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İdeal Hukuk Dergisi

Hukukçular Derneği’nin yayın organı olup, 

yayınlanan yazıların fikrî sorumluluk ve hakları 

müelliflerine, reklamların sorumlulukları ilan 

sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan yazılardan 

kaynak gösterilmek sureti ile, alıntı yapılabilir. 

HUKUKÇULAR DERNEĞİ

Av. Şebnem Taşan Kurt
Editör

Y apay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun 
çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti 

olarak tanımlanabilir.

Ve günümüzde yapay zeka, akıllı ev aletlerinden tutun, akıllı telefonlar ve 
yazılımlar olarak hayatımızdaki yerini almış durumda.

Proğramlanan yazılımlar ile belirli işleri kolaylıkla yapan robotlar ve bu yazı-
lımların dışında artık öğrenebilen ve insan zekasından bağımsız gelişebilecek 
bir yapay zeka kavramının konuşulduğu günlerdeyiz.

Çocukluğumuzda bilim kurgu filmlerinden tanık olduğumuz sahneler haya-
tımızın bir parçası olarak sıradanlaşıyor her geçen gün.

Hakimlerin savcıların hatta avukatların yerini yapay yazılımların alacağının 
konuşulduğu günlerdeyiz.

“Daha iyi bir yargı için yapay zekâ kullanılmalı” diye çağrı yapanlar bile 
oldu.

Dergimizin bu sayısında hayatımızı kolaylaştırma vaadi ile hayatımıza süzü-
len yapay zekanın hukuk sisteminde getireceği yenilikleri ve yeni problemle-
re ilişkin soruların cevaplarını aradık.

Söyleşi bölümümüzde köşe yazılarından bildiğimiz, tanınmış iktisatçı ve son 
zamanlarda ekonomiden  çok  edebiyata odaklanmış Mustafa Özel ile roman 
yazını üzerine konuştuk.

‘Edebiyat ve Roman sizin için neden bu kadar önemli?’ dediğimizde

“Modernliğin iç yüzünün hikâyesidir roman. Modern birey ve toplum bütün er-
dem ve daha da çok erdemsizlikleriyle romanlarda sergileniyor.” yanıtını aldık.

Nehlüdov’un hapis cezasına dair gözlemlerinden,

Dostoyevski’den,  Tanpınar’a bir çok edebiyatçı ve eserlerini de konuştuk.  Bu 
söyleşiyi okurken Sıcak çayınıza,  Leonard Cohen’ın şarkısını eşlik ettirdiği-
nizde daha anlamlı bir zaman dilimine kapı aralayacağınızı umuyorum.

İyi okumalar...
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Başkan'dan

“Hayatta unutamayacağımız en büyük pişmanlık, pişman olmaktan korkup yapmadıklarımızdır.” Tolstoy

2020 Yılı

U zun bir aradan sonra yeniden Sizlere merhaba de-
menin, Sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Bundan sonraki süreçte daha sık İdeal Hukuk dergisini 
Sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz.  

Hiç kuşkusuz 2020 yılı unutulmazlar arasına girdi. 
Dünya genelinde yaşanılan covid 19 salgın hastalığı bü-
tün alışkanlıklarımızı değiştirdi. Bir an evvel bu salgın 
hastalıktan kurtulmayı  temenni ediyoruz. 

Bizim açımızdan 2020 yılının başka bir anlamı daha 
var. Bu yıl Hukukçular Derneği’nin kuruluşunun 50. Yılı. 
Hak, hukuk, adalet diyerek geçirilen yarım asır. Bu vesi-
leyle derneğimizin kurucuları başta olmak üzere, emek 
veren, katkı sunan tüm üyelerimize, gönüldaşlarımıza te-
şekkür ediyorum. Ahirete irtihal edenlere Allah (c.c)’den  
rahmet diliyorum. Ve tabii 2020 yılının avukatlar olarak 
başka önemli özelliği İstanbul2 Nolu Barosunun kurul-
muş olmasıdır. Hukukçular derneğinin üyelerinin bir 
kısmı İatnbul1 nolu Baroda kalmaya devam ederken bir 
kısmı da yeni kurulan İstanbul2 Nolu Baronun kurucu-
ları arasında yer almıştır. Yeni kurulan baronun mesleği-
miz adına, hukuk adına güzel hizmetler yapacağını umut 
ediyoruz.

   Adalet Kavramı Üzerine…
Adalet kavramını tanımlamak için düşünürler birden 

fazla metod ortaya koymuşlardır. Adalet kavramının, 
günümüz hukuk sistemleri içerisinde mutlak çizgiler 
ile tanımını yapmak da imkansızdır. Ancak bu kavramı 
“Hakkı teslim etmek ve kim olursa olsun eşit muamele-
de bulunmak” olarak tanımladığımızda asıl manasından 
uzaklaşmış olmayız.

Toplumu oluşturan tüm bireylerin barış, huzur ve bir-
lik içerisinde yaşayacağı, tüm temel hak ve hürriyetlerin 
sağlanıp korunacağı bir düzen için kaçınılmaz bir koşul 
ise toplumun genelinde adil bir yönetim şekli ile yöne-
tildikleri düşüncesinin vaki olmasıdır. Bu durumun aksi 
toplum içerisinde önce huzursuzluğa sonra da birlik ve 
beraberliğin bozulmasına neden olur. Bu nedenle bir top-
lumu ayakta tutabilmek için adalet kavramının yönetim 
sistemlerinin merkezine konulması özelinde insanların 
ekseriyetinin mutabık olması gerekmektedir.

O günlere ulaşmak temennisi ile…

Diyarbakır…
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukla-

rın anneleri tarafından çocuklarını kurtarmak amacıyla 
başlatılan eylem devam etmektedir. Kamuoyu tarafın-
dan ’’Diyarbakır anneleri’’ olarak isimlendirilen annelerin 
HDP İl Başkanlığı önündeki kahramanca sürdürdükleri 
mücadele neticesinde evlatlarına kavuşan annelerin mut-
luluğunu hep birlikte paylaştık. Evlatlarına kavuşma-
yı bekleyen ve sabırla eylemlerini sürdüren anneleri de 
hukukçular olarak desteklemeye devam edeceğiz.  Bu 
mücadele için ilk ateşi yakan Hacire Akar’ın çağrısı üze-
rine başlayan eylem her geçen gün artarak devam eden 
annelerle ve tüm Türkiye’nin desteğiyle sürmekte.  Ül-
kenin her yerinden gelen destek açıklamaları hızla bü-
yürken bizler de Hukukçular Derneği olarak Diyarbakır 
anneleri özelinde tüm annelerimizin yanında ve destek-
çisi olduğumuzu göstermek maksadıyla derneğimiz üye-
leri ve yönetim kurulu ile Diyarbakır’a giderek annelere 
olan desteğimizi gösterdik. Onların yürekleri parçalayan 
hikayelerini, evlat özlemlerini yakinen gördük. Kederle-
rine de tıpkı sevinçlerinde olduğu gibi, ortak olduk. PKK 
ile mücadele konusunda annelerin aldığı bu tavrın çok 
önemli olduğunun farkındayız. Umuyorum ki en yakın 
zamanda bu şekilde mağdur olan tüm aileler evlatlarına 
kavuşacaktır…

Yapay Zeka…
Günümüz teknolojisinin geleceğe tutmakta olduğu 

ışık, gelecekte kendi kendine karar verebilen, insan eli ile 
üretilen makinelerin ve bilgi teknolojilerinin pek de uzak 
olmadığını göstermektedir. İnsanoğluna benzer şekilde 
düşünebilen, algılayabilen ve hatta yargılayabilen maki-
nelerin üretilmesi düşüncesi toplumun sosyal, hukuki, 
ekonomik ve kültürel gereksinimlerini de karşılayacak 
düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu da beraberinde 
getirmektedir. Bu zorunluluklardan ilk sıralarda yer al-
ması gereken biri de muhakkak ki yapay zekanın berabe-
rinde getirdiği teknolojilere, en başta da robotlara ilişkin 
yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.

