tasnif edelim, mesainiz karşılığında be-

nim aldığım ücretin iki katını alacaksınız.”der.

Kitaplar kütüphaneye yerleş-

tirilir, sıra paraların alınmasına 

gelmiştir. Asistanlar paraları iste-

yince Prof Hirsch şu cevabı verir 
“arkadaşlar ben sıfır lira alaca-
ğım, söylediğim gibi sizler ise 
iki sıfır alacaksınız”

Artık yeni bir bakış açısına ih-

tiyaç var. Hukukçuyu size tanıdık 

gelecek bir tabirle “cüzdanı ile 
vicdanı arsında bırakmayacak” 
hukukun ortak aklının adeta “ak-
leden büyük bir kalbe” dönüş-

tüğü yeni bir hukuk dili ve anla-

yışından bahsediyorum. Bunun 

inşası inanıyorum ki mümkün-

ler dâhilindedir. Ve bu tarihi so-

rumluluk siz değerli üstatlarımın 

omuzlarındadır.

Çevremizin maalesef kan gö-

lüne dönüştüğü şu günlerde sa-

dece Türkiye’nin değil dünyanın 

da yeni bir hukuk felsefesine yeni 

bir hak ve özgürlük anlayışına ih-

tiyacı olduğu açıktır. Farklılıkları-

mızın bir zenginlik olarak kabul 

edildiği, adil bir felsefenin insanlığın evrensel olarak 

aldığı hukuk ve ahlaki kuralları öncelediği yeni bir dil. 

Bazı meslektaşların “felsefe yapıyorsunuz” dediğini 

duyar gibiyim. Evet, Nietzsche’nin deyişiyle yalnızca 

teknisyen olarak kalmamak için yaptığımız işin felse-

fesini tabiî ki yapacağız.

Yeri gelmişken, yeni bir dil demişken, sevgili ba-

romuzun sadece siyaseti eleştirerek laf tüketmek ye-

rine, ihtilal ürünü olan ve adalet anlayışının “bir 
sağdan bir soldan asalım” sığlığındaki zihniyetinin 

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-
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ürünü olan 82 anayasasının değişmesi konusun-

da neden bir şey yapmadığını da sormak isterim.

…

Küçük bir kız çocuğuyken dünyadaki haksızlıkla-

ra ve zulümlere engel olunabilecek bir meslek olduğu-

nu düşündüğüm için avukat olmaya karar vermiştim. 

Fakat hayallerimin daha fakültede ilk başımı örtmeyi 

tercih ettiğim anda o kadar kolay olmayacağını an-

ladım. Fakültede sadece başörtüm sebebiyle içeriye 

alınmadığım gün en yakın başı açık arkadaşımın, “Na-

sıl almazlar sizi, hocalarımız bize öğretmedi mi? Bu 

sizin kazanılmış hakkınız!” diyerek, ağlayarak okula 

girişini unutamıyorum. Kendimi hiç bir zaman ait 
hissedemediğim baromuzdan o gün yüzlerce avu-
katın yanımızda olmasını bekledim.

Oysa “mazluma kimliği sorulmaz” ilkesini ken-

dine şiar edinmiş bir kısım Üstadlarımızın dışında, 

Barodan bir kişi dahi yoktu. Bu haklı mücadelemizde 

yanımızda olmak şöyle dursun, başörtülüleri rejimin 

düşmanı olarak gördüğünü ifade etmekten çekinme-

diler. Staj yapacak avukatlar için aynı baro daha düne 

kadar baronun kapısına “başörtülüler giremez.” ya-

zısını asıyordu maalesef.

Bu arada duruşmalara çok şükür yaklaşık bir yıldır 

girebiliyoruz, fakat isterdim ki bu bağlı olduğumuz 

Baromuzun mücadelesiyle olsun. Oysa baromuzun 

değil,  sevgili avukat arkadaşımızın Danıştay’a açtığı 

dava sayesinde.

Ve sıkı durun rejim hala yerinde, adliyelerde ba-

şörtülü avukatlar var diye kan gölüne de dönmedi. 

Hatta uzun uzun beklediğimiz duruşma kapılarında 

hukuk yanında çocuklarımızdan tutunda akşam ya-

pacağımız yemekte ne yapacağımıza kadar sohbetler 

edebiliyoruz başı açık meslektaşları-

mızla. Yer yerinden oynamadı yani, 
sadece normalleştik.

Peki baroya kendim ve arkadaşla-

rım için önemli olan bir soruyu sormak 

istiyorum: Yıllardır bu zulümle yaşa-
mış mesleğini yapamamış üstelik ni-
telikli ve donanımlı binlerce avuka-
tın kaybolan hayallerinin ve sönmüş 
umutların vebalini kim verecek? 

Konuşmamı toparlıyorum.

Kısacası Değerli avukatlar, “halk 
plajlara hücum etti vatandaş plaja 
giremiyor” seçkinciliği ve üstten bakı-

şının avukatlara uygulanan versiyonu 

ile yönetilen bir baronun değişim vakti 

çoktan gelmiştir.

Bizler Gandi’nin dediği gibi dün-
yada görmek istediğimiz değişimin 
kendisi olmaya talibiz. Şairin “güneş-

çağ öncüleri” dediği herkes için hak ve 

adaleti savunan, gücünü bağımsızlığın-

dan alan,  barışı sağlayacak, adalete gü-

veni ayağa kaldıracak, “erdem ve ahla-
kı öncelemiş hukukçu” anlayışını şiar 

edinmiş yeni bir anlayış için çalışmaya 

ahdediyoruz. 

Bence Türkiye de İstanbul Barosu 

Avukatları da bunu fazlasıyla hak edi-

yor.

Sözlerime son verirken bu vesileyle yarınki seçim-

lerin hayırlara vesile olmasını diler hepinizi saygıyla 

selamlarım…



60

Hukukçular Derneği

Haberler

2014 İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNİ 
DEĞERLENDİRME 

B ir “Baro”seçimi daha sona erdi. Seçimi, ismi 

en güzel    grup olan “Hukukun Üstünlüğü” 

Platformu’nun adayı açık ara kaybetti. Kaybedişler-

de hemen her seçimden sonra benzer açıklamalar 

yapılır;yeterli çalışma yapılmadığı,ekonominin ye-

tersiz olduğu,iyi tanıtım yapılmadığı,adayın tanın-

mamışlığı gibi…Ben aynaya bakılıp,hukuken dur-
duğumuz yere ilişkin  ciddi eleştiriler yapıldığını 

görmedim.Mesela;ismimize uygun ne ya da neler 

yaptık?

Oysa ekonomimizin en iyi olduğu dönemleri 

yaşıyoruz.Bütün kamu bankalarının, kurumlarının 

avukatlıkları, çok hızlı büyüyen yeni holding avu-

katlıkları, ulusal ve uluslararası… onlarca avukat 

çalıştıran bürolarımız var artık. Eskiden bir kanal 

ve gazete bulunmazken şimdi sesimizi duyuracak 

onlarca kitle iletişim aracına da yakınız.

Seçim çalışmalarında mesela, Platform (ve  onu 

oluşturan dernek yada dernekler de dahil) bir bro-

şür dağıtsaydı ve içindekiler kısmında; “Kuruldu-

ğumuz günden beri, bize yakın ve uzak demeden, 

doktorun hastasına sormadığı gibi mağdura, maz-

luma kimlik sormadan, nerede bir hak ihlali varsa 

en önde olmak konusunda, insan hak ve ihlallerine, 

haksızlığa, hukuka ve avukatlığa ilişkin sergilediği-

miz duruş, özgürlüklerin sınırlandırılması için çı-

karılmak istenen, çıkarılan kanunlara karşı verdiği-

miz mücadele, gösterdiğimiz tavır,yaptığımız teklif 

ve öneriler, sonuç aldığımız talepler, mesleğimizin 

ekonomik bağımsızlığını, onurunu, kamu kurum-

larının iş dağıtımının adaletle yapılmasının  sağlan-

ması girişimleri,basın toplantıları,toplu savunma, 

mağdur ziyaretleri, hukuksuzluğa karşı bildirile-

rimiz, iktidar yada bakanlık nezdinde  bu konuda 

yapılan müracaat ve girişimler, eleştiriler”gibi baş-

lıklar altından neler yazardık? Bu şekilde duruş ve 

tavır bizatihi çalışmadır zaten. Siz söylemeden, siz 

kendinizi anlatmadan birileri sizi fark ediyorsa fark-

lısınız, demektir. Aksi halde hemen hemen hiçbir 

avukatı yüzyüze ikna edemezsiniz. Kendiniz olma-
dığınız gibi.

Birkaç somut örnekte verecek olursak; masumi-

yet karinesinin, mağdur olunca değil mağdur olan 

herkes için uygulanmasını istemek, düşenin halin-

den düşen anlar misali, uzun yıllardır açık haksız-

lıklara uğrayan grup üyeleri olarak, en önde, daha 

önde olmamız gerekmez mi? Bu anlamda dün yapı-

lan gece baskınları konusunda ne söyledik? Bugün 

yapılanlar konusunda ne söylüyoruz? Kişinin/ya da 

kişilerin suçluluğu başka bir şey, hukuk içinde bu-

nun soruşturulması başka bir şey değil midir?

Sulh Ceza Hâkimliği gibi kabul edilemez bir 

yapı hakkında neler söyledik? Geçiş dönemi diye 

geçiştirecek miyiz?

Sayısız Hukuk Fakültesi açılması doğru mudur? 

Hangi talep ya da araştırma sonucunda buna karar 

verilmektedir? Avukatlık sınavının bir gecede kaldı-

rılmasının nedeni nedir? Siyasi iktidar bu kararla-

rı çok acele neden, nasıl ve nerede almaktadır? Bu 

konularda ne düşünmekteyiz? Sınavsız Hukuk Fa-

kültesi kabul edilebilir mi? Buradan mezun olanlar 

hiçbir şey olamazlarsa avukat olsunlar mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının işlerini ikti-

dara mensup olmayan avukatlarda alabilmek-

te midir? Ankara da bürosu olan, tamamen siyasi 

nedenlerle,İstanbul’da kurum işi yapılması doğru 

mudur? Bu hukuka ve etiğe uygun mudur? Bu iş-

lerin genç meslektaşlara yönlendirmek doğru değil 
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midir.? (Bir zamanlar,Hukukçular Derneği’ İSKİ iş-

lerinin genç iş hacmi düşük avukatlara yönlendiril-

mesi kararı almıştı, o tarihlerde birkaç yıllık avukat 

olmamıza rağmen, bu nedenle başvuru yapmayı 

doğru bulmadık. Ancak işin uygulaması öyle ol-

madı ve bu haksızlık halen benzer şekilde devam 

ediyor. Bunun grup üyeleri ve grup dışı avukatlar 

üzerinde tahribe yol açmadığını kim söyleyebilir?)

İmar ile ilgili birçok yasadışı uygulamalar konu-

sunda neler söyledik? İmar rantı bugün en önemli 

ranttır. Bu rant projelerine dava açanlar arasında var 

mıyız, dava haklıdır diyebiliyor muyuz?

İş kazaları ile ilgili nerede durduk? En son To-

runlar Gayrimenkul’e ait Mecidiyeköy’de meydana 

gelen iş kazasında şirket yetkilileri hakkında verilen 

takipsizlik kararı hukuken ve vicdanen eleştirilmesi 

gerekmez mi? Oysa burada suç dikkat ve özen yü-

kümlülüğüne aykırı davranılmıştır. Yetersiz asansör 

firmasının seçimi de bu kapsamdadır. Benzer bir 

olayda, binanın dış yalıtımı başka firmaya verilen 

olayda, mahkeme iş sahibini sorumlu tutmuştur. 

Buralardaki duruş ve açıklamalar, psikolojide var 

olan algının seçiciliği nedeniyle doğrudan meslek-

taşların ilgisine neden olacaktır ki bu duruşlar aynı 

zamanda haklı duruşlardır. Ancak bunun için ön-

celikle bu gibi sorunların dert edinilmesi gerekir.

Mesela güncel bir bir konu, Avukatlık’tan ha-

kimliği geçişte 45 yaş 35 yaşa,5 yıllık süre 2 yıla 

iniyormuş? Bu belki de doğrudur, ancak hiç konu-

şulmadan hiç tartışılmadan, bu konularda düzen-

leme yapılması doğru mudur? Bu ve bunun gibi 

konularda açıkça tavır almak gerekmez mi? Ak-

şamdan sabaha kanun değişimlerinden bıkmadık 

mı? Kanunlar daha yürürlüğe girmeden, ek ve ilave 

madde değişiklileri doğru mu? 45 yaşında 20 yıl-

lık bir avukat, hakimliğe geçse 20 yıl daha hizmet 

etme zamanı var veya 55 yaşında 10 yıl daha çalış-

ma imkanı var, üstelik belli bir ekonomik yeterliliği 

de varsa,vicdan ile cüzdan arasında kalma ihtimali 

daha az. Üst sınır koymanın mantığı nedir? Ana-

yasa Mahkemesi’ne 20 yaş dolmadan atama yap-

mayacaksın, Sulh Ceza hakimliğine bu yaşı engel 

göreceksin!

Hukuk öncelikle güçlünün (en güçlüsü ikti-
darlardır) gücünü sınırlamak, zayıfları korumak 
için vardır. Bu haliyle hukukçunun muhalif bir 
yönü vardır, olmalıdır. Hukukçu bağımsızlığını 
ve dolayısıyla muhalefetini korumak için ,ikti-
dar ile ilişkilerinde mesafeli olmak zorundadır. 
İktidarı desteklemek, iktidarlara meşrutiyet ka-
zandırmak avukatların yada hukuk dernekleri-
nin işi değildir.

Hukuk’un Üstünlüğü grubu demek; her kim 

olursa olsun, iş ve eylemlerinde  hukuku (yasayı de-

ğil) esas alanların, bunu esas alan bir anlayışın ha-

kim olması için çalışanların oluşturduğu grubu ifa-

de eder. Bu nedenle de grup adına yapılan,yapılması 

gereken açıklamalar, duruşlar, sergilenen tavırlar, 

yapılacak ve yapılmış öneriler, sağlanan menfaatler-

de bu ismin anlam ve önemine uygun olması ge-

rektiği konusunda da hiçbir şüphemiz yoktur. Yine 

grubu oluşturan küçük ve de büyük yapıların da bu 

asgar-i müşterekte buluştukları varsayılır.

Hepimiz, içinde yaşayanlar olarak görmekteyiz 

ki yukarıda kısmen belirtmeye çalıştığımız tavır ve 

davranışlar  sergilenememiştir. Haklı yada haksız, 
grup üyelerinin, iktidardan nemalanan, (çoğu-

muz için haksız itham olsa da), güçlünün yanın-
da, kendi özgürlük alanları dışında başkalarına 
yaşam hakkı tanımayanlardan oluştuğu kabulü 
oluşturulmuştur. Toplumsal olaylarda duyar-
sız    ya da iktidar yanında kalmış görünen bir 
yapının yaşama şansı yoktur. Aynı isim altında 
değişim beklemek ya da mevcut algıyı değiştir-
mek mümkün değildir.

İktidarlar ve güç odakları karşısında özelde 

avukatların genelde toplumun haksızlık ve hukuk-

suzluğa maruz kalma konusunda (geçici dönemler 

dışında) hemen hiçbir farklılıkları yoktur. Haksız-

lık ve hukuksuzluğa karşı durma, mağduriyetlerin 

önlenmesi ve haklı taleplerin seslendirilmesi konu-

sunda birçok meslektaşla çatışma içinde olunma-

yacağı “ortak bir alan” üretilebileceği düşünmekte-

yim. Küçülerek var olmak mümkün ise de amaç 
birlikte var olmak, birlikte karşı durmak, bütün 
farklılıklara rağmen, birlikte yaşamayı başara-
bilmek olmalıdır.
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Av. ŞEBNEM TAŞAN KURT- Röportaj aile ile il-

gili olacak üstadım.  Sizin de zamanınızı çok almak 

istemiyoruz. Son yıllarda biliyorsunuz ülkemizde 

boşanmalarda ciddi bir artış mevcut. Bu artışın en 

önemli sebebi size göre nedir?

Ö.TUĞRUL İNANÇER - Başı doğru olmayanın 

sonu doğru olmaz. Evlenmeler sadece nefsani se-

beplerle yapılır hale geldiği için nefis de asla kendi 

kendine terbiye olmayacağı için başıbozuk olduğu 

için sonu da bozuk oluyor. Ayrıca isteyen doğru 

anlasın isteyen başka yerinden anlasın hiç umu-

rumda değil. Ama ben doğru bildiklerimi söylerim. 

Hanımlar siz avukatsınız! İstatistikî bilgilerin resmi 

yalanlar olmadığını istatistiğin ciddi bir sebep neti-

ce ilişkisine insanı götürebileceğini bilmeniz lazım. 

Boşanma davalarında çalışan hanımlarla çalışmayan 

hanımların oranını yaptınız mı? Yapmadıysanız ya-

pın. Ve bize empoze edilen ayaklarımın üzerinde 

durayım, kimsenin baskısında kalmayayım, ekono-

mik özgürlüğümü elde edeyim zihniyeti; neticede 

nefsanî olarak  “kocaya muhtaç değilim olmazsa bo-

şarım, boşanırız” gibi kötü netice doğurdu.

Ben bu söylediğimi istatistikî bilgilerle ispat 

ediyorum. Aksini düşünenler düşüncelerinin doğ-

ruluğunu ispat etsinler. Mahkeme kalemlerindeki 

boşanma davalarına bakın. Boşanma davalarında 

boşanan tarafların % kaçında hanım tarafı çalışıyor 

% kaçında çalışmıyor ne demek istediğimi anlarsı-

nız.  Bu “başlangıcı yanlış olanın sonu da yanlış olur” 

kaidesinden mana da evlilik kurumunun yürüme-

si sırasında benlikten kaynaklanan sulh olamayış.

Sizin yaşınız Allah ömür versin bana göre genç, 

ama üç sene beş sene on sene evvelki fikirleriniz 

düşünceleriniz ve bilgileriniz bugünün aynısı mı? 

On sene önce yanlış düşündüğünüz bir şeyin bu-

gün doğrusunu buldum diyorsunuz. On sene sonra 

kim bilir ne olacak. Peki hiç kendinize küstünüz 

mü? Yanlış yapıyorsun diye peki kocana niye küsü-

yorsun? Karına niye küsüyorsun? Annen seni hak-

sız olarak hiç azarlamadı mı? Hırsını senden aldığı 

oldu mu oldu. Annen yapınca kabahat olmuyor da 

kaynanan yapınca niye kabahat oluyor. Bu ayrımlar-

dan vazgeçmediğimiz sürece aile kavramı yürümez. 

Ben ailenin de örneğinin Efendimiz (sav) ol-

duğuna inanırım, her güzel şeyin örneğinin onda 

olduğu gibi. Çocuklarımıza Efendimize (sav) olan 

geleneksel sevgiden, şuurlu bir sevgi olmadığına 

inanıyorum, onun yavrularının ve bazı zevcelerinin 

isimlerini koyuyoruz.  Fatma Türkiye’de pek çok 

rastlanan isimlerden biridir. Hz. Fatma’nın gelin ol-

duğu andan vefat edinceye kadar kaynanasıyla be-

raber oturduğunu kim biliyor? Bilmek eğer her şeye 

yeterli olsaydı… Her doğru bildiğinizi yapıyor mu-

sunuz? Her yanlış bildiğinizden kaçıyor musunuz? 

Demek ki bilgi zannettiğimiz kadar pek marifetli bir 

şey değilmiş. Ameldir marifet. Hz. Fatma’nın kayın-

validesiyle beraber yaşadığını bilmek kayınvalide-

nizle birlikte yaşatabiliyor mu sizi? Yaşatamıyorsa 

bu bilginin hiçbir faydası yoktur. Ben Fatma’yı çok 

seviyorum, ama Fatma gibi olmaya çalışmıyorsun. 

Benim karnım tok öyle sevgi ifadesine. Ev ev üze-

rine olmaz doğrudur. Asırlarca nasıl olmuş? Bir çe-

Av. ömer tuğrul inançer ile 
aile konusunda söyleşi
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kirdek aile sözü meyveden kasıt 

nedir? Ağacının gölgesi de dâhil 

kabuğu da dahil … Çekirde-

ği değildir. Çekirdeği meyvede 

tohum olarak kullanılır, bazen 

ilaç yapılır elma çekirdeğinden, 

soğuk algınlığı ilaçları yapılır.  

Tamam iyi de meyve dediğin 

zaman çekirdeği, etrafındaki 

eti kabuğu, kendisini dala bağ-

layan sapı, dalı büyük dallara 

bağlayan başka dallar, büyük 

dalı gövdeye bağlayan gövde ve 

kökler beraber düşünülür. Aile 

ana baba çocuklardan ibaret sa-

yılıyor. Hayır kişinin yani anne babanın annesi ba-

bası, dayısı yengesi, amcası teyzesi, eniştesi halası, 

kuzeni, kaynanası, bacanağı, eltisi bunlar aileden 

değil mi? 

Ş.T.K. - Üstadım burada araya girmek istiyo-

rum. Buna referans olarak din gösterilmiyor mu 

son zamanlarda? Yani kaynananla beraber oturmak 

zorunda değilsin. İslama göre sana ayrı ev açmak 

zorunda diye. Muhafazakâr ve inançlı yaşayan ke-

simde böyle bir anlayış yok mu?

Ö.T.İNANÇER - İnançlı ama cahil. Kuran’ı 

Kerimde yazmayan şeylerin inkârı mümkün ol-

saydı sabahı 2 öğleni 4 akşamı 

3 kılmazdık. Yazıyor mu rekât 

sayısı?  Rükunun şekli yazıyor 

mu? Secdenin 2 celse halinde 

yapılacağı yazıyor mu? Kim de-

miş her şey Kuran’da yazıyor 

diye? Kuran’ı Kerim prensipler 

kitabıdır. Biz Kuran’ı Kerimi 

Resulullah’dan (sav) öğrendik. 

Kendimiz okuyup öğrenmedik.  

Resulullah efendimizi, onun 

tatbikatını devre dışı bırakıp; 

ben yaparım, ben ederim, hani 

referansın diyenlere sadece yuh 

derim o kadar. 

Kaynananla oturmaya mecbur değilsin, sana ev 

açmaya mecbur. Peki ben babamın evinde oturu-

yorum. Annem, babam, ben,  kardeşlerim oturu-

yorum. Evlendim gelin aldım. Al sana ev müstakil 

ev ne demek? Benim babamın evi benim evim değil 

mi? Oda da var.  Eski evleri belki büyüklerinizden 

duymuşsunuzdur. Her oda da gusülhane olurdu ve 

evlerde hamam olmazdı. Çok zengin konakların-

da hamam olurdu.  Çarşı hamamına gidilirdi.  Her 

mahallede hamam olurdu. Niye hayır eserlerinden 

bahsedilirken han hamam deniliyor,  sadece bir ka-

fiyeden ibaret mi? Mesela Bursa’da kaplıca var, Çe-

-

-
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kirge semtinde ‘Garipler Hamamı’ diye bir hamam 

ismi var. 24 saat sıcak su akar, evinde yıkanmaya 

gusletmeye imkânı olmayanlar oraya giderler. 24 

saat sıcak su akar 365 gün. Kudret’ de hala duru-

yor, Çekirge’den Uludağ’ a giderken sağ tarafta. 

Oraya niye bir bina yapmışlar? Hamam vakıfları 

vardır. Bekâr odalarında işçi v.s tarla işçisi, inşaat iş-

çisi, tersane işçisi. Bunlar bekâr odalarında yatarlar. 

Onların yıkanması için hamam vakıflar vardır. Açın 

bakın eski vakıflara. Dolayısıyla şimdi bina satışla-

rında artı bir fiyat eden ebeveyn banyosu dedikle-

ri şey benim dedemin evinde vardı, öbür dedemin 

evinde de vardı.

Ebeveyn banyosu dedikleri şey gusülhanedir, 

ama hamamda yıkanılırdı duş yıkanmak değildir. 

Deri keselenmeyip değişmediği için saç dökülmesi, 

kepek, vücutta bir takım sivilceler vs. bitmez.  Kese-

lenirsen biter. Hamam sağlık için mecburidir. Duş-

ta hamam olmaz. Ben evlendiğimde bir oda tahsis 

edildi. Anam yemek yapıyor, kardeşim yardım edi-

yor.  Ben en büyük erkek evladım ya yeni gelin de 

yardım eder. Öyle öyle yemek yapmayı da öğrenir.  

Yarın öbür gün çoluk çocuk sahibi oluruz. Anamız 

babamız ölür, biz o evde oturmaya devam ederiz ve 

oğlumuza gelin alırız, kızımızı o evden gelin ederiz. 

Bu ev açmak olmuyor mu? Bu ne mantık?

Hz. Peygamber evlilikte küfüvün önemine çok 

işaret ediyor. “Küfüv” eşitlik diye algılanıyor bizim 

toplumumuzda. Diğer toplumlarda da var, tercüme 

üzerine hüküm bina etmek hastalığı var. Ayrıca tat-

bikattan kaide uydurma hastalığı vardır. Tatbikatın 

hangi imkânlar muaciyesinde ne kadar yapılabildiği 

düşünülmeden ve kaynaklara müracaat edilmeden, 

adet ki böyle yapılıyor, kaide budur diye kaide ko-

yanlar, bir de tercüme üzerine hüküm beyan edenler. 

“Velem yekün lehu küfüven ahad” ayeti keri-

mesinde Allah’ a ahdiyette eş yoktur diye tercüme 

ediliyor. Küfüv kelimesini eş, eşlik, eşitlik olarak 

buradan algılıyorlar. Hâlbuki evlilikteki küfüv eşit-

lik değildir, denklik de değildir. Geçinebilirlik kat-

sayısıdır. 

Ş.T.K. - Hımm “geçinebilirlik katsayısı” çok gü-

zel bir tabir.  

T.İNANÇER - Peygamber söylüyor ben söyle-

miyorum. Ama bunu anlamıyorlar. “Geçinebilirlik 

katsayısı” demin çok güzel dedin kendimizle geçi-

nebiliyor rmuyuz?  Her yaptığımızı tasvip ediyor 

muyuz? Eh karımız kocamız kabahat yapınca kavga 

çıkıyor. 

Ş.T.K. - O yüzden bizim Anadolu’da şöyle bir ta-

bir vardır. Üstat, ben Maraşlıyım. Eşler kavga ettik-

lerinde büyükler onların arasını bulmak ve tekrar 

birleştirmeye çalışırlarken erkeği alır “oğlum geçin-

meye göğnün  (yani gönlün) var mı? diye sorarlar-

mış. Söylediğiniz gibi insanların önce geçinmeye 

gönülleri olacak ve o geçinilirlik kat sayısını kendi 

bünyelerinde yüksek tutatabilseler, boşanmalar da 

istatistikî olarak bu kadar olmazdı diye düşünüyo-

rum. Ne dersiniz?

T.İNANÇER - Nefsaniyetten kaynaklanıyor… 

Aile kavramı bozuldu. Mesela ben istediğim şekilde 

dişi olarak hanımdan ve kadından bahsetmiyorum. 

İstediğim gibi gebe kalırım, istediğim gibi doğuru-

rum diyen ahlaksızlığın pirim yaptığı bir ortamda 

aileden konuşmak abestir. Henüz dünya toplumu 

ve beşeriyet bunun acısını yaşamaya başlamadık. 

Merak etmeyin biz görmeyiz belki ama siz görürsü-

nüz. Daha gençsiniz iki nesil sonra göreceğiz.

Ş.T.K. - Taşıyıcı annelik ve sperm bankaları hak-

kında ne düşünüyorsunuz?
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T.İNANÇER - Demin dedim ya göreceğimiz ne 

Avrupa’da ve Amerika’da aile dışı çocuklar yüzde 

kaç ben sormayacağım, yüzde kaç olduğunu arayın 

bulun. Amerika’da Boston’undan Los Angeles’ a ka-

dar 2 anneli, 2 babalı çocuklar var. Mesela Boston’ 

da bir dükkânda “ben babalarımızı çok seviyorum” 

yazılı tişört satılıyor. İki cinsi sapık bir çocuğu da 

evlat ediniyorlar. İki kadın cinsi sapık çocuğu evlat 

ediniyor. Ben annelerimi çok seviyorum diyorlar.

Tüp bebek Allah’ın verdiği bir nimettir. İlimdir 

kullanılır. Yanlış kullanım beni alakadar etmez. 

Böyle bir anne olamamanın azabını yaşayan bir ka-

dının o azabının giderilmesi için bir ilimdir. Doğru 

kullanıldığında bundan istifade edilir. Ama yanlış 

kullanılıyorsa ilmin ve aletin ne kabahati var. Ba-

zıları eve televizyon sokmak haramdır, günahtır 

diyorlar halt ediyorlar. Efendim niye kötü film oy-

nuyormuş, o frekansı ayarlama 24 saat Mekke’den 

yayın var. Kâbe’den o frekansı ayarla. Makinenin ne 

kabahati var, otomobilin var biniyorsun, meyha-

neye gidiyorsun. Günah senin mi otomobilin mi? 

Biniyorsun camiye gidiyorsun. Sevap senin mi oto-

mobilin mi? Makineye ne kabahat buluyorsun, ilme 

ne kabahat buluyorsun. Doğru kullanılırsa adamı 

yükseltir. Allah’ın her nimeti de böyle değil midir? 

Ş.T.K. - Ama bunu hukuki kurallara dönüştür-

mek ve hukuki sınırlar koymak anlamında hukuk-

çuların görevi yok mu?

T.İNANÇER - Hukukçular para kazanmaktan 

başka bir şey düşünmüyorlar. Onun için adalet mes-

leği olan avukatlık bile bir takım insanlar nezdinde 

makbul bir meslek değildir. Ben hukuk fakültesine 

girdiğim zaman bir akrabam anneme yalancı mek-

tebine mi yazdırdınız oğlanı, demiş.

AV.VİLDAN ŞİMŞEK– Üstadım, avukatlık mes-

leğini Allah rızasına uygun yerine getirememekten 

korkan, hukuk okumaktan vazgeçenler var. Bu ko-

nuda görüşleriniz nedir?

T.İNANÇER -  Bu fevkalade yanlıştır. Bunu Sü-

leyman Hilmi Tunahan için anlatırlar. Süleyman 

Efendi İstanbul’a Mekteb-i Kuzat’da okumak için 

gelmiş. Mekteb-i Kuzat, sırf kadı yetiştiren mektep. 

Dedem de oradan mezun olamamış maalesef. Sefer-

berlik ilan edilmiş mezuniyetine üç ay kala askere 

almışlar. Altı yıl Kafkas cephesinde kalmış. Dön-

düğünde ne mektep kalmış ne medrese aynı Mısır. 

Mekteb-i Kuzat’ da okumayı babasına haber verince 

babası bir mektup yazmış, “oğlum bu meslek teh-

likelidir,  adaletsizlik yapabilirsin, hata yapabilirsin 

tehlikesiz bir meslek seç.”  Bence fevkalade yanlış 

bir görüştür. Allah korkusu olan herkes, adaletsizlik 

yaparım endişesiyle bu mesleğe girmezse Allah kor-

kusu, endişesi olmayan hıyarağalarının elinde kalır 

meslek. Ne demek hata yaparım endişesiyle sevap-

tan kaçmak ne demek? Müslüman korkak olmaz.  

Hata yapar yaparsın ne olacak bir daha yapmazsın.  

Bu hatanın bedeli çok ağır olur olmaz, sen Allah 

rızası gözet bak Allah koruyor mu korumuyor mu?

Ş.T.K. - Peki hocam aile işi şiddet o ilk söyledi-

ğiniz de…

T.İNANÇER -   Hz. Peygamberi (sav) tanırsak 

düzelir, daha doğrusu Müslüman olursak düzelir. 

Bugün Müslüman dünyasına bakıldığında birçok 

sual aklıma geliyor. Nasıl düzelir diye bana sorduk-

larında cevabım şu dur: Müslüman olduğumuz za-

man düzelir. Ben Müslüman olduğumuz kanaatinde 

değilim. Biz zekât düşen kalbi islama ısındırılacak 

olan müellefet’ül kulüb seviyesindeyiz, mümin se-

viyesinde değiliz, çünkü İslam bir yaşama dinidir. 

Bir yaşama sistemidir, inanç sistemi değildir, fiildir. 

Biz bu fiili tapınma ritüellerine indirgedik. Aslından 

uzaklaştık bitti. 

-
-

-

-
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Tapınma ritüellerini yerine getir-

mek insanı yalnızca çukur olmaktan 

kurtarır. Seviye kazandırmaz. Hala 

yerde sürünüyorsun. Ha o asgari tapın-

maları yapmayanlar, onlar zaten çukur. 

Yapanlar kendini mükemmel görür, ne 

mükemmeli ya, sen daha zemindesin. 

Bu zeminin üzerine, inşaattan misal 

verelim. İlk önce temel yapılır,  üstü-

ne su basmanı yapılır. Su basmanının 

üzerine ister çadır kur,  ister gökdelen 

dik,  bu su basmanı olmadan olmaz. 

İşte bu namaz, oruç, hac su basmanı-

dır. Onun üzerine neyle yükselecek-

sin sosyal davranışlarla, kısaca Ahlak-ı 

Muhammediye’yle. 

Şimdi bak! Sizin görünüşünüz Müslüman kız-

larsınız, Ahzab suresindeki ayete göre Hz. Peygam-

ber (sav) müminler için kendi nefislerinden evladır 

ve Efendimizin zevceleri müminlerin anneleridir. 

Say bakalım annenin isimlerini?

Ş.T.K. - 13 Tane çalıştık geldik üstat 

T.İNANÇER - Ama ben bunu davul çala çala 

sizi çalıştırmışım. Niye çocukluğunda öğrenmedin, 

koca avukat olmuşsun; öğrenmedin değil niye öğ-

retmediler? Ebubekir, Ali, Osman, Ömer, Muaviye 

bunları biliyoruz neden siyaset var. Ama bunların 

hiçbiri hakkında ayet yok. Şeri ayetler var özellik-

le mesela Tövbe suresinin 40. Ayeti Hz. Ebubekir’e 

işaret eder. Ama Efendimizin (sav)  zevceleri hak-

kında aşikâr hüküm var.  İşaret falan değil hüküm 

bunu bilmiyoruz. En yakını Efendimizin (sav) Hz. 

Ebubekir koynuna girmedi. Efendimizin (sav)  ka-

sığında çıban çıksa Hz. Ebubekir bakamaz, ama 

mesela üç ay evli kalmış olan Hz. Zeynep bakar. Hz. 

Ayşe ve daha sonra Hz. Hafsa’yla evlendiği zaman 

Hz. Sevde’nin yüzü asılıyor. Efendimiz  (sav)  takı-

lıyor, ne o niye asık suratla geziyorsun seni boşa-

yacağımdan mı korktun? Evet beni boşayacağından 

korktum. Neden? Zaten senin eski kocandan malın 

mülkün var, beş tane çocuğun var. Onlar da büyük 

büyük adamlar, artık bana muhtaç değilsin ki. Öyle 

değil ya Resulullah biliyorsunuz ama ben ahirette 

peygamber hanımı olarak haşr olmak 

isterim. Onu yapamam diye korktum. 

Onun için o düşünceyle suratım asıldı. 

Kim biliyor bunu?

15 yaş büyükmüş hiç incelediniz 

mi Efendimizin (sav)   zevcesinin 28 

yaşında olduğunu.  Bir kırk yaştır gi-

diyor.  Resullullah (sav)  kaç yaşında 

göçtü 63.  Kaç yaşındasın? Hanımlara 

yaş sorulmaz biliyorum. Ama söyledi-

ğin zaman yaşını mukayese için miladi 

değil, bakın şemsi sene söylüyorsun.  

Peygamberin yaşını niye kameri yıl 

söylüyorsun? Niye eski bilgileri bilgi 

diye sunulan haliyle tekrar ediyorsun? 

38 yaş küsur ayken peygamberliğini ilan etti. 65 

yıl 1 ay 18 gün yaşadı. Bu kadar Hz. Peygamber-

den (sav) uzak bir toplumda aile şiddet cart curt 

bunlar konuşulmaz bile, bunların hepsi olur. Çün-

kü bu aile içi şiddet de kusura bakmayın ama hep 

kadınlara oluyor zannediyorsunuz ve hep o kafayla 

gidiyorsunuz öyle değil mi? Çünkü bizim toplu-

mumuzda erkeklik yüksekliktir. Hâlbuki insanlar 

erkek ve dişi olmakla yükselmezler. Allah’tan ittika 

ile yükselirler. Ve bu erkeklikten dolayı karısından 

çok sopa yiyen tanırım ama karakola gitmez. Buna 

“utanmıyor musun ulan karıdan sopa yedin” diye 

evvela komiser başlar çünkü.  Ama Amerika’da 

Avrupa’da daha az Amerika’da aşağı yukarı eşittir 

şiddetten müracaat. 

Ş.T.K. - Erkeklerin müracaatı yani…

T.İNANÇER - Tabi, yani %60, 56 kadınsa 40, 

44, 48 civarında erkek şikâyeti vardır. İnanmayan 

federal mahkeme kayıtlarına bakabilir. Yargıya inti-

kal etmişleri söylüyorum, karakolda kalmışları söy-

lemiyorum.

Ş.T.K. - Üstat artık bizde de, sığınma evlerine 

başvuran erkek sayısının son zamanlarda arttığını 

gösteriyor istatistikler.

T.İNANÇER - Orda daha ziyade karısından de-

ğil; çocuk namı altındaki veletlerden kötü muamele 

görenler, miras için uyuşturucu falan oluyor ana-

sının babasının boğazına sarılıyor onlar.  Onlar da 

-
-

-
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karıdan sopa yedim diye gitmezler. Ama var dolayı-

sıyla aile içi şiddeti tek taraflı empoze etmek yanlış-

lığını siz yapmayın lütfen.

Karı koca kurumu ile kadın erkek kurumunu 

ayırmayı da bu toplumun öğrenmesi lazım. Karı 

koca başka bir şeydir. Kadın erkek başka bir şeydir. 

Sen ananın babanın yavrususun, kocanın karısısın, 

teyzenin yeğenisin, yeğeninin teyzesisin halasısın, 

onun arkadaşısın, hocanın talebesisin… Bunlar ayrı 

ayrı sıfatlar ve ayrı ayrı külahlar. Külahtan kasıt ki-

şilik ve sıfat belirtmek manasında.  Bir de kadınsın. 

Ben erkeğim. Senin bana benim sana cinsiyetimiz-

den dolayı hiçbir üstünlüğümüz yok. Ama kocana 

üstün değilsin. Koca dediğin erkek olur, karı dedi-

ğin de dişiden olur ama nikâh sahibi dolayısıyla bü-

tün mükellefiyetleri kocadadır. Efendimiz (sav) ne 

buyuruyor, eğer Allah’ dan gayrısına secde etmek 

yasak olmasaydı evli kadınlara kocalarına secde et-

melerini emrederdim. Bu hakikati anlayamayanlar 

biz bu hakikati söylediğimiz zaman eşitliğe aykırı 

onun söyledikleri, yobaz diyorlar. (sesini yükselti-

yor) Yobazım ulan var mı bir söyleyeceğiniz?

Karının mükellefiyetinin olmayışının tipik bir 

misali vardır. Doğurdun ben bu çocuğu emzirmi-

yorum deme hakkın var. Baba süt anne mi bulacak 

mama mı bulacak ne bulacaksa bulacak. Çocuğun 

nafakası babaya ait anaya ait değil.  Ha müslüman 

bir annenin yavrusunu emzirmemesi düşünülemez 

bu bir misal, hukuki bir misal mükellefiyet baba-

ya aittir. Anaya ait değil. Bu ağır yükün karşılığında 

karının bir tek vazifesi var kocaya karşı çağırdığı za-

man gitmek. Her türlü çağırdığı zaman. Koca sen 

içerde sünnet namaz kılıyorsun ben burada senin 

namaz kıldığını bilmiyorum ya gelirken “bir su ge-

tirir misin?” diye seslendi. Sünnet namazı bozacak-

sın. Allah böyle emrediyor. Farz namazı kılıyorsun  

“şak şak’’ (elini namazdaki gibi bağlayıp vuruyor) 

yapacaksın. Ben anlayacağım senin namaz kıldığını 

ya da “maliki yevmiddiiin” anladım namaz kılıyor 

diyecek zaten namaz kılıyor isen…

Ş.T.K. - Sünnette selam verip efendim mi diye-

ceğiz diyorsunuz?

T.İNANÇER - Evet çünkü kocaya itaat sünnet 

namazından evladır. Namazı put haline getirenler 

kulakları çınlasın. Ben söylemiyorum Hz. Peygam-

ber (sav) söylüyor. 

Ş.T.K. - Ama hocam o kocaların da şunu bilinçte 

olması gerekmez mi? Hz. Fatıma’nın evlenirken sen 

onun kölesi ol ki oda senin cariyen olsun …

T.İNANÇER - O lafın tamamı şöyle; Ali evlen-

meye razı mısın? Siz bilirsiniz babacığım. Ben senin 

Ali ile evlenmeni isterim siz istiyorsanız ben de is-

-
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terim Ali; sen evlenmeye razı mısın siz bilirsiniz ya 

Resulullah. Peki sana Fatma’yı veririm ama bir şart-

la ona köle olursan. Olurum efendim. Fatma seni 

Ali’ye veririm bir şartla ona cariye olursan. Sen köle 

ol ki cariyen olsun değil ol ki yok ol.

Ş.T.K. - Hımm. Şart Yok.

T.İNANÇER - Şart bu benim şartım peygamber 

ve baba olarak Ali’ye cariye olursan seni vereceğim, 

diyor. Ali sen de köle olursan kızımı vereceğim sana 

öyle olmuş mu olmuş. O gün ki toplumda herkesin 

birden çok karısı varken Hz. Ali efendimizin Hz. 

Fatma göçene kadar başka karısı yoktur. Hz. Fatıma 

göçtükten sonra 17 tane kadın almıştır o başka bir şey.  

İlim kapısı falan bunlar hep slogan laflar aza ka-

pısı ilim kapısı iman kapısı… siyaset kapısı tarikat 

kapısı, hakikat kapısı… Bu böyle gider. Sadece Ali 

mi alim ötekiler ne bir kere o hadis fevkalade eksik. 

Ş.T.K. - Hangisi üstat

T.İNANÇER -  Hadisin tamamı budur. Ben ada-

let şehriyim Ömer kapısıdır, ben ilim şehriyim Ali 

kapısıdır, ben iman şehriyim Osman kapısıdır, ben 

sadakat şehriyim Ebubekir kapısıdır.

Efendimizin benim 40 tane sözümü ezberleyene 

şefaatim gereklidir sözünden dolayı bütün büyük-

ler İbni Arabiler, Saadettin Koneviler, Hz. Mevlana-

lar, Hz. Abdulkadirler,  Ebusuud Efendiler Hadis-i 

Erbain diye kitaplar yazmışlardır. Küçük küçük ne-

den o müjdeye ulaşabilmek için 40 tane hadisi de 

ezberleyiver, boş laf etmeyiver, ne olacak yani ana-

sının dibi gibi idare hukukunu ezberledin. Kimde 

okudunuz idare hukukunu ben sizin de okuduğu-

nuz hocanızın hocası Sıddık Sami Onar’da okudum.

Ş.T.K. - Evet Biliyorum. Dönmezerler, 

Velidedeoğlular’da okumuşsunuz onu soracağız.

T.İNANÇER - Son Ordinaryüs, 1. sınıfta Roma-

yı, 2. Sınıfta İdareyi geçen mezun olurdu. Siz kimde 

okudunuz?

Ş.T.K. - Biz de onların asistanlarının hoca ol-

duğu dönemde okuduk. Ama onların kitaplarıyla 

okuduk.

N.E- Yaşadığımız bölge sorunlarına, Müslüman 

ülkelerde yaşanan acılar ve bölünmüşlüklere hu-

kukçu olarak nasıl bakmalıyız?

T.İNANÇER-Biz yeterince Müslüman oldu-

ğumuz zaman bu yaraların hepsini merhemlemiş 

oluruz. Tabi asrı saadet bir daha geri gelmez o ayrı 

mesele.  Yanlışlıkları mümkün mertebe düzelterek. 

O da  Efendimize (sav) yaklaştıkça düzelir. Uzaklaş-

tıkça bu hale geliriz.

Bugün islamın en önemli şeyi mükellefiyet şu-

dur: TEVHİD’ dir. Var mı? Yok ailede yok, toplum-

da da yok,  İslam toplumunda da yok. Bir misal 

vereyim, Makedonya’da 50 bin civarında var. Halk 

oturuyorlar orda 3 tane Türk partisi var %26 Müs-

lüman, hakikatte %50’den fazlası Müslüman Resmi 

sayıma göre yapılıyor 30 senedir. Sonucu parla-

mentodan mahalle bekçisine kadar değişeceği için 

yapılmıyor. 8 tane Müslüman partisi var. Ee zaten 

Makedonyanın nüfusu 3.5 milyon bu bir misal.

İnsanın sorunu olur bölgenin sorunu olmaz. 

Pakistan 1940’da daha bağımsız oldu. Bu bölgenin 

değil Müslümanların problemi Müslüman olamayış. 

Dini tapınma ritüellerine hapsetmek ki evde sadece 

sokakta camide… Ramazan’a hapsetmek… Camide 

derviş dışarıda keşiş öyle Müslümanlık olmaz.

Tarihte orta doğu tabiri yanlıştır. Doğunun orta-

sı? Ne demek doğunun ortası? Yakın doğu lafı vardı 
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bir zamanlarda… O tarihlerde Irak diye bir devlet 

var mıydı? Ürdün, Suriye, Lübnan, S.Arabistan, Ku-

veyt, Katar, Yemen, Umman hepsi 1918’den sonra 

kuruldu. Mısır, Ürdün, Irak, Suriye’ nin arasına ba-

kın hep cetvel ile çizilmiş. Dünyada başka örneği 

var mı? Yok!

Neden? Bu ayrılığa gâvur sebep oldu doğru da, 

bu ayrılığı fiili hale getirecek adamları İngiltere’den 

mi getirdiler. Şerif Hüseyin hicaz kralı olacağım, 

dedi olamadı. Yeziti kral yaptılar. Sus payı bir oğlu-

nu Ürdün’e diğerini Irak’a kral yaptılar. Ama Hüse-

yin bunlara alet olmasaydı biter giderdi. Bu ayrılık 

olmazdı. Lübnan diye tarihte bir devlet yok. Bayra-

ğı bile sedir ağacından olan devlet olur mu? Tarihi 

yok.  Filistin, İsrail’i sayma zaten…

Bakın, ben senelerdir yakınlarımın da, din kar-

deşlerimizin de miraç kandillerini kutlamıyorum. 

Kudüs böyle bir işgal altındayken İsra hadisesi-

ni miraç hadisesini kutlamaya benim yüzüm yok. 

Allah’a dua etmek için de yüz lazım. Bu cuma ne-

ler oldu biliyorsunuz değil mi? Kırk yaşından aşağı 

gördükleri gençleri camiye sokmadılar. Ben cuma 

namazını mescid-i aksada kılmak için Yahudiden 

izin almak mecburiyetindeyim öyle mi? Benim mi-

raç kandilini kutlamaya hakkım yok. Müslümanlar 

tükürse diyorum akılda kalmıyor. İşeseler İsrail’i sel 

basar niye işeyemiyorlar acaba?  Demin arz ettiğim 

tevhid anlayışından.

Ş.T.K. - Peki üstat geleceğe dair ümitli misiniz?

T.İNANÇER - Tevhid biraz daha fazla… Bakın 

benim hiç bayan avukat arkadaşım yoktu. Fakül-

tede başörtülü öğrenci de yoktu. Şimdi siz hem 

başımı açmam hem de avukatlık yaparım diye er-

kekçe mertçe direniyorsunuz. Siz nesil olarak bizim 

gençliğimizden daha iyisiniz. Bundan sonraki nesil 

daha da iyi gelebilir. Ama bizim neslimizden daha 

iyi olduğunuza ben inanıyorum. 

V.Ş. - Son olarak, hatırlıyorsanız eğer hocaları-

nıza dair bir hatıra ya da paylaşmak istediğiniz bir 

anınız var mıdır? 

T.İNANÇER - Vardır da şimdi hatırıma gelmi-

yor yani. 

Ş.T.K. - Dönmezer, Velidedeoğluyla ilgili…

T.İNANÇER - Sıddık Sami, Kemalettin Birsel, 

bunlar ordinaryüslar. Mesela ders harici şahsi me-

rak. Hayda Bismillahirahmanirahim neydi anayasa-

cı ya. Cumhurbaşkanı olacaktı da sürdüler. Ali Fuat 

Başgil kürsüsünde Anayasayı okudum ben. 

Bizim zamanımızda yazılı imtihana girersin, ya-

zılı imtihanı verirsen sözlüye girersin, sözlüyü ve-

remezsen yazılı da yanar idi. Neyse yazılıyı vermi-

şiz sözlüye girdik. Sen hocayla konuşurken senden 

sonrakine suali söyler, o düşüne durur, sen sözlüde 

konuşursun, anlatırsın, çıkarsın. Ben cevap verme-

ye başlarım.  Öteki arkadaş gelir onun suali sorulur 

ben anlatmaya başlarım. Anayasa kaldığım birkaç 

dersten biriydi vize mize yoktu.  Bizde sene sonu 

bir imtihana girersin verdin verdin ne ala vereme-

din dön geriye 6 senede fakülteyi bitirdin ne ala 

bitiremedin dön geriye. Şimdi de girmesi zor belki 

fakülteye ama tekme tokat çıkartıyorlar gireni. Biz-

de girmek de zordu çıkmak da  zordu. Neyse Tarık 

Zafer devlet birliklerini sordu. Selçuk hoca da içti-

hadı sordu. Ben bunu cevaplarım diye ferahladım. 

Bir parça düşündüm, diğer arkadaş cevaplayana 

kadar federasyonlar konfederasyonlar falan Tarık 

hocaya anlattım.

 “İçtihat usulü fıkıhta değil füruhu fıkıhta yapılır 

dedim” ve “ tamam çık dedi”. Bu bir cümleyle pe-

kiyi aldım. Mukayeseli fıkıh okudum ben. Fıkıh’a 

özel merakım vardı. 

Ş.T.K. - Vakit ayırdığınız için İdeal Hukuk Okur-

ları adına teşekkür ederiz.

-
-
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YARGISAL AKLIN
ARAÇSALLAŞTIRILMASI:

KOLEKTİVİST VESAYET

12 Ekim 2014 tarihinde 

gerçekleşen HSYK seçim 

süreci, Cumhuriyet tarihimiz bo-

yunca mütemadiyen sistem tartış-

malarının odağında yer alan yargı 

erkine dair tartışmaları yeniden 

alevlendirmiştir. Türk hukuk sis-

teminde yargıya dair tartışmalar, 

devletin içkin ideolojik refleksle-

rinin tahkimini temin edecek ya-

pısal dönüşümleri gerçekleştirme 

amacı doğrultusunda varlık bul-

muştur. Yargısal erk, söz konusu 

ideolojik koşullanmışlığı ile siyasal alanı tanzim 

etme iradesini bir eylem potansiyeli olarak bünye-

sinde barındırmıştır. Bu potansiyeli ile yargı erkinin 

farklı amaçlara hizmet etmesi saikiyle araçsallaştırı-

mı örneklerine tanık olunmuştur. 

Varoluşsal amacını aşan bir aktivizm ile devlet 

ideolojisini tahkim edici bir işlevsellikle yargı erki 

araçsallaştırılmıştır. Nitekim 1946’dan bu yana sü-

ren çalkantılı demokrasi tecrübemiz, demokrasinin 

temel unsuru olan siyasal özgürlük alanının, devlet 

otoritesinin vesayetçi temsil kudreti ile sınırlandırıl-

ması ve bazen ihlali biçiminde tezahür etmiştir. Yar-

gı erki, devletin içkin ideolojik aklını temsil ettiği 

iddiasını taşıyan vesayet kurumlarının tecziye edici 

‘aracı öznesi’ olarak kurgulanmıştır. Siyasal alanı 

paralize eden sözde hukuki müdahaleleri meşrulaş-

tırıcı bir işlev icra etmiştir. Yargının sonuç doğuru-

cu araçsallığı, yargısal alanı iştah 

kabartıcı biçimde ideolojik aidi-

yetlerin temsilini yoğunlaştırma 

(kadrolaşma) mücadelesinin bir 

arenası haline dönüştürmüştür.

Yargı, siyaset alanını domine 

edici bir konumlanış ile ideolojik 

rejimi koruyucu bir işlev üstlen-

miştir. Hukuku aşan bir biçimde 

zaman zaman aşırı yorum yoluyla 

rejimi koruma refleksi ile hareket 

etmiştir. Ne yazık ki, özel yargı 

organları (İstiklal mahkemeleri, Yassıada mahke-

mesi, Sıkıyönetim mahkemeleri, Devlet Güvenlik 

mahkemeleri gibi) marifetiyle veya ‘istisnai yetki’ ya 

da ‘özel yetki’ kullanımı ile hukuk dışı uygulamalar 

gerçekleştirilmiştir. 

