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Editör'den

Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. (Hadis)

B
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Av. Ferhat AKKAYA

Av. Ferhat AKKAYA

Editör

I nsanı insan yapan unsurlar vardır.  Hayatı çekilir kılan, yaşamdan zevk 

alınmasını sağlayan ve daha önemlisi geleceğin, günbegün aydınlık ol-

masını sağlayan metodlar.  Bilgi dediğimiz, deney ve gözlemlerimiz sonucu 

biriken öğretilerin aktarımı, hem geçmişimizle geleceğimizi bağlar; hem de 

yarınlarımıza daha mutlu bakmamıza neden olur. İşte bu usullerin en önem-

lisi eğitim olarak dillendirdiğimiz kavramdır. 

Eğitimi vazgeçilmez yapan şey şudur ki; doğumdan ölüme yaşanmış ve 

yaşanacakları doğruya en yakın haliyle öğretme sanatıdır. Sanattır, çünkü in-

sanı eğitirken sadece bilgi beceri verilmez. Bütün bunların yanında insanı 
insan yapan onur, adalet, vicdan, özgürlük gibi değerleri de törpüleme-
den parlatması beklenir ideal eğitimin. Bu bağlamda hukuk gibi evrensel 
bir çatıya dair eğitim önem arzetmektedir. Hakimlerin, savcıların, avu-
katların bağımsızlık ruhuyla adaletin tecellisinden başka kimseye boyun 
eğmeme bilincinde eğitilmeleri bütün insanlığın güveni için elzemdir. 

Emir almayan, siyasi erk ya da sermayenin kontrolünde olmayan bir ada-

let sisteminin temeli iyi bir hukuk eğitimine bağlıdır. Mahkemelerin bağım-

sızlığı yetiştirilen hukukçuların bilgi ve kültürüyle doğru orantılıdır. Yetersiz  

eğitimle  diplomalanan kişilerin tarafgirlikle devşirilerek kürsülere hakim 

edilmesi;  talimatla verilen kararların çıkmasına neden olacaktır. 

Yakın tarihimizde bunun neticeleri alenen görülmüştür.  Liyakati esas al-

madan sırf kendi grubuna ait olanların seçilmesi sonucu oluşturulan yargı 

sisteminin devletin temeline dinamit koymaktan farkının olmadığı anlaşıl-

mıştır. Oysa ki adli sistemde donanımlı,  ehil ve tam bağımsız olanların 
tercih edilmesi asıldır. Yoksa devletin temeli olan hukuk sistemi torpille, 

soru çalmalarla, hak etmeyen kişilerin layık olmadıkları makamlara oturtul-

masına ve bu makam sahiplerinin kendilerini yönlendiren ve adiyet hissettik-

leri gürûhun emrinde hareket etmesine neden olur. 

Sonuç itibarıyle eğitim herşeyin başı, hukuk da herşeyin çatısıdır.  
Eğitimi iyi olmayan bir ülke uzman yetiştiremez. Hukuk eğitimi sağlam 
temellere oturmayan bir devlet de hukukun uygulanmasını hukukçular 
eliyle değil hukuk teknisyenlerinin koşturmalarıyla icra etmeye çabalar. 
Yani salt evrak takipçiliğine hukuk demeye başlarız. Bu nedenledir ki, hukuk 

eğitimini eğitimlerin başına alarak farklı bir konseptte değerlendirmek gerekir. 

Uluslararası değerler bazında hukuçu yetiştirilmesinin yanı sıra hukuk eği-

timini ayrıcalıklı hale getirerek Hukuk Fakültelerinin tekli sayılara çekilmesi 

gerekir. En zeki öğrencilerin hak edilmiş sınavlarla Hukuk Fakültelerine seçil-

mesi, kadrosu ve binalarıyla okullarının seçkin olması,  öğrencilerinin ailele-

rine kadar ayrıntılı bir araştırma ile tercihi düşünülmelidir. Kültürü ve geçmi-

şiyle şehir statüsünde bulunan kentler dışında  Hukuk Fakültesi açılmamalı 

daha önemlisi sadece Devlet Üniversiteleri’nde Hukuk Eğitimi verilmelidir.
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Editör'den eğitim
hukuk
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Eğitim insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir. (Albert Einstein)

Değerli Okurlar,

H ukuk, kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan 

ilişkilerini düzenleyen ve uyulması gereken 

emredici kurallar bütünüdür. Bu minvalde toplumun 

en asli gereksinimlerinden biri olan sağlıklı/adil bir 

düzenin kurulması ve toplumsal adaletin tesisi ancak 

hukuk kuralları çerçevesinde mümkün olabilir. Sağla-

nan düzenin sürekliliği ise ancak nitelikli bireyler ile 

mümkün olabilecektir. Bireylerin niteliği ile de eğitim 

sistemi arasında doğru orantı bulunmaktadır. Eğitim/

öğretim konusu her dönemin ve her toplumun en 

önemli konusu olmuştur. Buna binaen İdeal Hukuk 

Dergimizin bu sayısında arkadaşlarımız da ‘’eğitim ve 

hukuk’’ konusunu işlediler. 

Genç hukukçu kardeşlerimiz için birçok başlıkta 

birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. En önemli ve dışar-

dan görünür olan ve her aşamasını öğrenci kardeşle-

rimizin planladığı faaliyetlerimiz olan Hukuk Okulu 

programının 6. Sını Mart ayında gerçekleştirdik. Bu 

program sayesinde yüzlerce gencimize ulaşma, onlara 

belirlenen 8 başlık altında konusunda uzman kişileri 

dinleme ve tartışma imkanı sunduk. Eğitimin bir top-

lumun gelişmesinde ki etkisi yadsınamaz. Gençlerimi-

zin, olağanın dışında yetilere sahip nitelikli hukukçu-

lar olması için biz de katkı sunma arzusundayız. 

Adaletin tesisi önce bulunduğumuz yerden başlar. 

Akabinde ise bu hareketin genişleyerek tüm dünyayı 

sarması gerekir. Adaletin tesisi için çalışmayı kendisine 

şiar edinen bir sivil toplum kuruluşu olarak birlikte 

hareket etmenin hedeflediğimiz amaç doğrultusunda 

atmamız gereken en önemli adım olduğunu düşünü-

yoruz. Bu sebeple de çalışmalarımızı il ve ilçe temsilci-

lerimizle birlikte hareket ederek hem tabana yaymaya 

hem de onların bizlere katacağı bilgi/enerji ile yeniden 

inşaya katkıda bulunmak istiyoruz. Bu hususta il ve 

ilçe temsilcilerimizle birlikte hem karşılaşılan akut so-

runlarda inisiyatif alarak hem de geleceğe dönük pro-

jeler yaparak sözümüzü her noktaya ulaştırmaya baş-

ladık. Bu bizim için ileriye dönük olarak umut verici 

bir gelişme.

Dünyanın değişmeyen gündemi Kudüs. Çok şey 

söylendi. Ancak hiçbir şey yapılamıyor. Kudüs bizden 

önceki kuşaklara olduğu gibi bizim için de ağır bir im-

tihan olarak karşımızda durmaktadır. Ve artık konuş-

mak değil bu konuda eylem/harekete geçme zamanıdır.

Bir ülke düşünün ki neredeyse takvimdeki her aya 

karşılık kara bir leke ile karşılaşmasın. Kendi halkına 

saldıran ve bu güne kadar mahkeme karşısına çıkarı-

lıp cezalandırılamayan ve her seferinde de bir önceki 

darbeyi referans alanlara karşı bir mücadele Ankara 

adliyesinde sona yaklaştı. Geçte kalınsa hem 28 Şubatı 

gerçekleştirenler hem de 15 Temmuzu gerçekleştiren-

ler bir daha bu topraklarda bu tür girişimlerde buluna-

mayacaklarını anlayacaklar. 

Bir duruş sergiliyoruz. Hiçbir faaliyetimizi yapmış 

olmak için yapmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetle-

ri, hazırladığımız faaliyet bültenlerini, işbu dergiyi ve 

sayamadığımız onlarca işi, düşünerek, temellendirerek 

yapıyor ve tüm bu işlerin hakkını vermeye çalışıyoruz. 

Biliyor ve inanıyoruz ki ‘’-mış’’ gibi yapmanın kimseye 

faydası olmadı, hiç kimseye de faydası olmayacak. Bu 

nedenle Genel Kurul’da üyelerimize verdiğimiz sözle-

rimiz doğrultusunda “hukuk alanında” katkı vermeye 

çalışacağız.  

Selam ve Dua ile.

BAŞKAN’DAN

Av. Cavit TATLI
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Hasbihal

Ben Deli miyim?

Z aman zaman bazı şeylere takılıp kalıyo-

rum. Şu sıralardaki takıntım ise kalem. 

Takıntının ruhsal bir hastalık olduğunu 

biliyorum ama bendeki takıntının şimdilik hastalık 

deresine uluşmadığı kanaatindeyim. Neden böyle 

düşündüğümü belirtmem lazım. Birincisi beni ra-

hatsız etmiyor, tam aksine mutlu oluyorum. İkin-

cisi ve önemlisi ise ev halkı tarafından ufak tefek 

sızlanmalar seslendirilse de öyle evin gündemi 

olacak durumda değil. Sadece yeni bir kalemle eve 

gittiğimde “yine mi kalem!” kabilinden bir laf kak-

manın ötesine gitmiyor.

Başlangıçta kalemlerimi Sirkeci’deki kırtasiye 

dükkanlarından satın alıyordum. Şimdilerde ise 

İstoç’ta bulunan esas ithalatçıdan alıyorum. Bu it-

halatçıya bana bir Alamancı ahbabım gösterdi. Bu 

ahbabım birinci kuşak alamancılardan. Atmışlı yıl-

larda gitmiş.Almanya’da yaşıyor, Almaya’da doğan 

çocukları ve torunları ile beraber. Nasıl olmuşsa 

dolma kalem koleksiyoneri olmuş, halen de topla-

maya devam ediyor. Pelikan kalem fiyatları İstaç’ta 

Almanya’daki fiyatlardan daha ucuz olduğu için 

şimdi kalemleri buradan alıyor Almanya’ya götü-

rüyor. 

“İnsanı tarif eden şeyler o insanın takıntılarıdır.” 

Diyor Nietsch. Üşütük üstad pek de haksız sayıl-

maz. Çünkü bu hükmün ışığında kendime baktı-

ğımda tastamam doğru çıkıyor. Yine son zamanlar-

daki hassas noktalarımdan biri de merhum babam. 

Sağlığında babamı sevmezdim ama ilgi ve saygıda 

kusur etmemeye çalışırdım. Ölümünün üzerinden 

zaman geçtikçe ona olan sevgim de giderek art-

maya başladı. Ondan kalan eşyaları daha titiz 

olarak korumaya başladım. Aklıma gel-

dikçe ondan kalan eşyalara yeniden 

bakarım. Baktıkça hüzünlenir ve 

gözlerim dolar, a’nın hassasiyetine göre ağlarım da 

hatta. Ağlayabildiğim günler çok daha mutlu olur, 

yaşadığım için daha çok sevinç duyarım. Bu hal pa-

talojik bir duruma benziyor. Bu yüzden bir sonraki 

görüşmemizde halimi psikiyatristime açmam lazım.

Babamdan kalan eşyalar arasında bir ajanda var. 

1957 yılına ait Saatli Maarif takvimi’nin cep boy bü-

yüklüğünde bez ciltli yıllık ajandası. Ajandada her-

hangi bir güne ayrılmış bölüme o gün ne yaptığını 

yazmış. Günlükleri el yazısı ile tutmuş. Üç yıllık ilk 

okul mezunu olduğu halde yazıları düzgün ve ken-

dine has. Bana göre ise çok güzel çünkü o benim 

babam ve o yazılar benim elyazımdan daha güzel. 

Bu günlüklerin yazıldığı tarihte ve mekanda yol, 

elektrik yokmuş. Ama YSE varmış. Sahildeki ana 

şosemiz olan Giresun Trabzon arası devlet karayolu 

bu günlüklerin tutulduğu tarihten oniki sene evvel 

kazma kürekle açılmışmış. Hatta köyümüzden ba-

zıları yevmiyesi 25 kuruştan kazma ile yol yapımın-

da çalışmaya gidiyormuş. Armelit Geçidinden aşan 

o yol şimdi köy yolu olarak kullanılıyor. Çocuklu-

ğumda ilçeye götürüldüğüm zamanlardan hatırım-

da kalmış: Söz konusu yolun kenarındaki ağaçların 

ve fındıkların yaprakları yoldan geçen arabaların 

kum ve çakıl kaplı ile kaplı yoldan çıkardıkları toz 

yüzünden bembeyaz haldeydiler.

Şimdi o günlüğün yazıldığı evin kapısına kadar 

asfalt yol gidiyor. Musluğundan Armelit suyu akı-

yor. Elektrik, telefon bile geleli yıllar oluyor YSE ise 

zannediyorum yol su elektrik meselesi kalmadığı 

için lağvedildi. 

Ama ben yine de babamı özlüyorum, hatta ağ-

lıyorum.

Psikiyatristime soracağım. Ben deli miyim? 
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TÜRKİYE’DE CUMHURİYET 
DÖNEMİ HUKUK ÖĞRETİMİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ1

T ürkiye’de Cumhuri-

yet dönemi “hukuk 

öğretimi” konusu, esasın-

da “hukuk eğitimi” nin 

bir parçasıdır. Her ne ka-

dar iki kavram birbirinin 

aynısı değilse de, bizim 

hukuk sistemi açısından, 

birbirine çok girift nitelik 

arz ettiğinden her iki kav-

ramı da birlikte kullan-

mak zorunda kaldık. 

Çalışmamızı; hukuk öğretiminde ana hedef, laik 

ve dini hukuk öğretimi, mesleklere göre hukuk öğ-

retimi ve bunların değerlendirilmesi şeklinde tasnif 

etmiş bulunmaktayız.

Tanzimat Fermanının ardından Osmanlı Dev-

leti, temelde İslam hukukuna dayalı bir “içtihat 

hukuku” olarak şekillenen “Osmanlı-İslam hukuk 

sistemi” ni terkeder, zamanın icaplarına göre, batı 

hukuk sisteminde olduğu gibi, büyük oranda, fiilen 

“kanun sistemi” ne geçmiştir. Bu dönemde, her ne 

kadar fiili ve batılı değerlerle bezenmiş bir kanun 

sistemi var ise de, vatandaşları çok yakından ilgilen-

diren medeni ve ticari iliş-

kilerde (Arazi kanunna-

mesi ve Mecelle-i Ahkamı 

Adliye kanunnamelerinde 

olduğu gibi) hukuk siste-

mi ve öğretimi, İslami te-

mellerde kalmaya devam 

etmiştir. Yine bu dönemde 

hukuk öğretimi, ikili bir 

yapı (laik ve şer’i) olarak 

devam etmiştir. 

Cumhuriyet dönemin-

de ise, çok temel ilke olarak “laik düşünce sistemi” 

benimsenmiş, hukuk düzeni ve hukuk öğretim de 

bütünüyle, laiklik temelinde şekillenmeye başla-

mıştır. Bu dönemde, şer’i hukuk döneminde kaldı-

ğı düşünülen, başta Mecelle-i ahkamı adliye olmak 

üzere, hemen tüm kanunlar, kabul edilen “laik hu-

kuk felsefesi” temelinde, batı ülkelerinden alınan 

kanunlarla değiştirilmiştir. 

Bu dönemde laik ve resmi hukuk öğretiminin 

pekişmesi için, 1925 yılında Ankara Hukuk Mekte-

bi kurulmuştur. Bu durum “Türkiye’de laik hukuk 

öğretimi” ne geçiş konusunda en önemli adımlar-

dan biri olmuştur. Ankara Hukuk Mektebi, Cum-

huriyetin laik hukukunu uygulayacak hukukçular 

yetiştirme gayesi ile kurulmuştur. Ankara hukuk 
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Hukukçular DerneğiDünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

mektebinin hukuk öğretimi, İstanbul hukuk mek-

tebinde uygulanmaya başlanmıştır. Nitekim, İstan-

bul Hukuk Mektebi’nde, Osmanlı dönemindeki 

müfredatı terkedilerek, Batı ülkelerindeki “hukuk 

eğitim ve öğretim programları” nın hemen hemen 

aynısı kabul edilmiştir. Başlangıçta, yeterli modern 

hukuk eğitimi verecek akademisyenlerin bulunma-

ması geçici bir sıkıntı olmuş ise de, Almanya’da, 

Hitler yöteminin  zulmünden kaçan Alman akade-

misyen hukukçularının Ankara ve İstanbul hukuk 

fakültelerinde verdikleri eğitimler, Türkiye’de “hu-

kuk öğretiminin laik ve batılı değerler üzerinden 

temellendirilmesi” nde önemli katkı sunmuştur.

Ankara hukuk fakültesi’ nin 1925 yılında açıl-

ması ve ciddiyetle eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

sürdürmesi, İstanbul hukuk fakültesi’nin de yeni 

laik sistemin eğitim ve öğretimine adapte olmasının 

üzerinden 63 yıl geçtikten sonra, yani 1978 yılında 

İzmir’de de bir hukuk fakültesi açılmıştır. Bu hukuk 

fakültelerini, Diyarbakır’da, Konya’da, Eskişehir’de 

ve diğer illerde açılan hukuk fakülteleri takip etmiş-

tir. Her yıl artan oranda yeni kurulan hukuk fakül-

telerinin sayısı, bu gün itibarıyla 70’i geçmiştir. 

Yine, 2 yıllık bir eğitim veren Adalet yüksek okul-

ları’ ndaki hukuk öğretimi, Türk hukuk sisteminin 

şekillenmesine, en önemli motor gücü olarak top-

lumdaki yerine almasına neden olmuştur.  Hukuk 

fakültelerinin artması nedeniyle, bazı fakültelerde 

akademisyen sıkıntısı çekilmekle birlikte şu anda, 

hukuk öğrencilerine hukuk öğretimini veren yüz-

lerce Türk hukuk akademisyeni bulunmaktadır. 

Cumhuriyetin başlangıcından günümüze değin, 

Türk hukuk eğitiminde ve öğretiminde temel fel-

sefe “laik devlet düzeni” anlayışına dayanmaktadır. 

Yine, öğretim faaliyetlerinde, son ikiyüz yıllık  batı 

dünyası ile gerçekleşen entegrasyon “hukuk öğre-

timleri” nin olmazsa olmazı olarak değerlendiril-

mektedir.

Hukuk fakültelerindeki “hukuk öğretimi” nin 

pratik amacı, laik Türkiye Cumhuriyeti anlayışı 

temelinde adalet (avukat, hakim ve savcı) ve mül-

kiye mensubu olarak çalışmanın yanı sıra, pratik 

hayatta, iyi bir hukuk öğretimi almış kişilerin ihti-

yaç duyduğu alanlarda (üst düzeyde bürokrat ya da 

özel sektörde yöneticilik gibi) yapabilecekleri işler-

de onlara temel hukuk öğretimini vermektir. 

Ülkemizde, yüzyılın ilk çeyreğin sonundan bu 

yana, hukuk öğretimi alanında fazla değişiklik ol-

mamıştır. Dünyada yeni gelişen “hukuk öğretimleri 

anlayışları” na yönelik bir yaklaşım ortaya konul-

madığı gibi; İslam hukuku, Hint hukuku ve Çin 

hukuku öğretimi gibi yerleşik ve geleneksel “hukuk 

öğretimi” ile sistem kuran anlayışlar da, değerlen-

dirmeye alınmamıştır. Özellikle, geçmiş ile tüm 

bağların koparılarak, yapılan hukuk öğretimleri ile 

hukuk öğretimi’ nin 100 yıla yakın bir zamandan 

bu yana büyük oranda aynı kalması, sistemin en za-

yıf noktaları olarak değerlendirilmektedir.

Türk hukuk öğretimini daha iyi tanımlamak için 

mesleki ayrımlara göre tanımlamak en yerinde ola-

cak yaklaşım olacaktır.

Türkiye’de hukuk fakültesi mezunlarının, me-

zuniyet sonrası en fazla faaliyet gösterdikleri alan, 

avukatlık mesleğidir. Türk toplumu, şu anda, 

100.000’ e yaklaşan avukat sayısı ile “hukuki fa-

aliyetleri” ni icra etmektedir. Osmanlı ‘nın son 

durum kurumlarından olan avukatlık mesleği,    

Cumhuriyet döneminde de artan öneme sahip ol-

muştur. 1969 tarihli Avukatlık Kanunu, Türkiye 

Barolar Birliğini kurmuş ve tüm baroları tek bir çatı 

altında toplamıştır. Ancak bu dönemde, Baroların 
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Ankara hukuk fakültesi’ nin 
-

-
-

-

kurulan hukuk fakültelerinin 

-

-

yetersiz bütçeye sahip olmaları nedeniyle, büyük-

şehir baroların sınırlı sayıda yaptıkları “hukuk kon-

feransları” dışında, hukuk eğitimleri pek mümkün 

olamamıştır. Baroların, Türkiye’de hukuk eğitimi-

ne kendi mesleklerinin gelişimi yönünden etkile-

ri, 2001 yılında yapılan ve Baroları mali yönden 

güçlendiren düzenleme son-

rasında olmuştur. Bu dönem-

de, hem avukatlar isteğe bağlı 

olmak üzere, hem de avukat 

stajierleri zorunlu olarak, Ba-

roların kendi “hukuk öğretimi 

mekanizmaları” dahilinde ol-

mak üzere, çok ciddi eğitimle-

re başlamışlardır.

1924 tarihinde kabul edi-

len bir kanunla kadılık mües-

sesine son verilerek hakimlik 

ve savcılık meslekleri kabul 

edilmiştir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarından bu yana hakim-

ler ve savcılar belli bir stajın 

ardından mesleğe kabul edil-

mişledir. 1985 yılında hakim 

ve savcıların yetiştirilmesi 

amacıyla “Hakim ve Savcı Eği-

tim Merkezi” kurulmuştur. Bu 

kurum 2003 yılında yapılan 

kanun değişikliği ile “Ada-

let Akademisi” adını almıştır. 

1985 yılından başlamak üzere, 

hakim ve savcı adaylarının en 

az 6 aydan başlayan bir  eğitim 

dönemi sonunda, hakim ve 

savcı ataması yapılması yoluna 

gidilmiştir. Adalet akademisi, 

sadece staj aşamasındaki “hakim adayları” na ders 

vermemekte, staj sonrasında ve hatta çok kıdem-

li hakimlere de, konusunda uzman akademisyen-

lerle işbirliği yapmak suretiyle, “hukuk öğretimi” 

katkısı sunabilmektedir. Öte yandan, Türkiye Ada-

let Akademisi’nin   hem Türk hakim ve savcılarına 

hem de   ecnebi hakim ve savcılara, her yıl artan 

oranda eğitim verdiğini ve Türkiye’de hukuk öğre-

timine önemli oranda katkı verdiğini, görüyoruz. 

Yine zaman zaman Adalet Bakanlığı’nın, çoğunluk-

la, proje kapsamında olmak üzere, dünyanın diğer 

ülkelerinden gelen hakim ve 

savcılara da eğitim verdiğini 

ve halen görevde bulunan ha-

kimlere de “hukuk öğretimi” 

ne ilişkin faaliyetler icra ettiği-

ni de görmekteyiz. 

Türkiye’de, ilköğretim’de 

yer alan ilk derslerden itibaren 

çok sınırlı olarak “Türk ana-

yasası” nın temel ilkeleri an-

latılmakta ve güncel konuları 

ihtiva eden “Medeni hukuk” 

bilgileri de, yine sınırlı olarak, 

aktarılmaktadır. Sonraki yıl-

larda ise, Lise’nin vermiş ol-

duğu eğitim mahiyetine göre, 

bu öğretim daha da ziyadeleş-

mektedir. Ancak, çok sınırlı 

olan bu bilgiler, vatandaşların 

Türk hukuk sistemini anla-

mada zorlanmalarına neden 

olmaktadır.

Özellikle Üniversitelerin 

sosyal bilimler alanlarında eği-

tim veren fakültelerde (İİBF ve 

SBF gibi) temel hukuk dışın-

da, üniversite sonrası yaşamlarında karşılaşacakları 

konularda, kendilerine hukuki bilgiler verilmekte-

dir. Öte yandan, mühendislik, eczacılık ve tıp fakül-

telerinde de, mezuniyet sonrasında karşılaşabilecek 

sorunlarla ilgili olarak bazı hukuki disiplinlerde 
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“hukuk öğretimi” verilmektedir. Askeri eğitim ve-

ren fakülte ve yüksek okullarda ise, oldukça geniş 

“hukuk öğretimi” verilmektedir.

Hukukçu olmayan ve fakat öğrenimine “hukuk” 

a da yer veren çoğunlukla, sosyal bilimlere ilişkin 

branş mensuplarının, Üniversite sonrasındaki “hu-

kuk öğretimi” ne ilişkin faaliyet gösterdikleri de 

müşahede edilmektedir. Genelde, icra edilen mes-

lek sahiplerinin uygulamada karşılaşacakları sorun-

ların giderilmesine yönelik olmaktadır. Bu tür öğre-

timler, şahısların mensup olduğu meslek örgütüne 

göre, daha yoğun ya da daha zayıf nitelikte olabil-

mektedir.

Türkiye’de, özel kurum, kuruluşlar ve sivil top-

lum kuruluşları da, “hukuk öğretimi” faaliyetlerini 

icra etmektedir. Bu faaliyetlerde, başta Anayasa ol-

mak üzere, temel hak ve özgürlüklerin ağırlıklı ol-

mak üzere, idari kanunların vatandaşa vermiş oldu-

ğu hakların kullanılmasına yönelik olarak, “hukuk 

öğretimi” programları da icra edilmektedir.

Başta belediyeler olmak üzere, toplumla birebir 

ilişki içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, 

“temel hak ve özgürlükleri” başta olmak üzere, ilgi-

li kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu 

alanlarda, hukuk öğretimi faaliyetlerini icra etmek-

tedir. 

Ülkemizde, liselerde ve üniversitelerin diğer 

alanlarında hukuk öğretimi çok yetersizdir. Bu du-

rumda, vatandaşların “hukuk kuralları”na ve “ada-

let ilkeleri”ne yeteri kadar saygıyı göstermemesi so-

nucunu doğurmuştur. 

Türkiye ‘de laik hukuk öğretimi, toplumun bü-

tün katmanları tarafından kabul görmüş bir sistem-

dir. Öte yandan, laik sisteme bir alternatif olarak 

değil ise de, geleneksel fıkıh öğretimi (şer’i hukuk 

öğretimi), laik hukuk öğretimine alternatif olmasa 

da, doğu ve güneydoğu anadolu’ daki geleneksel 

“fıkıh öğretimi”, resmi hukuk öğretiminin parale-

linde devam etmektedir. Ancak, bu öğretim, aşağı-

da belirtilen iki ana gerekçe ile önemini çok büyük 

oranda kaybetmiştir.

-Medrese kökenli olan bu insanların icazet son-

rasında işsiz kalmaktadırlar. Yine geleneksel medre-

selerde yapılmakta olan “hukuk öğretimi” dışında 

toplumsal karşılıkları yoktur. 

-Vatandaşlar, kendi aralarında çıkan ihtilaflarda, 

çözüm yeri olarak olarak resmi mahkemeleri gör-

meye başlamışlardır. Ancak, “İslam fıkıh öğretimi” 

ne olan ihtiyacın sürekli olarak hissedilmesi, kamu-

oyunda infial yaratan bazı öğretim ilişkilerine rağ-

men, bu öğretim metodları da ilgiyi azaltma nedeni 

olmuştur.

-

-
-
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Vatandaşlardan gelen yoğun din öğretimi talep-

leri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin değişik hükü-

metlerini “İslam fıkıh öğretimi” konusunda kısmi 

ve temel eğitim veren İmam-Hatip Liselerinin ile 

İlahiyat fakülteleri’ nin sayısının arttırmaya sevk 

etmiştir. Zaman zaman ve Türkiye’nin olaganüstü 

dönemlerde ve askeri vesayetin yoğunluklu oldu-

ğu dönemlerde ( 1971 muhtırası ve 1996- 28 şu-

bat muhtırası gibi) İHL’ lerin sayısı resmen azaltılsa 

da, normal demokratik döneme dönülmesi ile 

birlikte, İHL’ lerin sayılarının vatan-

daşların talepleri doğrultusun-

da arttığını görüyoruz. Bu 

liselerde verilen “İslam 

fıkhı”, diğer ders-

ler arasındadır. Öte 

yandan, İlahiyat fa-

kültelerinin de sa-

yısı, vatandaşların 

talepleri doğrultu-

sunda çoğalmıştır. 

Türkiye’de bir iki il 

dışında, ilahiyat fa-

kültesi bulunmayan il 

bulunmamaktadır. Bu fa-

kültelerde de, “islam fıkhı öğ-

retimi” önemli bir alan olarak yerini 

almaktadır. Yüksek lisanslarda da en fazla 

tercih edilen alan da “İslam hukuk öğretimi” bölü-

müdür. Ancak, bu öğretimi verenlerin de alanların 

da gayesi, mevcut hukuk öğretimine bir alternatif 

geliştirmek değil, vatandaşların günlük işlerinde 

ortaya çıkacak sorunlara dini açıdan cevap vermeyi 

sağlama amacı olmuştur. Esasen laik hukuk sistemi, 

Türkiye’de, en dindar Müslümanlar tarafından da 

kabul gören, üzerinde tartışma yapılmayan bir dü-

zen olarak varlığını sürdürmektedir. Aynı şekilde, 

laik hukuk öğretimi de toplumun bütün katmanları 

tarafından kabul edilen bir öğretim sistemidir. 

Türkiye’de “hukuk öğretimi” genel bir ilke ya da 

yaklaşım gereği yapılmamakta, ilgili kurum ve ku-

ruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarla sınırlı olarak, 

icra edildiği görülmektedir. Bu nedenle, merkezi 

(muhtemelen Adalet Bakanlığı’nın öncülüğünde 

veya sorumluluğunda) bir “hukuk öğretimi” sefer-

berliği ve politikası ilkesi ortaya konulmalıdır. Her 

öğretim kurumunda, alınacak “hukuk öğretimleri” 

nin asgari miktarları belirlenmelidir. 

1- Türkiye’de, resmi olarak “laik hukuk öğre-

timi” ve “dini hukuk öğretimi” yapılmak-

tadır. Laik hukuk öğretimi, hayatın 

bütün alanlarında varlığını 

sürdürmekte ve fakat dini 

hukuk öğretimi ise, laik 

hukuk sistemine al-

ternatif olmaksızın 

vatandaşların gün-

lük ihtiyaçlarına 

dini temelli çözüm 

ya da önerilerde 

bulunmayı amaçla-

maktadır.

2- A n c a k , 

hukuk fakültelerinde 

(HF) salt ve keskin bir 

şekilde “batılı laik hukuk 

öğretimi” verilmekte, “İslam 

hukuk” u hakkında yeterli bilgi 

verilmemektedir. Sadece hukuk tarihi 

derslerinde tarihte kalan bir kısa bölüm olarak öğ-

rencilerin bilgilendirilmektedir. Uygulamada, İslam 

hukuku’ nun gündelik yaşamında uygulanmasını 

isteyen ve laik hukuk anlayışına da saygılı olan ki-

şilerin sisteme yönelik eleştiride bulunmasına ne-

den olmaktadır. Bu nedenle, Hukuk fakültelerinde, 

en azından seçmeli olmak kaydıyla, “İslam hukuk 

öğretimi” ne yer veren müfredat kabul edilmeli ve 

yeteri kadar elemanın yetişmesi halinde “İslam hu-

kuku enstitüleri” de kurulmalıdır. 

3- Hukuk öğretimine, geleneksel olarak ni-

teliğe sahip sistem ve eğitim anlayışına sahip olan, 
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Hint ve Çin hukuku öğretiminden de yararlanma-

lıdır.

4- Türkiye’de hukuk öğretimine, HF’ lerin dı-

şında da, sosyal yaşamın bütün alanlarına yaymak 

gerekmektedir. Bunun için;

- Ülkemizde,orta ve lise öğretiminde ‘Adalet ve 

hukuk bilgisi” dersi önce seçmeli ders olarak 

yer almalı ve sonra da zorunlu ders olarak 

okutulmalıdır. 

- Ülkemizin bütün üniversitelerinin bütün bö-

lümlerinde, bir planlama çerçevesinde, “te-

mel hukuk” dersleri verilmelidir. 

Böylece hukuka ve adalete saygılı bir neslin 

oluşmasını sağlayabiliriz.

5- Türkiye’de çok yakın denilebilecek bir süre 

içinde kurulan ve çok önemli bir boşluğu dolduran 

“Türkiye Adalet Akademisi” gibi kurumun daha da 

gelişmesi sağlanmalı, Türkiye’deki hukukçu akade-

misyenlerin sayısı da dikkate alınarak, en azından 

bazı temel konularda, akademisyen istihdamı sağ-

lanmalıdır.

6- Öğrenimini hukuk’a da yer veren bütün 

meslek birliklerinde, mezuniyet sonrası, hukuk öğ-

retimleri çok daha sık olarak yapılmalı ve bu noktada 

kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmalıdır. 

7- Türkiye’deki hukuk öğretimi arayış içindedir. 

a. Bu öğretimin olumlu tarafları;

- Mevcut hukuk öğretiminin her kes tarafının 

öneminin kavranması, HF mezunlarının top-

lumun her kesimi tarafından saygınlığının 

olması,

- HF öğrencilerinin sosyal alanlarda en yüksek 

puan alan öğrencileri kabul etmesi,

- HF mezunlarından avukatların, eskiye oranla 

daha fazla Baro hukuk öğretimleri imkanları-

na sahip olması, Hakim ve savcılar için ise, 

Türkiye Adalet Akademesi’nin çok önemli 

“hukuk öğretim merkezi” olarak fonksiyona 

sahip olması, 

- Mezuniyet sonrasında, HF mezunlarının iş-

bumla dertlerinin olmaması gibi nedenlere 

bakarak, Türkiye’deki hukuk öğreniminin 

çok ta kötü olmadığını söylemek mümkün. 

b. Bu öğretimin olumsuz tarafları;

- Sistemin geçmiş ile bütün bağını koparması, 

İslam hukuk öğretimine çok sınırlı ya da hiç 

yer vermemesi, vatandaşların günlük ihtiyaç-

larının bile çok uzun süren yargılamalar dı-

şında alternatifinin olmaması,

- Çok farklı hukuk sistemlerinin kanunlarının 

Türkiye’de kanunlarının iktibas edilmesi ve 

bu iktibasların uygulamada problemlere ne-

den olması,

- Hukuk öğretimi konusunda, yüzyılın ilk çey-

reğinin sonundan bu yana aynı olması, yeni 

arayışların da olmaması,

- “hukuk öğretimi” ne ilişkin genel bir dev-

let politikasının belirlenmemesi, Türkiye’de 

“hukuk öğretimi” ne yönelik eleştiri olarak 

belirlemek mümkündür. 

Dipnotlar

1. İşbu kısa çalışma, 4.11.2017 tarihinde Türkiye Adalet Aka-

demisi tarafından düzenlenen “Dünyada Hukuk Öğretimi 

Konferansı”nda Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ tarafından 

sunulan metnin kısa bir özetidir.

-
-

-

-
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Hakiki öğrenci, bilinenin içinden bilinmeyeni geliştirmeyi öğrenir ve ustaya yaklaşır. (Goethe)

EĞİTİM VE İLETİŞİM İLİŞKİLERİNDE GERÇEKLER:

GÖRSEL İŞİTSEL EĞİTİM’İN DOĞUŞUNDA 
SAVAŞ ENDÜSTRİSİ

I letişim, düşünce, bilinç ve dilsel 

faaliyetlerin üretilmesi, in-

sanların üretim faaliyetlerinin 

bir parçası ve sonucudur. 

Binlerce yıldır çeşitli bi-

çimlerde mevcuttur. Kit-

le iletişimi ise 19. Yy’ın 

sonlarından itibaren or-

taya çıkmıştır ve endüstri 

ile örgütlenip sermayenin 

kontrolüne girmiştir. Dola-

yısıyla bu tür iletişimin üre-

tilmesi ve kullanıma sokulması 

üretim araçlarını kontrol eden ege-

men grupların çıkarları ve beklentileri 

ile ilgilidir. 

Endüstri Devrimi’nin ardından bireyin tarih 

sahnesine çıkmasıyla yeni bir toplum oluşmaya 

başlamıştır. Devletler, geleneksel yönetimlerinden 

demokrasiye geçiş yaptıkları bu devrede “kitle” 

kavramı ve toplumu ortaya çıkmıştır. Bugün hem 

politik hem de ekonomik olarak eski sistemde hiç-

bir değeri olmayan bireyin görüşü önem kazanmış-

tır. Halkların sesi yükselmiştir. Kitlenin gücü tartı-

şılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda sendikalar, 

sivil toplum örgütleri vs. gibi yapılar oluşmaya baş-

lamıştır. Bu durumla eş zamanlı olarak kitlelerin 

düşünmeye ve değerlendirmeye az yetenekli oldu-

ğu gibi özellikleri de tespit edilmeye başlanmıştır. 

Kitlelerin psikolojisi çeşitli araştırma-

cılar tarafından çok yönlü olarak 

incelenmeye başlanmıştır. Bu 

noktada kitle iletişim araçla-

rı bilinç yönetimi ve ideolo-

jik yönlendirme amacıyla 

kullanılmaya başlamıştır 

(Yaylagül: 2015, s. 11). 

Kitle iletişim araçlarını 

kontrol eden egemenler 

zihin ve bilinç yönlendirme 

ile kalmamış bunu bir adım 

daha ileri uluslararası boyuta ta-

şımışlardır. Eşitsiz bir bağımlılık ve 

kültürel bir sömürü düzeni oluşmuştur. 

Üçüncü dünya ülkeleri, merkez ülkelerden ürün 

transfer etmekte profesyonel ideolojilerle toplumla-

rın bilincini ve kültürünü şekillendirmektedir (Yay-

lagül: 2005, s. 161). Bu noktada karşımıza medya 

sistemleriyle yayılan eğitim gelmektedir. Eğitimin 

temelinde olan zihin bir yönlendirmeye maruz kal-

maktadır.

Zihnin, kendisini çevreleyen evrenden yaşantısı 

yoluyla elde ettiği verileri başkasıyla paylaşmasının 

yolu ‘iletişim’ den geçmektedir. İletişim ise bir bil-

ginin, haberin, niyetin ya da durumun ilkel veya 
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gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir 

zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden 

başka bir merkeze ulaştırılması (Korkmaz 1992: 

86)”dır.

Gustave Le Bon’a göre Kit-

lelerin Düşüncelerini Etkileyen 

Etkenler; hayaller, kelimeler, for-

müller, vehimler, hayaller, tec-

rübedir. Zihinleri yönlendiren 

etkenlerin tespit eden sosyal bi-

limciler, egemenler, medya yön-

lendiricileri ve yöneticileri Le 

Bon’a göre şu inandırma araçları-

nı kullanmaktadır: Kalabalıkların 

Önderleri ki, bu daha öncesinde 

Eşik Bekçileri olarak formüle edil-

mişti. Bu kalabalıkların önderleri-

nin hareket ve uygulama araçları 

iddia-tekrar ve sirayet olarak iş-

lemektedir (Le Bon: 2005, s. 87).