Yasal düzenleme eksikliği nedeniyle oluşabilecek 
problemlerin önüne geçmek için hem insanlar hem de 
robotlar yönüyle hak ve yükümlülüklerin incelenmesi 
gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
bu konu hakkında çalışmalar yapılmakta olsa da gelişimi 
bizler ne yazık ki biraz geriden takip ediyoruz. Bu husus-
ta bizler de yapmış/yapmakta olduğumuz çalışmalar ile 
bu sürece katkı sunmaya devam edeceğiz…

BAŞKAN’DAN

Av. Ahmet YILMAZ

Hukukçular Derneği Genel Başkanı
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Hasbihal

Ferhat Akkaya

Hasbihal
Çıngıraklı Tasma

H atırlıyor musun?

Mayıs başında köye; bin bir naz ile gelmiştin. 
Yalvar yakar olmuştuk. Yol boyunca da az ezi-

yet etmemiştin. Yememiştin, içmemiştin, somurtarak, küs 
küs oturmuştun.

Geldikten sonra çok çabuk alıştın, köye. En fazla iki 
günlük bir acemilik çektin. İlk başta balkondan bahçe-
yi seyrettin, uzun uzun. Doğduğun, büyüdüğün büyük 
şehre benzetemiyordun herhalde. İnsan yiyen canavar 
homurtularıyla evimizin önünden, arkası gelmeyecek gibi 
geçen arabalar yoktu. O arabalar ki 
insan yemeseler de öldürürlerdi. İn-
sanlar ve hayvanlar için büyük teh-
likeydiler. Özellikle hayvanlara hiç 
acımazlardı, bir eşya gibi üzerlerin-
den geçip giderlerdi. Biliyorum, sen 
bunun için korkardın arabalardan.

İşte, araba hiç yok burada. Bi-
zimki de bahçenin bir köşesinde, 
sesiz duruyor. Belki buna hayret et-
tin, şaşırdın. Sordum, cevap verme-
din, her zaman yaptığın gibi, sustun. 
Ama bir tedirginliğinin olmadığı 
açıktı. Bir yere ilk defa giden herkes 
gibi tanımaya çalışıyordun besbelli.

Sonra; her gün sabah dokuz gibi çıktın bahçeye, ba-
zen bir şeyler yedin, bazen de yemeden. Akşamları, güneş 
arkamızdaki dağın ardına düşünce, hava kararırken eve 
girdin. Kurt gibi acıkmış olurdun. Bu deyimi de hiç sev-
mem: Kurtlar hep aç mı olurmuş? Kurtlara haksızlık bu. 
Ya da hiç doymayan insanın açlığını göz ardı etmek için 
uydurulmuş olmalı.

Bahçede yağmur bastırınca içeri kaçardın. Gece veya 
bir önceki gün başlayan yağmur uyandığımızda devam 
ediyorsa dışarı çıkmazdın. Biliyorum ıslanmayı hiç sev-
mezsin, sudan nefret edersin. Suyu sadece içmek için kul-
lanırsın. Hoş ben de sevmem yağmurlu günleri, güneşi 
engellediği için mi, insanları evlere hapsettiği için mi? Bil-
miyorum, belki yağmurlu ve kapalı havalarda karamsar 
olmamdandır.

Ama kabul et dostum: Buralarda, yağmurun oluklu 
saçtan yapılmış çatıda çıkardığı ses ile uyumanın tadı baş-
ka olur. Tıpkı bir ninni gibidir yağmurun çatıda çıkardığı 
ses, monoton da değildir, dikkat edilmezse aynı ses gibi 
gelse de dikkatli dinlenirse kendisine göre bir melodisinin 
olduğu anlaşılır, yağmurun şiddetine göre azalır, çoğalır, 
bazen ara verir sonra tekrar başlar. Eğer aynı sesin tekra-
rı olsaydı her monoton (tekdüze) şey gibi insan ruhunu 
sıkardı. Sevimsiz bir ses yani gürültü olurdu. Oysa yağ-
murun ninnisini sevmeyen yoktur. Bu yüzden olsa gerek; 

yağmurlu günlerde sen gündüzleri 
de uyursun. Haklısın, dışarı çıkamı-
yorsun, evde oyun oynayacak biri 
de yok, uyumayıp ne yapacaksın?

Kapının önündeki arabamızın 
altında durduğu incir ağacı ile onun 
karşısındaki asma çardağına çıkma-
yı çok severdin. Her ikisine de çok 
kolay tırmandığın halde çardaktan 
inmekte zorlanır, çardağın tepesin-
de dolanır dururdun. Benim yardım 
etmemi ise kabul etmezdin.

Bazı günler, akşamın serinliğin-
de yakalamaca ya da kovalamaca ( 

ne dersen ) oynardık. Ben senin gibi koşamadığım için 
oyunun kazananı hep sen olurdun. Üstelik oynamaktan 
bıkmazdın. Oysa yenilen güreşe doymaz misali yeni oyu-
nu benim istemem gerekirken, kazanacağını bildiğinden 
olmalı oynamaya doymayan sendin. Demek ki atasözleri 
her zaman, her yerde ve herkes için doğru olmayabiliyor-
muş.

Karanlığa kaldığın geceyi hatırlıyor musun? Ben hiç 
unutmuyorum. Gecenin onu olmuş, sen hala ortalıkta 
yoktun. Az da olsa kızdım. Belli etmemeye çalışsam bile 
giderek artan bir korku ve panik içine girdim. Kötü ih-
timaller kafamdan atamıyordum. Çoğu zaman olduğu 
gibi, dünyada hüznün arkadaşlık etmediği bir mutluluk 
olamayacağın yeniden düşündüm. Sadece düşünmekle 
kalmadım, yaşadım. Günlerdir devam eden mutlu gün-
lerimizin sona erdiğini düşündüm. Er ya da geç mutlaka 
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Hasbihal

“Bir kez kendini bulmuş olan kişinin, bu yeryüzünde yitirecek bir şeyi yoktur artık. Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan, bütün insanları anlar.” Stefan Zweig

gelecek olan ayrılık zamanı gelmişti. Yaşadığım mutluluğa 
denk bir üzüntü fırtınası yaklaşmaktaydı.

Kafamda bir sürü hayali ihtimaller fırıl fırıl dönerken; 
nasıl oldu anlamadım: ölmüş olma ihtimali çok yüksek 
olan ama cesedi bulunamayan kayıp insanların; sevenle-
ri tarafından “bir gün geleceği” umudu ile sonsuza kadar 
beklendiği gerçeği aklıma geldi. Bir cesedin insana mutlu-
luk vereceğini bu güne kadar hiç düşünmemiştim. Beterin 
beteri vardır dedikleri böyle bir şey olmalı.

Bu şekilde sonsuz ve umutsuz bir bekleyişin vereceği 
hüznü kaldırabilir miydim?  Hüzün ve üzüntü ölüm sebebi 
değildir ama hüznün ve üzüntünün davet ettiği hastalıklar 
pekala öldürebilir. Birden, seni aramak aklıma düştü. Oysa 
balkondan seslenmiştim ve sesim kolayca bahçenin her kö-
şesinden duyulabiliyordu. Belki de kötü bir sonuçtan vic-
danımı rahatlatmak için veya “ niçin aramadım “ dememek 
için, belki de o an aklıma geldiği için, tam emin değilim.