Türk demokrasi tarihinde demokratik kültüre 

dayalı siyasal pratiğin hegemonya altına alınması gi-

rişimleri her zaman baş göstermiştir. Örneğin Ana-

yasa mahkemesinin siyasi partileri kapatma davala-

rı ile vermiş olduğu diğer aktivist kararları yargısal 

alanın harici vesayetçi organlar tarafından hizaya 

sokulduğunun bir göstergesi olarak tezahür etmiş-

tir. Söz konusu apolitik müdahaleler farklı vesayet 

biçimleri şeklinde varlık göstermiştir. Bu durum, 

müdahaleye açık olan siyasal alanın uzun yıllar gü-

dükleşmesine yol açmış ve köklü bir siyasal kültür 

ve geleneğin yerleşmesine mani olmuştur. 



71

“Soyluluk, güzel huyluluktur. En asil olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.” İbn Abbas

Hukukun idealitesi olan adaleti normatif bir 

kurgu ile realize etmeyi amaçlayan yargı erkinin 

kendine özgü bir ontolojisi söz konusudur. Yargının 

ontolojik düzlemde sui generis niteliği ile kamusal 

erkin tezahür ediş biçimlerinden (yasama-yürütme-

yargı) ve alanlarından ayrıştığını ifade edebiliriz. 

Zira yargılama erki, devletin üzerine kaim olduğu 

ana dayanak olan ‘adalet ilkesini’ tecessüm ettire-

cek bir işlevi yüklendiği varsayılır. Yargısal erk, hem 

devletin bireysel hak ve özgürlüklere yönelik mü-

tecavizane eylemlerini hem de bi-

reyin bir başka bireye dönük hak 

ve hukuk ihlallerini önleyici bir 

yetkiye tekabül etmektedir. Yargı-

lama, öznesi kim olursa olsun, bü-

tün hukuka aykırı tasallutları yar-

gılayıcı/mahkum edici bir otoriteyi 

ifade etmektedir. 

Yargılama etkinliği, hukukun 

tanzim edici işlevinin ideasını 

oluşturan adalet erdemi ile öz-

deşleşik olması yönüyle özgün bir 

ontosa sahiptir. Yargılama erkinin 

özsel anlamda meşruiyet zemini-

ni bu ontik düzlem (adalet) teş-

kil etmektedir. Zira ‘adalet idea-

sı’, kamu erkinin kurucu amacını 

oluşturmakta ve adalet ancak ‘adil 

yargıç’ figürü ile hukuk uygulama-

sında ete kemiğe bürünmektedir. 

Nitekim bu gerçeklik Aristoteles’in şu ifadesinde 

anlamını bulmuştur; “Adilleri adil yapan adalet de-

ğildir; adiller adaleti yapar.”

Dolayısıyla yargılama erkinin taşıyıcı özneleri-

nin, tüm boyutları ile irade özgürlüğünün tezahür 

ettiği bir akla sahip olmaları icap etmektedir. Zira 

ahlaki, vicdani ve hukuki sorumluluğun temelini 

oluşturan şey, irade özgürlüğüdür. Bunun gereği 

olarak, yargı süjesinin adaleti tesis etme iradesini 

zedeleyici herhangi bir zihinsel, politik ve ideolo-

jik angajmana saplanmaması gerekmektedir. Yargıç, 

her hangi bir kolektivitenin ya da düşünsel yapının 

tasallut ve tarassutu altına girmemiş özgür bir irade-

ye sahip olmalıdır. 

Demokratik devlet yapısının temel unsurların-

dan olan millet egemenliği ve iradesi yargısal erkin, 

meşruiyetini devşireceği zemini oluşturmaktadır. 

Nitekim Anayasamızın 9. maddesinde düzenlen-

diği üzere, yargısal etkinlik bir yetki olarak “Türk 

milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” 

biçiminde tanzim edilmiştir. O yüzden her hangi 

bir tahakküm edici iradeye maruz kalmaması icap 

eden yargıç, adalet metafiziğinin asli öznesi olarak 

kabul edilir. Aksi halde yargısal 

alan, yargı üstü tayin edici bir me-

kanizmanın güdümünde kendi 

varoluşsal zeminini imha eder bi-

çimde müdahaleye açık hale gelir.

Egemen bir millet iradesinin 

teşkilatlanmış bir hukuksal kişi-

liği olarak var olan devlet, millet 

egemenliğinde mündemiç olan 

üstün otorite üzerine kurulmak-

tadır. Söz konusu otoriteye bağlı 

bir örgütlenme olan devlet, yapısal 

anlamda kendine özgü bir vesayet 

düzenine sahiptir. Bu yapısal dü-

zen içerisinde örgütlenen devletin 

herhangi bir grup, cemaat ya da 

kolektif kimlik tarafından sistema-

tik biçimde kadrolaşma çabasına maruz bırakılma-

sı, demokratik sistem açısından yeni bir risk alanı 

olarak ortaya çıkmaktadır.

Demokrasi tarihimizde tanık olduğumuz bu 

sistematik kadrolaşma girişiminin, sonuçları itiba-

riyle değerlendirildiğinde sistem içerisinde farklı 

vesayet odaklarını ihdas ettiği görülmektedir. Söz 

konusu vesayet odakları, kamu yönetiminin dayan-

mış olduğu hukuksal meşuriyet zemininden değil, 

bizatihi kendisinin inşa etmiş olduğu mevhum bir 

meşruiyet kanal(lar)ından beslenmektedir. Kamu 

erki adına karar alma ve uygulama süreçlerinin asli 

-

-
-

-
-
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meşru öznelerinin yerini, deyim yerindeyse ‘para-

sistemik’ bünyelerde kurgulanan sözde otoriteler 

işgal etmektedir.

Bu türden ‘para-sistemik’ yapılanmaların ya da 

kolektif kimliklerin devlet içinde kadrolaşma veya 

özellikle etkin kamu makamlarını ele geçirme giri-

şimselliği, devlet içerisinde yeni patolojik oligarşik 

yapılanmalar doğurmaktadır. Kamu otoritesini sis-

temsel düzeyde yapıbozumuna uğratan bu türden 

‘para-sistemik’ yapılanmalar, sisteme paralel bir hi-

yerarşi ve vesayet rejimi tesis etmektedirler. 

Kamusal erk olarak yargı bürokrasisi başta ol-

mak üzere yargı camiasına dönük kadrolaşma ça-

bası da doğallıkla bir ‘yargısal oligarşiye’ yol açmak-

tadır. Yargı kadrolarını ele geçirme ya da kontrol 

altına alma girişiminin bir neticesi olarak ortaya 

çıkan bu oligarşik yapılanma, yargı metafiziğini 

altüst etmektedir. Bu girişim, yargı mekanizmasını 

derin bir amaç-değer yitimine maruz bırakmakta ve 

‘yargısal aklı’ felce uğratmaktadır. Köklü biçimde 

yargısal aklı kendi ontosuna yabancılaştırmaktadır. 

Siyasal alanı işlevsizleştirmeyi amaçlayan bu türedi 

vesayet mercii, istihdaf ettiği vesayet düzenini de bu 

aklın teşvişi ile tesis etmeye çalışmaktadır. 

Halbuki görevlerinde bağımsızlık ilkesini mes-

leki bir yetkinlik koşulu olarak da formüle eden 

hukuk düzeni, yargı erkinin araçsallaştırımını ön-

lemeyi amaçlamıştır. Nitekim Anayasamızın 138. 

maddesinde “Hakimler, görevlerinde bağımsızdır-

lar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 

vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir 

organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 

kullanılmasında mahkemeler ve hakimlere emir ve 

talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve tel-

kinde bulunamaz.” Yargılama, bizatihi yargıcın vic-

danında mündemiç olan adalet ve hakkaniyet duy-

gusunun tecessüm edeceği özerk, özgür ve kayıtsız 

bir iradeyi gerekli kılmaktadır. 

Siyasal alan, çoğulcu bir kültür ve değer tasav-

vuru ile toplumsal alanın kurgulandığı bir bünye-

selliğe sahip iken yargısal erk tekil anlamda yargıcın 

şahsında bir zihinsel özerklik, iradesel kayıtsızlık 

ve özgürlüğü gerekli kılan bir yetkeye karşılık gel-

mektedir. Yargıç, hiçbir biçimde zihinsel, sınıfsal, 

kültürel, siyasal ve aktüel kuşatılmışlıklara itibar 

etmeyecek bir yargısal akıl inşa etmelidir. Bu nokta-

da istihsali amaçlanan apolitik pragmatik amaçlara 

hizmet adına yargı camiasının çoğulcu dokusunu 

izale edici ve tektipleştirici kolektivist girişimler, 

devlet aklını yapısal ve fonksiyonel bozuluma uğra-

tır. Güdümlü bir biçimde yargı camiasının homoje-

nitesini hedefleyen çarpık irade, yargıcın iradesini, 

belirli bir yöne kanalize etmek adına ipotek altına 

alacaktır. 

Ülke gündemini uzunca süre meşgul eden HSYK 

seçimlerinin serencamı bu noktada câlib-i dikkat 

bir deneyim olarak karşımıza çıkmaktadır. HSYK 

seçim sonuçları, kolektif olarak hareket eden ho-

mojen bir yapılanmanın niceliksel olarak yüzde 

elliye yakın bir çoğunlukta olduğunu göstermiştir. 

Kolektif bir iradenin kurduğu vesayetçi manipülatif 

-
-
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“Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.” Josph Addison

akılla hukuk, yargı dolayımından geçerek buhar-

laşmaktadır. Yargısal alanda düşünsel özerkliğin ve 

dolayısıyla objektivitenin temini, yargıç figürünün 

bireysel iradesini güvence altına alacak bir çoğulcu 

yapı ile mümkündür. Bu amaçla çoğulcu demokra-

tik meşruiyetin korunması gerekmektedir. 

Yargısal aklı paralize eden ‘paralel yapılanmalar’, 

yargıç kimliğini hiyerarşik olarak sistem dışı farklı 

vesayet araçlarına bağımlı hale getirmektedir. Söz 

konusu durum, entegrist bir toplumsal dışlayıcılık 

üretmektedir. Yargıcın düşünsel olarak ait olduğu 

örgütlü kolektif kimliğin çıkarlarına hizmet eden 

bir yargı pratiği ortaya konulmaktadır.

Ancak yine de HSYK seçimleri sonucunda orta-

ya çıkan tablo, yargısal aklın yeniden restoraysonu 

adına önemli bir sonuç doğurmuştur. Fakat yar-

gısal erkin icbari-ilzami gücünde mündemiç olan 

olağanüstü kudretinin dayanılmaz cazibesi, vesayet 

odakları açısından vazgeçilmez bir ilgiyi mütema-

diyen yaratmaktadır. Yargısal alan her daim, diğer 

erksel alanlar üzerinde tanzim edici bir iradenin 

üretilebileceği bir zemin olma potansiyelini koru-

maktadır. O yüzden konunun gündemdeki yeri ve 

önemi hiçbir zaman için kaybolmayacaktır.

Kurulun teşkili ve işleyişine dair bir takım ya-

pısal sorunlar bulunmaktadır. Söz konusu yapısal 

sorunların başında, HSYK üyelerinin bir kısmının, 

seçim usulü ile belirlenmesi oluşturmaktadır. Se-

çim usulü, her ne kadar demokratik bir yöntem 

olarak tasvip görse de, ortaya çıkan tecrübe bu usu-

lün yerinde bir yöntem olmadığını 

göstermiştir. Zira seçim süreci yargı 

camiasında ciddi bir zihinsel parça-

lanmaya, düşünsel, kültürel ve etnik 

kimliklerin ifşasına ve neticesinde 

kutuplaşmalara yol açmıştır. Yargıçlar 

düşünsel aidiyet ve kimlikleri üzerin-

den bir yargı politiği ve retoriği inşa 

etmişlerdir. Yalnızca yargı kararları 

ile dile gelmesi gereken yargıç kim-

liğinin itibarını zedeleyici bir durum 

yaratılmıştır. 

Yargı camiasının, yargıya güvenin 

yeniden tesisi adına, yargı bağımsız-

lığı ve hakimlik teminatlarını zedele-

yen harici etkilere karşı katıksız tavır 

sergilemesi icap etmektedir. Yargı kararlarının ya-

nısıra yargıyı idari olarak yöneten aklın da objek-

tifliğini koruması ve mesleki ilkelere göre hareket 

etmesi gerekmektedir. Yargısal etkinliğin kamu vic-

danını temsil etmesi veya bu vicdanın dili olması, 

yargının maddi anlamda meşrulaştırıcı unsurunu 

oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak ifade edilmelidir ki çoğulculuk, 

demokratik toplumsal yapıların temel karakteristi-

ğini oluşturmaktadır. Hangi konumda olursa olsun 

tüm kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yapılacak 

olan görevlendirmelerin ehliyet ve liyakat prensibi 

doğrultusunda, çoğulcu toplumsal yapının geniş 

düzlemde temsilini temin edecek biçimde düzen-

lenmesi devletin temel sorumluluk alanıdır. Bu so-

rumluluğun bir gereği olarak dar anlamda devletin 

üç temel işlevi olan ‘adalet, güvenlik ve savunma’ 

yetkilerini kullanacak olan görevlilerin belirlenme-

sinde çoğulculuk ve liyakat ilkesinin esas alınması 

icap etmektedir. Bu ilkeleri izale eden paralel yapı-

lanmalar yalnızca yargısal aklı değil, tümüyle devlet 

aklını paralize etmeye dönük vesayet girişimleridir. 

Bu türden vesayet girişimlerinin enstrümanı olarak 

ortaya çıkan kadrolaşma hareketlerinin derin tarih-

sel köklere dayalı devlet tecrübemiz karşısında tu-

tunma imkanı söz konusu olmayacaktır. 
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EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİ 
TEMSİLİNDEN KAYNAKLANAN 

SORUMLULUĞU

T am ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üze-

re ayrı cinsteki iki kişinin bir araya gelmesiyle 

oluşan evlilik birliği, eşlerin karşılıklı bir takım hak 

ve yükümlülüklere de sahip olmalarını doğurmuş-

tur. Eşler, evliliğin maddî, manevî ve sosyal amaç-

larını gerçekleştirmek için, karşılıklı saygı ve sevgi 

içerisinde, birlikte yaşamanın gerektirdiği özveriyi, 

anlayışı ve çabayı gös-

termek zorundadırlar. 

Bu açıdan evlilik bir-

liğinin devamında eş-

lerin hukukî yönden 

eşit haklara dayalı bir 

hayat ortaklığı kur-

maları gerekmiştir. 

Gerçekten de, geliş-

miş ülkelerde evlilik 

birliğinin yürütülme-

sinde erkek kadar ka-

dın da sorumlu kabul 

edilmiş ve evliliği birlikte temsil etme yükümlülüğü 

getirilmiştir. Özellikle evlilik birliğinin temsilinde 

eşlerin eşit hak ve yetkilere sahip olması, Anayasa 

ile de bağlantılıdır. 

 Günümüz toplum hayatında ve ailede kadının 

cinsiyete dayalı klasik rolü kabul görmemeye baş-

lamıştır. Sabit rollere dayalı aile anlayışı artık terke-

dilmiştir. Her iki eşe eşit haklar tanınması esas alın-

mıştır. Kadının da evlilik birliği içerisinde erkek ile 

beraber eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmasına 

yönelik değişiklikler yapılmıştır. Gerçekten de, 20. 

yüzyıl başlarından itibaren bilim ve teknoloji ala-

nındaki hızlı gelişmeler sonucunda sanayileşme ile 

birlikte büyük sosyal değişimler meydana gelmiştir. 

Gerek sosyal ve gerekse ekonomik alandaki bu ge-

lişmeler aile içindeki rollerin de değişmesine sebep 

olmuştur. Artık sadece kocanın üzerine odaklanmış 

bir sorumluluk siste-

mi ve eşler arasında 

cinsiyete dayalı ay-

rımcılık kabul gör-

memeye başlamıştır. 

Bu gelişmeler Türk 

toplumunu da etkile-

miş ve buna yönelik 

hukukî düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir.

1926 tarihli 743 

sayılı Türk Kanunu 

Medenîsi’nin Aile Hukuku kitabında önemli deği-

şiklik ve yenilikler yapılarak, 2002 tarihli 4721 sa-

yılı Türk Medenî Kanunu kabul edilmiştir. Burada 

özellikle kadın-erkek eşitliğine dayalı olarak çok 

sayıda değişik ve yeni hüküm getirilmiştir. Getirilen 

yeni düzenlemelerdeki amaç, evlilik birliğinin yara-

rı için karı koca arasında hak ve yükümlülüklerde 

eşitlik ilkesine dayalı bir işbirliği kurmaktır. Evlilik 

birliğini güçlendirmektir. 

1926 tarihli Türk Kanunu Medenîsi’nde yer alan 

düzenlememizde, kadın-erkek eşitliği ilkesine aykı-
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rı olarak evlilik birliğinin idaresini erkek üstlenmiş 

ve yapmış olduğu işlemlerden kural olarak diğer 

eş sorumlu tutulmamıştır. Bu durum birliğin ihti-

yacının giderilmesini de etkilemiştir. Çünkü erkek, 

birliğin ihtiyacını giderdiği zaman bütünüyle ken-

disi sorumlu olduğu için, bu sorumluluktan kaçma 

yolları aramakta veya üçüncü kişiler sadece erkeğin 

sorumlu olmasını göz önünde bulundurarak işlemi 

yapmaya yanaşmamakta idiler. Burada sorumlulu-

ğun kapsamının genişletilmesi, hem ihtiyacın gi-

derilmesini kolaylaştırmakta hem de aile içerisinde 

evlilik birliğini temsil etme konusunda eşler arasın-

da eşitliği sağlamaktadır. 

Eşler, malvarlıklarıyla ilgili olarak gerek kendi 

aralarında ve gerekse üçüncü kişilerle bir takım 

hukukî ilişkiler gerçekleştirebilirler. Bunlar genel-

likle evlilik birliğinin ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik işlemler olabilir. Bu işlemlerden kural ola-

rak eşler birlikte sorumludur. Evlilik birliğinin ihti-

yacını herhangi bir eş tek başına gerçekleştirse de, 

eşlerin yapılan işlemden birlikte sorumlu olması, 

hukukî ilişkide üçüncü kişilere karşı birliğin kredi-

sinin artmasını sağlamıştır. Eşlerin yapılan işlemden 

dolayı birlikte sorumlu olacağı düşüncesi, üçüncü 

kişiler üzerinde güven duygusunu oluşturmuştur. 

Bu sebeple evlilik birliğinin temsili ile ilgili düzen-

leme, birliğin yararına hizmet eder. 

Evlilik birliği adına yapılan işlemden doğan 

borç, işlemi yapan kişi tarafından peşin olarak 

ödenmişse, işlem, sorumluluk hukuku açısından 

çok fazla önemli değildir. Çünkü işlemin yapıldığı 

sırada alınan mal ve hizmetin bedeli peşin olarak 

ödenmekte ve üçüncü kişilerin eşlere başvurmasını 

gerektiren bir durum kalmamaktadır. Buradaki dü-

zenlemenin önemi, yapılan işlemden doğan borcun 

vadeye bağlanması halinde ortaya çıkar. Bu aşama-

da özellikle borçtan sorumlu olunması ve kapsamı 

önem arzeder.  

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nda önceki 

Kanun’un ilgili maddeleri tamamen değiştirilmiş ve 

birliği temsil hususunda eşlerin birlikte sorumlu ol-

ması esas alınmış ve bir bakıma eşitlik sağlanmaya 

çalışılmıştır.    

Türk Medenî Kanunu’ndaki söz konusu değişik-

lik ve yeniliklerin esasını, 1979 yılında kabul edilen 

“Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırıl-

ması Hakkında Sözleşme”, 1982 Anayasası’nın 10. 

maddesi ve 41. maddesine 03.10.2001 tarihinde 

eklenen, “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler 

arasında eşitliğe dayanır” şeklindeki düzenlemeler 

oluşturmaktadır. Gerçekten de, bu düzenlemeler 

kapsamında eşlerin eşitliği ilkesi dikkate alınarak, 

Yeni Türk Medenî Kanunu’nun Aile Hukuku Ki-

tabı’ndaki hükümler kabul edilmiştir. Tabi bu de-

ğişiklikler yapılırken, esas olarak İsviçre Medenî 

Kanunu’nun 1988 yılında yürürlüğe giren hüküm-

lerinden de yararlanılmıştır. 

Evlilik birliğinin temsili konusu, kadın-er-

kek eşitliği kapsamında 4721 sayılı Türk Medenî 

Kanunu’nda yapılan en önemli değişikliklerden bi-

ridir. Burada önceki Medenî Kanun’da esas alınan 

eşler arasındaki sabit rol dağılımı ve kocaya tanın-

mış olan üstünlük, artık terkedilmiştir. Temel ola-

rak eşlerin eşitliğine dayalı bir sistem getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda, TMK. m. 188 ile evli-

lik birliğini temsil yetkisi her iki eşe de verilmiştir. 

Kural olarak her iki eş de birlik adına ve hesabına 

hareket edebilme yetkisine sahip kılınmıştır. 

Evlilik birliğinin temsili, aile hukukuna özgü 

bir hukukî müessesedir. Evlilik ile birlikte kanunen 

doğar ve evlilik sona erene kadar devam eder. Bu 

anlamda, borçlar hukukunda yer alan temsil mües-

-
-

-
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sesinden farklıdır. Özellikle eşlerden birinin ailenin 

bir ihtiyacını karşılamak üzere üçüncü kişilerle bir 

işlem yapması sonucunda diğer eşin de hukuk ala-

nını etkileyecek bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Eşler evlilik birliğini temsil yetkisine ailenin bü-

tün ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında sahip 

değildir. Eşlerin evlilik birliğinin kurulması ile bir-

likte kanunen sahip oldukları temsil yetkisi, aile-

nin sürekli ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlıdır. 

Evlilik birliğinin sürekli ihtiyaçlarının kapsamına, 

eşlerin hayat tecrübelerine göre önceden bir araya 

gelerek bir anlaşma yapmalarına gerek olmaksızın, 

olağan biçimde ortaya çıkan ve kapsamlı hukukî 

işlemleri yapmayı gerektirmeyen ihtiyaçlar girmek-

tedir. Eşlerin bu kapsamda sahip oldukları temsil 

yetkisine olağan temsil yetkisi adı verilir.    

Eşlerin ailenin sürekli ihtiyaç-

ları dışında kalan ihtiyaçları için 

de temsil yetkisine sahip oldukları 

kabul edilmektedir. Bu tür ihtiyaç-

lara ailenin diğer ihtiyaçları denir. 

Ailenin diğer ihtiyaçlarının kapsa-

mına, evlilik birliğinin sürekli ihti-

yaçları dışında kalan eşlerin ortak 

yaşamının gerektirdiği ihtiyaçlar 

girmektedir. Eşlerin bu kapsamda 

sahip oldukları temsil yetkisine olağanüstü temsil 

yetkisi adı verilir. Eşler diğer ihtiyaçların karşılan-

masında birlikte hareket etmek zorundadırlar. Ku-

ral olarak hiçbir eş evlilik birliği adına ve hesabına 

tek başına hareket edemez. Olağanüstü temsil yet-

kisinin kullanılmasında bir eşin tek başına hareket 

edebilmesi için, diğer eşin rızası veya hâkimden izin 

alması gerekir. Bazı özel durumlarda ise, izin veya 

rıza alınmadan eşlerden her biri evlilik birliğini tek 

başına temsil edebilir.

Evlilik birliğini temsilin ortak ve özel şartları 

vardır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü temsil 

yetkisi için ortak olan şartlar, bir evlilik birliğinin 

bulunması, eşlerin birlikte yaşaması, temsil yetkisi-

nin bir eş tarafından kullanılması, işlem yapan eşin 

fiil ehliyetine sahip olması ve temsil yetkisinin bir-

liğin ihtiyaçları ile sınırlı olmasıdır. Sürekli ihtiyaç-

ların karşılanması konusunda herhangi bir özel şart 

yoktur. Buna karşılık diğer ihtiyaçların karşılanma-

sında işlem yapan eşin tek başına temsil yetkisini 

kullanabilmesi için, diğer eş veya hâkim tarafından 

yetkili kılınma veyahutta birliğin menfaatleri bakı-

mından gecikmesinde sakınca bulunan bir duru-

mun varlığı gerekir.   

Evlilik birliğinin temsili yetkisinin kullanıldığı 

hallerde eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen 

sorumludur. Buna karşılık, işlem yapan eşin tem-

sil yetkisi yok ise, yapılan işlemden şahsî olarak 

sorumluluğu söz konusu olur. Burada üçüncü ki-

şilerin iyiniyeti de korunmuştur. Buna göre işlem 

yapan eşin sahip olduğu temsil yetkisini üçüncü 

kişilerin anlayamayacağı şekilde aşması halinde, 

eşler yine müteselsil olarak sorumludurlar. İşleme 

katılmayan eşin menfaati ile temsil 

yetkisinin aşıldığından haberdar 

olmayan üçüncü kişinin menfaati 

çatıştığında, iyiniyetli üçüncü kişi 

korunmak istenmiştir.   

Eşlerin müteselsilen sorumlu 

olması, üçüncü kişilerin menfa-

atinin eşlerin menfaatine üstün 

tutulduğu sonucunu ortaya çıkar-

maktadır. Yeni düzenlemede ka-

dın – erkek eşitliği korunmaya çalışılırken, evlilik 

birliğinde geliri olmayan eşin durumu daha da zor-

laştırılmıştır. Kanun koyucu eşler arasında eşitliği 

sağlamıştır. Buna karşılık, üçüncü kişinin yararını 

daha üstün tutacak nitelikte bir düzenleme getire-

rek, hakkaniyete aykırı bir sonucun doğmasına se-

bep olmuştur.

Evlilik birliğinin temsili yetkisinin konusu-

nu birliğin ihtiyaçları ile ilgili hukukî işlemler ve 

hukukî işlem benzeri fiiller oluşturur. Buna karşı-

lık imkânsız, hukuka ve ahlâka aykırı fiiller temsil 

yetkisinin kapsamına girmez. Gerçekten de, evlilik 

birliğinin bir ihtiyacı karşılanırken, üçüncü kişiye 

karşı hukuka aykırı bir fiille zarar verilmesi halinde, 

eşlerin birlikte sorumluluğu değil, zarar veren eşin 

şahsî sorumluluğu söz konusu olur. Çünkü evlilik 

birliğinin temsili bu tür fiilleri kapsamaz. 

-

-
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TMK. m. 188’de yer alan birliği temsil yetkisi, 

borçlandırıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi açısından 

son derece açıktır. Aynı sonucu, tasarruf işlemleri 

açısından kabul etmek zordur. Ancak, gerek İsviçre 

gerek Türk doktrininde her bir eşin, evlilik birliği 

adına ve hesabına tasarruf işlemlerinde bulunması-

nın mümkün olduğu kabul edilmektedir. 

Birliği temsil işleminin, alacak hakkı bakımın-

dan olduğu kadar, aynî haklar açısından da etkileri 

olmaktadır. Alman Hukuku’nun aksine İsviçre-Türk 

hukukunda bu konuda herhangi bir düzenleme ol-

maması doktrinde farklı görüşlerin ortaya çıkması-

na sebep olmuştur. Kanaatimizce burada bilinçli bir 

boşluk vardır. Çünkü evlilik 

birliğinin temsilinde eşlerin 

üçüncü kişiye karşı yapılan 

işlemden dolayı müteselsi-

len borçlu olduğu kanunda 

düzenlenmiştir. Buna karşı-

lık üçüncü kişiye karşı eşle-

rin müteselsil alacaklı sıfa-

tına sahip olup olmadıkları 

konusunda bir düzenleme 

yoktur. Müteselsil alacaklı-

lığın karşıtı müteselsil borç-

luluktur. İşleme katılmayan 

eş, yapılan işlemden dolayı 

üçüncü kişiye karşı nasıl 

kanunen sorumlu oluyorsa, üçüncü kişi ondan bor-

cun ifasını isteyebiliyorsa, aynı zamanda üçüncü 

kişiden borcun kendisine ifasını da isteme hakkına 

sahip olmalıdır. Burada işleme katılmayan eşi mü-

teselsilen borçlu tutan kanun koyucu bilinçli olarak 

onun müteselsil alacaklı olması gerektiğini de kabul 

etmiştir.

Evlilik birliğini temsilen yapılan işlemde eşle-

rin üçüncü kişiden aynî hak iktisabı bakımından 

Alman ve İsviçre Hukuku’nda savunulan görüşler 

Türk hukukunda da kabul edilmiştir. Gerçekten de, 

temsile ilişkin düzenlemeler eşlerin aynî hak iktisa-

bını düzenlemezler. Aynî hak iktisabı eşya hukuku 

hükümlerine göre belirlenir.

Türk Medenî Kanunu’nun aile hukuku kitabın-

daki bu düzenlemeler, temel olarak evli eşlerin ba-

ğımsızlığını sağlamaktadır. Özellikle daha önce sa-

dece erkeğin sahip olduğu hak, artık evli kadına da 

verilmiştir. Böylelikle önceki Kanun’un aksine cin-

siyete dayalı bir ayrım yerine eşlerin mutlak eşitliği 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Eşlerin kanunen sahip olduğu temsil yetkisinin 

evlilik birliğinin korunması açısından hâkim kara-

rıyla zarar verici nitelikte kullanılmasının engellen-

mesi de mümkündür. Bu kapsamda eşlerin sahip 

olduğu temsil yetkisi tamamen veya kısmen kaldı-

rılabilir. Daha önce kadının evlilik birliğini temsil 

yetkisinin kaldırılması veya 

sınırlanması yetkisi sadece 

koca tarafından talep edil-

mekteydi. Bu durum karı 

koca arasındaki eşitlik ilke-

sine aykırılık teşkil ediyor-

du. Artık eşlerin kanunen 

sahip olduğu evlilik birliği-

ni temsil yetkisi, her bir eş 

tarafından tamamen veya 

kısmen kaldırılabilmekte-

dir. TMK. m. 190 ile her iki 

eşe de temsil yetkisinin kal-

dırılması veya sınırlanmasını hâkimden talep etme 

imkânı tanınmıştır. Burada Anayasa’nın 41. madde-

si ile de uyumlu bir düzenleme getirilmiştir.    

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile birlikte, 

temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 

imkânının her iki eşe tanınması yanında bu işlemin 

usulü de tamamen yeniden düzenlenmiştir. Eşlerin 

kanunen sahip olduğu yetkinin hâkim tarafından 

kaldırılması usulünün kabul edilmesinde, evlilik 

birliğinin korunması sağlanmak istenmiştir. Çünkü 

daha önceki düzenlemede olduğu gibi diğer eşin ta-

lebi ile bu durum mümkün olsaydı, kocanın hakkı-

nı kötüye kullanması söz konusu olabilirdi.
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O smanlı Devleti’nde kadınların yönetimde etkin 

olmasının kökleri eski Türk Devletlerine kadar 

dayanmaktadır. Orta Asya’da kadınlar hükümdar üze-

rinde nüfuz sahibiydiler. Hükümdarın baş hatunu diğer 

hatunların üstündeydi. Hükümdar bir yere gittiğinde 

başta başkadın ve sonra diğer hükümdar eşlerinin ha-

reket etmeleri usuldendi. Kadınların kendi iradelerine 

tahsis edilmiş bazı vilayet ve bölgeler vardı. Kadınlar, 

o bölgelere kendi taraflarından memurlar gönderip 

kendilerine tahsis kılınmış olan vergi ve rüsumu tahsil 

ederlerdi. O bölgenin idaresine de kadınların atadıkları 

memurlar bakardı. İlhanlılar’ın kadınların sözlerine ri-

ayetleri, onlara karşı zaaflarından ziyade hürmetleri se-

bebiyle olsa da zaafların da etkisi olabiliyordu. Hülagu 

Han, Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. İzzüddin 

Keykavus’u ağır bir şekilde cezalandıracağı ve belki öl-

düreceği esnada zevcelerinden Dokuz Hatun’un ricası 

üzerine affetmişti. Yine bu şekilde meşhur İlhanlı veziri 

Şemsiddin Mehmet Cüveyni, muhaliflerinin faaliyetle-

riyle gözden düştüğü sırada Ahmet Teküdar’ın zevce-

lerinden Ermeni Hatun’a dahaletle kendisini kurtarıp 

vezarette kalmıştı. Şehzade Hülagun’un kızı tarafından 

bağışlanarak ölümden dönen Selçuk Hükümdarı III.

Alaüddin Keykubad da bu cümledendir2.

Aile üyeleri içinde hükümdardan sonra en fazla 

yetkili olan kişi hükümdarın eşi(hatun)dir. Hükümdar 

eşlerinin ayrı otağları bulunur ve eşler önemli karar-

ların alındığı kurultaylara katılırdı. Elçileri de kabul 

edebilen kadınlar, devletin genel siyasetine yön vermiş, 

naip olarak devleti idare etmiş hatta devlet reisliği bile 

yapmışlardır3. Uygurlar’da “ana-ata”, ana-baba sözleri 

çok yaygındı. Harzemşahlar’da da büyük anaya, “ulu 

ana” denirdi4.

Osmanlılarda kadınların yönetime etkileri özellik-

le 16. Yüzyıldan sonra kendisini göstermiş, Hürrem 

Sultan, Safiye Sultan ve Kösem Sultan üçlüsünün dev-

let işlerine müdahalesi devlet aleyhine sonuçlar do-

ğurmuştur. Şehzade katllerinin ve Padişahın ordunun 

başında savaşa gitmemelerinin altında da Harem entri-

kalarının yattığı görülmektedir5.

Kadınların yönetimde etkinleşmeye başlamasının 

en önemli etkeni, kuruluşundan beri gaza, cihat ve 

kızıl elma gibi ideolojilerle sürekli ve periyodik bir 

büyüme içeri sine giren Osmanlı Devleti’nin 16. yüz-

yıla gelindiğinde sürekli büyüyen an cak, bu yüzyıl 

sonuna doğru yavaşlayan büyümeye uygun olmayan 

yeni sistemler ve idari değişikliklerin gerçekleşmesi 

sonucu padişahların artık ordunun başında sefer-

lere katılmaktan vazgeçmesidir6. 16. Yüzyıl’ın sonu 

ve 17. yüzyıl padişahlarına bakıl dığında sultanların 

bir iki istisna dışında seferlere katılmadıkları ve sa-

raya kapandıkları görülür. Gerçekte de Süleyman 

sonrası dönem de padişahlar, başkent ve saray içe-

risinde daha fazla va kit geçiren bir yerleşik sultana 

dönüşmüştü ve bunun belki de en önemli temsil-

cileri ve halktan en kopuk Sultanlar, Süleyman son-

OSMANLI DEVLETİNDE 
KADINLARIN YÖNETİME ETKİLERİ

1
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rası padişahlarından II. Selim ve III. Murat’dı. Bu 

dönemde III. Mehmet’in Eğri Seferi’ne katılmasına 

kadar Osmanlı Padişahları seferlere katılmadılar ve 

bu katılımın ardından da ancak 21 sene sonra II. 

Osman ordu ile seferlere katıldı. Bunların dışındaki 

pa dişahlar yine bir iki istisna dışında sefere bizzat 

katılmayarak bu görevi sadrazamlarına veya vezir-

lerine vermeyi daha uygun gör düler. Bu sultanla-

rın davranışlarının nedenleri; genellikle onla rın 

dünyevi meselelere daha fazla önem vermeleri (sa-

ray hayatı nın cazibeleri, rahatlık, cariyeler) ve saray 

yaşamının güzelliğini ve refahını, gaza anlayışına, 

savaş alanında muzaffer olma arzu suna tercih etme-

leri gösterilmektedir. Ancak gösterilen bu neden ler 

doğru olmakla birlikte eksik olduğu da bilinmeli ve 

sultanla rın Süleyman sonrası dönemde büyümek 

isteğinden çok devleti korumak ve varlığını devam 

ettirmek arzusunun ön plana çık ması unutulma-

ması gereken belki de en önemli nedenler ara sına 

konulmalıdır. Padişahların Süleyman sonrası dö-

nemde te baası ve hükümet görevlileri ile aralarına 

bir mesafe koyması bir saray padişahı imajı yaratma 

girişimi olarak değerlendirilmek teydi. Bu dönem 

padişahlarının selefleri ise tebaa ve yönetici lerle 

gerek savaş alanlarında gerek zafer dönüşlerinde 

yakın te maslar sağlayabiliyorlardı. Ancak bu dönem 

sultanları ve özellikle III. Murat bir kez bile başkent-

ten dışarı çıkmamıştı. Padişahın halkla katıldığı tek 

etkinlik olan Cuma namazlarına dahi ya na diren 

iştirak ederdi ya da hiç katılmazdı. Padişahın sara-

ya kapan masında ki etkenler arasında birde “Kafir 

Kadınlar” kavramı ile nitelenen bir kadın faktörü 

gösterilmekte idi. Bu faktör ise daha eski tarihlere 

götürülmüş ve Yıldırım Beyazıd’ın Sırp Kralı Lazar 

Grebelyanoviç’in kızı Maria ile evlenmesi ve bu ka-

dının Beyazıd’ı bir içki müptelası haline getirmesi 

ve onu saraya bağlaması ola rak gösterilmekte idi.7 

Saraydan ve başkentten dışarı çıkmayan veya nadi-

ren çıkan padişahların ortaya çıkışı ile birlikte saray 

içerisinde ki güç odaklarına padişaha daha yakın 

olabilme ve onu etkileyebilme gibi fırsatlar vermiş-

ti. Böylelikle sultan etkilemelere açık ve duyarlı bir 

kişilik sergilemişti. Bundan istifade etmek isteyen 

Saray hizipleri (vezirler, hasekiler, sultan kızları, 

valideler) de sultanı nüfuzla rına alma mücadelesi 

içerisine girmişlerdi.

İkinci etken olarak haremin etkinlik kazanma-

sından sözedilebilir. Harem girilmesi yasak yer an-

lamına gelirdi. Genellikle, ev reisinin kadınları, 

cariyeleri ve çocukları ile yaşadığı yer de mektir8. 

Haremin asıl adı ise Darüssaade’dir.9 İçerisinde 

III. Murat’dan sonra padişah, padişahın kadınla-

rı, valideleri, kız kar deşleri, kızları ve harem içeri-



80

Hukukçular Derneği

sinde diğer başka nüfuzlu kadınlar ve erkek ancak 

hadım edilmiş görevliler bulunurdu.10 Fatih Sul tan 

Mehmet tarafından Topkapı Saray’ı yani Yeni Saray 

yaptırılıncaya kadar Harem, Eski Saray’da yer alırdı. 

Sultan Fatih’in Topkapı Sarayı’nı yaptırması üzeri-

ne bir kısım bölümleri Yeni Saray’a taşındı. Fatih 

Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Yeni Saray (Top-

kapı Sarayı)’a, Eski Saray’ın hangi bölümlerinin taşına-

cağı konu sunda bir tereddüttü yoktu. Büyük haremi 

ve hizmetkâr cariye leri Eski Saray’da kalırken, Yeni 

Saray’a hazinesini, silahhanesini, kendisine çok yakın 

olanları ve birkaç kadınını almış-

tı. Çünkü o Yeni Saray’ı III. Murat 

ile başlayan “Kadınlar Saltanatı” 

merkezi olarak değil, bir erkek-

ler dünyası olarak görüyordu.11 

Ancak Fatih Sultan Mehmet’den 

sonra durum değişkenlik gös-

termiş ve Yeni Saray’a haremin 

bütün bölümleri taşınmaya baş-

lanmıştı. Harem taşındıktan sonra 

padişahların haremle olan ilişki-

leri de değişme göstermeye baş-

lamıştı. Kanuni Sultan Süleyman 

ve onun halefi II. Selim sarayın 

üçüncü avlusunda oturur ve ha-

remle olan ilişkileri yalnızca zi-

yaret şeklinde geçerdi. Ancak III. 

Murat ile birlikte bu uygulama değişti ve Sultan III. 

Murat harem dairesinde kendisine bir yer yaptırarak 

artık haremde yaşamaya başladı. Bu durum hem padi-

şahın ve haleflerinin davranışlarında hem de impa-

ratorluğun ve yönetimin karakterinde değişikliklere 

yol açtı. Sultan’ın dairesi nin Harem’e taşınması ile 

birlikte Harem hane halkında da mu azzam bir artış 

oldu. Hatta öyle oldu ki Harem dairesi kadınlara ve 

hizmetkârlara yetmemeye başladı. Bu sebeple Harem 

dairesi yeniden inşa edildi. Harem’in büyüklüğünün 

ve nüfusunun art masına paralel olarak harem içinde 

ki kadınların özellikle bun ların başı olan valide sulta-

nın ve haremle ilgili olan yüksek ma kamların da oto-

ritesi artmıştı. Bunlar içinde önemli bir mevki haline 

gelen hadımağalığı mevkii daha da önem kazandı ve 

ona İslam’ın kutsal yerlerini destekleyen vakıfların 

denetimi verildi. Buda onun elinden büyük paraların 

geçmesi demek olacağı için makamı bir hayli önem 

kazandı. Hadımağalığı ve kadınlar politik bir güç hali-

ne gelirken, sadrazamlık ve vezirlik makamları önem-

lerini yitirmeye başladı. Çünkü III. Murat ile birlik-

te Padişahlar Harem’e çekilmişlerdi. Böylece harem 

içerisindeki güç odakları padişaha daha yakın olabil-

me ve onu etkileyebilme fırsatını elle rine geçirmişti. 

Harem dışındaki güç odakları olan sadrazamlar ve 

vezirler ise ikinci plana düşme olgusu ile karşı karşı-

ya kaldı.12 Çünkü durum ve mekânlar göz önünde 

bulundurulacak olursa kişinin 

statüsünü sultanın ne dereceye 

kadar içeri girebildiği be lirlerdi. 

Yani hükümdar hareme ne denli 

yaklaşır ve harem içe risinde ne 

denli bulunursa buradakilerin 

konumu da bu içeri gi rişe paralel 

olarak artış gösterirdi. Zira padi-

şah nerede bulunuyor ve nerede 

yaşıyorsa orada ki üst düzey ki-

şilerde o derece nüfuz kazanıyor 

ve otoritesi artıyordu. Zira mutlak 

monarşilerde padi şaha yakınlığın 

güç göstergesi olduğu iyi bilinir-

di.13 Böylece harem içerisinde gücü 

elde eden odaklar ve özellikle pa-

dişahın annesi ve gözdeleri genel-

likle devlet işlerine müdahale eder duruma gelmişler-

di. Harem ve haremdekiler gözdeler, vali deler ve cari-

yeler ile dış dünya arasında ki bağlantıyı Harem Ağa lan 

kurardı. Bunlar devlet işlerinden haremin nüfuzlu ka-

dınlarım haberdar ederdi. Bu köprü vazifesi görenler 

arasında kâhyalarda vardı. Padişahların mülklerini ve 

çıkarlarını koruyan kâhyalar ço ğunlukla sarayın ya da 

ordunun sivrilmiş subaylarından seçilir lerdi. Kâhya, 

kadınların buyruklarını almak veya hesap vermek 

için kafes arkasından yahut da peçe giymiş kadınların 

yüzüne ko nuşurlardı. Kâhya, Saray içinde kadınların 

çıkarlarına yarayacak veya çıkarlarını zedeleyecek her 

şeyi onlara haber verirdi. Devlet adamları hakkında 

iyi ya da kötü bir intiba sahibi olmalarım sağ larlardı. 

Nüfuzlu kadınların korudukları kişiye hizmet eder-

lerdi. Kâhya ile Kadınlar kurulacak olan entrikaları, 
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düşmanlara karşı belirlenecek politikaları görüşürler-

di. Politik çekişmeler dışarıda ne kadar sakin ise, içeri-

de yani haremde bir o kadar canlıydı.14

Diğer bir etken hanedan politikasında yaşanan 

değişimdir. Politik statü elde edebilmek için padişah 

kadınlarının şeh zade validesi olması gibi bir zorunlu-

luk vardı. 16. yüzyılda ise, bu kadınların çoğalması ve 

politik statüyü ele geçirme teşebbüs leri sorunlar or-

taya çıkardı. Valide sultan saygın ancak kamusal bir 

gücü bulunmayan biriydi. Görevi şehzade ile birlikte 

sancağa gitmek, şehzadenin lalası ile birlikte” terbiye ve 

nezaret” görevini yerine getirmekti. Ancak 16. yüzyıla 

gelindiğinde Hürrem Sultan ile birlikte bu gelenek 

terk edilmişti. Hürrem Sultan başkentte kalabilen 

ilk şehzade annesi olma özelliğini de taşıyordu. 

Sultan Süleyman’ın diğer hasekisi olan Mahidevran 

Hatun oğlu Mustafa ile birlikte 1533’de sancağa 

gönderilmişti. Hürrem ise merkezde yani başkent-

te kalmayı sürdürdü. Hürrem Sultan’ın başkentte 

kalmasının sebebi; muhtemelen sakat ve rahatsız 

olan oğlu Şeh zade Cihangir’in bakıma muhtaç olması 

ile ilgiliydi. Sürekli tedavi altında tutulması gereken 

Şehzade Cihangir bu sebeple sancağa gönderilme-

miş buna bağlı olarak annesi de yanında kalmıştı. Bu 

gelişme 16. yüzyılın sonlarına doğru şehzadelerin 

sancağa gön derilme usulünün terk edilmesi ile daha 

büyük bir önem kazan mıştı. Çünkü şehzadeler sa-

raya kapatılırken valideleri yani padi şahın kadınları 

da merkezde toplanmaya başlamıştı.15 Bu olay Yeni 

Saray’da ki güçler dengesini değiştirmişti. Saray içeri-

sinde valide sultan kişiliği ve unvanı ortaya çıkmış 

ve bu bir güç unsuru haline gelerek çevresinde bir 

hiyerarşi oluşturmuştu. Kadın hiyerarşisi şu şekilde 

oluşuyordu; valide sultan şehzade do ğurduğu zaman 

diğer kadınlardan ayrılıp sivriliyordu. Eğer oğlu pa-

dişah olursa valide sultanın gücü, nüfuzu ve etkin-

liği son de rece artıyordu.16 Onun bu gücünün artışı 

padişah olan oğlu üze rinde daha fazla söz sahibi ol-

masını sağlıyordu.

Etkenlerden biri de paranın önem kazanmasıdır. 

Osmanlı da sadrazamlık makamında devşirmeler, 

dönmeler, Harem’ e cariyeler hâkim oldukça, cariye-

ler mevkilerini yükseltip Haseki, Baş Kadın ve Valide 

Sultan oldukça, Osmanlı kültüründe değişmeler gö-

rülmeye başlanmış ve 16. yüzyılın sonlarına doğru 

Osmanlı Devleti farklı bir şekil almıştı. Artık “Para” 

ön plana çıkmış ve mevkilerin salahiyetleri arttıkça 

fiyatları da yükselmiş ve bu makamlar oldukça bü-

yük rüşvetlerle satılır hale gelmişti. Böylece padişaha 

yakınlığı ile bilinen ve padişah üzerinde nüfuzu olan 

kadınlar, statülerinden istifadeye gitmiş ve rüşvet-

lerle mansıplar satmaya başlamışlardı. Bu yüzden 

eğer sadarete gelinmek ve mü hür ele geçirilmek 

istendiği zaman, ilk önce valide sultan ve ha seki 

sultan’a yaranılmaya ve gözüne girilmeye çalışılmış 

ve bunu başaranlar mührü ele geçirebilmişlerdi. 

Bu dönemde “Sadaret Mührü” oldukça pahalan-

mıştı. Mührü alabilmek ve onu elinde tutabilmek 

için büyük bir servet gerekiyordu.17 Bu şekilde ser-

vetlerini büyütebilen kadınlar, bütçeleri ora nında 

güç elde edebiliyorlardı. Bu güçle atamalardan büyük 

rüşvet ler alabiliyorlardı. Bu sebeple, haremin etkili 

ve nüfuzlu kadınları, oldukça lüks ve ihtişam için-

de yaşamışlardı. Bu ihtişamın giderlerini ise, ken-

dilerine gelen hediyeler, İskenderiye ve diğer Doğu 

Akdeniz limanlarına gönderdikleri gemilerin kazan-

cı ve kendile rine verilen “paşmaklık” veya “terlik 

parası” denilen hasların ka zancı ile sağlamışlardı. 

Elçiler kadın sultanlara hediye vermek için ade-

ta yarış yapıyorlardı. Çünkü haremin bu 

nüfuzlu kadınlarının, haremden idari 

yönetime yollayacağı bir not “Tuna 

Beyi’nin, pat riğin, metropolitin ve 

sancakbeyinin tayinini belirleye-

bilirdi”.18

19

Özellikle üç hasekinin 

Osmanlı Devlet yönetiminde 

oldukça etkili olduğu gö-

rülmüştür. Bunlardan 

ilki olan Hürrem 

Sultan gözde hase-

kiliği ile sarayda 
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oldukça önemli bir yer teşkil ediyordu. Adeta sul-

tanın danışmanlık görevini ifa ediyordu. Hürrem 

Sultan’ın Kanuni’nin seferleri sırasında ona yazdığı 

mektuplara bakılacak olursa, onun siyasete ne den-

li ka rıştığı ve padişahın başkentteki vekili gibi dav-

randığı ve hareket ettiği açıkça görülebilir. Hürrem, 

Sultan Süleyman’ın ilk salta nat yıllarında dahi 

siyasete karışmaktan geri durmamıştı. Pa dişaha 

yazdığı bir mektubunda Sadrazam İbrahim Paşa 

ile il gili daha önceden de söz ettiği belli olan bir 

soruna değinerek ve Sultan Süleyman’ın paşaya ni-

çin, kızgın olduğunu sorması üze rine oda cevaben: 

“Paşaya niçin kızgın olduğumu Allah izin ve rirse 

yine beraber olduğumuz bir sırada anlatırım” diye 

yazmıştı. Hürrem’in padişaha yazdığı mektuplarına 

bakıldığında içeriğin eşine duyduğu özlem, aile ha-

berleri, onlardan selamlar ve saray ile başkentte ki 

siyasi gelişmeler hakkında bilgiler olduğu görü lür. 

Sultan Süleyman’ın Doğu Seferi sırasında Hürrem, 

Barbaros Hayrettin Paşa’nın başarılı Tunus Deniz 

Seferlerinin haberlerini ona iletmişti. Sadrazamın 

ve diğer önemli devlet adamları padi şahla birlikte 

seferdeyken Hürrem Sultan, sarayda ve başkentte 

Sultan Süleyman’ın güvenilir haber 

kaynağı ve siyasi danışma-

nı gibi önemli rolleri 

üstlenmişti.20 Kanuni 

Sultan Süleyman, iki 

sevdiği yakını tarafından 

ku şatma altına alınmış, 

birbirlerinin nüfuz ala-

nı haline gelmişti. Bir 

yandan Hürrem, padi-

şahın kendisine daima 

yakın olması için çe-

şitli faaliyetlerde bu-

lunuyor, bir yandan 

İbrahim Paşa’da padi-

şaha olan yakınlığı ile 

bunun nimetlerinden 

yararlanıyor ve onun 

iti madını kaybetmek 

istemiyordu.21 Bu du-

rum açık bir mücadele nin 

başlayacağının sinyalini veriyordu. Nitekim Hürrem 

Sultan, kendi şehzadelerinden birini tahta geçir-

mek istediği için buna engel olabilecek tüm cephe-

lere karşı düşmanca bir tutum içerisine girmişti. 

Bu cephe lerden biride Sadrazam Damat İbrahim 

Paşa idi. Paşa, Valide Hafsa Sultan’a yakın bir isim 

ve Şehzade Mustafa’nın veliaht lığını destekleyen 

biriydi. Hürrem Sultan ise ilk gelini Mah-i Devran 

Kadın’ı her fırsatta koruyan ve onun oğlu Mustafa’yı 

destekleyen Hafsa Valide Sultan ile onlara destek ve-

ren Sadra zam İbrahim Paşa’ya karşı cephe almış ve 

ilk fırsatta İbrahim Paşa’dan kurtulmak istemişti. 

Ayrıca İbrahim Paşa’nın ikinci bir Süleyman gibi 

yani Padişah gibi davranmasına da kızıyor ve bu 

durum onu çıldırtıyordu.22 Zira Kanuni’nin tek göz-

desi olması gerekirdi ve bu tabii ki tarihin ünlü ka-

dını, entrika uz manı Hürrem Sultan olacaktı. Ancak 

Hürrem Sultan, İbrahim Paşa’nın düşürülmesi için 

onun hata yapması gerektiğine inanıyor, aksi du-

rumda ona karşı bir şey yapamayacağını biliyordu. 