Yirminci yüzyılın ikinci ya-

rısından itibaren, kitle medyası, 

uluslararası ilişkilerin kültür ve 

iletişim yönünden incelenmeye 

başlar. Egemen ülkelerin kültürel 

ürünlerinin eşit olmayan alış-ve-

rişini açıklamaya çalışan çok sa-

yıda araştırma yapılır (Armand ve 

Mattelart: 2009, s. 92). 

Peki medya nasıl bir eğitim 

aracıdır? Bu sorunun cevabını 

Georges Friedman çok çarpıcı bir 

şekilde ortaya koymaktadır: “boş 

zamanın ve dolaysız kıskançlığın 

olanca baştan çıkarıcılığıyla ken-

dini gösterdiği televizyon ve si-

nema, resmi eğitim sisteminden 

daha rekabetçi ve tehlikeli bir okuldur. Bu okul, ki-

tapla rekabet eden ve bildiğimiz okulun kendi ölüm 

fermanını imzalamadan görmezden gelemeyeceği 

bir okuldur”. 

Eğitim ve medyanın en önemli ortak noktası her 

ikisinin de çok disiplinli alanlar olmasıdır. Ve var 

oldukları andan itibaren birbirlerini desteklemiş-

lerdir. Çok gerilere gitmeden birkaç örnek vermek 

istiyorum: 1929’da Ulusal Eğitimciler Derneği, bir 

anlamda kitleleri yönlendirme 

anlamına gelen propaganda üze-

rine eleştirel bir rapor yayımlar ve 

eğitimcilerden genç topluluklara 

ulaşabilecek değişik propaganda 

biçimlerine karşı uyanık olmala-

rını ister (Perriault: 2016,s.36). 

Bu uyarıların ardından eğitimci-

ler, gençlerin bağımsız muhake-

me yetisinin gelişimi ve bilginin 

becerikli bir şekilde alımı için 

propagandanın aldatıcı etkilerin-

den korunmaları için teşvik edici 

programlar düzenlemeye başla-

mışlardır. Ancak bu eleştirel ça-

lışmalar 1940’da aniden biter. Bu 

ani bitişte ABD’nin savaşa girme 

olasılığı vardır.

Evet yukarıda da bahsettiğim 

gibi eğitim ve iletişim (Medyalar) 

arasındaki ilişki en çok “etki tar-

tışmaları” çerçevesinde ilerlemiş-

tir. Tabii bugün olduğu gibi tar-

tışma tarihinin başlangıcında da 

medyanın görsel ve işitsel kabili-

yetinin eğitime katkısı ve zararla-

rı arasında gidip gelen düşünür, 

araştırmacı ve eğitimci sayısı az 

değildi. Görsel mesajların önceliği 

üzerine bir deneme öneren Tardy, 

1966’da bu tartışmalara başka bir 

pencere açmıştır. Siyaset, hukuk, 

devlet sistemleri ve ekonomi gibi 

pedagoji alanını da baştan ayağa 

etkileyen kitlesel medyanın varlığı Tardy’nin “ Gör-

sel İmgelerin Pedagojisini” oluşturmaya zorlamıştır. 

Yani öğretilen konuya dair pedagojik yöntemler ve 

zihin arasındaki köprüyü resimleyen araç medya 

olacaktır. Ve bunun için yeni kavramlar üretilecek-

-
-

-

-

-

-
-

-
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Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

tir: 1920’lerin propaganda olgusu yerine 1960’lar-

dan sonra öncelikle kendisini sinema ile var eden 

–görsel işitsel mesajların eğitim mucitleri- ortaya 

çıkacaktır. Tabii bu bilgileri okurken arka planında 

2. Dünya Savaşı zemininde Amerikalı eğitimcilerin 

savaş endüstrisi için ürettikleri “görsel-işitsel eği-

tim” kavramının doğuşunu gözden kaçırmamalıyız.

1960’larla beraber Atlantik’ten Avrupa’ya batı, 

medyadaki formasyon ve medya tarafından sunu-

lan formasyonu dolayıma sokmuştu. Evet sinema 7. 

Sanat ilan edilmiş, televizyon Atlantik’ten başlaya-

rak Avrupa’ya ve oradan Türkiye’den doğuya doğru 

adım adım ilerlemeye başlamış, reklamın bu yığın-

kitle dediğimiz yeni toplum üstündeki büyüsel et-

kisi keşfedilmişti. 

Türkiye ve bazı ülkelerde ilk yıllarda sadece dev-

let televizyonu vardı ve Perrialt’a göre bunun üç iş-

levi vardı: Bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek. 

Bir anlamda kamu hizmeti denilebilecek bu yayın-

lar bugün değerlendirildiğinde, feodal yapıdan kit-

leye dönüşen toplumların eğitimine büyük katkıda 

bulunduğunu kabul etmek gerekir. 

Diğer yandan söz artık yerini erişilebilir görsel 

işitsel eğitime bırakmıştır. “Söz” sadece ağızdan çı-

kan değildir. Aynı zamanda binlerce yıla dayalı halk 

kültürünün bir unsurudur (orality). Gebner, halk 

kültürünün eğitimle ilişkisini ve önemini enfes ifa-

de etmektedir: “Ortak şuurunu biçimlendiren, ne-

yin önemli neyin önemsiz olduğunu ve neyin neyle 

ve ne tür bir ilişkisi olduğunu belirleyen halk kültü-

rünün dokusu artık şimdi tabii bir gelişmenin ürü-

nü olmaktan çok yapay olarak örülmüş bir görüntü 

arz etmektedir.” Bugün eğitim –öğretim kapsamın-

da “neyin önemli neyin önemsiz” olduğunu kim 

söylemektedir. Peki bugün hakim yapılar, kitle kül-

türü vasıtasıyla binlerce yıllık deneyime sahip halk 

kültürünü yıkmak, yaralamak ve dönüştürmek gibi 

bir hedefe sahip midir? Endüstrileşme ve şehirleş-

me öncesi halk kültürü kendiliğinden oluşan, özerk 

bir biçimde ortaya çıkmakta ve insanların yaşamla-

rını ve deneyimlerini yansıtmaktaydı. Bugün kimin 

deneyimini yansıtmakta, kimin ihtiyaçları için çır-

pınmaktadır?

Bugün yeni nesiller için hazırlanan eğitim mo-

dülleri, GÖRSEL-İŞİTSEL olanla desteklenirken, 

sınırsız medyalarla (sosyal, kamu, sinema vs) sörf 

yaptırılırken dikkate alınması gerekenlerin başında 

sunulan materyalin niyeti, çıkarı olabileceğinin göz 

ardı edilmemesidir. Evet alıcının da bir niyeti, arzu-

su, korkusu beklentisi olabilir ama esas olan veri-

cinin niyeti olmalıdır. Ulusal ve uluslararası planda 

eğitimin, kültür endüstrisinin içindeki yeri ve öne-

mi dikkate alınmalıdır. 

Bir öneri de iletişim teknolojisi üretenlere, en-

formasyon teknolojisi mutlaka kamu ve halklar çı-

karına eğitsel bir kullanım içermelidir. 

Son söz ise politikacılara ve sivil toplum kuru-

luşlarına, indirgemeci yaklaşımlardan kaçınmaya 

çalışsam da iletişim bilimlerinin çığır açıcı insanı 

Schiller’in uyarısını zihinlere kazınmalıdır: Sinema 

ve medya araçlarının, Suları bulandırma, Bireyleri 

kandırma, Tüketim ekonomisinin dizginlerini eli-

ne alma gibi fonksiyonları vardır. Eğitim faaliyetle-

ri kapsamında bu fonksiyonlara yani etkilere karşı 

kitlelerin eğitimini korumak sizlere düşmektedir.

-

-

-
-
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T ürk eğitim 

sisteminin en 

önemli sivil pay-

daşı kabul edilen 

Fethullah Gülen 

(FETÖ) mensup-

ları, 15 Temmuz 

2016’da işgalci 

darbe girişimin-

de bulundu. Dar-

beye karşı duran 

ordu mensupları, 

Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Başbakan Yıldırım, TBMM mensupları, 

sokaklara çıkan halk darbe girişimini önledi. Dar-

benin bastırılması sonrasında alınan tedbirler çer-

çevesinde, pek çok özel okul (ilkokul, ortaokul, 

lise, üniversite) kapatıldı, binlerce öğretmen işten 

el çektirildi, örgüte yakın sendikalar ve dernekler 

kapatıldı.

Aralık 2016’da Uluslararası eğitim değerlendir-

me testi olan PISA, üç yılda bir yaptığı test sonuç-

larını açıkladı. PISA testi sonuçlarına göre, Türki-

ye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada 

OECD ortalamasının altında kaldı. 72 ülke ve eko-

nomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci ara-

sında yapılan de-

recelendirmede, 

Türkiye 72 ülke 

arasında 50. sırada 

yer alırken, önceki 

testlere göre per-

formansı geriledi.

O r t a o k u l d a n 

liseye ve liseden 

üniversiteye ge-

çişleri düzenleyen 

sınavlar, Ekim-Ka-

sım 2017’de, ani bir kararla yeniden şekillendirildi. 

YÖK, yeni sistem diye ilan ettiği sınavda bir ay için-

de beş-altı defa revize yaptı. TEOG ve YGS/LYS’deki 

değişikliklerden sonra, eğitim, bir defa daha en çok 

tartışılan konular arasında yerini aldı. Kamuoyu 

araştırma şirketlerinin “halkın gündemi” araştırma-

larında “eğitim” konusu, ekonomi ve terörden son-

ra üçüncü sıraya oturdu. Bu süreçte, “Eğitim sistemi 

sürekli değişiyor, “Her gelen bakan yeni bir sistem 

getiriyor”, “Finlandiya bu işi çözmüş, onları örnek 

alalım”, “Biz bu eğitimi başaramadık” şeklindeki 

cümleler, ekranlarda ve eğitimin konuşulduğu or-

tamlarda sıkça tekrar edildi. 

İYİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN
ELİMİZDE NE VAR?
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Kırk yıl öğretmenlik yaptım. Sınıfa her girişimde mabede girer gibi girdim. (Nurettin Topçu)

Yukarıdaki üç paragrafta, son on beş ayda, ül-

kemizdeki eğitim sistemine dair gelişmelerin bazı-

larını özetledim. Paylaştıklarım, bir ölçüde, eğitim 

sistemimizin ne durumda olduğunu gösterir özel-

liktedir. On beş aylık değil, son on-yirmi yıla dair 

gelişmeleri paylaşsaydım, sanıyorum sayfalarca yaz-

mam gerekirdi. 

Şimdi, daha geriye gidip, bir konuşmayı hatırla-

yalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 

yılında yaptığı bir konuşmada “Eğitim ve kültür 

alanında hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız 

için üzgünüm” dedi. Konuşması özetle şöyleydi. 

“Türkiye’de geçtiğimiz 13 yılda her alanda tarihi 

bir dönüşüme, tarihi bir değişime şahit olduk. Ülke 

olarak önemli mesafeler kat ettik. Ancak iki alanda, 

eğitimde ve kültürde, hedeflediğimiz noktaya gele-

mediğimizi üzülerek söylemek istiyorum. Eğitimde 

altyapıyı güçlendirdik. Eğitimin, öğretimin içeriği 

konusunda, çocuklarımızı medeniyet tasavvurumu-

za uygun şekilde yetiştirme konusunda aynı şeyi 

söyleyemiyorum. Ümitsiz değilim, bunu başaracağı-

mıza inanıyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben-

zer konuşmaları son iki-üç yıl içinde zaman zaman 

yineledi. Benzer itiraflar ve analizler, dindar yazar-

lar, siyasetçiler ile eğitim ve kültür otoritelerince, 

çoktandır yapılıyordu. 

Cumhurbaşkanının, biraz da itiraf babındaki bu 

konuşması, hem eğitim bürokrasisini, hem siyase-

ti hem de eğitim camiasını hareketlendirdi. Tayyip 

Erdoğan o konuşmayı 2015 yılında yapmıştı. Bu-

gün itibariyle, konuşmanın üzerinden yaklaşık iki 

yıl geçti. 2023 yılında, cumhuriyetin ilan edilişinin 

yüzüncü yılına ulaşacağız. Bu arada, devlet ve hü-

kümet, 2023 hedeflerini ilan edeli beş yıldan fazla 

oldu. Hedefler arasında, eğitimde kemiyet ve key-

fiyet yükseltmeye dönük maddeler de yer alıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere pek çok 

kurum, eğitimde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek 

için hazırlık yapıyor.

Kısa özetten sonra sorumuzu masaya koyalım. 

Türkiye, 2023 yolunda ilerlerken, sürekli değişti-

rilerek yazboz tahtasına dönüştürülmeyecek, ihti-

yaçlara cevap verecek, sağlam bir eğitim sistemine 

sahip olabilecek mi? Yazının bundan sonraki bölü-

münde bu sorunun cevabını arayacağım.

Türkiye, 2023 yolunda her yönüyle iyi bir eği-

tim sitemini kurabilecek mi? Sorunun cevabını he-

nüz bilemiyorum ve sağlıklı bir tahminde buluna-

mıyorum. İyi bir eğitim sitemine sahip olmak için 

devlet, hükümet, eğitim bürokrasisi, eğitimin sivil 

ve gönüllü paydaşları ile akademinin sergileyeceği 

performansı ve rehber edineceği felsefeyi zaman 

içinde göreceğiz.

Ancak, iddialı bir içeriğe sahip şu cümleyi rahat-

lıkla kuruyorum: Türkiye olarak, iyi bir eğitim sis-

temi kurmak ve bu eğitim sistemini dünya çapında 

başka milletlerin de yararlanacağı bir model haline 

getirmek için yeterli birikimimiz var. 

Ekim-Kasım 2017 döneminde, katıldığım bazı 

televizyon programları ile farklı illerde verdiğim se-

minerlerde sıkça tekrar ettiğim bu cümleyi kurar-

ken “birikim” ile kastettiklerimi aşağıda maddeler 

halinde anlatacağım. Bu sayacaklarım, aynı zaman-

da, “İyi bir eğitim sistemi kurmak için neyimiz var?” 

sorusunun cevabıdır. 

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tecrübesi: ülke-

mizin farklı okullarında, yıllarını eğitime vermiş, 

saha tecrübesi olan eğitimcilerimiz var. iyi bir eği-

tim sistemi kurmak için saha tecrübesi önemlidir. 

Tecrübeleri, teoriye aktarmak, prensiplere dönüş-

türmek, yeniden kullanılır hale getirmek, akademi, 

bürokrasi ve siyasetin görevidir. Özellikle, Eğitim 

Enstitüsü ve Öğretmen Okulu mezunu olan öğ-

retmenlerin, eğitime dair söyleyecekleri ve bizimle 

paylaşacakları hatıralarından alacağımız dersler çok. 

Dünya Eğitim Tecrübesi: Batıda ve doğudaki 

tüm ülkelerde, geçmişte uygulanan ve halen uygu-

lanmakta olan, başarılı-başarısız eğitim sistemlerin-
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den haberimiz var. Ülkemizdeki akademisyenler, 

enstitüler, eğitim dernekleri, üniversiteler, araştırma 

kuruluşları, dünyadaki eğitim hareketlerini periyo-

dik takip ediyorlar. Dolayısıyla, beşeri tecrübeden 

istifade etmemiz gerekir. 

Osmanlı Eğitim Tecrübesi: Osmanlı Devle-

ti (Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, 

1299-1922) hüküm sürdüğü altı 

yüz yılı aşkın sürede eğitim ala-

nında zirve sayılacak işlere imza 

attı. Üstelik bunu, çok geniş bir 

coğrafyada, farklı kıtalar ve iklim-

lerde başardı. Gerileme ve çöküş 

dönemiyle birlikte, Osmanlı eği-

timinde duraklamalar olmasına 

rağmen, o dönemde dahi, eğitim-

de başarılı modeller ortaya koydu 

ve iyi işler başardı. Osmanlının 

eğitimde uyguladığı modellerin 

daha dikkatlice incelenerek, uy-

gulanabilir ve yeniden üretilebilir 

olanlarının ortaya çıkarılması ge-

rekiyor. Osmanlı eğitim sistemin-

de yapacağımız araştırmalar, bize, 

farklı yeteneklerdeki çocukların 

eğitimi, devlet adamı ve yöneti-

ci yetiştirme eğitimi, vakıflar ve 

hayırseverlerin eğitimdeki yeri 

ve üstlenebileceği roller, eğitim-

de hoca ve kitap takibi, icazet ve 

yaygın staj, sanat eğitimi ve meşk 

gibi konularda, günümüze uyar-

lanabilir bazı yöntemler ve pren-

sipler sağlayacaktır. Bunun yanı 

sıra, hoca-öğrenci ilişkileri ve eği-

timde insanın konumu gibi konu-

larda da bakış açımızı zenginleştirecektir. “Eğitimde 

Osmanlı tecrübesinden nasıl faydalanabiliriz?“ ko-

nusunda çaba gösterirken “Osmanlıda her şey kö-

tüydü, eğitim daha kötüydü, okuma-yazma oranı 

düşüktü.” gibi, basit yorumlardan etkilenmemeniz 

şart. Evet, Osmanlıda eleştireceğimiz çok şey olabi-

lir ama Osmanlı tarihi aynı zamanda, dönemin eği-

tim tarihidir. Elimizde didik etmemiz gereken koca 

bir birikim var. Birkaç örnek vereyim. Osmanlı 

Bursa medreselerinde, oda sayısı kadar öğrenci bu-

lunurdu. Yani, her öğrenciye ait oda vardı. Öğren-

cilere, günde ücretsiz olarak günde iki öğün yemek 

verilir, öğünlerden birinde et yemeği çıkmazsa, öğ-

rencilere “et akçesi” adıyla ödeme yapılırdı. Her öğ-

renciye veya iki-üç öğrenciye 

bir muid (yardımcı hoca, bel-

letmen, mentor, eğitim koçu) 

atanırdı. Osmanlı mektepleri-

nin bazılarının dubarında ya-

zılı olan “Burada hiçbir balık 

uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye 

zorlanmaz…” sözü de müthiş 

bir eğitim yaklaşımıdır. 

Selçuklu Eğitim Tecrü-

besi: Selçukluların kurduğu 

Nizamiye Medreseleri, eği-

tim tarihimizin önemli mo-

dellerindendir. Kurucusu 

Nizâmülmülk’ün adından do-

layı Nizamiye adını alan bu 

medreseler İslam dünyası adı-

na ciddi tehlike oluşturan dö-

nemin siyasi-dini akımlarıyla 

ilmi sahada mücadele etmek 

ve devletin ihtiyaç duyduğu 

kadı, muhtesip, müftü, hatip, 

kâtip gibi görevlileri yetiştir-

mek amacıyla kurulmuştu. 

Nizamiye Medreseleri arasın-

da en ünlüsü Bağdat Nizami-

ye Medresesidir. Ayrıca, Belh, 

Nişabur, Herat, İsfahan, Bas-

ra, Merv, Âmül ve Musul gibi şehirlerde Nizamiye 

Medreseleri kurulmuştu. Nizamiye Medreseleri, 

tarihte, “eğitimde şans ve fırsat eşitliği” sağlayan 

önemli örneklerden biri kabul edilir. Nizamiye 

Medreselerinin yanı sıra, Atabeglik, Küttap, Ahilik 

de, Selçuklu eğitim tecrübesinde incelememiz gere-

ken uygulamalardır.

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
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Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen. Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek… (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Dini Eğitim Tecrübesi: Yukarıda anlattığım Sel-

çuklu ve Osmanlı eğitim tecrübeleri, din dışı olma-

makla birlikte, ayrıca mezheplerin oluşumu süre-

cinde mezhep ekollerinin öncüsü imamların ortaya 

koyduğu ilim-eğitim yaklaşımları, uyguladıkları 

modeller, gelenek haline getirdikleri prensipler de 

eğitim tecrübesi bakımından önemlidir. Özellik-

le usul ilimlerinin oluşumu, mezhep imamlarının 

eğitim ve ders yöntemleri, ders halkaları, cedel 

yöntemleri gibi pek çok uygulama, “Kadim yön-

temlerden nasıl faydalanırız?” şeklindeki bir yakla-

şımı fazlasıyla hak ediyor. Unutmamalıyız ki, dini 

ekoller ve mezheplerin oluşumu aynı zamanda bir 

eğitim-ilim sürecidir.

Peygamber Tecrübesi: İslam’da ilmin önemini 

anlatmaya gerek yok. Belki şunu söylemeye gerek 

var. İnsanı, yaratılışı, değişimi, toplumu, öğrenme-

yi, ilmi konu edinen ayetlerden sağlam bir eğitim 

felsefesi çıkarmak mümkün. Bunu yapanlarımız za-

ten var. Bunun yanı sıra, Hazreti Muhammed Aley-

hisselam Efendimiz, aynı zamanda eğitici, anlatıcı, 

beyan edici, uygulayıcı bir insandı. Bu yönüyle 

“eğitimci” bir kişide olması gereken özellik ve so-

rumluluklara sahipti. Hem peygamber olarak, hem 

Ashab-ı Suffa’yı kuran bir eğitimci olarak onun söz-

lerinden ve modellerinden yararlanmamız gerekir. 

İyi bir eğitim sistemi kuramayışımızın tarihi, si-

yasi, ideolojik, dini bazı gerekçeleri de var. “İyi bir 

eğitim sistemi kurmak için neyimiz eksik?” sorusu-

nun cevabına çalışmalıyız. Bu cevabı, kendi açım-

dan cevaplandırmak isterim ama bu yazının kapsa-

mını aşacağı için başka bir yazıya bırakıyorum. 

Yine de, bu bahiste üç hususun altını kısaca çiz-

mek isterim. Bir: “Eğitim sistemimiz sürekli değişi-

yor, her gelen yeni bakan yeni bir sistem getiriyor” 

şeklindeki görüşe katılmam mümkün değil. Eğitim 

sistemi değişmiyor, o sistem elli-yüz yıldır hemen 

hemen aynı; didaktik, yarışmacı, statik, kalıpçı. 

Bizde “Eğitim sistemi durmadan değişiyor” algısını 

oluşturan, değişen sınavlar ve değişen sınıf geçme 

prosedürleridir. İki: Eğitimimiz, tek başına bir ak-

tör değil; istihdam politikaları, genç işsizlik, köy-

den kente hızlı göç gibi bazı dominant faktörlerin 

etkisi altında. Üç: Eğitim sistemimiz ciddi ideolo-

jik kuşatma altında. Zamanında reddettiğimiz bazı 

ideolojik eğilimleri zaman içinde kabullenerek uy-

gulamaya da başladık. İdeolojilerden kastım; kimi 

zaman Kemalizm, kimi zaman Batıcılık, bazen İs-

lamcılık, bazen de FETÖ tipi eğilimler. 

Nasrettin Hocanın canı helva çekmişti. Ama pa-

rası yoktu. Bakkala gitti, yutkunarak sordu: “Sende 

un var mı?” Bakkal “Var.” diye cevap verdi. Hoca 

sormaya devam etti: “Yağ ile şeker de var mı?” Bak-

kal “Onlar da var.” dedi. Hoca bunun üzerine “Bre 

mübarek, ne duruyorsun öyleyse, helva yapıp yese-

ne!” diye bakkala çıkıştı. 

Evet, bakkalda helva yapacak her malzeme var 

ama ortada helva yoktu. Helva olması için, helva 

malzemelerine sahip birinin helva yapmaya karar 

vermesi gerekir. 

İyi bir eğitim sistemi için tarihi birikimimiz var, 

güncel bilgi var, kadro var, para var, gençlik var. O 

zaman, Türkiye olarak, iyi bir eğitim sistemi kur-

mak ve bu eğitim sistemini dünya çapında başka 

milletlerin de yararlanacağı bir model haline getir-

mek için birikimimizin olduğuna inanalım, biriki-

mi değerlendirelim, enerjimizi doğru kullanalım, 

inandığımızı başaralım. İyi bir eğitim sistemine sa-

hip olmamız, sadece ülkemiz için değil, Ortadoğu, 

Afrika, Balkanlar, Asya için de önemli. Çünkü Tür-

kiye, bölgesinin eğitim ülkesi olma yolunda hızla 

ilerliyor. 
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EĞİTİMDE ZEKA VE AKIL OYUNLARI

O yun, bireyin eğitiminde ve kişiliğinin gelişme-

sinde önemli bir yer tutmaktadır. Eğlenceli bir 

etkinlik olan oyun, bireye ruhsal doyum sağlar, ço-

cukların beden ve moral gelişimine katkıda bulu-

nur. Çocukluk döneminde oyun, çocuğun hayatı, 

dünyayı tanıması, kısaca her şeyidir. Pedagoglar bu 

yüzden “oyun çocuğun en ciddi işidir.” der.

Bu yazımda sizlere kısaca akıl ve zekâ oyunla-

rının eğitimde öneminden bahsedeceğim. Bu tür 

oyunların birey gelişimindeki yeri ve öneminden 

bahsederken daha etkin ve sosyal bireyler yetiştir-

mek için çocukluk döneminde başlayan bilinçli bir 

çalışma ile bireylerin var olan potansiyellerini nasıl 

ortaya çıkartabiliriz onlara değineceğim.

Akıl ve zekâ gelişimine katkıda bulunan oyun-

ların varlığı insanlık tarihi kadar eskidir. Yapılan 

arkeolojik çalışmalarda bulunan oyun motifleri, 

oyunları oynama biçimlerini anlatan kitabeler bize 

bu bilgileri vermektedir. Kimi çevrelerce satrancın 

atası kabul edilen senet oyunu, bilinen tarihi ile 

dört bin yıl eskiye dayanan ur oyunu, günümüzde 

yapılan çalışmalarla bilinirliği daha da artan manga-

la bunlara örnek verilebilir.

Akıl ve zekâ oyunlarının tamamı temelinde bir 

problem barındırır. Problem, bir şeyin olması ge-

rektiği durum ile şu anda olan durum arasındaki 

fark veya olayların şu anda bulunduğu yeri ile on-

ların olmasını istediğimiz yer arasındaki farktır. Ha-

yatın genel akışı da bu şekildedir. İnsan yaşam serü-

veninde problemlere karşı yaklaşımları ile olumlu 

ya da olumsuz yönde bir mesafe alır. Bu gerçekten 

yola çıkarak akıl ve zekâ oyunlarına hayatın kısa 

provası dahi denilebilir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar şunu göstermiş-

tir ki akıl ve zekâ gelişimi için tasarlanan oyunlarla 

zaman geçiren bireylerin analitik düşünme beceri-

lerinde, görsel algılarında, problemlere karşı çözüm 

odaklı yaklaşım biçimlerinde ve sosyal ilişkilerinde 

pozitif yönde fark edilir bir gelişme söz konusudur. 

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışında yapılan bir çalış-

yapppııllllllaan çaallışmalaar

la bbbuuuuunnuu laraa örnek v

AAAAkkkkkıl vve zekâ o

proobbbllllleem m bbarındıır

rekktttiğğğğği i dudurrum ile

fafarrkkkrr vvvvveyaa oolaylarrı

larırırırıınnn oooolmmassını iste

yatttııtınn ggggennell akışı dd

vevevvvv nnninindddde prroblemm

yaya ddda oluummsuz yyö

yooyooyoyyyoyoyoy laallalaa çççççççıııkkaraak akıll 

prrovassı ddahhi denni

Sonn yyılllarda yaa

tirr ki aakıll vve zekââ

zaamann gegeççiren bbi

lerindde,, ggöörsel algg

odddododooodakakakklılıllılı yyyakakkkllalal şım bb

poppopoopopopopopozizizizizizizzzzzzz iiitititititititiiffffffffff f öyöyyyyöyöyöyyyöyy nndndn e farkk

GGeeççtçtç iğiimmiiz yyıllarrd
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Dünyada yeteneksiz insan yoktur. Sadece iyi eğitilmemiş ve iyi yönlendirilmemiş insanlar vardır. (Angle Peartri) 

mada sadece yirmi ders saati akıl ve zekâ oyunları 

ile zaman geçiren çocukların son test puanlarında 

ki gözle görülür artış uygulayıcıları hayrette bırak-

mıştır. Yine ülkemizde yapılan bir çalışmada okul 

öncesi eğitimlerine devam eden çocukların planlı 

ve programlı bir şekilde akıl ve zekâ oyunları oy-

naması temel kabiliyet testi ile değerlendirilmiş ve 

eski sonuçlarına göre yedi ila on bir puan arasında 

pozitif bir artış gözlemlenmiştir. 

Akıl ve zekâ oyunlarının eğitim sistemine en-

tegre edildiği bir uygulama geleceğimiz olan ço-

cukların gelişimine büyük faydalar sağlayacaktır. 

Okul öncesi eğitimde haftada sadece bir saat planlı 

ve programlı akıl ve zekâ oyunları dersi koymak, 

çocuklara eğlendirirken öğrenme fırsatı sunacaktır. 

Aynı sistem ilkokul, ortaokul ve lisede devam eder-

se düşünen üreten beyinlerin sayısı ciddi oranda 

artacak, bu artış ülkemize her alanda pozitif katkı 

sağlayacaktır. Haftada sadece bir saat ayırarak bun-

ları başarmak mümkün. Okullarda sistematik şekil-

de devam edecek bu uygulamalar velileri 

de bilinçlendirecektir. Oyun ve oyun-

cak seçiminde daha duyarlı olan ve-

liler, çocuklarının gelişimine katkı 

sağlayan bu tür akıl ve zekâ oyun-

larını uygun biçimde kullanmaya 

başladıkça aile ortamında çocuk-

ları ile daha verimli zaman geçire-

ceklerdir. Eğitim istendik davranış 

değişikliği geliştirme sürecidir. 

Zorlama çabalar ve zoraki, sevil-

meden yapılan faaliyetler fayda 

yerine zarar getirir. 

Oyunlaştırma ile öğretim gü-

nümüzde sıkça üzerinde durulan 

ve çeşitli uygulama alanları ile ha-

yata geçirilmeye çalışılan önemli bir 

metottur. Akıl ve zekâ oyunları ile eği-

tim-öğretimde birçok kazanım ve değerler 

eğitimi çocuklara daha hızlı ve verimli bir şekil-

de verilebilmektedir. Akademik kazanımların yanı 

sıra değerler eğitimi birey gelişiminde çok önemli 

yer tutmaktadır. İnsan etkileşim içinde düşünen ve 

hayatını toplum içinde toplum kurallarına uyarak 

sağlıklı bir şekilde devam ettiren bir varlıktır. Top-

lum kurallarına ters düşen davranışlar sergilemek 

insanı insani vasıflardan uzaklaştırır, psikolojik bu-

nalımlara iter ve bir süre sonra aykırı davranışlarla 

kendini suç işler halde bulabilir.

Yukarıdaki paragrafta belirttiğim gibi yapılan ça-

lışmalar göstermiştir ki akıl ve zekâ oyunları bireyin 

gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanıla-

bilecek önemli araçlardan biridir. Bu araçlar bilinçli 

ellerde, ne yaptığını bilen kişilerce uygulanırsa eği-

timde harika sonuçlar çıkmasına yardımcı olacak-

tır. Eleştirel düşünebilen, hayal eden, hayallerini 

hayata geçiren özgüveni yerinde nesiller gelecek 

adına bizi umutlandıracak ve en büyük yatırımımız 

olacaktır.
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BOLONYA SÜRECİ VE
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

B olonya süreci Avrupa ül-

keleri başta olmak üzere 

tüm dünyada, uluslar arası dü-

zeyde bir eğitim düzeyi ve bir-

liği oluşturma çabasıdır. 1998 

yılında Fransa, İtalya, Almanya 

ve İngiltere Eğitim Bakanları’nın 

Sorbonne’da gerçekleştirdikleri 

toplantı sonrasında yayımlanan 

Sorbonne Bildirgesi ile ortaya 

çıkmıştır. Bu Bildirgede ilk defa 

olarak Avrupa’da ortak bir yük-

seköğretim alanı yaratma fik-

ri geliştirilmiştir. 1999 yılında 

İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen ve 29 Av-

rupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu Bakanla-

rının imza attıkları Bologna Bildirgesi’yle Bologna 

Süreci resmen başlamıştır.1 129 ülke de gözlem ve 

izleme konferansları ile denenmiş ve 2010 yılında 

da bu sistemin amaç edindiği işlevine ulaşmış ol-

ması hedeflenmiştir. Ülkemiz bu sürece 2001 yılın-

da dâhil olmuştur. Şuan 49 ülkede faaliyet gösteren 

devlet ve vakıf üniversitelerinin hemen hemen hep-

sinde uygulanmaya devam etmektedir. Peki, Bolon-

ya süreci tam olarak nedir? Bu sürecin uygulanma-

sında ulaşılmak istenen hedefler yeterli midir? Bu 

süreç Türkiye’deki eğitim sistemimizi ileriye taşır 

mı? Türkiye’de tarihsel süreçten bu yana var olan 

eğitim sistemimiz tek başına yeterli mi ve aslında 

Bolonya şartlarını taşıyor mu?

Ülkemizde 1974 yılından 

önce lisans eğitimi ile ilgili bir 

ortak sınav bulunmamaktaydı. 

Tüm adaylar başvurmak istediği 

üniversitenin mesleki bölüm-

lere ayrılmış olan hususi sınav-

larına girmekteydi. Daha sonra 

“Üniversitelerarası Kurul” 

1974 yılında artık tüm üniver-

sitelere girişin merkezi bir sınav 

ile yapılmasına karar vermiştir. 

Alınan bu kararla birlikte aynı 

yıl “Üniversitelerarası Öğ-

renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)” 

kurulmuştur. 1981 yılına kadar bu kurul hizmet 

vermiştir. 1981 yılından sonra kanunla bu kurul 

YÖK’e bağlanarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Tarihsel süreç içinde sınav sistemi, aşama sayı-

sı, soru sayısı, soru hazırlamakla görevli komisyon 

yapısı şartları ve yapıları bakımından zaman zaman 

değişikliklere uğrasa da, tek merkezden tüm fakül-

telere öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi değiş-

memiştir. Bolonya sürecinin eğitim sistemimize bu 

anlamda bir katkısı bulunamamaktadır. Ancak bu 

konuda da yenilikçi bir adım atılması gerekmek-

tedir. Adayları bölümlerine, yeteneklerine ve ilgi 

alanlarına göre haiz oldukları konularla alakalı ayrı 

ayrı sınav sisteminden geçirmek en doğrusudur 

diye düşünmekteyiz. Bu konuda 1974 yılındaki sis-
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temin daha doğru olduğunu ancak bu sisteme şöyle 

bir katkı yapılabileceği kanısındayız. Sınavlar yine 

tek merkezden olmalı ancak; her bölümün girmesi 

gereken sınavın kitapçıkları ayrı olmalıdır. Örne-

ğin; hukuk fakültesi mezunları hakimlik ve savcılık 

sınavlarına girdiğinde Adli ve İdari Hakimlik kitap-

ları nasıl ki ayrı dağıtılıyor ve genel-kültür ve yete-

nek testi olan ortak kitapçık ortak dağıtılarak her 

puan sistemi ayrı hesaplanıyorsa böyle bir sistem 

üniversiteye giriş için de getirilebilir.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Bolonya sürecinin 

bu manada bir katkısı olmasa da dolaylı yollardan 

bu konuya da etkileri bulunmaktadır. Çünkü bi-

razdan aşağıda bahsedeceğimiz Bolonya sürecinde 

üniversitelerden beklenen hizmet ve sistem tipin-

de bulunması gereken hususlar en azından verilen 

eğitimin yeterliliğinin ve kalitesinin ölçülmesini 

sağlıyor. Böylece mezun verilecek meslek adayının 

ne kadar kalifiye olup olmadığını mezun olduğu 

üniversitenin uluslar arası ve yurtiçindeki eğitim 

güvencesinden de anlayabileceğiz. Bu anlamda Bo-

lonya sürecinin işverenler açısından da çok önemli 

etkileri olduğunu görmekteyiz.

2

• Üniversitenin verdiği eğitimin katkılarını ve 

program yeterliliklerini önceden yayınlaması ve 

böylece verdiği eğitimin arkasında durması.

• Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir yükseköğre-

tim diploma dereceleri oluşturmak,

• Hangi derslerin hangi kredilerle verileceği ve 

uluslar arası alandaki standartları sağlayarak eği-

timde birliği sağlamak,

• Ders veren öğretim görevlilerinin verdiği tüm 

eğitimi içerikleriyle raporlaması ve sınavları ge-

rekçelendirmesi ile şeffaflığı sağlamak,

• Tüm fakülteler için oluşturulan yönetim ve da-

nışma kurulu ile bu sürece uyumluluğun kont-

rolünün sağlanması,

• Erasmus ve Farabi gibi yurtdışı yurtiçi eğitim 

programları ile üniversiteler arası öğrenci ve öğ-

retim görevlisi hareketliliğini sağlamak,

• Her fakülteye bir temsilci öğretim üyesi seçerek 

sürecin takip edilmesini ve yıl sonu raporlama-

nın yapılmasını sağlamak,

• AKTS adı verilen Avrupa Kredi Transfer ve Bi-

riktirme Sistemi ile verilen eğitimin kredilerinin 

denkleştirilmesi yolu ile üniversitelerde verilen 

eğitimin tanınmasını sağlayarak yukarıda bah-

settiğimiz gibi öğrenci ve öğretim görevlilerinin 

hareket alanını genişletir.

• Eğitim sisteminin üç dereceli sistemde ilerleme-

sini sağlar. Lisans, yüksek lisans ve doktora şek-

linde uzmanlaşmayı hedefler. Bunlar arasında 

dikey geçişi sağlamak için derslerin standardını 

oluşturur.

Bolonya süreci ülkemizde şuan 138 üniversite’de 

uygulanmaktadır.3 Ancak Yükseköğretim Kurulu 

Koordinatörlüğünce tüm üniversitelere ulaşmayı 

hedeflemektedir. Bolonya sürecinin hangi ülkelerde 

uygulandığı Tablo 1’de4 gösterilmiştir.

SCOTT,Peter, “EUA Bologna Handbook”, King-

ston Univesity,/UK, 2006.

Bolonya süreci’nin eğitimdeki bir diğer etkin 

yanı ise uygulama, teori ve pratikler olmak üzere 

ayrı ayrı kredilendirme sistemi yapması ve derslerin 

buna göre verilmesini zorunlu tutmasıdır. Hukuk 

fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakülte-

si gibi bölümlerin elbette ki teoride ve pratikte uy-

gulama tarzlarında ciddi farklılıklar vardır ve bun-

larla alakalı becerilerin de ölçülmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle Bolonya süreci bu anlamda da gelişime 

kapı açmaktadır.
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Sistem sadece öğrenciyi geliştirmekle kalmıyor, 

öğretim görevlisinin de kendini geliştirmesi için 

imkân sağlıyor. Öğretim görevlilerinin de kendile-

rini geliştirmeye teşvik ediyor. Bunu nasıl mı yapı-

yor? Öğrenciler her dönem sonu hazırlanmış anket 

listesi ile öğretim kadrosundaki üyelerin yeterlilik-

leri hakkında oylama yapıyor. Her yılı bu oylama 

sonuçları yönetim kadrosuna bildiriliyor. Öğretim 

üyeleri ile eksikler ve yenilikler hususunda görüş-

meler yapılarak eksiklikler giderilmeye ve daha iyi-

ye ulaştırılmaya çalışılıyor. Yine yukarıda bahsetti-

ğimiz gibi öğretim üyelerine de üniversiteler arası 

değişim imkanı sağlayarak araştırmada ve geliştir-

mede hareketlilik imkanları sağlamaktadır. Buna 

da başta Erasmus olmak üzere Sokrates ve Farabi 

programları örnek verilebilir.