Eskiden büyük boy piller ile çalışan el fenerleri vardı. 
Onlar artık yok, antika oldular. Şimdi el fenerleri cep tele-
fonlarının içinde. Telefonun fener düğmesini açarak doğ-
rudan bulunabileceğini düşündüğüm yere doğru ilerledim. 
Bir taraftan da sesleniyordum. Ve sesime karşılık verdin. 
Bir fındık ağacının dibindeydin. Korkudan titriyordum. 
Panik halindeydin. Beni görür görmez kucağıma sıçradın. 
O andaki kalbinin atışlarını hala avucumda hissediyorum. 
Mucize gibi bir şeydi. Bu sefer son iki üç saat içinde yaşa-
dığım üzüntüye denk bir sevinci yaşıyordum. Demek ki 
monoton, yekpare ( sürgit ) bir üzüntü de olmazmış.

Arabamız yine incir ağacının altında, her zamanki ye-
rinde. Ama sen yoksun, büyük şehirdesin. Ben ise yalnı-
zım.

Karayemişleri budayacaktım. Makası almak için sa-
manlığa yöneldim. Ama samanlığa giremedim. Merdivenin 
ikinci basamağında dondum kaldım: Kaybetmiş olduğun 
çıngıraklı tasman, üzerinde kelebek resimleri olan lacivert 
tasman merdivenlerde duruyordu. Ben dondum da zaman 
da mı dondu? Ne çıngıraklı tasmanı el sürebiliyorum, ne 
yukarı çıkabiliyorum, ne de geri gidebiliyorum. Bir an’dan 
diğer an’a geçemiyorum. 

Sen çıngıraklı tasmayı kaybettikten sonra onlarca kez 
bu merdivenlerden çıktım, indim ama görmedim de şimdi 
nasıl gördüm? O zaman burada değilse şimdi buraya nasıl 

geldi? Başka kimsenin yaşamadığı, girip çıkmadığı bir yer.  

Başkasından dinlesem inanmayacağım bir şey.

Keşke bulmasaydım. 

Gün iyi başlamıştı. Güneşin fersiz ışınları altında avare 

avare dolaşıyor, bahçedeki kışlık işleri düşünüyor, sona ka-

lan tek tük incirlere dayanamıyor koparıyor, olgunlaşmış 

kokulu üzüm salkımlarımdan insanların yiyecekleri bal 

için üzüm suyu emen arıları seyrediyordum. Sonra karaye-

mişin budanma zamanının geldiğini gördüm.

“ Keşke bulmasaydım.” sözümden vaz geçiyorum. İyi 

ki buldum. Deminki donmuş zamandan çıktım, korku-

lu bir rüyadan uyanır gibi. Çıngıraklı tasman avucumda, 

tepesinde dolaştığın çardağın gölgesinde, gelişigüzel atıl-

mış kütüklere oturdum. Zihnimde bir karmakarışıklık 

var. Oturdukça toparlandım. Ama hüzünden çıkamadım. 

Çıkmak da istemiyorum. Hatta ağlamak isteği duyuyorum. 

Hem hüzünlü aynı zamanda ise mutlu olabilen biriyim. 

Olağan biri olmayabilirim. Hatta anormal biri de olabili-

rim. Benim nasıl sıfatlandırıldığımın önemi yok. Mühim 

olan benim kendimden memnun olmamdır. Mutluluk be-

nim kendimden memnun olmamdır. Ağlayabilsem daha 

da memnun olacağım. Ama şimdi değil, gece, balkonda, 

karanlıkta ağlarım. Bir de puro yakarım. Karanlıkta ağla-

mak gibisi yoktur: Ne komik, ne zavallı hale düştüğünüzü 

kimse görmez, istediğiniz gibi ağlarsınız. Çünkü biri beni 

görse “ ne kadar komik” ve ya “ ne kadar zavallı” diye dü-

şünecektir. Ayrıca akan yaşlarım da görünmez. Karanlıkta 

sadece yanan puromun çektikçe harlanan ateşi görülür.

Hem bilirsin; ben cenaze evlerindeki gibi höykürerek 

ağlamam. Sessizce ağlarım. Cenazelerde cemaate ağlarlar, 

ben se kendime ağlarım. Ayrıca höykürerek ağlamada bir 

riya hissederim. Yani bir oyun bir tiyatrodur sesli ağlama-

lar. 

Purom söndükten sonra balkonun ışığını açacağım. 

Küçük bir kağıda bu günün tarihini atarak, şunu yaza-

rak; çıngıraklı tasmanın kenarına iliştirip, yalnız kendim 

görmek için yattığım odanın duvarına asacağım: Kızım, 

bu günden sonra, bu hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da 

mutlu günümün üzerinden geçecek ayları ve yılları sayma-

ya başlayacağım. Sayacağım yılların sayısı on’u bulur mu 

bilmem?



6 İDEAL HUKUK  

Hukukçular Derneği

Hukuk
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HUKUKUN DİLİ 

Gülenay PINARBAŞI

D ergi çıkarmak zor 
iştir. Arkanızda bir 

yayın gurubu yoksa daha 
da zordur. Hele amatör ise-
niz zorluk bir kat daha ar-
tar. Sayın hocalarımızdan 
o kadar çok ricalarda bu-
lunduk ki; son ricalarımızı 
iletmek ve kendimizi son 
bir kez daha hatırlatmak 
maksadıyla telefon ettiği-
mizde ,bir akademisyene 
yakışacak mesafeli bir ses 
tonu ile “ Ah, şu sıralar o kadar yoğunum ki “ ceva-
bını aldıktan sonra dergideki bütün yazıları bizler 
yazmaya karar verdik.

Hatta o kadar ki dergide tanımadığınız bir ya-
zar ismi varsa o isim sahte bir isimdir. Gerçekte 
ise o yazı Editörümüz Şebnem Taşan Kurt’ a aittir. 
Maksat dergiyi baskıya yetiştirmek ve okuyucula-
rımızı beklenti içinde bırakmamaktır. 

Türk Devrimi ile birlikte sorunlar bin iken bin-
bir 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 anlayamıyor, 
hatta hüküm kelimesine bile bir mana veremiyor, 
mana deyince de öylesine bakıyor, ama asla aval 
aval değil. Öyle şey mi olur? Ne demek. Kesinlik-
le olmaz. Hatta olması düşünülemez, düşünülmesi 
teklif bile edilemez. 

Halkımızın ve halkımı-
zın özünü teşkil eden köy-
lümüzün bizim efendimiz 
olduğunu gösteren en açık 
ve net delili her gün yaşıyo-
ruz aslında. Kapıcılarımıza 
hep bir ağızdan sözbirliği 
etmişçesine “efendi” diye 
hitap etmiyor muyuz? El-
bette Ahmet Efendi, Meh-
met Efendi diye çağırıyo-
ruz. 