Valide Hafsa Sultan’ın 1534’te ölmesi üzerine 

İbrahim Paşa en büyük destekçisini kay-

betmiş oluyordu. Hürrem Sultan’da 

kayınvalidesinin ölümü ile daha rahat 

hareket olanağı buluyor ve Sultan 

Süleyman’ı daha da avuçları-

nın içine almayı başarıyordu. 

İbrahim Paşa’ya karşı kini ise, 

hiç eksilmiyordu. Nihayet 

Hürrem, İbrahim Paşa’nın 

yapmasını beklediği hatalar 

zincirini gerçekleşiyordu. 

İbrahim Paşa, Defterdar 

İskender Çelebiyi öldürt-

müş, seferlerde bir pa-

dişah gibi davranmış 

hatta kendisini “serasker 

sultan” diye çağırtmıştı. 

Bu hatalar ve Hürrem 

Sultan’ın telkinleri ile 

Sultan Süleyman, eniş-

tesi, sadrazamı ve ne-

dimi İbrahim Paşa’dan 

so ğutmuş ve onun 1536 
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yılında idam emrini vermiş ve gece yarısı infazı ger-

çekleştirilmişti.23 Böylelikle Hürrem önemli bir raki-

binden kurtulmuş oluyordu.

Hürrem Sultan’ın çocuklarından birini tah-

ta geçirmek için oluşturacağı aile ittifakı için zemin 

hazırlanmıştı. Nitekim Sultan Süleyman’ın hanedan 

politikasında yaptığı değişikliklerde buna ayrı bir 

müsaade ve güç alanı oluşturuyordu. Osmanlı ha-

nedan politikasına göre: Hanedan üyeleri merkezden 

uzak tutuluyor ve böylece devlet işlerine müdahaleleri 

engelleniyordu. Ancak Sul tan Süleyman’ın Osmanlı 

geleneklerine aykırı tutumu neticesinde hanedan üye-

leri merkezde toplanmaya başlamıştı. Daha önce da-

mat vezirler sancaklara gönderilirken artık merkezde 

kalmaya ve devlet işlerine, padişaha müdahale etme-

ye başlamışlardı. Koçi Bey’e göre; damat vezirlerin 

sancaklarda bulunması hem o san cağın gelişmesini 

ve hem de korunmasını sağlıyordu. Bu politi kanın 

değişmesi ile beraber güçlü vezirler başkentte toplan-

maya başlamış ve diğer hanedan üyeleriyle birlikte 

bir müdahale hizbi oluşturmuşlardı.24 Bu değişimden 

yararlanmak isteyen Hürrem Sultan, ilk ola rak kızı 

Mihrimah ile Rüstem Paşa’yı evlendirmeyi başarmıştı. 

Ardından da damadını yüksek bir mevkiye getirip 

onun bu gücünden yararlanmaya çalışmıştı. 1544 

yılında Sadrazam Hadım Süley man Paşa, sarayda 

kubbe vezirlerinden Divane Hüsrev Paşa’ya hançer 

çekmişti. Hürrem’in aradığı firsat ayağına gelmiş 

ve sad razamı azlettirerek yerine damadı Rüstem 

Paşa’yı getirtmişti. Bu girişim Hürrem Sultan’ın 

İbrahim Paşa’nın katledilmesinden sonra ikinci za-

feri idi.25

Hürrem Sultan’dan sonra yönetimde etkili di-

ğer bir haseki de Safiye Sultan’dır. Safiye Sultan 

Venedik’li Baffo ailesinin güzel ve iyi yetiştirilmiş 

kızıdır. Babasının Korfu valiliği sırasında Adriyatik 

Denizi’nde korsanlar tarafından esir edimiştir26. 

Sultan Murat’ın devlet işlerine yönelik ilgisizliği, 

vurdumduy mazlığı ve Valide Nurbanu Sultan’ın ölümü, 

yönetim’in Safiye Haseki, kadın sultanlar ve saraydaki 

nüfuzlu kadınların eline geçme sine neden olmuştu. 

İstedikleri faaliyetleri gerçekleştiriyorlardı. Vezirleri is-

tekleri doğrultusunda azledip atayabiliyorlar, emek tar 

askerlere verilen tımarlan kendilerine paşmaklık ola-

rak tev cih ettirmeye çalışıyorlardı. III. Murat ise güzel 

cariyelerle meş gul oluyor, bu işveli kadınlardan kendi-

ni alamıyor, meydanı ise Safiye Sultan’a ve diğer kadın 

sultanlara bırakıyordu. Safiye Sul tan sarayın tek haki-

mesiydi. Canfeda Kadın ile Kaziye Kadın ve Yahudi Kira 

nüfuz sahibi olan bir diğer kadınlardı. Safiye Sultan sa-

rayda hâkimiyetini sağladıktan sonra III. Murat’ın zevk 

ve sefa dolu hayatına karışmamaya başlamıştı. Çünkü 

bu durum Safiye Sultan’ın tamamıyla işine gelmekte 

ve ona boş bir alan bırakmak taydı. Böylece Saray ta-

mamen Safiye Sultan ve kethüda kadınla rın eline geç-

mişti.27 Safiye Haseki Sultan, kocasının sevgisi ve ilgisi 

ile istedikle rini yapıyordu. Haremdeki ve dışarıdaki 

rüşvet elleri ile kendine altınlar, mücevherler, değerli 

taşlar toplatıyordu. Bir gün sarayda oldukça büyük bir 

rezalet oldu. Zülüflü baltacılardan Rıdvan Bey’in delaleti 

ile saraya iki parça kıymetli mücevher getiren Yahudi 

el mas tüccarı, haremde pazarlıklar uymayınca mücev-

herleri satamamış geri dönmeye çalışmış ancak, sarayda 

kaybolmuştu. Birkaç gün sonra birinci avludaki odun 

ambarında öldürülmüş olarak bu lundu. Cinayetten 

zülüflü baltacı Rıdvan Bey sorumlu tutuldu ve mücev-

herlerden biri üzerinden çıktı. Sadrazam Koca Sinan 

Paşa, ikinci parçanın nerede ve kimde olduğunu sor-

duğunda: Haremin nüfuzlu kadınlarınca desteklendiği 

açıkça görülmüş ve sadrazama pervasızca ve küstahça 

“ağzımı açtırmayın” cevabını vermişti. Bu olay Rıdvan 

Bey’in de Yahudi tüccarın akıbeti gibi öldürülmesi ile 

sonuçlandı. Bu olayla ilgili Safiye Haseki Sultan’ın adı 

temize çıkarılamamıştı. Bu olaylara bakacak olursak; 

III. Murat’ın kadınların etkisine açık ve iradesi güçlü 

olmayan kişiliği, hem Os manlı Devlet düzenine zarar 

verirken, hem de Osmanlının geri leme emareleri gös-

termesine neden olmuştur. Nurbanu Sultan amacına 

ulaşabilmek için birbirinden güzel cariyeleri oğlunun 

yatak odasına göndermiş ve onun aklını bu ka dınlar 

ile meşgul tutmaya çalışmıştı. III. Murat’ da validesi-

nin bu çabalarını boş çıkarmamış ve genç güzeller ile 

vaktini heba eden, eğlenceyle devleti yönetmeyi aklına 

getirmeyen bir padişaha dö nüşmüştü. Valide Nurbanu 

Sultan’ da oğlunu Safiye Sultan’dan uzak tutmak için 

yoğun çabalara dalmış ve devlet işlerine bak mayı 

bile aklına getirmemişti. Bu teşebbüsleri hem oğlunu 
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hem de kendisini, devlet yönetiminden uzak bırakmış 

ve memleket yö netimi deneyimli devlet adamı Sokullu 

Mehmet Paşa’ ya kalmıştı. Ancak buda uzun sürmemiş 

Sokullu, Safiye Sultan ve onun ittifa kının tertiplediği 

suikastla 1579’da öldürülmüştü.28

Sokullu’nun öldürülmesinden sonra bir türlü is-

tikrar sağla namamış ve sırayla Semiz Ahmet Paşa(18 

Ekim 1579-28 Nisan 15807 6 ay, 16 gün), Lala Kara 

Mustafa Paşa( 28 Nisan 1580-7 Ağustos 1580/3 ay, 9 

gün)29, Koca Sinan Paşa ve Kanijeli Siyavuş Paşa sadra-

zamlığa getirilmişlerdi. Görüldüğü üzere Sadrazamlar 

oldukça kısa süreler görev yapmaya başlamıştı. Bunun 

en büyük nedeni ise, sadrazamlık mührünü ele geçir-

mek veya elinde tut manın Valide Nurbanu ve Haseki 

Safiye’nin gönlünün ve kesesi nin hoş tutulmasına bağ-

lı olması idi. Yani sadrazamlık mührünü eline alacak 

kişinin servetinin oldukça büyük olması gerekiyordu. 

Aksi durumda ya mührü ele geçiremez ya da mühür 

kısa süre kendisinde kalırdı30. Örneğin Nurbanu Valide 

Sultan, III. Murat’ın kız kardeşinin eşi Siyavuş Paşa’yı 

destekliyordu. Safiye Haseki Sultan ise, Siya vuş Paşa’yı 

oğlu Mehmet’i veliahtlıktan uzaklaştırmak ve Paşa’nın 

Padişah’ın sevgili kız kardeşinden olan iki oğlunu taht 

varisi yap mak için çalışmakla suçluyordu31. Böylece 

Siyavuş Paşa’nın ik tidarını devirmeye çalışıyordu. 

Nihayet Valide Nurbanu Sultan 1582’de ölüyor ve 

Kanijeli Siyavuş Paşa en büyük destekçisini kaybedi-

yordu. Safiye Sultan’da desteksiz kalan Paşa’yı iktidar-

dan düşürmeyi başarıyordu. Yerine İş başına geçen 

Özdemiroğlu Osman Paşa (1584) is tediğine zeamet 

verdiriyor, saray kadınları da arzu ettiklerine “zem-

bil tımarlan” ihsan ediyorlardı. Osmanlı Devleti için or-

duda yiğitlik, kahramanlık edenlere verilecek tımarlar, 

artık saray dil sizlerine, harem çengilerine verilmeye 

başlanmış, kadınlara sü rekli paşmaklıklar bağlanarak 

yolsuzluk ve rüşvet akıl almaz bo yutlara ulaşmıştı. Bu 

haksızlıklar devletin en önemli ve güvenilir kurumun-

da (sadrazamlık) da bozulmalara yol açmıştı32.

Bu arada elini güçlendirmeyi amaçlayan Safiye 

Sultan, kızı Ayşe Sultan’ı Mısır Valisi İbrahim Paşa ile 

evlendirmişti. Mısır Valisi İbrahim Paşa valilik görevi 

boyunca oldukça güçlenmiş ve ha zinesi altınlar ile 

dolmuştu. Servetinin bir anda artışı onun eya leti 

soyarcasına para ve mal toplatması ile yorumlan-

mıştı. Zira bu paraları Mısır’daki Memlûk zenginle-

rinden toplamıştı. İbra him Paşa daha önce Sultan III. 

Murat’ın kızı Ayşe Sultan ile ni şanlanmıştı. 9 Haziran 

1586 yılında düğünleri yapılması için İb rahim Paşa 

İstanbul’a gelmiş ve yanında ise kayınvalidesi Safiye 

Sultan’a ve nişanlısı Ayşe Sultan’a oldukça pahalı hedi-

yeler getir mişti. Bu hediyeler içerisinde kalın altın lev-

haların birleştirilmesi ile oluşturulmuş saltanat tahtı 

vardı ki, yapımına seksen bin altın harcanmıştı. Bu 

hediyenin yanı sıra İbrahim Paşa’nın hediyeleri ara-

sında iki milyon küsur altın ve 117 köle ile 63 Arap atı, 

bir fil, bir zürafa, mücevherler, değerli kumaşlarda bu-

nuyordu. Ayşe Sul tan’ a babası Sultan III. Murat, çeyiz 

olarak üç yüz bin altın ver mişti, Bu zamana dek sultan 

kızlarına yüz binden fazla altın veril memişti. Bu evliliğin 

gerçekleşmesi ile birlikte Safiye Sultan hem zengin hem 

nüfuzlu hem de güçlü bir Paşa’yı damat edinmiş ve eli-

ni güçlendirmişti33. Daha sonra bu damadını sadrazam-

lık ma kamına çıkaracak ve onun en büyük kollayıcısı 

olacaktır.

III. Murat’ın ölümünün ardından tahta geçen III. 

Mehmet, iradeyi büyük bir ölçüde Validesi Safiye Sultan 

ile paylaşmış veya ona bırakmıştı. Valide Sultan’da 

bundan istifade ederek istediği kişiyi sadrazamlığa ge-

tirtmiş ve istemediğini de bu mevkiden az lettirmişti. 

Bu sebeple dönem içerisinde on bir sadrazam gö-

rev başına gelmişti. Böylece bir istikrarsızlık ortamı 

oluşmuş, uzun sürede bu istikrar yakalanamamıştı. 
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Sarayda baş gösteren bu is tikrarsız ortam dışarıya 

da yansımış ve yeniçeri ve sipahilerin başını çekti-

ği bir dizi ayaklanma baş göstermişti. Ayrıca asker ler, 

ağır vergiler altında ezilmiş ve varını yoğunu yitirmiş 

köylü leri de rüşvetçi devlet adamlarına ve köylüleri 

ezen tımar sahip lerine karşı kışkırtarak kendi safla-

rına çekmişlerdi. Bu şekilde gerçekleşen oluşumlar 

hemen sonrasında “Celali İsyanları” ola rak kendini 

gösterecekti34.

Hâkimiyeti büyük ölçüde ele geçiren Valide Safiye 

Sultan’ın, oğlu ile birlikte siyasette kullandığı kişi-

ler: Hoca Sadeddin Efendi, Sinan Paşa, Ferhat Paşa, 

Çağalazade ve Yemişçi Hasan Paşa idi. Sözde yöne-

tim bu kişiler eliyle yürütülüyordu. Gerçekte ise, Sa-

fiye Sultan’ın onayı olmadan bir şey yapılamıyordu. 

Padişah III. Mehmet de validesinin sözünden çıkmıyor-

du. Böylece Osmanlı Devleti’nde tek hâkimiyet mer-

cii artık Safiye Valide Sultan ol muştu. III. Mehmet’in 

nüfuz sahibi Hocası Sadeddin Efendi bil gili olmasının 

yanında hırslı biri idi. Hoca Sadeddin bütün güçlü 

nüfuzunu Valide Safiye Sultan sayesinde sürdürüyor-

du. Zaten tüm devlet adamları nüfuz kazanmak için 

Safiye Sultan’ın des teğine ihtiyaç duyuyorlardı35. Hatta 

“Kadınlara danışılarak dev let yönetilemez” diyen Koca 

Sinan Paşa, bu görüşünün tam tersi bir tavır sergilemiş 

ve devletin en üst ikinci makamı olan sadrazamlıkta 

kalabilmek veya tekrar geri kazanabilmek için pek çok 

defa Safiye Valide Sultan’a danışmak ve ondan yardım 

talep et mek zorunda kalmıştı36. Valide Safiye Sultan ve-

zirler arasındaki mücadelelerden ustalıkla yararlanma-

sını bilmişti. Vezirler arası çatışmaya büyük bir ör-

nek teşkil eden bir olayda şu şekilde cereyan etmişti: 

Ferhat Paşa, dördüncü kez ik tidara yani sadrazamlığa 

gelmek isteyen Koca Sinan Paşa tarafından tuzağa 

düşürülmüş ve İstanbul’a geldiğinde idam edile ceği 

haberini almıştı. Bunun üzerine Ferhat Paşa, Valide 

Safiye Sultan’a hediyeler göndererek onun yardımı-

nı talep etmişti. He diyeleri kabul eden Valide Sultan, 

Ferhat Paşa için oğlu III. Meh met nezdinde girişimlerde 

bulunmasına rağmen başarılı olamamış ve Ferhat Paşa 

idam edilmişti. İdam mahkûmundan dahi rüşvet alan 

Valide Sultan’ın ne denli rüşvet batağına düştüğü, bu 

olayla da kendini göstermişti37.

Nurbanu Ve Safiye Sultan’ın dış politikaya 

müdahaleleri de söz konusudur. 16. yüzyıla ka-

dar saray dışı aktif bir diplomatik faaliyet gösteren 

gerek şeh zadeler gerekse Osmanlı Sarayı kadınları 

bu dönemden sonra saraya kapanmakla birlikte 

diplomatik faaliyetlerini mektup lar ve hediyeler 

vasıtası ile yapmaya başlamışlardı. Ayrıca Av rupa 

elçilerinin 16. yüzyıldan sonra İstanbul’da daha 

düzenli bulunmaları ve adeta büyükelçilikler gibi 

çalışmaları Osmanlı Saray kadınları için diplomatik 

bir saha yaratıyordu. Bu elçiler vasıtası ile Avrupalı 

krallar ve kraliçelerle diplomatik ilişkiler kurabil-

mişlerdi. Osmanlı Saray kadınlarının bu diplomatik 

fa aliyetlerinin en önemli özelliği de yanlı olmasıydı. 

Kölelikten, cariyeliğe, cariyelikten hanım sultanlığa 

yükselen Rum, Yahudi, Venedikli vs. Osmanlı nüfuz-

lu kadınları eski ırkdaşlarının, din daşlarının lehinde 

dış politika izleyebilmekteydiler38.

Kösem Sultan, “Kösem” adını tüysüz olduğun-

dan alan Mahpeyker Sultan’dır. Bir Rum ya da 

Bosnalı papazın kızı olduğu rivayet edilir39. Kösem 

Sultan’ın Osmanlı veraset sistemine müdahalesi de 

söz edilmesi gereken bir husustur. Kösem Sultan, 

kocası Sultan I. Ahmet’in ölümünün ardından bü-

yük bir endişeye ka pıldı. Osmanlı geleneğine ve 

kanununa göre ölen padişahın oğlu, tahta geçerdi. 

Bu Kösem Sultan için bir sorun teşkil etmi yordu. 

Ancak, Kösem Sultan’ın oğullan IV. Murat, İbrahim 

ve Ka sım henüz küçük yaşta idiler ve Kanuni’den 

sonraki padişahlar en büyük oğlu tahta geçirme 

gibi bir tutum takınmışlar ve bunu bir usul haline 

getirmişlerdi. Tüm bu nedenlerden dolayı Kösem 

Sul tan, şu düşünceye kapılmıştı: I.Ahmet’in oğul-

ları arasında en bü yük olan Mahfiruz Sultan’dan 

olma Şehzade Osman (14 yaşında) tahta geçecek 

ve Kösem Sultan’dan olma diğer şehzade kardeşle-

rini katledecekti40. Ayrıca Şehzade Osman ile birlikte 

annesi Mah firuz Sultan’da kariyerinin en üst nokta-

sına gelecek ve iktidarını sürdürecekti. Mahpeyker 

önemli bir rakibesi olan ancak, kendisi gibi iktidar 

hırsı ile yanmayan Mahfiruz’u nasıl saf dışı bıraka-

bilirdi? Bütün bunları kafasında tasavvur eden 

Mahpeyker Sul tan, akli zayıflığı ile bilinen Sultan 

I. Ahmet’in kardeşi Şehzade Mustafa’yı tahta geçir-
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terek, Osmanlı veraset usulünde “Ekber ve Erşed” 

sistemini ortaya koyarak köklü bir değişim oluş-

turacak, böylece amacına ulaşacaktı. Düşüncesine 

göre; Mustafa hastalık lıydı ve bu durumda olan 

padişah, çok da fazla saltanatta kalama yacak ve bu 

süre zarfında Kösem, diğer şehzadeleri (Osman ile 

Mehmet) bertaraf ederek kendi oğullarına salta-

nat yolunu açacaktı ki, bunu büyük kayınvalidesi 

Hürrem Sultan’ın yapabildi ğini biliyordu. Ayrıca 

Mustafa’nın annesi de Mahpeyker için ko lay lok-

ma niteliğindeydi. Mustafa’nın validesi, saltanat 

hırsı ile yanan, merhametsiz olduğu nispette akıl-

sız bir kadındı. O da oğ lunun tahta geçmesine pek 

tabi sevinecekti. Planını uygulamaya koydu ve ilk 

önce Şehzade Mustafa’nın Eski Saray’da yaşamak 

zorunda kalan validesine haber göndererek ona, 

oğlunun Os manlı hanedanın en yaşlı erkeği oldu-

ğunu hatırlatarak, Şehzade Mustafa’nın tahta geç-

mesi gerektiğini bildirdi. Kösem servetini nüfuz 

kazanmaya adayan bir kadın sultandı bu sebeple 

devletin ileri gelenlerinden oluşan bir taraftar gu-

rubu da vardı ve bu gu rubu da kullanarak Şehzade 

Mustafa’yı tahta geçirmeyi başardı41. 

I. Mustafa’yı tahta geçirmeyi, Sadrazam Halil 

Paşa’nın o sırada İran Seferi’nde olmasından yarar-

lanarak (Halil Paşa eğer İstanbul’da olsaydı genç 

olmasına rağmen Şehzade Osman’ı tahta geçirebi-

lirdi) başarmıştı. Böylece Osmanlı veraset usulünde 

radikal bir değişim yaşanmıştı42.

Sultan İbrahim’in kadınlara düşkünlüğü o kadar 

büyüktü ki hasekileri durmadan artıyordu. İkinci 

haseki olarak Muazzez Sultan’ı seçmişti. Bu kadın 

Şehzade Ahmet’i 1643 yılında doğur muştu. Dilaşub 

Sultan, Sultan İbrahim’in kadınları arasında üçüncü 

hasekisi ve oğlu Şehzade Süleyman’ın annesi idi. Saf 

ve meczup bir kadın olarak tanınırdı. Ayşe Sultan’da, 

Sultan İbrahim’in ka dınları arasına 1644(1056) yılın-

da girmiş ve padişahın dördüncü hasekisi olmuştu43. 

Sarayda artık Sultan İbrahim’in nüfuzundan çok, 

Valide Kösem Sultan ve Hasekiler ile Cinci Hoca’nın 

nüfuzu göze çarpı yordu. Sultan İbrahim’in ebesi-

nin damadı İbrahim Efendi def terdar olmuş, Sultan 

Murat’ın dadısının kocası Eyüp Paşa Mısır Eyaletine 

atanmıştı. Kadınlar artık saraya hâkim olmuş, dile-

diklerini diledikleri yere getiriyorlar, istemedikle-

rini azlediyor lardı. Sultan İbrahim’in musahibesi 

Şekerpare, kethüdası Musa Ağa’yı evvela tersane emi-

ni, sonrada yeniçeri ağası yaptırmıştı. Hasekiler ise 

istediklerini kadılıklara bile getirirdi. Bu kadınların li-

derliğini ve başkanlığını Kösem Valide Sultan yapardı. 

Kösem, bazen Cinci Hoca ile güçlerini birleştirerek ve 

idamları dahi ön leyebilecek bir nüfuz elde edebilirdi. 

Sarayın çok nüfuzlu olma yan kadınları bile istedikle-

rini yerine getirebilirdi. Sarayın çama şırcı kadını dahi 

nüfuz kazanmıştı. Sultan İbrahim ise bu kadın nüfu-

zu arasında yaşar, onlara mani olmaz/olamaz ya da 

olmak istemez ve isteklerini yerine getirirdi. Hasekisi 

Turhan Sultan’ın kardeşi Yusuf’a ihsanlarda bulun-

muş, ona saray tahsis ederek sa rayın önemli simaları 

arasına sokmuştur. Kadınlarından üçüncü hasekisine 

Bolu Sancağını, beşinci hasekisine Hamit Sancağını, 

altıncı hasekisine Niğbolu Sancağını ve yedinci hase-

kisine Şam Sancağını paşmaklık olarak ihsan etmişti. 

Bu nedenle hasekilerin serveti artmaya ve buna paralel 

olarak da nüfuzları çoğalmaya başlamıştı44. Ayrıca zen-

ginliklerini arttırmak amacı ile rüşvetlere dahi bulaş-

mışlardı.

Osmanlı’da kadınların kuruluşundan yıkılışına 

kadar yönetimde etkilerinden söz edilebilir. Ancak 

bu etki özellikle 16 yüzyılda ve devamında artarak 

devam etmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz üç haseki dı-

şında da birçok haseki devlet yönetiminde etkili ol-

muştur. Ancak bu etki bu üç hasekinin şahsında so-

mutlaşmıştır.

Kadınlar; yolsuzluk, rüşvet, adanı kayırma, mev-

ki satma, alma, mansıp temin etme, hısım ve akra-

bayı mansıba kayırma gibi faaliyetlerde bulunmuş ve 

devlet işlerini ellerine geçirmişlerdi. Bu kadın idaresi 

ve hükümranlığı döneminde nüfuzlu sa ray kadınları, 

bir mansıptan daha fazla rüşvet ve daha fazla para ka-

zanabilmek için Sancakbeylerini, Kadıları, Valileri bir 

yerden bir yere, bir mevkiden diğer mevkiye kaydırmış-
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lardı. Böylece bir valilik makamını satın alan kişi orada 

fazla tutulmuyor, böylece tekrar boşalan makam, bir 

kez daha rüşvetle satılabiliyordu. Mevkileri satın alan-

lar da verdikleri rüşveti, görev aldıkları bölge halkının 

paralarını ağır vergilerle gasp ederek, onları ezerek 

çıkarmaya çalışıyorlardı.

Öte yandan kadınlar arasındaki iktidar çatışması 

da devletin kaderini doğrudan etkilemiştir. Bunun en 

bariz örneği bu entrikalar sonucu katledilen Şehzade 

Mustafa’dır. Padişah olmaya ehil olan Mustafa’nın katli 

yerine daha zayıf karakterde bir padişahın geçmesine 

neden olmuş ve bu aşamadan sonra da devletin kaderi 

başka yönde çizilmiştir.
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AİLE KONUTU ŞERHİ 
1 2

A ile konutu kavramı; 4721 Sayılı Türk Medeni 

Kanunu ile yürürlüğe girmiştir. Aile konutu 

Medeni Kanun içinde hem aile hukuku hem de 

miras hukukuna ilişkin hükümlerinde yer almış 

bir kavramdır. Hukukumuza yeni girmiş olan bu 

kavram Kanunda tanımlanmamıştır. TMK m. 194 

hükmünün gerekçesinde aile konutu “eşlerin bü-

tün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşantısına 

buna göre yön verdiği acı ve tatlı günleri içinde ya-

şadığı anılarla dolu mekân” olarak ifade edilmiştir3.  

Aile konutu, TMK’ nın Aile hukuku başlıklı 

ikinci kitabının evlilik hukuku konulu birinci kıs-

mının evliliğin genel hükümlerine ilişkin üçüncü 

bölümünde “Aile Konutu” kenar başlığını taşıyan 

m. 194 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir:  

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulun-

madıkça aile konutu ile ilgili kira sözleş-

mesini feshedemez aile konutunu devre-

demez veya aile konutu üzerin-

deki haklarını sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan 

veya haklı bir 

sebep olmadan 

kendisine rıza 

verilmeyen eş 

hâkimin mü-

daha l e s i n i 

isteyebilir. 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın 

maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili ge-

rekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteye-

bilir. 

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağ-

lanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş kiralayana 

yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir 

ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen so-

rumlu olur”.   

Aile konutu kavramının Türk Medeni Kanunun-

da tanımlanmadığı görülmektedir. 

Doktrinde ise aile konutuna ilişkin birden faz-

la tanımın yapıldığı görülmektedir. Bir tanıma göre 

aile konutu4, “Eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve 

varsa çocukları ile birlikte eylemli olarak içinde 

yaşadıkları ortak konut” tur. 

İkinci bir tanıma göre aile konutu5 

“Resmen evli olan karı kocanın 

birlikte yaşadıkları ortak ko-

nut ”tur.

Başka bir tanıma göre aile 

konutu6 “Türk toplu-

mu ve aile yapısında 

özel bir önem taşı-

yan, ka-

dın eşin 

çocukları 
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ile birlikte sığındığı bütün yaşam faaliyetlerini ger-

çekleştirdiği, acı ve tatlı günlerin içinde yaşandığı 

sahip olmak için eşlerin uzun yıllar boyunca çalışıp 

çabaladıkları mekândır”.

Bir diğer tanıma göre aile konutu7 “eşlerin ortak 

yaşamlarının merkezini oluşturan, iradelerine uy-

gun olarak sürekli bir şekilde birlikte yaşamalarına 

hizmet eden oturma yeridir”.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 

11.06.2002 tarihinde çıkarılan 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu konulu ve 2002/7 Nolu genelgede 

aile konutu “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini ger-

çekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullan-

dıkları mekânlar” olarak ifade edilmiştir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda ise aile 

konutu8 “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçek-

leştirdikleri acı, tatlı günlerini yaşadıkları, yaşam 

faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları mekân” olarak ta-

nımlanmıştır.

Doktrindeki bu tanımlamalardan yola çıkarak 

aile konutu şerhini “4721 Sayılı Türk Medeni Kanu-

nun belirlediği şekil olan resmi şekilde evlenen eşle-

rin bütün yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri 

ve yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları yer” ola-

rak tanımlanabilecektir. 

Doktrinde aile konutu kavramının unsurları ko-

nusunda farklı ayrımlar yapılmaktadır9.  

TMK m. 185/1’e göre evlilik birliği sadece evlen-

me ile kurulur. Evliliğin genel hükümleri arasında 

yer alan aile konutuna ilişkin hükümlerin uygula-

nabilir olması için de eşler arasında geçerli bir evli-

lik birliği kurulmuş olmalıdır.

Hukuken evli olmayan bir erkek ile kadının 

birlikteliklerini sürdürdükleri konut aile konutu 

olarak kabul edilemez10. “Aile konutu” kavramının 

nitelendirilmesinde yer alan “aile” yasal bir evlilik 

birliği ile oluşturulan ailedir. Bu nedenle evli ol-

mayan bir kişinin başkaları ile birlikte oturduğu ve 

kullandığı konutlar, kanun tarafından koruma altı-

na alınan TMK m. 194 anlamında bir “aile konutu” 

sayılmayacaktır11.

TMK m. 186/1’e göre eşler oturacakları konutu 

beraberce seçerler. Bu kural m. 185/3’te yer bulan 

eşlerin birlikte yaşama zorunluluğunun bir uzantısı 

niteliğindedir.

Eşler oturacakları konutu aynı anda beraber seç-

mek zorunda değildir. Bir eş tarafından aile konutu 

olarak seçilen yer de diğer eş tarafından aile konutu 

olarak kabul edilebilir. 

Ailenin günlük yaşam faaliyetlerini düzenli ola-

rak içerisinde gerçekleştirdikleri, aile yaşamının 

odak noktası olarak belirledikleri ve fiilen kullan-

dıkları konut aile yaşamının yoğunlaştığı konuttur.

Aile konutu kural olarak tek bir konuttur12. Ai-

lenin yazlık, kışlık, dağ evi gibi bazı faaliyetlerini 

yürüttüğü ve sadece belirli dönemler için oturduğu 

yerler aile konutu olarak kabul edilmemektedir. 

Aile konutunun şerhine TMK m. 194/3’de yer 

verilmiştir. Buna göre, aile konutu olarak özgülenen 

taşınmazın maliki olmayan eş bu konutun, aile ko-

nutu olarak kullanıldığına, dolayısıyla, bu konutla 

ilgili hukuki işlemlerin, ancak kendisinin rızasıyla 

geçerli olarak yapılabileceğine ilişkin şerhin tapu 

siciline işlenmesini talep edebilir13. Bu madde eşler 

arasındaki mal rejimi ne olursa olsun uygulanabile-

cek bir hukuk kuralıdır14.

TMK m. 194/3 hükmü ile aile konutu üzerinde 

hak sahibi olmayan eşe kanundan doğan bir şerh 

yetkisi tanınmaktadır. Bu şerh ile birlikte malik ol-
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mayan eş, üzerine şerh düşülen konutun, aile ko-

nutu olarak kullanıldığına, bu sebeple söz konusu 

konutla ilgili olarak yapılacak kanunda yazılı huku-

ki işlemlerin, ancak kendisinin rızasıyla geçerli ola-

rak yapılabileceğine dair kayıt düşmüş olmaktadır.

Bir eşin tek yanlı beyanı ile şerh koydurma yetki-

si mevcuttur. Bu nedenle tapu dairesi bu şerhi koy-

mak zorundadır. Zira aile konutu şerhi, şerhin var-

lığı dışında var olan aile konutunun korunmasına 

ilişkin açıklayıcı bir şerhtir. Tapu dairesinde evliliği 

kanıtlayan belge ve yerleşim yeri belgesi verilmesi 

yeterli olacaktır. Taşınmaz malın aile konutu olup 

olmadığı yönünde eşler arasında çekişme varsa, aile 

konutu gibi evlilik birliğine ilişkin önemli bir konu-

da uyuşmazlığa düşüldüğünden, eşler ayrı ayrı veya 

birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler. Bu du-

rumda hâkim, taraf teşkili yaparak istemi duruşmalı 

incelemeli, eşlerin gösterecekleri kanıtları toplamalı 

ve sonucuna göre karar vermelidir.

Malik olmayan eşin, TMK m. 194/3 gereği aile 

konutu şerhini tapuya düşebilmesi için, aile konu-

tunun maliki olan kişi ile resmi nikâhlı evli olduğu-

na dair belge (evlilik cüzdanı veya evlilik birliğinin 

devam ettiğini kanıtlayan aile nüfus kaydı örneği), 

konutun aile konutu olduğuna dair belge (muhtar 

veya apartman yöneticisinden alınacak imzalı bel-

ge) ile tapuya başvurması gerekir. Kanundan doğan 

bir talep hakkı olması dolayısıyla bir mahkeme ka-

rarı ya da hak sahibi eşin kendisine vereceği şerh 

yetkisine gerek olmaksızın, şerh yetkisi sahibi eş tek 

başına tapu dairelerinde aile konutu şerhini kaydet-

tirebilecektir.

Aile konutu şerhi evlilik devam ettiği sürece ge-

çerlidir. Diğer bir deyişle aile konutuna ilişkin TMK 

m. 194 hükmü evlilik devam ettiği sürece aktif olan 

bir hükümdür.

Aile konutu şerhi evlilik birliğinin devamı sü-

resince geçerli olduğundan, evlilik birliğinin sona 

ermesinden sonra, evlilik birliği süresince aile ko-

nutu olarak kullanılan konut üzerinde aile konutu 

şerhi konulamaz. Evlilik birliğinin sona ermesinden 

sonra aile konutu şerhine ilişkin talepler bu nedenle 

kabul edilmeyecektir.

TMK m. 194’ün tasarı haline getirilmesindeki 

hazırlık çalışmaları esnasında, İsviçre’deki kaynak 

ZGB 169’da bulunmayan m. 194/3 hükmüne yer 

verilmiştir. Bu hükme göre “Aile konutu olarak öz-

gülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu 

kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini 

isteyebilir.” Bu hükümle birlikte Türk Hukukuna 

“Aile konutu şerhi” diye yeni bir kurum girmiş-

tir. Şerhin hukuki niteliği konusunda herhangi bir 

bilgi, madde ve gerekçesinde yer almadığından bu 

fıkranın kanuna koyuluş amacı ve bunun uygula-

madaki görünümü doktrinde tartışılmıştır.

Şerhin etkisinin ne olduğunun önemi, taşınmaza 

ilişkin tasarruf işlemlerinin yapılmasını engelleyip 

engellemeyeceği ve tapu sicilinde şerhin bulunma-

ması halinde üçüncü kişinin iyi niyetinin korunup 

korunmayacağı noktasında ortaya çıkmaktadır.

TMK m. 1010/son’a göre, tasarruf yetkisi kısıtla-

maları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan 

kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. 

Bu şerhler kural olarak malikin tasarruflarını fiilen 

engellemez. Sadece, tasarruf yetkisi kısıtlamasının, 

taşınmaz üzerinde sonradan ayni hak kazanacak 

olan kişilere karşı ileri sürülebilmesini sağlar.

-

-
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Aile konutu şerhi, malik olmayan eşin rızası 

dışında tapu sicilinde işlem yapılmasını engeller. 

Tapu sicilinde TMK m. 194/1 anlamında işlem ya-

pılması gereken bir durumun mevcudiyeti halinde 

tapu memuru, tapu üzerinde aile konutu şerhi var-

sa diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, söz konusu 

işlemi yapmamalıdır. Nitekim TMK m. 1015 gereği, 

tapu memurunun istemde bulunan kişinin tasarruf 

yetkisinin bulunup bulunmadığını inceleme yetki-

si vardır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

2002/7 Nolu genelgesine göre de, üzerinde aile ko-

nutu şerhi bulunan taşınmazlarda, diğer eşin rızası 

sağlanmadıkça, hiçbir tasarruf işlemi yapılamaz. Bu 

sebeple tapuya düşülen aile konutu şerhi, tapu sici-

linin, diğer eşin açık rızasının bulunmadığı durum-

larda hak sahibi eşin işlemlerine kapatır.

Diğer eşin rızası alınmaksızın, aile konutuna iliş-

kin bir hukuki işlemle birlikte, o taşınmaz üzerinde 

ayni hak kazanan kişilerin iyi niyetinin korunup ko-

runmayacağı hususudur. Türk doktrininde yaşanan 

görüş ayrılığı, tapu sicilinde “aile konutudur” şerhi 

bulunmayan bir taşınmazda, bunun aile konutu ol-

duğunu bilmeden satın alan ve adına tescil yapan 

kişinin iyi niyetinin TMK m. 1023 gereğince koru-

nup korunmayacağı noktasında ortaya çıkmaktadır.

Bir görüşe15 göre, TMK m. 194/3’te, aile konu-

tu şerhinden söz edilmekte ise de burada bir şerh 

değil, ancak bir “beyan”dan söz edilebilir. Çünkü 

burada eşler için ne bir ehliyet sınırlaması ne de 

kanundan doğan tasarruf yetkisi sınırlaması getiril-

miştir. Burada var olan BK m. 19 anlamında yasak 

işlemdir. Bunun sonucunda doğacak yaptırım ise 

askıda hükümsüzlük olacaktır. Bu nedenle şerh adı 

verilen yazım yapılmamış olsa dahi, aile konutunu 

malik olan eşten diğer eşin rızası olmaksızın dev-

ralan kişi mülkiyeti kazanamaz. Burada devralanın 

iyi niyetine bakılmaz. Tescil yolsuz ancak askıdadır. 

Aslında bir “beyan” olan ancak şerh denilen yazı-

mın etkisi, tapudaki bu yolsuz tescile güvenerek 

mülkiyeti derhal kazanacak olan ( eşle yapılan işle-

min tarafı olmayan) üçüncü kişinin iyi niyet iddia-

sını önlemeye yöneliktir.

Doktrinde üçüncü kişinin iyi niyetinin korun-

ması gerektiği düşüncesinde olan bir görüşe16 göre 

TMK m. 194/3 hükmünün konuluş amacı, “hukuki 

işlem güvenliğinin korunması ”dır. Bu şerh olanağı 

üçüncü kişilerin iyi niyetle ayni hak kazanmalarının 

engellemek amacıyla kabul edilmiştir. Söz konusu 

madde, TMK m. 1023’deki tapuya güven ilkesinin 

bir istisnasını oluşturmaz. Kanun koyucunun böy-

le bir amacı olsaydı, şerh olanağına ilişkin üçüncü 

fıkrayı kabul etmezdi. Bu nedenle üçüncü kişinin 

(işlem tarafı olan üçüncü kişi), üzerinde ayni hak 

kazandığı taşınmazın, aile konutu olmadığına iliş-

kin iyi niyeti, m. 1023 gereği korunmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 04.10.2006 ta-

rih ve 2006/2-591 E., 2006/624 K. sayılı kararın-

da  TMK m. 194/3’te düzenlenen şerh olanağı ile 

tapuya güven ilkesine bir istisna getirilmediğini, 

aile konutu üzerinde şerh bulunmayan durumlar-

da işlem tarafı iyi niyetli üçüncü kişinin ayni hak 

kazanımının TMK’nın m. 1023’e göre korunacağını 

belirtmektedir. Bu karar ile YHGK açıkça hak sahibi 

eş ile işlem yapan üçüncü kişinin iyi niyetli olması 

durumunda bu kazanımının korunacağını, bunun 

da TMK m. 1023 gereği olduğunu belirtmektedir. 
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Bir konut, unsurlarının varlığı halinde aile ko-

nutu niteliğini kendiliğinden kazanır. Bu niteliğin 

varlığı TMK m. 194/3’teki şerhin varlığına bağlı 

değildir. Unsurları mevcut ise tapuda şerh düşül-

memiş olsa bile bu konutun aile konutu niteliği 

mevcuttur. TMK m. 194/3’teki şerh de bu nedenle 

açıklayıcı bir şerhtir. O nedenle m. 194/1’in uygu-

lanabilirliği şerhin varlığına bağlı kılınamaz. Tapuya 

şerh düşülmediği durumda işlem tarafının konutun 

aile konutu niteliğini bilmediğini iddia ederek TMK 

m. 1023’e göre kazanımda bulunacağını kabul et-

mek emredici hüküm olan m. 194/1’in yokluğu 

sonucunu doğurur ki bu da kanunun koruma ama-

cına aykırıdır.
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“Dünyanın en tehlikeli adamı, sadece hukuk bilen hukukçudur…”

N esep olgusu tarih 

boyunca insanların 

ve hukukun çok büyük ilgi, 

merak ve kader çizgisinde 

bulunmuştur. Nesep ve aile 

kavramları aynı bütünün 

değişik yüzleridir. Biri diğe-

rinden ayrı düşünülemez. 

Neslin sağlıklı bir şekilde 

sürmesinin yegâne yolu 

olan ve nesep olgusuna meşruiyetini kazandıran 

aile, medeni hukuk, tarih ve toplum bilim açısın-

dan, her zaman için çok büyük bir önem taşımıştır. 

Bu yapı toplumsal hayatın idamesi için son derece 

elzemdir. Bunun içindir ki her devirde aile yapı-

sı devletler tarafından özel bir himaye görmüştür. 

Aile yapısının taşıdığı büyük önem ve değer so-

nucu hukuk sistemleri esas olarak evlilik içi nesep 

ilişkilerini düzenlemişlerdir. Bu yüzden evlilik içi 

doğumlarda nesep ilişkileri yönünden herhangi bir 

mesele yaşanmaz.

Evlilik dışı ilişki sonucunda meydana gelen do-

ğumlarda nesep ilişkisi çetin bir mesele olarak ken-

disini gösterir. Baba ya çocuğunu kabul eder fakat 

hukuk sistemleri bu kabule cevaz vermez, ya da 

baba çocuğu kabul etmez bu defa da çocuğun ve 

ananın hak ve menfaatlerinin korunması yönünde 

uzun ve yorucu bir hukuk mücadelesi başlar.  

Bireyin biyolojik, iktisadi 

ve sosyal varlığıyla ve varlık 

değerleriyle çok yakından 

ilgili olan nesep hukukuna, 

hukuk tarihinde de, bütün 

toplumlar tarafından çok bü-

yük bir önem ve yer verildiği-

ni de bu çalışmamız esnasın-

da görmüş bulunmaktayız. 

Olaya tarihi gelişim içe-

risinde bakıldığında ve hatta 

bugünde bu olgunun taraflar arasında büyük bir 

gerilim, çetin bir mesele ve trajediye dönüşme ka-

rakterini koruduğu görülmektedir.

Günümüzde olduğu gibi tarihte de bu olgunun 

çok çeşitli şekillerde değerlendirildiği, yeknesak ve 

müstakar bir çizgiye kavuşmadığı gözlemlenmiştir.                                              

Bu döneme ilişkin fazla bir bilgi yoktur. Ancak 

aile kurumuna son derece önem verildiği anlaşıl-

maktadır1.

M.Ö. 220’den M.S. 553 yılına kadar ki dönemi 

kapsar. Çok eşliliğin (poligami)  varlığı tartışma-

lı olmakla birlikte, babalarının ölümünden sonra 

oğullarının üvey anaları ile büyük kardeşlerinin 

ölümünden sonra küçük kardeşlerin yengeleri ile, 

NESEP HUKUKU VE BABALIK 
DAVALARINA TARİHÎ BİR BAKIŞ 
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amcaların ölümünden sonra yeğenlerin yengeleri ile 

evlenmelerini hukukî bir görev olarak kabul eden 

levirat kaidesi vardır. Dışardan evlenme (egzogami)  

yaygındır. Zina suçunun cezası idamdır2. Bu durum 

evlilik dışı ilişkilerin onaylanmadığını göstermek-

tedir. Soy ilişkilerine büyük önem verilmesi evlilik 

dışında doğan çocukların da aynı şekilde toplum 

tarafından onaylanmadığını düşündürmektedir.

Vl. ve Vll. y.y.’ larda yaşamış bir devlettir. Levirat 

kuralı ve egzogami vardır Kadınların ve çocukların 

ailede söz ve mülkiyet hakları vardır. Devlet, aile ve 

ordu olarak başlıca iki sosyal birliğe dayanır. Baş-

kasının karısıyla gayr-ı meşru ilişkinin (zina) cezası 

idamdır3. Doğuma dayanan kan hısımlığının dışında 

suni bir kan hısımlığı daha vardır. Bu da, kan hısımı 

olmak isteyen iki erkeğin kanlarını bir çanakta kı-

mızla karıştırarak yarı yarıya içmeleriyle olur. Buna 

“and içmek” denir4. Bütün bu olgular Göktürkler’de 

de evlilik dışı çocukların toplum ve hukuk düze-

ni içerisinde yer alamadıklarını göstermektedir.

745 ve 845 yılları arasında hüküm sürmüş bir 

devlettir. Aile, baba ailesi (patriyarkal– ataerkil)’dir. 

Uygurca’da çok evliliğe delalet eden herhangi bir 

kelime yoktur. Evlenme resmi ve hukuki bir akitle 

olur. Kan hısımlığı evlenmeye manidir. Kadın ko-

casına sadakatle yükümlüdür. Kocanın da kadına 

fena muamele etmesi, zina yapması boşanma sebe-

bidir. Evlatlık müessesesi vardır. Evlat edinme bir 

akitle olur. Evlatlığın nafakası babalığına aittir. Ev-

latlık babalığına mirasçı olur. Prensip olarak bütün 

çocuklar mirasçıdır. Öyle ki, köle kadından doğan 

çocuk da babasına mirasçı olur5. Bu hükümler Uy-

gur hukukunda en azından tanımanın varlığını ve 

evlilik dışında doğan çocukların bir ölçüde de olsa 

hukuki koruma altına alındığını göstermektedir.

Moğollar Türkler’ den tamamen farklı olmaları-

na rağmen kurdukları Cengiz İmparatorluğu Türk 

kanunlarına göre idare olunan bir devletti. Cengiz 

Han 1155-1227 yılları arasında yaşamıştır. Moğol 

hukukunun temel kaynağı, eski Türk törelerinden 

oluşan, başlangıçta yazılı olmayan6 daha sonra Uy-

gurca olarak yazıya geçirilen Cengiz (Han) Yasası’ 

dır7. Bu yasaya göre zina suçunun cezası idamdır. 

Erkekler bakımından çok evliliğe cevaz verilmiş 

olup bu evliliklerden doğan çocukların hepsi hu-

kuken birbirlerine eşit sayılırlardı8. Ayrıca cariyeler-

den doğan çocuklar da sahih nesepli kabul edilir 

ve babalarına mirasçı olurlardı. Tanıma9 ve evlatlık 

edinme müessesi de vardı10.

İslamiyet’ten sonraki bütün Türk devletlerinde 

(Karahanlılar, Selçuklular, Zülkadiroğulları, Babür, 

Akkoyunlular, Osmanlılar ve diğerleri) hukuk sis-

temi olarak İslam Hukuku kabul edilmiştir.

İslam hukukunda gayri sahih nesep yönünden 

çocuklar iki grupta değerlendirilirler. Bunlar 11:

1) Zina çocuğu (veled–i zina) : Ananın gayri meş-

ru yoldan doğurduğu çocuktur. Öyle ki ana ile baba 

arasında asla sahih, fasit veya batıl bir nikâh yoktur.

2) Lian çocuğu (veled–i lian) : Karı koca arasın-

da – Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği şekilde – karşı-

lıklı lanetlemeden sonra nesebi koca yönünden red-

dedilen çocuktur.

İslam hukuk sisteminde her halde çocukla ana 

arasındaki nesep bağı sabittir12. Çocuğun nesebinin 

anaya bağlanması yönünden çocuğun evlilik içinde 

veya dışında doğmuş olmasının önemi yoktur13.
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Nesebi sahih olmayan veled-i zina ve koca tarafın-

dan nesebi reddedilerek veled-i lian sayılan çocuk-

lar sadece anaları tarafından hısımlarına mirasçı ola-

bilirler. Baba tarafıyla mirasçılık ilişkileri doğmaz14. 

Baba ile çocuk arasında nesep bağı :

1) Sahih evlilik

2) Fasid evlilik

3) Şüpheli ilişki

4) İkrar

5) Beyyine

yollarıyla sabit olur. Bu yollardan birisi ile sabit 

olan nesep ilişkilerinin hukuki sonuçları açısından 

aralarında fark yoktur.

İslam Hukukunda babalık davalarına cevaz ve-

rilmemiş ise de tanıma konusunda herhangi bir sı-

nırlama da getirilmiş değildir. Ananın hukuki vasfı 

önemli olmayıp cariyelerden doğan çocuklar da ta-

nınabilirdi. Çocuk doğuran cariyeye “ümmü veled= 

çocuk annesi” denirdi15.             

Nesep konusunda çıkan ihtilaflarda hâkim ken-

dilerine kaif denilen (fizyonomi uzmanı), eldeki, 

ayaktaki, yüzdeki çizgilere bakarak bulduğu ben-

zerliklerle kişinin nesebini belirleyen bilirkişilerin 

görüşlerine de müracaat ederek kararını verebilir16. 

Hz. Peygamber (s.a.v) zamanında ve sonraki za-

manlarda kaiflerin nesebin tespit ve tayininde oy-

nadıkları rol kaynaklarda zikredilmektedir17.          

İslamiyet’ten sonra Türk devletlerinde nesep hu-

kuku İslamiyet’in genel çerçevesi içerisinde belirti-

len bu hükümlere göre şekillenmiştir. 

Osmanlılar zamanında belirtilen bu hükümler 

Müslüman tebaaya uygulanmış olup, zımmi (İslam 

ülkesinin vatandaşı olan gayrimüslimler) ve müs-

te’menler (İslam ülkesinde mukim, yabancı devlet 

vatandaşı gayrimüslimler) seçimlik bir hakka sahip 

olmuşlardır. Buna göre zımmi ve müste’menler, aile 

hukuku alanında isterlerse yargı özerkliğine sahip 

kendi cemaat mahkemelerine gidebilir veya ister-

lerse şer’iye mahkemelerine müracaat edebilirlerdi. 

Cemaat mahkemelerinden verilen kararların gereği 

Osmanlı Devletinin icra memurlarınca yerine getiri-

lirdi18. Bu uygulama 1917 yılına kadar sürmüştür19.

Osmanlı Devletinde 1912 yılında kanunlar ih-

tilafı ile ilgili olarak kabul edilen geçici bir kanuna 

göre yabancılara ait olan babalık, nesep gibi aile hu-

kukuna ilişkin davalar Türk mahkemelerinde görü-

lür ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla ilgi-

lilerin milli kanunlarına ve kanunlar ihtilafı halinde 

ise devletler özel hukuku kurallarına göre muame-

le yapılırdı20. Buna karşılık Müslüman bir kadının 

gayrimüslim bir erkekle evlilik dışı ilişkisinden do-

ğan çocukların hukuki statüsü konusunda Osman-

lılarda yapılmış bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Osmanlı Devletinde Müslüman bir kadının gayri-

müslim bir erkekle değil evlilik dışı ilişki kurması-

nın, evlenmesinin dahi kayıtlara geçmiş bir misali 

yoktur21.

Yazısız kültürlerin yaşandığı devirlere Tarihten 

evvelki devirler (Prehistorya) denilir22. Tarihi devir-

ler yazı ile başlar. Mısır, Mezopotamya ve Anadolu 

gibi üç bölgede gelişen eski Önasya medeniyetle-

rinden ilk ikisinde M.Ö. IV. Bin yılsonlarında (M.Ö. 

3200 lerde) yazı başladığı halde Anadolu ancak M.Ö. 

II. Bin yılbaşlarında yazıya erişmiştir23. Anadolu’da 

ilk yazılı vesikalar Kayseri civarındaki Kültepe’de 

bulunmuştur. Bu vesikaların içerisinde evlenme 

ve boşanma ile ilgili mukavelenamelerde vardır.   

Eski devirlerde yaşayan kavimlerin hukuk anla-

yışı din kavramının içindedir. Hitit hukuku da bu 

kapsam içerisindedir.