Bu süreci uygulayan ve başvuran üniversitelere 

her yıl Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Ulusal 

Ajanstan uzmanlar gider. Uzmanlar gerekli kontrol-

leri ve denetimleri sağladıktan sonra yeterli gördük-

leri Üniversitelerin isimlerini dosyaları ile birlikte 

Avrupa Komisyonu’na iletir ve Üniversite’nin bu sü-

reci uygulamada başarılı olup olmadığına dair nihai 

kararı komisyon verir. Layık görülen üniversite’ye 

AKTS Etiketi(ECTS Label) verilir. Bu da üniver-

sitenin diğer üniversiteler arasındaki kalitesini ve 

güvenilirliğini ortaya koymuş sayılır. Her yıl diğer 

devletlerin ve Türkiye’nin sonuçlarını takip etmek 

istiyorsak “https://www.ehea.info/pid34135/accueil.

html “ linkinden Bolonya sürecinin merkezi sayfa-

sını izleyerek sonuçlara ulaşabiliriz.

Özet olarak bu süreç eğitimde birliği ve tek tip 

uygulamayı getirme amacını taşırken en iyi eğitimi 

vermek için de eğitimde rekabeti de ortaya koy-

maktadır. Bu süreç; üniversiteler arasında en eğiti-

mi kim veriyor sorusunun cevabını ortaya koymak 

için öğretim üyesinden rektör’e kadar herkesi sefer-

ber eden bir süreçtir diyebiliriz.

Ancak bu sistemin bilimsel de olsa her mesleki 

alana uygulanabileceğini düşünmüyorum. Örneğin 

dünya üzerinde en çok uygulanan iki tür hukuk sis-

temi bulunmaktadır: Anglosakson Hukuk Sistemi 

ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemi. Ancak her ülkenin 

iktibas edip kendi kültürü ile bağdaştırarak revize 

ettiği veya sadece kendi oluşturduğu kanunları ile 

kurduğu kendine ait bir hukuk sistemi olabilir. Bu-

nun en büyük örneği Türk hukuk sistemidir. Do-

layısıyla hukuk aynı zamanda toplumu doğrudan 

ilgilendirdiği için o toplumun kültüründen bağım-

sız bir şekilde uygulanması güçtür. Bu nedenlerle 

tek tip bir eğitim oluşturmaya çalışan Bolonya süre-

ci bu soruya cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. 

Çünkü hepimizin bildiği üzere dünya üzerinde uy-

gulanacak tek tip bir hukuk sistemi yoktur ve oluş-

turulması dahi ütopyadır. Dolayısıyla bu sistem bir 

hukukçuyu tek tip eğitim sistemi ile yetiştiremez. 

Sadece temel ve ortak derslerin oluşturulmasını 

sağlayabilir.

Ancak şu katkısı da göz ardı edilemez bir ger-

çektir ki; bu sistem sayesinde öğrenciler mezun 

olduktan sonra Avrupa ülkeleri arasında yüksek li-

sans ve doktora yaparken başarıyla tamamladıkları 

derslerin yeni sisteme tanıtılması ve kalan kredile-

rinin kolaylıkla hesaplanması kolaylaşıyor. Bu saye-

de uzmanlaşma için ihtiyaç duyulan süre kısalıyor. 

Böylece hem zamandan tasarruf ediliyor hem de iş 

ve ekonomi dünyasına kısa sürede kalifiye adaylar 

yetiştirilmesi sağlanıyor. Eğitim sistemimizin sağ-

lamlaştırılmış bir temelde olumlu gelişmelerle yük-

selmesi ve daha iyiye doğru geliştirilmesi dilekle-

rimle…
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Öğretmenin etkisi sonsuzdur. Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez.( Henry B. Adams)

“Ey inananlar!Allah 

için adaleti yerine getir-

mede, adalet ve dürüst-

lüğün tanıkları olarak, 

adaleti gerçekleştirenler-

den olun/adaleti yerine 

getirmede örnek olun.

Bir topluluğun çirkinlik 

ve kötülüğü/bir topluluğa 

olan kininiz sizi adaletli 

davranmaktan alıkoyma-

sın.Adaletli olun/adil davranın.Allah’ı dinleyin.” 

(MAİDE,8)

Ü lkemizdeki hukuk eğitimi, Allah’ın birçok 

ayetinde emrettiği ve insan olmanın erdem-

lerinden olan “adaletli olma” düsturunu öğrencilere 

benimsetmekte nerede? Hukuk fakültesi mezunları-

nın yaşadığı zorluklara ve hukuk eğitiminin “herkes 

okuyabilsin “ seviyesine indirilmesine bakıldığında, 

konuşulması elzem hale geldiği görülecek husus...

Hukuk eğitimi, bir ülkede adalet anlayışının 

oluşturulması, bunu sağlayacak yetkinlikte bireyle-

rin yetiştirilmesi için en önemli ve etkili araç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Hukukun ve adalet anlayışı-

nın toplumun her kesimine hakim olması gerektiği 

gerçeğinin mihmandarları, bu mesleği tercih etmiş 

olan hukukçulardır. Toplumda hukuk bilincinin 

oluşması, hakka saygı ve 

hoşgörü anlayışının ge-

lişmesi, nitelikli hukuk-

çularla hayat bulacaktır. 

Toplumda hukuk bilinci-

nin yerleşmesi ve hukuk 

devletinin adalet idesiyle 

yoğrularak yaşama geçiri-

lebilmesi için ise nitelikli 

bir hukuk eğitiminin var-

lığı şarttır.

Hukuk eğitiminin niteliğinin, toplumun gele-

ceğini etkilediği herkes tarafından bilinen bir hu-

sustur. Bu gerçekliğe rağmen ülkemizdeki hukuk 

eğitimi toplumun hukukçudan beklentilerini kar-

şılamaya elverişli değildir. Hukuk eğitimde yaşanan 

sorunlara, adeta “her isteyen hukuk okuyabilsin!” 

amacını gerçekleştirmek için kurulmuş yeni hukuk 

fakülteleri eklenmiştir. 

Hukuk fakültelerinde uygulanan eğitim, dura-

ğan ve anlatıma dayalı bir eğitimdir. 4 yıl boyunca 

uygulamaya dair hiçbir şey gösterilmeden “doktrin 

ezberi” ile hukuk eğitimini tamamlayan hukuk öğ-

rencileri, staj dönemine başladığında bocalamakta-

dır. Bu yüzden hukuk eğitiminin uygulama ile bağ-

lantılı olarak yürütülmesi gerekmektedir. Sadece 

teori öğretilen bir hukuk öğrencisi, mesleki gerçek-

TÜRKİYE’DE HUKUK EĞİTİMİNİN 

SORUNLARINA DAİR BİR LAHZA
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lerden uzak kalmaktadır. Hukuk fakültesi öğrenci-

leri, hukuki uyuşmazlıklarda nasıl başa çıkabileceği, 

adliyelerde karşılaşabileceği gerçekler öğretilmeden 

mezun olmaktadır. Hukuk eğitimi alan öğrenciler, 

mezuniyet sonrasında hukukçu olarak yüklenecek-

leri görevlerin ayrıntılarına öğrencilik süresinde va-

kıf olmalıdır.

Hukukçuların, toplum yaşamının merkezinde 

yer alma ve bütün faliyetlerin doğru yürütülmesin-

de denetim mekanizması olma görevini üstlenebil-

meleri, hukuk eğitiminin ihtiyaçlara uygun veril-

mesi ile mümkündür. Hukuk eğitiminde yaşanan 

aksaklıklar ve sorunlar, toplumu doğrudan etkile-

mekte ve telafisi imkansız sorunlara yol açmaktadır. 

Hukuk eğitiminin eksik ve hatalı verilmesi, yargı-

lama faaliyetlerinin ve adalet anlayışının derinden 

yara alması anlamına gelmektedir.

Hukuk fakültelerindeki eğitimin başlıca eksik-

liği, hukuk kurallarını öğretmeye odaklanıp, vic-

danın ve adaletin kuraldan önce geldiği anlayışını 

benimsetmeyi ıskalamasıdır. Fakültelerde adalet 

anlayışı, hak yememenin ve doğru olandan asla ta-

viz vermemenin önemi daha çok anlatılmalıdır.

“Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet 

kopsun.” (Freud)

Freud’un , bu sözünde vurguladığı adalet anlayı-

şının, fakülte sıralarında öğrencilere benimsetilmesi 

gerekmektedir. Adalet anlayışı ile harmanlanarak 

verilen teori eğitimi, uygulama ile paralel yürütü-

lerek, alanına hakim hukukçular yetiştirilmelidir. 

Hukuk fakültesi mezunlarının ortaya koyacakları 

hukuk mücadelesi ve adalet anlayışını hayata geçir-

mede yerine getirecekleri misyon, toplumda hukuk 

bilincinin oluşmasında temel etmendir. Hukuk fa-

kültesinden mezun olanların dışarıda yapacakla-

rı her türlü yargısal faaliyet, toplumun hukuka ve 

adalete olan inancına yön verecektir.Miili birlik ve 

beraberliğinin güçlü bir şekilde sağlanabilmesinin 

yolu, toplumun adalete olan inancının sağlam ol-

masından geçmektedir. Bu şekilde olmadığı takdir-

de toplumdaki “yalancı avukat”, “Hukuk bilmez ha-

kim”, “Batsın böyle adalet” serzenişleri var olmaya 

devam edecektir.

Hukuk eğitimine hak ettiği değerin verildiği, 

Sadece “hukukçu” olma yetkinliğine sahip in-

sanların hukuk okuyabildiği,

Sınav derecesi 200.000’lerde olan insanların 

mesleki saygınlığı “Parasını verdim okudum.” sevi-

yesine indiremediği,

Uygulamanın teori ile harmanlandığı, ADALET 

anlayışının, VİCDAN sahibi olmanın öneminin öğ-

rencilerin iliklerine kadar işletildiği ve bu şekilde 

yetişen hukukçuların topluma “GÜVEN” verdiği 

bir sisteme hasretle...

-

-
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Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN
DİRENME SUÇU

G örevi yaptırmamak için direnme suçu, Türk 

Ceza Kanunu’nun ‘‘özel hükümler’’ başlıklı 

ikinci kitabının, dördüncü kısmının, ‘‘kamu idare-

sinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar’’ baş-

lıklı birinci bölümünde yer alan 265. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

Bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin 

görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya 

tehdit kullanılması gerekmektedir. 

Cebir, kamu görevlisine karşı fiziki güç kulla-

nılmasıdır. Cebrin sınırı, basit kasten yaralamadır 

(m.86/1). Kasten yaralamanın neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış hallerine sebebiyet verilirse (m.87), fail 

ayrıca bu suçtan da cezalandırılır (m.265/5). Tehdit 

ise, istenilenin (görevin icra edilmemesi) yapılma-

ması kaydına bağlı olarak ileride gerçekleştirilecek 

ağır ve haksız bir zararın kamu görevlisine bildiril-

mesidir. Cebir veya tehdit ile direnmenin aleni ol-

ması şart değildir.1

Tehdit unsuru bakımından eylemin TCK’nın 

106. maddesi kapsamında olması gerekmektedir. 

Kamu görevlisine karşı kamu görevinin icrasına 

engel olmak kastıyla TCK’nın 106. maddesi kapsa-

mında yapılan her türlü eylem görevi yaptırmamak 

için direnme suçunu teşkil edecektir. 

Cebir unsuru bakımından ise suçun oluşma-

sı için eylemin ulaşması gereken boyut kanunun 

madde gerekçesinde açıklanmıştır. Kanunun mad-

de gerekçesi, ‘‘…Bu suçun oluşması için kullanılan 

cebrin kasten yaralama suçunun temel şekli veya 

daha az cezayı gerektiren hali kapsamında değer-

lendirilebilecek boyutta olması gerekir…’’ şeklinde-

dir.  

Uygulamada görevi yaptırmamak için direnme 

suçunun oluşabilmesi bakımından suçun unsuru 

olan cebirin boyutunun ne olması gerektiğinin tam 

olarak istikrara kavuştuğu söylenemez. Şöyle ki 

kasten yaralama boyutuna varmayan ittirme, tutma 

gibi eylemlerin de direnme suçunu oluşturabilece-

ği, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından kabul edile-

gelmiştir. Buna karşın Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 

aksi yöndeki görüşü, yani kasten yaralama boyutu-

na varmayan bir eylemin görevi yaptırmamak için 

direnme suçunu da oluşturmayacağını, kabul ettiği 

şeklinde yorumlanabilecek yakın tarihli bir kararı 

da mevcuttur.2

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bu konuda vermiş 

olduğu kararı isabetli bulmuyorum.

Yukarıda bahsedilen, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 

2013/6406 E., 2014/10641 K. ve 10.11.2014 T. 

sayılı kararı, ‘‘…05/08/2007 tarihli olay tutanağı, 

müşteki beyanları ve tüm dosya kapsamına göre; 

sanığın, sadece polis memuru C.S.’nın yakasını tut-

mak suretiyle direndiği anlaşılmakla,...’’3 şeklinde,
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Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2015/18953 E., 

2015/1079 K. ve 06.05.2015 T. sayılı kararı ise, 

‘‘TCK’nın 265. maddesinde “görevi yaptırmamak 

için direnme” başlığıyla “seçenekli hareketli” ve 

“amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen ve görevin yapıl-

masını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı 

gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; ha-

reketin icra vasıtalarının “cebir veya tehdit” şeklin-

deki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörül-

düğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif 

direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz 

önüne alındığında, sanığın olay günü, arkadaşının 

bir kavgada yaralandığını görmesi üzerine diğer ta-

rafa vurmak isterken kendisini engellemek isteyen 

katılan polis memurlarını iteklemesi biçimindeki 

eyleminde, tutanak içeriği, katılanların beyanları ile 

katılanlar hakkında adli rapor düzenlenmemiş ol-

masından, kamu görevlisine görevini yaptırmamak 

için gerçekleştirilen cebir veya tehdit eyleminde bu-

lunulduğunun anlaşılamaması karşısında, direnme 

suçunda aranan cebir veya tehdit unsurlarının ne 

şekilde gerçekleştiği kanıtlara dayalı olarak tartışılıp 

gösterilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerek-

çeyle mahkumiyet kararı verilmesi’’4 şeklindedir. 

Yukarıda belirtilmiş olduğu üzere her ne kadar 

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kasten yaralama boyu-

tuna varmayan ittirme, tutma gibi eylemlerin de di-

renme suçunu oluşturacağına ilişkin kararı mevcut 

olsa da Yargıtay’ın yerleşik kararlarına, doktrine ve 

kanunun madde gerekçesine göre görevi yaptırma-

mak için direnme suçunun oluşabilmesi için cebrin 

sınırı, kasten yaralama suçunun temel şekli veya 

daha az cezayı gerektiren hâli kapsamında olmalı-

dır.

Buna ilişkin Yargıtay 23. Ceza Dairesi’nin 

2015/15028 E., 2015/6439 K. ve 11.11.2015 T. sa-

yılı kararı, ‘‘Görevi yaptırmamak için direnme suçu, 

seçimlik hareketli bir suç olup kamu görevlisinin 

görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve 

tehdit kullanılması ile oluşabilecektir. Cebir, kamu 
görevlisine karşı fiziki güç kullanılmasıdır. Ceb-
rin sınırı, kasten yaralama suçunun temel şekli 
veya daha az cezayı gerektiren hâli kapsamında 
olmalıdır. Bu ilkeler ışığında somut olay incelen-

diğinde; sanığın görevlilere karşı ne şekilde diren-

diği ve görevi yaptırmamak için direnme suçunun 

unsuru olan cebir ve/veya tehdit eyleminin olayda 

ne şekilde gerçekleştiği belirtilip buna ilişkin de-

liller açıkça tartışılmadan, “olay yerinde zabıta gö-

revlilerine mukavemet ederek” şeklindeki soyut bir 

anlatımla yetinilerek, sanık hakkında yazılı şekilde 

mahkumiyetine karar verilmesi’’5 şeklindedir. 

Bir olayda cebir veya tehdit unsurlarından biri 

yer almazsa görevi yaptırmamak için direnme suçu 

oluşmayacaktır. Cebir veya tehdit unsurunun bu-

lunmadığı bir olayda suçun oluşmayacağını gös-

teren Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 2006/10033 E., 

2007/2516 K. ve 21.02.2007 T. sayılı kararı, ‘‘İddia, 

savunma, iş yeri arama ve yakalama tutanağı içeriği 

ile mümzi tanıkların beyanlarına göre, sanığın gü-

venlik görevlisi olarak çalıştığı Liman Restaurant’a 

arama yapmaya gelen polis memurlarının yabancı 

uyruklu bayanları karakola götürmek istedikleri 

sırada “siz bu bayanları götüremezsiniz” şeklinde 

söz söylemekten ibaret eyleminde 5237 sayılı TCK.

nun  265. maddesinde düzenlenen görevi yaptır-

mamak için direnme suçunun “cebir veya tehdit” 

unsuru bulunmadığı gibi 765 sayılı TCK.nun 260.

maddesinde düzenlenen suçun “nüfuz ve müessir 

kuvvet sarfetme” unsurları da gerçekleşmediğine 

göre atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mah-

kumiyetine karar verilmesi’’6 şeklindedir. 

Yine cebir veya tehdit unsurlarının yer almadığı, 

bu unsurlar dışında farklı unsurların (mesela ha-

karet) yer aldığı olaylarda görevi yaptırmamak için 

direnme suçu değil ancak ilgili unsurun karşıladığı 

suç oluşacaktır. 

Buna ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 

2013/14091 E., 2015/1028 K. ve 15.01.2015 T. sa-

yılı kararı, ‘‘5237 sayılı TCK’nın 265. maddesinde 

“görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla “seçe-

nekli hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen 

ve  görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu 

görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan 

suç tipinde; hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki 

icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve 

belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif  diren-
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Bilim ve sanat iltifat görmediği ülkeyi terk eder. (İbni-i Sina)

me fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne 

alındığında; olay tarihinde, kasten yaralamaya dair 

şikayet sebebiyle sanığın da bulunduğu kafeye gi-

den müşteki polis memurlarının, şikayete konu ola-

ya karışan tarafları karakola davet etmeleri üzerine, 

buna karşı çıkan sanığın sinkaflı sözler dışında söy-

lediği kabul edilen “Benim partimi kimse bozamaz. 

Bu partiyi ben düzenliyorum. Ne beni alabilirsiniz 

ne de başkasını, buradan adam mı alacaksınız” şek-

lindeki sözlerde,  direnme  suçunun yasal unsurla-

rından olan tehdit öğesinin oluşmadığı, eylemin kül 

halinde sadece hakaret niteliğinde olduğu ve bera-

eti gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde bu suçtan 

da mahkumiyet kararı verilmesi’’7 şeklindedir.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun olu-

şabilmesi için, cebir veya tehdidin kamu görevlisine 

karşı göreve başlanmadan, başlandığı sırada veya 

görevin icra edildiği sırada yapılması gerekir. Bu iti-

barla, görevin yapılmasından sonra gerçekleştirilen 

cebir veya tehdit 265. maddeye uyan suçu değil, 

fiilin niteliğine göre kasten yaralama (m.86) veya 

tehdit (m.106) suçunu oluşturur.8

Buna ilişkin kamu görevlisine görevin icra 

edilmediği esnada yapılan tehdidin görevi yaptır-

mamak için direnme suçunu değil tehdit suçunu 

oluşturacağını gösteren Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 

2006/7346 E., 2007/947 K. ve 31.01.2007 T. sayılı 

kararı, ‘‘Sanığın devriye görevi yapan yakınıcıların 

aracının önünü kesip, üzerindeki bıçağı çekerek 

“ben hayatımdan bezdim sizi de öldüreceğim” de-

mekten ibaret eyleminde, yakınıcıların sanığa karşı 

eylemleri olmadığı ve görevleriyle de ilgili bir işlem 

yapmadıklarının anlaşılması karşısında, görevliye 

direnme suçunun öğelerinin oluşmadığı ve eylemin 

görevliyi silahla tehdit suçunu oluşturacağı gözetil-

meden, görevliye etkin direnme suçundan hüküm-

lülük kararı verilmesi’’9 şeklindedir.

765 sayılı eski TCK’da görevi yaptırmamak için 

direnme suçu söz konusu kanunun 258. maddesin-

de ‘‘Memura Aktif Mukavemet’’ ve 260. maddesinde 

‘‘Memura Pasif Mukavemet’’ olarak düzenlenmek-

teydi. 5237 sayılı TCK ile birlikte eski TCK’nın 260. 

maddesinde düzenlenen ve ‘‘pasif direnme olarak’’ 

nitelendirilen eylemler suç olmaktan çıkarılmıştır. 

Cebir veya tehdide başvurmadan, görevi engel-

lemeye yönelik pasif direnme hareketleri, örneğin 

haciz işlemi yapmak için gelen icra memuruna cebir 

veya tehdit kullanılmaksızın sadece kapının açılma-

ması, polis memuru tarafından karakola götürül-

mek istenilen kişinin kendini yere atmak, kaçmak 

biçimindeki pasif direnme hareketleri 265. madde 

kapsamına girmez.10

Buna ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 

2013/12363 E., 2015/1212 K. ve 19.01.2015 T. 

sayılı kararı, ‘‘TCK’nın 265. maddesinde “göre-

vi yaptırmamak  için direnme” başlığıyla “seçenek-

li hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen 

ve  görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu 

görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan 

suç tipinde; hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki 

icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve 

belirtilen tipik hareketleri içermeyen  pasif  diren-

me fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne 

alınarak; 25.11.2011 tarihli olay tutanağında bu sa-

nığın cebir ve tehdit içeren herhangi bir fiilinden 

söz edilmediği, müştekilerin aşamalarda alınan ay-

rıntılı beyanlarında da S.’in sadece eve girilmesine 

engel olmak istediğini belirtmeleri karşısında un-

surları oluşmayan suçtan beraeti yerine oluşa uy-

gun düşmeyen, yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde 

mahkumiyet kararı verilmesi’’11 şeklindedir.

Suçun faili herkes olabilirken, suçun mağduru 

kamu görevlisidir. Kamu görevlisi, TCK’nın 6/1-

c maddesinde, ‘‘kamusal faaliyetin yürütülmesine 
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atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir su-

rette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi’’ 

olarak tanımlanmıştır.

Görevi yaptırmamak için direnme kamu görev-

lisinin görevini yapmasını engellemek için gerçek-

leşeceğinden suç ancak kamu görevlisinin, ilgili 

konuda vazifeli olması halinde oluşabilir. Yani va-

zifesi ile ilgisi olmayan kamu görevlisine karşı cebir 

veya tehdit kullanılması halinde bu suç değil şartlar 

mevcut ise cebir suçu veya tehdit suçu oluşacaktır.12

Görevi yaptırmamak için direnme suçu kasten 

işlenebilen bir suçtur. Sırf hareket suçu olan görevi 

yaptırmamak için direnme suçuna teşebbüs, iştirak 

ve içtima mümkündür. 

Suçun cezası TCK’nın 265/1. maddesinde, altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiş-

tir. 

Suçun nitelikli halleride TCK’nın 265. maddesi-

nin, 2,3 ve 4 üncü fıkralarında düzenlenmiştir. Su-

çun nitelikli halleri aşağıdaki şekildedir. 

- Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı 

işlenmesi (TCK m. 265/2)

Yargı görevi yapan kişiler TCK’nın 6/1-d madde-

sinde, ‘‘yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî 

mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet sav-

cısı ve avukatlar’’ olarak tanımlanmıştır. Bu fıkranın 

uygulanması için failin yargı görevi yapanlara cebir 

veya tehdit kullanarak görevlerini yaptırmaması ge-

rekir. 

Suçun bu fıkra kapsamına girmesi halinde faile 

verilecek ceza 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. 

- Suçun kişinin kendisini tanınmayacak 

bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi 

tarafından birlikte işlenmesi (TCK m. 265/3)

En az iki kişinin birlikte işlemesi, bu iki kişinin 

suç ortağı olarak hareket etmesi hali ağırlatıcı neden 

sayılmıştır. İştirakin müşterek fail olarak, yani icra 

hareketlerinin birlikte yapılması suretiyle gerçekleş-

miş olması gerekmektedir. O nedenle, azmettiren 

veya yardım eden faillerin sayısı nitelikli suç bakı-

mından hesaba katılmayacaktır. Birlikte işleyenler 

en geç suçu birlikte işlerken iştirak iradesiyle hare-

ket etmelidirler.13

Suçun bu fıkra kapsamına girmesi halinde faile 

verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

- Suçun, silahla ya da var olan veya var sa-

yılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu 

güçten yararlanılarak işlenmesi (TCK m. 265/4)

Suçun bu fıkra kapsamına girmesi halinde faile 

verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun iş-

lenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi duru-

munda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hü-

kümler uygulanır. (TCK m.265/5)

Görevi yaptırmamak için direnme suçu şikayete 

tabi olmayıp, re’sen soruşturmaya tabidir. Bu suç-

tan dolayı açılan davalarda görevli mahkeme Asliye 

Ceza Mahkemesi’dir.

Görevi yaptırmamak için direnme suçu bazı 

kesimler tarafından memura mukavemet olarakta 

tanımlanmaktadır. Bu suçun uygulamada özellik-

le haciz işlemlerinde kamu görevlilerine ve kolluk 

kuvvetlerinin işlemlerinde kolluk kuvvetlerine kar-

şı işlendiğine sık sık şahit olmaktayız. 

Uygulamada Yerel Mahkemelerce fail tarafından 

gerçekleştirilen eylemlerin suç için aranan cebir 

veya tehdit boyutuna ulaşıp ulaşmadığının yeterin-

ce tartışılmadan ve bu nitelendirmenin doğru bir 

şekilde yapılmadan hatalı bir şekilde kararlar veril-

diğini görmekteyiz. 
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Eylemin suç için aranan cebir veya tehdit bo-

yutuna ulaşıp ulaşmadığı tartışılmadan verilen ka-

rarların hatalı olduğunu belirten Yargıtay kararları 

aşağıdadır. 

Buna ilişkin Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 

2015/20662 E., 2016/19410 K. ve 19.12.2016 

T. sayılı kararı, ‘‘TCK’nın 265. maddesinde “göre-

vi yaptırmamak  için direnme” başlığıyla “seçenek-

li hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen 

ve  görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu 

görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırı-

lan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının “cebir 

veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebi-

leceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri 

içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluştur-

mayacağı göz önüne alındığında, sanığın, katılan 

polis memurlarına görevlerini yaptırmamak için bir 

eylemde bulunmadığı ve hakaret ve tehdit etmediği 

yönündeki savunması, müşteki polis memurların 

aşamalardaki beyanında sanık ...’nın kimliğini ver-

meyerek, agresif tavır ve davranışlarda bulunduğu 

belirtilmesine karşın; kovuşturma aşamasında ag-

resif tavır ve davranışların nelerden ibaret olduğu 

açıklatılıp, direnme suçunda aranan cebir veya teh-

dit boyutuna ulaşıp ulaşmadığı mahkeme kararında 

tartışılmadan, hiç bir müşteki ifade tutanağında ve 

olaya dair tutulan 01/12/2008 tarihli tutanakta yer 

almadığı halde sanık ... ‘nın eli ile polis memurunu 

iteklediği belirtilerek, eksik inceleme ve yetersiz ge-

rekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi’’14 şeklinde,

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2015/20874 E., 

2017/365 K. ve 11.01.2017 T. sayılı kararı da, ‘‘Gö-

revi yaptırmamak  için direnme suçundan kurulan 

hükmün temyizinde; sanığın adliye girişinde, ka-

tılan polis memuru tarafından metal detektör kapı 

girişinden girmesi  için  ikaz edilmesi üzerine “sen 

kimsin bize talimat veriyorsun, biz PKK’lı mıyız, 

neden anneme bağırıp çağırıyorsun, gavur polisisi-

niz, böyle devlet olmaz, sizin maaşınızı ben veri-

yorum, benim savcı tanıdığım var, sana yapacağı-

mı biliyorum” şeklinde konuştuğunun anlaşılması 

karşısında, görevliye  direnme  suçunun  cebir  veya 

tehdit unsurunun ne şekilde gerçekleştiği kanıtla-

ra dayalı olarak gösterilmeden, yetersiz gerekçeyle 

mahkumiyet kararı verilmesi’’15, şeklindedir.

Bu suça ilişkin uygulamada sadece kamu gö-

revlilerinin beyanları sonucunda davaların açıldığı 

görülmektedir. Kamu görevlilerin sadece beyanları 

sonucunda açılan davalarda sanık hakkında mah-

kumiyet hükmü kurulabilmesi için mağdurun be-

yanlarının somut deliller (kamera kaydı vs.) veya 

tarafsız tanık anlatımları ile desteklenmesi gerekti-

ğini, aksi halde başkaca deliller ile desteklenmeden 

sadece kamu görevlilerinin soyut beyanları doğrul-

tusunda kurulacak mahkumiyetlerde adil yargılan-

ma hakkının ve şüpheden sanık yararlanır ilkesinin 

ihlal edilmiş olacağını düşünmekteyim.
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KEFALET SÖZLEŞMESİNDE
KEFİLİN SORUMLULUĞU

K efalet sözleşmesi, Roma Hukuku”ndan gü-

nümüze kadar uzanan önemli teminat söz-

leşmelerinden biridir. “Kefalet Kavramı, Roma 

Hukuku”nda şu Latince kavramlarla ifade edil-

miştir: Sponsioi Fidepromissio, Fideiussio. M.Ö. 1. 

yy.”dan itibaren “adpromissio” kavramı ile önceki 

üç kefalet türünü de içine alacak şekilde kullanılma-

ya başlanmıştır.”1

Günümüzde kefalet 

sözleşmesinin ne ol-

duğu hakkında birçok 

tanım yapılmaktadır. 

Öğretide bir tanıma 

göre, kefalet sözleşmesi 

öyle bir sözleşmedir ki 

kefil, borçlunun borcu-

nu ödememesi halinde 

bu borcu kendisinin 

ödeyeceğini alacaklıya karşı yükümlenir. 818 sayılı 

Borçlar Kanun”umuzdaki tanıma göre; “Kefalet bir 

akittir ki, onunla bir kimse, borçlunun akdettiği bor-

cun edasını temin etmeği alacaklıya karşı taahhüt 

eder”. Ancak bu tanım çok eleştirilmişti. Çünkü 

sadece sözleşmeden doğan borçlara kefil olunabi-

leceği izlenimi uyandırıyordu. Oysa her türlü borca 

kefil olunabilir, sadece sözleşmeden doğan borç-

lara değil. Diğer yandan sadece mevcut bir borca 

değil, ileride doğacak bir borca da kefil olunabilir. 

Hâlbuki eski yasadaki tanımdan sanki hâlihazırda 

olan bir borca kefil olunabileceği izlenimi uyandır-

maktadır.2

Yeni yasa ile bu eleştiriler giderilmiş ve TBK. 

m.581 ile şöyle bir tanım yapılmıştır: “Kefalet söz-

leşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu 

ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak so-

rumlu olmayı üstlendi-

ği sözleşmedir”. Kefalet 

sözleşmesinin tarafları 

alacaklı ve kefildir. Ke-

fil, alacaklı ile borçlu 

arasındaki sözleşme-

den doğan borcun ye-

rine getirilmemesinden 

doğan zararı tazmin 

etmekle yükümlüdür. 

Kimse kendi borcuna 

kefil olamaz; ama sonradan kefil ve borçlu sıfatı bir-

leşebilir. Aynı şekilde kefil kendi alacağı için de ke-

fil olamaz; ancak alacak başkasına devredildiğinde 

ona kefil olabilir.

Kefalet sözleşmesi fer”i, tali ve ivazsız nitelikte 

bir sözleşmedir. Fer”i özelliği asıl borca bağlı olma-

sıdır. Yani asıl borç yoksa kefalet borcu da olmaz. 

Tali olması ise alacaklı önce asıl borçluya başvur-

madan ve rehinlerin paraya çevrilmesi yolu ile takip 
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yapmadan kefile başvuramaz.3 Ancak bu işlemleri 

yapar da hala alacağını elde edemezse o vakit kefile 

başvurabilir. Ancak taraflar sözleşme ile bu niteliğin 

aksini kararlaştırabilir. Kefalet sözleşmesinin tek 

taraflı olması ise tamamen niteliğinden kaynaklan-

maktadır. Çünkü kefil bir ivaz almaksızın esas borç-

lu borcunu yerine getirmediği zaman bunun sonun-

da alacaklının uğradığı zararı karşılar. Bu yüzdendir 

ki bir kimsenin haberi olmadan ona kefil olunabilir. 

Çünkü bunun için borçlunun rızasına gerek yoktur. 

Bazen başka hukuki ilişkiler de belli koşullar halin-

de kefalet sözleşmesi sayılabiliyor. Mesela, “Garanti 

ve kefaleti birbirinden ayırmaya yönelik temel ve 

yan kıstasların kullanılmasına rağmen hukuki ni-

telendirmede tereddütler olması halinde, yani “şüp-

he halinde kefalet” sözleşmesinin bulunduğu karine 

olarak kabul edilir”.4

Kefalet sözleşmesinin Adi kefalet, Müteselsil ke-

falet, Birlikte kefalet, Limitli kefalet, Kefile kefalet, 

Açığa(zarara) kefalet ve rücua kefalet gibi çeşitleri 

vardır.

Kefalet sözleşmesinin geçerlilik şartları da her 

sözleşme gibi sonuçlarını doğurabilmesi açısından 

önemlidir. Kefalet sözleşmesinin geçerlilik şekli 

TBK. m.583”te düzenlenmiştir. Bu hüküm hakkın-

da “Yargıtay içtihatlarına göre ve kanundaki düzen-

lemeler ile birçok sözleşme türünden farklı olarak 

kefalet sözleşmesinin geçerliliğini yazılılık koşuluna 

bağlamıştır. Biçime ilişkin bu koşula bir de içerik yö-

nünden bir koşul eklenmiştir. O da kefilin sorumlu 

olacağı miktarın sözleşmede açıkça gösterilmesidir”.5

Bunlara ilaveten asıl konumuzu da oluşturan ke-

filin sorumluluğunun doğabilmesi için asıl borcun 

varlığı gereklidir. Kefilin sorumluluğunun doğabil-

mesi için çeşitli şartların gerçekleşmesi gerekmek-

tedir. Kefilin sorumluluğu TBK. m.589”da düzen-

lenmiştir.

Bu çalışmanın amacı kefalet sözleşmesinin ne ol-

duğunu, kefilin sorumluluğunun neler olduğunu, 

nasıl doğduğunu ve son olarak kefilin sorumlulu-

ğunun sona erdiğini ortaya koymaktır.

Kefalet sözleşmesinin yasal tanımına göre; “Ke-

falet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun 

borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel ola-

rak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir”. TBK. 

m.581”deki bu tanımdan yola çıkarsak, kefil borç-

lunun akdettiği sözleşmeden doğan borcun edasını 

temin eder. Dolayısıyla borçlunun borcunun konu-

su ne ise onu ifa etmediği zaman kefil alacaklının 

uğradığı zararını bir miktar para ödeyerek karşıla-

yacaktır.6

Kefil kefalet sözleşmesi ile alacaklının yerine 

geçmiş sayılmaz. Eğer öyle olsa idi kefil alacaklının 

ancak bir vekili görünümünde olurdu. Bu yüzden 

kefil alacaklıya borçlunun edimini aynen ifası ile 

yükümlü değildir ve aynı şekilde kefil aynen ifaya 

zorlanamaz. Kefil sadece alacaklının uğradığı zararı 

karşılayacağı için kefilin borcunun konusu her za-

man paradır. Kefilin karşılayacağı zararın konusu, 

borçlunun alacaklı ile akdetmiş olduğu bir sözleş-

meden de doğmuş olabilir, haksız fiilden de doğ-

-

-

-
-

-
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muş olabilir. Önemli olan borçlunun alacaklıya kar-

şı bir edimi yerine getirmekle yükümlü olmasıdır. 

Borçlunun borcunu şahsen yerine getirmekle yü-

kümlü olmadığı ve bunda alacaklının yararı olma-

dığı hallerde kefil isterse borcu aynen ifa edebilir. 

Ancak kefilin böyle bir zorunluluğu yoktur. Zaten 

genellikle borçlunun şahsen ifa ile yükümlü olma-

dığı edimler çoğunlukla para edimidir. Bu da yine 

bir para karşılığı zararı karşılamak ile nerdeyse aynı 

kapıya çıkmaktadır.

a) Genel Olarak

Kefilin ifa yükümlülüğünün 

kapsamını belirlerken bazı yazar-

lar kefilin sorumluluğunu azami 

sorumluluk, kanundan doğan so-

rumluluk ve sözleşmeden doğan 

sorumluluk olmak üzere üçe ayı-

rarak incelerler. Biz bu sorumlu-

lukları ayrı başlıklar altında ince-

leyeceğimiz için bu kısımda genel 

olarak açıklamakla yetineceğiz.

TBK. m.589” a göre, “Kefil, 

her durumda kefalet sözleşmesin-

de belirtilen azamî miktara kadar 

sorumludur”.

TBK. m.583/1”e göre, kefilin 

sorumlu olacağı miktarın kefalet 

sözleşmesinde gösterilmesi geçer-

lilik şartıdır. Aksi halde sözleme 

geçersiz olacaktır. Bunun amacı kefili muhtemel 

risklerden korumaktır.

Kefilin sorumluluğu belirlenirken kefil ile ala-

caklı arasında kararlaştırılan özel koşullar dikkate 

alınmalıdır. Eğer aralarında bazı sorumlulukları 

özel olarak kaldırmış ya da ek sorumluluklar getir-

miş iseler bunlar geçerli olacaktır. Bu durumlara da 

“kefilin sözleşmeden doğan sorumluluğu” denir.

Kefilin kanundan doğan sorumluluğu ise TBK. 

m.589”da düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanu-

nu m.490”da yer alan asıl borç ve bunun yanı sıra 

borçlunun kusurunun ve temerrüdünün sonuçları, 

dava ve takip masrafları ile akdi faizler yer alıyor-

du. Yeni borçlar kanunu bunlara ek olarak m.89 ile 

rehinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının dev-

rinin sebep olduğu masraflar, kefilin sözleşmesel 

faizlerden sorumluluğu, kefilin tahvil faizlerinden 

sorumluluğu gibi ek düzenleme-

lere yer vermiştir. Bunları sırasıyla 

aşağıda değerlendireceğiz.7

b) Kefilin Asıl Borçtan Doğan 

Sorumluluğu

Kefilin sorumluluğu sözleş-

mede kararlaştırılan asıl borç ile 

sınırlıdır. Ancak kanundan, söz-

leşmeden ya da işin niteliği gereği 

meydana gelen artışlardan kefilin 

sorumluluğuna gidilebilecektir. 