Bunun şerhi şudur: Hukuk metinleri ve hüküm-
leri karşısında efendimiz olan halkımızın aval aval 
baktıkları bazı raviler tarafından rivayet edilmiştir. 
Ama bu olayda halkımızın kesinlikle bir kusuru 
yoktur. Meselenin aslı şöyledir. Kanunlar yazılır-
ken birtakım kendini bilmezler kendilerinin ne 
kadar derin birer hukukçu olduklarını göstermek 
için kasti olarak ağdalı bir dil kullanmışlardır. Me-
sela bu zevat “temyiz kudretine malik olmak” diye 
bir şey uydurmuş. Sen böyle uyduruk bir hukuk 
dili ile konuşursan benim halkım da haklı olarak 
– haşa – aval aval bakar. Ama “temyiz kudretine 
malik olmak” yerine “ayırdına varma yetisi” der-
sen bal gibi anlardı hukukun ne demek istediğini. 
Nitekim sonunda o da oldu Hukukçular Derneğine 
mensup bir gurup milletin vekili temsil ettiği efen-
disinin 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 halkımız, 
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köylümüz ) doğrudan doğruya hukuku anlayabil-
meli midir? Bu soruyu bir başka şekilde sormak 
da mümkündür. Hukuki hükümleri ve metinleri 
efendimizin anlayabileceği kelimeler ile mi yazıl-
malıdır? 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 anlayabi-
leceği kadar basit olduğu düşüncesine götürür. Ve 
daha da kötüsü işi iyice ileri gö-
türerek “ Hukuk denen şeyi ken-
disinin de yapabileceği” noktasına 
varır. Ülkemizde adı gündemden 
aşiret hukukunun doğuşu; hukuk 
dilinin köklerinden kopartılıp 
hoyratça basite indirgenmesinden 
doğmuştur

Ne var ki tıbbın bir tıp dili 
varsa hukukun da kendine has 
bir hukuk dili vardır. Ve olmalı-
dır. Musikinin nasıl kendine has 
kavramları var ise hukukun da 
olmalıdır. Bizim örfümüzde yı-
lanı deliğinden çıkarmanın bile 
kendine has bir dili vardır. O da 
nedir? Tatlı dildir. Yılanı deliğin-
den ancak tatlı dille çıkarabilirsin. 
Ancak ondan sonra kafasını kapa-
rırsın.

Acaba başka milletlerin lisan-
larında bizdeki gibi öldürme, da-
lavere çevirme üzerine özlü sözler 
var mıdır? Dereyi geçene kadar 
ayıya dayı de. Oldu canım. Dere-
yi geçtikten sonra ne yapacaksın? 
Ayıyı öldüreceksin, buna eminim. 
Bu sözümüzün en makbul tutulan şerhine gelince: 
Taşlı yollarda beraber yürüyeceksin. Ama hiç açık 
vermeyeceksin. Asfalta çıkınca sen yoluna ben yo-
luma. 

Şu hayatta ilk defa boşanan biz değiliz. 

Bir de şey var..Kurşun yarası geçer de dil yarası 
geçmez. Bu söz umum efendimizin zannettiği gibi 
Leyla’nın sözü gibi algılanmakta ise de hakikatte 
hukuk dili için söylenmiştir. Yani hukukun ağızın-

dan çıkan bir söz karşısında efendimiz ne kadar 
kaçar ise kaçsın, isterse sıçanın deliğine girsin, me-
zara girecek değil ya, sonunda gelir onu bulur.

Hukuk dili ilgili bir de bilmecemiz vardır. Bi-
lenler bilir. Ağızından çıkıncaya kadar sen ona ha-
kimsin, ağızından çıktıktan sonra ise o sana ha-
kim, bil bakalım nedir? Cevap dil ile söylediğimiz 
söz. Bunun için susma hakkını icat etmişler. Ne-
den? Çünkü doğruyu söylersen hapı yuttuğunun 

resmidir. En iyisi hiç konuşma, 
konuşmamak yalancılıktan iyidir 
demişler.

Dünyanın yaşadığı devrimler-
den hiç birinde yaşanmayan bir 
şey Türk Devriminde yaşandı. 
Efendimizin dilini değiştirmek 
için cari olan Arap Alfabesi değiş-
tirildi. Biz hep uçlarda mı yaşarız? 
Devrimcilerin şahı olan Lenin 
yoldaş bile Rus alfabesini değiştir-
memişken bizim devrimcilerimi-
zin alfabe değişikliği çok manalar 
yüklüdür. Bu manalardan biri “biz 
yaptık mı tam yaparız” manasıdır. 
Lenin yoldaşın işini eksik yaptığı 
yetmiş yıl sonra bile olsa sonunda 
anlaşılmıştır. 

Bu güne kadar yaşanan acı 
tecrübeler göstermiştir 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 pişir-
mek gerektiğine işaret etmektedir. 

Ve öte yandan şerbet masalına göre ise kişi kendisi 
olarak 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 bitire-
lim. Hukuk dilinin ağdalı ya da arı olması hiç ol-
mamasından yeğdir.

Dünyanın yaşadığı dev-
rimlerden hiç birinde ya-
şanmayan bir şey Türk 
Devriminde yaşandı. 
Efendimizin dilini değiş-
tirmek için cari olan Arap 
Alfabesi değiştirildi. Biz 
hep uçlarda mı yaşarız? 
Devrimcilerin şahı olan 
Lenin yoldaş bile Rus al-
fabesini değiştirmemiş-
ken bizim devrimcileri-
mizin alfabe değişikliği 
çok manalar yüklüdür. 
Bu manalardan biri “biz 
yaptık mı tam yaparız” 
manasıdır. Lenin yol-
daşın işini eksik yaptığı 
yetmiş yıl sonra bile olsa 
sonunda anlaşılmıştır. 
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İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
ROMANPERVER İKTİSATÇI

MUSTAFA ÖZEL İLE
“EDEBİYAT VE HUKUK” ÜZERİNE

İdeal Hukuk

İDEAL HUKUK: Piyasa 
tecrübesi epey yüksek 
bir iktisatçısınız ama 
iktisattan çok edebiyata 
odaklanmış gibisiniz. 
Edebiyat ve özellikle ro-
man sizin için neden bu 
kadar önem taşıyor?

MUSTAFA ÖZEL: 

Modernliğin içyüzünün 

hikâyesidir roman. Mo-
dern birey ve toplum 
bütün erdem ve daha da çok erdemsizlikleriyle ro-
manlarda sergileniyor. 

İH: Erdemsizliği sergilemek marifet mi yani? 
Bunun ne faydası var insanlara?

MÖ: Bu soruya Gogol nere-
deyse iki asır önce Ölü Canlar 

romanında cevap vermeye 
çalıştı. Henüz modernliğin 

eşiğinde olan ve aradan 
geçen bunca zamana 
rağmen tam anlamıyla 
da modernleşemeyen 
Rus toplumunda, mo-
dernliği “alçak bireyle-
rin yüksek yoplumu” 
olarak tasvir edebilmek 
kehanete yakın bir bil-

gelik gerektiriyordu. 

Dostoyevski ile Tolstoy, 

Gogol’ün çocuklarıdır; 

o olmasaydı büyük Rus 

romanı doğmazdı.

İH: Bizde bunlarla 

karşılaştırılabilecek ro-

mancılar yetişti mi?

MÖ: Ben bir edebiyat 

tarihçisi değil, romanı 

çok ciddiye alan bir ik-

tisat tarihçisiyim. Oku-

yabildiğim kadarıyla, Halid Ziya’ya kadar yazdıkla-

rımız, hikâye-roman arası metinlerdir. Bir meselesi 

olan ilk esaslı romanımız, Mai ve Siyah’tır. İlk Ba-

tıcı romancımız, ilk İslamî romanımızı yazmıştır 

bence.

İH: İlginç bir tespit! Nasıl olabilmiş diye sorsak 

mı?