Hitit kanun metinlerinde aile hukukuna dair 

poligami, evlatlık almak, çocukların durumu, mira-

sın taksim şekli gibi hükümler yoktur24. Buna kar-

şılık evlenme hakları konusunda oldukça geniş hü-

kümler mevcuttur. Hitit toplumunun nüvesini aile 

teşkil ederdi. Ailenin temeli mukavele ile kararlaşan 

meşru evlenmedir25. Aile yapısı pederşahi idi. Le-

virat kaidesi vardı. Hititlerde kocasına ihanet eden 

kadının cezası ölüm olduğu halde, kocanın başka 
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hür kadınlarla veya cariyelerle evlilik dışı müna-

sebetlerine cevaz vardı. Kanunlarında boşanmaya 

ilişkin sarih bir madde bulunmamaktadır. Hür bir 

adamın bir cariyeden ayrılması halinde, anneye ço-

cuklardan yalnız bir tanesi verilirken, diğer çocuk-

lar babalarında kalırdı. Hür bir kadınla evlenmiş 

olan köle erkek içinde durum aynıdır26.      

Çivi yazısına ait olan bu dönemler Milattan 

önce dördüncü bin yıldan Milada kadar olan döne-

mi kapsar. Eski Babil, Yeni Babil, Orta Asur (M.Ö. 

1450 – 1250) Yeni Asur gibi çeşitli devirlere ayrılan 

bu dönemlerin en kapsamlı kanunları M.Ö.1728 

ile 1686 yılları arasında 43 yıllık bir saltanat süren 

Hammurabi’nin ünlü kanunnamesidir27.             

Önceki devirlere ait Asur kanunlarında Ham-

murabi kanunlarındaki gibi bir önsöz ve son söz 

yoktur. Bunlar birbirine bağlı metinlerde değillerdir 

ve bütün Asur kanunlarını da temsil etmezler. An-

cak bu kanunların başlıca konusunun kadınla ilgili 

suçlar ve kadınların mülkiyet hakları hakkında ol-

ması da ilginçtir. 

Önceki devir kanunlarından Lipit – İstar kanun-

larına göre28 evli ve çocukları olan bir erkeğin ca-

riyesinden de çocuğu olur ve onlara özgürlüğünü 

verirse, cariyeden olan çocuklar diğer çocuklarla 

aynı evi paylaşamazlardı. Erkeğin ilk karısının ölü-

münden sonra bu cariye ile evlenmesi halinde ilk 

kadından doğan çocuklar babaya varis olabilirken 

cariye anadan doğan çocuklar babanın evinde otur-

ma hakkını kazanabilirdi. Bu kanunlara göre bir 

erkeğin karısından çocuğu olmaz fakat bir sokak 

kadınından (fahişe)   çocuğu olursa, erkek, çocuk 

doğuran bu kadının nafakasını teminle mükellef 

olup çocuklarda babaya mirasçı olabilirlerdi. Ancak 

ilk eş yaşadığı müddetçe, diğer kadın ilk eşle aynı 

evi paylaşamazdı.

Hammurabi Kanunları eski Sümer kanunları-

nın Sami an’anelerine göre29 tadil ve ıslah edilmiş 

bir derlemesidir. Çünkü bu kanunlar merkezi bir 

devletin yönetimine alınmış ve çeşitli gelenek ve 

kanunlara sahip olan Sümer ve Akad şehirlerinin 

gelenek ve kanunlarının bir bileşimidir30. “Evlilik, 

aile ve mülkiyet“ e ait kısım 67 maddesiyle en uzun 

ve kapsamlı bölümü teşkil eder.

Bu kanunlara göre31; evlenme resmi şekle tabi-

dir. Nikâh akdi olmaksızın yapılan fiili birleşmeler 

evlilik sayılmazdı. Ancak tanıma müessesesi de dü-

zenlenmiştir. Buna göre, evli ve çocuklu bir erke-

ğin kölesinden de çocukları olursa erkek isterse bu 

çocukları tanıyabilirdi. Bu durumda baba öldükten 

sonra tüm çocuklar kendisine eşit olarak mirasçı 

olabilirlerdi. Ancak o çağların geleneklerine uygun 

olarak kanuni eşin ilk oğlunun hisse içinden istediği-

ni seçme hakkı mahfuz tutulmuştur. Koca, köleden 

doğan çocuklarını tanımamışsa bu çocuklar baba-

ya mirasçı olamazlardı. Ancak kanuni eşin çocuk-

ları köle ana ile çocuklarının özgürlüğünü verir ve 

bunlar üzerinde kölelik iddiasında bulunamazlardı. 

Koca evden rızası dışında ayrılmak zorunda kalır 

ve kadında geçimini temin edemediği için veya ka-

nuni sürelerin sonunda başka birisiyle evlenir ve ço-

cuk doğurursa, ilk koca tekrar geldiğinde eşi yeniden 

alma hakkına sahipken çocuklar gerçek babalarında 

kalırlardı. Kadın, kanuni süreler geçmeden başka-

sıyla evlenmişse, ilk koca döndüğünde eşi de sonra-

ki kocadan olan çocukları da alma hakkına sahipti.

Asil sınıftan bir eş kocasına köle hediye eder ve 

bu köle çocuk doğurursa asil eşle eşitlik iddia ede-

mezdi. Ederse asil eş kendisini satamazsa da kölelik 

nişanı koyarak onu kölelerden sayardı. Çocuk do-

ğurmamışsa satma hakkına da sahipti.

Hammurabi kanunlarında sınıflı toplumun ve 

buna uygun aile yapısının esas alındığı ve bu ya-

pının korunmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak 

evlilik dışı birleşmelerden doğan çocukların ve ana-

larının hukuku da bir dereceye kadar korunmuştur.

İran’ın eski medeniyeti birçok bakımdan 

Sinear’ın Sümer medeniyetine benzemektedir. Sü-

merler ve Etrüskler’de olduğu gibi Elamlılarda da 
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kadın, erkek kadar ve hatta ondan üstün haklara 

sahip bir varlık olarak telakki edilmiştir32.

Persler arasında çok oğul babası olmak övünç 

kaynağı idi. Nüfusa çok önem verildiğinden ve sayı 

kuvvet sayıldığından krallar, en çok oğul babası 

olanlara her yıl hediyeler verirlerdi. Bu yüzden Pers 

erkekleri nikâhla aldıkları birçok kadından başka 

bir sürü de odalık bulundururlardı33.     

3. KAYNAKLAR

1988, Şer’iye Sicilleri, 1. Cilt, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları: 52, 

Engin Ofset Matbaası, İstanbul.

1998, Adalet İstatistikleri 1996, Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları No:2107, 

Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara

Adalet İstatistikleri 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998, Adalet 

Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Atar, F., (1979) İslam Adliye Teşkilatı (Ortaya Çıkışı ve İşleyişi), 1. Baskı, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Yayınları :184, Gaye Matbaası, Ankara.

Bozkurt, G., (1989) Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu 

(1839-1914),1. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara.

Cin, H., Akgündüz, A., (1996) Türk Hukuk Tarihi, II. Cilt, Osmanlı  Araştırma-

ları Vakfı Yayınları, Cihan Matbaası, İstanbul.

Cin, H., Akgündüz, A., 1995, Türk Hukuk Tarihi, 3. Baskı, 1. Cilt, Osmanlı Araş-

tırmaları Vakfı  Yayınları, Cihan Matbaası, İstanbul.  

Düzdağ, M.E., (1983) Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları, 2. Baskı, Enderun 

Kitabevi, Toprak Ofset Matbaacılık, İstanbul.

El- Cezeri, A., (1979) Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı,7. Cilt, Bahar Yayınevi, Yelken 

Matbaası,İstanbul. 

Günaltay, M. Ş., (1987) Yakın Şark Elam ve Mezopotamya, 2. Baskı, Atatürk Kül-

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi 

– Sa. 3a, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 

Günaltay, M. Ş.,(1987) Yakın Şark II Anadolu, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi –Sa.3a1, 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.  

Günaltay, M.Ş., (1987) İran Tarihi, 2. Baskı, I. Cilt, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XIII. Dizi –Sa.91, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara. 

Keskioğlu, O., Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 

No:179.

Kınal, F.,(1991) Eski Anadolu Tarihi,1. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi – Sa.7b , Türk Tarih Ku-

rumu Basımevi, Ankara. 

Kurnaz, Ş., (1992) Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), 1. Baskı, 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Milli Eğitim Basımevi.

Mahluf, H., M., İslam’da Miras Hukuku, Nur Yayınları No:65, Gaye Matbaası, 

Ankara.

Mehmed Zihni Efendi, (1986) Nimet-i İslam, İslam Mecmuası Yayınları, Milsan 

A.Ş., İstanbul. 

Spuler, B., (1987) İran Moğolları, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları,IV. Dizi, 

Sa. 4a, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Tosun, M., Yalvaç, K., (1989) Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduqa 

Fermanı, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları,VII.Dizi–Sa.671, Türk  Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Üçok, C., Mumcu, A., (1987) Türk Hukuk Tarihi, 6. Baskı, Savaş Yayınları, Has-

soy Matbaacılık San., Ankara. 

Vladimirtsov,B.Y.,(1995) Moğolların İçtimai Teşkilatı,3. Baskı, Türk Tarih Kuru-

mu Yayınları, IV. Dizi, Sa. 2b, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Zebidi, Z.A., 1984, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, 

7. Baskı, 6. Cilt, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları- Sayı:123-3, Emel Mat-

baacılık, Ankara.

Zebidi, Z.A., 1986, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, 

8. Baskı, 9. Cilt, s. 382-383, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları- Sayı:123-6, 

Emek Ofset Matbaacılık San. Ltd. Şti., Ankara.

Zühayli, V., (1994) İslam Fıkhı Ansiklopedisi, X. Cilt, Risale Basın Yayın Ltd. Şti.

Yayınları, İstanbul.

Dipnotlar

1 Cin, H., Akgündüz, A., 1995, Türk Hukuk Tarihi, 3. 

Baskı, 1. Cilt, Osmanlı Araştırmaları Vakfı   

 Yayınları, Cihan Matbaası, İstanbul, s. 63.  

2 Cin, H., Akgündüz, A., a.g.e., I. Cilt, s.62.  

3 Cin, H., Akgündüz, A., a.g.e., I. Cilt, s.71.

4 Üçok, C., Mumcu, A., (1987) Türk Hukuk Tarihi, 6. 

Baskı, Savaş Yayınları, Hassoy Matbaacılık San., An-

kara, s.24. 

5 Cin, H., Akgündüz, A., a.g.e., I. Cilt, s.80.

6 Spuler, B., (1987) İran Moğolları, 2. Baskı, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları,IV. Dizi, Sa. 4a, Türk Tarih 

 Kurumu Basımevi, Ankara, s. 408.

7 Cin, H., Akgündüz, A., a.g.e., I. Cilt, s.91.

8 Spuler, B., a.g.e., s. 428.

9 Vladimirtsov,B.Y.,(1995) Moğolların İçtimai Teşkila-

tı,3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, IV.  Dizi, Sa. 

2b, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.82.

10 Vladimirtsov,B.Y., a.g.e., s.211.

11 Mahluf, H., M., İslam’da Miras Hukuku, Nur Yayınla-

rı No:65, Gaye Matbaası, Ankara, s. 212.

12 Cin, H., Akgündüz, A., (1996) Türk Hukuk Tarihi, 

II. Cilt, Osmanlı  Araştırmaları Vakfı Yayınları,  Cihan 

Matbaası, İstanbul, s. 126.

13 Zühayli, V., (1994) İslam Fıkhı Ansiklopedisi, X. Cilt, 

Risale Basın Yayın Ltd. Şti.Yayınları, İstanbul, s. 16-17.

14 Cin, H., Akgündüz, A., a.g.e., II. Cilt, s.161.

15 Mehmed Zihni Efendi, (1986) Nimet-i İslam, İslam 

Mecmuası Yayınları, Milsan A.Ş., İstanbul, s.921. 

16 Zühayli, V., a.g.e., s. 16-17.

17 Atar, F., (1979) İslam Adliye Teşkilatı (Ortaya Çıkışı 

ve İşleyişi), 1. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı  Yayın-

ları :184, Gaye Matbaası, Ankara, s. 205. – El- Cezeri, 

A., (1979)Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı,7. Cilt, Bahar 

Yayınevi, Yelken Matbaası, İstanbul, s. 185-186. 

18 Bozkurt, G., (1989) Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu 

(1839-1914),1. Baskı, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.14.

19 Cin, H., Akgündüz, A.,a.g.e., II. Cilt, s.353.

20 Cin, H., Akgündüz, A.,a.g.e., II. Cilt, s.352.

21 Kurnaz, Ş., (1992) Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), 1. 

Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, s.56.

22 Kınal, F.,(1991) Eski Anadolu Tarihi,1. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi – Sa.7b , Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 9. 

23 Kınal, F., a.g.e., s.59.

24 Günaltay, M. Ş.,(1987) Yakın Şark II Anadolu, 2. Baskı, Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek   Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi –Sa.3a1, 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.  152.  

25 Günaltay, M. Ş., a.g.e., (Yakın Şark II Anadolu), s.153. 

26 Kınal, F., a.g.e., s.152.

27 Tosun, M., Yalvaç, K., (1989) Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şa-

duqa Fermanı, 2. Baskı,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları,VII.Dizi–Sa.671, Türk Tarih Kurumu Basımevi, An-

kara, s. 3.

28 Tosun, M., Yalvaç, K., a.g.e., s. 66-68.

29 Günaltay, M. Ş., (1987) Yakın Şark Elam ve Mezopotamya, 2. Baskı, Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. 

Dizi – Sa. 3a, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.379. 

30 Tosun, M., Yalvaç, K.,a.g.e., s. 7.

31 Tosun, M., Yalvaç, K.,a.g.e., s. 201-202.

32 Günaltay, M.Ş., (1987) İran Tarihi, 2. Baskı, I. Cilt, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XIII. Dizi –Sa.91, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 75. 

33 Günaltay, M.Ş., a.g.e.(İran Tarihi), s. 302.

-
-

-

-



98

Hukukçular Derneği

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucu-

luk”  tarafların anlaşabilecekleri, masaya oturup 

çözüm bulabilecekleri durumlarda uygulanma-

sı yararlı ve kolay bir çözüm yoludur. HUAK 

madde 2’de Arabuluculuk “Sistematik teknik-

ler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde 

bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, 

onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle 

çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak 

için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını 

gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan ta-

rafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla 

ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm 

yöntemini” olarak tanımlanmıştır1. Arabuluculuk 

aile hukukunda ( bir kaç husus hariç ) şuan için 

uygulanmamaktadır. Ancak bu konuyla ilgili ça-

lışmalar arabuluculuk daire başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. Bu konuyla ilgili akademik ça-

lışmalar yapılmaktadır. Aile arabuluculuğu yapan 

ülkelerin sistemleri incelenmek suretiyle Türk örf 

adet, aile yapısına ve de en önemlisi de hukuk 

sistemimize uyan yönleri uygulamaya alınabilir.  

Peki, böyle özel bir çözüm yolu aile içine girerse 

çözüm gerçekten bulunabilecek mi? Bu konuyla 

ilgili birçok çalışma kaleme alınmış, birçoğu tara-

fından benimsenen ve yarar sağlayacağı öngörü-

len birçok görüş ortaya atılmıştır. 

Aile hukuku2 söz konusu olunca ilk akla gelen 

bireylerin boşanması ve mal rejimleri gibi görülse 

de asıl olan kaybedilen bir ailenin ortada kalan 

mutsuz çocuklarıdır. Alternatif Uyuşmazlık Çö-

züm yolu olan “Arabuluculuk” aile hukukunda 

etkin bir şekilde uygulanmalı ve temelden sarsı-

lan aile birliğinin iyileştirilmesi ve boşanmaların 

önüne geçilmesi için aktif olarak uygulamaya 

dâhil edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. 

Arabuluculuk her uyuşmazlıkta uygulanan 

bir çözüm yolu değildir. Belli başlı konular ara-

buluculuk dışında tutulmuştur. Bunlardan biri 

de şiddettir. Arabulucu aile içi şiddette uğrayan 

aile bireyinin durumunu ya da çocuğun kimde 

AİLE ARABULUCULUĞU
(FAMILY MEDIATION)
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kalacağına da karar veremez ya da bu konuda 

aile bireylerine yol gösteremez. HUAK madde 

1 /2 bendinde nelerin arabuluculuğa uygun 

olduğu ve nelerin uygun olmadığı açıkça be-

lirtilmiştir “yabancılık unsuru taşıyanlar da 

dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde 

serbestçe tasarruf edebi-

lecekleri iş veya işlem-

lerden doğan özel hukuk 

uyuşmazlıklarının çözüm-

lenmesinde uygulanır. Şu 

kadar ki, aile içi şiddet id-

diasını içeren uyuşmazlık-

lar arabuluculuğa elverişli 

değildir” madde açık bir 

şekilde şiddeti arabulucu-

luk kapsamından çıkarmış-

tır. Şiddet sadece fiziksel 

olarak düşünülmemelidir. 

Şiddetin psikolojik, eko-

nomik ve cinsel boyutu da 

bulunmaktadır. Tüm bu 

hususlar göz önüne alındı-

ğında şiddete uğrayan her 

kim olursa olsun ve de şid-

deti yapan kişi bu durum-

dan pişman olsa dahi şid-

det arabuluculuğa uygun 

değildir. 

Arabuluculuk tarafların üzerinde serbestçe 

karar verebilecekleri hukuk uyuşmazlıkların-

da uygulanabilen bir çözüm yoludur. Boşanma 

davası ise, aile mahkemesinde açılan ve hukuki 

sonuçları ancak mahkemeden alınacak kararla 

sonuç doğuran bir hukuki çözüm yoludur. Bo-

şanmak isteyen çift arabulucuya boşanmak için 

başvuramaz. Başvursa dahi bu durum arabulu-

culuğa uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilir.

 Arabulucu tarafların boşanmalarına ka-

rar veremez. Tarafların üzerinde tasarruf ede-

meyecekleri hususları sözleşmeye yazıp icra 

edilebilirlik şerhi alınmasını da sağlayamaz. 

Ancak Arabuluculuk, aile arabuluculuğunda 

mahkemeye gitmeden sıcak ve samimi bir or-

tamda tarafların birbirlerini 

anlayarak gerçek bir uz-

laşma içinde kendileri ve 

çocukları yararına çözüm 

bulmalarına ciddi fayda ve 

yarar sağlayabilir. Arabulu-

cu tarafsız üçüncü kişi ko-

numundadır ve tarafların 

birbirlerini anlamalarına 

yardımcı olur. Arabulucu 

tarafların kendi kendile-

rine çözüm bulmalarına 

yardımcı olurken, onları 

yönlendiremez ve taraflar-

la hiçbir şekilde duygusal 

bağ kuramaz. Aile Arabu-

luculuğunun belki de en 

zor yanı budur. Tarafların 

üzerinde serbestçe karar 

verebileceği hukuki uyuş-

mazlıklarda olduğu gibi, 

çerçevesi belirlenerek aile 

ile ilgili bir uyuşmazlığın 

arabuluculuk ile çözülmesi 

herkes için yararlı olacak ve 

yargı yoluyla çözüme nazaran daha sorunsuz ve 

aile değerlerine zarar vermeden sonuç alınabi-

lecek bir yoldur. Taraflar mahkemede kendileri-

ni daha önemlisi duygularını yeteri kadar ifade 

edemezler. Kendini ifade edemediği gibi karşı 

tarafı da yeterince anlayamaz. Arabulucuya gi-

dildiğinde durum tamamen değişir. Arabulu-

culuk yolu ile çözüm bulmak amacıyla masaya 

oturulduğunda iş tamamen değişir ve taraflar 

birbirlerini anlayabilecek ve yaptıkları hataların 

farkına daha net varabilecekleridir. Arabulucu-

-

-

-

-

-

-
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luk sadece tarafların birbirlerini anlamalarına 

değil o yuvanın dağılmaması konusunda da 

fayda sağlayabilir ve bu konuda gerekli donanı-

ma sahip uzman arabulucular yetiştirilmelidir. 

Aile ile ilgili bir uyuşmazlığın arabuluculuk 

ile çözülmesi herkes için yararlı bir çözüm yo-

ludur. Böylece yargı yoluyla çözüme nazaran 

daha sorunsuz sonuç alınacaktır. Taraflar mah-

kemede kendilerini yeterince ifade edemezler. 

Duygusal bir beklentiyi mahkemede söylemek-

ten çekinirler. Bu beklenti arabulucu ile masaya 

oturulduğunda tamamen değişir ve taraflar bir-

birlerini daha iyi anlayabilecek ve varsa yapı-

lan bir hata, en azından bunun farkına varılmış 

olur.

Arabuluculuk sadece tarafların birbirlerini 

anlamalarına değil o yuvanın dağılmaması ko-

nusunda da taraflara tekrar düşünme şansı sağ-

lar. Mahkemeye gidildiğinde boşanmayla so-

nuçlanacakken, Aile arabuluculuğunda taraflar 

boşanma fikrini bir kez daha düşünme şansını 

yakalar ve tüm olumlu olumsuz etkenler masa-

ya yatırılarak tarafların aile birliğini devam ettir-

me kararı almalarına yardımcı olur. Boşanmak 

isteyen ebeveynler bu noktaya nasıl gelmeli ve 

getirilmeli düşüncesi için kanaatim; Aile mah-

kemelerinin tarafları zorunlu olarak arabulucu-

ya göndermesi gerektiğidir. Tabi arabulucuya 

gitmek gönüllülük esası içerse de mahkeme bu 

noktada aracı olmalı ve dava aşamasından önce 

belki de ön inceleme safhasında taraflara sade-

ce gittiniz mi ya da gitmek ister misiniz soru-

sunu sormakla kalmamalı tarafları kısa da olsa 

bilgilendirmeli ve açılmasını temenni ettiğimiz 

Arabuluculuk Merkezlerine yönlendirmelidir. 

Ayrılık ya da boşanma düşüncesi içinde olan 

taraflar mahkemeye gitmeden kendileri için 

bir çözüm için de olsalar da bunu söylemekten 

çekinebilirler. Mahkemenin en büyük rolü ta-

raflara böyle bir şansın olduğunu bir kez daha 

hatırlatmak ve tarafların ortak kararı neticesin-

de tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucuya git-

meyi kendileri için doğru bir karar olduğunu 

hatırlatmaktır 3. Bu süreç her açıdan koruyucu 

ve bir ailenin yok olmaması için önemli bir ge-

lişmedir. 

Evlenmek yaşamın bir parçasıdır. İnsanlar 

mutlu bir yuva ve en önemli varlık olan çocuk 

için evlenirler. Bu birliktelik bazen bir ömür 

bazen de kısa sürebilir. Kısa süren evliliklerin 

birçoğu tarafların birbirlerini anlamamaların-

dan ve dinlememelerinden kaynaklanmakta-

dır. Aile bireylerinin kendi aralarında mevcut 

sıkıntılarını çocuklarına yansıtmaları ve bu 

durumun süreklilik arz etmesi elbette o aile-

nin yok olmasına ve çocukların söz konusu sı-

kıntılardan ciddi olarak etkilenmelerine neden 

olmaktadır. Arabulucu bu durumu tamamen 

sona erdiremese de en azından bireylerin ken-

dilerinin ve çocuklarının yaşayacakları durumu 

anlamalarına yardımcı olabileceği ve onların 

ileriki hayatlarında psikolojik olarak sağlıklı 

bireyler olmalarına katkı sağlayacağı arabulu-

culuğun temelinde yatmaktadır. Arabulucu el-

-
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bette taraflar adına karar vermeyecek ya da on-

ları boşanmaları yönünde rahatlatıcı telkin veya 

tavsiyelerde bulunmayacaktır. Arabulucu tama-

men unutulan, geçmişte kalan duyguların ve 

paylaşımların hatırlanmasını ve eğer aile birliği 

sonlandırılacaksa tamamen dostane yollarla ol-

masını sağlamaya yardımcı olacaktır. Sözgelimi 

40 yıllık bir evliliği sonlandırmak isteyen birey-

lerin çocukları bu durumdan belki yaşlarının 

büyük olması sebebiyle etkilenmeyebilir ama 

unutulmamalıdır ki bu kadar uzun yılı payla-

şan iki kişi anılarını, hayat arkadaşını, yaşanan 

tüm güzellikleri bir çırpıda silebilir. Taraflardan 

biri için oturulan evin bir önemi yoktur ama 

bir taraf için orası çocuklarının doğduğu tüm 

mutlu anılarının olduğu bir yerdir. Mahkeme 

yasal düzenleme ile o evin paylaşımını belki de 

satılmasını isteyebilir. Hâlbuki bu durum ara-

bulucu yanında daha dostane ilişkilerle ve ya-

şanan paylaşılan o güzel anıların hatırlanarak 

birlikte alınacak daha doğrusu arabulucunun 

yardımıyla kendilerinin alacakları karar ile çö-

züm bulacaktır. Öbür türlü mahkemenin tak-

diriyle kanunda ne yazıyorsa ona göre paylaşım 

yapılır. Çocukların velayetinin kimde bırakıla-

cağına mahkeme karar verir. Bu karar alınırken 

çocuk dâhil ebeveynler de dinlenir. Aile mah-

kemelerinde yetkili pedagoglar kontrolünde 

çocukların hem zihinsel hem de bedensel bü-

tünlüklerinin korunması için gereken tüm ted-

birler alınır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 

taraf ülkeleri bu sözleşmenin 27. Maddesinde 

belirtildiği gibi “Her çocuğun bedensel, zihin-

sel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini 

sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı 

olduğunu kabul ederler4” Türkiye de bu söz-

leşmeye taraf bir ülkedir. Boşanma sırasında ve 

sonrasında çocukların gelişimi için ailelerin bu 

süreci arabulucu nezdinde sonlandırmaları ye-

rinde olur. 

Türk aile yapısının yıllar boyunca uzun 

sürmesinin en önemli nedenlerinden biri aile 

içinde ya da aileye yakın çevredeki kişilerin çö-

zümün boşanma olmayacağı yönünde telkin ve 

önerileri ile AİLE birliğinin sarsılmasının önü-

ne geçip sonuç odaklı örfi çalışmalar yapma-

larıdır. Arabuluculuk kurumu ile bu kültürel 

ve örfi çözüm yolu tamamen yasal bir düzen-

lemede resmi yollarla yasal bir düzlemde yapıl-

maktadır. Aile hukukunda Arabuluculuk tam 

anlamıyla uygulanabilirse aile bireylerinin ken-

di aralarında ve sonrasında çocuklarıyla olan 

ilişkilerini düzene koyup bu ilişkilerin sürek-

liliğini sağlamakta önemli bir çözüm yolu ola-

bileceği geçmiş toplumsal kurallarla doğruluk 

kazanmaktadır.

Arabuluculukla amaç sadece mahkemenin 

yükünü hafifletmek değil bilinçli, duyarlı ve 

özellikle aile kavramını yeniden benimseye-

cek bir toplum için çözüm yolu bulmaktır. Bu 

düşünceyle hareket edildiğinde Aile Arabulu-

culuğu sadece anne baba çocuk olarak düşü-

nülmemelidir. Aile Arabuluculuğunun içine 
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kardeşler, büyük ebeveyneler, yeğenler dahi 

dâhil edilmelidir.  Devletin refahı ve düzeni için 

sağlıklı ailelere ihtiyaç vardır. Bir ailenin yok ol-

ması ekonomik sosyal çevrenin düzenini sarsar 

ve bu etki toplumdaki diğer bireyleri de ken-

di içine çekip toplumsal bir dağılmaya neden 

olabilir. 1998 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesinin Tavsiye Kararına göre ; “…..Aile 

arabuluculuğu, ister kan hısımlığıyla ister ev-

lilikle ilgili olsun, aynı ailenin üyeleri arasın-

daki bütün uyuşmazlıklara ve ulusal hukuk 

tarafından tanımlandığı şekilde, aile ilişkileri 

içinde bir arada yaşayan veya yaşamış olan 

kişilere uygulanabilir5”

Arabuluculuk ile dostane çözümler buluna-

cak ve bu durum aile içi ilişkilerin çözümü için 

önemli bir adım olacaktır. Ayrıca çözümler hem 

ekonomik boyutta hem de sosyal anlamda aile-

yi koruyacaktır. 

Arabulucu tarafları yönlendirmez ya da 

hukuki destek sağlamaz. Tarafların tamamen 

kendilerini anlamalarına yardımcı olur. Böyle-

likle aile bireyleri birbirlerini anlayabilecek ve 

kırgınlık küskünlük olmadan çözüm bulabi-

leceklerdir. Arabulucu taraflara eşit mesafede 

yaklaştığı için taraflar kendilerini daha güvende 

hissedeceklerdir. Arabulucu tarafların anlattık-

ları sır saklama yükümlülüğü içinde tutacakları 

için tarafların özgür bir şekilde kendilerini an-

latmalarına da yardımcı olacaktır. 

Arabuluculuk müessesi uygulamada her ge-

çen gün gelişmekte ve mahkeme yerine tercih 

edilen bir alternatif çözüm yolu olarak kabul 

görmektedir. 

Arabuluculuk hukuki çözüm yolu bulma-

da bir süreçtir. Taraflar arasındaki iletişimi ko-

laylaştırır. Tarafların tarafsız ve güvenilir bir 

ortamda çözüm bulmalarına yardımcı olur. 

Taraflar rahat ve samimi iletişim kurabilir. Ta-

raflar eşit mesafede yaklaşıldığını görür ve ken-

dini güvende hisseder. Arabuluculuk müessesi 

sulh olmak, tahkim, uzlaşma ve fasilitasyon6 

gibi çözüm yollarından farklıdır. Arabuluculuk 

mevcut kanun ve yönetmeliği ile başlı başına 

bir çözüm yoludur. Geliştirilmesi gereken bu 

sistemin için de “Aile Arabuluculuğu” özellik-

le ele alınması gereken ve özel düzenlemeye 

ihtiyaç duyulan bir çözüm yolu olarak kabul 

görmelidir. Aile arabuluculuğu geliştirilmeli ve 

bu konuda çalışmalar yapılmalıdır. Gerek Ada-

let Bakanlığı gerekse de Kadından ve Aileden 

Sorumlu Bakanlık bu önemli çözüm yolunun 

yasal düzenlemesi için ciddi çalışmalar yap-

malı ve aile mahkemelerinde bu durum mah-

kemenin vereceği karardan önce mecburi çö-

-

-

-
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züm yolu olarak benimsenmelidir. Bu konuyla 

ilgili çalışma yapacak arabulucunun hukukçu 

kimliğinin dışında ciddi anlamda kendini aile 

hukuku, pedegoji, sosyoloji, psikoloji, iletişim 

konularında uzman şiddetsiz iletişim7 gibi dav-

ranış bilimleri konularında kendini geliştirmiş 

ve yetiştirmiş olması gerekmektedir. Aile ara-

bulucuları kişileri anlama onların görüşmeler 

sırasında verdikleri ifadeleri doğru değerlen-

dirip taraflara geri sunabilmesi çok önemlidir. 

Böyle önemli bir değer yapısının “Ailenin” Ara-

buluculuk ile çözümlenmesinin bir süreç oldu-

ğunu kabul etsek de eski sağlam aile yapısını 

tekrardan kazanabilmek ve taraflar arasındaki 

iletişimi kolaylaştırmak açısından arabulucu-

luk, Aile hukukunda uygulanması gereken ve 

arabuluculuk alt kurumu “aile arabuluculuğu” 

olarak yapılandırılması ve üzerinde çalışılması 

gereklidir. 

Ayrılık ve boşanma davalarıyla zarar gören 

aileleri daha az zararla korumak ve topluma 

kazandırmak için Aile Arabuluculuğu boşan-

madan önce yada boşanmadan sonra uygula-

nabilir. Mevcut bir ilişki sürecinde yada ilişki-

nin kopma aşamasına geldiğinde uygulanabilir. 

Ailenin yok olmaması için yeniden aile olmaya 

karar veren çiftlerin bu zorlu sürecinde uygu-

lanabilir. 

Hukuki uyuşmazlığı arabuluculuk ile çöz-

mek isteyen taraflar alınan kararları “arabulu-
culuk sözleşmesine” yazarak arabuluculuk fa-

aliyetini geçerli hale getirebilirler. Düzenlenen 

bu anlaşma belgesi ile ilgili mahkemeden  “icra 
edilebilirlik şerhi” almak isteyen taraf ya da 

taraflar başvuru yaparak arabuluculuk faaliye-

tini mahkemeden alınmış bir karar gibi geçerli 

olur. Bu hususta HUAK ta aile arabuluculuğu 

ile ilgili özel bir hüküm yer almaktadır. HUAK 

madde 18/3 “İcra edilebilirlik şer-

hinin verilmesi, çekişmesiz yargı 

işidir ve buna ilişkin inceleme dos-

ya üzerinden de yapılabilir. Ancak 

arabuluculuğa elverişli olan aile 

hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda 

inceleme duruşmalı olarak yapılır.”

Arabulucu sistematik bir şekil-

de hareket eden ama aile bireyleri-

ne yönlendirme yapmadan onların 

kendi kendilerine çözüm bulmala-

rına yardımcı olan tarafsız 3.  bir ki-

şidir. Alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolu olan arabuluculuk, aile hu-

kukunda uygulama alanı bulması 

gereken önemli bir hukuki çözüm 

yoludur. Gerek mahkemenin yükü 

gerekse toplumsal kazanç açısın-

dan arabuluculuk tercih edilmesi 

gereken bir hukuki çözüm yoludur. 

Ailelerin dağılmaması, aile sevgisi 

içinde yetişen çocuklara sahip ol-

mak açısından öncelikle mahkeme-

ye gitmek yerine arabulucuya gide-

rek çözüm bulmanın daha faydalı 

olacağı kanaatindeyim.

Dipnotlar
1 http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/MEVZUAT/kanun.html (son 

güncelleme 01.01.2015)

2  Bu çalışmada Aile hukuku için de boşanma konusu ele alınmıştır.

3  İL SUNAY, Aile Arabuluculuğu, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 20, 

S.1, Nisan 2009, s. 25.

4 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/137-160.

pdf (son güncelleme 01.01.2014)

5 Council of Europe, Family Mediation, Recommendation No. 

R (98) 1, and explanatory memorandum, Strasbourg 1998, s.5; 

ÖZBEK MUSTAFA, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Aile 

Arabuluculuğu” Konulu Tavsiye Kararı,DÜHFD, Cilt7, S.2, 

2005,s.74; GÜLER KAPLAN BEYHAN, Boşanmanın Hukuki So-

nuçlarında Arabuluculuk, sümer kitapevi,2014,s.106-107.

6 http://tr-smart.com/hizmetler/fasilitasyon/- http://facilitationreloa-

ded.com/  (son güncelleme 02.01.2015).

7 http://metinreyna.com/39/siddetsiz-iletisim-bir-yasam-dili/ (son 

güncelleme 04.01.2015)
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ki yüz yıl öncesinde sa-

nayi toplumuna geçiş 

ile birlikte öncelikle ucuz 

işgücü olarak görülen çocuk-

lar, bugün ise adına modern 

dünya denilen ancak ‘’insa-

nın insanın kurdu olduğu’’ 

dünyada ‘kurtlar sofrasına 

atılan bir yem’ gibidir.

Atölyelerde, inşaatlarda 

ve daha pek çok ağır işte ça-

lıştırılan, trafikte tehlike al-

tında mendil satan, dilenen, 

hırsızlık, gasp gibi suçlara itilen çocuklar, Büyükşe-

hirlerin acımasız kapitalist çarkları altında ezilmek-

tedir.

Oysa bizim için çocuk, ailenin yapı taşı, evlili-

ğin meyvesi ve Allah’ın bize en güzel emanetidir. 

Allah’ın bize en güzel emaneti olan çocukların da 

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) buyurduğu gibi; 

“Babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi, ço-

cuklarının da baba üzerinde hakkı vardır.”

Çocuk, bizim için ‘eksik, küçük, tamamlanma-

mış’ bir insan değildir. Çocuk kendine has özellik-

leri, gereksinimleri, hakları olan ve Allah’ın yer-

yüzündeki halifesi olma adayı olan bir insandır. 

Çocuk ailemizin bir parçası olduğu kadar yaşadığı-

mız toplumun da bir parçasıdır.

İmam Cafer Sadık (a.s), Resulullah’ın (s.a.v) şöy-

le buyurduğunu nakleder:

“Beş şeyi ölene kadar 

terk etmeyeceğim; ...onlar-

dan biri de çocuklara selâm 

vermektir. Buna titizlikle 

amel edeceğim ki, benden 

sonra ümmetim arasında 

gelenek olsun.”

Pozitif Hukukun İlahi 

kaynaklardan beslendiği ya 

da temellendiğine hukukçu 

olarak ben, çocuk haklarına 

ilişkin düzenlemelerin de bu 

inanç ve gereklilikten ayrı ol-

duğunu düşünmemekteyim.

Bu nedenle, çocuklarımıza sahip oldukları de-

ğeri vermek, haklarına riayet etmek, bu konudaki 

eksiklikleri gidermek, çocuklarımızı ve haklarını 

korumak ailemizin ve toplumumuzun bugünkü ve 

gelecekteki mutluluğunu sağlamak için vazgeçil-

mez bir önem arz etmektedir.

Başta ailenin, ana babaların çocuğa karşı başlıca 

görevi, çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel, ah-

laki güvenliğine yani çocuğun ‘ Yüksek yararına’ 

özen göstermektir. 

Devlet ise, ana babayı bu görev çerçevesinde 

desteklemek ve denetlemenin yanı sıra, çocukların 

yetenekleri doğrultusunda büyümelerini ve geliş-

melerini güvence altına almak ve onların ekono-

mik, sosyal, kültürel refah düzeylerini sağlamakla 

görevlidir.

AİLENİN VE TOPLUMUN TEMELİ 
OLAN ÇOCUK VE HAKLARI
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“Çağımızın ahlaksızlığından neden şikayet ediyorsunuz ki ? Siz ahlaklı olun itibarınız yükselsin.” Goethe

Bu anlamda çocuğa ilişkin tüm haklar ve özgür-

lüklere ilişkin düzenlemelerde ‘çocuğun yüksek 

menfaati’ kavramı bir ilke ve bir anlamda bir mi-

henk taşı mahiyetinde anlam ifade etmektedir.”

-Çocuğun yararının en iyi bir biçimde korunması

-Çocuğun yararı başka kimsenin yararı ile çatış-

tığında çocuğun yararları önde tutulmalıdır.

-Bu yararların tespitinde sadece bugünkü koşul-

lar değil, gelecekteki durumlarında göz önüne alın-

ması gerekmektedir.

-Çocuğun yararını tespit edecek kimselerin (aile, 

kurum , mahkeme)mutlaka aile-

yi, çocuğu, uzmanları dinledikten 

sonra karar vermeleri,

-Çocuğun yararının her ülke-

deki sosyo-ekonomik koşulları 

açısından değiştiği dikkate alına-

rak her ülkenin kendi kriterlerini 

oluşturması, gerekir.

Bu ilke, Sosyal Devlet ilkesinin en önemli gö-

rünümlerinden olan Devletin yukarıda da belirt-

tiğimiz üzere, devletin ana babayı desteklemek 

ve denetlemenin yanı sıra, çocukların yetenekleri 

doğrultusunda büyümelerini ve gelişmelerini gü-

vence altına almak ve onların ekonomik, sosyal, 

kültürel refah düzeylerini sağlamaya yönelik yü-

kümlülüklerini ve haklarını ifa etmektedir. Ancak 

bu ilkenin kullanılmasında da temel kıstas ‘’çocu-

ğun birincil ve yüksek menfaati’’ ilkesi olmalıdır.

Devlet, belirtilen yükümlülük ve haklarını  ger-

çekleştirmek amacıyla ana-baba ve çocuk ilişkisine 

müdahale etme hakkı da bulunmaktadır. Devletin, 

örneğin çocuğun yüksek menfaati gereği velayet, 

vesayet hakları üzerinde müdahale hakkı bulun-

maktadır.

Ancak, bu hakkın kullanımını geniş yorumla-

mak sağlıklı bir nesil ve gelecek için sakıncalı so-

nuçlar doğurabilecektir. Çocuk için en doğal ve 

sağlıklı olan ana-baba ocağıdır. Çocuğun ana-ba-

badan koparılması başvurulacak en son çare olarak 

kabul edilmelidir. Batıda görülen bazı örneklerdeki 

gibi, çocuğun olmazsa olmaz olmayan hallerde dahi 

devlet eliyle ana-babadan koparılarak, devlet ku-

rumlarına veyahut bir başka aileye verilmesi, hem 

inancımız hem de toplumsal kültürümüzle uyuş-

mayan ve çocuğun yetişmesinde telafisi imkânsız 

sorunlar ortaya çıkaracak bir durumdur. 

Çocuk hukukuna ilişkin ku-

ralların düzenlenmesinde sözleş-

me serbestîsine yer verilmemiştir. 

Ana baba ve çocuklar arasındaki 

soybağının, hangi usûl ve koşul-

larla kurulacağı emredici kural-

larla belirlenmiştir. Çocuklar, ge-

lişi güzel nüfusa kaydedilemezler, 

ana-babanın iradesi ile evlâtlıktan 

reddedilemezler, çocuğun bir-

den fazla soybağı olamaz, 

hâkim kararı olmaksızın soybağı reddedilemez.

Çocuğun ana-baba ile bağının koparılmasında 

nasıl ki, kamu adına devlete yukarıda belirttiğimiz 

üzere keyfilik ve geniş haklar tanımamak gerektiği 

gibi, ana-babaya da bu konuda keyfiyet vermemek 

asıldır. Özellikle soybağı konusu aileyi ve çocuğu 

olduğu kadar toplumu da doğrudan ilgilendirdiği 

için, bu konu kişilerin keyfi iradelerine bırakılamaz.

Nesep (soybağı) aynı zamanda İslâm dininde de 

korunması gereken en önemli konulardan biridir. 

Hayatını sürdürmek isteyen toplumlar, buna dik-

kat etmek mecburiyetindedir. Salih bir nesep, insan 

için gerekli olan en önemli haklardan biridir.

Ayrıca ana ve baba, kanunda düzenlenmiş olan 

ilişkilerin içeriğini ve şeklini değiştiremezler. 
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Örneğin, ana-baba anlaşarak kendilerinden biri-

nin velâyetine karar veremezler. Devlet bu konuda 

da ‘çocuğun birincil ve yüksek menfaatini’ düşü-

nerek en sağlıklı kararı vermekle yükümlüdür.

Çocuk belli bir yaştan önce çalıştırılamaz. Dev-

let, çocuk bedeninin sömürülmesine karşı gerekli 

önlemleri almak zorundadır. Ana-babanın keyfi ya 

da ekonomik zorunluluklar için dahi olsa çocuğun 

küçük yaşta çalıştırma isteğine karşı, devlet ‘çocu-

ğun birincil ve yüksek menfaatini’ ilkesi gereği 

çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve cinsel sö-

mürüne izin vermemekle yükümlüdür.

Çocuk hukuku alanındaki hemen bütün işlemler 

hâkim aracılığı ile ve konusunda yeterli pedegog vs 

uzmanların denetimi gerçekleştirilmek zorundadır.

Hukuk Devleti’nin en temel sorumluluğu top-

lum içerisindeki güçsüz ve korunmasız toplumsal 

kesimlerin kamu otoritesi tarafından yeterli ve sağ-

lıklı bir şekilde korunmasıdır. Bu kategorinin en te-

mel toplumsal kesimi ise hiç şüphesiz çocuklardır 

ve bu konuda en özel grubu oluşturmaktadır. 

Rasulüllah  devletin bu sorumluluğunu‘’(devlet 

sorumlusu) velisi olmayanın velisidir”hadisiyle 

açıkça ortaya koymuştur.

Evlilik çeşitli sebeplerle son bulduğu zaman ve/

veya çocuğun ana-basının hastalık, savaş vs neden-

lerle olmadığı öksüz ve yetim olarak ortada kalan 

çocukların temyiz yaşına kadar olan bakımına İslâm 

Fıkhı’nda “Hadane” denir. Hadane, çocuğun maddî 

ihtiyaçlarının yanında korunmak ve layık olduğu 

sevgi ile yetiştirilmek gibi manevi ihtiyaçlarını da 

kapsamaktadır. Kimsesiz ya da korunmaya muhtaç 

çocukları için bir hak ve aynı zamanda devletin veli 

ve vasi olma yükümlülüğünü ifade eden ve kurum-

sallaşmış bir mekanizmadır.

Buna karşın çocuğu himayeye yönelik hukuki 

mekanizmalar Batı’da ilk olarak 18. y.y Düşünülme-

ye başlanmıştır. Çocuk haklarını ilk defa Rousseau, 

Kant, Lock, Voltaire gibi tabiî hukukçular ele almıştır.

Çocuk haklarına ilişkin ulusal düzenlemeleri 

yönlendiren en temel ulusalüstü düzenleme 20 

Kasın 1989 tarihli B.M. Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’ (ÇHS)dir.

Sözleşmede yer alan çocuk hakları, yaşama hak-

ları, gelişme hakları, korunma hakları ve katılma 

hakları olmak üzere dört ana başlık altında düzen-

lenmiştir.

Yaşama hakları,  çocuğun uygun yaşam stan-

dartlarına sahip olma, tıbbi bakım, barınma gibi en 

temel haklarını öngören haklarını içermektedir.

Hz. Peygamber hayat boyu bütün ifadelerinde, 

kâfir çocuğu da olsa, harp meydanlarında da olsa 

çocukların öldürülmemesini ısrarla tembih etmiş, 

bu cümleden olarak harbe giden komutanların elle-

rine de bu yönde bir talimatname vermiştir.

“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin 

sizi de, onları da rızıklandıran  biziz” (İsra 31, 

En’am 151)

“... Kim, bir cana kıymamış veya yer yüzünde 

fesat çıkarmamış birisini öldürürse bütün insan-

ları öldürmüş gibidir” (Maide 32)

Gelişme hakları, Çocuğun yeteneklerini en 

üst düzeyde geliştirebilmesi için uygun eğitim 

hakkı, dinlenme ve oyun hakkı, din ve vicdan 

özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bilgi edinme 

hakları gibi haklardan oluşmaktadır.

İmam Ali (a.s) buyurmuştur:

“Çocuklarınızı kendi zamanınızın âdetlerine 

göre eğitmekte ısrarcı olmayın; çünkü onlar si-
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zin zamanınızdan başka bir zaman için yaratıl-

mışlardır.”

Resulullah (s.a.a) buyurmuştur:

“Çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, 

onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin; 

çünkü çocuklar, sizin onlara rızk verdiğinizi sa-

nırlar.

Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurmuştur:

“Çocuklarınızı iyi eğitin ki yüce Allah sizleri 

affetsin.”

İmam Cafer Sadık (a.s) buyurmuştur:

“İyi babaların çocuklarına bırakabileceği en 

büyük miras, servet değildir; güzel eğitim ve 

ahlâktır.”

İmam Cafer Sadık (a.s) buyurmuştur:

“Lokman, oğluna şöyle buyurdu: ‘Oğlum, gü-

nünün bir kısmını kitap okumaya ve ilim öğren-

meye ayır; çünkü kitap okumayı terk edersen, 

bilgilerini zayi edersin.”

Korunma hakları, çocuğun her türlü ihmal, 

istismar ve sömürüye karşı korunması amaçla-

yan haklardır. Bunlar aynı zamanda suça itilen ço-

cukların yargılamasında, savaşta, çalışma hayatında; 

fiziksel, duygusal, cinsel istismar, madde bağımlısı, 

mülteci çocuklar gibi özel bakıma ve ilgiye muhtaç 

çocukların da korunmasını sağlayan haklardır.

Resulullah (s.a.a) bir gün şöyle buyurdu:

“Allah’ın rahmeti, çocuklarının iyi işler yap-

masına yardımcı olan anne ve babanın üzerine 

olsun!”

“Bu nasıl gerçekleşebilir?” diye sorulduğunda 

Allah Resulü (s.a.a) buyurdu:

“Çocuklarınızdan, yapabilecekleri bir işi bek-

leyin; güç yetiremeyecekleri şeyi onlardan iste-

meyin; onları günah işlemeye mecbur etmeyin; 

çocuğunuza yalan söylemeyin ve abes şeyler 

yapmayın.”

Katılma hakları, çocuğun ailede ve toplumda 

etkinlik kazanmasını sağlamaya yönelik haklardır. 

Görüşlerini açıklama, kendilerini il-

gilendiren konularda karara katılma, 

düşünme ve düşüncelerini açıklama, 

din ve vicdan özgürlüğü gibi hakları 

kapsamaktadır.

 Resulullah (s.a.a) buyurmuştur:

“Çocuklarınıza saygılı davra-
nın, onlarla alay etmeyin, onlara 
hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi 
lakaplarla onları çağırmayın.”

Görüldüğü gibi, genel olarak 
insan haklarına ilişkin hakların ço-
cuk hakları anlamında yansımaları 
bulunmaktadır. Çocukların da hem 
Allah katında hem de pozitif hu-
kuk anlamında korunması ve saygı 
duyularak riayet edilmesi gereken 
hakları vardır.

İslamın yeniden ihyasının günde-

me geldiği zamanımızda işe temelden 

girişmenin gereğine inanıyoruz. Bu 

da, öncelikle toplumun temelini oluşturan ailenin 

çekirdeği olan çocukların hakları’nın ortaya çıkarı-

lıp, tatbikatının gerçekleştirilmesinden başlamakla 

olacaktır. 

Çocuk davasının asıl sahibi olan biz müslüman-

lar bu meseleye gereken ehemmiyeti vermez, zaten 

insanlığın gündeminde olan çocuk hakları mesele-

sine sahip çıkmaz, problemlerin çözümünü ele alıp 

kendi değerlerimiz çerçevesinde çareler getirmez, 

olup bitenlere hep seyirci kalırsak, sonunda yine 

biz zararlı çıkacağız demektir.

Kendimize, ailemize, içinde bulunduğumuz 

topluma karşı yapabileceğimiz en büyük zulüm ço-

cuklarımızı kendine has özellikleri, gereksinimleri, 

hakları olan ve Allah’ın yeryüzündeki halifesi olma 

adayı olarak yetiştirmemek olacaktır.

Böylesi toplumlarda ise gadr (zulüm) var demektir: 

çocuklar mağdur, ebeveynler gaddar, sistem zalim-

dir. Ve Allah, zalimleri sevmez ve onları iflah etmez.

-

-

-

-

-
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ŞEHİR VE AİLE
Av. Mehmet SARI

ehir; bir bağlanma, aidiyet hissetme, kendini 

tanımlama yeri olarak ifade edilebilir. Kişinin 

doğduğu dünya ile ilk tanıştığı yerlerin izlerinin ki-

şinin hayatı boyunca silinmeyeceği muhakkaktır. 

Tabi olan da, fıtratın tezahürü de böyledir. Şehir, 

kişinin aidiyetinin ve kendini bir yere bağlı hisset-

menin en güncel ifade etme yoludur. Öyle ki; natal 

şehirlerin etkisi kişinin ömrü ile kaimdir. 

Bunun yanında insanın Dünya’yı tanıdığı ve 

kendini tanımladığı ikinci bir sosyal alan ailedir. 

Aile önemli bir sosyal kurumdur. Ailenin önemini, 

kişinin hayata hazırlanma ve benliğini bulma evre-

sindeki katkısı ile topluma ve insanlığı faydalı ol-

manın yapı taşlarının döşendiği bir yer olmasından 

ileri gelmektedir. Yine aile, topluma hazırladığımız 

eşrefi mahlukat ya da esfele safilin olma yolunda 

ilk tohumların atıldığı en önemli bir sosyal kurum, 

diye tanımlanabilir. 

Ülkemizde kırsaldan büyükşehirlere olan göç 

olgusu, özellikle İstanbul’a yönelen göç; şehir ve 

aile kurumunda yarattığı tahribat hakkında önem-

le üzerinde durmamız gerekmektedir. Şehirlerdeki 

yığılma, iş bulma kaygısıyla şehirlere olan yönelme, 

aile ve şehir kavramlarını değiştirmiş ve bozulmala-

ra sebep olmuştur. 

Anadolu’dan başta İstanbul olmak üzere yo-

ğunlaşan göç dalgası 1980’lerden sonra şehirlerin 

nüfusunun katlanılmaz bir şekilde artmasına sebep 

olmuştur. Kırsaldan kente olan göç, önceleri barın-

ma ihtiyacının karşılanması için gecekondu soru-

nu olarak karşımıza çıkmıştır.  İstanbul örneğinde, 

Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Bayram-

paşa yine 1980 sonrası göç dalgasının artmasıyla 

İstanbul Avrupa yakası bakımından Bahçelievler, 

Esenler, Bağcılar gibi ilçelerdeki Hazine parselleri 

yine sahiplerince kontrol edilemeyen araziler kural-
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“İlkelerle yüksel ve doğru olanı yap.” Walter Heler

sız bir şekilde fiili parseller haline getirilerek 

satılması arazinin kontrolsüzce parçalan-

masına sebep olmuştur. Yine bu parsellere 

hiçbir şehir ve insan öğesi gözetilmeksizin 

yapılan yapılar, şehir kavramını dejenere 

etmiştir. Şehir ve ailenin; eğiten, gözeten ve 

büyüten yapısı, yerini tekli ve hiçbir sosyal 

soruna çözüm üretemez hale gelmiş, sade-

ce ve sadece barınma talebinin karşılandığı 

alanların üretilmesi şeklinde inşaa edilmiş 

yapı toplulukları olarak karşımıza çıkmıştır. 