Bu durumda asıl borcun ne ol-

duğu meselesi ortaya çıkmakta-

dır. Kanunda buna dair bir tanım 

yoktur. Ancak yine de kanun ko-

yucu bazı kıstaslar getirerek asıl 

borcun belirlenmesini kolaylaş-

tırmıştır. Bunlar; borcun sebebi 

ve kapsamı, sözleşmenin tarafları, 

kefilin iradesi, sözleşmenin ifa 

yeri ve zamanıdır.8

Asıl borcun belirli ve belirle-

nebilir olması kefalet sözleşme-

sinin geçerlilik şartıdır. Kefalet 

sözleşmesinde asıl borç gösteril-

mek zorunda değil ancak kefilin sorumlu olacağı 

miktarın gösterilmesi zorunludur. Bu yüzden asıl 

borcun belirli ya da belirlenebilir olması önem arz 

eder. Eğer asıl borcun ne olduğu belirlenemiyor ise 

bu durumda kefalet sözleşmesi geçersiz olacaktır. 

Önemli olan alacaklı ile borçlu arasındaki bir hu-

kuki ilişkiden doğan belirli ya da belirlenebilir bir 

borç olmasıdır. Bu borcun müstakbel bir borç olma-

-
-

-

-

-
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sı önemli değildir. Gelecekte doğacak bir borç için 

de önceden kefil olunabilir.9

Kefalet asıl borcu güvence altına alan fer”i ni-

telikteki bir borçtur. Bu fer”i nitelikten dolayı ke-

fil asıl borçludan daha fazla sorumlu olmaz; ayrıca 

asıl borçta bir azalma meydana gelirse kefilin so-

rumluluğu da azalır.10 Ancak kefil ileride meyda-

na gelen artışları üstlenebilir. Bu tamamen taraflar 

arasında sözleşmesel ilişkide özel şartlar ile sağla-

nabilir. Bir de işin niteliği gereği yükseltilmiş haller 

saklıdır.“Örneğin bir cari hesap sözleşmesine kefa-

lette, asıl borç tutarı dönem sonu hesap kesimi son-

rası ortaya çıkacak bakiyeye göre belirlendiğinden, 

işin niteliği gereği kefil, çıkan bakiye tutarı ne olur-

sa olsun sorumlu olacaktır”.11

TBK. m.589/3”e göre, “Sözleşmede açıkça ka-

rarlaştırılmamışsa kefil, borçlunun sadece kefalet 

sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlarından 

sorumludur”. Kanunun lafzına baktığımız zaman 

“açıkça” ifadesi yer aldığı için buradan bu hük-

mün emredici olmadığını anlıyoruz. Yani taraflar 

sözleşme ile özel koşullar koyarak kefilin sözleşme-

nin kurulmasından sonraki borçlardan da sorumlu 

olacağını kararlaştırabilirler. Diğer yandan kefalet 

sözleşmesinden önce doğan borç kefalet sözleşmesi 

akdedildikten sonra yenilenirse bu durumda yeni 

borç hala eski borcun devamı niteliğinde olacağın-

dan kefilin sorumluluğu kapsamında yer almaya-

caktır. Bu konuda en sık karşılaşılan örnek belirli 

süreli yapılmış kira sözleşmelerinde, bu sözleşme-

den doğan borca kişi kefil olmuşsa, aksi kararlaştı-

rılmadığı sürece kefil sözleşmenin yenilenmesinden 

sonraki borçlardan sorumlu olmayacaktır.12 Dolayı-

sıyla çok uzun bir dönem için kefilin bu kadar cid-

di boyutta bir sorumluluk altına sokulması hayatın 

olağan akışına ve insanların ekonomik yaşantısına 

uygun düşmemektedir.

c) Kefilin Cezai Şarttan Sorumluluğu

Cezai şart; kefalet sözleşmesinde alacaklı ve 

borçlu arasında sözleşmesel olarak kararlaştırılan 

ve sözleşme ile getirdikleri şartlar oluştuğunda asıl 

borcun artması sebebi ile oluşan zararın tazminini 

sağlayan bir şarttır. TBK m.589/4”e göre; “Kefilin, 

asıl borç ilişkisinin hükümsüz hâle gelmesinin sebep 

olduğu zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olaca-

ğına ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür”.

Bu hükmün amacı kefili korumaktır. Eski borç-

lar kanununda kefilin onay vermesi halinde kefa-

let sözleşmesi kurulmadan önce veya kurulduktan 

sonra sözleşmesel ilişki içerisinde, kefil ile alacak-

lı cezai şart kararlaştırabiliyorlardı. Çünkü kefilin 

kendi menfaatlerini koruyan hükümlerden önceden 

feragat edip edemeyeceğine dair bir hüküm yoktu. 

Ancak bu halde de kefalet sözleşmesinin şeklen ge-

çerli olup olmadığına bakmak gerekir. Çünkü kefa-

let sözleşmesinin geçerliliği kefilin korunması için 

önemlidir.13

TBK. 589. madde kesin bir şekilde ceza koşulu-

na ilişkin anlaşmaların hükümsüz olacağını söyle-

miştir. Ancak Özen”e göre; borçlu ile alacaklı ara-

sında kararlaştırılan cezanın da kefalet güvencesine 

bağlanması mümkündür. Bu durumda kefil bu so-

rumluluğu üstlenebilmek için sözleşmenin geçerli-

lik şartlarına uygun şekilde bu sorumluluğu kabul 

iradesini ortaya koymalıdır. Kefil hem bir sözleşme 

ilişkisinden kaynaklanan borç için hem de aynı söz-

leşme ilişkisinden kaynaklanan bir ceza koşulu için 

kefil olabilir. Burada tek belge ile iki ayrı esas borç 

için kefil olunmuş olur. Ancak eğer sözleşme ilişkisi 

geçersiz olursa esas borç da ortadan kalkmış olacağı 

için ceza da geçersiz olacaktır. Bu durumda fer”ilik 

ilkesinin bir sonucu olarak da kefilin sorumluluğu 

da ortadan kalkacaktır.14

d) Kefilin Borçlunun Kusurundan veya Temerrü-

dünün Kanuni Neticelerinden Sorumluluğu

Borçlunun esas borcunu hiç veya gereği gibi 

ifa etmemesi sonucu ortaya çıkan zararlara “müs-

pet zarar” denir. Borçlu bu durumda kusurun-

dan doğan bu zararı tazmin etmek zorundadır. Bu 

borçlunun kusurunun kanuni sonucudur. “Örne-

ğin; asıl borçlunun bir parça borcu konusu eşya-

ya ilişkin verme(teslim) borcu, borçlunun kusuru 

imkânsızlaşırsa, borçlunun verme borcu, kendiliğin-

den müspet zararın tazminine yönelik bir tazminat 
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borcuna dönüşeceğinden, kefil bu tazminat borcuna 

bağlı olarak, kendi kefalet borcu kapsamında so-

rumlu olacaktır”.15 TBK. m.589, f. 2, b. 1”e göre, 

kefil, borçlunun kusurundan veya temerrüdünün 

kanuni neticelerinden sorumludur.

Kanun müspet zarardan sorumlu olunacağını 

öngörmüş. Burada bahsedilen müspet zarar TBK.

m.112 vd. hükümlerince çıkan sonuçlar ve TBK. 

m.118 vd. hükümlerince ortaya çıkan sonuçlardır. 

Bunun yanında, eğer esas borç bir para borcu ise 

ve eğer borçlu temerrüde düşmüşse kefil işleyecek 

temerrüt faizinden de sorumlu olacaktır. Kefilin 

sorumluluğunun üst sınırı aşılmadıkça, işlemiş ve 

birikmiş tüm temerrüt faiz kefilden istenebilir. Geç 

ifadan dolayı zarar-ziyan, kazadan sorumluluk(TBK. 

m.118) ve para borçlarında temerrüt faizi ile diğer 

zararlar(TBK. m.120-122) borçlunun temerrüdü-

nün yasal sonuçları arasında yer alır. Ayrıca kefil esas 

borçlu temerrüde düştükten sonra meydana gelen 

zararlardan sorumludur. Ancak kefil esas borçlu-

nun temerrüde düşmekte kusurlu olmadığını veya 

temerrüde düşmüş olmasaydı da aynı kazanın mey-

dana geleceğini ispat ederse bu sorumluluktan kur-

tulur.16 Ama para borçlarında kusuru olmasa dahi 

tıpkı borçlu gibi temerrüt faizinden sorumludur.

Kefil borçlunun sözleşme görüşmeleri sırasında-

ki davranışlarından sorumlu tutulamaz. Bu durum-

da kefil aldatma ve korkutma gibi davranışlar dâhil 

esas borç ilişkisinin irade sakatlığından

dolayı sözleşmenin iptal edilmesinden kaynak-

lanan zararlardan sorumlu olmaz. Yani kefil asıl 

borçlunun sözleşme öncesi kusurundan(Culpa in 

contrahendo) dolayı sorumlu olmaz.

e) Kefilin Asıl Borçlu Aleyhine Açılan Dava 

Masrafları ile Yapılan Takip Masraflarından 

Sorumluluğu

Kefil asıl borçlu aleyhine yapılan dava ve takip 

masraflarından da sorumludur. Bu hükmü düzen-

leyen TBK. m.589, f.2, b.2 hükmü emredici bir 

hüküm değildir. Dolayısıyla taraflar bunun aksini 

kararlaştırabilir ve kefilin sorumluluklarından bu 

hususu çıkarabilir. Bu düzenleme hem adi hem de 

müteselsil kefalete yöneliktir. Kefilin dava ve takip 

masraflarından sorumlu olabilmesi dava ve takibin 

kefilin talebi ile olmasına bağlı değildir. Ayrıca ke-

filin dava ve takip masraflarından sorumluluğu da 

kefalet belgesindeki sorumluluk sınırları içerisinde 

geçerlidir. Diğer yandan kefilin kendi dava ve ta-

kip masraflarından sorumluluğu bu hükmün kap-

samına girmez.17 Birlikte kefalet halinde kefillerden 

biri hakkındaki dava ve takip giderleri diğer kefile 

yansıtılamaz. Kefil birlikte kefile karışı olan dava ve 

takip masraflarından sorumlu tutulamaz. 2010 yı-

lında yayınlanmış İBK.

m.499 b.3”e göre kefil rehinlerin teslimi ve re-

hin haklarının kendisine devri için gerekli masraf-

lardan sorumludur. Alacaklı tatmin edildiği anda 

rehin hakları kefile geçer. Eski TBK. m.490”da açık 

bir düzenleme olmadığı için doktrindeki bir görüşe 

göre takip giderleri de dava ve takip masraflarından 

sayılarak kefilin sorumluluğuna dâhil edilmelidir.18 

Yeni TBK. m.589 bu sorunu ortadan kaldırmıştır. 

Böylece takip giderleri ve rehinlerin devri de açıkça 

kefilin sorumluluğuna dâhil edilmiştir. Böylece re-

hinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte esas 

borçlu hakkındaki takibin bir parçası olarak kabul 

edilir ve kefil bu takibin giderlerinden de sorumlu 

olacaktır.

f) Kefilin İşlemiş ve İşlemekte Olan Akdi Faiz-

lerden Sorumluluğu

TBK. m.589 f.2 b.3” göre; “İşlemiş bir yıllık ve 

işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde 

tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş 

bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri” de kefilin 

sorumluluğu kapsamındadır. Ancak TBK. m.589 ile 

getirilen bu düzenleme emredici nitelikte değildir. 

Dolayısıyla taraflar kefilin bu konudaki sorumlulu-

ğunun kapsamını bu hükümde belirtilenden farklı 

olarak kararlaştırabilir.

Bu hüküm temerrüt faizini kapsamaktadır. Te-

merrüt faizi esas borçlunun temerrüdünün yasal 

bir sonucudur ve esas borçlu temerrüde düştük-

ten sonra kaç yıl geçmiş olursa olsun, bu yıllarda 



35

Eğitim demek, vücuttaki ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

işleyen temerrüt faizinden, kefil hiçbir sınırlama 

olmaksızın sorumludur. Buna karşılık TBK. m.589 

esas borç için düzenlemiş olduğu sözleşmesel faize 

bir yıllık bir sınırlama getirmiştir. Bu sınırlamaya 

göre; kefil işlemiş faizin bir yıllık tutarı ile işlemekte 

olan faizden sorumlu olur.

Burada akla gelen bir sorun şudur ki: Acaba iş-

lenmiş ve işlemekte olan faizlerin geriye ve ileriye 

doğru başlangıcı ne olacaktır? Önceleri Yargıtay 

borçlunun temerrüt tarihinin esas alınmasını karar-

larında kabul ederken, daha sonra dava tarihini esas 

almıştır. Ancak Reisoğlu ve Tandoğan”a göre; borç-

lunun temerrüde düşmesi ile artık temerrüt faizi 

işlemeye başlayacak ve ortada sözleşmesel faiz diye 

bir şey olmayacaktır. Bu yüzden işlemekte olan akdi 

faiz diye bir kalem de ortaya çıkmayacaktır. Dolayı-

sıyla asıl borcun vadesinden bir yıl öncesine kadar 

işlemiş ve bu vadeden sonra bir yılı geçmemek üze-

re borçlu mütemerrid olana kadar işlemekte olan 

faizlerden kefil sorumlu olmalıdır.19

Kefilin sorumluluğunun başlangıcı muayyen bir 

vadeye bağlanabilir. Bu durumda kefil vade tarihi-

nin gelmesi ile beraber alacaklı ile arasındaki söz-

leşmede ve yasada belirlenen kurallar çerçevesinde 

borcundan sorumlu olacaktır. Ancak kanun hemen 

bu kurala bir istisna getirmiş. TBK. m.590/1”e göre; 

“Borçlunun iflası sebebiyle asıl borç daha önce mu-

accel olacaksa bile, belirlenen vadeden önce kefile 

karşı takibat yapılamaz”. Diğer yandan alacak hak-

kı muaccel olsa bile kefilden borcunun ifası iste-

nemez. Çünkü kefalet borcunun muaccel olması 

ayrı bir durumdur. Bu durum kefalet sözleşmesinin 

fer”iliğinin bir sonucudur. Bu yüzden kefile karşı 

takip yapılabilmesi için çifte olgunun gerçekleşmesi 

lazım. Yani önce asıl borç muaccel olacak; sonrasın-

da kefilin borcu muaccel olacak.20

Kefilin borcu en erken asıl borçlunun borcu ile 

muaccel olur. Ancak, taraflar aralarında anlaşarak 

asıl borçtan daha ilerideki bir tarihi kefilin borcu-

nun vadesi olarak kabul edebilirler. Yargıtay da bu 

görüştedir.21 6098 sayılı Türk Borçlar Kanun”umuz 

ile 818 sayılı eski Borçlar Kanun”undan farklı ola-

rak Kefilin takibi hususunda iki yeni düzenleme 

getirilmiştir. Bu iki düzenleme ayrı fıkralarda dü-

zenlenmiştir. Bu yeniliklerden biri kefil hakkında-

ki takibin durdurulması iken diğeri asıl borçlunun 

yurtdışındaki yerleşim yerinin varlığının kefile yö-

nelik takibe etkisidir. Şimdi, bunları alt başlıklarda 

ayrı olarak açıklayacağız.

TBK. m.590/2”ye göre, “Bütün kefalet türlerinde 

kefil, ayni güvence karşılığında hâkimden, mevcut 

rehinler paraya çevrilinceye ve borçlu aleyhine ya-

pılan takip sonucunda kesin aciz belgesi alınınca-

ya veya konkordato kararına kadar kendisine karşı 

yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini 

isteyebilir”. Maddeden ilk çıkarılan şey kefilin taki-

bin durdurulmasını isteyebileceğidir. Yasada genel 

bir ifade kullanıldığına göre kefile yapılacak takip, 

haciz veya iflas yoluyla da olabilir; rehnin paraya 

çevrilmesi yolu ile de olabilir. Bu durum madde-

nin uygulanması bakımından fark yaratmaz. Ancak 

kefilin takibi durdurabilmek için ayni bir güvence 

yani teminat göstermesi gerekecektir. Kefil takibin 

her aşamasında takibin durdurulmasına karar veril-

mesini isteyebilir.

Kefilin göstereceği teminat taşınır-taşınmaz reh-

ni, para veya kıymetli evrak depo edilmesi olabilir. 

Ancak doktrinde takibin durdurulması için verile-

cek teminatın tutarının ne olacağı tartışmalıdır.22 Bu 
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konudaki bir görüşe göre, takip durmayıp devam 

etseydi alacaklının elde edeceği tutar ile kefilin gös-

tereceği ayni teminat aynı miktarda olmalıdır. Bir 

diğer görüşe göre ise, kefilin sorumlu olduğu azami 

sorumluluk miktarı kadar ayni teminat ödemesi ge-

rektiğidir.

Borçlar Kanun”umuzun bu düzenlemesi hem 

adi hem müteselsil kefil için geçerlidir. Birlikte ke-

falet halinde ise her kefil kendi payıyla sınırlı olarak 

teminat gösterecektir. Bunun doğal sonucu olarak 

kefilden kendi payını aşacak oranda teminat gös-

termesi de istenemeyecektir. Teminatın miktarının 

ölçüsünü hâkim takdir edecektir. Kefilin takibi dur-

durması onun asıl borcunu ortadan kaldırmaz.

TBK. m.590/3”e göre, borçluya muacceliyet bil-

dirimi yapıldığının kefile de bildirilmesini düzenler. 

Buna göre; “Asıl borcun muaccel olması, alacaklı 

veya borçlunun önceden süre içeren bildirimde bu-

lunmasına bağlıysa, kefalet borcu için bu süre, bil-

dirimin kefile yapıldığı tarihte işlemeye başlar”. Bu 

hüküm emredici niteliktedir. Bu yüzden taraflar ak-

sini kararlaştıramazlar. Bu konuda eski kanundan 

farklı olarak muacceliyet bildiriminin hem alacaklı 

hem de borçlu yapabilir. Eski kanunda muacceliyet 

bildirimini yapan kişi alacaklı olarak düzenlenmiş-

ti. Bu hüküm, “uygulamada cari hesap şeklinde iş-

leyen genel kredi sözleşmelerine teminat olarak ve-

rilen kefalet sözleşmeleri bakımından önem taşır”.23

Alacaklı ya da borçlunun yapacağı bu bildirim 

şekle tabi değil sadece açıklayıcı bir beyandır. An-

cak bu borçluya yapılan bildirimin kefile bildirilme-

mesi bu bildirimin esas borca etkisini engellemez. 

Eğer alacaklı ödenmeyen borç için kefilden talepte 

bulunursa işte o zaman kefil muacceliyet eksikliği 

savunmasında bulunabilir. Ayrıca kefil bu bildirim-

den haberdar edilmemişse esas borçlunun temerrü-

dünün sonuçlarından ve esas borç için yapılan dava 

ve takip masraflarından da sorumlu olmayacağını 

yukarıda görmüştük. Birden fazla kefil varsa hep-

sine ayrı ayrı bu bildirimin yapılması gerekir. Bu 

bildirim sadece rücuan kefalette yapılamaz. Çünkü 

zaten burada alacaklı ile kefil arasında bir hukuki 

ilişki yoktur.

Yeni yasa ile gelen bir diğer yenilik ise TBK. 

m.590/4”tür: “Yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan 

borçlunun borcunu ödemesi, döviz işlemleri veya ha-

-

-
-
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vale ile ilgili yasaklar gibi sebeplerle, o yabancı ülke-

nin yasal düzenlemeleri gereği imkânsız hâle gelmiş 

veya sınırlandırılmışsa, yerleşim yeri Türkiye”de 

olan kefil, takibe bu sebeple itiraz edebilir”. Bu fıkra 

ile Türkiye”de yerleşim yerine sahip kefil hakkında 

bir karine getirilmektedir. Buna göre, esas borçlu-

nun yabancı ülkede yaşadığı için o ülkenin düzen-

lemelerinden dolayı meydana gelen aksaklıklardan, 

borcun ödenememesinden dolayı kefil sorumlu ol-

mak istemez. Örneğin bazı ülkeler belirli yabancı 

ülkeler ile para transferi yasağı getirmektedir. Bu 

durumda yabancı ülkede yaşayan borçlu borcunu 

zamanında ifa edemeyebilir. İşte kefil bu hallerde 

sorumlu olmak istemeyebilir. Çünkü kimse sorum-

luluğunun genişlemesini istemez.

Kefalet sözleşmesinin de sonuçlarını doğurabil-

mesi için her hukuki ilişki gibi öncelikle geçerli bir 

şekilde kurulmasına bağlıdır. Kefalet sözleşmesinin 

geçerlilik şartları; mevcut ve geçerli bir asıl borcun 

varlığı, kefilin ehliyeti, sözleşmenin yazılı biçimde 

yapılmış olması ve eşin rızasıdır. Ancak asıl borcun 

kefalet sözleşmesinin yapıldığı anda bulunmasına 

gerek olmadığı için kefilden sorumluluğunun yeri-

ne getirilmesinin istenmesi için sadece asıl borcun 

varlığı yeterlidir. Bu yüzden kefaletin fer”ilik özelli-

ği gereği kefilin sorumluluğunun gerçekleşmesinin 

asıl borca ilişkin şartları ve kefilin sorumluluğunun 

gerçekleşmesinin kefalete ilişkin şartları olarak iki-

ye ayrılarak incelenebilir. Şimdi sırasıyla bunları alt 

başlıklar halinde açıklayacağız.

Kefilin kefalet sözleşmesinde esas borçlunun 

borcunun ödenmemesinden doğan zararın karşılan-

masının sözleşmenin konusu olduğundan yukarıda 

söz etmiştik. İşte kefilin sorumluluğunun gerçekleş-

mesi için bu borcun kararlaştırılmış olması sorum-

luğun önemli şartlarından biridir. Uygulamada; “Bu 

husus özellikle kira sözleşmelerinde henüz doğma-

mış kira parasına kefalet ile kredi veya kredi kartı 

sözleşmelerinde gelecekte kullanılacak kredi mikta-

rına ilişkin kefalette büyük önem arz etmektedir. Bu 

tür kefalet sözleşmelerinde şekil şartına ve özellikle 

kefilin sorumlu olduğu meblağın belirli olmasına 

ilişkin şekil şartına riayet etmek gerekmektedir.”24

Bu borcun defi ileri sürülmeyecek bir 

borç(l”existence d”une dette non sujette à exception) 

olması ve borcun muaccel olması gerekiyor ki ke-

filin sorumluluğu oluşsun; bu yüzden bu konuyu 

ikiye ayırarak ele alacağız.

TBK. m.591 f.1 c.1 bendine göre, “Kefil, asıl 

borçluya veya mirasçılarına ait olan ve asıl borç-

lunun ödeme güçsüzlüğünden doğmayan bütün 

def”ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahip 

olduğu gibi, bunları ileri sürmek zorundadır.” Kefil 

görüldüğü üzere fer”ilik ilkesi gereği borçlu ve mi-

rasçılara ait tüm defileri alacaklıya karşı kullanma 

hakkına sahiptir. Kefil alacaklıya defilerden haberi 

olmaksızın bir ödemede bulunmuşsa bu durumda 

sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre malını is-

teyebilecektir. Kefilin defilerini aşağıda kefilin asıl 

borçluya ait defi ve itirazları ileri sürme sorumlulu-

ğu başlığı altında ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz için 

burada sorumluluğun şartlarından biri olduğunu 

söylemekle yetiniyoruz.

Kefalet sözleşmesinde vade belirlenebilir. Bu 

halde, asıl borç muaccel olmadıkça kefilin sorumlu-

luğu doğmaz. Bu yüzden asıl borcun muaccel olma-

sı da kefilin sorumluluğunun gerçekleşmesinin bir 

diğer şartıdır. Bu yüzden kefil alacaklının kendisine 

verdiği vadeden yararlanmaktadır. Asıl borç muac-

cel olunca niteliği gereği kefilin borcu da muaccel 

olur. Zaten asıl borçlunun borcunun vade tarihin-

den daha evvel kefilin borcu için vade kararlaştırı-

lamayacağından da yukarıda bahsetmiştik.
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Kefilin ve esas borçlunun borçları birbirinden 

farklıdır. Çünkü esas borçlunun borcu sözleşmeden 

ya da kanunda doğan bir parça borcu, para borcu 

ya da bir şeyin yapılması ya da yapılmaması gibi 

bir edim iken; buna karşılık kefilin borcu sadece 

bu esas borcun yerine getirilmemesinin tazminidir. 

Yani kural olarak kefilin borcu paradır. Bu farklılık-

tan dolayı kefil alacaklıya karşı borçlar hukukun-

dan doğan defiler de ileri sürebilir, kefalet akdinin 

sonuçlarından doğan defiler de ileri sürebilir.

Borçlar hukukunda doğan defilere ehliyetsizlik, 

irade sakatlıkları, zamanaşımı, kefilin ödeme güç-

süzlüğü içinde olması gibi konuları örnek verebiliriz.

Esas borç muaccel olduğunda kural olarak ke-

filin borcu da muaccel olmuş olur. Çünkü kefilin 

görevi zaten esas borçlunun edimini yerine getir-

mediğinde ortaya çıkan zararı tazmin etmektir. 

Ancak esas borçlu ve kefil isterse kefalet borcunun 

vadesini asıl borcun vadesinden daha sonrası için 

belirleyebilir; ancak daha öncesi için belirleyemez. 

Sonuç olarak kefilin sorumluluğunun doğabilmesi 

için kefalet sözleşmesinden doğan borcun muaccel 

olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinin fer”iliği gereği kefil zaman 

zaman asıl borçlunun savunma vasıtalarından yarar-

lanabilmektedir. TBK. m.591 f.1 c.1 bendine göre, 

“Kefil, asıl borçluya veya mirasçılarına ait olan ve 

asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğünden doğmayan 

bütün def”ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına 

sahip olduğu gibi, bunları ileri sürmek zorundadır.” 

Buna göre kefil asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğü-

nü alacaklıya karşı gerekçe gösteremez. Zaten böy-

le olmasa kefaletin amacı ortadan kalkardı. Çünkü 

kefalet asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğünü karşı-

lamak için vardır.25 Ancak; “yanılma veya sözleşme 

yapma ehliyetsizliği ya da zamanaşımına uğramış 

bir borç sebebiyle borçlunun yükümlü olmadığı bir 

borca bilerek kefalet hâli bu hükmün dışındadır”.

Kefilin ileri sürebileceği defiler hukuka aykırılık, 

imkânsızlık, ehliyetsizlik, şekil noksanlığı, irade bo-

zuklukları, gabin gibi hallerde asıl borcun ortadan 

kalktığına ilişkin olabilir. Mesela kefil, asıl borçlu-

nun taahhüdü iki taraflı(sinallagmatik) bir akitten 

doğuyorsa-örneğin, alım-satım akdi.- alacaklının 

borcunu yerine getirmediğini(exceptio non adimp-

leti contractus) defi olarak ileri sürebilir.26

Kefil asıl borçluya karşı defilerden feragat ede-

mez; ancak buna karşılık asıl borçlu kendine ait 

defilerden feragat edebilir. Asıl borçlunun bu fe-

ragatinden kefil de yararlanır. Bunu yine TBK. 

m.591/2”den anlıyoruz: “Asıl borçlu kendisine ait 

olan bir def”iden vazgeçmiş olsa bile kefil, yine de bu 

def”iî alacaklıya karşı ileri sürebilir.” Bu feragatten 

yararlanma durumu asıl borçlunun kendi davranışı 

ile kefilin durumunu ağırlaştıramayacağı ilkesinden 

kaynaklanmaktadır. Diğer yandan eğer kefil asıl 

borçlunun defilerinden haberi olmadan alacaklıya 

ödeme yapmışsa bile rücu hakkını kaybetmez. An-

cak, asıl borçlu kefilin defileri bildiğini ya da bil-

mesi gerektiğini ispat edebilirse, kefil bunların ileri 

sürmüş olsa idi ödemeden kurtulacağı ölçüde rücu 

hakkını kaybeder. Çünkü defileri iler sürmek kefil 

için hem bir hak hem de bir yükümlülüktür.

Kefil kefalet sözleşmesi konusu esas borcun ku-

mar veya bahisten doğduğunu biliyor olsa bile ala-

caklıya ifada bulunmaktan kaçınabilir. Bir görüşe 

göre, burada kumar ve bahisten geçerli bir borcun 

doğduğu ancak bu borcun niteliği gereği dava edi-

lemeyeceğini savunuyor. Bir diğer görüş ise, kumar 

bahisten geçerli bir borç doğmaz sadece geçersiz 

borcun bilerek ve isteyerek ifası alacaklının bu bor-

cu yasal olarak kazanmasını sağlar ve bu yüzden 

ona karşı sebepsiz zenginleşme ileri sürülemez. Bu 

yüzden kefil asıl borcun geçersizliğini alacaklıya 

karşı ileri sürebilecektir.
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TBK. m.155/2”ye göre, zamanaşımı alacaklı için 

kesildiği zaman kefil için de kesilmiş olur. Buna 

karşılık zamanaşımı kefil için kesildiği zaman ala-

caklı bu kesilmeden yararlanamaz. Kefili alacaklı-

nın bir başka def”inden yararlandığı hal de takastır. 

TBK. m.140”a göre, asıl borçlu takası ileri sürmek 

hakkına haiz oldukça kefil de alacaklıya ifada bu-

lunmaktan kaçınabilecektir. Aynı şekilde kefil bor-

cun muaccel olmadığını da def”i olarak kullanabilir. 

Ancak bu konuda iki görüş vardır.27 Bir görüş; eğer 

kefalet sözleşmesi kurulduktan sonra yapılan erte-

leme anlaşmaları ile kefil, kefalet sözleşmesini TBK. 

m.583”teki geçerlilik şartına uygun olarak olumlu 

ve olumsuz yönleri ile kabul ederse bu hükümler 

kefil için de etkili olur. Bir diğer 

görüşe göre ise, erteleme anlaş-

masının faydalı ve zararlı yönleri 

arasında ayrım yapmaktadır. Buna 

göre, ertelemedeki kefilin aleyhine 

hükümlerin sonuç doğurabilme-

si için kefilin bu anlaşmaya TBK. 

m.583”teki şekle uygun rızasını 

beyan etmiş olmalıdır.

TBK. m.601/1”e göre; “Süreli 

olmayan kefalette kefil, asıl borç 

muaccel olunca, adi kefalette her 

zaman ve müteselsil kefalette ise, 

kanunun öngördüğü hâllerde, alacaklıdan, bir ay 

içinde borçluya karşı dava ve takip haklarını kul-

lanmasını, varsa

rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geç-

mesini ve ara vermeden takibe devam etmesini 

isteyebilir.”Yasa belli kefalet türlerine göre bir aylık 

sürenin hangi tarihten başlayacağını düzenlemiştir. 

Süreli olmayan kefalette asıl borç muaccel olunca, 

adi kefalette istediği zaman, müteselsil kefalette ise 

kanunun öngördüğü hallerde bir ay içinde alacak-

lıdan borçluya karşı dava ve takip haklarını kullan-

masını isteyebilecektir. Ancak aynı maddenin 2. 

fıkrasına göre, kefil borç muaccel olunca birinci fık-

radaki sürede bildirimde bulunacak; borç alacaklı-

ya yapılacak bildirim

sonucunda muaccel olacak ise, bu durumda ke-

falet sözleşmesinin kurulduğu tarihten bir yıl sonra 

alacaklıdan bu bildirimi yapmasını isteyebilecektir. 

TBK. m.601/2”nin son cümlesine göre ise, alacaklı 

kefilin talep ettiği bu bildirimi yapmaz ise kefil bor-

cundan kurtulur.

TBK. m.597”ye göre ise, kefilin kefalet sözleş-

mesinden doğan borcunu yerine getirdiğini borçlu-

ya bildirme sorumluluğunu düzenlemektedir. TBK. 

m.597”e göre, “Borcu tamamen veya kısmen ödeyen 

kefil, durumu borçluya bildirmek zorundadır. Kefil, 

bu bildirimde bulunmazsa ve öde-

meyi bilmeyen veya bilmesi gerek-

meyen borçlu da alacaklıya ifada 

bulunursa, rücu hakkını kaybeder. 

Kefilin, alacaklıya karşı sebepsiz 

zenginleşmeden doğan dava hakkı 

saklıdır.”

Kefalet sözleşmesi, alacaklı 

ile esas borçlu arasındaki borcun 

yerine getirilmemesinden doğan 

zararın, alacaklıya karşı, kefil ta-

rafından karşılanmasıdır. Kefalet 

sözleşmesinin tarafları alacaklı ve 

kefildir.

Kefalet sözleşmesi fer”i nitelikte olduğundan 

dolayı def”i ileri sürülemeyecek bir borç olması ve 

bu borcun muaccel olması ile kefilin sorumlulu-

ğu doğacaktır. Kefalet sözleşmesinin hükümlerini 

doğurabilmesi şeklen geçerli olmasına da bağlıdır. 

Bundan dolayı bu şekil şartları da yerine getirilmiş 

olmalıdır. “Kefalet sözleşmesinin şeklini düzenleyen 

ve kapsamlı değişiklik yapılan 583. maddesindeki 

“kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tari-

hini ve müteselsilen kefil olması durumunda, bu sı-

fatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yü-

kümlülük altına girdiğini kendi el yazısı ile yazma 

şartı” kefilin gerçek iradesini gösterme amaçlıdır”.28

-

-
-
-
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Kefalet sözleşmesinde asıl borcun neden doğdu-

ğu önemli değildir. Kefil her türlü borçtan doğan 

zararı karşılamakla yükümlüdür. Kefil; asıl borçtan 

sorumludur ancak; cezai şarttan sorumlu değildir. 

Diğer yandan kefil borçlunun kusur ve temerrü-

dünden doğan borçlar ile dava ve takip masrafla-

rından da sorumludur. Yeni kanunla gelen ek bir 

imkân ile kefil tahvil karşılığı verilen paranın işle-

miş faizi ile işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla 

ait akdî faizlerden de sorumludur.

Kefil asıl borçluya karşı defilerden yararlanır. 

Yani asıl borçlunun alacaklıya karşı sürebileceği de-

fileri kefil de alacaklıya karşı ileri sürebilir. Çünkü 

kefilin borcu fer”i niteliktedir ve asıl borç olmazsa 

sorumluluk da olmayacaktır. Dolayısıyla buna bağlı 

olarak asıl borcun yerine getirilmemesinin nedeni 

aynı zamanda kefilin de borcun yerine getirilmeme-

sinin nedeni olarak ileri sürülebilecektir. Bundan 

dolayı kefil zamanaşımı, takas, ödemezlik defi, öde-

me güçsüzlüğü gibi asıl borçlunun defilerini kulla-

nabilir. Diğer yandan kefil şahsi defilerini de ileri 

sürebilir, buna bir engel yoktur.

Günümüzde insanlar ne de olsa borçlu borcu-

nu öder, ben kefil olsam da bu borcu ben ödemek 

zorunda kalmam diye düşünebiliyorlar. Ancak uy-

gulamada bu kadar da iyimser olunamıyor. Elbette 

esas borçlu borcunu ödeyebilir, fakat hayatın getir-

diği ekonomik problemler ve beklenmedik durum-

lar bu ödemeye de engel olabilir. Bu durumun bir 

garantisi yoktur. Zaten bundan dolayı alacaklı alaca-

ğını iyice garanti edebilmek için bir de kefil gösteril-

mesini istemektedir ya da borçlu karşı tarafa güven 

sağlamak için kendi kefil göstermektedir. Kefaletin 

altında her zaman bir güven ilişkisi yatar. Kimse 

güvenmediği birine kefil olmak istemez, ama uygu-

lamada hep de böyle olacak diye bir şey de yoktur. 

Ancak unutmamak gerekir ki; “ „İşin yoksa şahit ol, 

paran çoksa kefil ol” gibi yerleşmiş atasözümüz bile, 

kefillikten uzak durulmasını öngörüyor ise de kefa-

let esasında dayanışmanın bir türüdür.”29 Kanımca 

kefil olmak kolay bir şey değildir. Ancak insanlar 

bir güven ilişkisi içinde bulunduğu kimselere karşı 

kefil olabilir ve diğer yandan atasözündeki gibi çok 

paran varsa bu sorun dahi olmayacaktır. Diğer yan-

dan kefillik bir teminat ilişkisi olduğu için ekono-

mik hayatta güvenilirliği artırmakta ve böylece eko-

nominin de iyileşmesini sağlayan yolardan biridir.

Kefilin sorumlulukları arasında yer alan borçlu-

nun temerrüt faizinden kefilin sorumlu olmasının 

başlangıcının ne zaman olacağı öğretide tartışılan 

hususlardan biri olmuştur. Yargıtay bu konuda ön-

celeri temerrüt tarihinin esas alınması gerektiğini 

söylerken, sonraları dava tarihi olması gerektiği yö-

nünde kararlar vermiştir. Bu konuda öğretideki bir 

kısım yazar ise borçlunun temerrüde düşmesi ile 

artık temerrüt faizi işlemeye başlayacak ve ortada 

sözleşmesel faiz diye bir şey olmayacaktır. Bu yüz-

den işlemekte olan akdi faiz diye bir kalem de orta-

ya çıkmayacak; dolayısıyla asıl borcun vadesinden 

bir yıl öncesine kadar işlemiş ve bu vadeden sonra 

bir yılı geçmemek üzere borçlu mütemerrit olana 

kadar işlemekte olan faizlerden kefil sorumlu ol-

malıdır. Kanımca bu konuda öğretinin görüşü daha 

yerindedir. Çünkü zaten kefil temerrütten sorumlu-

dur. Borçlu temerrüde düştüğü anda ortada sadece 

bunun sorumluluğu olacak ve kefil de bundan bir 

yıl öncesine kadar olan kısımdan sorumlu olacaktır.

Kefalet sözleşmesi asıl borca bağlı olduğu için 

asıl borca bağlı ve asıl borçtan bağımsız sona erme 

hallerinden bahsettik. Bu sona erme hallerinin ger-
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çekleşmesi ile kefalet ortadan kalkacağından dolayı 

kefilin sorumluluğu da doğal olarak kalmayacaktır. 

Kefalet sözleşmesinin en önemli sona erme sebeple-

rinden biri asıl borcun ortadan kalkmasıdır. Çünkü 

kefil asıl borcun karşılanmamasından doğan zara-

rı ödeyeceği için borç ortadan kalkmışsa, mesela 

ödenmişse, artık kefilin sorumluluğu doğmayacak-

tır. Buna bağlı olarak TBK. m.589” a göre, “Kefil, 

her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azamî 

miktara kadar sorumludur”. Hiç şüphesiz ki kefi-

lin lehine olan en önemli düzenleme budur. Aksine 

sözleşme ile kefilin sorumluluğu ağırlaştırılamaz.

6098 sayılı Borçlar Kanun”umuz ile yapılan en 

önemli değişiklik yukarıda da üzerinde durduğu-

muz gibi tanım madde olan TBK. m.581”de yapılan 

değişikliktir. 818 sayılı kanun dönemindeki tanım 

üzerine öğretide çok fazla eleştiri yapılıyordu. Ka-

nımca yeni düzenleme çok yerinde ve daha açık bir 

düzenleme olmuştur. Yeni düzenleme ile artık sade-

ce mevcut bir borç için değil henüz doğmamış bir 

borç içinde kefil olunabileceği net bir şekilde an-

laşılıyor. Diğer yandan eski yasadaki tanım sadece 

sözleşmeden doğan borçlar için kefil olunabileceği 

izlenimi uyandırıyordu. Artık TBK. m.581 ile her 

türlü borç için kefil olunabileceği anlaşılıyor. Kamu 

hukukundan doğan borçlara dahi kefil olunabilece-

ği kabul edilmektedir.30

Dipnotlar

1. GÜRTEN, Kadir, “Roma Hukukunda Kefalet Akdi”, Adalet 

Yayınevi, Ankara, 2010, s.75.