MÖ: Batı romanının iki büyük temasından biri 

İntihar idi (Diğeri de İtiraf!). Açmaza düşen, ha-

yatının temel sorularına cevap bulamayan roman 

kahramanları intihar ediyor. Modern Batı toplu-

munun bir gerçeğidir bu. Mai ve Siyah’taki kahra-

manımız Ahmet Cemil de her bakımdan yıkıktır: 

Ne şiir kitabını yayınlatabilmiş, ne işte başarılı ol-

muş, ne sevdiği kıza açılabilmiş, ne de kendi kız 

“Kitap, istikbale yollanan mektup. smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür...”
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kardeşi mutlu bir evlilik yapabilmiş-

tir. Çaresiz intihara yönelir, ama son 

anda annesinin kendisini çağırma-

sıyla denize atlamaktan vaz geçer. 

Düşünebiliyor musunuz: İntihar ilacı 

olarak anne sesi! Bunu hiçbir Batılı 

romancı tahayyül edemezdi. Büyük 

bir gerçekçi olduğu için yapabildi 

bunu Halid Ziya. Osmanlı toplumu 

henüz intihara hazır değildi! Fakat 

hızlı bir çözülme içindeydiler. On yıl 

sonra Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i, yir-

mi yıl sonra Nesl-i Ahîr’in Süleyman 

Nüzhet’i intihar edeceklerdi! Os-

manlı toplumunun çözülüşünü tarih 

kitaplarından çok, romanlar üzerin-

den takip edebilirsiniz…

Halid Ziya’dan sonra Yakup Kad-

ri, Halide Edib ve Tanpınar’ı çok 

önemsiyorum. Yirminci yüzyılın 

ikinci yarısında yazanlardan en fazla 

Kemal Tahir, Oğuz Atay, Adalet Ağa-

oğlu ve kısmen Orhan Pamuk’u oku-

yabildim. Yakın dönem hakkında nesnel bir değer-

lendirme yapabilecek durumda değilim maalesef. 

Mesela bir arkadaşımın ısrarlı tavsiyesi üzerine bu 

sabah Bahattin Özkişi’nin Sokakta romanını oku-

maya başladım ve hâlâ sarsıntı içindeyim; henüz 

30 sayfasını okumuş olmama rağmen, büyük bir 

roman okuduğumu hissediyorum.

İH: Batı klasiklerinden ve adını andığınız ro-

mancılarımızdan okuduklarınızla Roman Diliyle 

İktisat ve Roman Diliyle Siyaset başlıklı yarı ince-

leme, yarı deneme türü kitaplarınız yayınlandı ve 

galiba epey rağbet görüyor. Biz de hukukçular ola-

rak Roman Diliyle Hukuk’u bekleyelim mi? Hukuk 

disipliniyle aranız nasıl?

MÖ: Modern dünyada iktisatla ilgilenmek, doğ-

rudan doğruya hukuk ve siyasetle de ilgilenmek 

demektir. Kapitalizm, ahlâkı hukuka, hukuku da 

iktisata uyduran bir sistemdir. Bütün “nesnel” hu-

kuk kuram ve kuralları, hakikatte iktisadî çıkarla-

ra göre tasarlanmıştır. Modern uluslararası huku-

kun babası sayılan Hugo Grotius’un 
büyük eseri Özgür Deniz (Mare 
Liberum, 1609) şöyle bir alt başlık 
taşıyor: Hollandalıların Hind Tica-
retinde Olması Gereken Haklarına 
Dair Tartışma. Papa Hazretleri, dö-
nemin iki büyük Katolik gücü olan 
sömürgeci Portekizlilerle İspanyollar 
birbirlerine düşmesinler diye, Doğu 
denizlerini Portekizlilere, Batı de-
nizlerini ise İspanyollara münasip 
görmüştü. Grotius’un ana tezi şudur: 
Tanrı, denizleri hiçbir ayırım yapma-
dan bütün uluslara vermiştir. Dola-
yısıyla, Felemenklerin de hiçbir en-
gele takılmadan dünya denizlerinde 
seyretmesi, ticaret limanlarına güm-
rüksüz girip çıkabilmesi lâzım. Son 
derece mantıklı ve nesnel gözüken 
bu tez, doğal olarak, yükselmekte 
olan Felemenk tüccar gücünün çı-
karınaydı. Portekizli Serafim de Fre-
itas, Grotius’un tezini çürütmek için, 

16 yıl sonra Kapalı Deniz’i yazmak zorunda kaldı 
(Mare Clausum, 1625). İngiliz John Selden’ın aynı 
başlıklı kitabı (1636) literatürde daha fazla bilin-
mekle beraber, muhtemelen Serafim’in eserinden 
araklama ve daha zayıftır.

Roman Diliyle Hukuk kitabına başladım, ne 
zaman biteceğini Allah bilir. Balzac’tan Tolstoy’a, 
Dostoyevski’den Kafka’ya kadar 
büyük romancılar, eserlerinde 
hukukî meseleleri büyük bir 
başarıyla işleyegeldiler. Hu-
kuk talebelerinin romanlar 
üzerinden muhtelif tartış-
maları sürdürme-
leri sadece onlara 
örnek olaylar sağ-
lamakla kalmaz; 
hayal güçlerini de 
olağanüstü geniş-
letir. İktisatçıların 
pek roman oku-

Bir meselesi olan ilk 
esaslı romanımız, 
Mai ve Siyah’tır. İlk 
Batıcı romancımız, 
ilk İslamî romanımı-
zı yazmıştır bence.
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madığını biliyorum, siyasetçilerin zaten hayatla-

rı roman. Bari hukukçular okuyor olsa. Ne gezer! 

Madde ezberlemekten vakit mi kalıyor? Hem, hiç-

bir hakikati olmayan “hayalî metinlerle” uğraşmak, 

vakit israfı değil mi? Ah, bilseler 

Hakikat’e hayalsiz kanat açılamaya-

cağını!

İH: Roman meselesini enine bo-

yuna ele alacağız. Daha önce şunu 

soralım: Türk insanının hukuk bilin-

cini yeterli buluyor musunuz? Ceva-

bınız olumlu değilse, bu alanda neler 

yapılabilir?

MÖ: Hukuku asırlardır devlete 

havale edegelmiş bir toplum görüntümüz var. Ak 

Parti ile beraber Türk bireyinde hukuk bilinci san-

ki bir ölçüde dirilmiş gibi oldu; fakat 15 Temmuz 

saatlerimizi gene geri aldırdı. FETÖ ihanet şebe-

kesinin orta ve uzun vadede Türk toplumu üze-

rindeki en yıkıcı etkisi de hukuk alanında olacağa 

benziyor. Sadece eğitim, emniyet ve yargıda liyakat 

ilkesini zedeleyen haksız/adaletsiz tasarrufları ile 

değil; dışarıdan güdümlü darbe girişimleriyle Türk 

devlet sistemini daha içine kapanık hâle gelmeye 

zorlamaları yüzünden, “birey”, devlet için daha ko-

lay yutulur bir lokma olacak. Oysa tek tek doğar ve 

tek tek ölürüz. Dünya devletlerin değil, bireylerin 

yaşaması içindir. Devletler, bu amaca hizmet ettik-

leri ölçüde değerlidirler.

BANA DİBACENİ GÖSTER, SANA KİM OLDUĞUNU 

SÖYLEYEYİM!

İH: Bu sözlerinizi biraz açalım lütfen; daha so-

mut örnekler üzerinden gidelim.

MÖ: Üniversite yıllarındaki hukuk dersleri-

mizde en fazla merakımı çeken, çeşitli ülke ana-

yasalarının dibaceleriydi, yani başlangıç kısımları. 