Ülkemizdeki geleceğe ilişkin önemli bir 

diğer sorun, yeni site ve yüksek katlı blok-

ların inşaası sürecidir. Başakşehir, Bahçeşe-

hir gibi gecekondu önleme bölgeleri ihdas 

edilerek geleceğe dair bir çok tartışmayı 

içinde barındıracak yapılaşmalara gidilmiş-

tir. Soru ve kendi içinde barındırdığı şek-

liyle İstanbul’da yaşamak mı? İstanbul’u 

yaşamak mı?

Gerçekten aile mefhumunun bu denli 

yozlaşmasına sebep olan unsurlardan birisi 

şehircilik adına ürettiğimiz yapı stokları-

nın insani olmamasından ileri gelmektedir. 

Şehrin yüzde doksan altı nispetlerinde ko-

nut alanlarına ayrıldığı bir planlamanın ve 

yapılaşmanın geleceğe dair nesilleri yetiştir-

mede bizleri kurtarmayacağı muhakkaktır. 

Bunun en bariz örneği, şehirlerimizdeki suç 

ve suça eğilimin önemli bir sebebini hiçbir 

sosyal altyapı dikkate alınmadan yapılan 

mahallelerimizde gizlidir. İstanbul’da bazı 

mahallelerdeki yapılanma alanlarının tüm 

mahallenin alanının % 98’ine isabet ettiği, 

itirafına rağmen, sorumluk almayan yöneti-

cilerin varlığında gizlidir. 

Bir medeniyetin değerleri şehirler ve şe-

hircilikle ölçülür. Şehirler; toplumun, sos-

yal, ekonomik ve özellikle aile yapısının 

oluşmasındaki tesiri tartışmasızdır. Şehrin 

sosyal dokusunu oluşturan; camiler, çar-

şılar, çeşmeler, meydanlar ve aile ocakları, 

şehirleri ve medeniyetleri elle tutulur, gözle 

görülür hale getiren en önemli unsurlardır.  

Netice olarak, şehir ve aile arasındaki sıkı 

bağın gelecek planlamasında önemle dikka-

te alınması hayati önem taşımaktadır. 

Av. Mehmet SARI

-
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TÜRK HUKUKUNDA ve AİHM 
KARARLARINDA ÇOCUĞUN 

DİN EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ

Ç ocuğun dini eğitiminde veli veya vasiler ile dev-

let arasındaki görev paylaşımı, müdahale alanı 

iç hukuk sistemimizde çok fazla yargı kararlarına 

konu olmasa da ulusal ve uluslar arası mevzuatta 

düzenleme alanı bulmuş, 

bu bağlamda özellikle 

Alevi yurttaşların konuya 

ilişkin  taleplerini içerir 

davaları AİHM kararları-

na konu oluşturmuştur.

Türkiye nin taraf ol-

duğu ve uymakla mü-

kellef olduğu Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları-

na Dair Sözleşmenin 14. 

Maddesine göre, ‘Taraf 

Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgür-

lükleri hakkına saygı gösterirler. Taraf Devletler, 

ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun 

yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde hak-

larının kullanılmasında çocuğa yol gösterme ko-

nusundaki hak ve ödevlerine, saygı gösterirler. ..’

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslar arası Sözleşme-

sinin 18. Maddesine göre ise, Bu Sözleşmeye Taraf 

Devletler, anne-babalar ile mümkünse vasilerin 

kendi inançlarına uygun biçimde çocuklarına din 

ve ahlakeğitimi verilmesini isteme özgürlüğüne say-

gı göstermeyi taahhüt ederler.

Yine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 

Numaralı Protokolün ün “Eğitim Hakkı” başlıklı 2. 

Maddesine göre ise, ‘Hiç 

kimse eğitim hakkın-

dan yoksun bırakılamaz. 

Devlet, eğitim ve öğretim 

alanında yükleneceği gö-

revlerin yerine getirilme-

sinde, ana ve babanın bu 

eğitim ve öğretimin kendi 

dini ve felsefi inançlarına 

göre yapılmasını sağlama 

haklarına saygı gösterir.’

 Dikkat edilirse yu-

karıdaki normlar bir silsile halinde düşünüldü-

ğünde anne babanın çocuklarını dini ve vicdani 

olarak eğitme hakkından saygı göstermeye, ora-

dan da işbu hakkın kullanılabilmesi için gerek-

li ortamı sağlamaya doğru bir gelişme vardır.

  Anayasamızın ‘Din ve Vicdan Hürriyeti’ başlıklı  

24. Maddesine göre, Herkes, vicdan, dinî inanç ve 

kanaat hürriyetine sahiptir…..Din ve ahlâk eğitim 
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“Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar.” Anatole France

ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında 

yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-

öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler 

arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğ-

retimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de 

kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. …’

İşte tam bu noktada memnuniyetsizlikler be-

lirmiş, İlk ve ortaöğretimde okutulan zorunlu din 

dersinin içeriğine yönelik olarak toplumun çoğun-

luğunun dışında inançlar taşıyanlar ile inançsızlar-

dan işbu anayasa hükmü ve bu hükme dayanarak 

yapılan uygulamalara itirazlar yükselmiştir.

Medeni Kanunun 341. Maddesine göre, ‘Çocu-

ğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya 

aittir. Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınır-

layacak her türlü sözleşme geçersizdir. Ergin, dinini 

seçmekte özgürdür.’

Anne babanın anlaşılacağı önkabulüne göre ha-

zırlanan yasa metni dışında, eğer çocuğun dini eği-

timi hususunda veliler anlaşamazlarsa 195. Madde-

ye göre hakimin müdahalesi istenebilecektir.

Anayasa Mahkemesi kamuoyunda 4+4+4 ola-

rak da bilinen 287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka-

nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptal isteminin 

reddine ilişkin gerekçeli kararında şu tespitlere yer 

vermiştir: “Laiklik kavramı, Anayasa’nın Başlangıç’ı 

ile 2., 13., 14., 68., 81., 103., 136. ve 174. mad-

delerinde yer almaktadır. Söz konusu maddelerde 

laiklik, devletin dini inançlar karşısındaki konumu-

nu belirleyen siyasal bir ilke olarak düzenlenmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, laiklik, bireyin ya da toplumun 

değil, devletin bir niteliğidir. Laikliğin tarihsel geli-

şimi incelendiğinde, din olgusuna yönelik yaklaşım 

farklılıklarına bağlı olarak, kavramın iki farklı yo-

rumu ve uygulamasının bulunduğu görülmektedir. 

Bunlardan, katı laiklik anlayışına göre din, bireyin 

sadece vicdanında yer bulan, bunun dışına çıkarak 

toplumsal ve kamusal alana kesinlikle yansımama-

sı gereken bir olgudur. Laikliğin daha esnek ya da 

özgürlükçü yorumu ise dinin bireysel boyutunun 

yanında aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğu 

tespitinden yola çıkmaktadır. Bu laiklik anlayışı, 

dini sadece bireyin iç dünyasına hapsetmemekte, 

onu bireysel ve kollektif kimliğin önemli bir unsuru 

olarak görmekte, toplumsal görünürlüğüne imkan 

tanımaktadır. Laik bir siyasal sistemde, dini konu-

lardaki bireysel tercihler ve bunların şekillendirdi-

ği yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında ancak, 

koruması altındadır. Bu anlamda laiklik ilkesi din 

ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Dinler ve 

inançlar, mensuplarının yaşam biçimlerini, kimlik-

lerini ve diğer insanlarla ilişkilerini etkiler.”

Kısaca yüksek mahkeme, laiklik anlayışından 

yola çıkarak eğitim konusuna değinirken, devletin, 

dini veya felsefi inançları bireyin vicdanına hapse-

derek, tek renk toplum oluşturma yönünde çalış-

malar yapmasından değil;bilakis,yine devlet aygıtı-

nın, bireyin felsefi inancı, yaşam tarzını muhtemel 

müdahalelere karşı emniyet sübabı göreviyle güven-

ce altına alması gerektiği görüşünü benimsemiştir.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hasan-

Eylem ZENGİN kararında ‘Kabul edildiği üzere, 

ebeveynler çocuklarını her zaman aydınlatabilir, 

öğütler verebilir, eğitici olarak çocukları üzerinde 

doğal ebeveynlik fonksiyonlarını uygulayabilir ve 

onları kendi dini ve felsefi kanaatleri doğrultusun-

da yönlendirebilirler.Ne var ki, Taraf Devletlerin 

muafiyetle ilgili düzenlemeler dikkate alınmaksı-

zın din öğretimini okul müfredatına dahil etmeleri 

durumunda ebeveynlerin meşru olarak konunun 

nesnellik ve çoğulculuk ölçütlerini karşılayacak ve 

kendi dini veya felsefi kanaatlerine saygılı bir şe-

kilde öğretilmesini bekleyebileceğini vurgulamıştır. 

Ve ‘…Bu bağlamda, Mahkeme, demokratik bir top-

lumda eğitimde sadece çoğulculuğun öğrencilerin 

dini konular hakkında düşünce, vicdan ve inanç 

özgürlüğü çerçevesinde eleştirel bir bakış oluştur-

malarını sağlayabileceği kanaatindedir (bkz. AK 

Parlamenter Meclisi’nin1396 sayılı tavsiye kararının 
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13 (ii) paragrafı ve 1720 sayılı 

tavsiye kararının 14. paragrafı).

Bu hususta, Mahkeme tara-

fından birçok defa karar verdiği 

üzere,bu özgürlüğün dini boyut-

ta, hem inananların kimliklerini 

ve hayata bakışlarını oluşturan 

en hayati unsurlardan biri, hem 

de ateistler, agnostikler, septikler 

ve kayıtsızlar için önemli bir de-

ğer olduğu belirtilmelidir (bkz. 

Buscarini ve Diğerleri – San 

Marino [BD], no. 24645/94)…’ 

demek suretiyle, çcoğulculuğa 

vurgu yapmıştır.

 AİHM 14 Alevi ailenin, 

mahkemeye yaptığı başvuruyu 

kabul ederken de ‘…“Türkiye daha fazla geciktir-

meden, ailelerin dini ve felsefi inançlarını açıkla-

mak zorunda bırakılmadıkları bir muafiyet sistemi 

gibi, sorunun giderilmesine dönük imkanları orta-

ya koymak zorundadır” görüşlerine yer vermiştir.

Folgerø ve Diğerleri – Norveç Davası (15472/02) 

nda AİHM, 1 Numaralı Protokolün 2. Maddesinin 

(eğitim hakkı) ihlal edildiğine hükmetmiştir; KRL 

müfredatının ilkokul ve ortaokul öğretiminin ama-

cının Hıristiyan ve ahlaki bir terbiye vermek oldu-

ğunu belirterek Hıristiyanlığa temel bir yer ayır-

dığını tespit etmiştir. Çocukları müfredatın bazı 

kısımlarından muaf tutma seçeneği, özel yaşamla-

rının gereksiz yere açığa vurulması riski yüzünden 

ilgili ebeveynlere ağır bir yük yükleme potansiye-

line sahiptir ve çatışma olasılığı yüzünden bu tür 

taleplerde bulunma ihtimalleri düşüktür. Bununla 

birlikte AİHM, yeni müfredat konusunun getiril-

mesinin amacının, Hıristiyanlık, diğer dinler ve 

felsefeleri birlikte öğretmek suretiyle açık ve kap-

sayıcı bir okul ortamının oluşturulması olduğunun, 

bunun da 1 Numaralı Protokolün 2. Maddesinde 

mündemiç olan çoğulculuk ve nesnellik ilkeleriyle 

tutarlı olduğunun altını çizmiştir.Dojan  ve diğerleri 

davasında ise mahkeme beş evli çiftin yetkililerden 

çocuklarının zorunlu cinsel eğitimderslerinden ve 

çocuklarının kendi dini inançlarına uygun yetiştir-

me haklarını orantısız şekilde kısıtlayan diğer okul 

faaliyetlerinden muaf tutulmasını talep etmeleri ve 

yetkililerin bu talebi geri çevirmeleri ile ilgili ola-

rak,‘..AİHM, özellikle söz konusu ders ve faaliyet-

lerin, ebeveynlerin çocuklarını kendi dini inançla-

rına uygun şekilde yetiştirme haklarını tartışmaya 

açtığını gösteren bir belirti olmadığını tespit ederek 

şikayeti kabul edilemez ilan etmiştir. Okul yetkili-

leri, bu faaliyetlerde belirli bir din ya da inancı öne 

çıkarma eğilimde değildi…’şeklnde karar vermiştir.

 AİHM yukarıda kısa alıntıların yapıldığı karar-

larda, bir yandan muafiyet sisteminin, bir şekilde 

ailenin vicdani kanaatini açıklaması yolunu açabile-

ceği için eleştirmekte, öte yandan Türkiye ye özel-

likle Alevi yurttaşlar devam eden süreçte ateist ve 

agnostikler gbi diğer inançsal kesimler açısından 

‘çoğulculuk’ anlayışını benimsemesi hususunda 

tavsiyelerde bulunmuştur.

Gelinen noktada yasakoyucunu işi oldukça kar-

maşıklaşmıştır zira; toplumun önemli bir kesimi, 

suni İslam anlayışına ait olup, bu aidiyetleri doğrul-

tusunda ve haklı olarak çocuklarına dini eğitim ve 

terbiye verilmesini talep ederken, değişik bileşen-

lerden oluşan diğer kesimleri ise, yine haklı olarak 

kendi inançlarına uygun eğitim talep etmekte, ba-

zısı din eğitiminin anayasa mahkemesinin yukarıda 

özeti verilen kararında, atıf yapılan katı laiklik anla-

yışı bağlamında ele alınarak hiçbir şekilde okullar-

da dini eğitime yer verilmemesi gerektiğini savun-

makta, hatta eğitimde sekülerlikten ödün verildiği 

yolunda korkular taşımaktadır.Bu şartlar altında 

yasa koyucunun yasaların genelliği, eşitliği  ilkele-

rinden ödün vermeden kısa vadede tüm kesimleri 

memnun etmesi oldukça zor görünmektedir.
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CİNSEL SUÇLARDA BEDEN VE
RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE

C insel suçlarda ruh sağ-

lığının bozulması ile il-

gili hüküm, 1 Haziran 2005 

tarihinde yürürlüğe giren 

Türk Ceza Kanunu’nun 102. 

ve devamı maddelerinde yer 

almıştır. Bu düzenlemeyle 

birlikte mağdurun beden 

veya ruh sağlığının bozul-

ması halinde verilecek ceza 

ciddi oranda artırılmıştır. Bu 

değişiklikle birlikte gazete ve 

televizyonlarda beden veya 

ruh sağlığının bozulması ile ilgili haberler de yer 

almaya başlamıştır. Fakat bu kavramın içeriği ve 

kapsamı hakkında kanunumuzda ve Yargıtay İçti-

hatlarında bir açıklık bulunmamaktadır. Bu sebeple 

bu çalışmada beden ve ruh sağlığı ile ilgili genel de-

ğerlendirme yapılacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde Cinsel 

Saldırı Suçu, 103. Maddesinde Çocukların Cinsel 

İstismarı suçu düzenlenmiştir. Çocuklarla ilgili dü-

zenlemede ‘istismar’ ifadesi kullanılmıştır. İstismar 

sözcüğü, dilimize Arapça’dan geçmiştir. İyi niyeti 

kötüye kullanma ve sömürme anlamlarına gelmek-

tedir. Genelde ahlak kurallarına uygun düşmeyen 

ve yasa dışı olarak değerlendirilir. Psikolojik istis-

mar, cinsel istismar, fiziksel istismar gibi çeşitle-

ri sayılmaktadır. Çocuğun büyüme ve gelişmesini 

olumsuz yönde engelleyen her türlü davranış çocuk 

istismarıdır. Dünya Sağlık Örgütü ise, çocuk istis-

marını “çocuğun sağlığını, 

fiziksel ve sosyal gelişimini 

olumsuz yönde etkileyen bir 

yetişkin, toplum veya ülke 

tarafından bilerek veya bil-

meyerek yapılan davranışlar” 

şeklinde tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 

102. Maddesinin birinci 

fıkrasında Cinsel Saldırı su-

çunun basit şekli düzenlen-

miştir. Bu suçun oluşması için cinsel arzuları tat-

min amacına yönelik ve fakat cinsel ilişki aşamasına 

varmayan cinsel davranışlarla vücut dokunulmaz-

lığının ihlali gerekmektedir. Cinsel Taciz suçundan 

farklı olarak, cinsel saldırı suçu için “fiziksel te-

mas” şarttır. Aynı zamanda failin cinsel tatmin ama-

cıyla hareket etmesi gerekir. Suçun gerçekleşmesi 

için cinsel arzuların tatmini aranmaz, cinsel tatmin 

amacıyla yapılması yeterlidir.

TCK’nın 102. maddesinin ikinci fıkrası ise su-

çun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması su-

retiyle işlenmesini eski kanundan farklı olarak bu 

suçun nitelikli hali olarak ortaya koymuştur. Bu 

fıkradaki mağdurun 18 yaşından büyük olması ge-

rekmektedir. Fiilin mağduru 18 yaşından küçük ise 

bu durumda artık ‘Cinsel Saldırı Suçu’ değil, diğer 

şartlar da yerine gelmişse Türk Ceza Kanunu’nun 

103. Maddesindeki ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçu 

oluşacaktır.
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Çocukların cinsel istismarı Türk Ceza 

Kanunu’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir. İstis-

mardan ne anlaşılacağı maddenin ikinci fıkrasında 

ikili ayrım yapılmak suretiyle gösterilmiştir. Buna 

göre; a) 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış 

olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçları-

nı anlayamayacak durumda olanlar b) 15 yaşını 

tamamlamış olmakla birlikte 18 yaşını tamamla-

mamış olan çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya 

iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak 

gerçekleştirilen cinsel davranışlar bu suçu oluştu-

rur. Burada kanun koyucu 15 yaşından büyük ço-

cukların iradesine itibar etmiştir. Bu 

gruptaki çocuklara karşı cebir, teh-

dit, hile olmak şartıyla bu suç olu-

şur, aksi taktirde bu suç meydana 

gelmez, reşit olmayanla cinsel ilişki 

suçu oluşur. 15 yaşını bitirmeyen 

çocuklarda ise, her türlü cinsel dav-

ranış suçun oluşmasına sebebiyet 

verir. 18 yaşından büyükler açısın-

dan cinsel saldırı suçunun oluşması 

için vücut dokunulmazlığının ihlali 

gerekirken, çocuklara karşı beden-

sel temas olmasa da suç gerçekleşir. 

Gerekçede ‘kişinin vücudu üzerinde 

gerçekleştirilen cinsel arzuları tat-

min amacına yönelik ve cinsel ilişki-

ye varmayan davranışlar’ olduğu be-

lirtilerek fiziksel temasın var olması 

gerektiği anlatılmaya çalışılmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 102.maddesindeki dü-

zenlemede olduğu gibi vücuda organ veya sair bir 

cisim sokulması suretiyle cinsel istismar suçunun 

işlenmesi, suçun nitelikli hali olarak 103. Madde-

nin ikinci fıkrasında yer almaktadır.

TCK 102. Maddenin beşinci ve 103. Maddenin 

altıncı fıkralarında suçun neticesi sebebiyle ağır-

laşmış hali düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, 

fiilin sonucunda beden veya ruh sağlığının bozul-

masına neden olan faile, mağdurun çocuk olması 

halinde on, yetişkin olması halinde on beş yıldan az 

olmamak üzere hapis cezası verilir. Buradaki sorun 

beden veya ruh sağlığının bozulmasından ne anla-

şılması gerektiğidir. Bu fıkraya göre, mağdurun 
beden veya ruh sağlığı bozulduğu takdirde, su-
çun basit halini işleyen bir fail ile nitelikli halini 
işleyen bir fail, aynı cezayı alacaktır. Yasa koyu-

cunun, mağdurun beden veya ruh sağlığında ortaya 

çıkan bozulmayı dikkate aldığı, failin hareketinin 

basit ya da nitelikli olmasını dikkate almadığı gö-

rülmektedir. Bu iki durum arasında farkın olması 

adalete aykırı bir uygulama olarak yorumlanmakta-

dır. Bu düzenleme ile ceza dengesinin gözetilmediği 

yönünde pek çok eleştiri yapılmaktadır.

Kanunda beden veya ruh sağlığındaki bozulma-

sının derecesi ya da kalıcılığı ile ilgili bir belirginlik 

bulunmamaktadır. Cinsel istismar olayı ile karşıla-

şan her mağdurun ruh sağlığının bozulacağı kuv-

vetle muhtemeldir. Fakat kanun koyucunun bunu 

ayrı bir bent olarak düzenlemesinden, bu ruhsal 

bozukluğun yaşamı zorlaştırıcı derecede ağır ve 
kalıcı şekilde olmasını anlamak gerekmektedir. 

Aksi takdirde bu bendin uygulama alanı çok ge-

niş olacaktır ve hemen hemen her vakıada faile bu 

ağırlaştırılmış ceza verilecektir. Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu, mağdurun ruh sağlığındaki bozulmanın, 

kalıcı olduğunun doktor raporu ile saptanması du-

rumunda, ağırlatıcı nedenin uygulanabileceğini be-

lirtmiştir. “Mağdurun ruh veya beden sağlığının 
bozulmasının artırım nedeni olabilmesi için, ka-
lıcı bir hasarın varlığı gerekmektedir. Kalıcı ha-

sarın varlığı ise, Adli Tıp ilgili ihtisas dairesi ya da 

Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenecektir. Mağdurda 

oluşan bu kalıcı hasar ise, ancak bir kez oluşacak-

tır. Örneğin mağdurun ruh sağlığının kalıcı şekil-

de bozulması bir kez meydana gelir, gerçekleşen 

her eylemde ruh sağlığının yeniden bozulması söz 

konusu değildir. Bu nedenle, suçun temel şeklinin 

zincirleme şekilde gerçekleştirildiği hallerde, mağ-

durun ruh sağlığının bozulması halinde, bu bozul-

manın bir kez gerçekleştiği nazara alınarak, neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış suç haline zincirleme suç hü-

kümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamakta-

dır. Aksi halde sanık hakkında fazla ceza tayin edil-

mesi söz konusu olur.’’ 
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Yargıtay tarafından ‘Suçun sonucunda müda-

hilin beden veya ruh sağlığında bozulma olup ol-

madığı hususunda Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas 

Dairesinden rapor alınıp bundan sonra denetime 

olanak verecek şekilde lehe yasanın belirlenmesi 

gerekirken yazılı şekilde hükme varılması ’ şeklinde 

verilen karardan da anlaşıldığı üzere Adli Tıp Kuru-

mu raporu önem arz etmektedir.

Yeni Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girme-

siyle birlikte Adli Tıp Kurumu’nun da raporlarında 

“sürekli ruhsal bozukluk” olup olmadığının araş-

tırıldığı, raporların bu yönde hazırlandığı görül-

mektedir. 2-6 ay arasındaki bir tedavi sürecinden 

sonra iyileşme gerçekleşmemişse, ruh sağlığındaki 

bozulmanın kalıcı olduğu kabul edilmektedir. 

Mayubiyet (bekaretin bozulması) hali ise 5237 

sayılı TCK’da bulunmamaktadır. Ancak bu durum 

mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasına 

sebebiyet veriyorsa o takdirde fail 102. Maddenin 

beşinci fıkrasından cezalandırılacaktır. Cinsel saldırı 

sonucunda kızlığın bozulması, toplumumuzda be-

karete verilen önem ve atfedilen değer de gözetildi-

ğinde, eylemin kötülüğünün idraki içinde bulunan 

mağdurenin, sosyal çevrede hoş karşılanmayacak 

bir psikolojik travma sonucu kendisini aşağılanmış, 

kirletilmiş olduğu duygusuna kaptıracağı ve bu du-

rumun da ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyece-

ğinde kuşku bulunmamaktadır. 

Dikkate değer bir başka konu da mağdurun ruh 

halinin bozulma nedeni ve zamanıdır. Hazırlanan 

raporlarda mağdurun karşılaştığı olaydan önce ruh 

sağlığının yerinde olup olmadığı da tespit edilmeli, 

mağdurun olaydan önce sağlıklı olduğu fikrinden 

hareket edilmemelidir. Olayın adli makamlarca or-

taya çıkarılması, aile ve çevrenin duymasından sonra 

ruh sağlığı durumunun değiştiği haller göz ardı edil-

memelidir. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 10.12.2007 

tarih ve 10002/9821 sayılı kararında; “mağdurede 
belirlenen ruh sağlığının bozulmuş olması duru-
munda süreklilik arz edip etmediği ile bu arazın 
basit cinsel istismar suçunun sonunda mı yoksa 
olay sonrası eklenen durumlardan mı kaynak-
landığı konularında açıklayıcı rapor alınması 

oluşacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun 

tayin ve takdiri gerekirken noksan soruşturmay-

la yazılı şekilde hüküm kurulması” şeklindedir.

Yargıtay’ın bir başka kararında ‘’travma sonra-

sı stres bozukluğu ve majör depresif bozukluğun, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102.Maddesinin 

beşinci fıkrasında belirtilen beden ve ruh sağlığının 

bozulmasını ihtiva edip etmediği ve mağdure hak-

kında verilen rapor değerlendirilerek, bu bozuklu-

ğun 1998’de meydana gelen ırza geçme olayına bağ-

lı olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu’nun ilgili İhtisas 

Dairesinden sorularak sonucuna göre sanığın huku-

ki durumunun tayini ve tespiti gerekirken yazılı şe-

kilde karar verilmesi‘’ şeklindeki kararından, mağ-

durenin ruh sağlığındaki bozukluğun nedeninin ve 

zamanının tespit edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Bütün bu tartışmalara son verebilmek için, be-

den veya ruh sağlığındaki bozulmanın her cinsel 

saldırı veya cinsel istismar davranışıyla etkileşim-

den sonra oluşacağını kabul ederek, bu cezayı su-

çun basit şeklinde düzenleyip temel cezayı artırma 

yoluna gidilebilir. 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 102. 

ve 103. Maddelerde yer alan ruh sağlığının bozul-

ması ile ilgili suçun basit ve nitelikli halinin de ağır-

latıcı nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Ciddi oranda 

ceza miktarı arttırılmaktadır. Ruh sağlığının olay-

dan önce mi yoksa sonra mı bozulduğunun tespi-

ti önem arzetmektedir. Bu sebeple gerek Adli Tıp 

Kurumu’nun gerekse ilgili hastanelerin bu konuda 

inceleme ve tespitlerini yaparken geçmişteki yaşa-

dığı olayları da inceleyerek raporu vermelidir. 

Bizce ruh sağlığının bozulup bozulmadığının 

tespiti tam olarak mümkün değildir. Zaman zaman 

basit bir taciz eylemi neticesinde de dahi ruh sağlı-

ğının bozulduğu ile ilgili raporlar verilmektedir. Bu 

hükme göre sanık hakkında en az 10 yıl hapis ceza-

sı verilmektedir. Bu sebeple ruh sağlığının bozulup 

bozulmadığı ile ilgili taspit ve incelemenin titizlikle 

yapılması gerekmektedir.
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A ile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet günü-

müzde toplumun önemli bir sorundur. Aile 

içi şiddet kavramı, Türkiye’de ilk kez 4320 sayılı 

Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile hukuk dün-

yamızda yerini almıştır.

Türkiye tarafından 1985 yılında imzalanan ve 

1986 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenme-

si Sözleşmesi (CEDAW)’ne göre Sözleşmeye taraf 

devletler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermekle 

yükümlü kılınmıştır.

6284 sayılı Kanun, Birleşmiş Milletler Ka-

dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi’ni, Türkiye’nin taraf olduğu diğer ulus-

lararası sözleşmeleri ve özellikle Avrupa Konseyi’nin 

İstanbul Sözleşmesini esas almıştır.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 25 maddeden 

oluşmakta olup Kanun’un ilk maddesinde kanunun 

amacı ve koruma altına aldığı kişiler belirtilmiştir. 

Kanun’un 1. Maddesinde göre;şiddete uğra-

yan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın-

lar, çocuklar, erkekler bireyler aile bireyleri ve tek 

taraflı  ısrarlı takip mağduru olan kişilerin ko-

runması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi 

amaçlanmıştır. Yine maddenin devamında şiddet 

uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hak-

kında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu 

tedbirlerin alınması  ve uygulanması düzenlenmiş-

tir. Kanun’un ilk maddesinde “tek taraflı ısrarlı ta-

kip mağduru”nun tanımı yapılmamış, bu ibareden 

ne anlaşılması gerektiği belirtilmemiştir. 

Tek taraflı ısrarlı takip ile aralarında aile bağı 

veya ilişki bulunup bulunulmadığına bakılmaksı-

zın şiddet uygulayanin şiddet mağduruna yönelik 

olarak güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki 

psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına 

sebep olacak şekilde içeriği ne olursa olsun fiili söz-

lü yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kulla-

narak veya baskı altında tutacak her türlü tutum ve 

davranış anlaşılmalıdır.  

Kişiyi surekli izlemek evini yolunu gözetlemek 

ısrarlı takip sayılacak eylemlerdir. Israrlı takibin 

mağduru çoğunlukla kadınlar ve çocuklar olacaktır. 

Ancak; kanunun lafzında bu konuda bir sınırlama ol-

mayıp; erkeklerde bu konuda mağdur olabilecektir. 

6284 Sayılı Kanun’da şiddet mağduru olan kişi-

lere karşı mümkün olan en kısa süre içerisinde, en 

yakın yer ve mülki amirden alınabilecek bir takım 

tedbirler düzenlenmiştir. Bu tedbirlerin bir kısmı 

AİLENİN KORUNMASI KANUNU İLE 
İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME



117

“Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır.” Corci

hakim tarafından alı-

nırken, gecikmesinde 

sakınca bulunan hal 

sebebiyle mülki amir 

tarafından da bir takım 

tedbirlerin alınabile-

ceği düzenlenmiştir. 

Kanun’da yer alan ted-

birler, önleyici ve ko-

ruyucu tedbirler olarak 

ikiye ayrılmıştır.

Kanun’da, şiddete 

uğrayan veya şiddete 

uğrama tehlikesi bulunan aile, kadınlar ve çcouklar  

bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan ki-

şilerle ilgili koruyucu tedbirler ve bu kişilere şiddet 

uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan 

kişilerle ilgili önleyici tedbirler ayrı ayrı maddelerde 

düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, tedbirler koru-

nan kişilerle ilgili “koruyucu tedbirler” ve şiddet 

uygulayanlarla ilgili “önleyici tedbirler” olmak 

üzere ikili bir ayırıma tabi tutulmuştur. Kanun’da 

sayılan bu koruyucu ve önleyici tedbirler, geçici hu-

kuki koruma tedbiri niteliğindedir; lakin HMK’da 

ve Medeni Kanun’da düzenlenen geçici hukuki 

koruma tedbirlerinden farklı özelliğe sahiptir; bu 

farklılığın amaç yönünden olduğu kuşkusuzdur. 

Buna ek olarak 6284 Sayılı kanunda sayılan geçici 

hukuki koruma tedbiri kararlarının, itiraz yoluna 

tabi olması, temyiz kanun yoluna tabi olmaması, 

bu tedbirleri diğger kanunlarda düzenlenen geçici 

hukuki koruma tedbirlerinden ayıran diğer bir ayı-

rıcı özelliğidir.

Hâkim, şiddet olgusu içeren somut olayın özelli-

ğine göre Kanun’da sayılan tedbirlerden birine, bir-

kaçına benzer önleyici tedbirlere hükmedebilecektir. 

Uzaklaştırma: Hakim, şiddet uygulayan 

veya uygulama ihtimali bulunan kişinin 6 

aya kadar müşterek 

konuttan uzaklaştırıl-

masına karar verebilir. 

Yaklaşmama: Ço-

cuklarla ilgili olarak 

daha önce verilmiş 

bir kişisel ilişki kararı 

varsa kişisel ilişkinin 

refakatçi eşliğinde ya-

pılması veya tümüyle 

kaldırılmasınada karar 

verilebilir. Buna ilişkin 

talepler aile mahkeme-

sinden istenir.

Muayene ve tedavinin sağlanması:Şiddet 

mağduru veya şiddet uygulayan için sağlık 

kuruluşuna muayene veya tedaviye başvu-

rulması talep edilebilir. 

Rahatsız etmeme : Şiddet uygulayanın ko-

runan kişiye yönelik hakaret tehdit içeren söz 

ve davranışlarda bulunmasını içerir. İletişim 

araçları ile rahatsız etmemeyi kapsamaktadır. 

Kanunen taşıma izni verilen silahları kol-
luğa teslim etme : Kişi kamu görevi ifa etse 

bile hakim kararı ile silahı kolluğa teslim et-

mesi gerekir. 

İş yerinin değiştirilmesi:

Aile konutu şerhi:

Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değişti-
rilmesi tedbiri: 

6284 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre; tedbir 

kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevli-

leri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine 

verilir. Böylece ilgili makamlar re’sen hareket edebi-

leceği gibi talep üzerine de tedbir kararı verilebilir. 
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Kararlar, en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer ha-

kiminden, mülki amirden, kolluk biriminden talep 

edilebilir.

Şiddete veya şiddet ile karşılaşma tehlikesi ile 

karşılaşıldığındaşikayet ve ihbar için başvurulabil-

cek kurumlar: Valilik - Kaymakamlık, Polis merke-

zi, Jandarma karakolu, Adli makamlar, Aile ve Sos-

yal Politikalar İl Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri, Sağlık kuruluşları’dır. 

Tedbir kararına uyulup uyulmadığı, kolluk kuv-

vetleri aracılığı ile denetlenir. Kolluk kuvvetleri şid-

det mağduru olan evi haftada 

bir ziyaret eder, komşuların ve 

muhtarın bilgisine başvurur.

Tedbir talebine ilişkin ve-

rilen karara karşı tefhim veya 

tebliğ tarihinden itibaren iki 

(2)hafta içinde ilgililer tara-

fından KARARI VEREN AİLE 

MAHKEMESİNDEN itiraz edi-

lebilir.İtiraz mercii kararını bir 

hafta içinde verir itiraz üzerine 

verilen karar kesindir.

Mülki amir tarafından verilen tedbir kararları ile 

hakim tarafından verilen zorlama hapsi kararları-

na yapılacak itirazı inceleyecek merciin hangi aile 

mahkemesi olacağı yasada açıkça belirtilmiştir.

Tedbir kararı verilmesi ile kişi, kolluk birimleri 

tarafından Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlükle-

rine ivedilikle ulaştırılır.Eğer bu mümkün olmazsa 

Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak 

üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak 

barınma imkanı sağlanır. Bakanlığa ait veya bakan-

lığın gözetimi ve denetimi altında bulunan yerlere 

yerleştirilir.

Kanun’da koruyucu tedbir kararı verilebil-

mesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil 

veya belge aranmamaktadır. Önleyici tedbir ka-

rarı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, 

kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye soka-

bilecek şekilde geciktirilemez.

Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygu-

layana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir kararları-

na uyulmaması halinde; 6284 sayılı Kanun’un 13. 

Maddesine göre hakkında tedbir kararı verilen 

şiddet uygulayan, fiili bir suç oluştursa bile ih-

lal edilen tedbirin niteliğine 

ve aykırılığın ağırlığına göre 

hâkim kararıyla üç günden 

on güne kadar zorlama hapsi-

ne tabi tutulur.

Kanunda lafzı geçen zorla-

ma hapsinin, bir suç karşılığı 

olarak uygulanan ceza olmadı-

ğı ileri sürülmektedir. Zorlama 

hapsi, hukuki niteliği itibari ile 

tedbir kararına uyma yükümlü-

lüğünü yerine getirmeye zorla-

yan ve bu yükümlülüğün ihlali 

halinde öngörülen bir disiplin hapsidir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 2013/64 E. Ve 2013/142 

K. Sayılı kararında zorlama hapsi ile ilgili aşağıdaki 

ibareler yer almaktadır: 

“Bu nedenle zorlama hapsi, bir hapis cezası ol-

mayıp, şiddet uygulayanı tedbirlere uymaya zor-

layarak neticesi ağır suçların işlenmesinden önce 

suçun önlenmesini amaçlayan bir yaptırım oldu-

ğundan ceza kavramı dışında değerlendirilmesi ge-

rekir. Kişinin tedbir kararına aykırı davranışı, aynı 

zamanda bir suç oluşturuyor ise bu durum, hukuk 

düzeninin koruduğu farklı hukuksal menfaatlerin 

ihlali sonucunu doğuracağından mükerrer cezalan-

dırmadan söz edilemez. Zorlama hapsine ilişkin 

ceza para cezasına çevrilemez ve ertelenemez” 
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“Erdem bir halkın mutluluğudur.” Joseph Lathrop

Öncelikle adına zorlama ya da tazyik hapsi de-

nilerek kişiler tedbir kararına uymadığı için delil 

aranmaksızın cezaevine gönderilmekte, kişinin 

en temel hakkı olan özgürlüğü ceza hukuku esas 

ve ilkelerine aykırı olarak elinden alınmaktadır. 

Yine TCK’da ya da diğer özel kanunlarda yer alan 

cezai hükümler neticesinde verilen kısa süreli hapis 

cezaları, TCK’nın 50. Maddesine göre Seçenek yap-

tırımlara ve Para cezasına çevrilebilmekte, TCK’nın 

51. Maddesine göre ertelenebilmekte, CMK’nın 

231. Maddesine göre hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilebilmektedir. 

Bu husus Anayasa’da yer alan Kanun Önünde 

Eşitlik ilkesine tamamen aykırılık teşkil etmektedir. 

Yine zorlama hapsinin sicil kaydında yer almaması 

sebebiyle bir hapis cezası olmadığı ileri sürülmek-

teyse de, infaz edilen yer ceza infaz kurumudur. Bu 

sebeple tazyik hapsi adı altında kişilerin cezaevine 

gönderilmesi kanaatimizce hukuka aykırı olacaktır.   

6284 Sayılı Kanun’un 17.maddesine göre şid-

det mağduruna maddi yardım yapılmaktadır. Şid-

det uygulayan kişinin evden uzaklaştırılması ile; 

şiddet mağduru, kendisi ve çocuklarının geçimini 

sağlamak için nafaka isteyebilir. Hakkında önleyici 

tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabili-

tasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğu-

na karar verilmesi ile sağlık giderleri karşılanır. Bu 

kanuna yönelik olarak yapılan başvurular ile veri-

len kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden 

yargılama giderleri, harç ve benzeri gideri altında 

hiçbir masraf alınmaz. 

6284 sayılı Kanununa gore, şiddet eylemlerine 

maruz kalan kişilere ve aile bireylerine bu tasa-

rının uygulanması ile şiddet mağdurunun ikinci bir 

mağduriyet yaşamasına mani olmak istenmektedir.

Yasa mağdura bir kısım haklar ta-

nırken, şiddete eğimli olan kişiyi de 

6 ay gibi uzun sürelerle evden uzak-

laştırmakta, barışmak için gelen kişiyi 

adeta cezaevine girmesine sebebiyet 

vermektedir. Diğer yasalarımızda 3 

günlük hapis cezası ertelenebilirken, 

6284 sayılı Kanun’a gore verilen ce-

zalar ertelenememekte, para cezasına 

çevrilememektedir. Yasa’nın öngördü-

ğü koruma tedbirleri ve bu tedbirlere 

aykırılık durumu boşanmanın eşiğine 

getiren aileyi adeta uçurumdan aşağı 

atmaktadır. Koruma tedbirinin süre-

sinin 6 ay olduğu düşünüldüğünde, 

bu kadar süre ayrı kalan eşlerin yeni-

den bir araya gelmeleri imkansızdır. 

Bu sebeple Yasa’nın son derece ağır 

hükümleri içerdiği, aileyi tamamen 

boşanma safhasına soktuğu da unu-

tulmamalıdır. 

Zorlama adı verilen hapis cezası mevzuatımızda 

yer alan diğer hapis cezaları ile asla bağdaşmamak-

ta olup derhal kaldırılmalıdır. Sonuç olarak hapis 

cezasını verecek olan mahkemenin mutlaka ceza 

mahkemesi olması gerekirken, Aile Mahkemeleri-

nin kişi hakkında hapis cezası vermesi hukuka ay-

kırılık olarak değerlendirilmektedir. 

Yasa’daki tedbirlere karar vermek için “Delil 

aranmaması” bizce hukuk devletinde olmaması 

gereken maddelerin başında yer almaktadır.

Sonuç olarak belirtmek isteriz ki, 6284 sayılı 

inceleme konumuz olan bu maddenin ivedilik-

le değiştirilmesi, Ailelerin korunması açısından 

bir zorunluluktur. 

-

-

-

-

-



120

Hukukçular Derneği

DERTLEŞMEYE
   HOŞGELDİNİZ…

K onumuz ‘‘aile’’… 

Önemi malum. Top-

lum yapımızın en temel 

unsuru…  Toplumumuz-

la birlikte tehdit altında… 

Toplumlara hâkimiyet artık 

bildiğimiz askeri cephe sava-

şı ile olmuyor. İş temelinden 

hallediliyor. Kale içinden 

fethediliyor. İnsanların dü-

şünce sistemleri bozuluyor, 

kendi varlıklarını tanıma ve 

koruma engelleniyor. Böy-

lece dayatılan hayvani bir 

yaşam tarzı ile aile ve top-

lum köleleştirilmiş oluyor. Görüntüdeki aile, mevcut 

göstermelik hukuk sisteminin içi boş evlilik sözleş-

mesi ile korunamaz. Evlendirme memurlarının kar-

şılıklı sevgi saygı, zor günlerde dayanışma tavsiyesi, 

herhangi bir yaptırım ihtiva etmiyor. ‘‘Anlaşamazsak 

boşanırız’’ anlayışı bizatihi ailenin oluşmadığını, de-

neysel bir birlikteliği ifade etmektedir. Tarafların eşit-

liği de bir aldatmacadır. İki ayrı cinsin eşitliği, kuv-

vetlinin zayıfı ezmesine yol açan bir uygulamadır. 

Ev işlerinin yapan eşin sadece çamaşır, bulaşık, ev 

temizliği gibi hizmetlerinin bile parasal değeri hesap-

lanmaya değer. Hele çocuk doğurmasının maddi bir 

bedelle ölçülmesine imkân yoktur. Ailenin devamı 

için çocuk ve onun eğitimi bu kadar önemli iken kadı-

nın ayrıca çalıştırılmasının hiçbir hukukla izahı müm-

kün değildir. Ancak belki Anadoluyu Anadolu yapan 

anaların, ölçülmesi mümkün olmayan fedakârlığı ile 

açıklanabilir. Ancak herhalde bu hak’kında verilecek 

bir hesabı vardır. 

Gerçek bir ailenin, büyük ailenin, onun içinde-

ki toplumun ve onun oluşturacağı milletin kaynağı 

ve yaşam şartı, gerçek insani hukuktur. Bu hukukta 

‘‘ana’’, insan ve insanı doğuran olması itibariyle, aile-

nin yöneticisi ve koruyucusu erkek karşısında iki kat 

güçlendirilmiş hakka sahip-

tir. Güçlü aile oluşturmak is-

teyen büyük aile, erkek evla-

dına, birisi aileyi oluşturmak 

için aileye katılacak gelin 

için evlilik tazminatı olmak 

üzere tahsis edilmiş iki hak 

verir. 

Bu o kadar önemlidir ki 

maddeci inanç sistemlerinde 

bile gelin babası, kızını ‘‘dra-

oma’’ vererek evlendirir. Ai-

lenin bu ekonomik altyapısı 

evlilik birliğinin samimiyeti 

ve ciddiyeti için bir ön şart-

tır. Evlilik sözleşmesinde tazminatın ‘‘muaccel’’ olanı-

nın da ‘‘müeccel’’ olanının da ciddi ve resmi bir şekilde 

taahhüt ve garanti altına alınması bunun, büyük aile-

nin kefaleti ile desteklenmesi gerekir. 

Aile, ekonominin temel unsurudur. Kuvvet ve 

tasarruf bu birlikten oluşur. İki kişilik yemek üç ki-

şiye yeter. Doğumlarla ekonominin ana unsuru olan 

‘‘emek’’ oluşur. Bu emek gücünü sömürgeci, kapitalist 

ekonomik sistemin göz boyayıcı oyunlarına, olma-

yana ‘‘var’’ diyen, yalanı dolanı meşrulaştıran sözde 

hukuk kurallarına ve faize ezdirmemek gerekir. Bu 

bugün için imkânsız olduğundan yazımızın başında 

‘‘tehdit’den’’ bahsettik. 

İnsan varlığının ana unsurlarının: mal, can ve na-

musun korunması, hukuktur. Korunamayan hak hak 

değildir. Bunlar için ciddi bir koruma yoksa, hukuk 

bir aldatmacadır. Nitekim zamanımızda can güven-

liği, mal güvenliği ve namus güvenliği gereği gibi 

sağlanamamaktadır. Bu sömürü sisteminin uygula-

masıdır. Gerçek hukuk sisteminde insanın başka bir 

insanın hukukuna tecavüz etmesi onun kendisine ait 

bu haktan mahrum edilmesi tehdidiyle sağlanır. Cana 

karşı can tehdidi insanı ciddi bir şekilde korkutarak 
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“Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır.” Ralph Waldo Emerson

suç işlemesine engel olur. İnsanı seviyorsak onu suç 

işlemekten korumalıyız. Mal için de kural aynıdır. 

Nihayet bir maddi varlık kaybolup gitmez sadece el 

değiştirir. Borcun mutlaka ödeneceği, ödenmemesi 

halinde bunun o şahsın hak ehliyetinin iptali ve hu-

kuki kişiliğinin kaybı ile karşılanacağı tehdidi insan 

için caydırıcı bir yaptırımdır.      

Konumuzla ilgili olan aile, namusun, kişilikli şa-

hıs yapısının oluşturulmasının en önemli hukuki 

unsurudur. Evlilik sözleşmesi ile gayrimeşru cinsel 

ilişkiler yasaklanır. Evlilik sözleşmesi dışında iliş-

ki kurulamaz. Zina kesinlikle yasaktır. Gayrimeşru 

ilişkiler kuranlar, evlilik sözleşmesi yapma hakkın-

dan mahrum edilirler. Böylece nesebin sıhhati ve 

resmiyeti sağlanmış olur. Evlilik sözleşmesine riayet 

etmeyenin bu sözleşme haklarından ve korumasın-

dan faydalanma, meşru zürriyet sahibi olma hakkı 

yoktur. Meşru olarak ikinci bir evlilik ‘‘kendisi için 

istediğini…’’ kuralı gereğince toplumda bekâr erkek 

kalmaması şartına bağlı olarak imkânsızdır. Büyük 

ailenin miras hissesi de bu sınırlamayı belirlemiştir. 

Buna rağmen, evlilik dışı ilişkiyle zürriyet oluştur-

maya teşebbüs, toplumun kişilikli can güvenliği ile 

doğrudan ilişkili olduğundan, bu hukuka riayet ede-

meyen kişinin bunu hayatı ile telafi etmesi gerekir. 

Genel olarak, toplumun ekonomik yapısını tehdit 

eden her oluşum, yukarıda belirttiğimiz emek – faiz 

mücadelesi gibi, aileyi kökünden tehdit eder. Fakir-

liğin çaresi olan evlilik ve aile birliği öncelikle düğün 

ve ev döşeme masraflarıyla, kim başlattıysa ‘‘bizimki 

de öyle olsun’’ gösteriş ve hava atma masraflarıyla sı-

kıntıya sokulur. Borç kredi kartı taksiti ödeme gay-

retiyle, evlilik işkenceye dönüştürülür. Masraf kapısı 

olacak diye çocuk istenmez, kadının çalışarak katkıda 

bulunması beklenir. Aile bu değildir. ‘‘Zamana uyma’’, 

‘‘moda’’ dayatmalarıyla aile, emperyalizmin tüketimi-

ne kurban edilir. 

Tüketim, tasarruf ve aileyi oluşturacak ve büyüte-

cek öz sermaye oluşumunu engeller.

Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki bu-

günkü hukukla, tasarruf ve öz sermayenin korunması 

imkânsızdır. Nasıl oluyorsa kişi-tüzel, şahsiyet-hük-

mi, sanal-gerçek oluyor. Kanunla kurulmuş sermaye 

şirketleri, yine kanunun hakkın kötüye kullanılmasını 

yasaklayan maddesine rağmen, dolandırıcılıkta kulla-

nılabilmekte ve bunun tasfiye ve iflas gibi adeta cina-

yetten beraat gibi bir sonucu olabilmekte, görünüşe 

aldanan vatandaşın parası adeta sihirbazlık yapılarak 

yok edilmektedir.. 

Hak ve hukuk arama gayretiyle kendini adliyede 

bulan vatandaş, sağlığını kurban ettiği hastane, tahlil, 

ilaç sanayi gibi, büyük büyük adliyeler, kalabalık adli-

ye kadroları içinde hukuk sanayinin kurbanı olmakta-

dır. Devlet maskesi altındaki diğer vesayet kurumları 

da büyük masraf bütçeleri ile vatandaşın sağlıklı aile 

ve kültür yapısına sahip olmasını engellemektedir. 

Ne hikmetse toplum varlığını korumanın ilk şartı 

olan ‘‘hazır ol cenge..’’ kuralı gereğince kendi silahını 

yapamayan ‘‘patriot’’ ayıbı yaşayan toplumumuz, Al-

manya ve Japonya gibi adeta sıfırlanmış ülkelerin bu-

günkü zenginliklerine bakarak ‘‘acaba savaşta yenilen 

biz miyiz?’’ demelidir. 

Büyüyen şehirlerin apartman yapısı aileyi ‘‘çekir-

dek aile’’ olmaya, geçim derdi ile sömürge ekonomisi-

ne mahkûm etmektedir. Toplumsallığı esas olan insani 

yaşam, her yönüyle bireyselleşmektedir. Doğru bilgi 

ve doğru karar yolları, beyinler, kafalar, medya ve tele-

vizyonla şartlandırılarak kendi gerçekliğini, kendi hak 

ve hukukunu bilemez, öğrenemez hale getirilmekte-

dir. Lüzumsuz-faydasız, üstelik menfaat şebekesinin 

hesabına uygun yönlendirmeler şahsiyeti de aileyi de 

tehdit etmektedir.

Ancak insanlığın yapısındaki ‘‘fabrika ayarları’’ 

toplumun kendisini koruyup kurtarması için gerekli 

azim ve iradeyi muhafaza etmektedir. Herhalde kara 

gün kararıp gitmeyecek, her gecenin bir sabahı ola-

caktır. Analarımızın ana’lığı sürdükçe toplum insan 

olduğunu, insan doğduğunu, insan olarak yaşaması 

gerektiğini hissedecek, bilecek ve yaşayacaktır. 

Çok küçük bir kıvılcım olarak, eşi çalışmayan 4 

çocukluya 16,00TL daha fazla Asgari Geçim İndiri-

mi verilmesi, hamile annelere izin hakkı, çalışmaları 

esnasında mesaiden sayılan emzirme hakkı verilmesi 

değerlendirilebilir. Herhalde Ana’nın çalıştırılması in-

sanlık değerleri için çok ve iyi düşünülmesi gereken 

bir husustur. 

Kıymetli meslektaşım Av. Cihat Madran’ın ısrarlı 

takibi ile ‘‘bir dokun bir ah dinle..’’ misali dertlendik. 

Sürç-ü lisan eylediysek affola…
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ABD VE TÜRK HUKUK 
SİSTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

D ünya’da temel olarak bugün iki büyük hukuk 

sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

“Karasal Avrupa Hukuk Sistemi” ya da “Civil Law” 

olarak da adlandırılan “Roma-Germen Hukuk Sis-

temi”, diğeri karanlık çağlar sonrasında İngiltere’de 

ortaya çıkan “Common Law” hukuk sistemidir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında yeni kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti, kendisinden önce var olan 

Osmanlı Devletinin İslami kökeni olan geleneksel 

hukuk sistemini terk etmiş, yasaları “Civil Law” 

a dayanan Avrupa devletlerinin hukuk sistemi be-

nimsenmiştir. Hukuk sistemi oluşturulurken yal-

nızca bir devletin yasaları alınmamış, İsviçre’den 

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, İtalya’dan Ceza 

Kanunu, Almanya’dan Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu, Fransa’dan İdare hukuku mevzuatı iktibas 

edilmiştir.