2. ÖZEN, Burak, ‘’6098 TBK Çerçevesinde Kefalet Sözleşme-

si’’, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012, s.53.

3. ARAL, Fahrettin, “Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri”, 

8.Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.425.

4. TOPUZ, Seçkin/ CANPOLAT, Ferhat, “Kefalet ile Garanti-

nin Ayrımın Önemi ve Ayrımda Uygulanacak Kıstaslar”,TBB 

Dergisi, S.78, Ankara, 2008, s.67.

5. SÖNMEZ, Murat, ‘’6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 

Kefalet Sözleşmesi’’, İzmir Barosu Dergisi, İzmir, 2012, 

Yıl:77, Sayı: 2, s.167.

6. ÖZEN, s.53.

7. YILMAZ, Merve, ‘’6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

Kefalet Sözleşmesi’nde Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı’’, 

TBB Dergisi, S.97, Ankara, 2011, s.159.

8. KILIÇARSLAN, Seda, ‘’Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı’’, 

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, Ankara, 

2009, s.48.

9. YENER, M. Deniz, ‘’Kefilin Sorumluluğunun kapsamı ve 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yapılan Değişiklikler’’, 

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, C.3, 2012/7, 

s.107.

10. ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, K.Emre, ‘’Borçlar Huku-

ku: Özel Borç İlişkileri’’, 12.Baskı, Turhan, Ankara, 2013, 

s.552; YILMAZ, ‘’6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

Kefalet Sözleşmesi’nde Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı’’, 

s.162; KARA KILIÇARSLAN, ‘’Kefilin Sorumluluğunun 

Kapsamı’’, s.50.

11. GÜMÜŞ, M. Alper, “Borçlar Hukuku Özel Hükümler”, 3. 

Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014, s.364.

12. Yarg. HGK., 25.05.2006, E. 2006/346, K. 206/300 (ZEVK-

LİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, K.Emre, s.684, dn.)

13. ARAL, Fahrettin, ‘’Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri’’, 

8.Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2010, s.466.

14. ÖZEN, s.129.

15. GÜMÜŞ, s.366; ÖZEN, s.100.

16. REİSOĞLU, Seza, “Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygu-

lamasında Kefalet, Ayyıldız matbaası, Ankara, 1992, s.162; 

TANDOĞAN, Haluk, ‘’Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkile-

ri’’, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s.776; ÖZEN, 

s.101.

17. TANDOĞAN, s.777.

18. YAVUZ, Cevdet, ‘’Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler’’, 

Yenilenmiş 9. Baskı, Beta, İstanbul, 2014, s.1406.

19. TANDOĞAN, s.778; ÖZEN, s.104; REİSOĞLU, s.164; 

KARA KILIÇARSLAN, ‘’Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı’’, 

s.55.

20. GÜMÜŞ, s.370.

21. 21. Yarg. 19.HD., 28.1.2008 T., 5216/483(GÜMÜŞ, M. Al-

per, s.371, dn.)

22. YAVUZ, Cevdet, s.1408.

23. GÜMÜŞ, s.372.

24. AYRANCI, Hasan, “Şekil Şartına Uyulmadan Yapılan Kefa-

let Sözleşmesinde İfanın Sonuçları”, AÜHFD. , C.53, Anka-

ra, 2004, S.2, s.3.

25. YAVUZ, Cevdet, s.1413.

26. TANDOĞAN, s.782.

27. GÜMÜŞ, s.415.

28. SÖNMEZ, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kefalet 

Sözleşmesi’’, s.173.

29. SÖNMEZ, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kefalet 

Sözleşmesi’’, s.191.

30. ÖZEN, s.51.



42

Hukukçular Derneği

HUKUKTA GEREKÇE

G erekçenin öne-

mi ve onu öne 

çıkaran nedenler 

nelerdir?

Gerekçelendirme 

felsefi, toplumsal, 

politik birçok disip-

linin ilgi alanında ol-

mayı başarmış, kök-

leri derinde kadim 

bir temellendirme 

vasıtası, ikna aracı, 

meşruiyet argümanıdır.

Gerekçe, birçok sosyal, politik ve ekonomik 

olgunun yazgısını belirlemekle yetinmemekte, ey-

ledikleriyle insanların yaşam, mal ve özgürlüğün 

odağına oturarak ahkâm kesmektedir. 

Sıradan bir eylem söz ve davranışın muhatapla-

rınca anlaşılır olması, benimsenerek içselleştirilme-

si, onun makul, meşru ve ikna edici olma yeteneği-

ne bağlıdır.

Hukukun, ilgi alanında kalan sorunları çözer-

ken kendisini bir meşruluk nesnesine yaslama mec-

buriyeti vardır. Temellendirme bu ihtiyacın karşı-

lanmasına adanan bir hukuki nesne ya da kimliğin 

adıdır. Her hukuk ve yargı paradigması, kendisini 

meşrulaştıracak bir gerekçe anlayışı edinmeyi ve 

ona yaslanarak ya-

şamayı varlık sebebi 

addetmiştir.

Öte yandan, sa-

vunma hakkı ve ka-

nun yolunun etkin 

kullanılma, belli bir 

usule tabi olarak 

yargılanmayı isteme, 

sürpriz kararlardan 

sakınma hakkı, öznel 

ve nesnel yansızlığın 

sınanma, takdir, kötü niyet ve rasyonelliğin test 

edilme, meşru beklentileri karşılama, doğal adalet 

ve hakkaniyete uygun eyleme, kamuoyunun de-

mokratik yargılamaya katılma, hukuki güvenin sağ-

lanma ve kesin hükmün sınırlarını belirleme ihtiya-

cı, yanları ikna etme ve toplumu inandırmayı talep 

hakkı temellendirmeyi öne çeken değerler olarak 

ifade edilebilir. 

Gerekçenin geçmişi hakkında okuyucuya ne-

ler söylemek istersiniz?

Tarihi eşelediğinizde Sümerli yargıçların, bilinen 

en eski gerekçeli kararı verdiklerini görüyoruz. Ha-

fızam yanıltmıyorsa bir tapınak görevlisi ile bahçı-

vanla işbirliği yapan bir kadının, bakım ve iaşesini 
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sağlamaktan imtina eden eşini öldürttüğü iddiası 

üzerine yapılan yargılama sonucu, susarak savunma 

yapan kadının cezasız bırakılmasını tartışan tablet 

hükmü değerlendiren Profesör Roberts, çağdaş ha-

kimlerin, kadim Sümerli meslektaşlarıyla hemfikir 

olduklarını ifade ederek, jenerik ve kadim gerek-

çenin isabetine vurgu yapmıştır. Anılan kararın si-

nesinde sakladığı veriler, açık yargılama, savunma 

hakkı, meşru müdafaa ve yargılama diyalektiğini 

keşfi açısından eşsiz bir değere sahiptir. Dava ken-

disini ziyaret edecek ve bir çok açıdan inceleyecek-

leri beklemektedir. 

Helen, Latin uygarlıkları ile Aydınlanma döne-

minin gerekçenin hüküm sürdüğü, kaliye alındığı 

dönemler olarak telakki edilebilir. Sulu şarapların 

düşünceye eşlik ettiği devrin adamı Platon’un Re-

toriği- ki bu kitaba da adını verdi- bana göre, usul 

hukukçularının gözden kaçırdığı bir muhakeme 

yöntemi ve gerekçelendirme okumasıdır. Retori-

ğin Aristo’nun halefi olarak, sofist avukatların jest 

ve mimik, tatlı dil ve güler yüzle hükmü zehirleme 

potansiyeli ile mücadele eden aklı ve grameri, onu 

yasak delilin mazisi ve mucidine evirmektedir. Bu 

eser okunmadan belagat, gerçeğe erişimde izlenen 

metodoloji ve yasak delille mücadelenin gerekçe 

ile ilişkisi üzerine kelam etmek mümkün değildir. 

Onca usul kitabının, Retoriği teğet geçmesi, yargıla-

ma yöntemini ihtisas sahası olarak seçenlerle, öğre-

nenlerin kaybı olduğunu düşünüyorum.

Dünya milattan önce 1850 yılında Nippur’daki 

muhakemenin 9 savcısı ve iki avukatının imrenile-

cek diyalektiğini, 399 yılında Sokrat’ın Atina mey-

danındaki 501 yargıç huzurunda 3 savcı alt edişini 

günümüze taşınan gerekçelere borçludur. 

Usulün, gerçeğin güvenliğini sağlamaya özgü-

lenmesi, ona alelade yöntemlerle erişilmesini yasak-

lamaktadır. Gerçeğin önerilen ve buyurulan kural-

larla bulunma zorunluluğu, izlediği yöntem geçtiği 

güzergâh, tartışarak elde edilen bilginin/gerçeğin/

hüküm veya hakikatin ondan etkilenen herkesle 

paylaşılmasını dayatmaktadır. Gerekçe bu süreci 

gözeten, yöneten ve disipline eden bir garantördür. 

Şüphe ile hüküm arasındaki ilişkinin meşruiyeti 

gerekçeden sorulur. Buradan bakıldığında gerekçe, 

retorikle örtüşen bir ikna aracı, meşruiyet nesnesi-

dir. Hatta çağdaş usul hukuklarının, özellikle argü-

mantasyonun atası olarak ifade edilebilir.

Neden, nasıl, nerede, ne ve kim, sorularıyla ya-

şıt bir ömre sahiptir gerekçe. Bireyin adamdan sa-

yılmadığı, devir ve devranlara ait olan gerekçe bir 

müddet gözden düşse de insanın özneleştiği, kutsa-

la ilişildiği dönemlerle eş zamanlı olarak üzerindeki 

pas ve tozu silkinmeye başladı. 

Avrupa’nın 250 yıl ceza hukukuna yaşattığı zu-

lüm, gerekçesizliğin kazanımlarını yitirdiği tarihi 

bir kesite tekabül eder. Gerekçe ve tarihi, hukuk-

toplum-iktidar ilişkilerinden azade değildir. Anılan 

trioyu hafife alan bir öğretim ve eğitim paradigma-

sından toplumla ibralaşmasını beklemek veya du-

ruşma salonunu toplum kamu ve bireyle paylaşma-

sını istemek nafiledir. Gerekçe hükmün ardındaki 

sıradan bir hukuki metin değildir.

-
-

-
-

-

-

-

-
-
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Silkinen gerekçe, soluksuz mücadelesi ve inatçı 

genleri ile hukuki metinlerde kendine hatırı sayılır 

bir mekân edinmeyi başarmıştır. O gün bu gündür 

gerekçe iddia eden herkesin müracaat ettiği, iyi 

veya kötü desek aldığı, onsuz yapamayacağı bir ka-

bul edilebilirlik ölçütüne dönüştü. 

Toplumla ibralaşmanın, yegane aracı meşru ma-

kul, davaya özgü ve doyurucu gerekçelerle müm-

kündür. Açık muhakeme-hükmün açık tefhimi ve 

gerekçe üçlüsü modern muhakeme hukukunun 

eşsiz keşfi, uygar muhakemenin ölçütüdür. Yargısal 

süreçler üzerindeki kuşkuyla mücadeleye özgüle-

nen bu üçlü ile temin edilmek istenen yegane erek, 

açıklığı muhakemeye egemen kılmak, yargıyı kamu-

nun demokratik denetimine açmak, hükmü meşru 

ve makul araçlarla toplumla paylaşmak, nihayet 

yargıdan medet umanların ikna ve inandırmaktır.

Tarihi yürüyüşü içinde birçok yerde soluklanan 

gerekçe, bir yandan tekâmül ederken diğer yandan 

da insanlığın başına bela olan birçok kıyım ve yıkı-

mın, terşü talanın müsebbibi olmayı çok kere dene-

di. İnsanlığa kast edenlerle ittifak ve koalisyonların 

ardı arkası kesilmedi. İdeolojik, politik ve gelenek-

sel anlayışlarla aynı kabdan yemeye, oturup kalk-

makta beis görmeyen hesap kaçkınlığı fırsat buldu-

ğu her yerde tehlike ve tuzaklara, fitne fesada zemin 

olmayı ihmal etmedi. 

Kötülerin elinde, yaman ve acımasız bir silaha 

dönüşen gerekçenin bu habis karakterinin uyurge-

zer olduğunu unutmamak gerekir. Habis gerekçe-

lerin, kendini peçelemedeki maharetiyle hukukla 

dalga geçeceğine, onu askıya alacağına, bireysel ve 

toplumsal barışı tehdit edeceğine, dünün ders ve 

tecrübeleri kefalet ve delalet etmektedir. Görünür-

de veya sözde gerekçeleri üreten bu manüplasyon 

ağ ve mekanizması gerekçesizliklerle örtülü emel-

lerini hayata geçirerek salon ve kürsünün hukuk ve 

demokrasi ile bağını usulca koparır. Totaliter, otori-

ter rejimlere altın çağlarını yaşatan, onları kurum-

sallaştıranın zıvanadan çıkan gerekçeler olduğunu 

anımsamak gerekir. Dünyayı kasan kavuran, insana 

yaşamı dar eden savaş ve çatışmaları besleyen, tetik-

leyen ve tahrik edenin toplumsal yararlarla inatlaşa-

nın, çelişen, kılıf ve sudan gerekçeler olduğu bilin-

mektedir. Kuzu postuna bürünen gerekçeye karşı, 

birey ve toplumun geçmişin sesine kulak vermesi 

gerekmektedir. 

Hukukumuzun gerekçeye ilgisi hakkındaki 

düşüncenizi paylaşır mısınız? Sistemin gerekçe 

konusundaki referansları veya kaynakları üzeri-

ne neler söylenebilir. Mevcut kaynakların yeterli 

olduğunu ifade edebilir miyiz?

Yasama, bu denli yaşamsal olanın her türlü yar-

gısal işlem, eylem ve kararın arkasında durarak, sa-

vunma hakkı ile kanun yolunun etkin ve verimli 

kullanılmasına aracı olmasını arzulamıştır. Hakka-

niyete uygun yargılama, görünen adalet ve onun 

uzantısı niteliğindeki hukuki dinlenilme hakkının 

tekmili, doğrudan ve dolaylı gerekçesizliklerin ya-

ratacağı karanlığı önlemeye özgülenmişlerdir.

Gerekçesiz olanın, inançla sınırlı kalmadığını, 

zamanı geldiğinde birey, toplum ve kamu nezdinde 

sürpriz etki ve sonuçlar yaratacağını öngören yasa-

ma, keyfiliğin yaratacağı tehlikelere karşı kürsüleri 

daima uyanık kalmaya zorlamıştır.

Avrupa’dan ithal edilen ya da buradaki ilkelerin 

izdüşümüyle vücuda gelen usul yasaları hükmün 

temellendirilmesi anlayışına yakın durmayı yeğle-

mişlerdir. Anayasa’nın gerekçeye ilgisi, usul yasala-

rından sonradır. 

1961 Anayasası gerekçe hakkını tanıyan ilk ver-

siyondur. Gerekçenin anayasayla buluşması, mah-

keme kararlarındaki gerekçesizlik veya gerekçe 

sapmalarına verilen tepkinin ürünüdür. Onu takip 

eden anayasaların bu anlayışı ısrarla sürdürdükleri-

ni gözlüyoruz. 

Kara Avrupa’sı, yargıca hepten teslim olmayan 

ihtiyatlı bir hukuk anlayışının etkisindedir. Bu etki, 

hükmün ikna edici olması için kaideten temellendi-

rilmesi gereğine vurgu yapar ve kendisini buradan 

beslemeyi tercih eder. Anglosakson hukuk anlayı-
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şı, yargıca itimadın zirve yaptığı bir bakışla dirsek 

temasındadır. Anılan temas gerekçelendirmeyi ge-

rekli görmekle birlikte, temellendirmeden hatırı 

sayılır ödünler kopararak kırılmalara uğramaktadır. 

Dolayısıyla kırılmanın, gerekçeyi hepten reddeden 

dışlayan bir sonuç yarattığını söylemek mümkün 

değildir.

Bize gelince, onu var eden edenlerin etkisinde 

kalarak, yukarıdan aşağıya doğru hemen her yerde 

mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiğini 

benimsemiştir. Son değişikliklerle, mevcudu ku-

ramsal açıdan konsolide etmeye niyetlendiğini söy-

lemek yanlış olmayacaktır.

Yasamanın bu özle-

minin, yeri geldiğinde 

yasa yapıcılığa özenen, 

soyunan içtihat, söz ve 

deneyimlerle arzulanan 

yeri yakaladığından söz 

etmek mümkün değildir. 

Bozma mahkemelerinin 

istisnalar hariç herkes-

çe malum tutumu, onun 

kurumsallaşmış ya da bi-

rey ve toplumu memnun 

eden bir temellendirme 

anlayışına sahip olma-

dığını göstermektedir. 

Sapmaları denetlemekle 

ödevli bir mahkemenin, haşir neşir olduğu sapma-

larla deneyimleri yoluna koyması olanaksızdır.

Gerekçe denetimi, bozma mahkemesini ayakta 

tutan iki nedenden biri, hatta önemlisidir. Fransa 

Yargıtay’ını model alan Yargıtay’ın dizgeye ihtiyacı 

olanı verdiğini ya da oynayan taşları sabitlediğini 

söylemek nesnel bir iddia olmaz. Hayatını gerek-

çe denetimine borçlu kurumun, gerekçesiz dene-

yimleri, gerekçe hakkını çiğneyen, ihlali kutsayan, 

hatta tutkuya dönüştüren pratiğiyle, kürsüye model 

olması ya da idollüğe yeltenmesi seraptır. Kürsüyü 

kuşatan ve yukarılara doğru hücum eden gerekçe 

sapmalarından kurtulmak; ayakları yerde, özge, 

özgü, özgül, insani öncüllere yaslanan, birey ve top-

lumsal yararları gözeten, yurttaşın feryadına kulak 

veren, söz dinleyen, barışın dili ve sesi olan bir te-

mellendirme anlayışına sahip olmasını gerektirir. 

Müçtehit olmak, umulanın ötesinde bir sorum-

luluk gerektirir. Özlenen gerekçe anlayışının hayat 

bulması, bozma mahkemelerinin niyet, alışkan-

lık ve reflekslerinin disipline edilmesine bağlıdır. 

Mevcut yaklaşım terk edilmedikçe, gerekçe adına 

bir şanstan söz etmek ne yazık ki mümkün görül-

memektedir. Denetimle ödevli derece mahkemele-

rinin, uyuşmazlıkları duruşma salonlarına yeniden 

dönmeyecek şekilde sönümlemeleri, birey üzerin-

den kalıcı barışı egemen 

kılacak bir gerekçe anla-

yışına imza atmaları, bi-

rey, toplum ve kamunun 

beklentisidir.

AİHS’in 6. maddesini 

yorumlayan Strasbourg 

Mahkemesi, gerekçeli 

karar alma hakkını ima 

yoluyla sistemin istifade-

sine sunmaktadır. Kris-

talize olan bu anlayış, 

gerekçelendirmenin usul 

ve esaslarını bir araya 

getiren ve kurumsal-

laştıran bir akla, irade-

ye, söze, söyleme, arşiv ve müktesebata sahiptir. 

Bu birikim, hükmün toplum ve kamuyu ikna ede-

cek bir anlayışın arkasında durmakta ve üye devlet-

lere bu anlayışı her dem önermektedir. 

Öneri içerisinde doğrudan ve dolaylı gerekçe-

sizliği deşifre eden ve bundan şiddetle kaçınılması 

gereken ziyadesiyle ilkeyi, istisna, sapma ve dene-

yimle, onlardan paçayı kurtarmanın ipuçlarını içer-

mektedir. Amaçsal, ilerletici, geliştirici ve sorumlu 

bir yorum, yurttaşa hesap vermeyi varlık sebebi 

sayan bir akıl, kibir ve korkularından sıyrılarak bu 

zenginlikten yararlanmaya odaklanmalıdır. Bu aynı 

zamanda ahde vefanın gereğidir. 
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Bu önerinin psikolojik, ideolojik, tarihsel kaygı-

ların tahrik ve itkisiyle reddedilmesi, gerekçe anla-

yışına ivme kazandıracak, zenginleştirecek rezervin 

yok yere ve hiç uğruna heba edilmesine yol aça-

caktır. Görevi, Çin-i Maçinde de olsa, uygulanacak 

hukuku bulup uygulamak olan yargıcın, ayağına 

gelen hukuku hafife almak, dışlamak yerine işini 

yapmalıdır.

İstinaf muhakeme ve mahkemesinin gerekçe 

bağlamlı misyonu nedir? 

Yargı şemasının ortasına oturan istinaf mahke-

mesinin gerekçeden beklentisi sanıldığından da 

fazladır. Yakın zamanda yerel ile istinaf mahkemesi 

arasında ihtilafa neden olan tecrübeyi motive eden 

gerekçedir. İstinaf mekanizmasını harekete geçiren 

ve ivme sağlayan güç taraflarca sunulan öznel ge-

rekçelerdir. Özellikle hukuk muhakemesinde sebep 

ve gerekçeden mahrum bir istinaf başvurusunun, 

sistemin ihtiyaç duyduğu ilk hareketi sağlaması 

mümkün değildir. Kamu düzenini koruyan kural-

lara aykırılıkla mücadele edilebilmesi ya da öznel 

sebep ve gerekçelerin objektif kapsamının geniş-

letilebilmesi, mekanizmayı hareket ettirecek sebep 

ve gerekçelerle olasıdır. Ceza yargılamasında öznel 

istinaf sebeplerinden hareketle derinlemesine ve 

yaygın bir denetim yapabilmek gerekçenin yeti ve 

yeteneğine bağlıdır. 

Mahkeme kararlarının gerekçe-delil-ispat saha-

sındaki koordinasyon ve korelasyonu sağlayama-

ması bozma ve ortadan kaldırma kararlarının usuli-

mutlak sebebi haline gelmiştir. Gerçeklik yargısına 

yönelen kuşkuların büyük bir kısmının gerekçe 

defolarından kaynaklı olması, gerekçenin geliştirdi-

ği özelliklerin zengin bir portföye sahip olduğuna 

delalet eder. Gerekçe yahut gerekçesizlik, buradan 

bakıldığında yerel mahkeme-istinaf yargısı arasın-

daki ilişkinin belirleyenine dönüşmekle kalmamış, 

mala özgürlüğe ve haya hükmeder hale gelmiştir. 

Berberoğlu davasında sair sebepler bir yana, istinaf 

mahkemesi ile yerel mahkeme arasında düelloyu 

tetikleyen, gerekçeli karar alma hakkının özerk an-

lamının henüz keşf edilmemiş olmasıdır. Yargı şe-

masını revize eden, muhakemede fetrete yol açan, 

doğal yargıç ilkesini hiçe sayan ve mahkemeleri 

kuşkuların merkezine alan medyayı kürsüye taşıyan 

gerekçesizliklerle etkin bir mücadele stratejisinden 

yoksunluktur. Sığ gerekçe bilgisi ile çağın ihtilafla-

rıyla baş etmek anakronizmden başkası değildir.

Alt yapı eksiği, organizasyon bozukluğunun 

yarattığı direnci, gerekçeden ödün vererek aşmayı 

öneren bir yargı mantığı ile gerekçenin özgürlük-

lerin güvencesi olması bir başka bahara kalacaktır.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, ge-
rekçesizlikle mücadelede önemli bir faz ve sa-

vunma alanıdır.

-

-

-
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Anayasa’nın 148 maddesi bireysel başvuru hak-

kının objektif sınırlarına gerekçesizliklerle müca-

dele veya gerekçeli karar alma hakkına aykırılıkla-

rı enterne etmeyi katmıştır. Bu bağlamda gerekçe 

hakkına aykırılık savlarının, bireysel başvuru hakkı 

üzerinden Avrupa veya özerk anlamı aracılığıyla sı-

nanma olanağına kavuşması sevindiricidir. Anayasa 

Mahkemesi’nin gerekçenin sair haklarla ilişki ku-

rup, ihlallerle mücadele alanını genişletmesi ağla-

rını tazelemesi, azmini derinleştirmesi yurttaşın bir 

başka teminatıdır. 

Her şeye rağmen mücadelenin etkin ve verim-

liliğinden söz etmek mümkün değildir. İspanya 

Anayasa Mahkemesi’ne bir dönem yapılan birey-

sel başvuruların % 85’i gerekçeli karar alma hak-

kına aykırılık iddialarından oluşmaktadır. Anayasa 

Mahkeme’mizin, kendisine gelen gerekçe bağlamlı 

uyuşmazlıkları, AİHM tarafından İspanya aleyhine 

yapılan başvurular üzerine verilen kararlara yasla-

yarak reddetmesi, jenerik gerekçe kavram ve anla-

mının gerektiğinde ihlalleri peçelemede rol alacağı 

kuşkusuna beslemektedir.

Yargı deneyimlerinin duruşma salonuna ulaşma-

ması, kürsünün sararmış bir kaç kaynağın satır ara-

larına serpilmiş, revizyon ve reformlardan bihaber 

gerekçe bilgisi ile yetinilmesi, tecrübelerin gerekçe 

üzerinden kuram ve teoriye katkı sunmasını seraba 

dönüştürmektedir. Bu gerekçe anlayışıyla bilimin 

gereksinim duyduğu hukuku inşa etmek, güç ve 

iktidar alanlarının yarattığı trajedi ve dramları sa-

ğaltmak hayaldir.

Hükmün Meşruiyeti makul olanla temellen-

dirilmesine bağlı olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Gerekçenin benimsenebilmesi için yapması ge-

rekenler nelerdir?

Hukuk, arınmış gerçeği, hüküm olarak tanımlar. 

Saflaşmak, temellendirmeyle olanaklıdır. Hükmün 

başarısı, sağlamlık standartlarına her koşulda sadık 

kalmayı gerektirir. Standartlar, yargıca hükme nasıl 

ve ne şekilde eriştiğini olgularla bağını kesmeden 

ve hukukla yolunu ayırmadan anlatmasını emret-

mektedir. Meşruiyet, toplumsal değerlerle barışık 

olmaklığı gerektiren bir benimsenebilirlik, duyarlı-

lık ölçütüdür. Bu ölçütün gönlü, kanundan ziyade 

insanın olanaklarını çoğaltan, kolaylıkları destekle-

yen, özgürlükleri şımartan değerlerden yanadır. 

Bireysel, toplumsal, kamusal gerilimler ken-

disini çoğu kez dava olarak lanse eder. Yargılama, 

oluşan gerilimin önerilen veya buyurulan yöntem 

izlenerek giderilmesini hedefleyen bir yargısal diya-

lektiktir. Yargılama dediğiniz şey, dava kılığındaki 

şüphenin, yargı yönetiminin sevk ve idaresinde, on-

dan arınmakta yararı olan herkesin katılımıyla tar-

tışılması, gerçeği örten perdenin olabildiğince ara-

lanmasıdır. Aralanma, kuşkunun gerçeğe, gerçeğin 

hükme evrilmesi demektir.

Ceberut yargılama anlayışı, yargılama salonla-

rını mülkü addederek, hükmün/gerçeğin veya ha-

kikatin tartışmayla biçimlenmesini önlemektedir. 

Hükmün gerçekle özdeşleşmesi, tabanının geniş 

ve sağlam tutulmasına, yargılanan öznenin kendi-

sini ifade etme olanak ve kolaylığına sahip olmasına 

bağlıdır. Gerekçe, imeceyle var olmayı, her desenle 

örülmeyi, biçimlenmeyi seçer. Tabanı daraltılmış, 

hükümden beklentisi olanın tartışma masasına çağ-

rılmamasıyla, duruşma salonundan dışlanmasıyla, 

seslerin kısılmasıyla oluşan hükmün güçlü, bağlayı-

cı olması, herkesi etkisine almasını beklemek bey-

hudedir. 

Usul yasası, yargılamanın belli bir düzen ve di-

siplin içinde yürümesine özgülenmiş kurallar koa-

lisyonudur. Amacı yargılanan nesnenin gönlünce ve 

sağlıklı bir ortamda tartışılmasını garanti etmektir.

Bu güvence, yargılamaya tanıklık eden, bir an-

lamda kapalı kapılar ardında olup bitenleri kamu ve 

toplumla paylaşmayı erek edinen gerekçeyi de kap-

samaktadır. Gerekçe bu yönüyle, yargılamanın sey-

rini not eden, ispat sahasındaki faaliyetleri markaja 

alan, tartışmaya nezaret eden ve gerçekle özdeşle-

şen hükmün ard alanı, dayanağı ve besi kaynağı-

dır. Gerekçeye zamanında erişmek, açık yargılama, 



48

Hukukçular Derneği

hükmün açık tefhimi temellendirme sahasının beri-

sinde kalan, savunma ve kanun yolunun etkin kul-

lanılmasına destek veren güvencelerin bir kaçıdır. 

Oldukça geniş bir alanı egemenliğine alan gerek-

çenin, hükmün temellendirilmesine ya da esbab-ı 

mucibeye indirgenmesi yanılgıdır.

Gerekçe, kısa kararı ayakta tutan temeldir. Bu 

temel sağlamlığı, yasallığı, doğruluğu, hukukiliği, 

yeterliliği, doyuruculuğu, haklılığı ve meşruluğu öl-

çüsünde ikna edici, başarılı ve bağlayıcı, çürüklüğü 

ölçüsünde yıkıcı ve yok edicidir.

Sistem, “adan zeye” herkese yargısal her etkin-

liğini makul olanla temellendirmesini önermekte 

veya buyurmaktadır. Hukuk sistemi hiçbir özne 

veya süjeyi gerekçe etkinliği dışında tutmadığı gibi, 

ciddiye alınmayı, hükme dönüşmeyi isteyen her 

dava, savunma veya görüşün kendisini mutlaka, 

makul ve meşru olanla tahkim etmeye icbar etmek-

tedir.

Gerekçesizlik, düşünceyi itibarsızlaştırır. Hü-

küm, itibarsız olanı referans almaz. Öznel olanın 

nesnelleşmesi, büyük ölçüde kendisini meşru, ma-

kul ve hukuki gerekçelerle desteklemesine tahkim 

etmesine bağlıdır. Bu kabul edilebilirlik için sahip 

olunması gerekenin en azıdır.

Aktüel gerekçe anlayışının bulunduğu yeri 

tanımlar mısınız? Sistemin bu yerle olan ilişkisi-

ni fotoğraflamak olanaklı mıdır?

Standartlar; gerekçenin kabul edilebilir öncül-

lerden beslenmesini, öncül, temel, güvence ve des-

teklerle donatılmasını, öncülün sonuçla bağdaşır 

olmasını, diyalojik ilkelerle aynı kabdan yenilme-

sini, toplumsal isterlere duyarlı olunmasını, gerçek-

lerle dost kalınmasını, hukukla oturulmasını sada-

katin gereği sayar. 

Meşru gerekçe, evvel emirde hukukla dirsek te-

ması olan gerekçedir. Hukuki gerekçe, kadim insani 

ilkelerle haşir neşir olan temellendirmedir. Bu bağ-

lamda, sadece sınırların berisindeki argümanlardan 

değil, sınırların ötesinde de arayışlarını sürdüren, 

işine yarar ilkelerin izini süren gerekçedir. Hukuki 

gerekçe, bu yönüyle sınır tanımayan, ulaşabildiği 

her yerde insanın olanaklarının geliştirmesine katkı 

sunanı bulup gözeten ve değerlendiren akıllı mu-

cibedir.

Meşruluk, toplumsal duyarlılık ve ihtiyaçlarla 

akrabadır. Gerçeklerle aynı soydan gelir. Dolayısıyla 

gerekçenin aynı zamanda kabul edilebilirlik debi ve 

niteliğine sahip olması kaçınılmazdır. Hakikatlere 

arkasını dönen, vurdumduymaz, gözü dışarıda ve 

desiseye yatkın, perdeleyen, karartan bir temellen-

dirmenin dışlanması meşrudur. 

Hukukun canlılığı, toplumsala kök salmasından 

neşet eder. Bu damarların kurumaması, sertleşme-

mesi kürsünün topluma dönük olması, buradaki 

refleksleri, hareket ve ihtiyaçları gözetmesi, özetle 

dipteki akıntıyı yakalamasını gerekli kılar. Akıntı-

nın hissedilmemesi, teğet geçilmesi ihtiyaç ve ge-

reksinimlerin yeterince okunmaması, sensörlerin iş 

görememesi gerekçe-toplum-birey-kürsü arasında-

ki ilişkide yozlaşmaya yol açar.

Kırılma ve kırgınlık, gerçeklere sırt çeviren bir 

gerekçe anlayışının filizlenerek güçlenmesine ya-

taklık eder. Böyle bir tablonun dayattığı vaziyetin 

hukuk, demokrasi ve gelecek vaad etmesi olanak-

sızdır.

Duruşma salonu, minimal demokratik platform-

lardır. Sokağın özel bir formatı, türevi olarak da te-

lakki edilebilir. Hukuki dinlenilme, adil yargılanma 

hakkı özü itibarıyla düşünce özgürlüğünün yargısal 

sürümünü güvenceye almaya kilitlenir. Savunma 

hakkının kısıtlayan fiili ve hukuki engellerin, hük-

me kaynak taşınmasını, hükmün yeterince beslen-

mesini önleyeceği, zayıflayan hükmün en küçük bir 

dirençle karşılaştığında tuz buz olacağının örnekleri 

çoktur.

Gerekçe doğru, güvenli, hukuki, meşru ve gü-

venli bir yarışmasından neşet etmek zorundadır. 

Bunu garanti edemeyen veya başaramayan bir yar-

gının saygınlığı ve etkinliği tartışmalıdır. Günümüz 
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Eğitim, meyvenin kendisi değil, ilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Bernard Shaw)

yargı salonları, yapısal ve fiziki birçok nedenden 

ötürü bu imkânı sunmaktan uzaktır. Bu uzaklığı 

pekiştiren ziyadesiyle neden saymak olasıdır.

Bu iklimin yarattığı koşulların, önü sonu yar-

gılama ve hüküm ikilisi üzerinden gerekçe adına 

nahoş sonuçlar yaratması kürsülerin gerçeğidir. İyi 

örnekler, istisnai uygulamalar bu imajı yok edecek 

çokluk ve nitelikte değildir. 

Dördüncü paketin nispeten gerekçelendirmeye 

odaklanması, gerekçesizliğin ayyuka çıktığını, mız-

rakın çuvala sığmadığını, kusurların göze kıymık 

gibi battığını doğrulayan isabetli bir itiraftır.

Şablon, kavramların tekrarı, atıf, alıntılama, iç-

selleştirme, yetersizlik, fazladan gerekçe, ideolojik, 

politik sığınaklar, sıfır gerekçe, hukuki ve meşru ol-

mayan gerekçe ve gerekçeye zamanında erişememe 

kürsüyü gölge gibi izleyen temellendirme kusurla-

rıdır. Uzun soluklu bu çalışma, bize neredeyse kır-

ka dayanan gerekçe kusurunun, deneyimleri rehin 

aldığını gösterdi. Kıt imkânların var ettiği bu de-

neme, kötü huylu motiflerin çıkardıkları ve zevkle 

izledikleri ateşin neye ve kime sirayet ettiğinin, ede-

ceğinin fark edilmesi bakımından tarihi bir fırsat 

sunmaktadır.

Bu çalışma, Çetin Aşçoğlu ile bir avuç insanın, 

bin bir güçlükle tanımaya ve tanımlamaya çalıştık-

ları sapmalara çok şey borçlandı. Onları saygıyla, 

minnetle anıyor ve selamlıyorum. Sami Selçuk’un 

bizlerle paylaştığı gerekçesizlik motifleri, benzerle-

rin aranıp bulunmasını kolaylaştıran bir ufka sebep 

oldu. Berideki kusurların şaşırtıcı zenginliği, bura-

da epeyce soluklanmamızı ve çokça düşünmemizi 

gerektirecektir.

Kürsüyü, onca kusurun yegane müsebbibi ilan 

etmek haksızlık olacaktır. Tartışanların, nesnel ge-

rekçeye gereken desteği vermekten imtina etme-

leri, ilk taşın kim tarafından atılması gerektiğini 

güçleştirmektedir. Gerekçesizliğin vücuda getirdiği 

trajedi ve dramdan bilim dünyasını hariç tutmak 

imkânsızdır. Akademinin gerekçeyi bağlayıcı ol-

maktan çıkaran mütemadi tutumu, temellendirme-

yi kesin hükmün objektif sınırlarını dışına itmesi 

yahut bağlayıcılığı bir kaç ayrıksılıkla sınırlanması 

yaşananların başat sebebidir. Emeklemekte olan ge-

rekçe kültürünün ayaklanabilmesi gerekçesizliği te-

tikleyen hissedarların şapkalarını önlerine koyma-

larına bağlıdır. Yargıyı uygarlaşması, adaletin elinin 

uzun ve kesin olmasından başka, toplumla gerekçe 

ve sebepleri üzerinden ibralaşma yeti ve yeteneğine 

bağlıdır.

Usul kürsülerinin, bu denli önemli ve yargı dün-

yasını kuşatan kusurlara ilgisiz kalması veya ilginin 

beklenenin gerisinde kalması, tekrar ve takiple ikti-

fa olunması duyarsızlık ittifakının sınırlarını geniş-

letmektedir. Dünya alem sitti senedir argümantas-

yon teorileriyle iştigal ederken, akademik dünyanın 

konuya duyarsız kalması, duyarlılığın yeni ve bir 

iki çeviriyle sınırlı kalması temellendirme açısından 

talihsizliktir.

Gerekçenin sakınması gereken habis huylar 

hakkında neler söylersiniz? Neyi sever, neden 

kaçınır gerekçe? Habis huylu gerekçelerin birey, 

toplum ve kamu nezdinde yaratacağı etki ve so-

nuçlar nelerdir?

Gerekçe, kendisini lekeleyecek, gözden düşüre-

cek, zehirleyecek ve verimsiz kılacak davranışlarla 

arasına mesafe koyar, kodlarıyla gelişi güzel oynan-

masını tehlike addeder. Özetle anılanlardan haz et-

mez.

Romantik, özlemli, ideolojik, politik ve sır olana 

temkinli yaklaşarak, fetişlerin genetiğine nüfuz et-

mesine yasaklar. Başka amaçlara hizmet etmeyi ke-
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sin bir söylemle reddeder, ısrarcı olanları bekleyen 

akıbeti dili döndüğünce ve iyilikle izaha çalışır. 

Kürsü, defolu gerekçelerle toplumsal ve kamu-

sal alanı tahrip eden bir rol ve işlev üstlenmekten 

kesinlikle kaçınmalıdır. Hukuku, suya yazılmış 

içtihatlarla eğip bükmek, istisnaların meşrulaştırıl-

masında vasıta kullanmak, gerekçenin işi, alışkan-

lığı, tutkusu addeden devir ve devranların geride 

kaldığını anlamak lazım. İdeolojik, romantik, nos-

taljik veya politik gerekçelerin duruşma salonun-

dan kovulması, hükmün bu nevi temellendirmeye 

ilişmemesi gerekir. Eskiye rağbet, kişi, nesne veya 

değerleri ilahlaştırır. Siyasetin gerekçelerle dizayn 

edilmesi, hukuki ve meşru olmadıkça olanaksız-

dır. Hükmün, toplumsal barışı zorlayan, günlük 

kaygı,dalgalanmalardan uzak ve heyecanla kalkıp 

oturan aklı ve mantığı askıya alan, hakikatle çelişen 

gerekçelere yakasını kaptırmaması gerekir. Gerek-

çe, tarihseldir ancak tarih yazamaz. Gerekçe, insanı 

haletlere ve duygulara direnmek zorundadır. 