Anayasanın (daha doğrusu, anayasayı hazırlayan/

hazırlatan iktidar irâdesinin) hayat felsefesini özet-

leyen bu girişlerin bir kısmı birkaç cümle, pek 

çoğu da birkaç sayfa idi. Ne kadar uzunsa, ana-

yasa o kadar berbat demekti! Dibacelerin şâhı ise 

hiç şüphesiz “We, the People...” diye başlayanıydı: 

“Biz, Birleşik Devletler Halkı, daha mükemmel bir 

Birlik yaratmak, adaleti sağlamak, ülke içinde hu-

zuru güvence altına almak, ortak savunmayı ger-

çekleştirmek, genel refahı artırmak 

ve özgürlüğün nimetlerini kendi-

mize ve gelecek kuşaklara sağlamak 

için bu Amerika Birleşik Devletleri 

Anayasası’nı takdir ve tesis ediyoruz.” 

Türkçesi 41, İngilizce orijinali 52 ke-

lime.

Buna karşılık bizim 1982’den bu 

yana değişmeden gelen ve son za-

manlardaki yasal düzenlemelerle 

daha da koruma altına alınan 254 

kelimelik anayasa dibacemiz şöyle başlıyor: “Türk 

Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk 

Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen 

bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 

ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün be-

lirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve 

ilkeleri doğrultusunda; Dünya milletleri ailesinin 

eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türki-

ye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddi ve 

manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine 

ulaşma azmi yönünde...” Bakın, yukarıdaki 41 ke-

limeye karşı tam 59 kelimeyi bulduk, daha ortada 

insan yok. Varlığı teminat altına alınacak, refah ve 

mutluluğa kavuşturulacak olan birey değil, devlet! 

Üzülmeyin gene de, beterin beteri var: Mevcut Su-

riye anayasasının dibacesi tam 548 kelime ve şöyle 
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“İradenin eseri olan her hareket mükemmele,daha mükemmele doğru bir atılıştır.” Nurettin Topçu

başlıyor: “İnsanoğlunun mirasının bir parçası olan 

Arap uygarlığı uzun tarihi boyunca, iradesini kıra-

cak ve onu sömürgeci boyunduruğu altına alacak 

büyük meydan okumalarla yüzyüze kaldı; fakat 

o daima, medeniyet kurucu rolünü gerçekleştirir-

ken kullandığı yaratıcı yetenekleri sayesinde ayağa 

kalkmasını bildi. Suriye Arap Cumhuriyeti, Arap 

kimliğiyle ve halkının Arap ulusunun bir parçası 

olduğu gerçeğiyle gurur duymaktadır. ...”

Bıktırmadıysam, bir de Mısır anayasasına ba-

kalım: Dibacesi, Suriye’ninkinin yaklaşık iki mis-

li. Besmeleden sonra şu cümleyle başlıyor: Mısır, 

Nil’in hediyesidir; Mısırlıların da insanlığa hedi-

yesidir! (Aman Allah’ım, şu budala Amerikalılar, 

ne Missisippi’den söz ediyorlar anayasalarında, 

ne Missouri’den. Bunların her biri 

Nil’den sadece 500 mil kadar kısadır; 

ayrıca Yukon, Rio Grande, Arkansas, 

Colorado nehirlerini ilave edersek, 

ortaya muazzam bir su dünyası çıkar 

ki, Mısırlılar apışıp kalır.) Nil’den 

sonraki cümle ise tam ömürlük: Em-

salsiz konum ve tarihinden ötürü, 

Mısır’ın Arap ulusu tüm dünyanın 

kalbidir. (Allah’a şükür, biz bu tür 

saçmalıkları 1930’larda bıraktık. O 

yıllarda, Güneş-Dil Teorisi gibi “bi-

limsel” hurafelerle, Türk dilinin bütün dillerin ana-

sı olduğunu kanıtlamıştık!) Sonra kahramanlara 

geçiliyor dibacede ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan 

Ahmet Orabi, Mustafa Kamil, Muhammed Ferid, 

Saad Zaglul, Mustafa Nahhas, Talaat Harb, Cemal 

Abdünnasır, Enver Sedat isimleri, birer paragraflık 

izahatla anılıyor. (Gariban Amerikalılar ne George 

Washington’dan söz ediyorlar anayasalarında, ne 

Abraham Lincoln’den!) Ancak 700 kelime sonra 

sıra basit Mısır yurttaşına geliyor: “Bu anavatanda 

her yurttaşın güvenlik içinde yaşama hakkı oldu-

ğunu inanıyoruz.” 

İH: Netice olarak, Amerikan anayasasını Türk-

lere, Mısırlı ve Suriyelilere örnek gösteriyorsunuz! 

Fazlasıyla Oryantalist bir yaklaşım değil mi bu?

MÖ: Asla! Çünkü hem ABD’nin sömürgeci bir 

güç olduğuna, hem de dünya sistemindeki hege-

monik konumunun artık sona ermiş olduğuna ina-

nıyorum. Bundan çeyrek yüzyıl önce yayınlanan 

Amerikan Yüzyılının Sonu başlıklı “TYB ödüllü” bir 

kitabın yazarı olarak, Amerikan sis-

temine güzelleme niyeti taşıyamaya-

cağımı takdir edersiniz. Nitekim, bi-

razdan değineceğim “İngiltere’ye dair 

Amerikan romanı” Billy Budd bize 

Amerikan sisteminin de sınırlarını 

gösterecek. Fakat doğruya doğru: Şu 

kısacık ABD anayasası dibacesinde 

öncelikle birlik, adalet, huzur, savun-

ma, refah ve özgürlük dile getiriliyor 

ve bunların tümünde önceliğin insan 

tekinde olduğu hissettiriliyor. Mısır, 

Suriye ve Türkiye anayasalarında ise 

insanın yerini coğrafya, tarih, vatan, millet, devlet 

ve (çoğu asker olan) liderler alıyor; sonra daha da 

soyut ‘varlıklar’ insanın önüne geçiyor: inkılap il-

keleri, çağdaş uygarlık düzeyi... Suriye anayasının 

dibacesinde Arap uygarlığının mucizelerinden ülke 

yurttaşının varlığına sıra bile gelmiyor. Dibacede 

insan yok, kelam çok. Bizim en iyi anayasamız ise 

galiba 1924’te hazırlanan, çünkü dibacesi yok!

Anayasa dibacelerini hukuk, tarih, din, iktisat, 

siyaset ve felsefe yönünden irdeleyen kitaplar var 

mı, bilmiyorum. Gözüme çarpmadı pek. Bence Bir-

leşmiş Milletler’de her devlet diğerine şöyle deme 

hakkına sahiptir: Bana anayasa dibaceni göster, 

sana kim olduğunu söyleyeyim! Okuduğum ro-

manlarda siyasî/iktisadî konulara öncelik versem 

Dibacede insan yok, 
kelam çok. Bizim en 
iyi anayasamız ise 
galiba 1924’te ha-
zırlanan, çünkü di-
bacesi yok!
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de, hukukî meselelere epey atıf olduğu gözümden 

kaçmıyor. Balzac o realist gözlemlerini bir hukuk 

bürosu çalışanı olmasına borçludur. Melville bir 

hukuk dehası. Tolstoy neredeyse hukukçu bir filo-

zof. Dostoyevski, hukuk ile psikoloji ve sosyolojiyi 

harmanlayan (hasta) bir doktor…

İH: Neredeyse hukuk tarihi ve felsefesi yerine 

roman okuyun diyeceksiniz!