Söz konusu kanunlarda zaman içerisinde elbet-

te pek çok değişiklikler yapılmış ve birçok kanun 

yakın zamanda tamamen yeniden çıkarılmıştır. 

Buna rağmen hukuk sistemi ve yargılama sistemi 

anlamında çok büyük bir değişiklik yapıldığından 

bahsedilemez. 

Çalışmamızda “Hukuk sistemi” olarak kamu hu-

kuku alanından ziyade yargılama bağlamında kısa 

bir hukuk sistemi karşılaştırması yapılacaktır.

Türk Hukuk Sisteminde yargılama içerisinde 

Hâkim’in baskın bir rolü bulunmaktadır. Teorik 

alanda baskın olan “hâkimlik” fonksiyonu, pratikte 

yargılama içerisinde daha da baskın bir hale gele-

bilmektedir.

ABD hukuk sistemi, kaynağını İngiliz “Common 

Law” sisteminden almış olan ve yer yer “Civil Law” 

sistemine de yaklaştığı görülen kendine özgü bir 

hukuk sistemine sahiptir. Her şeyden önce ABD’ 

den bahsedildiği anda birden fazla federe devletten 

ve bir federal devlet sisteminden bahsedildiği unu-

tulmamalıdır. 

Avukatlar, ABD hukuk sisteminde öncü ve ken-

dine özgü bir rol oynamaktadır. “Karşıt Sistem” 

(Adversary System) olarak adlandırılan bu siste-

min uygulanması doğrudan avukatlara bağlanmış-

tır. Gerçekten de Amerikan sisteminde avukatlar; 

yasama, yönetim bürokrasisi, finans ve ticaret ha-

yatında çok ciddi bir faktör olarak yer almaktadır. 

Amerikan yargılama sisteminin ana unsuru olan 

“Karşıt Sistem” de yargılama; taraflarca başlatılan, 

taraflarca kontrol edilen ve taraflarca yürütülen bir 

temele sahiptir. Bu sistemde davadaki tüm uyuş-

mazlıkların ve delillerin hâkim önüne sunulması 

tümüyle avukatların yetki ve sorumluluğundadır. 
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Hâkimin rolü ise çoğu zaman taraf Avukatlarının 

usul kanunlarına uygun işlem yapıp yapmadığının 

denetimi ile ilgili olmaktadır. Bu da taraflarca kont-

rol edilen şeklinde yapılan tanımın aslında Avukat-

larca kontrol edilen bir yargılama sistemi olduğunu 

göstermektedir. 

Karşıt Sistem (Adversary System)’in alterna-

tifi olan sistem Sorgulayıcı Sistem (Inquisitorial 

System) olarak adlandırılan “Civil Law” sisteminin 

uygulandığı daha çok Fransa ve İtalya’ da uygula-

nan bir sistemdir. Bu sistemde “Karşıt Sistem” in ak-

sine, karar verici makam olan hâkim, araştırma ve 

yargılamada daha aktif bir rol oynamaktadır. 

Karşıt sistem, Anglo-Amerikan yargılaması ve 

politik geleneklerde derin köklere sahiptir. Bugün 

Amerikan Anayasasında tarafların, gerek ceza ge-

rekse özel hukuk davalarında temel bir takım hak-

lara sahip oldukları belirlenmiş, taraflara “maddi 

hukuka ve usul hukukuna uygunluk” (due pro-

cess), kanun önünde eşitlik, Jüri hakkı gibi haklar 

Anayasa ile tanınan bir yargılama güvencesi olarak 

düzenlenmiştir.

Türkiye’de 2013 tarihi itibariyle benim tespit 

ettiğim 31 adet devlet üniversitesi, 44 Adet vakıf 

üniversitesinin hukuk fakültesi bulunmaktadır. Söz 

konusu hukuk fakültelerinin pek çoğu yeni açılmış 

olup, internet üzerinden yapılacak basit bir araş-

tırma ile de akademik kadroların ne kadar yetersiz 

olduğu rahatlıkla görülebilecektir. 

Türkiye’de en iyi diyebileceğimiz Galatasaray, 

İstanbul, Marmara, Ankara, Gazi Üniversiteleri 

Hukuk Fakültelerinde dahi öğrenci sayılarının çok 

fazla oluşu verilen eğitimin kalitesini olumsuz yön-

de etkilemektedir. Diğer taraftan “hukuk fakültesi”, 

liseden sonra sınavla birlikte direkt olarak okunan 

bir fakülte olduğundan, muhakeme geliştirme anla-

mında da olumsuz ve yetersiz kalmaktadır. Esasen 

hukuk fakültelerinin amacının öğrencilerine mev-

cut mevzuatı ezberletmeyi amaçlamadığı, “hukuk-

çu formasyonu” vermeyi öğrencileri için bir amaç 

olarak kabul ettiği bir gerçektir. Ancak bu anlamda 

hukuk fakültelerinin Türkiye’de bir eğitim strate-

jisinin bulunduğunu da ne yazık ki söyleyemiyo-

rum. Yıllar önce Tarık Zafer Tunaya’nın da belirtmiş 

olduğu gibi ülkesel gelişimin ana faktörü “eğitim” 

olmak zorundadır. Bu anlamda da hukuk eğitimi 

bir ülke için birinci derecede öneme sahiptir. Kü-

tüphanelerin yetersizliği, sosyal imkân ve alanların 

yetersizliği, akademisyenlerin yetersizliği, öğrenci 

ve öğrenme odaklı bir sistem yerine hoca ve hocalık 

gösterilen bir sistemsizlik bizi ciddi bir eğitim zafi-

yeti ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Türkiye’de “hukuk eğitimi”nin yeniden düzen-

lenmesi için çok ciddi bir çalışma ve reform ya-

pılması, bugün için çok zaruri görünmektedir. Bu 

konuda 1969 yılında Prof. Dr. Tuğrul ANSAY tara-

fından bir çalışma yapılmış, o yıllar için mezunların 

niteliklerinin yetersizliğinden ve genel kültür sevi-

yelerinin düşüklüğünden bahsedilmiştir. Üzülerek 

ifade etmek istiyorum ki sistemi değiştirmediğimiz 

ve Hukuk Fakültelerini yeniden revize etmediği-

miz sürece oradan çıkacak öğrencilerin nitelikle-

rinde de bir değişiklik olmayacaktır. Prof. ANSAY’ 

ın çalışmasında daha çok Hukuk Fakültelerine alı-

nacak öğrencilerin nitelikleri, fakültede görülecek 

dersler ve yönetmelikler bağlamında bir inceleme 

yapılmıştır. Ancak burada ana mesele öğrenciyi re-
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vize etmek değil, ona eğitim verecek olan hukuk 

fakültesini revize etmektir. Buna akademisyenler de 

dâhildir. Gerçekten de bugün gerek hukuk fakülte-

lerinde gerekse diğer fakültelerde akademisyenlerin 

öğrenciye aktardığı bilginin ve verdiği eğitimin ka-

litesini ölçecek bir sistem bulunmamaktadır. Bana 

göre mutlaka fakülte yönetimi her akademisyen 

için öğrenci değerlendirmelerine başvurmalıdır. 

Bu konuda öğrenci değerlendirmeleri en etkin rol 

oynayacak faktörlerin başında gelecektir. Esasında 

iyi ders veren akademisyen, öğrenci tarafından her 

zaman değeri bilinen, dersi takip edilen ve kıymet 

verilen bir hoca olmaktadır.

Öncelikle hukuk fakültesi açılması Üniversiteler 

için zorlaştırılmalı, açılan her yeni Üniversite kolay-

lıkla hukuk fakültesi açamamalıdır. Hukuk fakül-

tesinin açılması ciddi fiziki koşullara bağlanmalı, 

buna uygun pratik derslerinin yapılması için mah-

keme salonu, ciddi bir kütüphane, ciddi bir kam-

püsü olmayan, akademik kadro alanında da ciddi 

bir kadroya sahip olmayan Üniversiteler hukuk fa-

kültesi açamamalıdır. 

Hukuk eğitimi de tümüyle bu eğitimin amacı 

çerçevesinde yeniden revize edilmelidir. Hukuk fa-

külteleri ile pratik hukuk arasındaki bağlar güçlen-

dirilmeli, her bir hukuk fakültesine mutlaka “Du-

ruşma Salonu” yapılmalı ve “Farazi Mahkemeler” 

e ağırlık verilmelidir. Bu duruşma salonlarında 

düzenlenecek “farazi mahkemeler”e misafir olarak 

“Hâkimler”, “Savcılar” ve “Avukatlar” katılmalı öğ-

rencilerin yargılama konusundaki algısı somutlaş-

tırılmalıdır. Bu anlamda en azından seçimlik olarak 

“Pratik Hukuk” gibi dersler verilebilir. Hukuk Fa-

külteleri 5 yıla çıkarılmalı, beşinci yıl “Hukuk Stajı” 

düzenlenmek suretiyle öğrencilerin Avukat yanında 

çalışmaları ve/veya Adliyede çalışmaları bir düzene 

bağlanmalı, adliye ile Hukuk Fakülteleri arasında 

bir köprü kurulmalıdır. 

ABD’ de bugün 50 eyalette çok sayıda Üniversite 

ve hukuk fakültesi bulunmaktadır. ABD’ nin en iyi 

hukuk Fakülteleri aynı zamanda dünyada da çok 

ciddi bir üne ve itibara sahip fakültelerdir. Harvard, 

Yale, UC Berkeley, Colombia, Standford, George-

town Hukuk Fakülteleri ABD’ nin en iyi hukuk fa-

külteleri olarak bilinmektedir.

ABD’ de hukuk fakültesi mezunların tercih ede-

bileceği “graduate level” olarak adlandırılan bir 

konumda bulunmaktadır. Bu, ABD’ de hukuk fa-

kültesine yalnızca 4 yıllık fakülte mezunlarının gir-

mek için kabul alabileceği anlamına gelmektedir. 

Diğer bir deyişle ABD’ de hukuk fakültesine gitmek 

için öncelikle herhangi bir Üniversitenin herhangi 

bir 4 yıllık fakültesini okumak gerekmektedir. 

Dört yıllık fakülte mezunları öncelikle “LSAT” 

(Law School Admissions Test) adı verilen “Hukuk 

Fakültelerine Giriş Sınavı” na girmek zorundadır. 

Bu sınav ile hukuk fakültesine giriş için zorunlu 

olduğu düşünülen bilgiler ölçülmektedir. Bunlar; 

okuma becerisi, karışık metinleri kavrama becerisi, 

yönetme becerisi, bilgiyi organize etme becerisi ve 

tüm bu bilgiler ile sonuca ulaşma becerisinin ölçül-

düğü ifade edilmektedir.

Bu sınav, üç tip soru içermektedir: Okuduğunu 

kavrama, analitik muhakeme ve mantık çıkarma. 

ABD Üniversiteleri hukuk fakülteleri, öğrencinin 

daha önce okuduğu okul ortalaması, LSAT sınav 

sonucu, kişisel referans mektupları, kompozisyon 

veya özgeçmiş değerlendirmesi yapmak suretiyle 

öğrenci kabul etmektedir. ABD hukuk fakülteleri 

-
-

-
-

-
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aynı zamanda kabul edeceği öğrenciyi, motivasyon, 

liderlik yeteneği, ekstra öğrenme tecrübesi, aile, 

kültürel ve toplumsal geçmiş yönünden de bir de-

ğerlendirmeye tabi tutmaktadır. Görüldüğü üzere 

İngiltere’nin aksine ABD’ de yalnızca bir fakülteden 

başarı ile mezun olmak hukuk fakültesine kabul 

bakımından yeterli olmamaktadır.

ABD’ de hukuk fakültelerinde “birinci yıl eğiti-

mi”, geçen 100 yıl boyunca değişikliklere uğramış 

gözükse de geleneksel bir hal almıştır. İlk yılki ders-

ler sözleşme, ceza hukuku, eşya hukuku ve haksız 

fiiller konularını içermektedir. İlk yıl, öğrencilerin 

çok standart bir öğrencilik geçirdiği ve Üniversite 

anlamında da çok farklılıklar yaşamadığı bir yıl ola-

rak değerlendirilmektedir. Ancak birinci yıl da dahi 

ABD’de hukuk fakültesi öğrencilerinin mantık yü-

rütme ve analitik bakış açısı anlamında bir “Avukat” 

gibi düşünmeye başladığı değerlendirilmiş ve bu 

durum hukuk fakültelerince amaçlanmıştır.

Birinci yıldan sonra hukuk fakülteleri öğrencileri 

teorik olarak “Juris Doctor Degree” (J.D.) adı verilen 

hukuk alanında profesyonel doktora için hazırlık-

lar yapmak için kurslar almak veya pek çok hukuk 

fakültesi öğrencisinin yaptığı gibi baro sınavlarına 

hazırlanmak için çok geniş imkânlara sahiplerdir.

ABD hukuk fakülteleri 3 yıllık bir eğitim ver-

mektedir. Bu eğitim neticesinde öğrenci, hukukun 

temel kavramlarını öğrenmiş olmaktadır. Bir alan-

da uzmanlaşmak ise, hukuk fakültesinden sonra ya 

eğitime devam etmek ile ya da geliştirmek istenilen 

alanda çalışmak ile mümkün olmaktadır. Bu konu-

da baroların ciddi eğitimleri bulunmaktadır.

1998 yılında dört Avrupa Birliği Bakanının imza-

sı ile “Eğitimde Bolonya Süreci” (The Bologna Pro-

cess) başlamıştır. 2007 yılı itibariyle Bolonya süreci 

genişleyerek kabul eden ülke 46’ya ulaşmıştır. Bu 

sürecin ABD hukuk fakültelerinde verilen eğitim ile 

ilgili de etkileri olmuş bu konuda çeşitli araştırmalar 

yapılmış ve makaleler yayınlanmıştır. Bugün hukuk 

eğitimi, ABD’de halen en çok önem verilen eğitim 

konularının başında gelmekte olup, hukuk eğitimi 

almak başlı başına bir ayrıcalık olarak görülmektedir. 

Avukatlığın Mahiyeti, 1136 sayılı 19.03.1968 

tarihli Avukatlık Kanunu 1. Maddede “Avukatlık, 

kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yar-

gının kurucu unsurlarından olan bağımsız savun-

mayı serbestçe temsil eder.” şeklinde açıklanmıştır. 

Türkiye’de avukat olabilmek için herhangi bir dört 

yıllık hukuk fakültesini bitirdikten sonra hiçbir sı-

nav ve değerlendirmeye tabi olmadan herhangi bir 

baroya başvurmak ve avukatlık stajını tamamlamak 

yeterlidir. Avukatlık stajı, Avukatlık Kanunu 15. 

Maddeye göre ilk 6 ayı mahkemelerde, ikinci 6 ayı 

en az beş yıllık kıdeme sahip avukat yanında olmak 

üzere 1 yıldır. Avukatlık Kanunu 3. Maddesi (d) 

bendi ile avukat olabilmek için avukatlık sınavı şar-

tı getirilmiş iken, bu sınavı getiren kanun hükmü 

hiç uygulanmadan 28.11.2006 tarih ve 5558 sayılı 

yasa ile ilga edilmek suretiyle ortadan kaldırılmıştır. 

O günden bu yana pek çok yeni hukuk fakültesi 

açılmış ve bu fakülteden mezun olanlar, daha ön-

ceden de olduğu gibi hiçbir değerlendirmeye tabi 

tutulmadan avukatlık ruhsatlarını almışlardır. 

Staj döneminde yapılan değerlendirmelerin 

daha çok formaliteden ibaret kaldığı, geçilen veya 

geçilemeyen bir değerlendirme biçimine tabi olun-

madığı bilinen bir gerçektir. Türkiye Barolar Birliği 
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Başkanı Metin Feyzioğlu da son zamanlarda bu ger-

çekler karşısındaki rahatsızlığını dile getirmiş, staja 

giriş ve stajdan çıkış şeklinde iki aşamalı bir sınav 

sisteminin yapılmasını önermiştir. Yargının kurucu 

unsuru olan ve kamu hizmeti ifa eden avukatlığa 

kabul için belirli kriterlere sahip olmanın gerektiği 

açık olduğuna göre, bu kriterleri ölçecek bir sınav 

mekanizmasına ihtiyaç olduğu da açıktır. Bu sınavın 

staj bitiminde “Staj Bitim Belgesi” alan her stajyer 

avukatın katılmaya hak kazandığı bir şekilde ÖSYM 

aracılığı ile tek elden yapılmasının adil olacaktır.

Türkiye’de avukatlık mesleğinden bahsetmiş 

iken barolar ve baroların etkinliği de çok önemli bir 

mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Avukatlık Ka-

nunu 66. Maddeye göre, her avukat, bölgesi içinde 

sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhası-

na yazılmakla yükümlüdür. 

Avukatlık Kanunu 76. Maddeye göre “Baroların 

Kuruluş ve Nitelikleri”; 

“Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, 

meslek mensuplarının birbirileri ve iş sahipleri ile 

olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; 

meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun 

üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve koru-

mak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği 

bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre 

sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuru-

luşlarıdır.

Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette 

bulunamazlar. 

Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısı-

nın yanında yer alır.”

Şeklinde açıklanmıştır. Avukatlık mesleğinin ge-

lişimi için bugün baroların ne derece etkin olduğu 

ortadadır. Gerçekten de bugün üzülerek ifade edi-

yorum ki barolar yalnızca “siyasi ve düşünsel odak” 

olarak algılanmakta, orada bulunanlar kendi kalele-

rini muhafaza etme edasıyla hareket etmekte, orada 

bulunmayanlar ise bu kaleyi ele geçirme sevdasıyla 

yola çıkmaktadır. 

Tüm siyasi ve politik unsurlardan arınarak yal-

nızca avukatın mesleki çıkarlarını ön plana alan ve 

bu bağlamda hukukun üstünlüğü, insan hakları ve 

demokratikleşme alanında söz söyleyen bir baro 

bulunmadığı müddetçe avukatların genel itibariyle 

bu meslek gurubundan faydalanamayacağı ortada-

dır. Kendi mensuplarının yani avukatların haklarını 

koruyamayan bir baro, hiçbir şekilde insan hak ve 

onurunu korumak için söz söyleme hakkına sahip 

olamaz. Tamamen avukatlara odaklanmış bir baro 

aslında dolaylı olarak her bir avukatın şahsında 

adaletin tecellisi ve hakların savunulması için asıl 

çabasını da vermiş olacaktır. Baroların tek renkli 

yapısını zenginleştirmek ve avukatlar için daha ve-

rimli olmalarını sağlamak için baro başkanlığı se-

çimlerinde seçim sisteminin değiştirilmesi ile “Nisbi 

Temsil” sisteminin getirilmesini, temsilde adalet ile 

farklı gurupların baro yönetiminde bulunması daha 

faydalı olacaktır.

ABD’de 1980’li yıllarda yaklaşık 800.000 avukat 

bulunmakta olup, bu rakam gerek nüfusa olan oran 

gerekse sayı olarak dünyada ilk sıralarda gelmek-

tedir. Amerikan Barosu Birliği verilerine göre 2010 

yılında ruhsatlı avukat sayısı 1.225.452’ dir. 1980 

yılında avukatların % 92’si erkek, % 8’ i kadın iken, 

2000 senesinde erkek oranı % 73, kadın oranı % 

27 olmuştur. Yine 2000 yılında 29 yaş veya altında-

ki yaşların toplam avukatlara oranı % 7, 30-34 yaş 

arası % 12, 35-39 yaş arası % 14, 40-44 yaş arası % 

15, 45-54 yaş arası % 28, 55-64 yaş arası % 13, 65 

yaş ve üzeri ise %12 oranında dağılım göstermekte-

dir. Görüldüğü gibi yaş itibariyle en büyük dağılım 

% 28 ile 45-54 yaş arasındadır.

ABD’de hukuk fakültesini bitirdikten sonra avu-

kat olabilmek için avukatlık yapılacak eyalet baro-

sunun sınavını geçmek gerekmektedir. Ulusal bir 

baro sınavı sistemi uygulanan Çin, Japonya gibi 

ülkelerin aksine ABD’de her eyalet kendi sınavını 

uygulamak ile yalnızca sınavı geçilen eyalet içeri-

sinde avukatlık yapabilme hakkı elde edilmektedir. 

Bu eyalet barolarının bir kısmı tamamen bağımsız 
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bir şekilde kendi sınavlarını yapmakta bir kısmı 

ise birleşik baro sınavını uygulamaktadır. Bu sı-

nav haricinde genellikle avukat adaylarının eyalete 

göre bir kısım kurslar, sınavlar ve staj sürecini de 

tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca eyaletlere göre 

değişmekle birlikte bazı eyaletler bir eyaletin baro 

sınavını geçen veya yüksek puan alanlara o eyalette 

de avukatlık yapma hakkı verirken bazı eyaletler ise 

belirli bir süre bir eyalette avukatlık yapma netice-

sinde o eyalette de avukatlık yapabilme hakkı tanı-

yabilmektedir.

Amerikan sisteminde taraflar kendi avukatları-

nın ücretlerini kendileri ödemektedir. Bu durum 

Avrupa Birliği ülke sistemleri ve bu arada Türk Hu-

kuk sistemi ile farklılık oluşturmaktadır. Zira bu 

tür ülkelerde yargılama neticesinde kaybeden tarafa 

diğer tarafın avukatlık ücreti yükü de yüklenmekte 

ve böylece yargılama yoluna gitmeden önce taraflar 

bir kere daha düşünmeye sevk edilmekte, gereksiz 

yere bu yola gitmenin önüne geçilmek amaçlan-

maktadır. Amerikan hukukunda ise Müvekkil ile 

Avukat genelde ücret ile ilgili en baştan bir anlaşma 

yapmaktadır. Avukatlar bu anlaşma ile verecekleri 

hukuk hizmeti için saat üzerinden yapacakları bir 

hesaplama ile bir tutar üzerinden anlaşmaktadır. 

Bunun dışında Amerikan hukukunda özellikle taz-

minat davalarında davanın sonucunda müvekkil 

için hükmedilen tazminat üzerinden avukatlık üc-

reti alınması da sık rastlanan bir durumdur. “Con-

tingency fee” olarak adlandırılan hükmedilecek 

tutar üzerinden yüzdelik olarak anlaşılan avukatlık 

ücreti, Amerika’da genel olarak 1/3 olarak uygu-

lanmakta hatta bazı davalarda bu oran yüzde elliye 

kadar çıkmaktadır. Avukat ile müvekkil arasında 

riskin paylaşıldığı bu tür avukatlık anlaşmalarında 

davanın kaybedilmesi durumunda vekâlet ücreti 

ödenmemektedir. Almanya gibi ülkeler bu sistemi 

kabul etmeyip bir tarife üzerinden vekâlet ücreti 

sistemini uygular iken, İtalya, Luxemburg ve Porte-

kiz gibi bazı ülkeler Amerika’da uygulanan bu siste-

min uygulanmasına izin vermiştir. Avukatlık ücreti 

bir yana, Amerikan yargılama sisteminde davayı ka-

zanan taraf yalnızca dosya, fotokopi vs. gibi küçük 

masrafları kaybeden taraftan tahsil edebilmektedir. 

Davayı kazanan tarafın kaybeden 

taraftan Avukatlık ücreti isteyebi-

leceği yalnızca yasa ile düzenlenen 

bir kısım durumlarda mümkün ola-

bilir.

Türk Hukukunda ise bu konu 

Avukatlık ücreti 164. Madde ile dü-

zenlenmiş olup, 

“Avukatlık ücreti, avukatın hu-

kuki yardımının karşılığı olan meb-

lağı veya değeri ifade eder.

Yüzde 25’i aşmamak üzere, dava 

veya hükmolunacak şeyin değeri 

yahut paranın belli bir yüzdesi avu-

katlık ücreti olarak kararlaştırıla-

bilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak 

sözleşmeler, dava konusu para dı-

şındaki mal ve haklardan bir kıs-

mının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıya-

maz…” hükmü bulunmaktadır. 

Buna göre Türk Hukukunda da dava konusu-

nun paradan başka bir şey olması halinde malın 

aynen Avukata ait olacağı durumu ve % 25 i aşan 

yüzdelikler dışında Amerikan hukukunda “Contin-

gency Fee” olarak adlandırılan yüzdelik üzerinden 

anlaşma yapılmasına izin verilmiştir.

“Sistem”, “Eğitim” ve “Sistemin Unsurları” gö-

rüldüğü gibi birbirine çok bağlı bir bütünü ifade 

etmektedir. Diğer bir deyişle uygulanan hukuk sis-

temi, verilen hukuk eğitimi ve hukuk sisteminin 

ana unsuru olan “Hakim”, “Savcı” ve “Avukatlar” ile 

ilgili düzenlemelerin bir bütün olarak düşünülmesi 

ve yapılması gerekmektedir. Bu konuda gerçekten 

çok ciddi çalışmalara ihtiyaç bulunmakta olup, bu 

çalışmaların yapılması ile birlikte hukuk sistemi, 

hukuk eğitimi ve hukuk sisteminin unsurları ile il-

gili gerekli reformlara gidilmelidir.

-
-

-
-

-
-
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TÜRK MEDENİ KANUNU AÇISINDAN 
KADINA TAKILAN TAKILARIN

HUKUKİ HÜKMÜ

T ürk toplumunda aile kurumunun önemli bir yere 

sahip olmasının sonucu olarak; sair sebepler do-

layısıyla evliliğe sona ermesi neticesinde çözülmeyi 

bekleyen farklı hukuki problemler oluşmaktadır. Bun-

lardan biri de evliliğin sona ermesinden sonra; düğün 

esnasında takılan takıların kime ait olduğu ve hangi 

hukuki rejime göre bunların paylaşılacağı hususudur.

 Türk toplumunda düğün merasiminde ya da ev-

liliğin oluşmasının kesin olduğunun öngörülüğü dö-

nemde (ÖRN: bazı yörelerde nişan töreni esnasında 

da kadına ziynet eşyaları takılır.) evlenecek olan kadın 

ve erkeğe bazı eşyalar 

hediye edilir. Bunlar; bi-

lezik, altın gerdanlık vs. 

olarak çeşitlenmekle bir-

likte kıymet olarak kadın 

eşe daha fazla ziynet eş-

yaları takdim edilir. Or-

taya çıkan hukuki prob-

lemlerde de bu noktadan 

sonra uyuşmazlık ortaya 

çıkmaktadır. Genel ola-

rak düğünde kadın eşe 

takılan kıymetli ziynet eşyaları bozularak ailenin ortak 

giderlerine ve ya eş daha fazla sorumsuz ve evlilik yü-

kümlülüklerini daha ağır şekilde ihlal eden bir eş ise; 

erkeğin kendi keyfi ve iradesi gereği harcanmaktadır. 

Daha sonraki süreçte evlilik birliğinin çeşitli sebepler-

le bozulması ve boşanmayla birlikte evlilik birliğinin 

sona erdirilmesine mahkemece hükmedildiği takdir-

de; ziynet eşyaları elinden çeşitli sebeplerle alınan 

eşin ziynet eşyalarının tazmin edilmesi noktasında bir 

ortaya çıkmaktadır. Şu halde birden fazla açıklama 

gerektirecek husus ortaya çıkmaktadır; Bunları soru-
cevap şekilde açıklamak gerekirse: 

1) Kadına takılan ziynet eşyalarının hükmü nedir?

Kadına evlilik sebebiyle eş, eşin ailesi ve eşinin ya-

kın akrabaları tarafından takılan ziynet eşyaları MK 

gereğince kadının kişisel malı sayılır. Yargıtay 4. 

Hukuk Dairesi’nin 2002/10498 E 2003/770 K sayılı 

ve 27.1.2003 tarihli kararına göre; Evlenme sırasın-

da kadına armağan edilen ziynet eşyaları kadına aittir. 

Boşanma halinde geri verme yükümlülüğü yoktur.

2) Düğünde kadına takılan takıların onun kişi-
sel malı olduğunun hukuki gerekçesi nedir?

Yargıtay’ın birden fazla kararına konu teşkil eden 

bu durum bakımından 

Yargıtay’ın birden fazla 

yaklaşımı bulunmakta-

dır. Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi’nin 1995/10121 

E 1995/11061 K ve 

26.10.1995 tarih-

li kararında; “Taraf-
ların oturdukları 
bölgede,düğünde  kim 
tarafından takılmış 

olursa olun, takılan ziynet  eşyalarının geline ait 
olduğunu kabule elverişli, istisnasız herkes tara-
fından uyulan, istikrar kazanmış, örf ve adet varsa, 
kadını hukuki hamil kabul etmek gerekir.” şeklinde 

yapılan açıklamada düğünün yapıldığı bölgedeki örf-

adet kuralları hukuki dayanak kabul edilmiştir. Yargı-

tay 2. Hukuk Dairesi’nin bir kararında savunulduğuna 

göre ise; Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eş-
yaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona ba-
ğışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı olur. Şu 

halde; bu kararda da kişisel mal sayılmasının hukuki 

gerekçesi olarak bağışlama sözleşmesi gösterilmiştir.
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3) Ziynet eşyalarının sahibi eş; ziynet eşyaları-
nın evlilik birliği içerisinde kendisinden alındığı 
gerekçesiyle bunu boşanmanın gerçekleşmesinden 
sonra talep edebilir mi?

Davada taraf olan; bu mallar kişisel malı hükmün-

de olduğundan dolayı, evliliğin sona ermesinden son-

ra; dava yoluyla tazmininin talep edilebilmesi müm-

kündür.

4) Takıların iadesi talebinin hukuki dayanak ve 
talep şekli nedir? 

Burada birden fazla görüş bulunmaktadır; evliliğin 

sona ermesinden sonra kadının kendisinden alınan 

ziynet eşyalarını talep etmesinin istihkak talebi ol-

duğunu kabul eden görüş olmakla birlikte; boşanma-

nın feri sebeplerinden biri olduğunu savunan görüş 

de mevcuttur. Şu halde; talep hakkı ilk görüşe göre; 

zamanaşımına tabi olmamakla birlikte; 2.görüş bakı-

mından ise MK 178 uyarınca 1 yıl sonunda sona ere-

cektir.

5) Kocanın; kadının ziynet eşyalarını evin ihti-
yaçlarının karşılanması gerekçesiyle almış olması 
halinde kadının talep hakkı ortadan kalkar mı?

Burada öncelikle Yargıtay’ın birden fazla kararına 

dayanmak gerekmektedir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2004/6794 E 
2005/157K ve 24.01.2004

Tarihli kararına göre; Dosyadaki kanıtlara ve 

taraf tanıklarının beyanlarına göre, davacının evlen-

diği tarihte davacıya düğün hediyesi olarak takılan 

para ve bir miktar küçük altının, evlilik sırasında 

davalı tarafından bozdurulup gereksinimlerine har-

candığı anlaşılmaktadır. Davacıya düğünde takılan 

altın ile para bağış niteliğindedir ve davacının mül-

kiyetine geçmiştir. Medeni Kanun hükümlerine göre 

evin ihtiyacını karşılamak kocanın yükümlülüğü al-

tındadır. Bunun içindir ki davalının altınları ailenin 

gereksinmeleri için harcanmış olması, bunları aynen 

veya bedelini ödeme yükümlüğünden kurtarmaz”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2004/13-73E 

2004/29K ve 28.01.2004   kararına göre; “Taraflar 

ve tanıklarca imzalanan çeyiz senedindeki davacıya 

ait ziynet eşyalarının davalıya teslim edildiği, dava-

cı tarafından evden ayrılırken götürülmediği, aksi-

ne bozdurularak davalı adına araba alındığı onun 

da satılarak evlilik birliğinin borçlarına harcandığı 

konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Çeyiz 

senedindeki ziynet eşyalarının iadesi istemine ilişkin 

davada, sözleşme hukuku kurallarına göre davalı, 

iade edilmemek üzere söz konusu ziynet eşyalarının 

kendisine verildiğini kanıtlamadıkça iade ve tazmin 

ile mükelleftir. Dava, çeyiz senedindeki ziynet eşya-

larının iadesi istemine ilişkin olup, sözleşme hukuku 

kurallarına göre  davalı, iade edilmemek üzere söz 

konusu ziynet eşyalarının kendisine verildiğini ka-

nıtlamadıkça  iade ve tazmin ile mükelleftir. Dava-

lı, ziynet eşyalarının kendisine bağışlandığını iddia 

etmiş ise de, bunların bağışlandığı harcamaların 

davacının isteği ve onayı ile yapıldığı kanıtlanama-

dığından davalının aynen iade veya tazminle sorum-

lu tutulmasına karar verilmesi gerekirken davanın 

reddi isabetsizdir.”  Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin bir 

kararına göre ise; ““Somut olayda davacının ziynet ve 

takıları iade şartı olmaksızın verdiğini davalı koca 

ispat edemediğinden, ziynetlere yönelik iade koşul-

ları oluşmuştur. O halde, davacı kadının ziynet ve 

takılara yönelik davası nedeniyle kocanın beyanında 

varlığını ve bozdurulduğunu ikrar ettiği 7 adet 22 

ayar bilezik, 2 adet tam altın ve 63 adet çeyrek al-

tın hakkındaki talebin de kabulüne karar verilmesi 

gerekirken, bunlar hakkındaki isteğin reddi doğru 

olmamıştır.”şeklinde yer aldığı üzere dikkat çekilen 

husus; eşin takılarını geri alabilmesinin unsuru ziynet 

ve takıları iade şartı olmaksızın vermiş olması kısta-

sıdır. Aynı karar göre; “Evlilik sırasında kadına takı-

lan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa ol-

sun ona bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı 

olur. Bu durumda, ziynet eşyalarının iade edilmemek 

üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile 

bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı 

yanca kanıtlanması halinde koca almış olduğu ziynet 

eşyalarını iadeden kurtulur. Somut olayda ise; davacı 

kadına ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların 

evliliğin devamı sırasında davalı koca tarafından 

bozdurularak evin ihtiyacı için harcandığı davalı 

yanca kabul edilmiştir. Evin ihtiyacı için bozdurulan 

ziynet eşyalarının rıza ile ve iade şartı olmaksızın 

verildiğini davalı koca ispatlamak zorunda olup; so-

mut olayda davacının ziynet ve takıları iade şartı ol-

maksızın verdiğini davalı koca ispat edemediğinden, 

ziynetlere yönelik iade koşulları oluşmuştur.”
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A dalet mülkün temelidir. Hadis-i Şerif malum, 

evet bir toplumun yaşantısında, düzgün yaşa-

mak için adalet şarttır. Adalet olmayan yerde; top-

rak deyin, mülk deyin, yurt deyin veya toplumda, 

devlette adalet olmazsa orası devam edemez yıkılır 

gider, bu bilinen bir kuraldır.

Ancak adaletin temeli nedir? Mülkün temeli 

adalet ama adaletin temeli nedir diye düşündüğü-

müzde, bir nevi insanlığın temel olarak kabul ettiği 

bu kuralda bu sefer ayrılıklar başlar.

Adaletin de temeli; doğru inanç, doğru dü-

şünme, erdem ve fazilettir. Adalet mülkün temeli, 

adaletin de temeli fazi-

let. Eğer fazilet, erdem 

dediğimiz iyilik olmaz-

sa, tek başına adalet-

le ayakta duramayız.

Adaleti biliyorsunuz 

terazi temsil eder. Eski-

den dükkanlarda vardı 

terazi. Bir tarafa gram 

koyarsınız bir tarafa da 

vereceğiniz şeyleri. İki dilin tam dengeye gelmesi 

lazım. İşte o zaman, o terazi doğru terazi olarak ka-

bul edilirdi. Fakat o, o kadar hassas dengedir ki, 

her zaman bozulabilir. Yani devamlı bu dengeyi tut-

manız son derece zordur ve her zaman da oynar 

bu. İşte bunun için o terazinin çok düzgün bir yer-

de olması lazım. Terazinin kefelerine etki yapacak 

bir şey olmaması lazım, oranın temiz olması lazım. 

Adaleti ayakta tutan bir altyapı vardır ki, bunun te-

meli doğru inançtır. Biz Allah’a inanıyorsak, O’nun 

ebediliğine inanıyorsak ve O’nun kulu olmaktan 

öte insanların kulu olmamaya, bir takım nefsimizin 

doğurduğu putlarına tapmamaya karar vermişsek, 

işte o adaleti yerine getirmek daha kolaydır. Çün-

kü bunlar altyapısıdır yani platformdur. Bu platfor-

mun üzerinde adalet olur. Bunun topluma yaygın 

ruh hali de fazilettir, erdem yani adaletten de ötesi. 

Adaletin de temeli budur.

Bunun için, ‘İslam sitesi erdem sitesidir’ demiştir 

Farabi. Toplumda İslam’ın temel düşüncesini, idea-

sını aradığı zaman onda fazileti bulmuştur. Çünkü 

diğer idealar bu ideanın üzerinde durur.

Medeniyet dediğimiz üç temel fikre dayanır.

Buların birincisi 

doğruluk; inanç, haki-

kat onunla sağlanır. Biz 

de bu; ebedi olan, ezeli 

olan, doğmayan, doğur-

mayan ve putlaştırılma-

yan bir nevi somut bir 

şekille bağlanmayan ve 

kendisine şirk koşulama-

yan çocuk izafe edileme-

yen (Hristiyanlık’ta olduğu gibi) belli bir ırka tahsis 

edilemeyen (Yahudilik’te olduğu gibi) inanç. Bu 

doğruluk ideası, bizim medeniyetimizi teşkil eder.

İkincisi iyilik, üçüncüsü de güzellik ideası. İşte 

adalet doğruluk ve iyilik arasındaki çizgidir. Yani 

doğruluk ve iyilik dediğimiz bir platformun üzeri-

ne oturur. Güzellik de bütün bu yapının üzerinde 

yükselen üst yapıdır. Hepsini de kapsar içine alır. 

İşte medeniyetimizin üç temel ideası bize ışık tutu-

yor. Bu yüzdendir ki biz İslam medeniyetinin öbür 

medeniyetlerden ayrıldığını görüyoruz.

ADALETİN TEMELİ NEDİR?
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Medeniyetler Yunan’dan beri site kelimesiyle 

ifade edilmiş. Yunan sitesi bir eski Grek sitesi, Ati-

na ve Sparta sitesi var, Roma medeniyetinde Roma 

sitesi. Bunun temeli nedir diye incelediğimizde, 

bakıyoruz gerek Grek ve zaten onun etkisinde doğ-

muş olan Roma medeniyetinde site insanları, bütün 

dünya insanlarından ayrılarak ikilem olmuştur. Site 

insanı ve dışarıdakiler, barbarlar. Veyahut ta köle-

ler, esirler bir nevi ikinci sınıf insanlardır. Roma da 

öyledir. Roma’da düzen barış işin temeli, Pax Ro-

mana (Roma Sulhu) dendiği zaman Roma’nın dün-

yaya hakimiyeti kastedilir. Neyle hakimiyeti, güçle 

hakimiyetini ifade eder. Romalılar efendilerdir, hür 

insanlardır, bütün insanlık onun kölesidir. Zincirle, 

kamçıyla, kılıçla hakimiyet sağlanır. Sitenin temeli 

güçtür, kuvvettir.

İslam sitesinde ise Farabi demiş ki, bizim sitesi-

nin temeli fazilettir, erdemdir. Burada Müslüman-

lar, diğer insanlardan ayrılmaz, çünkü İslam bir ırka 

ve bir şehre bağlanmamış. Yani bu şehirde olanların 

dışındakiler köledir denmemiş. Bizim dışımızdaki-

ler de insandır, onlarda bizim gibi Müslüman olursa 

mutluluğa ererler ve bizimle eşit olurlar. Onun dı-

şında bir yol yoktur. Kimsenin de tekelinde değil-

dir. İsterse o Müslüman olur ve bizi de geçer. Bu 

şekilde bir görüş vardır ve temeli de erdemdir.

Erdem, adaletin de ötesine geçmektir. Derler ki; 

Şeriatta, seninki senin, benimki benim. Tarikatta 

seninki senin, benimki de senin. Hakikatte ise, ne 

seninki senin, ne benimki benim hepsi Allah’ındır. 

İşte bu erdem sitesinin temel kuralıdır.

Bunu Maveraünnehir’deki büyüklerimiz şu şe-

kilde ifade etmişler: “Parça yahşi, biz yaman. Parça 

buğday, biz saman. Parça eski Türkçe’de, bizden baş-

kası herkes anlamına gelir. Yani bizden başka herkes 

iyi, güzel, doğru, biz kötüyüz. Yaman eski dilimiz-

de kötü anlamına gelir. Yahşi’de hala Azerbaycan’da 

var, güzel iyi manasına geliyor.  Herkesi dolu, buğ-

day göreceksin, kendini boş saman göreceksin, işte 

bu erdem sitesinin temeli, öz eleştiri yapacaksın. 

Ben şöyle oldum, böyle oldum demeyeceksin. Tam 

tersine belki de ben samanım, herkesi de kötü göz-

le görmeyeceksin, küçümsemeyeceksin. Herkes 

iyi ben kötüyüm diyeceksin. Bu demin dediğim o, 

seninki senin, benimki benim; şeriat, adalet budar 

işte. Fakat onun üstünde; seninki senin benimki de 

senin. Daha da onun üstünde, ne seninki senin ne 

benimki benim hepsi Allah’ındır. Allah verdiği için 

şükredelim ve ihtiyaç sahiplerine verelim ve daha 

verir Allah, bunun ötesinin verir. Böyle bir temele 

dayanıyor.

Şimdi ki liberalizmde mesela devlet deyince; 

onu bir şirket gibi düşünüyor, vergilerimizi alıyor, 

elbet bize hizmet edecek. Bir yanıyla öyledir devlet. 

İnsanlar bir kurum kurmuşlar ortak ihtiyaçlarını 

gidermek için ama bundan ibaret değil. Toplumun 

öyle bir kurumudur ki; o gereğinde sadece bir hiz-

met kurumu değil aynı zamanda bir adalet, fazilet 

kurumudur devlet İslam’da. Onun için kutludur.

Liberalizm diyor ki; vergi veriyorum, devlet ver-

gimle ayakta duruyor, onun için bana hizmet ede-

cek bir tarafıyla doğru. Peki memleketin savunma-

sı, bir istila olursa, işgal olursa o zaman ne olacak. 

Onu da paralı asker tutarsınız, hizmet eder para 

alır diyor, esasta askerliği de kabul etmiyor. Ücretle 

yaptırırsınız diyor. İyi ama o asker icabında ölüyor, 

şimdi bu karşılar mı onun aldığı ücreti, burada bir 

adalet var mı? Ancak faziletle gidip ölebilirsiniz. 

Yoksa ücret karşılığı neden ölsün, neden yapsın 

askerliği? Burada eğer bir inanç olmazsa, yurdunu, 

devletini korumanın manevi bir değeri yoksa sade-

ce aldığı ücret için ölüyorsa, bu onu karşılayabilir 

mi? Karşılayamaz.

Sonra diyor ki; ben kazanıyorum, vergi veriyo-

rum devlet benim hizmetimde olması lazım. O ver-

giyi bana harcaması lazım. Ama sen o kazancı nasıl 

sağlıyorsun? Eğer düzen olmasa, emniyet olmasa 

toplumun sağladığı bir güven olmasa, sen o kazancı 

yapamazsın. Güçlüler öbürlerini ezer, onların kö-

lesi uşağı olursun. Yani tamamen dayandığı temel 

çürük.
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Şüphesiz ki devleti putlaştırmamalı, devlet bir 

yanıyla tabi ki hepimizin kurduğu bir kurumdur.   

Ancak yine de bir manevi ciheti, toplumun bir ku-

rumu olarak, toplumun inancını, toplumdaki  erde-

mi, toplumun idealini ve idealarını ayakta tutmak 

için kurulmuş bir kurum olması hasebiyle; o hiz-

metin faktörünün yanında, elbette bir manevi değe-

ri vardır. Onun için İslam’da kutsal değildir devlet 

ama kutludur, yani bir kutluluk atfedilmiştir.

Kutadgu Biligdiye bildiğiniz bir büyüğümüzün 

eseri vardır. İşte o da kutluluk bilgisi, yani devletin 

değeri, üst bir değeri olduğu orada söylenir. Bu yüz-

den devlet yöneticilerinin (bu kutluluk göz önünde 

tutulunca) sadece uzman ya da bir konuda tecrübeli 

olması yetmez aynı zamanda erdemli faziletli kişiler 

olması gerekir. Belli bir maharet, belli bir güç vardır 

diye hizmet verecektir, fakat devlet yöneticisi sadece 

bir eksper değildir. Aynı zamanda kendini topluma 

adamış bir erdem, fazilet adamıdır. İslam toplumun-

da bu böyledir. İsterse babadan oğula geçsin. Hane-

dan olsa bile yine ondan bu istenir. Bazısını kıyamete 

kadar anarız, fazileti, erdemi yüce ruhu yüzünden, 

kimisini de kötü olarak anarız, veyahut hiç anma-

ya değer bulmayız. Onun için böyle bir ölçüsü var.

Rönesans’tan sonra Avrupa’da hukuk bu yönde 

gelişti, işte sen gidip hakkini alacaksın, mücadele 

edeceksin hatta bu daha sonra sosyalist hareketle-

ri doğurdu. Yani hakkını sen koparacaksın. Bu tabi 

realiteden doğmuş bir durum. Batı toplumu güce 

dayandığı için, yüzyıllar içinde ezilmeler görülüyor. 

Din ayrı bir sömürü konusu oluyor, ruhbanlar sı-

nıfı çöküyor toplumun üzerine, öbür taraftan kral. 

Meşhur 14.   Louis, ‘devlet benim’, ‘kanun benim’ 

demiş. Buna karşı ilk etapta güzel görünen, hak ara-

maya bakıyoruz Batı’yı nereye götürmüş. İşte Fran-

sız ihtilali oluyor, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik slo-

ganlarıyla. Hürriyet haykırışlarıyla bütün Avrupa’yı 

sarsan hareket, sonunda Avrupa’yı Napolyon 

İmparatorluğu’na götürmüş. Bütün Avrupa Fransız 

İmparatorluğu’na dönüşüyor. Sonra Rusya’ya gidi-

yor, orayı da istilaya. Fakat orada soğukla kışla kar-

şılaşınca yani tabiatla dağılıyor. Bir Rus çarı, ‘tabiat 

her zaman müttefikidir’ Rusya’nın demiş. Sonra 

Fransız imparatorluğu tarumar olup dağıldı.

Yani hak, hukuk çığlıkları koparan ve bunun için 

ihtilaller yapan ve bütün Avrupa’yı sarsan o hukuk 

fikri tek başına olduğu için temelinde fazilet ve doğ-

ruluk hakikat olmadığı için sonunda, yine eski Roma 

hakimiyeti ideası bilinçaltından çıkıyor ve Napolyon 

imparatorluğuna dönüşmek istiyor fakat o da hüs-

ranla bitiyor. Aynı şey Hitler içinde söz konusu. Yani 

o hak arama güya; ilerde Sosyalizm, Marksizm ile 

Sovyet rejimini doğuruyor. Komünist-Marksist reji-

mini doğurdu ki, 70 yıl sürdü tam bir diktatörlük. 

Ne hak vardı ne insanlık kalmıştı sonradan çöktü.

Öbür taraftan da Almanlar uğradıkları haksızlık-

lara karşı isyan edip, ortaya çıkıp, temel Batı hukuk 

anlayışından hareketle gittikleri şey sonunda, Fa-

şizm, Nazizm doğurdu. Sonra Hitler bütün dünyayı 

istilaya halktı. Sonunda Alman milletinin de yere 

serilmesine sebep oldu. Avrupa büyük bir savaş ge-

çirdi, neredeyse bütün Avrupa batacaktı. Eğer bugü-

nün teknolojisiyle yapılsaydı zaten Avrupa batmıştı. 

Bakıyoruz Komünizm’de hiçbir zaman ne bireyin 

hakkı var ne bir şey güya haktan hareket ettiler 

ama sonuç oraya gitti. Çünkü erdemi fazileti hesa-

ba katmıyorlar. Halbuki erdem o adaletin temeli.

Şimdi dikkat ederseniz herkes kendi hakkını 

ararken bitmez bu tartışma, sürüp gider, demagoji 

denir buna, sürüp giden karşılıklı demagoji. Nasıl 

çözümlenebilir, aslında ancak faziletle çözümlene-

bilir. Sonunda birisi öbürünün hakkını teslim et-

mesi lazım, o olmadıkça sadece mantıkla, sadece 

kendini savunmakla kendini ileri sürmekle sonuç 

alınamaz. Bunun klasik bir misali vardır. Hukuk 

tahsili yapılırken anlatılan bir hikayedir bu.
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Eski Yunan’da öğretim paralı. Hukukçu olmak 

isteyen öğrenci gidiyor bir hocada okuyor. Hukuk 

bilimini öğreniyor, bitirmiş avukat olacak. Hocası 

diyor ki; şimdi gideceksin bir davayı savunacak-

sın, kazandığın zaman bir ücret alacaksın. O ilk 

alacağın ücreti bana getireceksin. Çünkü, ben sana 

öğretmeseydim o davayı kazanamazdın. Ben sana 

mesleği öğrettim, hukuku öğrettim, o yüzden ilk 

kazandığın parayı bana getireceksin. Öğrencisi de 

diyor ki, yok öyle değil hocam eğer kazanırsam de-

mek ki ben gayret etmişim bu bilimi öğrenmişim, o 

benim hakkımdır. Eğer kaybedersem bu sizin yü-

zünüzdendir. Öğrenci devamlı kaybedersem sizin 

yüzünüzdendir, hoca kazanırsan benim yüzümden-

dir diyor. Peki bunda hangisi 

haklı, hangisi haksız. Hukuk-

ta ilkin bunu söylerler, aslın-

da savunmaya bağlıdır derler. 

Yani kim iyi savunursa, o hak-

lı. Peki savundular ikisi de, 

iddia sonsuza kadar devam 

eder, çünkü mantıkla bunun 

içinden çıkamazsınız. Ne yap-

ması lazım, devreye erdem, 

fazilet girmesi lazım. Öğrenci 

demesi lazımki hocam tabi el-

bette sen bana öğretmeseydin 

ben bu davayı kazanamazdım. 

Veya hocanın demesi lazım 

gelir ki ona, evladım sen gay-

ret ettin bu mesleği öğrendin, 

bu para senin hakkındır. O 

zaman çözülür bu yoksa, tar-

tışma devam eder gider. Her 

ikisini de savunabilirsiniz, işi ego açısından alırsak 

bunun çözümü yoktur. Bugün mesela bizim 50-60 

yıllık demokrasi tecrübesine genel bir bakış atarsak 

aynı durumu görürsünüz, bitmeyen tükenmeyen 

tartışma. 50-60 yıl önceki tartışma tekerrür ediyor.

 

Hatta geçenlerde şöyle bir durum oldu. Anaya-

sa mahkemesi başkanın konuşmasından sonra bir 

eleştiriler oldu. Bir sitede  de benim 1968 yılında 

Sütun kitabında da olan bir yazıyı almış, işte diyor 

sanki bugün aynı şey devam ediyor.

Bu durumun sebebi nedir. Sebebi, toplumumuz 

fazilet toplumu olmaktan çıkmış, sadece sözde ada-

let toplumu olmak için çaba sarf ediyor. Tabi bunun 

da sonu yok. Bizim yeniden fazilet mekanizmasını, 

toplumumuzda geçmişte işleyen fazilet kurumlarını 

yeniden kurarak işletmememiz lazım. Hani çeşme-

ler kurur ya onun gibi fazilet muslukları kurumuş 

su akmıyor oradan ama biz bunun farkında değiliz.

Bize deniyor ki, Avrupa’dan aldığınız fikirle işte 

hakkınızı savunun. Herkes hakkını savunuyor ama 

karşı tarafın hakkını hiç düşünmüyor. Fazilet odur 

ki önce karşınızdakinin hakkı-

nı düşüneceksiniz. Önce onu 

düşüneceksiniz. Evet, hak ara-

mamız lazım hepimizin ama 

kendimizin hakkını değil, 

başkasının hakkını aramamız 

lazım. Bizden başkasının hak-

kını aramamız lazım, bizim 

de hakkımızı başkası araması 

lazım. Batı’daki gibi değil her-

kes kendi hakkını arasın, o 

düzen olmaz. Gördük onları, 

Faşizm bir iflas, Nazizm öyle 

oldu Komünizm öyle iflas etti. 

Daha önce yaşadıkları hürri-

yet şu bu iflas etti sonra impa-

ratorluklar dünya savaşlarına 

dönüştü. Sonunda Avrupa 

özgürlüğünü bile kaybetti. As-

lında Avrupa bugün Amerika’nın himayesi altında 

bir bakıma, yani tabi nezaketle onlara hatırlatmıyor 

bağımsız değilsiniz diye ama bağımlıdırlar. Avru-

pa bugün Amerika’ya bağımlıdır. Doğu Avrupa’da 

Rus hakimiyeti vardı, biraz daraldı. Şu anda Ukray-

na olayı, bu iki hakimiyetin çarpıştığı yerdir. Yani 

Amerika ve Rusya orada çarpışıyor. Ukrayna, beyaz 

Rusya şu bu değil, hakimiyet çarpışıyor.