Yargının, iç açıcı, övünülesi veya arkasında du-

rulacak kusursuz ve kurumsal bir pratiğe sahip ol-

madığını söylemek gerekir. Gerekçeleri üzerinden 

eleştirilmeyen, tartışılmayan mahkeme, yargıç, id-

dia ve savunma yok gibidir. 

Her dönem, az veya çok, öyle ya da böyle yargı-

yı etkisine alarak kendisini meşrulaştıracak, ayakta 

tutacak, kurumsallaştırarak yaşatacak gerekçeler 

bulmayı başarmıştır. Politik tercihlerin veya ideolo-

jik eğilimlerin refakatçisi olmak, tutuculaşarak kişi, 

kurum ve düşünceleri ilişilmez kılmak, toplumsal 

dokuya nüfuz etmek, toplumu dönüştürmek başı 

dik, karnı tok, sırtı örtülü gerekçelerin rişi değildir. 

Dil, din, ırk gibi öznel parametreler üzerinden 

hukuk üretmek, oluşan hukukla toplumu cendere-

ye almak, kurumsallaşan sözde hukukla, toplumsal 

ve kamusal alanı sevk ve idare etmek, başka amaç-

lara hizmet eden anlayışların müptelası oldukları 

gerekçe anlayışıdır. Bu gerekçe anlayışı, kendisini 

kılıflamada, peçelemede mahirdir. 

Bilinen örneklerin oluşturduğu müktesebat, 

demokrasinin, siyasetin, kamunun ve toplumun 

sırtında kambur olmayı sürdürmektedir. Bu yük, 

yargının saygınlığını her geçen gün tehdit etmek-

te, sınırların ötesinden verilen mahkûmiyetlerin 

şöhreti dillerde dolaşmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın 

AİHM mahkemesi içtihatlarını terfi standardının 

odağına aldığına ilişkin duyumları tekzip etmeme-

si, işin vehametine dair önemli ipucu vermektedir.

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
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Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir. (Bishop Creighton)

Hukuk dışı kaynak veya parametrelerden nema-

lanan bir gerekçe zehir saçar. Acı verir. 

Doz aşımlarıyla toplumsal damarlara zerk edilen 

gerekçenin umut, sürdürülebilir bir barış ve sela-

met vaad etmesini beklemek beyhudedir.

Toplumsal barışı inşa ve kurumsallaştırmaya 

yoğunlaşır. Aşkınlıkları, doğaya terk eden gerekçe, 

sapmaların yarattığı gerilim, çatışma ve çelişkileri 

setadif önlemlerle etkisiz kılmayı varlık sebebi sa-

yar. 

Ayartıcı olmanın, kendi yaşamına mal olacağı-

nı bilir. Kurumların demokratik değerleri dışlayan, 

özgürlükleri hedefleyen çelişkilerini kaşımaktan 

uzaklaşmayı seçer. 

Toplumsal ve kamusal cinnetin şımartılarak, şid-

detle buluşmasına asla fırsat vermez. Sahici olana 

odaklanarak; gerçekten hukuk, hukuktan meşru, 

meşru olandan adalet üretilmesini teşvik ederek, 

hızlı, verimli şeffaf etkin ve saygın bir yargıya erişi-

me odaklanmaktan haz alır. 

Deneyimleri yakından görüntülemek ya da 

yargının yakasına yapışan sapmaları genel ka-

rakteriyle betimlemek mümkün mü?

Deneyimlerin, gerekçenin umarlarıyla barışık 

mutlu ve kıskandıran bir ilişki kurduğunu söyle-

mek mümkün değildir. 

Politik ve popüler kimliklerin özgürlükleri mev-

zubahis olduğunda teferruat olmaktan çıkan ge-

rekçe, yakıcı olmayı aktüel kalmanın çaresi olarak 

görür ya da hükmün arkasından çekilmeyi hatırlan-

manın pahalı yöntemi olarak kullanır. 

Yıllarca evlatlarını gerekçesiz kararlarla yaşa-

mından, özgürlüğünden ve malından eden kürsü-

ler karşısında dilini yutanların, frenkeyştana dönen 

gerekçesizliğin herkesi tehdit edere riske dönüşme-

si, insan hakları açısından üzücü, gerekçe açısından 

hayra vesiledir. 

Tekrar ediyorum. Gerekçe, aktüel davalara çok 

şey borçludur. Düne kadar birçok yurttaşını sıfır 

gerekçe, defolu, ideolojik, politik ve etnik sebep-

leri giydiren gerekçelerle dar ağacına göndermek-

ten, çürütmekten çekinmeyen, eşinden dostundan 

eden anlayış veya gerekçe, şimdilerde ateş topuna 

dönüşmüş önüne geleni yakmaktadır. Bu, yakıcı ve 

sarsıcı olsa da gerekçe hukuk ve kültürünün yeterli 

önlem alınmadığı takdirde deneyimlerin elinde ne 

hale geldiği veya gelebileceğine dair en az fikri ver-

meye muktedirdir. Gerekçeden neşet eden musibet, 

temellendirme adına söylenen bin nasihati kötü ör-

nekler üzerinden ikame etmiştir.

On yılı aşkın tutukluluk sürelerinin kanuni 

deyim, kavram ve terimlerle desteklenerek yürü-

tülmesi, güçlü demokrasi, gelişmiş hukuk sistem-

lerinde anlaşılması olanaksızdır. Kişi güvenliği ve 

özgürlüğüyle çelişen bu dalgalanmanın kanıksan-

ması, şeffaf yaşamaya, eylemeye, yargılamaya niyet 

etmiş bir sistemin işi olamaz.

Böylelikle ülkemizde kürsü-taraf-demokrasi-

toplumsal isterler arasındaki ilişkinin niteliği ve 

debisine ışık tutulmuş herkesin görmesine olanak 

sağlanmıştır. Gerekçenin yarattığı etki ve sonuçla-

rın varacağı yerin görülmesi sağlanmıştır. Yargıçlar 

aleyhine açılan davalar, gerekçenin önemine bir 

başka yerden durularak yapılan vurgulardır.

Gerekçelendirme ödevinden imtina edilme-

si veya savsaklanmasının saydamlıkla ilgisi hayati 

düzeydedir. Demokrasinin kurumsallaşması ile te-

mellendirme arasındaki bağın kudreti, bu ödevden 

feragat edilmesi veya onun aşındırılmasını önleye-

cek davranışlardan vazgeçilmesini dayatmaktadır. 

Sistemin gözünü gerekçe hakkına odaklaması, ken-

disini her adımda bu hakkın güvenceye alınmasına 

adaması, bu iradenin yasama yoluyla zayıflatılma-

sını soğuk karşılamaktadır. Yasamanın, kanun ve 

madde gerekçelerini izahtan vareste tutması, mev-

cutların yetersizliği muhatabını ciddiye almadığına 

karine oluşturmaktadır. Gerekçeyi ödeve dönüştü-

ren aklın, kendisiyle çelişen pratiğini hoş görmek 

güçtür.
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Yasama, konjöktürel kaygılarla hareket ederek, 

bu sorumluluğu bertaraf edecek uygulama ve yak-

laşımlara mesafe koymak durumundadır. Bu tavır, 

ülkemizde emeklemekte olan gerekçelendirme kül-

türünü akim kılacak, raydan çıkaracak bir anlayışın 

kök salarak, ibralaşmayı bir başka bahara bırakması 

muhtemeldir.

Gerekçe kültürünün yerleşmesi, kürsünün bi-

rey ve toplumla yanların, yekdiğeriyle hukukun 

önerileri doğrultusunda ibralaşmasına bağlıdır. İb-

ralaşma, uyuşmazlıkları yeniden doğmamak üzere 

kaynağına gömer, kalıcı toplumsal barışı sağlayarak 

adlileşmeyi önler. Böylelikle Ülke, külfetinden giril-

mez adli mekânlar yerine, erişimi sağlayan yaralara 

merhem, sıcak ve sembolik saraylar edinme fırsatı 

bulur.

Yargıçların, artistler, ünlüler söz konusu oldu-

ğunda, gerekçeli kararı edebi yeteneklerin sergi-

lendiği platforma çevirmeleri tanıdık gerekçesizlik 

sapmalarındandır. Gerekçe, olayla bağını sıkı tutan, 

şüpheyi önerilen yöntemlerle aşmaya çabalayan bir 

hukuki yeteneğin sergilenmesine odaklamayı yeğle-

melidir. Şiirlerle, atasözü, deyiş, anekdot, kıssalarla, 

hadislerle görücüye çıkma huyunu terk etmelidir.

Berrak, sade, samimi olmak gerekçelendirmenin 

özlemidir. Bu özlem bir miktar dikey dil kullanmayı 

hoş karşılamakla birlikte, dil ve anlam bilgisini eli-

nin tersiyle kenara atan bir yaklaşımı hepten redde-

der. Makul olan, gerçeğe nasıl ve ne şekilde erişildi-

ği, kendisini dava olarak karakterize eden şüphenin 

hangi değerler, usul ve süreçler üzerinden hükme 

dönüştürüldüğünün açık, yalın ve doyurucu şekil-

de izahından ibarettir.

Özellikle Anayasa Mahkemesi kararları üzerin-

de yaptığım küçük bir tur, bu kararların oylumuyla 

müsemma bir temellendirmeye sahip olmadığını 

saptadım. Öteki deyişle gerekçe daha ziyade kim ne 

demişle sınırlandırılan ya da tartışılan argümanların 

betimlendiği, diyalogların aktarıldığı gerekçe fakiri 

metinler olduğu görülmektedir. Oysa gerekçelen-

dirme mesaisinin yüzde doksanını, kimin ne dedi-

ğinden ziyade yargıçları böyle bir hükmü vermeye 

zorlayan sebeplerin tartışılmasına, argümantasyo-

nun cereyan şekli ya da olgunun gerçek ve doğ-

ruluğuyla hukuki tanının deşifresine özgülenmesi 

burada yoğunlaşması beklenmektedir. Duruşmada 

olup bitenlerin nakletmek tutanakların işidir. Tuta-

nağın işlevi, gerekçeye ve hükme kaynak aktarmak, 

ihtiyacı ölçüsünde hafıza tazelemektir. Tutanakların 

yaptığını yapmak, söylediğini harfiyen yinelemek 

temellendirme değildir.

Seçim hukuku, demokrasinin aynasıdır. Sami-

miyetin turnusolüdür. Sokağın parlamentoya taşı-

narak disipline edilmesi, seçim hukukunu uygula-

yarak buradan gerçek, doğru ve meşru bir temsilin 

sağlanmasına aracılık edecek olan hiç kuşkusuz 

gerekçelerdir. Toplum ve kamuoyu her seçim ari-

fesinde ve sonrasında gözlerini seçim yargısına dik-

mekte, nefesler tutulmakta, kulaklar pür dikkat bu-

radan gelecek sese kesilmektedir. 

Demokrasinin hukuk aracılığıyla kurumsallaş-

ması, adil ve güvenli bir temsilin sağlanması de-

neyimlerin kendisini temellendirmesiyle gerçeklik 

şansı yakalar. Deneyimler işlerin burada da mü-

kemmel şekilde yürümediğine tanıklık etmektedir. 

Kurulun kompozisyonu çoğu kere ceza yargısından 

beslenen uyuşmazlıkların çözümüne elverişli olma-

ması, hukuk, demokrasi ve gerekçe ilişkisi adına ye-

rinde sayıldığına işaret etmektedir. Son dönemlerde 

oluşan, herkesi meşgul eden ve huzurdan yiyen 

uyuşmazlıklar, gerekçenin yeterli olmaması, hukuki 

olmaktan uzaklığından kaynaklanmaktadır. Seçim 

yargısı kendisine yönelen onarıcı bu eleştirileri mu-

hakkak görmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Toplum siyaset ve gerekçe bağlantısı üzerine 

neler söylenebilir?

Yineleyelim. Hafife alınmayı fırsat bilen gerek-

çesizlik siyasal, toplumsal, hukuki ve kamusal ala-

nı olmadık anda ve en zayıf yerinden yakalayarak, 

toplumsal uzlaşmanın kanallarını tıkar.
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Özgün, öznel ve özerk bir argümantasyonu dün-

yası yaratmayı ihmal edenler, irtifası düşük, açısı 

dar, tutucu, yarını olmayan içtihat ve körelmiş al-

gaçlarla gelecek vaat edemezler.

Sistemin gerekçe anlayışı, beklentileri karşı-

lar nitelikte midir? Değilse temellendirme sap-

malarını mayalayan ortam ve edenler hakkında 

özet bir okuma yapmak mümkün mü?

Oldukça kapsamlı bir konuyu özetlemek, bura-

da ağırlamak güç olmakla birlikte, dizgenin gerekçe 

konusundaki bakışının çağdaş anlayışın epey geri-

sinde kaldığını söylemek mümkün değildir. Sorun, 

deneyimlerin sistem ve köklerinden gelen sese ku-

lak vermemelerinden kaynaklanmaktadır. Ağacın 

kurdu, ağaçtan olmazsa, ağaç zeval olmaz deyişi, 

gerekçesizlik etrafındaki ittifakın yarattığı tahribat 

ve güven bunalımını özetler mahiyettedir. Ortalama 

ve iyi örneklerin istisna oluşu, bu düşünceyi değiş-

tirecek mahiyette değil. 

Güncel gerekçe anlayışı, çoğulcu, açık ve ger-

çekleri kutsayan bir yargıdan yana olmayı seçmek-

te, açıklığın sınırlarını genişleterek derinleşmeyi 

tekâmülün koşulu varsaymaktadır.

Değişimin tahakkuku, kendisini kamuya açan, 

her türlü denetim olanak ve kolaylığı içselleştiren, di-

yalogu yaşamsal addeden, meşru ilgililer ve toplum-

la yüzleşme cesaretine sahip yargıyla mümkündür. 

Çoğulcu demokratik değerlerden ve ibralaşma 

kültürüyle yollarını ayıran veya insancıl mirasa 

yaslanmayan bir gerekçe anlayışının var ettiği hük-

mün, gerçekleri hukuka, hukuku adalete dönüştü-

remediği içim reddedilmektedir. Hükmün özgür-

lükler gömütüne dönüşmemesi, özgürlüklere can 

veren, yaşam fırsatı veren gerekçelerle mümkün-

dür. Bu olanaklılık, gerekçelerin etkilerini duruşma 

salonuyla sınırlamayı yoksamakta, işin içine hemen 

herkesi ve her yerden fışkıran müdahilleri, özne ve 

değerleri katmaktadır. 

Dolayısıyla orada cereyan eden bir sapmanın ya-

ratacağı etki ve sonuçların duruşma salonunu aşa-

rak sokağa ve kamusal alana yayılacağını unutma-

mak gerekir. Bu bağlam, toplum, devlet ve siyasetin 

demokratikleşmesi ile gerekçe arasında yoğun bir 

ilişki kurmakta, yargının demokratik denetimi meş-

ru, makul, haklı doğru, yasal ve hukuki gerekçeler-

le sağlanmaktadır. Umarlarla inatlaşan bir gerekçe 

anlayışının toplumsal barışa katkı sunması, devlet 

ve siyaseti hukuk aracılığıyla demokratikleştirmesi 

imkânsızdır. Bu saptama günümüz gerekçe anla-

yışının ana temasını, rotasını, rol ve işlevini ortaya 

koymak bakımından önemlidir. Projektörü biraz da 

mevzuata tutarsak:

Usul yasalarının tümü, dilekçelerin kendisini 

temellendirmesinden yanadır. Hukuk yargısında, 

iddianın davalaşması, davanın görülebilmesi için 

gerekçeli olması zorunludur. Gerekçelendirmenin 

iddia, savunma, tartışma, ispat sahası üzerinden 

okunması halinde, gerekçesiz bir iddianın tartışma 

kapasitesine eriştiğini, davanın görülebilirliğine ola-

nak sağladığını, olgunlaştığını söylemek olanaksız-

dır. Hukuki dinlenilme hakkının, hukuk yargısında 

başköşeye oturması, gerekçenin mahkeme yanında 

yanlarında gerçekleştirdiği usul işlemlerine refakat 

etmesini ihtiyaca dönüştürmektedir. Adil yargılan-

ma hakkının hukuk alanındaki türevi niteliğindeki 

hukuki dinlenilme hakkının önemli ve vazgeçilmez 

boyutlarından biri, mahkeme kararlarının gerekçeli 

olmasıdır. 

Hukuk yargılama usulü, dibacesine oturttuğu 

bu paradigmayla yetinmemekte, fırsat bulduğu her 

yerde usul işlemlerinin temellendirilmesini tavsiye 
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etmekte çoğu yerde bu öneriyi buyruğa dönüştür-

mektedir. Denetimlerin başarısı, gerekçelendirme-

nin debi ve niteliğiyle bağlantılıdır. Bu bağlantı usul 

yasasını da egemenliğine almıştır. Gerekçelendirme 

saltık bir denetim koşulu olmasa bile gerekçesizli-

ğin yaygın ve derinliğine bir denetimin gerçekleş-

mesinde önemli ve etkili bir paya sahip olduğunu 

teslime etmek gerekir. Bu bağlamda yanlar ve ve-

killerinin hukuki görüş, işlem ve isteklerini mutla-

ka temellendirmeleri, bir müddet sonra başlayacak 

denetimin yazgısını belirleyeceği muhakkaktır. Gi-

rift uyuşmazlıklarda sağlıklı bir denetim, denetimi 

yönlendiren makul gerekçelerle işbirliğine bağlıdır. 

Yasama, çoğu kere yargılama diyalektiğine koşut bir 

anlayışı gerekçe üzerinden de sürdürerek, gerekçe-

lerin yarışmalarını buyurmuş/önermiş, onları bir 

ölçüde gerçeği birlikte ve ortaklaşa aramaya zorla-

maktadır.

Öte yandan gerekçeli kararın şekli ve içeriği ko-

nusunda optimum bilgiyi veren yasama, kendince 

ideal bir gerekçenin hangi verilerden/unsurlar-

dan oluşması gerektiğinin bilgisini esirgememiştir. 

Uyuşmazlıkların kendisini peçeleyerek veya klon-

layarak yeniden yargılanmayı denemesini önlemek, 

çelişir kararların alınmasını engellemek, gerekçe 

aracılığıyla yargılanan özne ve nesnenin etraflıca 

tanınmasına yarayacak şekilde betimlenmesini ge-

rektirir. Yeniden yargılama yasağı, çelişmezlik ilke-

sinin işlerliği veya hükmün özne ve nesne bağlamlı 

sınırlarının duraksamasız belirlenmesi, uyuşmazlığı 

ve tartışmaları hakkıyla okuyan, tanıyan bir göz ve 

temellendirmeyle olanaklıdır. 

Onca sapma ve yetersizliğe rağmen deneyimle-

rin bu yaklaşımı cılız da olsa desteklendiğini ifade 

edebiliriz. Bu iki kaynağın doğru bir yerden dura-

rak değerlendirilmesi, gerekçe adına umulanın ger-

çekleşmesini kolaylaştıracaktır.

Kamusal kaygıların ön planda olduğu ve ken-

diliğinden araştırma ilkesinin desteklediği bir yar-

gılama anlayışında gerekçelendirme belirleyici 

olmaktadır. Kamu hukukuna göre biçimlenen bir 

hükmün gerekçeden imtina etmesi veya istisnalara 

geçit vermesine müsamaha gösterilmemektedir. Bu 

bağlamda ceza yargılama yöntemi, genel ve özel bir-

çok hüküm aracılığıyla yargıcı ve yargılama süjeleri-

ni, mütemadiyen ve hasretten gerekçeli eylemeye ve 

söylemeye zorlarken, yargıca da özellikle hükmü-

nü gerekçelendirerek inşa etmesini buyurmaktadır. 

Özellikle 34 .maddeyle bu konudaki sözünü peşi-

nen söyleyen yasama, müteakip maddelerle gerek-

çe için gereken minimum yapı ve mimariyi ayrıca 

betimlemektedir.

Ceza yargılamasına katılan ve burayı yaşam ala-

nı addeden süjelerin gerekçe adına söyleyecek çok 

sözleri, yapmaları gereken çok işleri olması gerekir. 

Özellikle ceza yargılamasının selameti için alınan 

tedbirlerin yakıcılığı, hukuksuzlukların yıkımlara 

dönüşmesinin gerekçelerle önlenmesini gerektir-

mektedir. Sinir uçlarının, yalazlardan korunması 

ehil gerekçelerin görevidir. 

-

-
-
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En iyi eğitimli kişi yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. (Helen Keller) 

Bu açıdan iddia makamının oldukça hassas ça-

lışması, tedbirin gerekli ve zorunluluğunu meşru, 

makul, hukuki ve doyurucu temellere yaslaması 

vicdani mesuliyetidir. Bu anlayışa uygun her işle-

me karşı oluşacak direncin aşılması kolaylaşacak, 

tedbirin özgürlüğe, yaşama ve mala vereceği za-

rar, hukuki olanla dengelenecektir. Gerekçe, acıyı 

dindirecek, göze batan diken olmaktan çıkacaktır. 

Yasama burada çalışan süjelerin, özenli olmalarını, 

özensizliğin yaratacağı etki ve sonuçların birey, top-

lum ve kamu nezdinde yaratacağı talan ve tahribi 

önlemek için, evvela dibace hükümler aracılığıyla 

kelam etmiş, bilahare de her önlem için bu hassa-

siyetini ve beklentisini tekrarlayarak, otoritelerin 

gerekçe aracılığıyla hukukun içinde kalmaları için 

payına düşeni saymıştır.

Yeri gelmişken geçilmemesi gereken bir diğer 

husus, sır-giz ve gerekçe arasındaki ilişkinin ya-

rattığı savunma ve gerekçe yetmezliğinin aşılması-

na yardım edecek bir (B) planından yoksunluktur. 

Özellikle özel yetkili mahkemelerin ilgi alanına gi-

ren suçların takip ve yargılamasında devlet sırrına 

dönüşen veya öyle addedilen bir nesnenin duruş-

ma salonuna veya tartışma masasına getirileme-

mesinden kaynaklı savunma yoksunluğunun nasıl 

aşılacağı izahtan vareste tutulmaktadır. Sırrın ve ya 

gizin belirlenmesi demokratik hukuk devletlerinde 

hüküm ve gerekçe ikilisiyle olan çelişkisi çözülerek 

düzenlenmiştir. Sır addedilerek hükümden sakla-

nan veya tartışılmasına imkan verilmeyen nesnenin 

gerçeğe erişimi engellemesi, sır düzenini oluşturan 

iradenin, hukukla yoğun bir mesai yapmasını ihti-

yaca dönüştürmüştür. 

Yargıcın, sırrın yarattığı krizi nasıl aşacağını 

öneren Strasbourg formülünden bihaber olması, 

malum davalar üzerinden gerçekleşen buhranlarla 

sabittir. Hrant Dink davasında, birçok nesnenin tar-

tışma masasına konulamaması, tezimizi destekleyen 

meşhur numunelerden biridir. Emsal deneyimlerin, 

arterleri tıkanan savunmayı baypasla rahatlatacak 

veya oluşan irtifa kaybını telafi edecek stratejisinin 

algılanması, anlaşılması, bellenme zamanıdır. Aksi 

halde oluşan gerilimin gerçeği askıya alarak hükmü 

hiçleştireceğini unutmamak gerekir. Politik kaygı, 

tercih ve isterlerin hukuku boşa çıkarmaması yar-

gıcın sır siyaseti karşısında yalnız ve aciz bırakılma-

ması koşuluna bağlıdır. Sırrın frenlenmesi denge ve 

kontrol mekanizmasının iyi işlemesi, aksamamasıy-

la mümkündür. Disipline edilemeyen bir giz ve sır-

rın, kendini tutamayarak, özgürlükleri talan, tasfiye 

ve tahrip edeceği ispat ve izahtan varestedir.

Askeri yargının, gerekçe anlayışını umumiyetle 

ceza yargılamasına borçlu olması ya da 50. madde 

üzerinden buradaki hükümleri ithal etmesi, gerek-

çe adına sevindirici bir gelişmedir. 

İdare hukukunda gerekçenin çok daha önemli 

bir rol ve işleve imza attığını ifade edebiliriz. Ge-

rekçesizliğe tahammülsüz bu sistem, gerekçesiz id-

diaların hükme dönüşmemesi konusunda oldukça 

hassastır.

Bu bahsi kapamadan özetlersek, yasama ufak 

tefek eksiklere rağmen gerekçe konusunda söylene-

bilecek olanı söylemiştir. AİHS ve onu yorumlayan 

mahkeme kararlarının iç hukuktaki tesirleri, yerel 

noksanlıkları tamamlayan bir rezerv sunmaktadır. 

Bu rezervin, etkin ve verimli kullanılması, gerekçe 

birikiminin sağlıklı bir tasnife tabi tutularak el me-

safesinde tutulmasına bağlıdır. Bu konudaki çalış-

maların başta Osman Doğru, Sibel İnceoğlu ile bu 

mahkemede görev yapan yargıçların ya da Anadolu 

Üniversitesi’nin değerli çabalarına terk edilmesi, 

kurumsallaşma adına üzücüdür. Onlar olmasaydı, 

mahkemenin gerekçe söylemini anlamak yorumla-

mak neredeyse mümkün olmayacaktı. Onlara, sizin 

aracılığınızla teşekkür ediyorum. Bu denli zor ve kı-

sıtlı çevirilerle bir anlayışı kavramak gerçekten zor 

ve zahmetliydi. Çeviri çabaları kurumsallaşmadan, 

entegrasyonun bu kanadından umulan desteği al-

mak mümkün görünmemektedir.

Bu bakımdan politik irade ve yargı bürokrasisi-

nin gerekçe adına en azını söyleyen bu yapıta bek-

lediği ilgiyi göstermelerini bekliyorum. Özellikle 

yargıç eğitiminde gerekçenin payına düşeni alması 
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ve müfredatın bu açıdan takviyesi, ideal bir gerekçe 

anlayışının inşası için bu ilgi elzemdir.

İstisna hukuku, özgürlükleri umumiyetle kırıl-

maya, kesintiye ve büzmeye odaklanır. Amalar, fa-

katlarla yaşamayı tarz olarak belleyen hukuk siste-

minde, hak ve özgürlüklerin daralan alanda hayata 

tutunabilmeleri, onlara nefes aldıracak gerekçelerle 

mümkündür. Daha çok gerekçe, makul ve doyu-

rucu ve meşru gerekçeler, hakların içine düştüğü 

darboğazın aşılması bakımından elzemdir. İstisna 

habis karakterli olduğunda onu aşmakta gerek-

li olan gerekçe, iyi huylu ayrıksılıklar mevzubahis 

olduğunda ondan yararlanmaya vesile olacaklarını 

unutmamak gerekir.

Kitap neyi amaçladı?

Bu çalışma, 2004 yılında başlayan bir merakın it-

kisiyle vücuda geldi. Temellendirme üzerine yazılan 

bir deneme büyük bir özveri ve sabırla 1594 sayfa-

lık bir kelama dönüştü. Aralık ayında ikinci baskısı 

ile okuyucunun karşısına çıkacak olan bu çalışma 

emeklemekte olan gerekçe anlayışının ayaklanması 

için mütevazi bir katkı sunma hayaline adandı. Dur 

durak bilmeyen merak, muhtemelen gerekçe aşkı-

na dönüşecek. Gerekçe üzerine söylenenlerin azlı-

ğı, akademinin gerekçeye ilgisizliği, çeviri yoksun-

luğu sınırların berisinde erişilecek kaynakları epey 

azalttı, çalışma sahasını iyice büzdü. Son derece kıt 

kaynaklar üzerinden yapılan ciddi ve dikkatli oku-

ma, gerekçe adına söylenebileceğin en azını söyledi. 

Bundan ötesi, diğer merakların konusu olacaktır. 

Minimum bu yapı, sokak üzerinden kürsüye 

sirayet eden gerekçesizlik kültürünün yargının çat-

laklarında yeterince mayalandığını düşünerek, on-

dan kurtulmanın yolları üzerinde kafa yorulmasını, 

etkili ve verimli yöntemlerle bu sorunun alt edilme-

sine göz dikti. Tabi bunu yaparken ilk işin, neyin 

ibralaşmayı önlediğini belirlemeye çalıştı. Gerekçe 

kaçaklarını yerinde inceledi, neler olduğunu teşhis 

ederek, sızmaya yol açan geçitleri tutmayı, kendin-

ce kapamayı düşündü. Bir nevi tanıma, teşhisi sap-

maların çevrelenmesi için yapılacak işlerin başına 

aldı. Model tespitinden sonra, sistemi tarayarak, ge-

rekçesizlik kusuruyla uyumlu tecrübeleri belirledi. 

Bunlar üzerinden çözüm üreterek bir takım öneri-

lerde bulunma çabasını öne çıkardı.

Sınırların ötesindeki gerekçe/gerekçesizlik mo-

dellerinin izlerini sürerek, sistemlerin gerekçe al-

gısını okumaya çalıştı. Yerelle, elalemin gerekçe 

anlayışını karşılaştırarak, kimde ne olduğunu be-

lirleyerek, kod farkının alınması için eteğindekini 

dökmeye çalıştı.

Yapıcı ve onarıcı eleştirilerle, zirveyi zorlayan ge-

rekçesizlik kültürüne dur demeyi erek edinen bu 

söylem, sinesindekilerle gerekçeli karar alma hak-

kının yarınlarında zerre olmayı denedi. Uzun süre 

ilgisiz kalan, birkaç kapıdan dönen bu çalışma, Av. 

Celal Ülgen’in önerisiyle nihayet yayımlanma şansı 

yakaladı. Kitabı fark eden Ceza Hukuku Derneği 

onu geride bıraktığımız yıl “Dönmezer Ödülü” ile 

onurlandırıldı. Kitabın ABD Kongre Kütüphanesi 

ile Oxford Üniversitesi Kütüphanelerinin raflarında 

kendisine yer edinmesi kitabın yarına kalma umu-

du açısından sevindiricidir.

Mesaisinin çoğunu gerekçe- hukuk, toplum, si-

yaset ilişkisine adayan uğraşımızın, beklentilere kü-

çük de olsa bir katkı sunmasını umuyorum.

Okuyucuya mesajınız ne olabilir?

Gerekçe, kullandığı makul ve meşru dille bi-

reyleri, toplumu, halkları, dilleri, dinleri, ırkları 

kaynaştırabileceği gibi, zehir saçan, kışkırtan, acı 

ve hileli diliyle kin, nefret ve düşmanlık tohumları 

saçarak, toplumu kaynayan bir kazana da dönüştü-

rebilir. Duruşma salonunu ilgi ve yaşam alanı adde-

den, hukuka ilgi duyan ve hukuku meslek edinen 

herkesin bu söyleme işaret eden bu çalışmaya ma-

sasında küçük bir yer ayırması, gerekçe kültürünün 

pekişmesine verilecek eşsiz bir katkı olacaktır.
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G ünlük hayatta aile 
baskına maruz ka-

lan çocuklar sorumsuzca 

bir serbestlik alanı olarak 

gördükleri internete ba-

ğımlı oluyorlar. Çözüm, 

teknoloji ile günlük ha-

yatın dengelenmesi… 

Hayatın her alanına olum-

lu katkıları kadar olumsuz 

yönleri ile de damga vuran 

Sosyal Medya; bağımlılık ya-

ratması ile her gün daha fazla 

konuşulan bir konu olmaya 

başladı. Milyonları etkisi altına alan sosyal medya 

bağımlılığının çok fazla türü olması nedeniyle tam 

bir tanı konulamıyor. Peki “Sosyal Medya” bağımlı-

lığının çeşitleri neler, ne gibi sakıncaları var ve teda-

visi mümkün mü? 

Hızlı ve hazır bilgi kolaylıkla bulunabildiği bir 

ortam olan internet, bilgiyi üretmek değil tüketmesi 

itibariyle; yaratıcılığı ve düşünme kabiliyetini körel-

tirken, artık daha önce öğrenilen bir bilgiyi hatırla-

maya çalışmak yerine internetten araştırmayı tercih 

ediyoruz. Dolayısıyla bunun akıldaki tembelliğe yol 

açması kaçınılmaz oluyor. 

Sosyal medya bağımlılığı her geçen gün artarak, 

sosyal ağları insanların hayatında kolay kolay vaz-

geçemedikleri bir noktaya taşıdığı günümüzde, Sü-

rekli sosyal medya ve e-posta 

hesaplarını kontrol etme ih-

tiyacı duyan insanlar, bunun 

bir sendroma dönüştüğünün 

farkında bile değiller. Üste-

lik, sosyal ağların ana haber 

kaynağı haline gelmesi, daha 

da bağımlı bir hayat yaşaya-

cağımızın göstergelerinden 

biri. 

Her gün daha fazla konu-

şulan bir konu olan sosyal 

medya bağımlılığı, milyon-

larca sosyal medya kullanıcı-

sını ilgilendiren bir konu olsa da; kimisi durumun 

ciddiyetinin farkında değil, kimisi de ne çeşit bir 

bağımlı olduğunun farkında değil.

Uyarı bağımlısı: Her tweet, paylaşım veya yo-

rumda telefonuna bakamadan yapamama ve yaptığı 

işi bırakıp bunlarla ilgilenmeden yapamayan kişi-

ler, sosyal medyada olan biteni anı anına takip etme 

dürtüsü ile odaklanılması gereken konudan uzak-

laşıyor. 

Kontrol bağımlısı:  İşte çalışırken, yolculuk 

ederken, yürürken, otururken, kısacası nerede ve ne 

zaman olursa olsun sosyal medyada paylaşımlarının 

etkileşimini kontrol etmeden duramayanlar.  Aile 

içinde ya da arkadaş ortamında dahi karşısındaki-

nin yüzüne bakıp sohbet etmek yerine, kafaları ön-

lerinde, sosyal medya ile haşır neşir olma durumu. 

TEKNOLOJİ-GÜNLÜK HAYAT DENGESİ VE 
İNTERNET BAĞIMLILIĞI
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Yaşamaktansa göstermeyi tercih edenler: Ha-

yatın ve o anın tadını çıkartmak yerine paylaşmayı 

tercih ederek, yaşam kalitesini düşürenlerin bu-

lunduğu bir durum. Bu bağımlılık türüne yakala-

nanlar, yediklerinin, gezdiklerinin, gördüklerinin, 

sevinçlerinin, hüzünlerinin duygularını yaşamak-

tansa, diğer insanlara göstermeyi tercih ederler.. 

Check-İn Bağımlısı: Önünden geçtiği yerlerde 

bile  check-in yaparak onlarca yerin  mayor’ı  olan 

kişiler, gösterdikleri bu disiplin ve azmi başka alan-

larda kullansalar kuşkusuz hayatta çok daha iyi yer-

lere gelebilirler.

Son araştırmalara göre gençler güne akıllı tele-

fonlarıyla başlıyor. 18 ülkeden 18-30 yaş arası ça-

lışanları kapsayan kişiler üzerinde yapılan araştır-

maya göre her 10 katılımcının 9’u sabah yatağından 

kalkmadan önce başucunda bulunan akıllı telefon-

larından etkileşimlerini kontrol ediyor.

Özellikle çocuklarda görülen sosyal medya ve 

internet bağımlılığının altında, çocuğun günlük 

hayatta maruz kaldığı baskının, internet ortamında 

ortadan kalkması yatıyor. İnternette, sosyal medya-

da, oyunlarda kimse çocuğa ‘yap yada yapma, elle-

me, yürüme, konuş yada konuşma’ demiyor. Dola-

yısıyla bu alanı istediği şekilde ve özgürce kullanan 

çocuk, günlük hayatta maruz kaldığı baskıdan bu 

alanda kurtulduğu için bu alanı tercih ediyor. Bu ise 

beraberinde daha büyük sorunlar getiriyor. İnter-

netin olumlu yönleri kadar, sınırsız ve sorumsuz da 

olabilecek suç alanı çocuğa gerçek hayatt olduğun-

dan çok daha büyük zararlar verebilmekte. Mavi 

Balina örneğindeki intihar eden çocuklarda bunu 

çok net gördük. 

Özellikle gençler arasında artmakta olan inter-

net bağımlılığının önüne geçilmesi ve güvenli in-

ternet kullanımının yaygınlaştırılması için, Türkiye 

Yeşilay Cemiyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-

rumu Başkanlığı (BTK) bilinçlendirme çalışmaları 

yapmakta. 

ABD’deki Bradford Regional Medical Center’da 

hastalar fiziki ve akıl hastalıklarında olduğu gibi 

yatılı tedavi ediliyor. İnternet bağımlılığının aynı 

uyuşturucu ve alkol bağımlılığında olduğu gibi 

gözetim altında tedavi edilmesini savunan hastane 

doktorları, amaçlarının bağımlıların hastaneden ta-

mamen internet kullanımının bilincine erişmiş ve 

teknoloji-günlük hayat dengesinin farkına varmış 

bir durumda ayrılması olduğunu söylüyor.

Amerika’da açılan klinik, bağımlılık türlerine 

internet bağımlılığını da ekleyerek, sosyal medya 

bağımlılığı ile mücadele kapsamında yataklı tedavi 

uygulamakta. Bağımlılık derecesine göre 3 günden 

15 güne kadar yataklı tedavi yapılıyor.

-
-
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Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. (M. Gandhi)

SOSYAL MEDYA DİJİTAL 
KİMLİKLERİMİZDİR

V izontele filmi-

nin unutulmaz 

repliği olan “Zeki Mü-

ren de bizi görecek 

mi?” sorusunun so-

rulduğu günlerden, 

anlık veri transferinin 

sıradanlığına aşina ol-

duğumuz bu günlere 

geldiğimizde, sosyal 

medyada dertleşiyor, üzülüyor, seviniyor, evleniyor, 

ayrılıyor, kavga ediyor, kıskanıyor, tanıtım ve PR 

yapıyor, algı yaratıyor, ilgi çekiyor, ordu kuruyor, 

savaşıyor, eğleniyor yani; bir anlamda hayatı sanal 

ortama taşıyıp, orada yaşıyoruz. Peki yaşantımızın 

bu denli içine giren sosyal medyada oluşturdu-

ğumuz dijital kimliklerimizin kariyerimize etkisi 

nedir? Bu mecranın sonsuz faydalarından istifade 

ederken, zararlı etkilerinden korunuyor muyuz? 

Sosyal medyada etkili hesaplar oluştururken 

“sosyal medyanın kişisel ve kurumsal anlamda diji-

tal kimliklerimiz” olduğunu unutmamak gerekiyor. 

Sosyal medyada iyi görünmenin belli başlı esasları 

nelerdir? 

*Paylaşım yapmadan önce içeriğini iyi düşünün, 

çünkü sosyal medya hesaplarımız artık cv’lerimiz. 

Bankalar kredi verirken, sosyal medya hesaplarımızı 

inceliyorlar. İşverenler bizi oradan tanımlamaya ça-

lışıyorlar, arkadaşlarımızı, takip ettiğimiz sayfaları, 

okuduğumuz kitapları, izlediğimiz filmleri, katıldı-

ğımız sosyal medya anketlerni ve onlara ne yanıtlar 

verdiğimizi sosyal medya hesaplarımızdan görün-

tülüyorlar. Karakterimiz, kişiliğimiz, ailemiz dünya 

ve siyasi görüşümüz hakkında fikir sahibi oluyorlar. 