MÖ: Hayır, romandan da önce, şiir! Bakınız, 

Kanun’u Aşk’a benzeten ve bizi her ikisine de sa-

dakatsiz bulan W. H. Auden, muhtelif toplum ke-

simlerinin hukuk zihniyetlerini ne kadar başarılı 

resmediyor. (Çalakalem çeviri bana aittir!)

Bahçıvanlar der ki 

Kanun güneş gibidir,

Yarın, dün ve bugün

Hepsinin boyun eğdiği şeydir. 

Yatalak dedeler mırıldanır

Kanun, eskilerin hikmetidir diye.

Torunların dili zehir saçar:

Gençlerin duygularıdır diye. 

Kanun, der Papaz Efendi, bilgiç bilgiç

Kendisini hiç takmayan cemaate

Vaaz kitabımdaki sözlerdir kanun

Mihrabım ve minberim. 

Burnunun üstünden bakaduran Yargıç,

Net ve şiddetli bir ses tonuyla:

“Daha önce de söylediğim gibi,

Ne olduğunu biliyorsunuz kanunun

Bi daha izah edeyim haydi:

Kanun, Kanundur yani.”

Kanundan sakınan bilginler

Kanun ne yanlış ne de doğrudur diye yazar

Belirli yer ve zamanlarda

Cezası kesilen suçlardır kanun.

İnsanların giydiği libaslardır

Herhangi bir zaman ve mekanda

Günaydın ve İyi Gecelerdir kanun. 

Başkaları, Kanun Kaderdir der

Kanun Devlettir, der Başkaları

Başkaları der, Başkaları der ki

Kanun yok artık

Sırra kadem bastı. 

Ve her zaman sesigür öfkeli kalabalık,

Çok kızgın ve bağırarak

Kanun Biziz der

Ve her zaman yumuşak ahmak

Kalırım Ben.

Azizim, biliyorsak birşeyler

Onlardan daha fazla bilemeyiz

Kanuna dair

Ne yapmalı, ne yapmamalıyız?

Memnun yahut ıkına sıkına

Kanunu başka bir kelimeyle izah

Onu elden kaçırmak gibi birşey. 

Aşk gibidir Kanun galiba:

Aşk gibi, nerden nasıl gelir, bilmeyiz

Aşk gibi zorlayamaz

Ve ondan kaçamayız

Aşk gibi tıpkı,

Çoğu zaman gözyaşıyla sularız

Aşk gibi tıpkı,

Nadiren sadakatle uyarız.

Modern dünyada iktisatla ilgilenmek, 
doğrudan doğruya hukuk ve siyaset-
le de ilgilenmek demektir. Kapitalizm, 
ahlâkı hukuka, hukuku da iktisata uydu-
ran bir sistemdir. Bütün “nesnel” hukuk 
kuram ve kuralları, hakikatte iktisadî 
çıkarlara göre tasarlanmıştır.
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“Kalbini, zihninizi ve ruhunuzu en küçük hareketlerinize bile yerleştirin. Bu başarının sırrıdır.” Swami Sivananda

ÇARMIHA GERİLEN HZ. İSA DEĞİL, İNSAN HAKLARIDIR!

İH: Derslerinizde Melville’in Billy Budd roma-
nını çok öne çıkarıyorsunuz. Bu kadar mühim mi 
gerçekten?

MÖ: Billy Budd, Hz. İsa’ya telmihle, çarmıha ge-
rilen “Bill of Rights” (Haklar Bildirgesi) öyküsüdür. 
Tepelenen masumiyetin romanı. Kahramanımız, 
merhamet sahibi ‘iyi’ insanların, suçsuz olduğunu 
bile bile, “kamu çıkarı adına” ölüme gönderdikleri 
bir 19. asır İsa’sıdır adeta. Herman Melville, mes-
leğine ve gençlik düşlerine ihanet etmeyen büyük 
bir kurgu ustasıdır. Moby Dick (1851), henüz varol-
mayan Amerikan çokuluslu şirketlerinin (MNCs) 
geleceğini; son eseri Billy Budd (1891) ise, ulusla-
rarası sistemde ayak sesleri henüz işitilmeye baş-
lanmış olan Amerikan Devleti’nin hazin sonunu, 
yani Haklar Bildirgesi’nde ve Anayasa’sında işaret 
edilen insan haklarına nihaî ihanetini haber veren 
bir kehanet romanıdır. Derviş dostlarım alınmaz-
sa, keramet romanı diyeceğim. Modern devletin 
hak/hukuk hususunda sınırlarını gösteren hayalî 
bir Hakikatnâme. Yahut, edebî hakikatın, ilahî ha-
kikate göz kırptığı bir hayalnâme.

İH: Anlatımınız çok etkileyici. Sanki bir roman-
cının, bir tek romanıyla ABD’nin hukuk sahasın-
daki tüm riyakârlığını ifşâ edebildiğini söylüyorsu-
nuz.

MÖ: Melville gözümde eşsiz bir adam. Bakın, 
romancı filan demiyorum, adam! Onu derslerim-
de talebelerime anlatırken, şöyle Türkleştiriyo-

rum: Esaret dahil büyük 
sıkıntılarla geçen deniz-
cilik yıllarında, yazar-
lık yeteneğini keşfetti ve 
art arda yayınladığı iki 
uzun öykü ile (Type 1846, 
Omoo 1847) Babıâli’de 
şöhret basamaklarını tır-
manmaya başladı. Ge-
çinebilmek için Deniz 
Kuvvetleri’ne girdiyse de, 
ne Ergenekon’cularla an-
laşabildi, ne Fetö’cülerle. 

Donanma’dan atıldı. Bir yargıcın kızıyla evlenip 

Urfa’da çiftçilikle uğraşmaya başladı; fakat 47 ya-

şında tekrar İstanbul’a döndü. Boğulacaksa, bü-

yük denizde boğulmalıydı. Haydarpaşa limanın-

da, asgari ücretli basit bir gümrük memurluğuna 

fit oldu. Bir ara, dehasına hayran olduğu şöhretli 

dostu Yaşar Kemal’e (Nathaniel Hawthorne) derdi-

ni açtı: Gümrükte o kadar yoruluyorum ki, akşam 

yazmaya mecalim kalmıyor. Nobel adayımız onu 

hemen amiral gemimize götürüp, Ertuğrul Özkök 

ile tanıştırdı. Melville’in egzotik romanlarına za-

ten bayılan Özkök, hemen teklifte bulundu: Bizim 

haftasonu Kelebek ilavemize hafif magazin yazıları 

yaz, ayda 10 kâğıt verelim; toplamda 1-2 gün bizim 

için çalışır, geri kalan zamanda da romanlarını ya-

zarsın. Büyük cömertlik doğrusu, daha ne olsun? 

Melville oradan sevinç içinde ayrılmış olsa da, er-

tesi gün üzüntü içinde Yaşar Kemal’e gidip, teklifi 

kabul edemeyeceğini söyler: “Ben bir kere magazin 

yazısı yazmaya alışırsam, bir daha büyük roman 

yazamam!” Adamlık budur, işte. Ben Melville’in 

yarısı kadar cesur olsaydım, belki bugün farklı bir 

Türkiye’de yaşıyor olurduk!

İH: Romana bakalım öyleyse. Nedir Billy 

Budd’ın ana meselesi?