Avrupa fazilet düzenini kuramadığı için, buna 

yanaşmadığı için sadece kendini düşündüğü adalet 

fikriyle bir yere varamadı. Ve sonunda Amerika’ya 
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kaptırdı ve diyelim ki Rusya, bir de Çin, tabi eski-

den beri var olan bir gerçeklikte o, şimdi bunlar bü-

tün dünyayı tehdit ediyor. Çünkü fazilet temeline 

dayanmıyorlar.

İslam dünyası da paramparça olmuş, bölün-

müş ve bir türlü toparlanamıyor. Her yerde büyük 

ağrılar, sızılar, büyük sıkıntılar var. Bunun sebebi 

faziletten yoksunluktur. Dediğimiz gibi, bir mede-

niyet ancak üç temel fikrin gerçekleşmesiyle ayakta 

durur. İyilikle yaparsınız, adaletle yerine getirirsiniz 

bir de bunu güzel yerine getirme vardır. Bir insana 

bir doğruyu söylerken bunu güzel söylemek vardır. 

Bir yüze çarparak bir şeyi söylemek var, bir de bunu 

düşünüp taşınıp en kırmayacak, en incitmeyecek 

şekilde söylemek vardır ki; işte bu da güzellik ideası.

Diğer medeniyetlerde gördüğümüz en büyük 

eksiklikler; doğruluk, hakikat temeli yok, iyilik, 

fazilet temeli de yok. Sadece adaletle onların id-

diası olan hak aramak ve birazda estetikle ayakta 

duruyorlar. Adalet ve güzelliği güya hedef alıyorlar. 

Ama hakikat ve fazilet idealarını ihmal etmişler. O 

yüzden Avrupa medeniyeti Rönesans’tan sonra eski 

Roma ve Yunan’ın dirilişi tecrübesidir, bu tecrübe 

başarıya ulaşamamış. Ve şu anda da tam bir belir-

sizlik ve karanlık içinde gemi okyanusta gidiyor. 

Batı’nın durumu böyle.

Doğu’da da bildiğimiz eski Çin medeniyeti var, 

tabi bir takım estetik ciheti var. Fakat orada da Çin 

hükümdarlarının büyük, bir nevi hakimiyeti zulüm 

var insanlara. Sonunda Çin imparatorluğu battı, fa-

kat şimdi yeniden bir doğuş yapmak istiyor. Nereye 

gideceğini söylemek mümkün. Yani onunda fazilet 

temeli olmadığından ve dünyaya hakimiyet için ge-

lişme emmareleri gösterdiği için geleceği yok, bana 

göre. Bunu nereden anlıyoruz, Doğu Türkistan’da 

ezan okuyan namazını kılan insanları bile tarayıp 

öldürüyor, insan hakkını tanımıyor, bunun yaşama-

sı mümkün değil, istediği kadar güçlü olsun. Eko-

nomi iyi, olabilir. Milyarlarca insan çalışırsa, hiçbir 

hak iddia edemeden bir nevi diktatörlük altında ça-

lışırsa, tabi ki sonucu bellidir.

Roma’nın ve Yunan’ın dayandığı şey, eski 

Mısır’dır. Mısır firavunlar hakimiyeti, oradan almış-

lardır medeniyet dediğimiz olguyu. Dünya, imar, 

estetik açısından büyük bir medeniyet, işte ehram-

ları ortadadır. Fakat bunu zulümle yapınca, fazilet 

yoksunluğu olunca uzun süre devam edememiş 

çökmüştür. Bu Kur’an-ı Kerim’de onun için firavun-

lar üzerinde durur. Mısır medeniyetinin de teme-

li Mezopotamya medeniyetidir. Bu medeniyetinde 

sonunu getiren Nemrut hadisesidir. Nemrut’a karşı 

çıkan Hz. İbrahim’dir. İşte temeli doğruluk, fazilet, 

adalet ve güzellik ideasının medeniyeti olan İslam 

medeniyetini; Hz. İbrahim’in o başkaldırısı temsil 

etmektedir. Nemrut’un hakimiyetine, zulmüne, 

kendini tanrı görmesine, Allah vardır sen hiçbir şey 

değilsin diyerek başkaldırıdır. Bizim medeniyetimiz 

oradan gelir, onun en son ve en mükemmel şeklidir 

İslam medeniyeti.

Bugün çektiğimiz sıkıntı o medeniyetini bırakıp; 

sözde bazı konularda ilerlemiş olan, teknolojide, 

bilimde dünya hayatında, güç konusunda ilerlemiş 

olan Batı’ya özenme yüzünden, o kendi medeniye-

timizin temeli olan; hakikat, doğruluk, iyilik ve gü-

zellik ideasını kaybetme yani sonuç itibariyle erdem 

sitesini adeta devam ettirmekten vazgeçip, onun ye-

rine egonun hakimiyetine dayanan, güç devleti, güç 

toplumu olmak çabası. Tıpkı Batı’daki ve Çin’deki 

gibi. Çin daha farklı belki o daha uzun konuşulabi-

lir. Fakat o da bir yanıyla güç toplumu.

İki güç toplumu arasında İslam; doğruluk, ha-

kikat ve fazilet toplumudur. Şimdi bizim insan-

larımızın, düşünürlerimizin, yeniden bu konuya 

eğilmesi, yeniden toplumumuzun tıkanan damarla-
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rının açılması ve kuruyan akışın tekrar harekete ge-

çirilmesi, yani doğruluk, erdem, fazilet ve güzellik 

çığırının yeniden açılması ve güncelleştirilmesi geç-

mişten güç, kuvvet, ışık alarak bu güne taşınması 

ve bugünde yeniden doğrulması. İşte bizim diriliş 

dediğimizde bu hadisedir.

Bu olduğu takdirde İslam dünyasındaki bu par-

çalanmışlık gider hepsi bir millet olduklarını idrak 

ederler. Coğrafya, ırklar, töre, dil farkları bizi bağ-

lamaz. Bizi bağlayan hepimizin ortak noktası haki-

kat, iyilik ve güzellik ideasında buluşmamız, İslam 

medeniyetinde buluşmamızdır. Hepimizin Müslü-

man olması ve İslam’ı yaşaması, İslam hayat tarzı, 

İslam düzenini yaşamasıdır. Buna vardığımız zaman 

ve davranışımızda da fazileti esas aldığımız zaman 

meselelerimiz çözülecektir. Yoksa, işte Batı’dan al-

dığımız sözde hak, hukuk, demokrasi prensibi ile 

hareket edersek, herkes kendine yonttuğu takdirde 

bir çözümü yok. O hukuk hocasıyla, öğrencisinin 

sürekli tartışması gibi. Biz de 50-60 yıldır müşahe-

de ediyoruz, Demokrat Parti-CHP tartışması, bit-

mez tükenmez sonu olmayan bir tartışma. Çünkü 

hiçbiri senin hakkında var demez, hepsi kendisi 

haklıdır, karşıdaki tamamen haksızdır, her konuda. 

Buradan bir yere varılamaz. Eğer insanlar, faziletle, 

erdemle, iyilikle, güzellikle hakikatle, doğrulukla 

hareket etse; anlaşmak her zaman mümkündür.

Başkasını düşünmek esastır, Rızık konusun-
da bile böyledir.

Onun için bizim önce İslam’a dönmemiz ve 

İslam’ı en temiz, en saf en temiz, en berrak haliyle, 

yeniden bulmamız, ona ermemiz, sonra birbirimize 

karşı adaletten de ötede faziletle hareket etmemiz 

gerekir. Her şeyden önce, başkasını düşünmek la-

zım. Hatta bu rızk konusunda da İslam’da caridir 

(genel). Yani çalışmamız lazım, bunu kendi rızkı-

mızı kazanmak için yaparız, görüntüsü odur. Ama 

hakikatte, Allah hepimizin rızkını tekeffül etmiştir, 

kimse aç kalmaz. Peki o zaman niye çalışıyoruz? 

Herkes bir başkasının rızkını temin eder. Yani di-

yelim ki, çalışacağız, kazanacağız, fakat başkaları 

için bizden başkası için, kendimiz için değil, kendi 

rızkımızı Allah tekeffül etmiştir. Bunu oturupta bir 

miras yedi gibi, bir asalak gibi yemek de var. Ama 

bir de sen de çalışırsın, başkalarının hizmetinde 

olursun, hepimizin rızkı verilir. İslam toplumunda 

çalışma başkaları içindir.

Size bir şey teklif edildiği zaman yani diyelim bir 

mevki teklif edildiği zaman, İslam’da önce şöyle dü-

şünülür; acaba birinin hakkını yiyor muyum, biri-

nin önüne geçiyor muyum, bu görevi benden daha 

iyi yapan var mıdır. Onu öne geçirme düzenidir İs-

lam düzeni. Böylece bu düzen en parlak bir hayat 

yaşanmış, bugün unuttuğumuz bir toplum fazilet 

toplumu yaşanmıştır. Bunun binlerce misali vardır. 

Bunu unutmayalım. Güncel bir çok konu oluyor, 

bunu yaşıyoruz fakat bunların hepsi gelip geçidir. 

Ve İslam aleminin içinde bulunduğu acıklı durum 

devam etmektedir.

Bunu aşmamız için bizim önce tekrar İslam’ın 

gerçek anlamı olan fazilet medeniyeti yolunu tut-

mamız bunu ideal olarak kabul etmemiz ve bunun 

içini doldurmamız lazım, geçmişi inceleyerek, dü-

şünerek. Ve ondan sonra bunu gerçekleştirmemiz 

lazım. Buna çalışmamız lazım, kalıcı olan bu, so-

nuç getirecek olan çalışmada budur. Diriliş’te bu-

dur. Tekrar kendi sitemizi kurmamız lazım, İslam 

alemi için bunu yapmamız lazım ve insanlık için, 

insanlık da bizden bunu bekliyor. Diriliş nesli bunu 

yapacaktır. Kendi hakkını değil toplumun, herke-

sin diğer mümin kardeşinin hakkını savunan kah-

ramanlar olarak hareket edecektir. İslam’ın yeni 

toplumunda yani İslam’ın dirilişi toplumunda bu 

olacaktır inşallah. Ve insanlık tarihinde yeni bir çağ 

açılacaktır inşallah. Buna hepimiz çaba sarf edece-

ğiz ve bunu gerçekleştireceğiz.
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K adın kainatın nüvesidir. Kelimelerin adıyla 

varlığı niteleyebilen insanı rahminde şekil-

lendirip, dünyaya getiren, emziren, temizleyen, 

dinleyen, öğreten.  Bu harikulade süreç neticesinde  

annelik tacıyla tahta kurulan. Doğumdan ölüme sı-

ğınılan  kucak ve  sıcacık ocak.   Sonsuzluk  perdesi 

aşkı, bedeninde ve tinsel benliğinde cismani kılan.  

Sevgi, zarafet ve nezaket membağı. 

 Yanılgı, kadının “eş” 

vasfıyla erkekle birlik-

te, yaşamın diğer ka-

nadı olarak görülmesi 

gerekirken,  “emanet” 

olarak algılamasıyla 

başlar.  Emanetçi ha-

kimdir, “emanet” teslim. 

Doğal olarak “evlilik”; 

“emanet”in “sahib”ine 

teslimi. Dünürcülük 

ritüelinde erkek tarafı 

“ister”,  kız “verilir”, gelin “alınır”.  Zihin genetiği-

mizi örümcek ağları gibi saran bu ilişki sarmalında 

emanet edilen, istenilen, alınan, verilen bir varlık 

sadece “yük”tür. Yüktür zira “namus”  denilen ko-

ruyucu kalkanı taşıma yükümlüsü de kadındır. Do-

ğumundan ölümüne kadar iradi ya da gayrı iradi 

her tür temas  ve şüpheye mahal bırakacak davranış 

“namus”u kirletebilir. Erkek koruyucu olduğu için 

kadının(namusun) temiz kalabilmesi adına kısıtla-

ma, dövme, sövme ve icabında öldürme hakkını 

doğuştan elde eder. Bu birikim sürecinde ana etken 

fizik gücün hegemonyasıdır. 

Toplumsal farklılıklara göre erkek birden fazla 

kadınla da evlenebilir(alır). İnsan doğası genel ka-

bulleri yadırgamamakta maharetli. Özüne uygun 

olsa da olmasa da örf, adet, kanun ya da dine sok-

tuğu bitpazarı hikaye ve kurallarla  olumsuzlukları 

benimser. Bu dayatmalara teslim olunmadığında 

başa gelebilecek maddi-manevi korkular  ihdas edi-

lir.  Bu yasakların  müeyyideleri yine örf, adet, ka-

nun ya da bozulmuş din 

kurallarıyla normalleş-

tirilir ki hem bedenen 

hem de ruhen kadını 

teslim alış  kolaylaşsın. 

İnsanın özüne uy-

gun ya da değil, sosyal 

açıdan olağanlaştırılan 

durum, zaman top-

lamında sürekli sancı 

duyulacak kronikleşen 

hastalıklar üretir. Kav-

galı Boşanmalar, aile 

faciaları, kadına şiddet 

gibi. Çoğu kan davalarının temelini bile bu arızalar 

tetikler. Olumsuzluklar arttıkça çözüm olarak kor-

ku çemberi daraltılır ve  konuyu kanunlarla devlet 

kontrol etmeye başlar. Devletin kontrolü sorunla-

rı doğuran bataklık kurutulmadığı için ve  sürekli 

olarak örf denilen yığınla yanlışla  çelişeceğinden  

yeni sorunlar belirir.  Kanunla yapılan muhafaza bir 

noktaya kadar etkili olacaktır ancak insanın doğası-

nı değiştirecek kadar tesirli olamaz.  Hele ki mevcut 

yasalarımızdaki  gibi  koruma adına iletişimi kesen 

bir sistem uygulanıyorsa boşanmalar, kavgalar, hat-

ta cinayetler cığ gibi büyümeye devam edecektir. 

SORUNLAR VE ÖNERİLER
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Aile konusunda devletin eğitici, arabulucu, ko-

ruyucu görevine soyunması tamamen faciadan iba-

rettir. Bu  durum ileriki aşamada devletin konut içe-

risindeki hak ve özgürlüklere dokunmasına kadar 

giden müdahalelere kapı aralar. Oysa nasıl ki her 

bireyin kendi parmak izi farklı ise huyu, suyu ve 

özellikleri bir şablona sığdırılamayacak kadar ayrı-

dır.  Ana hatlarıyla kişisel haklara saygı dairesinde  

verilecek temel eğitimlerle bugün ortaya çıkan so-

runlar kökten halledilebilir. 

Bunun için öncelikle kadın ve  erkeğe dair uy-

durulmuş mitolojik yanlışlıklar tespit edilmeli. Mil-

letlerin genetiklerini etkileyen en önemli unsur her 

ulusun mitolojisidir. Bu konuda atasözlerinden tu-

tun deyimlere, kelimelere  kadar bir dizi söylem ve 

söylence yeni nesle hatalardan arındırılarak doğru 

şekliyle aktarılmalı.  

Kadın ve aileye dair her kişi kurum ve kurulu-

şun kendi ideolojisi  adına çalışma yapması kontrol 

edilmeli. Özellikle din kurallarını kullanarak  gele-

neksel yanlışlara saplanmış kalıplar içerisinde çağ-

daş çözümler sunduğunu iddia eden fırsat pazar-

lamacılarına engel olunmalı. Yetiştirilme ve eğitim 

şartlarından  aile yapısına kadar bir insanın geçir-

diği süreci gözlemlemekten aciz eblehlerin insafına  

terkedilen yasakçı zihniyet kitleleri birbirine düş-

man  eder.

Erkeklerin ve kadınların  kafasına küçüklükten 

itibaren sokulan kadının cinsel obje olduğuna dair 

algı yerine kadın ve erkeğin insan olduğu ve hayatta 

farklı noktalarda birbirlerini tamamlayacak şekilde 

var oldukları işlenmeli.  Basın ve yayın organlarında 

kadın ve erkeğin  insan olma vasfını ikinci plan iten 

ve özellikle cinsel bir meta gibi gösterilen sunum-

lara müdahale edilmeli ve doğrusu ihdas edilmeli. 

Kadının sürekli korunması, saklanılması gere-

ken, bir günah ikonu gibi tasvirine dair  aldatmaca 

tamamen terkedilmeli.  Buna dair  yazılmış ve ya-

zılacak ne varsa aklı selim ahlaklı kişiler tarafından 

yeniden yorumlanmalı. Din kurallarına atfen yapı-

lan Adem’in cennetten kovulmasına kadın neden 

oldu gibi saçma sapan yalan yanlış döküntülerin 

yerine olayın doğrusu ortaya konulmalı. Doğru ba-

kış açısı olan “kadın da erkek de hak ve adalet açı-

sından aynıdır” ilkesi benimsenmeli.  

Sınavlarda erkeklerle aynı şartlarda yarıştığı hal-

de bazen daha başarılı olan kadınlara dair soysuz 

hikayelerle eksiklik atfedilmesi  geçmişin en karan-

lık izi ve kiridir. 

Kadına kimlik ve kişilik kazandırılmadan aile ve 

sosyal yapıya dair sorunların  sorunların çözülmesi 

beklenilemez. Çocukluktan itibaren “ayıp” kavramı 

sadece kız çocuklarına yükletildiği için bir ömür 

vücudunu bir utanç hamalı gibi taşımaktadır. Meş-

ru ilişkilerinde bile kadına kullanılmışlık duygusu 

verecek bu bakış açısı  sosyal travmaların temel 

nedenidir. Efelik yaparak yürüyen erkek evlatlarla 

süslenerek yürüyen kız çocuklarına aynı gururla 

bakabilen bir toplum oluşturulduğunda sorunun 

büyük kısmı çözülecektir. 

Bu arada erkeklerimize de “erkek adam yapar” 

marifetiyle sunulan rahatlıklar evrensel ahlak kai-

delerince dengelenmeli.  Küçücük kız çocuklarının 

zihinlerine sokularak daha konuşmaya başlarken 

bastırılan kimliğe rağmen, ona baskın yetiştirilen 

“her konuda hür” erkek karakterinden adaletli bir 

eş ya da toplum üyesi olması beklenemez.  

Kadın gerek annelik vasfıyla  ve gerekse müreb-

biyelik sanatına olan yeteneği ile sosyal yaşam içeri-

sinde hak ettiği yeri alırsa birçok sorun temelinden 

halledilmiş olur. Bunun için de kadınlara koruyu-

cu kollayıcı kayyum ya da veli sıfatıyla yaklaşmak 

yerine eşit insan olarak bakmayı bellemek lazım.   

Kadınlarını her ne amaçla olursa olsun toplumdan 

soyutlayan ve kapalı kapılar ardına tıkan milletler 

er ya da geç sosyal hastalıkların pençesinde başka 

ulusların pençesine düşer. Tıpkı islam aleminin 

yanlış uyguladığı sözde islami bakıştan mütevellit 

bugün içinde bulunduğu durum gibi. 

Kadınlar da aydınlatıcı öğretiler ve tavırlar ser-

gilemek yerine feminizm akımına uyarak erkek-ka-

dın rekabetini körükleyen komplekse dayalı kav-

gacı yapıdan uzaklaşma çabasına girmeli. Yukarıda 

bahsedilen olumsuzlukların özünde bir kısır döngü 

içerisinde toplumun bakış açısından kaynaklanan 

eksikliği izale etme gayretinde olan hanımefendile-
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rin oğullarını ve kızlarını yetiştirme 

tarzı yatar. Yani sorunun temelinde 

yine kadın var.  

Bu kısa özetin çalışmalarında 

dikkat edilmesi gereken yegane öz  

özgür beyinlerle yapılacak çalışma-

lar olması. Sürekli dogmatik çer-

çevelerle ısmarlama doğru-yanlış 

kalıplarıyla düşünenler faydadan 

ziyade zarar üretir. Bunun yerine  

çağdaş toplum yapısına uygun ayak-

ları yere basan uygulanabilir öneriler  

geliştirecek aydınlık insanların tartı-

şabileceği platformlarda hür tartış-

ma zeminleri oluşturulmalı. 

Devlete düşen görev  medya da  popüler olmuş 

haber yığıntılarına bakarak çözüm adına gecelik ka-

nunlar çıkartarak aile içi ilişkilere müdahale etmek 

yerine akılcı tartışma zeminleri hazırlayarak uzun 

vadede oluşacak birikimleri kodifiye edip sonuç-

larını topluma sunmasıdır. Bunu nasıl yapar: Eği-

timle. Okullardan başlayacak eğitimde eğer ki ana 

fikir “kadın toplumda erkekle bir elmanın iki yarısı”  

olursa zamanla binlerce yılın yanlış kokuşmuşluğu 

durulaşma sürecine girecektir. 

Yine devlet, müdahaleci ve yasakçı zihniyetin 

yerine sorgulayabilen, araştıran, kıyaslayan, kar-

şılaştıran, düşünen, hakkını arayabilen bireylerin 

yetişmesine ortam oluşturmalı. Bunun için de “bi-

lim” öncelikli deney ve gözlemlerle aklederek ikna 

oluşun, tatmin oluşun yolunu açacak müfredatlar 

hazırlamalı. Teslimiyetçi insanlar sadece üye olur. 

Zaman ve eğitim insanı adam etmiyorsa insanları 

birbirinin kurdu haline getirir, toplum içten içe çü-

rür ve çöker.

Aile konusunda boşanma denilen olguyu adli 

bir vakıa olmaktan çıkartarak hakim ve avukatla-

rın sarmalından kurtaracak bir ortam hazırlanmalı.  

Evlilik müessesesi boşanma aşamasına gelindiğinde 

ticari davalardan daha fena mal paylaşımı kavgaları-

na sahne olmaktadır. Özellikle avukatların olaylara 

yaklaşımları belki asla bozuşmayacak eşler arasında 

telafisi imkansız kırgınlıklar çıkartmaktadır. Bunun 

nedeni gayet açık. Davaya vekil sıfatıyla bakan avu-

katların ve  eşlerin kazanç kaygısıyla olaya yaklaş-

maları. 

Yine hakimlerin cinsiyet farklılıkları ve geçmişte 

yaşadıkları kendi aile sorunları verdikleri kararların 

rengini etkilemektedir. Cinayetlerin, alacak verecek 

davalarının, kavgaların, kazaların görüşüldüğü bir 

binada yan yana aynı koridorlarda aynı avukat, ha-

kim, müvekkil üçgeninde aileye, kadına, erkeğe ve 

hele ki çocuklara dair davaların görülmesi ve buna 

da “dava” denilmesi insanlığın ayıbıdır.  Hele ki bu 

davalarda “hakim” denilen kişinin diğer davalar-

daki usullere benzer şekilde kürsünün tepesinde 

olaya üstün vasıfla üstten bakması kabul edilemez.  

Aile gibi toplumun nüvesini oluşturan önemli bir 

kurumun anlaşmazlıkları böylesine sıradanlaştırıl-

dığında dünya aynı sorunlarla boğuşmaya devam 

edecektir. 

Bu konuda öncelikli olarak aile içi çekişmelerin 

“dava” adı altında görülmekten çıkartılarak adliye-

lerden uzak başka bir kurumda -örneğin “aile ku-

rumu” olabilir- görülmesi gerekmektedir. Bir masa 

etrafına toplanmış hukuk adına işi sürekli aile ku-

rumunda görevli olacak  evli, çocuklu,  bir bay ve 

bir bayan iki hakimin yanında bir  psikolog, kura ile 

atanmış önerilmiş eğitim seviyesinde duruşmalara 

katılmaya hak kazanmış belli süreyi evlilikle geçir-

miş,  eşlerden oluşan bir aile bu kurulu oluşturmalı. 

Bütün tanıkların gerektiğinde hazır olduğu bir ku-

rulda en fazla iki  uzun süreli oturumda  boşanmaya 

ya da ailenin hangi şartlarda devam edeceğine dair 

aile ile ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de 

gözlemciliğinde bu kararlar alınmalı. Bundan önce 

Devlet evlilik öncesi mal varlığı konusunda tespitler 

yaparak gerekirse boşanmada kime hangi şartlarda 

ne düşeceğini belirleyecek kurallar ihdas edebilir ki 

bu konu uzun uzun tartışılacaktır. Bütün dünya bu 

yanlış gidişe yeni bir şekil vermediği sürece insanlık 

dip yapmaya mahkumdur. 
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T ürkiye’de bazı konula-

rı tartışırken çok dikkat 

etmeniz gerekir. Tartışmalar-

da genelde iki kutup vardır. 

Bunlardan bir kesim ülkenin 

geleceğini batı medeniyetinin  

rehberliğinde maddi kalkınma 

ile olacağını savunurken diğer 

kesinde Türk- İslam Medeni-

yetinin rehberliğinde manevi 

kalkınma ile olacağını beyan 

etmektedir. Bu her iki kesim 

bazen çatışmaya kendilerini o 

kadar kaptırırlar ki tartışmala-

rındaki fikri düzeyin futbol fanatiklerinin de altına 

düştüğü anlar olur. Oysa taraflar birbirlerini iyi ni-

yetli dinleseler belki ülke şu anda olduğundan çok 

iyi bir yerde olacak. Bu konulardan biri Osmanlıca-

dır. Biz bu yazıda iki kutuptan farklı olarak üçün-

cü bir bakış açısı ile konuya bakmaya çalışacağız. 

Muhtemelen iki kesime de yaranamayacağım ama 

bunu  problem olarak görmemekteyim. 

Dünyada alfabesini 19.yy sonlarında ilk değişti-

ren ve alfabelerini Latin kökenli yapan  Arnavutlar-

dır. Boşnakların alfabesi de  Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğunun himayesine bırakıldıktan sonra 

Kiril alfabesi olarak değişmiştir. 1928 yılında Tür-

kiye alfabesini Latin alfabesi olarak değiştirmiştir. 

II. Dünya Savaşından sonra ba-

ğımsızlıklarını kazanan Güney-

doğu Asya ülkeleri  Endonezya 

Latin kökenli alfabe, Malezya 

Jawi(Arapça) alfabesi ve Latin 

alfabeyi birlikte, Vietnam Latin 

alfabesini kullanmaya başla-

mıştır. Alfabe değiştiren ülke-

lerin (Vietnam hariç) büyük 

kısmı  Müslümanların çoğun-

lukta olduğu ülkelerdir. Alfabe 

değiştirme konusu aralıklar-

la her toplumda tartışılmıştır 

19. yy. sonlarında Amerika ve 

İngiltere’de  bile tartışılmış, ancak vazgeçilmiştir. 

Osmanlıda da bu konuda çeşitli reformlar yapılmış 

ayrık harfle yazma usulleri konmuştur. İngilizce öğ-

renme de ve imla kullanımında çekilen zorlukların 

büyük bir kısmı alfabeden kaynaklanmaktadır. 

Şu basit gerçeği hemen belirtelim. Osmanlıca 

diye bir dil yoktur. Osmanlıca Türkçe kelimelerin 

Arapça alfabesi ile yazılmasına denir. Arap alfa-

besi İslam dini ile birlikte dünyaya yayılmış ve La-

tin alfabesinden sonra en çok kullanılan alfabedir. 

Şimdi burada problem Arap alfabesi kutsal mıdır? 

Kutsal kitabımızı değişmeden gelmesini en önemli 

sebeplerinden biri onun Arapça yazılıp ve Arapça 

okunmasıdır. Bunu kabul  Müslüman olmamızın 

OSMANLICA NEREYE ÇIKAR
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gereğidir. Ancak Türkçenin Arap harfleri ile yazıl-

ması Osmanlıcaya bir kutsallık getirir mi? Türkçe-

nin Arap Harfleri ile yazılması  yani Osmanlıcanın 

hiçbir kutsallığının olmadığını düşünüyorum. 

Üniversite de tarih okuyan öğrencilerin korkulu 

rüyası olan Osmanlıca neden bu kadar zordur. Bu 

hususu açıklamaya çalışacağım. Osmanlı Devletinin 

yaşadığın sürenin büyük bir kısmında kitap basım 

işi el yazması şeklinde olmuştur.  El yazması kitap 

yazımı çok zor olması kelimelerin eksik yazımına 

yani özelikle sesli harflerin kullanılmamasına se-

bebiyet vermiştir. Bu durum zamanımızda sosyal 

medyada hızlı haberleşmek için bugün yapılanda 

aynı olaydır. Mesela S.A (Selamun Aleyküm), A.S 

( Aleyküm Selam) anlamına gelmektedir. Bu kül-

türü bilmeyen bir kişi S.A nın ne anlama geldiği-

ni bilemez. Yine TCK. kısaltması hukukçular  için 

Türk Ceza Kanunu, Şoförler için Türk Cumhuriyete 

Karayolları olarak anlaşılma ihtimali yüksektir. Yine 

mesajlarda kullanan SLM  kısalması selam, aç bir 

insan için salam, bir dindar için selim  olarak an-

laşılabilir. 

Bundan başka Türkçenin içinde birçok Arapça 

ve Farsça kelime bulunduğunu da düşünürsek olay 

daha zorlaşmaktadır. Eksik harf ile yazmanın zor-

luğu bu kelimelerde hat safhaya çıkmaktadır. Önce 

kısaltmanın Arapça mı yoksa Farsçamı olduğuna 

karar vermeniz gerekir. Bunu tespit ettikten sonra 

o kelimenin kullanıldığı dilde orijinal manasını da 

bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmezseniz kelime ile 

neyin kastedildiğini bilemezsiniz. Kelime ile ne-

yin kastedildiğini bilemezseniz artık okumaya ara 

verip şu manada olabilir bu manada olabilir diye 

tahminler yapmalısınız. İyi Osmanlıca okumak is-

tiyorsanız Arapça ve Farsçayı mutlaka bilmeniz ge-

rekir. Osmanlı çok geniş bir coğrafya da siyasi haki-

miyetine rağmen Türkçenin aynı genişlikte bu böl-

gede yayılamamasının en önemli sebeplerinden biri 

Osmanlıcanın bu özelliğinden dolayıdır. Osmanlıca 

bir halk dili olamamış bir kültür dili olmuştur ve 

o kültürü bilmeyen Osmanlıcayı okuyamamış ve 

öğrenememiştir. Hatta Türkiye’de Edebiyat ve İla-

hiyat Fakültelerinde bunca sene Osmanlıca eğitimi 

verilmesine rağmen yeterli düzeyde başarı sağlana-

mamıştır, harcanan emeklerin karşılığı tam olarak 

alınmamıştır. Yüksek Öğretimde dahi  öğrenin bu 

kadar zor olan bir dersi orta eğitimde öğretilmeye 

çalışılırsa genç kuşak hem Osmanlıdan hem de Os-

manlıcadan soğuması sağlanacaktır. Böylece 90 

yılda Osmanlıyı milletin hafızasında sökemeyen ba-

tıcı kadroların ulaşamadığı başarıya Osmanlıcanın 

öğretilmesi ile ulaşılacaktır. 
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“İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.” Niccolo Machiavelli

Osmanlıcada kelimelerin eksik yazılmasının en 

ağır olumsuz etkisi ise bilimler arasında kast sis-

teminin meydana gelmesidir. Hukukçalar eğitimini 

almadığı için bir tıp kitabını, doktorlar eğitimini al-

madan bir hukuk kitabını okuyabilmeleri mümkün 

olmamıştır. Bu doktorun hukuk kitabını okuya-

mayacağı anlamına gelmez, ifadelerden kastımız 

bir mesleki kitabın okunup anlaşılabilmesi için o 

mesleğe ait öğretimden geçilmesi zorunluluğudur. 

Bilinmeden meydana getirilen bu kast sisteminin 

olumsuzluklarından  biriside öğrenimini almadı-

ğı için bir vatandaşın fizik, kimya ve matematiğin 

kapılarının tamamen kapatılmasıdır. Latin alfabesi 

sayesinde bir vatandaş okuma yazma bilmesi halin-

de bir bilimsel eseri okumasına hiçbir engel yoktur. 

 “ Bu gün kullanılan Türk Latin alfabesi(abecesi) 

ile Türkçe hiçbir harf eksikliği olmadan duyulduğu 

gibi yazılabilen, yazıldığı gibi okunabilen yani hiç-

bir harf eksikliği olmadan yazıya dökülebilen bir 

dil haline gelmiştir.”  bu sayede insanlar hiç okula 

gitmeden kendi kendilerine okuma yazmayı bilen 

hale gelmişlerdir.  Aslında okunduğu gibi yazılma-

ma durumu İngilizceyi ve birçok dünyadaki dilin 

çok zor bir dil olmasının ana sebebidir. Özetlersek 

söylendiği gibi yazılmaması veya yazıldığı gibi söy-

lenemesi bir dil için zorlaştıran bir etkendir. Mesela 

İngilizce de I, eye veya by, buy kelimelerini yazıya 

aktarırken cümle içinde geçtiği anlama göre harfe 

dökersiniz. Bu zorluk batıda da çok tartışılmıştır.

Batılılaşmayı kendine ana umde yapmış Osman-

lının son dönem, cumhuriyetin ilk dönem aydını 

batı dillerinde dahi olmayan bu pratik çözümü 

nasıl keşfetmişti. Evet bu dönem aydınının bir 

kısmı pozivitizmin olmasına rağmen İslam Mede-

niyetini çok iyi tanıyorlardı. Batı Latin alfabesini 

zorlukları ortadan kaldırmak için Hz. Ali’nin emri 

ile ana dili Arapça olmayan Müslümanların Kuran-ı 

Kerim’i yanlış okumalarını engellemek için Ebü’ül 

Esved Ed-Düeli’yi tarafından bulunan hareke siste-

mini  taklit etmişlerdir. Bu sistem sayesinde günü-

müzde  Kuran-ı okumayı öğrenen kimse hiçbir harf 

yanlışlığına gitmeden Kur’an-ı Keri-

mi okuyabilir ve duyduğu Kur’an-ı 

Kerim’i yazabilir. Kur’an-ı Kerimin 

harekeli sistemi yani ne duyarsan 

o şekilde öğrenme ve ne duyarsan 

yazma diye tabir edeceğimiz sistem 

Türk harf inkılabına da öncülük et-

miş Osmanlıcanın harf eksikliği ve 

kısaltmaların kullanımıyla meyda-

na getirdiği okuma ve yazmadaki 

güçlük giderilmiştir. Esasında köke-

nini Kuran uygulamasında alan ve 

dünyada Kurandan sonra ikinci uy-

gulama Latin Türk alfabesi ile gerçek-

leşmiştir. Bu gerçeği her iki kutup hiç 

gündeme getirmemektedir. 

Söylendiği bir yazma ve yazıldığı gibi okuma  

özelliği dinin aracısız ruhbansız öğrenilmesinin 

de temelini oluşturur. Kitleler dini eserleri rahatça 

okudukları için aracısız dinlerini kitaplardan öğren-

me imkanı sağlanmış olmaktadır. Böylece Allah’ın 

“oku” emrinden sonra gelen “kaleme” yemin veril-

mesindeki hikmet bu olsa gerek. 

Sonuç olarak okullarda Osmanlıcadan önce öğ-

retilmesi gereken harekeli Arapça alfabesidir.  Bu-

nun denenmiş örneği de vardır: Yahudilerin Tev-

rat’taki İbraniceyi binlerce yıl sonra ortak dilleri 

ve alfabeleri haline getirmesi gibi Dünya’da bütün 

Müslümanlar Arapçayı ve Harekeli Arapça elifba-

sını ortak kullanmalıdırlar. Osmanlıca misyonunu 

tamamlamış evrensel olmayan bir alfabedir. Latin 

Türk alfabesinin Kiril alfabesi kullanan Türk Dün-

yası için ve Batın Medeniyeti ile karşılaşmamızda 

imkanlar sağlama eğilimi yüksektir. Türkiye coğrafi 

politik konumu ile kullanığı iki tür alfabe ile doğu 

ve batı arasında köprü olabilir. Emekler doğru yön-

de idareciler tarafından yönlendirilmelidir. 

-

-
-
-
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H ukukçular Derneği ücretsiz yayın 

organı olan İdeal Hukuk Dergisi 

Ekibi olarak Sakarya Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Dergi Topluluğunun da-

veti üzerine  dergi editörü Av. Şebnem 

Taşan Kurt, Genel Yayın Yönetmeni 

Av.Ferhat Akkaya, Yayın Kurulu Üyeleri 

Av. Nuray Ergin ve Av. Yasemin Güllü-

oğlu 12.03.2014 tarihinde Sakarya Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi’nde konferans 

verdi.

Konferanstan önce Dergi 

Topluluğu’nda yer alan öğrenciler 

ile dergicilik üzerine tecrübe-

lerinin de aktarıldığı sami-

mi bir havada geçen sohbet 

yapan dergi ekibi, daha sonra konferan-

sın yapılacağı salonda öğrencilere Ede-

biyat ve Hukuk arasındaki ilişkiyi ayrıca 

dergicilik tecrübelerini de anlatan bir 

seminer verdi. Seminerde öğrencilerin 

sorularına da cevap veren dergi ekibine, 

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si Dergi Topluluğu tarafından plaketler 

takdim edildi.

 Seminer İdeal Hukuk Dergi Ekibi 

ile Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si Dergi Topluluğu üyeleri olan Fehime 

Pehlivan, Edebali Bayram, İhsan Ünaldı, 

Hatice Cavlak, Oğuz Aydın ile hatıra fo-

toğraflarının çekilmesi ile son buldu.

Nuray ERGİN

İDEAL HUKUK DERGİ EKİBİ 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

HUKUK DERGİSİ TOPLULUĞU’NUN 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDEKİ KONFERANSI’NA KATILDI
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Edebiyat

“Bu akşam, konuşmandaki peltekliği ilk defa 

farkettim.  Sonra kendime mi hayret edeyim yoksa 

sana mı bilemedim. Ya ben seni hiç dinlememişim 

ya da sen hiç konuşmamışsın. “ diyorsun.

Haklısın, küçüklüğümde ( r ) yi çok zor telaffuz 

ederdim, daha çok ( y ) ye yakın bir ses çıkardı. 

Lakin o peltekliğim zamanla azaldı ve ( r ) ye daha 

çok benzemeğe başladı. Bunun bir tek ben farkın-

daydım, son anda sen de farkettin. Bu telaffuz ek-

sikliğim sebebiyle ve  diğer bir çok eksikliklerim 

için beni derinden etkileyen bir eziklik duygusunu 

uzun süre yaşadım. Ta ki diğer insanların da eksik-

likleri olduğunu farkedinceye kadar. 

Ama şunu da itiraf etmeliyim: Tıpkı felaketler 

gibi farkına vardığım eksikliklerim direnme ve sab-

retme gücümü artırdı ve kalbimi daha hassas hale 

getirdi...öyle sanıyorum.

Bu eksikliklerinden bazıları; mesela hiç top oy-

nama kabiliyetim yoktur, mahallenin çocukları bu 

durumun farkına varmış olmalılar ki beni hep kale-

ci olarak tayin ediyorlardı, bu da bana koyuyordu. 

Bu yüzden akşam okuldan sonra ortalarda görün-

memeye gayret ediyordum, dersime çalışıyordum 

ya da Tom Mix Teksas okuyordum. İşte beceriksiz 

bir topçu olmanın da faydalarını da gördüm. öyle 

olmasaydı belki hayatım boyu iyi bir transfer yap-

mak umuduyla Anadolunun  fakir kasabalarında 

boş bir hayalin peşinde oradan oraya gezip dura-

caktım.

Tıpkı ( r  ) harfini tam teleffuz edememem gibi 

doğuştan gelen diğer bir özelliğim de boyumdur

Bu boy meselesinin acısını en fazla lise birinci sı-

nıfta hissettim: Güzide diye (hayret unutmamışım) 

bir kız vardı. Benimle diyaloğu vardı ama bunun 

sebebi düzenli tutmuş olduğum ders notlarımdı. 

Güzide’nin sevgilisi üst sınıftan uzun boylu bir ço-

cuktu. Ders notlarım sebebiyle de olsa benimle ko-

nuştuğu zaman içimde bir şeylerin hareket ettiğini, 

boğazıma kadar heyecan ve sevgi ile dolduğumu 

hissederdim, uzun boylu çocuğun varlığını bilme-

me rağmen. Balık etli bir vücuda sahipti,ince ve 

uzun parmakları vardı, elindeki kalemleri sağ elinin 

parmakları arasında fırıldak gibi çevirmesi hale göz-

lerimin önündedir, gençliğin bütün zarafetini, ma-

sumiyetini ve körpeliğini taşıyordu. Adını koyama-

dığım o duygularım beni çok korkuturdu. Sanırdım 

ki birazdan bir fırtına kopacak ve beni oradan oraya 

savuracak. Neyse ki tam o sırada gelen hiç bekleme-

diğim bir haber beni o uzun boylu çocuğun uzağına 

attı, tabii Güzide’nin de. Görünüşe göre içimi ısıtan 

duygularımdan mahrum kalırken hızla yaklaşan fır-

tınadan da kurtulmuştum. Yatılı mektebi yedekten 

kazanmıştım. 

Benim mahalle takımında devamlı kaleci kalma-

mın dolaylı bir sonucuydu yatılı mektebi yedekten 

kazanmam çünkü takımın as elemanları kazananlar 

listesinde yoktu.

“ Acı hatıralarını deşmek suretiyle seni üzdü-

ğüm için özür dilerim. “ diyorsun, tam aksine , beni 

Güzide’nin Hazin Hikayesi
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“Ahlak prensipleri, hendesenin değişmez kanunların benzer.” Tain

mutlu ettiğini ve bir değirmen taşı acımasızlığı ile 

hayatımı öğüten şu andaki zamandan beni kurtar-

dığını anlatmam gerekiyor

Her zaman söylediğim için sana da söylemiş 

olmam mümkündür:İnsan hatırladığı kadar yaşa-

mıştır, elan yaşadığımız ise geçmişte yaşadığımız 

şimdiki zamandır. Veya şimdiki zaman diye bir şey 

yoktur. Şimdi yaşadığımız olay aslında olup bitmiş-

tir, yani şimdi dediğimiz şey bir “an” önceki geçmiş 

zamandır. Olmamış, fiil halinde ortaya çıkmamış 

bir şeyi anlatma imkanımız olmadığından yola çı-

karak bunu söylüyorum.

Bu yüzden üzülmek şöyle dursun bilakis zihin 

çöplüğümde bir sürü lüzumsuz malumat ile örtülü 

kalmış anılarımın gün ışığına çıkmasına sebep ol-

duğun için özellikle teşekkür etmem gerekiyor.

Öte yandan peltekliği utanılacak bir durum ola-

rak görmediğimi bilmen lazım, tıpkı boyumun kısa 

olmasının bende bir üzüntü kaynağı olmadığı gibi.

Mesele yaşadığımız an’da mutlu olup olmadığı-

mız sorusunda gizlidir. Sonuç itibari ile bulundu-

ğum bedensel ve ruh halimden başka bir yerlerde 

olmak istemiyorum. O halde hiç bir problem yok. 

Rahat ol, rahatça gönlünden geldiği gibi benimle 

dalga geç. Belki zihin çöplüğümde unutulmuş, ör-

tülü kalmış daha başka anıların da hatırlanmasına 

vesile olursun.

Biliyormusun, sen peltekliğimi hatırlattıktan 

sonra daha çok yaşadığımı farkettim. Çünkü o 

“an”a kadar hayatımda hatırlattığın anılarım eksikti, 

Güzide yoktu, yaşanmamış idi.

Yatılı mektebe gidişimden yaklaşık bir on yıl ka-

dar sonraydı. Yaz sonuydu. Anadolu’dan yola çıkan 

herkes gibi ben de İstanbul gitmek üzere Giresun 

Otogarından kalkalacak otobüste yerime oturdu-

ğumda; sol ön tarafımda koridor kenarında otu-

ran bir hanım gayrıihtiyari dikkatimi çekti. Bu O 

idi, Güzide idi. Fakat zor tanıdım. On yıl önce bir 

zambağı andıran yüzü pörsümüştü, saçlarına düşen 

beyaz teller çektiği acıları açıkça itiraf ediyordu. Ya-

nıdaki koltukta oturan üç dört yaşlarındaki küçük 

kız çocuğunun kendisine “anne”diye hitabetmesi 

geçmiş yılların acılarını özetler nitelikteydi.

O, genç yaşında saçlarına beyazlar düşmüş bir 

kız çocuğu annesinin; on yıl önce başımı döndüren 

Güzide olmadığını kendi kendime ispat arzusu ile 

bütün benliğimi sardı. Şimdi hatırlamadığım bir ba-

hane ile, henüz hareket saati gelmemiş olan otobüs-

ten indim, belki bir gazete belki de bir simit almak 

için otobüsten indim. Yanından geçerken yüzünü 

seçemedim. Maksadım otobüse ön kapıdan binip 

koltuğuma doğru ilerlerken yüzünü net olarak gör-

mekti. Ve gördüm. O Güzide idi. Ama benim tanı-

dığım lise birinci sınıfta okuyan ve bir üst sınıfta 

uzun boylu çocuğun sevgilisi olan Güzide değildi o. 

Ben de on yıl önceki ben olmadığımı anladım. O 

günlerde içimi titreten duyguların yerinde sadece bir 

merak duygusu kalmıştı. Bir de…nasıl ifade etmeli-

yim, bir zaman benim içimin mutlulukla dolmasını 

sağlamıştı, sadece bu bile ona karşı bir vefa besleme-

me sebep değilmiydi? “ Oh olmuş “ gibi ilkel bir duy-

guyu içimden atmak istedim. Güzide’nin yanındaki 

kız çocuğu o uzun boylu liselinin çocuğu olsa bile.

Ama beni neden tanımadı? Yoksa tanımak iste-

medi mi? Yoksa bir pişmanlık ve tercih hatasının 

ezikliği içindemiydi? Bunları bilmeyi çok isterdim.

Hayat onu ne kadar hırpalamış olsa da, aradan 

on yıl gibi bir zaman geçse de, ruhunda bir genç kız 

için çok ağır gelecek fırtınalar esmiş olsa da beni 

tanıyabileceğini düşündüm. Çünkü akşam okul dö-

nüşlerinde aynı sokakta oturmamızın neticesi ola-

rak birlikte yürürken, karanlığının İstanbul’a göre 

bir saat erken bastırdığı o kış akşamlarında, soka-

ğın daralmasını bahane ederek bedenini koluma 

dokunduran kendisi idi. Belki o temas Güzide’yi 

benim kadar etkilememiştir. Ama kalın elbiseleri-

me rağmen o bir anlık temas beni ancak bir ölüm 

korkusu karşısında duyabileceğim heyacanlar ile 

tanıştırmıştı. Yani beni tanımaması imkansızdı ya 

da ben öyle istiyordum. Esasen benim için benim 

ne hissettiğim önemli idi. Tıpkı saniyenin onda biri 

kadar süren o temas anında Güzide hiçbir şey his-

setmemiş olsa da ben dünyadan kopup gitmiştim.

Saati gelince otobüsümüz hareket etti. Ben onun-

da İstanbul’a gideceğini umut ediyorum. Ama otobüs 

Giresun’a yakın küçük bir kasabada durduğunda Gü-

zide küçük kızının elinden tutarak otobüsten indi.

Kısa süren yolculuğumuz sırasında olsun, oto-

büsten indikten sonra bir elinde kızı bir elinde çan-

tası sokakta yürürken olsun bir defa dahi arkasına 

bakmadı.
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Sabır  Yutmak mıydı  Dikeni?

L ise 1. Sınıfın karne gününe  yaklaşırken… Hiç 

hastalığının ciddiyetini bilemediğim babam, 

bir aylık hızlı  bir rahatsızlıktan  sonra kayıp  gitti 

hayatımdan…  “Asmalar yeşermiştir  evimde, orda  

iyi olurum’’  demişti oysa  anneme… Evine  geleme-

den , Bayat Köyünün  tozlu  yollarında  farkına  bile  

varmadan, minibüse  hazırlanmış yatağında, bir kez  

bile buse  konduramadan yanağına, sessizce ,hiz-

met  ettiği  Hakka  yürümüştü…Ondan mıdır bi-

linmez, kızlarım  babalarını her öpüşünde içim  tit-

rer… Yoktu  önceden  babayla  arkadaşlık  falan…

Yola savruluşumuz, annemin çığlıklarıyla titre-

yen semada, bir  saman  çöpü  gibiydi. Bülent Ağa-

beyim anneme sarılırken, Bayatın  üç etek kıyafeti  

giymiş  kadınları  koştular teselliye. En  küçük  kar-

deşim  Güzin  ve  Hukukçu  olabilecekken , sırf  be-

nim  içimde  kaldığı  için  Edebiyat Öğretmenliğini  

tercih  eden Nesrinim, daha  küçüktüler  ve benden  

önce  ziyaret  etmişlerdi  onu…

Sevdasını  yüreğime  işlemişti sevgisiyle…2 ya-

şında  yetim  kalmış, yapayalnız  ve  aile  sıcaklığı  

olmadan, gül  bahçelerinde  Isparta’nın… Harçlı-

ğını çıkarmıştı  ya!! Birincisiydi  okulunun ama, 

üniversite  tahsilini  yapamadı  başardığı  halde… 

Garibanlık denen şeyi ,onun alın  çizgilerinde oku-

muştum  ben… Ama yaşamamıştım o duyguyu… 

Yaşatmadı bizi  bırakıp  gidene  kadar…

Yaşadığım travmanın  adı  yoktu…Karne  almaya  

gitmedim, arkadaşlarım  getirdi…Tadı yoktu onca  

başarının…Artık dizinin  dibine  oturup ,Arapça  

tercüme  yapacağımız bir  babam  yoktu…Artık  si-

pariş ettiğimiz  şeylere yetişemediği  için, önce  iti-

raz  edip, sonra  sürprizini  yapan ‘’O  geniş  Yürekli  

adam’’ daraltmıştı evrenimi...Artık merdivenden 

anahtar sesleri gelmeyecekti ‘’Babam geldi’’ dedir-

ten. Artık ‘’annem’’ üstlenmişti onun  görevini  de…

Üç ay dışarı  çıkmayıp, her  gece kuran  okuyarak  

rahatladım…Küsmüştü  yüreğim, acıkmıştm  onu 

görmeye…Lise  son  sınıfta, mezar  taşını  okşarken 

,dua  etmesini  istemiştim, Hukuk  Fakültesini  ka-

zanmam  için…Biliyordum  duyuyordu  beni.

Ağabeyimle  motosikletle  gelmiştik Belekten, 

üniversite  sonucunu  öğrenmeye. Ezberimdeydi  

okulumun kodu .Ve sıcağın  buram  buram  yaktı-

ğı  odada , üşümüştü  yüreğim heyecandan…Ama  

olmuştu  işte , kazanmıştım… Bir  İlçenin  Kuran  

Kursu  binasında  bitirmiştim ,her  zaman onur  

duyduğum  İmam  Hatip  Lisesini .Sözel  formasyo-

numuz  mükemmeldi.

Bizden  önce  başörtüsüne  takılan  ablaları-

mıza  göre,  biz  rahattık okulda. Çok  sevmiştim  

İstanbul’u  ve  okulumu…Ama  gecelerin  derin  

sessizliğinde  depreşirdi  yuvama  özlem. Yanardı 

içim, ıslanırdı  yastığım….Dönebilsem  keşke, İs-

tanbul onların  olsa…

Öyle  böyle  zor  şartlarda bitirdim  okulumu  

zamanında. İstanbul’dan  ayrılık  düşüncesi  yaktı  

kor  gibi  zihnimi. Bu şehirde bir  tılsım  vardı zin-

cirleyen  gönülleri...Minarelere dalıp  giden  gözle-

rimde , kelepçeler  vardı  sanki .Kaldırımlar başka  

kokuyordu  ,zaman  başka akarken…Açıklamaya  

kelimelerimin  yeterli  gelmediği, kısır  döngü  git-

gellerinin zihnimin  duvarlarına  çarptığı  bir duygu 

bu! Martılar  ve Kız  Kulesi, Sarayburnu ve  bank-

ların neler  düşündükleri  belli olmayan,  gözleri, 

dertlerinin  dehlizlerinde  kaybolmuş  insanları… 

Eminönü  ve  şehit  isimlerini  hala  hatırladığım ve 

yolcularının  ağırlığından  çok,  yorgunluklarının  

ağırlığını  taşıyan  vapurlar… İki  sevgiliyi birbiri-

ne  kenetleyen  Boğaz  Köprüsü…Maneviyat esiyor  
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rüzgarın  kanatlarında  her  köşesine. Dedim  ya, 

sevdası  anlatılası  değil…

Okulu  bitirince,  başörtüsü  engeli  sebebiyle , 

hakimlik  ve  savcılık  sınavına  girmedim. Zaten , 

siyasi  argümanlar görünmez  bir  set oluşturuyordu  

önümüzde. Avukatlık  stajım  için  İstanbul  Baro-

suna  başvurdum  ama, resmimi  bile  kabul  etti-

remedim. Şoktaydım. Ağabeyimle  gitmiş başkanla  

görüşmüştük  iki  kez. Ama , ümit  yoktu.