*Sosyal Medya ar-

tık kendimizi ifade 

etme şekli olduğun-

dan, sevincimizi, öfke-

mizi, hüznümüzü, acı-

mızı oradan paylaşır 

olduk. Öfke ile ani me-

sajlar paylaşmak, tela-

fisi mümkün olmayan 

sonuçlar doğurabilir. 

*Kendimize dair hoş paylaşımlar yaparken 

başkalarını rencide etmemeli, başkalarının mahre-

miyetlerine saygılı olmalıyız. Paylaştığımız bir fo-

toğrafta yer almak istemeyen, ya da istemediği bir 

şekilde görüntülenmiş biri olabilir.. 

*Sosyal medya ortamları hızlı iletişime açık ol-

duğu kadar güvensiz iletişime de en açık mecradır. 

Arkadaş listemizi GÜVENDİĞİMİZ VE TANIDIĞI-

MIZ kişilerden oluşturmalıyız. Sosyal medyada her 

gördüğümüz erkek erkek olmayabilir, her gördü-

ğümüz kadın kadın olmayabilir, her gördüğümüz 

çocuk çocuk olmayabilir. Tanımadığımız kişilerden 

gelen istekleri kabul etmemeliyiz. Evimizin kapısını 

her çalanı içeri buyur etmiyorsak, sosyal medya he-

saplarımıza da her önüne geleni kabul etmemeliyiz. 

*Üyelik gerektiren platformlara sosyal medya 

hesaplarımız üzerinden üye olmak da doğru değil. 

Zararlı yazılım içeren uygulamaları doğru olarak 

tespit edemezsek arkadaş listemizi ve özel ve bizde 

kalması gereken tüm bilgimizi o uygulamaya açmış 

olabiliriz. Farkında bile olmadan hiçbir zaman yan 

yana bile gelmek istemeyeceğimiz kişiliklerle arka-

daş olabiliriz. 
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*Günlük hayatta geçerli 

olan nezaket ve etik kurallar 

sosyal medyada da geçerli ol-

malı. Gerçek hayatta yapılama-

yacak hiçbir şey çevrimiçiyken 

de yapılamamalıdır. 

*Her türlü etik kurallar gibi 

telif haklarına da bağlı olmalı-

yız. Başkasına ait fotoğraf, fikir 

ve görüş alırken, kaynağı ya da 

sahibi belirtilmelidir. 

*Temel hedefi bilgiye ulaş-

mak ve paylaşmak olan sosyal 

medya ortamlarına atılan bilgi-

nin, gizli kalması beklenmeme-

lidir. Özel olan özelde kalmalı, 

güvenlik tedbirlerine dikkat edil-

melidir. Seyahat ve tatillerde yer 

bildirimi yapmak ve evimizden 

paylaşımlarda konum bilgisi ver-

mek, hırsızlara davetiye çıkart-

mak demektir. 

*Sosyal medyada rastladığı-

mız terör propagandası yapan 

ve terör sempatizanı hesapları, 

siber@egm.gov.tr, siber.ankara@

egm.gov.tr,  siber.istanbul@egm.

gov.tr adreslerine ihbar ederek 

milli ve ulusal değerlerimize sos-

yal medya üzerinde de sahip çık-

malıyız.

Kurumsal hesapların yöneti-

minde de öncelikle görsel kali-

tesi ve karizması yüksek bir sos-

yal medya hesabı kurulmalı, bu 

hesap üzerinden işletmeye dair 

tutarlı ve amacına yönelik algı 

oluşturulmalı, daha sonra bu algı 

yönetilerek hedef kitle harekete 

geçirilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki; Sosyal 

medya neşter gibidir. Doktorun 

elinde can verir, katilin elinde 

can alır. Mısır’da Arap Baharında, 

Türkiye’de Gezi olaylarında, Ko-

bani eylemlerinde provokasyon 

amaçlı kullanılmışsa da, 15 Tem-

muz darbe girişiminin önlenme-

sinde ana enstrüman sosyal medya 

olmuştur. STK’lar ve siyasi parti-

lerin whatupp gruplarından ör-

gütlenen vatandaş sokağa çıkarak 

tankların önüne yattı. Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan yine bir sosyal medya mec-

rası olan Face Time ile televizyon 

kanallarına bağlandı, kişisel ve 

kurumsal sosyal medya hesapla-

rından milletini demokrasiye ve 

devletine sahip çıkmaya davet 

etti. Vatandaş da canını, kanını 

ortaya koyarak vatan hainlerinin 

bu kirli planını bozdu.

Gerek Türkiye’de gerek ulus-

lararası arenada Türkiye ve dev-

let aleyhine bazı algı operasyon-

ları yapılmakta, sosyal medya 

mecraları bu operasyonlara alet 

edilmekte. Bu anlamda hukuki 

ve teknik yollardan birtakım mü-

cadeleler verilse de, yerli ve milli 

teknolojimizi üretmediğimiz sü-

rece net bir çözüm bulunama-

yacaktır. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın mimarı oldu-

ğu 2023 Vizyonunda yer alan 

en önemli çalışma bana göre, 

teknolojik yönden tam bağımsız 

bir Türkiye çalışmalarıdır. Ken-

di arama motorumuzu, kendi 

sosyal paylaşım sitelerimizi kur-

madığımız sürece sosyal medya 

savaşlarında başarılı olmamız 

mümkün değildir.

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
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İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. (Tom Peters)

“HER SOSYAL MEDYA KULLANCISI
BİRER YAYINCIDIR”

B azen eğlence, bazen ileti-

şim, bazen propaganda, 

reklam ve PR aracı olan Sosyal 

Medya mecraları vasıtasıyla; algı 

oluşturuluyor, algıyı yönetili-

yor, sonra da kitleleri yönetilip 

yönlendirme yapılabiliyor, bi-

linçaltı mesajlar verilebiliyor. Bu 

anlamda terör örgütlerinin sos-

yal medya hesapları üzerinden 

örgütlenerek gerçekleştirdikleri 

eylemlerin yanı sıra, sosyal med-

yada algı operasyonu yürüttüklerini de görüyoruz. 

Tek bilgisayar tarafından yönetilen yüzlerce he-

sap var. Yani aslında tek kullanıcı tarafından girilen 

veriyi, yüzlerce hesaptan aynı anda paylaşan, beğe-

nen ya da retweet eden bir sistem. Algı oluşturmada 

en fazla bu yol kullanılmakta. Bu konuda vatandaşa 

bilinçli olmak ve sorumlu davranmak konusunda 

önemli iş düşüyor. Kasıtlı olarak terör örgütünü 

destekleyen vatan hainleri olduğu gibi farkında ol-

madan, buna alet olan bir çok sosyal medya kulla-

nıcısı da var.

Sosyal medyanın etkinliğinin artması ile birlikte, 

yayıncılığın sadece yüksek tirajlı gazeteler, reytingi 

olan kanallardan ibaret olmadığı anlaşılmıştır. Her 

bir sosyal medya kullanıcısı bir yayıncıdır. Dolayı-

sıyla tüm sosyal medya kullanıcıları bu sorumluluk 

dahilinde hareket etmeli ve bu 

durumun kanuni müeyyidele-

rini de bilmelidir. Herhangi bir 

paylaşım yaparken bu paylaşı-

mın neye hizmet ettiğini, her-

hangi bir paylaşımı rt ederken 

yada güncel bir TT çalışmasına 

destek verirken, ilgili hasthag’in 

(#) kim tarafından, hangi amaç-

la açıldığını sorgulaması gerek-

mektedir. 

Ayrıca sosyal medyada gördüğünüz her erkek, 

her kadın, her çocuk profili, gerçek olmayabilir. Bu 

anlamda sosyal medya kullanıcılarına, tanımadıkla-

rı kişileri ve kaynağını bilmedikleri sayfaları takip 

etmemelerini öneriyoruz. Sevimli bir çocuk, ya da 

güzel bir kadın görünümünde olan bir hesap profi-

lini ve adını değiştirebilir, bir sabah uyandığınızda 

kendinizi, bir terör örgütünün hesabını takip eder-

ken bulabilirsiniz. 

Vatandaşların üzerine düşen önemli görevlerden 

biri de; sosyal medyada rastladıkları terör örgütü-

nü destekleyen, terör propagandası yapan ve terör 

sempatizanı hesapları, siber@egm.gov.tr,   siber.an-

kara@egm.gov.tr  ve  siber.istanbul@egm.gov.tr ad-

reslerine ihbar etmeleridir.
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E kim başında Türkiye’nin yapay zekâ ve ma-

kine öğrenmesi (machine-learning) temelli ilk 

hukuk chat robotu yayına girdi. 

Tam Olarak Nedir Bu Yapay Zekâ Ve Makine Öğ-

renmesi?

Yapay zekâ özetle bir bilgisayarın veya bilgi-

sayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri 

zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabili-

yetidir.

Makine öğrenmesi yöntemleri ise, geçmişteki 

verileri kullanarak yeni veri için en uygun modeli 

bulmaya çalışan sistemlerin genel adıdır.

Hukuk Deposu, Türkiye’nin ilk hukuk chat 

robotu olarak bu iki teknolojinin hukuk alanında 

Türkiye’deki ilk kullanıcılarından biri.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında 

Stanford Üniversite destekleriyle hizmete giren Do-

NotPay isimli chat robotu dünyada ilk olma özelliği 

göstererek 160.000’den fazla park cezasının iptali-

ni sağladı. Bu girişim bize de ilham verdi ve Nisan 

2016’da bendeniz Av. Bedrettin Gürcan ve biri 

Avustralyalı (John Whiteman) biri Türk (Furkan 

Yıldız) üç kişi sistemimizi geliştirmeye başladık ve 

Ekim 2017 de yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalış-

manın ürünü olarak Hukuk Deposu platformunu 

yayına aldık.

YAPAY ZEKA VE HUKUK
YAPAY ZEKANIN HUKUKA OLAN

MUHTEMEL ETKİLERİ
21.10.2017 - TÜRKİYE’NİN İLK YAPAY ZEKA

HUKUK CHAT ROBOTU YAYINDA
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Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. (Hosea Ballow)

Yapay zeka temelli Hukuk Chat Robot’umuzla 

gündelik hayatta en çok ihtiyaç duyulan yaklaşık 

150 kadar hukuki konuyu seçip bu konular ile ilgili 

çok sorulan sorulara ilişkin en basit ve anlaşılabilir 

cevapları sisteme ekledik. 

Facebook Messenger uygulaması üzerinden eri-

şilen chatbot sahip olduğu algoritmalar sayesinde 

şirket kurulumundan marka tesciline, iş hukukun-

dan kentsel dönüşüm hukukuna kadar birçok ko-

nuda temel hukuki bilgileri kullanıcılara ulaştırıyor. 

Sistemde hukuk ve vergi alanında on bin sayfadan 

fazla içerik yer alıyor.

Yapay zekanın hukuk ve vergi alanında kullanıl-

masıyla geliştirdiğimiz chatbot ile özellikle girişim-

cilere aktif ve ücretsiz destek vermeyi amaçlıyoruz. 

Örneğin; bir fikri olan bir girişimci 15 dakika 

içerisinde şirket ismini seçerken nelere dikkat et-

mesi gerektiğinden şirket tipine, marka tescilini na-

sıl yaptırabileceğinden vergi dilimlerine, KOSGEB 

gibi devlet teşviklerinden, yatırım aşamasına kadar 

tüm süreci kolayca öğrenebilmekte. 

Tüm bunları Facebook Messenger üzerinden 

yerden ve zamandan bağımsız bir şekilde yapabi-

liyor.

İnsanların hali ha-

zırda kullandıkları ve 

kolayca ulaşabilecekleri 

Facebook Messenger 

üzerinden 

chatbot’umuzu ya-

pay zeka ve ‘machine 

learning’ temeliyle geliş-

tirdik. 

Kullanıcılar Hukuk 

Deposu Facebook Say-

famıza arkadaşlarına 

mesaj yazar gibi sorula-

rını yollayarak hukuk ve 

vergi alanında 150’den 

fazla konuyla ilgili 7/24 

cevap alabiliyorlar. Ya 

da isterlerse doğrudan 

www.hukukdeposu.com 

adresi üzerinden bir tık-

la ulaşabiliyorlar.

Amacımız Türkiye’de 

Basit Ve Anlaşılır Huku-

ki Bilgiye Erişimi Kolay-

laştırmak

Türkiye’deki girişim-

cilik ekosistemi maalesef 

çok da kolay ilerleyemiyor. Özellikle hukuk ve ver-

gi konularında sorularına güvenilir ve hızlı yanıtlar 

almak çok zor. Öncelikli hedefimiz sistemi ücretsiz 

yaparak girişimcilerin önlerindeki hukuki ve vergi 

ile ilgili konuları kısa yoldan ve ücretsiz olarak aş-

ması ve iş modellerine odaklanmasını sağlamak.

Ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin geliş-

mesini çok önemsiyoruz ve gelişimi için elimizden 

geleni yapacağız. 

Sistemimiz bir arama motoru gibi çalışıyor. 

Avukatlık ya da danışmanlık hizmetlerini giren bir 

durum kesinlikle söz konusu değil. Hukuki bilgiyi 

sadeleştirip hızlı ve basit bir şekilde kullanıcılara 

sunuyor. Meslektaşlarımızın da bu sistemden vergi 

ve devlet teşvikleri gibi alanlarda yararlanabileceği-

ni düşünüyoruz.

Hukuk Deposu Türkiye’deki hukuk ve vergi 

alanlarında çatı teknoloji platformu olmaya aday. 

Gelişen teknolojiye sırt çevirip çağın gerisinde 

kalmaktansa teknolojiyi hepimizin ortak yararına 

kullanabiliriz.

Hukuk Deposu olarak her türlü işbirliği ve 

desteğe hazırız. 

Hukuk Deposu İçin: info@hukukdeposu.com

Bana Ulaşmak İsterseniz: info@bedrettingur-

can.com

Saygı ve Sevgilerimle
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S okaklarda tanıştığım bir arkadaşım 

vardı, Parakete Remzi (Parake-

te, Beş yüz ya da bin iğneli bir tür 

olta). Remzi abi paranoid şizof-

reni hemde en tehlikeli türün-

den. Biz Sarıyer’de tanıştık. 

Kanımız bir birine hemen 

ısındı. Ehhh o zamanlar ben-

de çok normal sayılmam ya, 

şimdiki gibi 

Bir gün bana dedi ki; 

-Aga sende para var, ben-

de zanaat anadın mı? (Demirciydi 

kendileri)

-Eeee dedim. 

-Bana malzeme al aga. Elektrot, sac vs ortak bir 

tekne yapalım, Dünya’yı gezelim anadın mı? dedi.

-Tamam ulan dedim. 

Aldım istediği malzemeleri verdim ve Remzi abi 

yaklaşık on metre uzunluğunda, muhtemelen 2 ton 

ağırlığında, tek kamaralı bir tekne yaptı. Dibine 

paslanmasın diye beton döktü. Batmasın diye her 

iki tarafına da hava tankı yaptı.

Bizde hanımdan boşanmış olduğumuz için sanı-

yoruz ki, artık aşk bitti, yenisi de gelmez. Bir daha 

kimseyi asla kimseyi sevemeyeceğiz. Dünya’nın 

merkezindeyiz ya, depresyonun diplerinde sürünü-

yor, tepelerinde uçuyorum. Çıktık Dünya’yı dolaş-

maya (o tekneyle Marmara’nın dışına hiç çıkama-

dık). 

Tekneye aldığımız ikinci el maki-

ne, daha yolun en başındayken, 

Sarıyer’den, Beykoz’a geçerken 

iflas etti. 

-Şimdi ne yapacağız, ben-

de para kalmadı dedim. 

-Sorun değil, yelkenle gi-

deriz aga dedi. 

-İyi de yelkenimiz yok de-

dim.

-Battaniyelerden yaparız ana-

dın mı? dedi

Yaptı da. Teknenin küreklerinden 

birini yelken direği yaptı. Bir birine diktiği 

iki battaniyeden de yelken yaptı ve yola çıktık. Bo-

yası olmayan, paslanmış sac görünümlü, battaniye-

lerden yelkeni, kürekten yelken direği olan, filmler-

deki hayalet gemilere benzeyen bir tekne.

Boğazı çabuk geçtik. Bir süre adaların etrafında 

dolaştık. Ağ atıyoruz, balık tutuyoruz, tuttuğumuz 

balıkları satıyoruz. Parayla içki sigara alıyoruz ve 

rüzgar nereye götürürse, o tarafa gidiyoruz. Yalnız 

rüzgar ve akıntı bizi hep Kocaeli istikametine atıyor 

oysa Dünya’yı dolaşmak için tam ters istikamete, 

Çanakkale Boğazı na doğru gitmek gerek ama çok 

da umurumuzda değil. 

Sanırım 15-20 gün sonra falan Tuzla taraflarında 

açıkta bir yerlerde demirledik, uyuyoruz. Parakete 

Remzi abinin sesiyle uyandım.

-Batıyoruz aga çabuk atla dedi 

PARAKETE REMZİ
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Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. (M. Gandhi)

ve atladı. Peşinden ben atladım. Yüzerek kıyı-

ya çıktık. Bir inşaata sığındık. Orada çalışan işçiler 

bize sahip çıktılar, ısındık, kurulandık. 

Sabahleyin Parakete’nin ilk işi, sahilde bulduğu 

eski bir bidondan, şamandıra yapıp, teknenin üstü-

ne bağlamak oldu. Yerini kaybetmeyelim diye.

Sonra İstanbul’a döndü. Geri döndüğünde toru-

nuna sünnette takılan altınlardan bir kaç tanesini 

almıştı, yol harçlığı yapalım diye. Biz Tuzla’dan baş-

layarak Darıca, Gebze, Hereke, İzmit, Gölcük, Yalo-

va... sırasıyla gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerdeki tüm 

emlakçılara giriyoruz. 

Bu arada Parakete Remzi abinin tipini tarif et-

meliyim size ki gözünüzde canlandırabilin. Kısa 

boylu, 50 yaşlarında, şişmanca, kumaş pantolon ve 

arkasına basılmış, yumurta topuklu ayakkabı giyen, 

kalın taşlı sarı bir tesbih sallayan, gömleğinin üst 

3-4 düğmesi açık, gögüs kılları ortada ve göğüs kıl-

larının üzerinde kocaman bir cevşen taşıyan, tüm 

cümlelere ‘’aga’’ diye başlayıp ‘’anadın mı’’ diye bi-

tiren... Bir de arkasında ben. Oldukça zayıf, uzun 

saçlı, kulağında küpesi, oldukça ukala ve lakayt, 

kendini bir şey sanan, sürekli sarhoş olan ve sürekli 

elinde bir kitap, o kafayla ne anlıyorsam artık...

Tüm gittiğimiz yerlerdeki emlakçılara sırasıyla 

giriyoruz ve Remzi abi direkt konuya giriyor. 

-Benim adım Remzi ama Parakete Remzi derler 

bana aga. Çünkü çok iyi parakete atarım anadın mı? 

Beni gösteriyor,

-Bu da benim tayfam diyor ve ardından mevzuya 

dalıyor.

-Aga bana bir kağıt kalem ver anadın mı? diyor.

Veriyorlar buna bir kağıt, kalem. Bu bizim batık 

teknenin, yandan kesit görüntüsünü çiziyor. Sonra 

başlıyor bilgilendirmeye.

-Aga uzunluğu 9.90 metre, Eni 2.60 metre Bat-

masın diye yanında iki hava tankı var. Fakat biz 

sarhoş kafa, hava tanklarının kapaklarını kapatmayı 

unuttuk. Çok güzel ağ atılır, parakete atılır, balık-

ekmek pişirilir satılır anadın mı? 

-Biz bunu ‘’Deniz kenarından bir arsa ile takas 

etmek istiyoruz’’

Genellikle emlakçılar, yok tekne istemiyoruz di-

yorlar. Arada bir kaç tanesi, görelim derse;

-Tekne batık diyor ve devam ediyor.

-Fekatt fazla derinde değil aga, anadın mı? Üç 

buçuk kulaç falan dipte, anadın mı aga? Üzerine şa-

mandıra bağladık yeri belli. Gidip çıkartmak gerek 

anadın mı diye anlatıyor.

Eh emlakçılar da diyor ki doğal olarak;

-Çıkartın da getirin görelim. 

-Paramız yok bizim aga anadın mı 

diye cevaplıyor Parakete abi. Sonra da anlatıyor 

teknenin nasıl çıkartılacağını uzun uzun. Tabi tüm 

emlakçılar hayır diyorlar ve biz başka bir emlakçıya 

doğru yola koyuluyoruz. 

Ben peşindeyim. Çok da umurumda değil. İçi-

yorum ve aşksız ne halt edeceğini bilmeden, akışa 

kapılmış Remzi Abi’nin peşinde dolaşıyorum ama 

Yalova’da artık sabrımın sonuna gelmişim ki, kavga 

patladı aramızda. 

-Ulan!. Denizin dibini boylamış tekneyi, arsayla 

takas etmeye çalışıyorsun. Hem de deniz kıyısından 

arsayla. Sana yukarılardan arsa veriyorlar sanki de, 

kabul etmeyecek gibi, deniz kenarından arsa isti-

yorsun. Bende ne biçim bir manyaksam, günlerdir 

seninle emlakçı emlakçı dolaşıyorum. Gelmiyorum 

artık seninle dedim. 

Parakete Remzi abi, hayatımın konuşmasını ora-

da yaptı.

-Bak aga dedi. Bu Dünya’da tek varlığım bir 

teknenin yüzde ellisi. O tekne de batık. Biliyorum 

anormal bir tipim. Okumuş falan da değilim, süs-

lü püslü laflar da edemiyorum senin gibi çok şü-

kür. Amaaa bildiğim bir şey var aga anadın mı? Sen 

inanmıyorsun ama Allah var. O Allah rızkı veriyor. 

Hemde karıncasından, sana bana kadar herkesin 

rızkını veriyor. Birinin rızkını keserse Dünya’da, 

yanına alıyor. Şimdi ben nefes alıyorsam, Allah 
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da canımı almıyorsa daha rızkım var demektir. O 

teknenin yarısı da senin ama umurunda değil. Boş 

vermişsin sadece kendine acıyorsun ve içiyorsun. 

Evet anormalim ama bu Dünya da tek anormal ben 

değilim ki anadın mı? Vardır bizim gibi anormal bir 

emlakçı daha bu Dünya’da. Ben onu bulacağım, sen 

içmene devam et.

-Yürü lan!. dedim. Sırf seni izlemek için gelece-

ğim ama artık emlakçılardan içeri girmeyeceğim. 

Biz sırasıyla devam ettik yine. Yalova, Çınarcık, 

Esen köy falan derken Armutlu ya geldik. Bu yine 

giriyor çıkıyor emlakçılara, ben dışarıda bekliyo-

rum. Sonuncu emlakçıdan çıktı ve 

-Tamam aga, oldu bu iş, takas ettik dedi.

-Sahi mi? dedim.

-Evet dedi

Girdim emlakçıdan içeri. Ertuğrul abi ile tanış-

tım. 

-Manyakmısın sen? Denizin dibinde ki tekneyle, 

deniz kıyısından arsa takas edilir mi? diye sordum.

Ertuğrul abi gayet sakin.

-Pek normal olduğum söylenemez. Buralarda 

bana Deli Erto derler. Bende arsa çok. Yeni evlen-

dim, hanım da arsa zengini. Çoğu da deniz kıyısı. 

Buralarda arsa pek para etmiyor, en az on yıl var 

arsaların para etmesine. Eee ne yapacağım o ka-

dar arsayı? Hem bir teknem olur gezerim hem de 

Remzi’nin dilediği olmuş olur. Az şey mi bir gariba-

nı sevindirmek? dedi. 

Çıktık ve arsayı teslim aldık. Tekneyi birlikte çı-

karttılar. 

Remzi abi ile gündüz arsanın yakınında ki ka-

yalıklardan balık tutuyoruz. Gece balıkları boyuna 

göre iki ya da üç parçaya bölüyor, böldüğü balıkları 

parakete iğnelerine diziyor ve bir kamyon şamye-

line biniyor, parakete yi oralarda bir koyda atıyor. 

Sabah erken gidip tuttuğu büyük balıkları topluyor. 

Onları lokantalara ve balık toptancılarına ben satı-

yorum. Kazanılan parayla yine elektrot, sac vs alı-

yoruz. Ve Remzi abi aynı tekneyi yeniden yapıyor. 

Bir kaç ay sonra teknemiz bitti. Deli Erto’ya gittim.

-Al arsanı geriye, bize yeni bir makine al dedim.

-Tamam dedi

Bize bir makine aldı ama bizim tekneyi zorlukla 

götürüyor. Eh farketmez artık yelken kullanmayı da 

biliyoruz. Dünya’yı gezmeye başlayabiliriz. İlk du-

rağımız, Büyük Çekmece’nin az ilerisinde ki Güzel-

ce limanı oldu. Ertesi gün Çanakkale Boğazını geçip 

Ak Deniz e ineceğiz ama o makine ile zor. Yanımda 

biri belirdi ve bizim tekneyi gösterip,

-Ne güzel tekne. Benimki ile takas edelim mi? 

dedi.

Teknesine baktım, muhteşem bir şey. 12 metre 

boyunda, çift kamaralı, adam gibi tuvaleti olan, ger-

çek yelkenleri olan, adam gibi makinesi, şanzımanı 

olan bir tekne.

-Dalga mı geçiyorsun? Dedim.

-Yoooo ne münasebet, ben ciddiyim dedi.

-Bak, anladığım kadarıyla polisten ya da başka 

birilerinden kaçıyorsun. İzini kaybettirme derdin-

desin. Beni ilgilendirmez. İki şartım var. İlki hemen 

bana yasal satış yapacaksın, seni arayanlarla uğ-

raşmayalım. İkincisi; üç dört şişe rakı ve bir iki de 

başka şey alacaksın. Çünkü bu herif asla teknesini 

vermez. Ona göre Dünya nın en güzel teknesi bu. 

Bunu içirelim, sızınca sen al git tekneyi dedim.

-Tamam dedi ve öyle de yaptık. Sabah Parake-

te Remzi çığlık çığlığa teknesi için ağıtlar yakarken 

ben oldukça keyifliydim.

-Bana bak ulan!. Bir boka yaramayan bir tekne-

miz vardı. Belgeleri hatta pusulası bile yoktu. Nasıl 

çıkacaktık Dünya turuna? Şimdi gerçek bir tekne-

miz var. Zaten herif Çanakkale tarafına gitti, bizim 

de yolumuz o taraf, rastlarsak geri alırız o hayalet 

tekneyi dedim.

-Pusula benim burnum aga, anadın mı?
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İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. (Tom Peters)

Dedi ama aklına yattı. Oysa gerçekte adama İz-

mit tarafına gitmesini, bizim ters istikamete gidece-

ğimizi söylemiştim. Çanakkale’ye doğru yola çıktık. 

Yine aynen ağ atıyoruz, olta sallıyoruz, parakete atı-

yoruz. Balık tutuyoruz. Tuttuklarımızı satıyor, içki 

sigara alıyoruz. Sekiz ay boyunca balık dışında bir 

şey yemedik. Ne o bana ne ben ona ya Hu, bugün 

de başka bir şey yiyelim demedik. 

Şarköy açıklarında yine muhteşem bir şey yaşa-

dık. Oradan tanıştığımız iki alkolikle beraber balık 

tutmaya çalışıyoruz. Teknede dört kişiyiz ve livarda 

sadece beş adet istavrit balığımız var. Paramız yok, 

içkimiz yok, karnımız aç ve 

en kötüsü tek olta takımımız 

var o da berbat durumda. Sı-

rayla olta atıyoruz ama diğer 

tekneler az da olsa bir şeyler 

tutuyorlar fakat bizde tık yok. 

Dedim ya olta takımımız çok 

berbat. Tüylü olta ile istavrit 

peşindeyiz. Sıra bana geldi. 

Aldım çapari takımını ve rast 

gele deyip salladım. Dipten 

taramaya başladım. Derken 

olta ağırlaştı.

-Her halde ağlara taktım, 

yazık tek takımdı dedim

Ama olta geliyor. Bir süre 

daha çektim, gelmeye devam 

ediyor.

-Bu kadar yukarıda ağ olmaz. Muhtemelen bot, 

çizme gibi bir şey geliyor dedim.

Çekmeye devam ettim. Olta tekneye yaklaşınca 

kocaman bir kafa gördük. Remzi abi atladı.

-Yaşasın zengin olduk aga. Kırlangıç bu anadın 

mı? Tam da avlanma yasağı varken çok iyi para 

eder, en az 3-5 kilo. dedi.

Sonra devam etti.

-Bak aga iğne küçük. Bu denizden dışarı çıkınca, 

silkinecek ve iğneden kurtulacak anadın mı?

-Eeee ne halt edeceğiz o zaman? Diye sordum.

-Kepçe ile alacağım aga. dedi ve kepçeyi hazır-

ladı. Aynen söylediği gibi oldu. Oltayı çektim. Balık 

sudan çıktı ve bir silkindi. Pat diye denize düştü. 

Remzi abi kepçe ile bir hamle yaptı ama tutturama-

dı. Balık aşağı doğru inerken, bu peşinden balık-

lama suya atladı. Balığı solungaçlarından yakaladı. 

Döndü ve teknenin içine attı. 

-Kasketimle atlamışım aga. Kasket tabi biraz hı-

zımı kesti ama balık sudan çıktığında sersemlemiş 

olduğu için yakalaya bildim, anadın mı? dedi. 

‘’Ulan açlık, çaresizlik in-

sanın gözünü nasıl karartıyor 

ki denizin içindeki balığı bile 

elinle yakalıyorsun’’ diye dü-

şündüm. Oysa yıllar sonra 

anladım ki konu açlık ve ça-

resizlik değil, kararlılık dı.

Sonra tartışma başladı. 

Ben diyorum ki, 

-Bu ebatta balığı bir daha 

nereden bulacağız? Pişirelim, 

hem tenekede çorba yaparız 

hem çorbasını hem etini üç 

dört gün boyunca yeriz.

Onlar diyor ki;

-Paraya içkiye ihtiyaç var, 

satalım.

Remzi son noktayı koydu.

-Aga sen balığı çektin ama kaçırdın. Tekrar ya-

kalayan denizin içinden benim. Balık benim istedi-

ğimi yaparım anadın mı? 

-Tamam lan, ne istiyorsan yap dedim.

-Birlikte yapacağız.

-Eeeee ne yapacağız?

-Bilmiyorum hele karaya çıkıp, balık simsarına 

gidelim dedi.
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Öyle de yaptık. Bir kaç tane simsar var. Gittik, 

birine balığı sattık. Çok iyi para. Ben içeride para-

yı aldım, çıktım bu yok. İleride kayalıkların oradan 

bana telaşlı telaşlı gelmem için el kol hareketleri 

yapıyor. Yaklaştıkça acele acele tekneye doğru gidi-

yor. Neyse teknede yetiştim. Demir almış ve hemen 

hareket ettik. 

-Ne oldu? Diğer arkadaşlar nerede, neden ve ne-

reye gidiyoruz? Diye sordum.

-Şimdi aga, arkadaşlara Yalova’ya doğru gidece-

ğimizi söyledim. Bizi ararlarsa oralarda arasın her-

kes. Tabi biz Çanakkale’ye doğru gideceğiz. Dedi.

-Ulan niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Diye sor-

dum.

-Livara bir bak istersen dedi.

Livara baktığımda, az önce simsara sattığımız 

3.70 kiloluk kırlangıç balığını gördüm. Bu Ben içe-

ride pazarlık yaparken balığı çalmış. 

-Hırsızsın sen dedim.

-Evet hırsızın malını çaldık dedi.

Allah affetsin!. Hem balığı yedik, hem parasını.

Çanakkale boğazını geçtik, İzmir’e doğru devam 

ediyoruz. Hedef Cebelitarık Boğazını geçip, direkt 

Latin Amerika kıyılarından ilerleyip, Japonya’ya 

doğru devam etmek. Bir tek Amerika’ya gitmeyece-

ğiz çünkü ben de, o da oradan nefret ediyoruz. Ha-

yatta tüm fikirlerim değişti bir tek bu hala geçerli. 

Amerika’ya yıkılırken gideceğim.

Bu arada Parakete Remzi abinin hastalık fena 

arttı. Sabaha kadar kamaranın üstünde, cinlere pe-

rilere Deccal’e bağırıyor çağırıyor küfrediyor, bo-

şandığı karısıyla konuşuyor. İzmir’e vardık. Orada 

bir tanıdığımın aracılığıyla çok ünlü bir psikiyatris-

te götürdüm bunu. Doktor bunu dinledi ve yanın-

dan çıktıktan sonra döndü bana;

-Bu adam paranoid şizofren ve çok tehlikeli. 

Acil yatırmamız gerekiyor bunu ama kabul etmiyor. 

Çeker öldürür seni. Sen ne yapıyorsun bu adamla? 

Kaç git canını kurtar bari dedi. 

-Aşkın olmadığı yerde, hayat zaten ölüdür de-

dim

-Evet sen de zır delisin zaten dedi.

-Sanırım öyleyim. Değilsem de idealim o. Çün-

kü normal insanların yaşamı çok sıkıcı dedim.

Parakete Remzi abi ye 

-İlaçlarını alalım bari dedim.

-O herif Deccal’in adamı, hiç bir dediğini yap-

mam dedi.

Eyv’Allah dedik mecburen.

Buna soruyorum:

-Büyük ikramiye sana çıksa Milli Piyango’dan. 

Ne alırsın?

-Önce bir temiz giyinmek lazım. Eminönü’ne gi-

derim. Orada bilmem hangi mağazadan lacivert bir 

takım elbise alırım. İçine de sarı bir gömlek. Sonra 

bilmem ne ayakkabıcısına giderim. Yumurta topuk 

ayakkabı alırım. Ellerimle arka tarafını bastırırım, 

terlik gibi yaparım. Sonra kehribar bir tesbih ve si-

gara ağızlığı da aldım mı tamam. 

-Ayakkabının arkasına basman şart mı? İçine 

soksan ayaklarını.

-O senin gibi kibar adamların işi. Bizim hiç bir 

şeyimiz tam olmaz. Olsa da uymaz.

-Eeeee sonra ne yaparsın?
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-Araba almak lazım. Giderim oto galeriye 

Gayrettepe’de. 1972 model 280 Mercedes bir araba 

alırım ama sarı.

-Ulan bir sürü paran var. Niçin son model bir 

Mercedes almıyorsun da, 72 model üstelik sarı 

renkli alıyorsun?

-Çünkü Mercedes’in en iyisi odur. 72 Sarı

-Peki 72 model mavi renkli alsan?

-O, o kadar iyi değil.

Yine tanıdıklar aracılığıyla teknenin eksik evrak-

larını ve pasaportları halledip, Yunanistan’a doğru 

yola koyulduk. Bir gün çok sis var. Yiyecek bir şey, 

su, sigara en önemlisi içki yok. Siste dolaşıyoruz. 

Demir atmış kocaman bir şilep gördüm. 

-Çık şu gemiye yiyecek bir şeyler ve içki sigara 

al dedim. 

Remzi abi çıktı ve anında geri döndü.

-Ne oldu lan? dedim.

-Aga gemide gavurca bir şeyler yazıyor. Ben 

dillerinden anlamam, sen çık yukarıya anadın mı? 

dedi.

Çıktım gemiye, güvertede kocaman ‘’No Smo-

king’’ yazıyor.

Bu arada Remzi abi 15 yıl İsviçre’de çalışmış, de-

mir doğramacı olarak ama no smoking de dili aklı 

tutuldu. Muhtemelen o kafayla ne gördüyse 

Yunanistan, Arnavutluk, İtalya, Fransa, İspanya 

devam ediyoruz. Yine balık tutuyoruz ve balıkları 

Türkiye’de ki gibi kırmızı, sarı, mavi plastik leğen-

lere koyuyoruz. Bulunduğumuz rıhtımda Remzi abi 

aynen Türkiye’de ki gibi Türkçe bağırıyor. 

-Balığa gellll, balığa. Canlı bunlar anadın mı? 

Koş yetiş aga. Bitiyor. 

Tek kelime Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ya da 

başka dilde bir şeyler söylemeden, tamamen Türkçe 

bağırıyor.

Garip olan bir kaç şey var. İlki gayet de güzel 

balıkları satıyor fakat özellikle İtalya ve Fransa’da 

yasalar çok net, ağır da üstelik. Öncelikle avlanma 

ruhsatın olacak. Biz de yok. Sonra vergi mükelle-

fi olacaksın ki, sattığın balıkların vergisini ödeye-

ceksin. Bizde o da yok. Zaten pasaportlar da sahte. 

Fakat Allah’ın kulu da gelip hoooop napıyorsunuz 

demiyor. İtalya’da herif belediye zabıtalarına bile 

Türkçe, içki sigara karşılığı balık takas etti.

Cebeli Tarık boğazına geldik ama bir türlü dışarı 

çıkamadık. Bu tutturdu;

-Dışarıda Deccalin ordusu var, buradan geçeme-

yiz. Diyor, başka da bir şey söylemiyor.

Neyse biz bu sefer yeni rota oluşturduk. Fas, 

Libya Tunus derken Afrika kıyılarından Türkiye’ye 

döndük ama Remzi abi çok kötü. Artık bende tırs-

mıs vaziyetteyim hafiften. Nedeni bu bir yerlerden 

bir silah bulmuş. Sürekli silahın dış yüzeyini siliyor, 

parlatıyor ve 

-Deccal’le savaşacağım. diyor. 

Beni de pek gözü görmüyor. Kendi dünyasında 

takılıyor. Gittim bende bir silah aldım. Bu uyurken, 

bunun mermilerini kuru sıkı mermilerle değiştir-

dim. Sadece gürültü çıkartanlardan. 

Gökçe Ada’dan çıktık ve film koptu. Bu bana 

-Deccal sensin!. dedi 

ve tüm mermileri sıktı. Tabi mermiler kuru sıkı 

ama haberi yok. Tak, tak, tak diye 11 kez ses çıktı 

sadece. Benim silahım sağlam, kafam çok güzel ve 

en önemlisi de çok korkmuşum. Bende çektim sila-

hımı ve belden aşağıya tüm sarjörü üzerine boşalt-

tım. Parakete Remzi abi;

-Vuruldum aga anadın mı? Dedi ve düştü. 

O an yaptığımın farkına vardım. Derhal tam-

pon uyguladım, silahları denize attım ve doğru 

Çanakkale’ye geldim. O zaman orada tek bir has-

tahane var. Çok iyi hatırlamıyorum ama ya devlet 

hastahanesi ya da sigorta. Her ne ise, o hastahane-

ye götürdüm hemen. Remzi abi yi ameliyata aldılar 
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beni de nezarete. Hep aynı ifadeyi tekrarlıyorum. 

Eski militanlık deneyimlerimden teklememe olanak 

yok. Dördüncü gündü sanırım.polis tekrar sordu

-Ne oldu orada?

-Bilmiyorum. Sis vardı, silah sesleri duydum. 

Seslere doğru gittiğimde bunu eski püskü, her tarafı 

paslı sacdan bir teknede yatarken buldum. Sürekli 

Deccal, cinler, periler beni vurdu diye sayıklıyordu. 

Tampon yaptım, kendi tekneme aldım ve buraya 

getirdim.

O dördüncü gün, o polis kardeşim, belli belir-

siz bir güldü. Bende cesaret alıp o gülümsemeden 

sordum.

-Ne diyor, ne anlatıyor?

-Cinler padişahına ateş ettim, tüm mermiler 

döndü bana saplandı ama onu da öldürdüm. Di-

yormuş. Elinde de barut izleri var. 

-Eeeee doğrusu odur o zaman, beni bırakın de-

dim.

Mahkemeye çıktım ve bıraktılar. Mahkemeler 

devam edecek. Hastahaneye gittim. Bu beni görün-

ce çok sevindi. Heyecanlı heyecanlı cinler padişahı-

na nasıl ateş ettiğini, nasıl mermilerin dönüp kendi-

sine saplandığını anlatıp duruyor. Çaktırmıyorum 

tabi. Vayyyy be diyip geçiyorum. Normalde basıp 

İstanbul’a geleceğim ama yapamıyorum çünkü.

Hani aşk bitmişti ya, artık aşık olamayacaktım 

ya. Bu yüzden de yaşamaya değmezdi ya?

O hastahanede bir doktor hanımla fena halde 

yakınlaştık. Ciddi anlamda ondan hoşlandım ve 

sevmeye başladım. Derdimi anlattım. O da aynı 

şeyleri hissettiğini anlattı ve bizim ilişkimiz başladı. 

İşte o zaman anladım ki;

AŞKIN KAYNAĞI BENİM!. BEN VARSAM AŞK 

DA VAR. NEREDE, NE DURUMDA OLURSAM 

OLAYIM, KENDİMİ KAPATMAMIŞSAM, AŞK GE-

LECEKTİR.

Bizim o hanımla ilişkimiz yürümedi çünkü ben 

çok travmatik durumdayım. O arada Parakete Rem-

zi abi de iyileşmiş sayılır, platinler koltuk değnek-

leri falan, döndük İstanbul’a. Fakat artık rahatım. 

Biliyorum ki aşk bende. 

Hikayeyi bitirmek için aradaki zamanları atla-

yacağım. Çünkü çok uzun ve içinde başka öyküler 

var. Size sadece Parakete Remzi abiyle sonumuzu 

anlatacağım. 

Remzi abi evine çekildi. Tekneyi de ona bırak-

tım ve sokaklarda ki yaşantım devam etti. En son 

Aşiyan mezarlığında 8.5 ay yattıktan sonra yeniden 

yerleşik hayata döndüm. Remzi abiyle dostluğum 

arkadaşlığım devam ediyor. Ben yanına gitmezsem 

arıyor o beni.

-Aga acele gel, görev var anadın mı? diyor. 

Fakat telefon açtığında numarası kayıtlı olduğu 

için onun aradığını biliyorum. -Nasılsın Parakete 

diye açıyorum telefonu,

Bir türlü anlamıyor. Nasıl onun aradığını bildi-

ğimi. Anlatıyorum ama o anlamıyor. Gösteriyorum 

ama anlamıyor çünkü o mucizelere inanıyor, onları 

görmek istiyor.

Çağırıyor görev var diye, gidiyorum. Bir seferin-

de bana tam 10 bin dolar para ve bir liste verdi. 

Listede adresler ve çeşitli isimler var. 

-Nedir bu isimler, adresler ve para?

-Aga şimdi bu parayı alıp Romanya’ya gidiyor-

sun. Bu adreslerdeki kadınları buluyorsun. Hepsini 

hamile bırakıyorsun. Tam yüz tane kadın var. Hepsi 

hamile kalmak zorunda.

-Ya Hu niçin Romanya, niçin böyle bir görev?

-Romanyanın soyu bozuldu. Ancak biz böyle ya-

parsak, yüz yıl sonra Romanya’nın soyu kurtulacak.

Şimdi Remzi abiyle tartışmanın anlamı yok. Bize 

ne Romanya’dan demenin alemi yok. Tamam diyo-

rum, parayı ve kağıtları alıp çıkıyorum. Parayı oğlu-

na verip durumu anlatıyorum. Bende Romanya’da 

imiş gibi bir kaç ay görünmüyorum. 
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Son anım deprem sırasındaydı. Gölcük ve Düzce 

depremlerinden sonra bu Şişli Etfal Hastahanesi’nde 

yatarken kayboluyor. Beni aradı ailesi.

-Remzi abin hastahanede yatarken kaçmış kay-

bolmuş. Dediler.

-Sorun değil, bulurum ben onu dedim.

Anadolu Hisarı, Göksu Deresi içinde mağara 

gibi bir yeri vardı. Gittim orada. Yerde oturmuş, et-

rafında bir sürü kağıt, yazıyor çiziyor, notlar alıyor.

-Ne yapıyorsun burada? Hastahaneden niçin 

kaçtın? Diye sordum.

-Gel, gel aga otur. Depremi çözdüm dedi.

-Hadi yaaa, nasıl çözdün?

-Bak şimdi burası Irak dedi kağıda bir yer çizdi. 

-Burası da Akdeniz dedi başka bir yer daha çizdi.

-Eeee kardeşim.

-Şimdi Irak yukarıda, Akdeniz seviye olarak 

daha aşağıda.

-Tamam.

-Irak’dan petrol aşağıya doğru yani Akdeniz’e 

kayıyor. Akdeniz de bizimkiler petrolü buluyorlar 

aktığı yerde. Üstüne bir kat beton, bir kat cıva şek-

linde, 3 kat beton ve cıva döküyorlar. 

-Bu da tamam.

-Şimdi dünya yuvarlak. Kendi ekseni etrafında 

ve güneşin etrafında dönüyor ya

-O da tamam.

-Dönerken civa sallanıyor ve dışarı doğru basınç 

yapıyor. Bak şimdi basınç noktası tam İstanbul ve 

Şişli Etfal Hastahanesi’nin altı. Bu yüzden hastaha-

neden kaçtım canımı kurtardım. 

-Vayyyy be işte bunu ben düşünememiştim de-

dim.

Aldım evine götürdüm çocukları ve eski eşi de 

orada annesi de geldi. Laf lafı açtı, konuyu ayakları-

nın neden sakat olduğuna getirdim.

-Aga cinler padişahına ateş ettim, mermiler dön-

dü geldi bana saplandı anadın mı dedi.

-Bak Remzi abi. O iş öyle olmadı. Seni ben vur-

dum. Karına annene ve çocuklarına daha önce an-

lattım. Şimdi de sana anlatıyorum. Dedim ve olayı 

anlattım. Dinledi sonuna kadar ve

-Vayyy canına demek ki sana öyle göstermişler 

aga, Cinler seni de öyle kandırmışlar anadın mı? 

dedi. 

Sonrasında kaç kez anlattıysam aynı yorumu 

yaptı.

Parakete Remzi abi, 2009 yılının şubat ayında 

son nefesini verdi. Ölürken yanındaydım. Son sözü;

-Bak aga hiç kimse bilmiyor. Kime söylesem 

inanmaz, deli derler bana. 3. Dünya savaşı başlı-

yor bir iki ay içinde. On yıl sürecek. 2019 yılının 

sonuna doğru bitecek. Bu aynı zamanda bizim son 

kurtuluş savaşımız olacak. Uyanık ol, arakla kendi-

ni anadın mı? Dedi.

-Eyv’Allah abi, peki savaşı kim kazanıyor dedim.

-Tabi ki biz aga dedi.

Kelime i şehadet getirdi ve bir kaç saniye son-

ra teslim oldu onu tüm yaşamı boyunca korumuş, 

kollamış, rızkını vermiş Allahına.

Allah yolunu açık etsin!...
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B ahadır Bey öncelikle bize vakit ayırıp so-

rularımızı cevapladığınız için teşekkür 

ederim. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1962’de Manisa Akhisar’da doğdum. 1979 yılın-

da Akhisar Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris e gidip 

empresyonistlerin izini takip etme kararı aldığımda 

annemin kulağı kesik Van Gogh gibi mi olacaksın 

engellemesi üzerine hukukçu olmaya yöneldim, 

daha doğrusu annemin zoru ile hukuk eğitimi al-

dım. Çin, Fransa, İspanya, , İsviçre, İtalya, Vatikan, 

Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hır-

vatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, 

Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn 

gibi ülkelerde halklar, dinler, yönetimler, hukuk 

sistemleri ve toplumlar üzerine araştırmalar yap-

tım. Pek çok sivil toplum kuruluşunda görevlerim 

oldu. Uzun süre Tasavvuf üzerine eğitim aldım. 

Evliyim iki çocuğum var. Ailemde siyasetçiler, aka-

demisyenler var. Büyük büyük dedem de 1892’de 

İzmir’in ilk belediye başkanı ve valisi Yenişehirli 

Ahmet Efendi’dir.

Beyaz Usta Siyah Çırak- Kerime- Son Hasat- Aşk 

Cephesi - Aşk Çölü- Kanaviçe-Kara Güneş-Tahta at 

romanlarının yazarıyım.

Ayrıca Cins dergisinde aylık olarak yazılarım ya-

yımlanıyor. 

Bir hukukçu olarak hukuk okuma nedeninizi 

öğrenebilir miyiz?

Kesinlikle benim kararım değildi. Annemin ka-

rarıydı. Benim kararım Fransa’ya gidip resim tahsili 

yapmaktı fakat annem ailemin içinde bulunduğu o 

dönemki şartlar nedeni ile haklı olarak ‘Kulağı ke-

sik Van Gogh gibi mi olmak istiyorsun ’itirazı ile 

Hukuk tahsili yaptım.

Hukuk Fakültesi bitirmenin ve avukatlık yap-

manın şu an yaptığınız çalışmalara, yazdığınız 

kitaplara katkısı oldu mu?

Gayet tabi uzun yıllar yapmış olduğum Avukat-

lık belki de hayatımda hiç temas etmeyeceğim, hiç 

dönüp bakmayacağım ve iletişim kurmayacağım 

insanlar ile birliktelik geliştirmeme sebep oldu. Pek 

çok hayata ve olaya temas etmiş olmak son derece 

besleyici.

Avukatlık ve yazarlık arasında bir tercih ya-

parken neler düşündünüz? Bu süreçte neler ya-

şadınız?

Bu bir tercih değildi aslında Avukat olarak do-

yuma ulaşmıştım ve artık bu mesleği yapmak iste-

mediğimi çok iyi biliyordum. Yazarlığa adım atmak 

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
İLE SÖYLEŞİ
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yeniden doğmak gibi. İnsan hayallerinin peşinden 

gitmeli. Eninde sonunda suyolunu buluyor.

Avukatlık mesleğini yaparken mutlu muydu-

nuz? Bunu neden soruyorum. Türkiye ‘de yapı-

lan bir araştırmaya göre en mutsuz meslek gru-

bu içinde en önlerde avukatlık mesleği varmış. 

Bunun nedenleri neler olabilir?

Samimi olmak gerekirse profesyonel olarak yap-

tığım Avukatlık mesleği süresince mesleğimi se-

verek yapmadım. Son derece yıpratıcı bir meslek. 

Kutsallığına inanıyorum ama ben severek yapma-

dım. Son derece başarılı bir avukat olduğumu bi-

liyorum bu meslek bana çok şey kazandırdı bunu 

da yok sayamam. Yaptım ve bitti. Asla geriye dönüp 

bakmak bile gelmiyor içimden. Türkiye şartlarında 

Avukatlık yapmak giderek güçleşiyor. 

Türkiye’de hukuk eğitimi nasıl ve sizin gibi 

hukukla edebiyat arasında kalan avukatlara ne-

ler önerebilirsiniz?

Hukuk eğitimi ve kalitesi Üniversitelere göre de-

ğişiyor. Mezun olup da hiçbir şey bilmeyen o ka-

dar çok Avukat var ki pek çoğu staj zamanlarında 

ne öğreniyorsa öğreniyor. Deneme yanılma yönte-

mi ile. Ben şahsi menkıbemin başkaları tarafından 

referans olarak kullanılmasını arzu etmem. Herkes 

kararını kendisi vermeli. Zaten ben bu mesleği çok 

uzun yıllar yaptım.

Hukuk ve edebiyat arasında bir bağlantı mev-

cut mu? Sizce iyi bir hukukçu nasıl olmalıdır? Ya 

da iyi bir yazar nasıl olmalıdır?

İyi bir Hukukçu ile iyi bir yazar ya da iyi bir 

Aktör olmanın parametreleri farklı olsa da ortak 

noktaları var tabi ki. Okumak, duygudaşlık yapa-

bilmek, duygusal zekâ sahibi olmak, iyi gözlem, ha-

yata dokunma, insanı tanıma gibi. 

Avukatlık mesleğini yaparken yaşadığınız 

sıkıntılar nelerdi? Halil Cibran eserinde ‘’Siz 

kurallar koyarsınız ama kuralları bozmayı daha 

çok seversiniz demiştir. Bu açıdan baktığımızda 

hukuka bizim coğrafyamızda verilen önem ne-

dir?

Şimdiki mesleğinizin sıkıntıları nelerdir?

Sıkışmışlık hissi. Hâkim, mübaşir, kâtip, mü-

vekkil arasında kalmak. Yol yordam bilmeyen in-

sanlarla mecburen aynı çizgide buluşup sonuç alma 

gayreti. Hala bu meslek hak ettiği saygın yerinde 

değil. 30 yıllık bir avukat olarak hala kırmızı pasa-

portum yok vize almak için çırpınıp duruyorum. 

Barolar birliği Avukatların haklarını korumak ve sa-

vunmaktan çok uzak.

Yazarlığın hiçbir sıkıntısını yaşadığımı söyleye-

mem. Aktörlük ise uzun, çok uzun set hayatı ve 

beklemek. Dizilerin her birer bölümünün film ola-

cak uzunlukta çekiliyor olmasından dolayı tabi.
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Beyaz Usta Siyah Çırak kitabınızda kendi ya-

şadıklarınızı yazdığınız ifade etmişsiniz? Bunu 

çoğu yazar bir eserinde yaptığı halde söyleme-

yebiliyor siz özelinizi açarken dışarıdan nasıl 

görüneceğiniz ile ilgilendiniz mi? Yoksa açık 

yüreklilikle kendinizi ortaya mı koydunuz? Sizi 

yakından tanıyanlar bu kitap için ne dedi? Sizi 

yeterince tanıyorlar mıymış?

(Ömrün rüzgârı insanın üzerine kırbaç gibi in-

diğinde, yaşanmış onca acı kalbine bir hançer gibi 

sokulduğunda onun gönül deryasından atılmış ol-

tasının peşine düşüp, kancasına takılmak ne hoş, 

usul, usul ona doğru çekilmek, kavuşma anını düş-

lemek ne hoş.

İnsan gerçekten hiç kimse olmak istiyor mu?

Ölüler sütunu şehirlerde ruhları çarmıha geril-

miş suretler, umutlarından, hayallerinden, aşkla-

rından, nefretlerinden onu bütün yapan her şeyden 

vaz geçmeye hazır mı?

Zamanı geldiğinde saf vicdanlar hepimizin göz-

leri önüne serilecek.

Hiç mi korkmuyor insan? 

Ordularımın ufka doğru arkamda sıralanmış ol-

masından gurur duyuyorum. Benim için savaşmaya 

hazır bunca askere minnet borçluyum. Bütün ses 

ve nefes bana ait. Bu sessizlik, bu kan donduran or-

tam aslın da benim ortamım. Bunu istiyor muyum? 

Evet, bunu istiyorum. Buna hazırım. 

Karşımdaki rakibim dönüşü olmayan bir karar-

lılıkla küheylanını şaha kaldırıp dörtnala bana doğ-

ru sürüyor geride onca askeri bırakarak. Benim bu 

hesaplaşmadan kaçışım mümkün değil artık. 

Bu cenk alanında sonuçlanacak her şey. Davulla-

ra işaret veriyorum elimi havaya kaldırarak yüzlerce 

davul tek bir hareketimle vurmaya başlıyorlar tok-

maklarını. Ben bu savaşı ne bahasına olursa olsun 

kazanmak istiyorum. 

Fethedemedikten sonra kendimi, nasıl yaşayabi-

lirim ki onurlu. Nasıl barışırım kendimle ve nasıl 

dik durabilirim arz üzerin de.

Ben de yeleleri rüzgârda savrulan atımı dörtna-

la düşmanıma doğru sürüyorum. Kan ter içinde 

birbirimize yaklaşıyoruz. Gemi ağızlarına almışlar 

küheylanlar ağızlarından köpükler saçarak koştu-

ruyorlar havayı şimşek gibi yararak. 

Gökyüzü, dağlar, ovalar nefeslerini tutmuşlar. 

Bütün askerler ne olacağını merak ediyorlar. Bu 

karşılaşmanın galibi kim olacak diye.

Düşmanıma gözlerimi dikmiş vaziyette yol aldı-

ğım sırada derinlerden bir kadın çığlık atıyor do-

ğum sancıları içinde, ardından taze bir bebek ağla-

ması duyuyorum. 

Gözlerimden yaşlar dökülmeye başlıyor. Babası 

dudaklarını küçük bebeğin pembe kulağına doğru 

yaklaştırıyor. Giderek gözyaşlarım daha da artıyor. 

Karşımda bana doğru yaklaşanı artık önemsemiyo-

rum. Doludizgin küheylanımın üzerinde yol alırken 

bebeğin kulağına ezanın okunmasını dinliyorum. 

Gözyaşlarım rüzgâra kapılıp bebeğin gözyaşlarına 

karışıyor. Her yeni doğum gözyaşları ile gelir. 

Şimşekler çakıyor ovanın orta yerinde. Etraf toz 

duman. Rüzgâr, cenk yerinde ne var ne yoksa önü-

ne katarak bizimle birlikte at koşturuyor adeta. 
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Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. (Ralph Waldo Emerson)

Bu savaşı tek başıma göğüslemek ve sonu nasıl 

biterse bitsin yaşamak istiyorum. 

Askerlerin ellerinde sımsıkı tuttuğu mızrakların 

uçlarında, her biri nefsi, gururu, merhameti, öfkeyi, 

güveni, acizliği, yokluğu, varlığı, aşkı, ihaneti temsil 

eden bayraklar gökyüzünde rüzgâra çarparak dal-

galanıyor. 

Bu savaşı kazanacağım. Başka türlü kuramam, 

var edemem kendimi. 

Düşmanımla birbirimize iyice yaklaşıyoruz. Aynı 

anda dizginleri asılıyoruz, durmakta zorlanıp şaha 

kalkıyor üzerinde durmakta zorlandığımız, kan ter 

içinde küheylanlar. 

Artık yüz yüzeyiz. 

Düşmanım miğferinin siperliğini kaldırıyor o 

anda düşmanımın yüzünü görüyorum, gözlerini. 

Sırtımdan gelen bir titreme ile buz kesiyor bütün 

vücudum. Dedir bir sarsılış ile sarsılıyor bütün var-

lığım.

Aynaya bakar gibiyim adeta, yüzümü görüyo-

rum düşmanımda.

Kendimle karşı karşıya geldim ben. 

Bu cenk yeri benim içim. 

Ben cengin ta kendisiyim.

Düşman da benim, düşmanımla savaşan da. )

Kendimle barıştım sanırım. Hesap vereceğim tek 

bir güç tanıyorum o da ALLAH (CC) belki bu ol-

gunluk hali bunu açıkça söylememe sebep oldu. Bu 

roman eleştirmenlerden tam not aldı.

Bir insanı diğer bir insanın tam olarak tanıması 

mümkün değildir .

Aşk ve dönem romanları yazıyorsunuz. Aşk 

derken siz neyi anlatmak istiyorsunuz? Neden 

yaşadığımız coğrafyada aşk bu kadar çok konu-

şuluyor?

Aman dikkat, gönül, mabedidir insanın, her 

önüne gelen buyur edilmez. 

İnsanlar dost aramıyorlar, süfli duygularına köle 

arıyorlar. Aşk’ı sadece hormonal bir faaliyetten iba-

ret saymak ruhu kaybetmiş olmanın en büyük gös-

tergesidir.

İnsan aslında bir hiçtir. Kişinin kibirlenmesi 

abestir. Lazım olan kodları bilir ve şifreyi çözebilirse 

insan, ancak o zaman değerlenir. Şifreleri çözmek 

aşk anahtarıyla mümkün olur. 

Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek 

aşk ile mümkün olur. Birlik asıl olandır. Parçalar 

ona bağlıdır. Parçalar olmadan kurulan birlik hali 

perişanlıktır.

Birleştirilmeyen parçalar aslı iptal etmektir. Nef-

sine baktığında parçayı, Rabbine baktığında bütünü 

görmüş olursun.

Kim sadece yaratanla olursa dikkatini toplamış, 

kim de yaratılmış olana bakarsa dağıtmış olur.

Allah’ın sıfatlarını görmek de bir bütündür. Haz-

reti Musa, Musa’dan geçti, yani Musa’nın Musa’dan 

haberi yoktu. Sonra konuştu… Hâlbuki konuşan 

da konuşulan da Allah’tı. Aşk olmasa bu mümkün 

olamazdı. 

Kendisine güç verilmemiş olsa Musa konuşabilir 

miydi? 

Vakit kılıç gibidir, hükmüyle keser atar. Vakit 

geldiğinde beklenen vaktin o vakit olduğunu bilir-

sin. Kesildiğini görürsün. Sana verilenlere bak, işa-

retleri takip et, duyularını açık tut. Yalnız değilsin. 

Okuman ve taklit etmen gerekeni biliyorsun. Bak 

pazar yerine, bir bak yüzlere ve kutsal vadiden sü-

zülen sihre,

bir bak ne olur. Sihir değil o, gerçeğin ta kendisi. 

Yalnız her gördüğünü de rüya zannetme. Rüyandan 

uyanıp şükretmezlik etme. 
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Aşk kâinatın nabız atışıdır bu yüzden gerçek ya-

şam aşk ile tespit edilebilir. Işık doğudan yükseldiği 

için ‘Aşk’ bu coğrafyada ‘Hayat’ ile eş değerdedir.

Sizce insanlar madde ve öz arasında mı ka-

lıyorlar yoksa madde aslında çoğu insanı esir 

almış durumda mı? Maddeye bakış açımız nasıl 

olmalı?

Evrende hiçbir şey bağımsız değildir. Her şey bir 

enerjiyle birbirine bağlıdır. Madde dediğin nedir 

ki? Her şey özdeki enerjiden ibarettir. Bir titreşim, 

sarmal bir hal gibidir. Bu yüzden insan içindeki tit-

reşimin farkına varmalı, enerjinin kaynağına kulaç 

atmalı, her şeyin özünün aynı ve tek merkezli oldu-

ğunu, aslında yok olduğunu anlamalı.

Bunu kavradıkları zaman madde ve öz arasında-

ki sıkışmışlık halinden kurtulabilirler.

Dünyayı önüne değil arkasına atmalı insan. 

Önüne alırsa yakalamak için koşar ama bu müm-

kün olamaz, ardına atar ise Dünya onun ardından 

koşar.

İnsanın derinliklerine inmeyi ve buradan 

mesajlar ulaştırmayı seviyorum demişsiniz? Bu 

halinizi ne zaman anladınız? Sizi anlamayanlar 

oldu mu çevrenizde?

Bunu hep sevdim. Hep böyle yaşadım. 2011 

yılında okurlarımla tanıştı kelamım. Beni herkesin 

anlamasını zaten beklemiyorum. Ben kimseyi yolda 

bırakmadım. Vakti geldiğinde onlar kendileri in-

mek zorunda kaldılar.

Toplumda ışık saçan insanlara pek rastlanmı-

yor. Sizce bunun nedeni nedir? Sizce insan nasıl 

ışık saçabilir?

Gerçek olmakla. Yok, olduğunu bilmekle. Aciz-

liğinin farkına varıp yaşamakla. Bütün kâinatın sa-

hibinin rızası yolunda nefes almakla.

‘’Bu yüzden mi içimizin sızısı? Hayat bitiyor 

diye mi? Hiç aşkı yaşayamadığımızdan mı?’’ de-

mişsiniz sizce insanın mutsuzluğunun asıl kay-

nağı aşksızlıktan mı?

Aşkın kaynağından onun sahibinden uzak kal-

masından.

Şu an oynadığınız Payitaht Abdülhamit dizi-

sindeki Tahsin Paşa karakterini canlandırmak 

için öncesinde ne gibi hazırlıklar yaptınız? Tah-

sin Paşa’yı bize anlatabilir misiniz?

Tahsin paşa benim için son derece güç bir roldü. 

Başarmam için rol yapmadan kendim olma yolu-

nu seçtim. Tahsin paşa benim içimde yaşıyor aynı 

zamanda. Biz başardıklarımızdan ziyade başarama-

dıklarımızdan sınanacağız aslında.

Evren mümkün varlıklardan meydana gelmiş-

tir, yani biz mümkün varlıklar bunun hikmeti ile 

meşgul olduğumuz takdirde derinleşir ve giderek 

billurlaşırız. Mümkün varlıkların arasında zihni ka-

yıtlarında artıklar ve virüsler bulunanlarla rağmen 

ve onlardan farkımızı ortaya koymak adına bunu 

başarmak zorundayız.

İnsanlık tarihini anlamak ve yorumlamak için 

zaman zaman ona dışarıdan bakmamız gerekir; bu 

tarihi olayları ve tarihi kimlikleri unutturulmuş ve 

kayıtları değiştirilmeye çalışılmış ve ne yazık ki ba-

şarılı olunmuş mümkün varlıklara daha iyi anlata-

bilmek için şarttır da. 

Kimi zaman her şeyi kendimizden uzak tutma-

mız gerekir, bu algıyı yücelten bir durumdur bir 

anlamda. Bu bir başka anlamda kendimizi yorum-

lamak ve billurlaşmak ve her türlü kayıttan sıyrılıp 

gerçeğin muhteviyatına inmek için elzem olan bir 

durumdur ama günümüzde bunu başarabilmek ne 

zor.

Zıvanası çıkmış mümkün varlıkların bütün kötü 

niyetlerine karşın bunu başarmak gerekiyor.
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Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. (Aristoteles)

Hatırlamak ve hatırlatmak için yavaşlayalım zira 

hız kadim olan ne varsa unutturmak için elinden 

geleni yapıyor. 

Bir millete kasıtlı ve ziyanlı olarak unutturmak 

istedikleri ne varsa bunu tam aksine çevirmek ve 

başarmak için ise hızlanmamız gerekiyor. Bu yüz-

den asla ama asla söyleyeceklerimizi söylemekten 

geri durmayacak bazen de bilerek ve isteyerek söy-

lemediğimiz için mümkün varlık olmanın şerefine 

erişeceğiz. 

Bu bir oyun ise biz bu oyunu ne bahasına olursa 

olsun kazanmak mecburiyetindeyiz.

Tahsin Paşa 13 yaşından beri ömrünü devle-

tine memur etti. Yeteneği ve dürüstlüğü ile Ma-

beyn Başkâtipliğine yükselmiştir. Devlet-i Aliyye 

onun için Sultan Abdülhamid demektir. Her şeyin 

Allah’tan geldiğini çok iyi bilir.

Rol kabul ederken nelere dikkat ediyorsu-

nuz? Tercih nedeninizde karakter mi film ekibi 

mi etkili oluyor?

Bahadır Yenişehirlioğlu ismi benim önem verdi-

ğim bir isim. Bu yüzden bu isme zarar verecek ne 

varsa reddediyorum.

Son olarak insan düşüncelerini mi, kelimele-

rini mi davranışlarını mı düzeltmeli?

İnsan kendine emanet olarak verilen tertemiz 

ruhunu kaybetti tekrar bulduğunda bu dedikleri-

nizin hepsi düzelmiş olacak. Kaybetmemiş olanla-

rı görünce bunun ne kadar önemli olduğunu çok 

daha iye anlıyoruz.
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D ergi çıkarmak 

zor iştir.  Ar-

kanızda bir yayın 

gurubu yoksa daha 

da zordur. Hele 

amatör iseniz zorluk 

bir kat daha artar. 

Sayın hocalarımız-

dan o kadar çok ri-

calarda bulunduk 

ki; son ricalarımızı 

iletmek ve kendimi-

zi son bir kez daha 

hatırlatmak maksadıyla telefon ettiğimizde ,bir 

akademisyene yakışacak mesafeli bir ses tonu ile 

“ Ah, şu sıralar o kadar yoğunum ki “ cevabını al-

dıktan sonra dergideki bütün yazıları bizler yaz-

maya karar verdik.

Türk Devrimi ile birlikte sorunlar bin iken 

binbir olmuştur. Bunlardan bir tanesi de hukuk 

dili sorunudur.

Başlangıçta hukukun dili çok ağdalı, Arapça 

kelimeler ile dolu, halkımız (ki milletin efendisi-

dir) hukuk diline yabancı, hükümleri anlayamı-

yor, hatta hüküm kelimesine bile bir mana ve-

remiyor, mana deyince de öylesine bakıyor, ama 

asla aval aval değil. Öyle şey mi olur? Ne demek. 

Kesinlikle olmaz. Hatta olması düşünülemez, dü-

şünülmesi teklif bile edilemez. 

Halkımızın ve 

halkımızın özünü 

teşkil eden köylü-

müzün bizim efen-

dimiz olduğunu 

gösteren en açık ve 

net delili her gün 

yaşıyoruz aslında. 

Kapıcılarımıza hep 

bir ağızdan sözbirli-

ği etmişçesine “efen-

di” diye hitap etmi-

yor muyuz? Elbette 

Ahmet Efendi, Mehmet Efendi diye çağırıyoruz. 

Bunun şerhi şudur: Hukuk metinleri ve hü-

kümleri karşısında efendimiz olan halkımızın 

aval aval baktıkları bazı raviler tarafından riva-

yet edilmiştir. Ama bu olayda halkımızın kesin-

likle bir kusuru yoktur. Meselenin aslı şöyledir. 

Kanunlar yazılırken birtakım kendini bilmez-

ler kendilerinin ne kadar derin birer hukukçu 

olduklarını göstermek için kasti olarak ağdalı 

bir dil kullanmışlardır. Mesela bu zevat “temyiz 

kudretine malik olmak” diye bir şey uydurmuş. 

Sen böyle uyduruk bir hukuk dili ile konuşur-

san benim halkım da haklı olarak – haşa – aval 

aval bakar. Ama “temyiz kudretine malik olmak” 

yerine “ayırdına varma yetisi” dersen bal gibi an-

lardı hukukun ne demek istediğini. Nitekim so-

nunda o da oldu Hukukçular Derneğine mensup 

HUKUKUN DİLİ
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bir gurup milletin vekili temsil ettiği efendisinin 

asıl ereğine uygun olarak hukukun dilini düzeltti. 

Olsa olsa bu kadar olur, yani.

Meseleye bir başka açıdan bakıldığında farklı 

bir düşünce ile karşılaşılır. Efendimiz ( yani hal-

kımız, köylümüz  ) doğrudan doğruya hukuku 

anlayabilmeli midir? Bu soruyu bir başka şekilde 

sormak da mümkündür. Hukuki hükümleri ve 

metinleri efendimizin anlayabileceği kelimeler ile 

mi yazılmalıdır? Ya da bu memlekette her şey mi 

terstir? Ve ya Aysun Kayacı ile benim reyim denk 

midir? Bu sorular sonsuza dek böyle sürüp gider. 

Ama kısaca cevabı şudur. Efendimizin hukukun 

dilini anlaması demek, hukukun kendisinin de 

anlayabileceği kadar basit olduğu düşüncesine 

götürür. Ve daha da kötüsü işi iyice ileri götüre-

rek “ Hukuk denen şeyi kendisinin de yapabile-

ceği” noktasına varır. Ülkemizde adı gündemden 

aşiret hukukunun doğuşu; hukuk dilinin kökle-

rinden kopartılıp hoyratça basite indirgenmesin-

den doğmuştur

Ne var ki tıbbın bir tıp dili varsa hukukun da 

kendine has bir hukuk dili vardır. Ve olmalıdır. 

Musikinin nasıl kendine has kavramları var ise 

hukukun da olmalıdır. Bizim örfümüzde yılanı 

deliğinden çıkarmanın bile kendine has bir dili 

vardır. O da nedir? Tatlı dildir. Yılanı deliğinden 

ancak tatlı dille çıkarabilirsin. Ancak ondan sonra 

kafasını kaparırsın.

Acaba başka milletlerin lisanlarında bizdeki 

gibi öldürme, dalavere çevirme üzerine özlü söz-

ler var mıdır? Dereyi geçene kadar ayıya dayı de. 

Oldu canım. Dereyi geçtikten sonra ne yapacaksın?  

Ayıyı öldüreceksin, buna eminim. Bu sözümüzün 

en makbul tutulan şerhine gelince: Taşlı yollar-

da beraber yürüyeceksin. Ama hiç açık vermeye-

ceksin. Asfalta çıkınca sen yoluna ben yoluma. 

 Şu hayatta ilk defa boşanan biz değiliz.  

Bir de şey var..Kurşun yarası geçer de dil yara-

sı geçmez. Bu söz umum efendimizin zannettiği 

gibi Leyla’nın sözü gibi algılanmakta ise de haki-

katte hukuk dili için söylenmiştir. Yani hukukun 

ağızından çıkan bir söz karşısında efendimiz ne 

kadar kaçar ise kaçsın, isterse sıçanın deliğine gir-

sin, mezara girecek değil ya, sonunda gelir onu 

bulur.

Hukuk dili ilgili bir de bilmecemiz vardır. Bi-

lenler bilir. Ağızından çıkıncaya kadar sen ona 

hakimsin, ağızından çıktıktan sonra ise o sana 

hakim, bil bakalım nedir?  Cevap dil ile söyle-

diğimiz söz. Bunun için susma hakkını icat et-

mişler. Neden? Çünkü  doğruyu söylersen hapı 

yuttuğunun resmidir. En iyisi hiç konuşma, ko-

nuşmamak yalancılıktan iyidir demişler.

Dünyanın yaşadığı devrimlerden hiç birinde 

yaşanmayan bir şey Türk Devriminde yaşandı. 

Efendimizin dilini değiştirmek için cari olan Arap 

Alfabesi değiştirildi. Biz hep uçlarda mı yaşarız? 

Devrimcilerin şahı olan Lenin yoldaş bile Rus al-

fabesini değiştirmemişken bizim devrimcilerimi-

zin alfabe değişikliği çok manalar yüklüdür. Bu 

manalardan biri “biz yaptık mı tam yaparız” ma-

nasıdır. Lenin yoldaşın işini eksik yaptığı yetmiş 

yıl sonra bile olsa sonunda anlaşılmıştır. 

Bu güne kadar yaşanan acı tecrübeler göster-

miştir  ki hukuk dilinin en makbul olanı “lastikli” 

olanıdır. Hukukta hükümler nasıl lastikli olur? 

Çok kolay. Tıpkı ne şiş yansın ne kebap misali. 

Veya nabza göre şerbet vermek gibi. Görüldüğü 

üzere efendimiz şişi ateşe değdirmeden kebabı 

pişirmek gerektiğine işaret etmektedir. Ve öte 

yandan şerbet masalına göre ise kişi kendisi ola-

rak değil, içinden geldiği gibi değil karşısındaki 

kandırmak maksadıyla ve şahsi menfaatleri doğ-

rultusunda davranmalıdır. Daha özlü bir şekilde 

ifade etmek gerekirse her anlamı içerecek şekilde 

lastikli bir tutturmalıyız.

Yazımızı yine efendimize ait bir özlü sözle bi-

tirelim. Hukuk dilinin ağdalı ya da arı olması hiç 

olmamasından yeğdir.
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B azen yazmak istediğimiz cümleler mürekke-

be değil, içimize akar. Çünkü kalemin kâğıt 

ile vuslata ereceği anın bile bir vakti var. Cahit 

Zarifoğlu, “Haydi, bir şeyler yazayım diye kaleme 

sarılmayın. Beklemeyi bilin. Susayınca, acıkınca 

nasıl anlıyorsak, yazmak anını da anlarız.” der. Ço-

ğumuz, bu vakti beklemeyi sevmiyoruz. Sabırsızız. 

Oysa kalp, sabır ağacının gölgesinde genişler. Bu 

vakti beklemeyi bilsek, bu ağaç nice sayfalar açar 

kalbimizde. Kalem eğilir, bu sayfaların üstünde. Biz 

kaleme dokunmadan önce, o gelir tutar elimizi… 

Elleri kalemi tutarken, kalemin kalplerinden 

tuttuğu insanlar ilhamın emanetçisidir. Yazdırılırsa 

yazar, yazdırılmazsa sükût ederler. Kalemin kâğıtla 

vuslat anı, onların kalbine ilham edilir. Onlar, kale-

mi tutan ellerini, kendi elleri bilmezler. Kalplerine 

ilham edilen kelimeleri sahiplenmezler. Onlar, sa-

dece bir aracıdır. Kâtiptir… 

Kâğıt söyler, kalem yazar. Kâğıt ne söylerse, ka-

lem onu yazar… Aynı mürekkebi paylaşır kalem, 

kâğıt ve kâtip. Ama yazılanı taşıyan, emaneti sırtla-

nan kâğıttır. Kâğıdın yükü çok ağırdır. Aynı mürek-

kebi paylaşır kalem, kâğıt ve kâtip. Bu mürekkeple 

yazılanlar üçü arasında gizli bir sırdır… Sırların sa-

hibi sırrı dilediğine verir. Kelimelerin de bir teset-

türü vardır. İnsanoğlunun en büyük sınavlarından 

biri dilini örtmektir. Kâtip, sırrını aşikâr kılmak için 

hep kalemin kâğıt ile vuslata ereceği o anı bekler. 

Kâtibin imtihanı çok ağırdır. 

Kelimeler kumdan kalelerdir. Sükûtsa bir de-

niz. Deniz dalgalanıp coşunca, kumdan kaleler yı-

kılır. Anlam kapısı, kelimeler sustuğu zaman açılır. 

Kâtibin, bu kapının önünde sabahladığı nice gece-

ler vardır. İlhamın, kâtibi eliyle beslediği nice gün-

düzler vardır…

Dünyada yankısı duyulmadan tanınan her şey, 

ezel tadı verir. Ezele ve ebediyete uzanan her gü-

zellik biraz sırlıdır. Ve hakiki güzellikler ayrıntılar-

da gizlidir, kalemin yazmaya takat edemediği sırlar 

gibi. Kâtibin, kaleminde sükût eden harfler gibi. 

Gönül ateşinde demlenen heceler gibi… Ancak 

böyle kelimeler, ezeli ve ebedi bir cümlenin çatısı 

altında birleşebilir. 

Kelimeler kalbe emanettir. Kelimeler, aşka gelip 

kalp havuzunu taşırınca, kalp yorgun düşer. Kalp 

yorgun düşüp; artık emanetini taşıyamayınca, keli-

meleri kâğıda emanet eder. O zaman, usulca kâğıda 

eğilir kalem. Kalem kâğıda eğilince, dil kalbe tercü-

man olur. Kalem, kâğıt ile vuslata erer. Nokta, se-

vinçten ağlar. Sırrını aşikâr eder, kalem… 

Uzun ve yorucu cümleler kurarken insanlar 

Noktanın bir köşede ağladığını gördüm 

Denizin kulağını ağrıtan o sesi ararken 

Noktayı insanların sustuklarını dinlerken gördüm 

 

Kalbime geldi konuşan ömrüm

Aklıma geldi sükût eden ölüm 

Ve akıp giden zaman parmak aralarından…
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