En sonunda  bana  ortaokul  resmi  vermemi  

önerdi  Başkan Bey… Komikti  ama  çarem  yoktu. 

Beyoğlu’nun uzun  ince  yolunu  yürürken ,rüzgar-

da bir  yaprak  gibi  savruluyordu  zihnim .Ayak-

larım  birbirine  vuruyor, yüreğim  tükenmişliği  

yaşarken, Allaha sığınmak beni  taşıyordu  sanki...

İstenen komikti  ama savruluşum , acı ve sahici bir 

gerçekti…

Bir  ay  ya  da  iki  aylık  süreçlerde  imza  atmaya 

gittim  İstanbul’a. Öyle  ya  hakimlerin  dikkatini  

çekmemeliydi… Benim  tüm  giysim  olan  başör-

tüm, sisteme  göre  bir  suç  göstergesiydi  sanki. 

Ve  öz yurdumda  garip  olmalı,  gayb  olmalıydım  

bir  suçlu  gibi. Yolları  aşarak  ikinci  yarısını Ordu’ 

da  bitirdiğim  stajdan  sonra  evlendim  ve  bu 

şehre  taşındım….Beni  uğurlayan  annemin ciğer-

lerimi  yakan  ağıdı Begonvillerle  çevrili  evimizi  de 

kedere bürümüştü. Mehmet  Ağabeyimin balkonda  

ağlaması  da….

Mesleğim mi? Tabi  ki  yasaktı bana... Yıllarımı , 

iki  güzel  kızıma  adadım. Hızla  çağlayan  nehrin 

önüne  set  çekilince,  geri  dönüp kendini  ve  etrafı  

tarümar  etmesine  benzettim durumumu  hep… 

Gönlümün  çağıldayan azabına  merhem  bulamı-

yordum…Yabancı  bir  diyarda, yabancı sokaklarda 

kaybolurum  korkusuyla  yürüdüm  ilk zamanlar. 

Fındık  bahçelerinin  nemli kokusunu çektim  içi-

me , gözyaşımın  neminde… Hıçkırdım, sesime  

geri  dönmeyen  dağlara seslenerek .Duymadı  dağ-

lar, duymadı  kimsecikler.

Bebeğime  işçi  çocukları  bakarken, ben  işçilere 

yemek  yaptım. Kayınvalidemin  sabahtan  bırakıp  

gittiği  hamuru  sobada  ekmek  haline  getirdim , 

öğle  yemeğine  yetiştirmek  için… Çilekeş insan-

lara , elimden  geldiğince  yardım  etmeye  çalıştım 

.Eşimi  ve  diğer  üç  kardeşini  okut-

mayı  sadece  bu  ürüne  borçluydu 

,beli  bükülmüş deniz  gözlü  kayın-

pederim…Hayatları  roman  derler 

ya  hani, öyle  yürekler  taşımışlardı  

ailece.

Zordu, çok  zordu  benim için… 

Sırtımda  büyük  sepetle  bahçeye  

yemek  götürüşümü  hiç  unuta-

mam. Alışık  olmadığım  arazi  ya-

pısında, düşmemek  için  fındıklara  

elimi  verişime  gülüyorlardı  hep. 

Daha  beni  bekleyen  ve  alışmam  

gereken  çok  şey  vardı. Ve avukat  

olduğuma  bin  şahit  isteyen ,ilerde  

anı  olarak  kalacak  zihin  resimle-

rim.

Yıllar  sonra… tam  22 yıl sonra…

Hamuru çarkında  çeviren makine  

gibi yoğurmuş  beni  hayat, anladım 

ki.. Ara sıra  girdiğim  depresyonlu  

dönemlerin  sebebi ,hep çağlayan  

ırmağın  geri  dönüşümüydü. Suçlu  

başörtümdü  görünürde… Ama  laikliğin  kimseye  

göre  yapılamayan  tam  tanımı , tam  22 koca  se-

neye  mal oldu. Çifte  standardı  dorukta  yaşadık  

bizler...Vatandaşlığın  nasıl  ikinci  sınıf  uygulaması  

olur, tanıklığını  yapacağız  gelecek  nesle..

Ve  artık  çalışıyorum. Belediye  avukatlığı,  hiç  

düşünmeden  geldi  Rabbimin  vesilesiyle... Ço-

cukken  yazar  olmak  istedim  hep. Şiirlerimi  to-

parlamaya  çalıştığım zamanda, bu  derginin  mih-

mandarlarından  olan  Av.Şebnem  Kurt  kardeşim, 

birbirimizi  hiç  tanımadığımız  halde, tamamen  

sosyal  ortamdaki  yazılarımdan  dolayı  bana  yaz-

mamı  önerdi. Ne  düşüneceğimi  bilemedim...Hü-

zün, burukluk, sevinci  yutamamak…Neler  hisset-

tiğimi  anlatamam  sizlere. Sabır, kara  bir  dikeni  

yutmaktı  evet. Fakat parçalasa  da tüm  benliğini,  

selameti çok  başkaymış  yaşadım  ben…Allaha  22 

yıl  sonra  bir  yıl içinde  gelen mucizeleri  için  ,ne  

kadar  şükretsem yeterli  olmadığını  biliyorum…

Bana  bu  fırsatı  verenlere, sebepler  halkalarıma  ve  

okuma  nezaketinde  bulunan  tüm  kardeşlerime 

şükranlarımı  sunarım……ANT

-

-

-

-

-

-
-
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Ömür Defterinden

M evsim sonbahar. Aylardan kasım. Hafif 

yağmur çiseliyor. Mevsimin koyu örtüsü 

ile tepeden tırnağa örtünen İstanbul gizemiyle ne 

kadar da büyüleyici… Kuzguncuk sokaklarında 

gezerken adeta zamanı kaybediyorum. Bu kaybe-

diş anında sırtında hayatın yüküyle, yokuşa çıkan 

bir yolun eteklerine tutunarak yürüyen yaşlı bir 

teyze ile göz göze geliyorum. Dünyaya dair her 

şey bu anın fotoğrafı üzerinden yeniden çiziliyor. 

Dünya bir anın içine sığacak kadar küçülüyor. Bir 

kez daha anlıyorum ki; hayat ölüme giden bir 

yürüyüş yolu. Bu öyle bir yol ki bize nereden 

geldiğimizi ve nereye gideceğimizi hatırlatmak 

için bütün taşlarıyla sessizce bağırıp du-

ruyor. Ben de herkes gibi sey-

yahım bu dünyada. Hangi 

yoldan gidersem gideyim 

sonunun ölüme çıktı-

ğını biliyorum. Hayat 

yolculuğunu keyifli 

ve anlamlı kılan da 

bu biliş değil mi? 

Yağmur giderek 

hızlanıyor. Yağmu-

ra şemsiye açmadan, 

damlaların yüzümde 

gezindiğini hissede-

rek yürümeye devam 

ediyorum. Şehrin içinde 

ama dışındaymış gibi his-

setmek her zaman olduğu gibi iyi geliyor. Çınar 

ağaçları içinde, tahtalardan yapılmış ve rengârenk 

boyanmış Kuzguncuk evleri bende ünlü bir ressa-

mın fırça darbelerini taşıyan bir tablo etkisi yara-

tıyor. Başımı göğe kaldırdığımda evlerden birinin 

penceresindeki perdeyi hafifçe sıyırarak yağmuru 

seyreden bir kız çocuğu görüyorum. Benim gibi 

pencere kenarlarını seven bir kız çocuğu… Ak-

şamları evimizin yola bakan penceresinin kenarı-

na oturup, sokak lambalarının ışığında yağmurun 

yağışını seyrettiğim anlar aklıma geliyor. Yağmu-

run kendine özgü bir dili var. Her bir damla bu 

dile hizmet ediyor. Kâinat onu dinleyenler için 

her gün başka bir uyanış penceresinden ses-

leniyor. Ve ben hala pencere kenarlarını sevi-

yorum. Üzücü ki, çoğu insan bu sesi duymaya 

talip değil. Hayatında hakikate bakan bir pen-

cere açamayan insanlar dünyası ne kadar ışıklı 

olursa olsun karanlıklar içinde sanki. Necip 

Fazıl Kısakürek’in şu mısrasını hep böyle za-

manlarda hatırlıyorum. “Perde perde verâlar, 

ışık başka, nur başka; bir ânlık visal başka, kesik-

siz huzur başka...” 

Köşeyi döndüğümde yağmura ve soğuğa rağ-

men saklambaç oynamaya devam eden birkaç 

çocuk görüyorum. Hala bu oyunu oynayan ço-

cuklar olduğunu görmek sevindiriyor. Küçükken 

dedemle bu oyunu oynadığımız zamanları tebes-

sümle hatırlıyorum. Dedeciğim, o küçük kız ço-

cuğu olup bir daha yanına gelsem söyler miydin 
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bana büyüklerin de aralarında saklambaç oyunu 

oynadığını? Ne sobelemek var bu oyunda ne so-

belenmek. Herkes saklıyor kendini kendinden. 

En çok da kendi bildiklerinden. Nerede o sak-

lambaç duvarında en son bıraktığımız el izleri-

miz? Bir zamanlar iz kalmasın diye dokunmaya 

korktuğumuz duvarlarda eskinin lekelerini arar 

oldum şimdi. İnsanlar nereye gizliyor kendini? 

Yan yana sıralanmış esnaf dükkânlarının önün-

den geçerken eski ve yeni zamanı bir arada yaşı-

yorum. Kapısı aralık bir şekilde bırakılmış, eski 

kitapların tavana kadar dizildiği bir dükkânda ki-

tapların arasında anahtar kilidi olan eski bir defter 

dikkatimi çekiyor. Annemin ilkokul dönemimde 

doğum günümde hediye ettiği hatıra defterimin 

anahtarı kaybolsa da hala odamda bir yerlerde sak-

lı durduğunu hatırlıyorum. Defter anahtarları bir 

sembol ama derin bir mana taşıyor. Mürekkep, 

kalem ve kâtip sükût etmeyi, sır tutmayı öğre-

niyor. Aynı mürekkebi paylaşsa da kalem, kâğıt 

ve kâtip; yazılanı taşıyan, emaneti sırtlanan hep 

kâğıttır. Kâğıt setr olmayı öğreniyor. Şimdi ise 

şeffaf sularda yüzmenin zevkine kaptırmış ken-

dini, bir zamanlar anahtarla kitlenen defterler. 

Anahtarlar kayıp, su kalabalık, sözcüklerse yal-

nız ve ıslak… 

Bulutlar yeryüzünün şahididir. Onlar imza-

larını gökyüzünün sayfasına atarlar. Ben yer-

yüzünde şehri kenetlemek için adeta saf tutan 

sokaklarda dolaşırken, gri bir bulutun bana yol-

daşlık yaptığını hissediyorum. Bu yoldaşlık da 

gökyüzünün sayfalarından birine yazılmış olma-

lı. İnsan ruhu da bulutlar gibi böyle saflaşabilir 

mi acaba diye düşünürken, İbni Sina’nın o an 

hatırladığım şu sözü sorumu cevaplıyor: “İnsa-

nın ruhu öyle saflaşabilir, insan o derece yükse-

lebilir ki, bütün kâinatı eksiksiz biçimde yansıtan 

bir ayna haline gelebilir.” 

Anı derinleştiren baktığımız yerde gördük-

lerimizdir. Gördüklerimizi anlatmanın en güzel 

yollarından biri de fotoğraflardır. Bir fotoğraf 

şiir, öykü, roman hatta destan bile yazabilir. Fo-

toğrafların anlattıklarını dinlemeyi sevdiğim için 

fotoğraf makinemi çıkarıp Kuzguncuk evlerinin 

kadraja düşen güzelliklerini yansıtmak istiyorum. 

Fotoğraf makinemi elime aldığım andan itibaren 

binlerce kez deklanşöre basma, resimleri anında 

görme ve beğenmediklerimi silme hakkım var. Bir 

sürü dijital albüme sahibim, buna rağmen son za-

manlarda neredeyse çektiğim hiçbir fotoğrafa do-

kunamadım. Bu özelliklerin olmadığı eski fotoğraf 

makineleri aklıma geliyor. Bir de büyüklerimizin 

özenle sakladığı siyah beyaz fotoğraflar albümleri… 

Ne vakit,  dünyada olmadığım o zamanlara yolcu-

luk yapmak istesem, soluğu bu albümlerin yanında 

alıyorum. Renklerden renksizliğe keşif yolculuğu 

yaptıkça bütün yollar ve takvimler birleniyor… 

Her şey, katreden ummana doğru yol alıyor…  

Fotoğraf çekimi sırasında, esnaf dükkânlarından 

güne küçük bir mola verme isteği uyandıran bir 
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kahve kokusu duyuyorum. Hemen yan dükkânda 

ise dumanı tüten bir çay sohbeti yapılıyor. Kahve 

ve çay arasında gidip gelirken, her zaman olduğu 

gibi tercihimi çaydan yana kullanıp, sahile doğru 

yol alıyorum. Ruhumdaki kayalara çarpan dalga-
larla denizin söylediklerini kalbimde hissetme-
ye çalışıyorum. Damlanın denize düştüğü anın 
adını “aşk” koymuşlar. Allah’ım senin engin aşk 
denizine düşen bir damlacık su da ben olamaz 
mıyım? Elimdeki çay bardağının sıcaklığı bana 
dünyanın soğuk yüzünü hatırlatınca sorumun 
cevabını başka bir zamanda almayı dileyerek, 
yüzümü masadaki çay bardağına çeviriyorum. 
Kaç kişi isek masaya bir bardak fazla bardak koy-

mak mana âleminde yalnız olunmadığının bir işa-

reti… Kardeşimle evde masaya bir bardak fazla çay 

bardağı koyup muhabbete daldığımız zamanları te-

bessümle anıyorum. Bugünün en güzel yanı ise, 
sahile yakın bir yerde, çiçeklerin uykuya daldığı 
bu mevsimde, gözbebeklerini gri bulutlara dik-
miş, benim gibi puslu havaları seven bembeyaz 
bir kasımpatıya rastlamak oluyor. Deniz sonsuz-
luğu, çay ezeli muhabbeti, beyaz kasımpatılar 
ise sâfiyeti ve gücü simgeler. Hepimizin yıllar 
geçtikçe kalınlaşan bir ömür defteri var. Ne mut-
lu bana ki ömür defterimin bugünkü sayfasında 
bu üç güzelin ismi aynı satırda yan yana yazılı-
yor. Deniz, çay, kasımpatı… 

Kuzguncuk sahilden Üsküdar’a doğ-

ru giden yolda annesinin 

elini bırakıp koşmak is-

teyen küçük bir çocuğun 

düşüşüne ve gözyaşlarına 

tanık oluyorum. Çocuğun 

dizleri yaralı, gözleri yaş-

lı… Anne üzgün ve telaşlı… 

“Görünen her şeyin ar-

dında, daha geniş bir şey 

uzanır: Bir patika, bir yol 

ve kendisinden, başka-

sına açılan bir pencere. 

St. Exupery” Bugün bu 

yolda bir çocuğun düşü-

şü ardında hayata uzanan 

bir pencereden bakıyorum. Bir çocuğa bunların 

söylenemeyeceğini bilsem de küçük çocuğa bu 

pencereden seslenip, içimden şunları söylemek 

geçiyor: Büyüyünce de düşeceksin, yaralana-

caksın, kanayacaksın. Her düşüşünde ayağa 

kalkmayı ve daha güçlü adımlarla yürümeye 

devam etmen gerektiğini öğreneceksin. Her 

yaralanışında, merheminin yaranda gizli oldu-

ğunu anlayacak, zamanla yaralarını sevecek ve 

sevdikçe bileceksin. Ruhunun her kanayışında 

kanamalarının sabır ve şükür ile yavaş yavaş 

dindiğini göreceksin. Hüznü dışlayıp, sevince 

kucak açanlar hayattan lezzet alamazlar. Nasıl 

ki bu kadar gözyaşından sonra annenin kuca-

ğında yeniden gülümseyebildiysen, hüznün ve 

sevincin aslında aynı tablonun ayrılmaz bir 

parçası olduğunu ve aynı ressamın fırçasından 

döküldüğünü anlayacaksın. Hayat resme bakıp 

ressamı kavrama sanatıdır. Resmin sadece bir 

kısmına bakarak ressamı kavrayabilir misin?

Çocuk ve annesi nereye gitti bilmiyorum, ama 

ben bu içsel konuşmalar ile Üsküdar’a benim sev-

diğim adıyla Kâbe Toprağına kadar varıyorum. Bu-

rası benim için, bir ismi taşıyabilmek ne demektir, 

mekânın ruhu ne demektir gibi mana boyutundaki 

soruları tek solukta cevaplayan yerlerden biri. Ayak 

bastığım anda sorularımın cevabını kalbime ve-

ren, her mevsimde ruhumda manevi rüzgârlar 

estiren Üsküdar’ı akşam ezanı daha da ulvileş-

tiriyor. Yeryüzünde hangi davet ezan sesinden 

daha güzel olabilir ki? Bize huzur veren şeyler 

bizim kıyımızdır. Ezan sesi beni kıyıdan uzak-

laştığımı hissettiğim bir anda kıyıya yaklaştırı-

yor. Kıyıda, bu sesin verdiği huzurun kalesine 

sığınmak istiyorum. O an, Üsküdar camilerinin 

minarelerinin birinden bir ölüm haberi duyurulu-

yor. Bugün de kim bilir dünyada kaç bebeğin ku-

lağına ezan okunurken birilerinin salası verildi? 

Ölenler öz yurduna doğdu... Doğanlar öz yur-

dundan koptu ve dünya misafirhanesine konuk 

oldu… Yaşayanlar ise dünyada misafir olduğunu 

unutarak ev sahipliğine soyundu… 
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Akşamın karanlığı şehrin üstüne çöktüğünde, 

kalabalık tıpkı bir sel gibi şehrin sokaklarını ba-

sıyor. Sele kapılıp giderken, önümde sırtında ağır 

çantalarıyla yürüyen on dört, on beş yaşlarındaki 

kız erkek karışık bir öğrenci grubunun konuşma-

larına kulak misafiri oluyorum. Bu konuşmalardan 

anladığım sürekli birilerini ve bir şeyleri eleştirdik-

leri oluyor. Kimisi öğretmenini, kimisi ailesini, ki-

misi ise kendisini beğenmiyor. Ancak, bir yere ye-

tişme telaşıyla olsa gerek çok hızlı yürüdükleri için 

bu kulak misafirliği oldukça kısa sürüyor. Ne güzel 

bir yaştır on dört… İnsanın bir yanı çocuk, bir 

yanı genç… Bir yanı kendidir, bir yanı ise henüz 

kendini bulamamış bir yabancı… Bir eli ile dün-

yayı düzeltmek ister, bir eli ile kendi dünyasını... 

Ayakları hep koşmak isterken, ruhu biraz yavaş-

laması gerektiğini fısıldar… Her şeyi aklı ile sor-

gularken, kalbi teslim olması gerektiğini ilk kez 

hatırlatmaya başlar… Önümden kaybolup giden 

kitap yüklü bir sürü sırt çantasına kalbin de bir 

bilgisi olduğunu söyleyen isimsiz bir not bırak-

mak geliyor içimden. Benim, kalbin de bir bilgi-

si olduğunu ilk kez fark etmeye başladığım yaştı 

on dört. Acaba onlar da bunu fark etmiş midir? 

Üsküdar’ın kız kulesi hakkında bir sürü efsane-

ler, rivayetler vardır.  Ben kız kulesini gizemli insan-

lara benzetiyorum. Kız kulesi aslında herkese aynı 

bakıyor, ama herkes onda farklı bir şey görüyor. 

Eve dönüş yolunda, kız kulesinin önünden geçer-

ken sahildeki bankta oturan bir kadının elindeki 

kitabı yanı başına koyarak uzun uzun sustuğunu 

fark ediyorum. Göz bakar, kalp görür. Zaman ise 

bakmak ve görmek arasındaki bu ince çizgide 

yürür. Kadının kız kulesine bakarak ne gördüğü 

onun sırrı, ama ben bakmak ve görmek arasındaki 

bu fark ediş anında elimdeki kitaba bakıp şunu dü-

şünüyorum: Çoğu insan sürekli kitaplarını kalın-

laştırmak, cümlelerini genişletmek, kelimeler, 

harfler biriktirmek istiyor. Mühim olan bir insa-

nın sükûtunda bütün bildiklerini unuttuğu o anı 

okuyabilmek… Kitapları ben de seviyorum, ama 

kabul edelim ki kitaplardan geçmeyen ince bir 

yol var. Bu yolda yürüyenler kitaplarıyla birlikte 

gözyaşı yağmurlarında yıkanmayı göze alırlar. 

Tırtıl kelebek olmak için koza örer. İnsanın 

kendini bulduğu yer neresi ise kozası orasıdır. 

Ben de herkes gibi gün sonunda kozama, evime 

geliyorum. Beklemediğim bir anda ışıklar kesiliyor. 

Biliyorum, birkaç dakika sonra jeneratör devreye 

girecek, aydınlanacağız. Kozamızın dört bir yanı-

nı saran teknolojiyi koklayacağız. Oysa ben mum 

kokusu duymak isterdim. İnsanların etrafında 

bir sohbet halkası oluşturup saatlerce ışıkların 

gelmesini beklediği o mumdan bahsediyorum. 

Muhabbetin erittiği, eridikçe içimizi aydınlatan 

mumdan bahsediyorum. Mum kokulu zamanlar-

dan bahsediyorum… Işıklar geliyor. Geriye ise 

kozaya yansıyan mum ışığının gölgesinde sön-

dürülmüş hayaller ve özlemler kalıyor.  

Ömür ayraçsız okunacak bir  defter gibidir. 

Günlerse ömrün sayfaları… Bugün bu defterden 

bir sayfa daha çevrildi. Yarın hepimiz yepyeni bir 

sayfa açıp, bir şeyler yazmak için elimize kalem 

alacağız. Kelam kalpten gelirse, kalem dile gele-

cek… Elimiz kalemi tutarken, kalem kalbimiz-

den tutarsa bu defter başka hayatlara ilham ve-

recek… Defterin arasına gizlenmiş ayraçlar ise 

bu hayatlara armağan edilecek… Ömür defteri-

ne gönül defteri ismi verilecek…
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YÜREĞİM VE İSTANBUL

K işi kendi adının manasını taşırmış. İsmi ile 

müsemma olan insanın kökeni nasıl nisyan-

dan geliyorsa ve her seferinde unutabiliyorsa ken-

dini ve ezelini; benim için tüm dünyanın şehirleri 

içinde en büyülüsü olan İstanbul’ da kendi sırını 

taşıyan, ismi ile müsemma ve nadide bir şehirdi. 

İstanbul’un ismini araştırırken kökeninin Antik 

Yunancaya kadar dayandığının rivayet edildiğini, 

Türklerin İstanbul’u ele geçirmesi sırasında ve ön-

cesinde; Selçuklularda olduğu gibi şehre Stamboul-

Stambul dendiğini ve Türklerin yanı sıra; 10 uncu 

yüzyılda Arapların, 12 inci yüzyılda da Ermenile-

rin, şehri bu isimle çağırdığını, sadece devlet işle-

rinde Osmanlı İmparatorluğunun, Konstantiniyye 

ismini kullandığını öğrenmek bende kadim bir 

şehrin içinde yaşadığımızdan bihaber olduğumuzu, 

aynı kendimizi unuttuğumuz gibi nasıl bir şehirde 

yaşadığımızı da unuttuğumuzu hissettirdi. 

Şehrin İstanbul-İstambol ismini sık kullanması 

ise 17 ‘inci yüzyılda; Evliya Çelebi’ nin şehirden bu 

isimle bahsetmesiyle başlamış olduğunu, İstanbul 

kelimesinin Yunanca eis tén pólin ya da sten pole 

= şehire doğru ya da şehirde tümcesinden gelmekte 

olduğunu ve 18’inci yüzyılda III. Mustafa dönemin-

de paraların üzerinden Konstantiniyye isminin kal-

dırılarak, İstambol›u konularak resmiyete dönüştü-

ğünü öğrenmek ise beni bir anda İstanbul’un eski 

zamanlarındaki o sokaklarda dolaşıyormuşum gibi 

mutlu edip heyecanlandırdı.  Çünkü kanımca hiç-

bir şehre bu kadar yakışan bir isim verilmemişti. Bir 

anda kendimi derin bir düşünce halinde şu soruyu 

kendi kendime sorarken buldum. İsmi olmayan bir 

şehir veya insan yaşayabilir miydi? Düşündüm, evet 

bir eşyaya şey diyebilirdik, ancak bir insana ya da 

bir şehre şey demek o insanı ve o şehri yok saymak 

gibiydi, diyemezdik. 

Sonra İstanbul’ a yazılan şiirlere baktım. Sanki 

her şair, bu kadim şehre bir şiir yazmıştı. ‘’ Git bu 

mevsimde, grub vakti, Cihangir’den bak! Bir zaman 

kendini karşındaki rüyaya bırak! ‘’diyen Yahya Ke-

mal Beyatlı, ‘’ “Ruhumu eritip de kalıpta dondur-

muşlar/Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar” 

diyen Necip Fazıl Kısakürek, ‘’ İstanbul, “Bu şehr-i 

Stambul ki bi misl ü behadır/Bir sengine yekpare 

acem mülkü fedadır” diyen Nedim; ‘’ Bu mai çeh-

reli İstanbul’un beyaz ve uzun Ufuklarında bulur 

penah şi’r ü füsun ‘’ diyen Faruk Nafiz Çamlıbel, 

“İstanbul’u düşünüyorum gözlerim kapalı” ya da 

“Urumeli Hisarı’na oturmuşum/Oturmuş da bir 

türkü tutturmuşum” diyen Orhan Veli Kanık, ‘’ Seni 

görüyorum yine İstanbul Gözlerimle kucaklar gibi 

uzaktan ‘’ diyen Ziya Osman Saba, ‘’ Atların en gü-
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zel biçimini sessizce kalbime indiriyor İçimde İs-

tanbul çalkalanırken bozbulanık çeşme ‘’ diyen Se-

zai Karakoç, ‘’ Ardında bir İstanbul bıraktın öksüz 

İçimde yokluğun ateşini yaktın ‘’ diyen Ümit Yaşar 

Oğuzcan  bunlardan sadece bir kısmıydı. Roman-

lara, filmlere, şarkılara konu olan bu şehir en güzel 

anlamını kanaatimce yine de şiirlerde buluyordu 

Sanki İstanbul’ u gören bir şairin şiir yazmadan şair 

olmasına imkân yoktu.  Sanki bu şehirde bütün 

şehirlerden daha eski hafızamızda olan ancak ço-

ğumuzun hatırlayamadığı bir efsunlu hazine vardı. 

Acaba kolay olan bunu unutmak mı yoksa hatırla-

mak mıydı? 

Buraya kadar kitaplardan okuduğum, şairlerden 

dinlediğim İstanbul’ u ve bende uyandırdığı hisleri 

yazdım. Ya benim İstanbul’um ben onu nasıl gö-

rüyordum. Bu şehirde hem kaybolmanın hem de 

yeniden var olmanın o garip neşesini bilen ben ne 

yazmalıydı onun için… Ona yazdığım şiirlerimde 

ben de artık şehrin bir parçası iken onu nasıl anlata-

bilirdim. Bir aşığın sevgilisinden bahsetmesi başka-

larına ne kadar zorsa İstanbul da benim için anlatıl-

ması çok zor ve sırrı kendine münhasır bir şehirdi. 

İstanbul’u bir sevmeye doyamazdınız bir de 

bakmaya. İstanbul’u anlamak için gözlerinizi ka-

patıp camilerden gelen ezan seslerine karışan 

İstanbul’un diğer seslerini dinlemeliydiniz. İşte o 

zaman bu şehirde o kaybolmuşluk hissi ile kendini-

zi bulabilirdiniz. Kendinizi arayıp bir yandan güzel 

bakan gözlere sahip o insanları ve yürekleri de ya-

kalamak isterken sokaklar size çok kalabalık gele-

bilirdi. O insana rastlama umuduyla ara sokaklara 

dalabilirdiniz. Bir rüyanın içinde yolculuk eder gibi 

hissederken kendinizi, gökyüzünde bulutlardan 

gelen mesajları okurken bulabilirdiniz. Çevrenizde 

dünya kesmekeşesi içinde koşturan insanların ara-

sında sizinle aynı sırrı gören ve paylaşan insanları 

arayabilirdiniz. Ne yazık ki o kalabalık yalnızlığın 

ortasında öyle bir göze tesadüf etmek çok nadir 

olurdu. Ama bazen imkânsız dediğiniz şey olurdu 

ve o gününüz sizin için harikulade bir güne dönü-

şebilirdi. Aynı anda aynı varlığı düşünen insanlar 

arasındaki o görünmeyen bağı hissetmek ve biz 

diyebilmek ne kadar güzeldi. O yüzden hiç kendi-

nizi yalnız hissetmezdiniz. Sizi saran bir kol ya da 

elinizi tutan bir el aramaz ve size el sallayarak veda 

eden o insanın ruhunda aynı sırrı yaşarken aşkın 

yüreğine elinizi koyarak ona cevap verirdiniz. O an 

ruhunuzu kucaklayan o sevgiyi yüreğinizde hisse-

der, seven ve sevilenlerin var olduğu bu dünyada 

yürümek ne kadar güzel diye birkaç damla yaşın 

gözlerinizden akmasına engel olamazdınız. Hemen 

arkasından gelen gülümsemenizi anlamalarına ise 

imkân yoktu.

Dünyaya yakın oldukça hayatınız sıradanla-

şırken dünyadan kalbinizi her çektiğinizde tüm 

âleminiz renklenir ve güzelleşirdi. İçinizdeki o coş-

ku kâğıda bir şiir olarak nakşeder bazen de diliniz-

den bir melodi olarak çıkardı.  Bazen de kendinizi 

o anı bir resimde bir kareye sığdırmaya çalışırken 

bulabilirdiniz. İstanbul perdelerini açıp sizi saklar-

ken bir bebek gibi koynunda koruyabilirdi. Dinle-

diğiniz her müzik ve baktığınız her anı yüreğinizde 

hisseder ve o müziği dinlerken arka fonda yer alan 

sözleri dinlemeye başlardınız. Kulakların duyama-

yacağı o his sizi sararken yalnızlığın bir insana an-

cak bu kadar yakışabileceğini anlardınız. Herkes si-

zin yalnızca yürüdüğünüzü düşünürken siz sadece 

hissederdiniz.

Nasıl söylenir ben yüreğime İstanbul yazmış-

tım.. Bu şehirde unuttuğumu hatırlamış, bu şehirde 

kendimi anlamıştım. Bil ki yüreğim senin de sura-

tının asık ve mutsuz oluşu sevgisizliğindendir. Her-

kes gibi de olma yüreğim benzeme herkese. Ay ışığı 

düşsün o narin ve kırılgan yüreğine. Sen yalnız da 

parlarsın ve bilinirsin gökyüzünde.  Sen yalnızca 

kendini tanı. Beni tanımasan da olur. Hüzünle bir 

güvercin kalkıyor gözlerimden onu görmesen de 

olur. Yalnızca bir mektuptur bu yazdığım, sen çayı-

nı içmeye devam et.
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nsan büyük bir sevme potansiyeliyle 

başlıyor hayata.Yanı başında bulduğu 

annesine bağlanıyor önce, sonra babasının 

elinden tutarak çıkıyor hayatın içine. Tabi bu 

şans ya da bakış açısına göre şansızlık her-

kese verilmiyor. Bu şansa sahip olanlar daha 

korunaklı bir hayattan kurtlar sofrasına dü-

şünce bocalarken, hayata anne-baba gibi asli 

unsurların eksikliği ile başlayanlar, kendi ba-

şına ayakta durmasını daha kolay öğreniyor 

ve çoğu zaman diğerlerinden daha başarılı 

bile olabiliyor. Bu nedenle olanda hayır var-

dır derler ya, dağına göre gelen kar, yağmur, 

güneş hepsi bizi ayrı sınıyor.

Kimsenin hayatı kimseden kolay değil. 

Görünen hiçbir şey göründüğü gibi değil. 

Herkes o güzel maskelerin ardında, o yakı-

şıklı duruşların gerisinde koca koca enkaz-

lar olarak dolaşıyor hayatın içinde. Dimdik 

ayakta duruyor belki ama o sevme potansi-

yeli, o eksik parça tamamlanmadıkça en ufak 

bir rüzgarda kökünden sökülebilen içi kuru-

muş ağaçlar gibi yıkılıyor yere. Kimse görme-

den bazen uzun bazen kısa sürelerde öylece 

kıpırtısız kalıyor, yalnız ve kimsesizliğinin 

soğuğunda. Bazen bir sürü kişi arasındayken 

düşüyor yere insan, sevdikleri yanındayken, 

göz göze bakarken ama onlar bile görmüyor 

düşüşünü ya da kalkmak istemeyişinin verdi-

ği bıkkınlıkla artık önemsemiyor  yerde olu-

şunu.

İnsan denen varlığın sanırım en önemli 

özelliği bu, bir yanının hep eksik olması. Ha-

yatımız boyunca o eksik yanımızı tamamla-

mak için uğraşıp duruyoruz. Ve zaman içinde 

yeni yeni tatmin vasıtaları deneyip tükettikçe 

iç resmimizdeki o boşluğa denk gelecek yap 

boz parçasını bulamamanın acısıyla dozu 

arttırıyoruz.  İçimizdeki sesi susturamadık-

ça, eksiksin, yalnızsın kelimelerinin çıldırtan 

yankısında kendimizi çok çeşitli vasıtalarla 

uyuşturmanın yollarını arıyoruz. Bu hususu 

geçen yaz yapılan bir uyuşturucu operasyo-

nunda gözaltına alınan ülkenin en yakışıklı 

iki kişisinden biri olarak gösterilen beyefendi 

oyuncunun görüntülerini izlerken düşünmüş-

tüm. İnsan daha ne ister demiştim, bunca var-

lığın, nimetin arasında neydi eksik olan. Koca 

bir toplum senin sahip olduğun şeylerden 

birine sahip olsa, mutlu olacağını düşünür-

ken, bunun için tüm hayatını adamış şekilde 

çalışırken, sen bize neyi anlatmak istiyorsun? 

Ya da dünyaca ünlü güzellerin bütün dünya 

onları ve bulundukları konumları arzularken, 

bunca sevilirken nedir ki onları hayatını son-

landıracak noktaya getiren.

SENDEN UZAKTA,
HEP BİR ŞEYLER EKSİK...
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İnsan tertemiz geliyor dünyaya. Onun için sevi-

yoruz bebekleri, mis kokularını, çocukların masum 

duruşlarını. Ama öyle ağırlaşıyor ki zamanla, hani o 

masumiyetini yitirdikçe, bilinçaltına empoze edilen 

“kirlenmek güzeldir”  yalanları ile kandırılıp “sen 

buna değersin” kışkırtmalarıyla çarklarını döndü-

ren ekonomik sistemlerin kurbanı oluyor. Kendi 

egosunun altında  kalıyor, içsesini susturamadıkça 

dış seslere daha çok konsantre olmaya çalışıyor. Ve 

en çok da kendiyle baş başa kalıp berrak bir zihin 

ile düşündüğünde kısır döngüsünü fark ediyor ama 

artık çok geç her şey için diyerek kısıldığı yerde 

ölümü beklemeyi seçiyor.

Tabi ölüm öyle hemen gelmiyor, yaşam da bir 

yandan devam ederken o eksik parçanın ızdırabı 

ruhunda büyüdükçe insanın mutsuzluğu artıyor. 

Günümüz görünme çağı olduğundan insan bu yıl-

gın ruhu dışarıya yansıtamıyor ve gerek reelde ge-

rekse sanal alemde mutlu mesut bir tablo çizerek 

önce kendini, sonra çevresindekileri kandırmaya 

devam ediyor. Eğer şanslıysa, yani; kalbinde bunun 

ızdırabını gerçekten duyup dindirmek arzusunu ta-

şıyorsa o şans ona bir krizle veriliyor, dibe vurdu-

ğu noktadan suyun yüzeyine çıkmayı başarabiliyor 

ya da şansını kullanmayıp daha derinlere gömüyor 

kendini.

Hasılı kelam insan yaşarken, yaşlanırken aynı 

noktada dönüp duruyor. Oysa yapmamız gereken 

hepimizi ayrı noktadan yakalamış kısır döngü-

müzdeki imtihanımızı kırıp hayat yoluna girmek. 

Hermann Hesse“Her insanın hayatı onu kendisine 

götüren bir yoldur “derken tam da bunu kastediyor, 

önemli olan bir yolda yürümek ve amacı kendini 

bulmak olan hayat yolculuğunun hakkını vermekse 

kısır döngümüzü kıracak gücü toplamalıyız yıllar 

içinde.

Sanırım insanın kalp yapbozunu tamamlayacak 

o parça bu dünya nimetleri içinde yer almıyor. Aşkla 

tatmin olan kalp kimi sevse daha fazla yaralanıyor. 

Başka sevmeler insana kısa süreli mutluluk, anlık 

hazlar ve uzun ayrılık acıları dışında bir şey getirmi-

yor. Ev, araba, mal, mülk, evlat hiç bir şey o boşlu-

ğu doldurmuyor. Bu gerçeği kutsal öğretiler sürekli 

hatırlatıyor ama her nedense biz, bir şişenin dolu 

olup olmadığını anlamak için gördüğü ile yetin-

meyen yaramaz çocuklar gibi, önümüze gelen her 

şişeye parmağımızı daldırıyoruz. Oysa kalp kabını, 

her sabah güneşi doğdurup bize yeni bir gün hediye 

EDEN, tekrar tekrar hatalarımıza rağmen yine bize 

nimet veren her şeyin sahibi O Yüce Varlık’ın sevgisi 

ile doldurmak gerekiyor. 

Söylesenize bir kap gerçekten doluysa onun 

üzerine gelen her şey kendiliğinden akıp gitmez mi? 

Hem de kaptakine zarar vermeden, onu eksiltme-

den uzaklaşmaz mı içimizden? Kabımız dolu olsa 

kime kırılabiliriz, güler geçeriz bize saldıranlara, 

bize saadet getirmeyen yolculuklara çıkmayız boş 

yere. Karşımızdakinin gözünde kazanamadığımız, 

saf olarak nitelendirildiğimiz de olur belki ama bi-

zim kabımız doluysa, onun hiçbir şeyine muhtaç 

değilsek varlığı ya da yokluğu bizi etkilemiyorsa 

acıdan da, beklentiden de kurtulmuş olmaz mıyız?

Aşk derken, o eksik resmi gerçek sahibinin is-

miyle dolduralım derken şekilcilikten bahsetmiyo-

rum. Kutsal değerlere sahip olmak elbette bazı şekil 

değişiklilklerine sebep olabilir. Ama görünenden 

önce görünmeyen boşluklarımızı doldurmalıyız. 

Buna niyetlenip önce dışına bakım yapan ama kal-

bine hiç yatırım yapmayan insanların hatalı duruş-

larına, insan olamayışlarına bakarak kutsal değer-

lerden uzak durmak yerine kaynağından suyu alıp 
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Edebiyat

kabımızı doldurmak gerekir diye düşünüyorum. 

Yoksa insanlar baştan aşağı hatalarla doludur ve ki-

min kabının kimden daha dolu olduğuna dışarıdan 

bakarak karar veremeyiz. Zaten kimsenin kabının 

ne kadar dolu olup olmadığına bakmak kimsenin 

haddi değildir. Hesap vermek zorunda olduğumuz 

yer de burası değildir.

İnsan düştüğü yerden kalkarmış. Bu dünyaya 

düşürüldük yine buradan yükseleceğiz kalbimizin 

yanına. Hepimiz farklı renklerde farklı eksikliklerle, 

başka fazlalıklarla maruz olduğumuz bu yolculuk-

ta kendi balonumuzu  uçurmakla 

sorumluyuz. Kapadokya’yı dü-

şünün; renk renk balonlar yük-

selirken göğe birbirine zarar ver-

meden, kimse kimsenin rengini 

gölgelemeden nasıl güzel bir tablo 

oluşturuyorlar. Birlikte ama hür 

bir yolculukta manzaraya yukarı-

dan bakıyorlar. 

Hiçbir şey aşağıdan göründüğü 

gibi değildir, yukarılarda. Resmin 

bütününü görmek için uçmalıyız 

gönül balonumuzla. Tabi yüksel-

menin fizik kanunlarını da göze-

terek başlamalıyız yolculuğa. Nasıl 

balonun içindeki ağırlıklar bırakı-

lır önce bir bir aşağıya, onun gibi 

insan da yükselir fazlalıklarından 

kurtuldukça. Ama bir noktadan 

sonra daha yukarı çıkmak için 

helyum gazı gereklidir. Bu da içi-

mizdeki boş kabı dolduracak aşk iksirleridir. Nasıl 

aşık olduğumuzda şarkılar, şiirler alır götürür bizi 

sevdiğimizin iklimine, sürekli onun adını anarız 

gündüz gece, dilimiz söylemese bile her hücremiz 

nasıl sayıklarsa onun adını ve insan nasıl kendisi 

büyütürse aşkını,  kendi kalp göğüne yükselirken 

de O kabı dolduracak gerçek sevgilinin adını ana-

rak büyütmeli aşkını. 

Eksiği neyse, hayattan beklediği, özlemini çekti-

ği, yanındayken onu hissedemeyenlerin acıttığı yer-

lerini onun adının merhemi ile iyileştirmeli insan.

Annemiz yeterince sevmemiş olabilir, babamız 

çok sevmiş sonra bırakıp gitmiş olabilir. İlk aşkı-

mız gözümüzün yaşına bakmamış, karımız istediği-

miz gibi çıkmamış, kocamız kendini başka yerlerde 

unutmuş olabilir. Bir hastalık gelip vücut tahtımıza 

oturmuş, yıllar olmuş gitmemiş, gitmeyecek olabi-

lir. Evladımız istediğimiz özelliklere sahip olmamış, 

bizi zorlamış olabilir ya da mükemmele yakın bir 

çocuk bize rağmen yetişmiş olabilir, hiç çocuğumuz 

da olmamış olabilir. İşyerinde mutsuz olabiliriz, işi-

miz de olmayabilir.  

Eksikliklerimiz bir değil bin de 

olabilir ama imtihanlarımızın bı-

raktığı boşlukları onu yapanların 

doldurmayacağı gerçeğini kavra-

yarak Bir’e yönelmek gerektiğini 

anlamamız için daha kaç belaya 

maruz kalmamız gerekecek? Bu 

arada kalben sevgiliye teslim olun-

ca belalar biter demiyorum. Hayat 

zaten başlı başına bir bela tüne-

li değil mi? Ama işte kalp kabını 

doldurunca üstüne gelenlerden 

daha az etkileniyorsa insan, hayata 

karşı yapabileceğimiz tek şey ek-

sikliğimizi kısa yol yapıp bizi kalbi 

doygunluk seviyesine ulaştıracak 

bir Aşk’a talip olmak değil mi? 

Sen bir adım attığında sana koşa-

rak gelen, trip attın diye gitmeyen, 

seni kanatmayan, kalbini incitme-

yen sadece seni kendiyle bütün-

leyerek büyüten kaç aşk olabilir ki bu dünyada?

İnsan sosyal bir varlık, başkasının aynasında 

görürüz çoğu zaman kendimizi. Ötekinin sesinden 

dinleriz içimizden yükseltemediklerimizi. Bu ne-

denle hayattan soyutlanmış bir muhabbet değil de 

bize nefes aldıran, hayatımıza ümit, şevk, enerji ola-

rak dönen, kabımızın boşluğundan değil, karşımız-

dakinin kalbinin suyunu merak ettiğimizden bizi 

beraberliğe götüren birlikteliklerimizin şans olarak 

sunulması, kalplerimizin o eşsiz aşk şarkılarını bir 

ömür mırıldanması

-

-

-

-

-

-
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“Hiçbir şey erdemden daha güzel değildir” Mingjiao

Zamanı gelmedi mi?

Hayır biraz daha yaşaman gerekiyor dedi ölüm

Peki neden?

Çünkü âşık olman gerekiyor dedi ölüm

Peki yaşam dedi şair

Ben ölümün diğer adıyım dedi yaşam

Ben de yaşamın diğer adıyım dedi ölüm

Biz hep beraber dolaşırız

Yaşamın olduğu yerde ben varımdır dedi ölüm

Ölümün olduğu yerde ben varımdır dedi  yaşam

Yaşam ile ölüm aynı noktada buluşurlar dedi  zaman

Peki zaman dedi şair

Zaman da ölümle aynı çizgide başlar dedi yaşam

Zamanı ancak ölünce anlarsın.

O zaman peki aşk diye söze karıştı şair

Aşk da ölümün diğer adıdır dedi  yaşam

O yüzden mezarlar hep âşıklarla doludur ya

Âşık olunca biri ölmek zorunda kalır dedi  ölüm

Peki hakikat dedi şair

Sen sus dedi yaşam sen sus dedi ölüm

Yaşam ile ölüm sustular
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“Ormanda yolunu yi-

tirmiş çocuklar gibi terk 

edilmişlik içerisindeyiz. 

Önümde durup bana 

baktığında, ne sen benim 

içindeki acıları anlayabili-

yorsun, ne de ben senin-

kileri. Ve senin önünde 

kendimi yere atsam, ağla-

sam ve anlatsam bile, biri 

sana cehennemi sıcak ve 

korkunçtur diye anlattı-

ğında cehennem hakkında ne bilebilirsen, benim 

hakkımda da ancak o kadarını bilebilirsin.” 

Her gece olduğu gibi Kafka’dan bir dem oku-

duktan sonra uykuya dalmışlardı. Soğuk evin du-

varlarına vurdukça korkunç sesler çıkartıyordu tek 

dayanakları evi ortasında yanan sobanın sağladığı 

sıcaklıktı. Onun için bir kış gecesinden farksızdı. 

Lakin kim bile bilirdi ki o gecenin diğerlerinden 

farklı olacağını. İşte bir kış akşamı kapıya dayan-

dıklarında herkes şaşırmıştı. Bu saatte kim olabi-

lir diye düşünürlerken kapı bir balyoz darbesi ile 

ayaklar altına alındığında az buçuk tahmin edebili-

yorlardı kimlerin geldiğini. Tanıdık olmayan bir ses 

beraberlerindekilere emirler yağdırıyordu. Bunların 

doğrultusunda bütün ev herc ü  merc edilirken, ev 

sakinleri tarumar olmuş yuvalarından zorla çıkartı-

lıyorlardı…

İşte böyle hikayeyi an-

latmaya başlamıştı Ömer 

F. Heyecanlıydı, sanki o 

günleri tekrar yaşıyor-

du.. Az heyecanı yatışsın 

ve muhabbet biraz daha 

demlensin diye çay dol-

durdu, derin bir nefes aldı 

ve devam etti anlatmaya..

Gürültüyü duyan ma-

halleli camlardan aşağıya 

sarkıyorlardı. Aralarında-

ki fısıltı bir uğultuya dönmeye başlamışken yine 

o ses her şeyi bastırmıştı. Sesi duyanlar pavlovun 

değerlisi misali hemencecik sesin dibinde bitiyor-

lardı. Heyhat, sadakatin böylesi hiç görülmemişti. 

Ve ilk can ocağından ayrılırken şöyle bir göz ucuyla 

mahallelilere baktı ve ardından evine. Sen yıllarca o 

mistik kelimeye hizmet et, seni bir gecede tefe koy-

sunlar, olacak iş miydi? Kim inanabilirdi ki. Kah-

ramanımızı zapturapt eden bizim değerliler onu 

değerlilerinden ayırıyorlardı. 

Mistik kelimenin yaratıcısı tüm öfkesiyle üfler-

ken hava iyice soğumuştu. Gerçi insanların yürek-

leri donduktan sonra bedeni çürüse ne fark eder ki? 

Sonuçta her insan topraktan geliyorsa iyi ile kötü 

nasıl ayrılacaktı diye etrafındakilere soru soracaktı 

ki dayanamadan ekledi sorunun sonuna cevabını, 

“insanı insan yapan düşünebilme yetisidir.”  Öyle 

Hayatını savunmaya adayan ancak 
kendilerini savunamayan avukatlara
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Kitap
“İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur.” Konfüçyüs

KİTAP TANITIMI
AFORİZMİK DEYİŞLER

A forizmik Deyişler adlı ki-

tap, Prof.Dr. Muharrem 

Kılıç tarafından kaleme alınmış 

hukukun felsefesi, sosyolojisi 

olduğu kadar hukukun psiko-

lojisi olduğunu da hatırlatan bir 

başucu kitabı olma özelliğini 

taşımaktadır.  Hukuk ile psiko-

loji arasındaki temel bağlantıyı 

kuran bu kitap adeta psikoloji 

ile hukukun döngüsünü hayat 

döngüsü haline getirmiştir. 

İnsan hayatını tüm ayrın-

tılarıyla düzenleyen hukukun 

insan duygularına uzak kal-

ması düşünülemez. Aynı şekil-

de duygu derinliği olmayan, 

iç dünyası zenginleşmemiş bir 

hukukçunun da olması düşü-

nülemez. Hukukçu; iç dünya-

sında zengin, duygu derinliği 

olan, olaylara analitik yaklaşma 

yeteneği bulunan ve empati ku-

rabilen kişidir. Hukukçunun 

tüm bu erdemleri duygulanım-

larla donatılmış sanatın, edebi-

yatın, felsefenin derinliğinden 

gelecek ve hukukçunun yolunu 

aydınlatacaktır.

Prof. Dr. Muharrem Kılıç bu 

eserinde, insana, yaşama, duy-

guya, öze, bilgiye, akademiye, 

erdeme, hukuka ve söze dair 

düşüncelerini ve duygulanım-

larını okurlarıyla paylaşıyor. 

Aforizmik deyişler içerisin-

de birden çok konu başlığını 

barındıran, insanı her dakika 

düşünmeye sevk eden, felsefi 

duygulanımlar yaşatan bir kitap 

olma özelliğini de taşımaktadır. 

Aforizmik deyişler, insana 

ve yaşama dair, yaşam, varlık, 

var oluş masumiyet, mahcu-

biyet, başarı, zaman, mekân, 

kent vb. kavramları; duyguya 

dair hüzün, gönül, aşk, veda, 

yanlızlık vb. kavramları, öze 

dair özben, fesaret, irade, in-

tikam kavramlarını; bilgiye ve 

akademiye dair bilgelik, akade-

mia kavramlarını; erdemlere ve 

hukuka dair adalet, yasa, insan 

hakları vb. kavramlara, söze 

dair dil, söz şiir, müzik tercüme 

ve kitap konularına yer veren 

geniş duygulanımlar taşıyan 

kaleme alınırken farklı coğraf-

yalarda konuşulan farklı dilleri 

kucaklayan özenle hazırlanmış 

bir kitap olma özelliğini taşı-

maktadır. 

ki insan bu kabiliyet sayesinde bir-

takım değerleri tasavvur edebilir ve 

bunları yaşamı boyunca somutlaştı-

rabilir. İşte bu kavramlardan biri de 

şüphesiz ki Adalettir!

Ömer F.’nin içini bir ürperti kap-

lamıştı. İçten içe hala hissediyordu 

o günkü ıstırapları. Canı yanıyor-

du hala ve canını yakanların canını 

yakmak istiyordu. Her nefes alışın-

da önündeki ateş de tutuşuyordu. 

Ardından yağmur yağmaya başladı 

ve ateş yavaşça söndü. Durdu, dü-

şündü ve garip bir tebessümle de-

vam etti. 

Ne garip değil mi? Hoşgörü ça-

ğının sonlarındayız (!) ve Dostluk 

çağına (!) doğru koşarcasına ilerler-

ken hala bu zihniyette hayatlarını 

sürdürenler var ya. İşte buna hayret 

ediyorum. Galiba birtakım şeyler 

değişse de bazı şeyler değişmiyor. 

Kalıtım gibi devredenden devralana 

itinayla geçiyor. “Yazık” diye bir of 

çekerken kahramanımızı izliyor-

dum gözlerinde. Simurgu aramaya 

çıkan kuşlardan benliğini bulan-

lardandı Ömer F. O da devraldığını 

devredecekti. Belki de bu bir devir 

daim yarışıydı. O kötü sesli olan ve 

onun değerlileri ile onları o sıcacık 

yuvaya gönderenler güçlerine güç 

katarken, Ömer F. Ve onun gibiler 

azalıyordu. Gerçi onlar “Sayılmaz 

parmağ ile, tükenmez kırmağ ile.” 

Ancak yüzyılların verdiği yorgun-

lukla seslendi benliğini Yaratana  

“Feryada gücüm yok, feryatsız duy 

beni” 
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