MÖ: Erkek güzeli, gemi tayfasınca Levent Oğ-

lan diye çağrılan Billy, İnsan Hakları adlı ticaret 

gemisinde çalışmaktadır. İngiliz Devleti, kaptan 

ve tayfalar tarafından çılgınca sevilen bu gök gözlü 

delikanlıya cebren el koyar ve bir askerî geminin 

(Indomitable, Yenilmez!) mürettebatına katar. Ora-
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da da candan çalışmasıyla kendini herkese sevdi-

rir ama, kıskanç bir amirin iftirasına uğramaktan 

kurtulamaz. Masumiyeti biline biline, “Devletin âli 

menfaatleri” uğruna dâr ağacına yollanır. Melville’e 

göre, modern devlet işte böyle bir insan hakları 

cellâdıdır. Billy Budd, uygarlığa karşı barbarlığın, 

kırala karşı tabiatın (Tanrı?) savunusudur. Melvil-

le aslında taraf tutmuyor; sadece medenî insanın 

barbarlık ve doğallığı, uygarlık ve hükümdar le-

hine baskılamasını ve bunu ödev kavramıyla kut-

sayıp meşrulaştırmasını reddediyor. Yurttaşlarını 

modern durumun topyekün muhasebesine davet 

ediyor. Hikâyemiz 1797 yılında geçiyor, gök göz-

lü kahramanımız Billy tam 21 yaşındadır. Demek 

ki 1776 yılında doğmuş; demek ki anlatılan, onun 

kadar, yazarın ülkesinin de hikâyesidir. Ne ana-ba-

basının kimler olduğunu biliyor, ne doğum yeri-

ni. Merak da etmiyor. Amerika gibi köksüz. Daha 

ilginci ise, hikâyeyi ‘olay’dan 100 yıl kadar sonra 

kurgulayan yazarın, roman sahnesi olarak ABD’yi 

değil, İngiltere’yi seçmiş olması. Sansür veya yar-

gıdan korktuğu açıktır. Doğayı ve barbarlığı artık 

dizgin altında tutabilen ülkesinin, herkesin imren-

diği hukuk sistemine güvenemiyor! 

İngiliz gücünün belkemiği olan donanma, Bü-

yük İsyan’dan beri tedirginlik içindedir. Fransız 

Devrimi nasıl “altettiği krallardan daha büyük bas-

kılar uygulayan, haksızlıklar yapan bir zorba” olu-

vermişse, İngiltere krallığı da bir nevi OHAL içinde 

yaşamaktadır. “Doğadan gelme bir seçkinliği” olan 

Levent Oğlan (Billy), tayfaların kısaca Haklar dedi-

ği İnsan Hakları adlı gemide çalışmaktadır. OHAL 

gereği, askerî gemilere, ticaret gemilerinin adam-

larına “el koyma” yetkisi verilmiştir. Indomitable 

adlı geminin yüzbaşısı, Haklar’a bir çıkarma yapar 

ve o kadar tayfa arasında sadece Levent Oğlan’a el 

koyar. Billy, hiç sızlanmadan pılı pırtısını toplayıp 

yeni gemiye geçer. Ayrılış anında gemisine veda 

edercesine “Haydi bakalım, sen de hoşça kal, koca 

İnsan Hakları!” deyince, komutanından ilk fırçayı 

yer. Elveda özgürlük, merhaba askerî disiplin!

Askerî gemide de Billy kısa zamanda kendini 

sevdirmeyi, saydırmayı bilir. Ticaret gemisinden 

gelme genç tayfa, çok geçmeden usta gemici diye 

sınıflandırılıp pruva çanaklığının sancak vardiya-

sına verilir. “Yapmacıksız görünüşü, güzelliği, iç-

ten gelme kaygısızlığı” sayesinde herkesçe sevilir. 

Levent Oğlan’ın durumu, “tıpkı taşradaki memle-

ketinden alınıp sarayın pek yüksek soydan gelme 

hatunlarıyla rekabete atılan bir köy güzelini” an-

dırıyor.

Uzun sözün kısası: Billy, Batı uygarlığının gü-

zel yüzlü özetidir: Yarı Herkül yarı Hz. Musa, biraz 

Hz. Adem biraz Hz. İsa. Yüzünde “Grek yontu us-

talarının kimi zaman insan gücünün timsali olan 

kahramanları Herakles’in yüzüne verdikleri din-

gin, yumuşak huylu bir iyilik” okunuyor. Baban 

Hukuk talebelerinin romanlar üzerin-
den muhtelif tartışmaları sürdürmeleri 
sadece onlara örnek olaylar sağlamak-
la kalmaz; hayal güçlerini de olağanüs-
tü genişletir. İktisatçıların pek roman 
okumadığını biliyorum, siyasetçilerin 
zaten hayatları roman. Bari hukukçular 
okuyor olsa. Ne gezer!  Madde ezber-
lemekten vakit mi kalıyor? Hem, hiçbir 
hakikati olmayan “hayalî metinlerle” 
uğraşmak, vakit israfı değil mi? Ah, bil-
seler Hakikat’e hayalsiz kanat açılama-
yacağını!
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“Bilirim aydınlık için Karanlık da gerekli.” Cahit Zarifoğlu

kim sualine “Allah bilir efendim!” cevabını veriyor. 

Peki, nereden geldin? “Bir sabah Bristol’da insanse-

ver bir adamın, kapısını açınca, kapı tokmağında 

asılı ipek astarlı bir sepet içinde beni bulmuş oldu-

ğunu işittim.” Billy’nin seçilmiş bir soydan geldiği, 

“safkan bir yarış atında olduğu kadar” ortadadır. 

Okuma yazması yoktur, benlik duygusu yoktur, 

“gerçek bir barbardan” hiç farkı yoktur. Yazara 

göre, “Hz. Adem’in, tatlı dilli kurnaz yılan ustalıkla 

yanına sokulmadan önceki hâlini” andırmaktadır.

İH: Bu okuma yazması olmayan doğal insan 

bozuluyor mu sonra? Medeniyet, zorunlu olarak 

çürüme mi demek?

MÖ: Melville medenileşmeyi, hilesiz tattan şüp-

heli tada geçiş olarak nitelendiriyor. İlkel ve saflığı 

bozulmamış erdemler, yozlaşmamış damakta ya-

ban yemişlerininkine benzer hilesiz bir tat bırakır. 

Tamamen uygarlaşmış bir kişi ise aynı damakta su 

katılmış şarap gibi şüpheli bir tat bırakır. Billy’nin 

tek kusuru, zaman zaman beliren dil tutulması il-

letidir. “Levent Oğlan’da böyle bir kusurun açıkça 

belirtilmesi, yalnızca onun alışılagelmiş türden bir 

kahraman olmadığının değil, aynı zamanda baş-

rolünü oynadığı bu hikâyenin bir masal, lirik bir 

efsane olmadığının da delili sayılmalıdır.” İşte ro-

manın, selef edebî türlerden farkı budur: Kusurlu 

insanın öyküsüdür o. Yani, insanın. İnsanüstü ile 

irtibat kopmuştur artık!

Bugünkü zorunlu askerlik görevinden pek de 

farklı olmayan “donanmaya cebren adam alma” 

usulü, buhar gücüne dayanmayan İngiliz donan-

ması için kaçınılmazdı. Bu usulün kaldırılması, 

“tamamiyle yelken bezinden güç alan ve sayısız yel-

kenleri, binlerce topu, kısacası her şeyi kol gücüyle 

işleyen bu vazgeçilmez donanmayı” kötürümleşti-

rirdi. Gemi komutanı Kaptan Edward Fairfax Vere, 

kırk yaşlarında bir deniz kurduydu. Mesleğinde 

tamamen kendi yetenek ve çabasıyla yükselmişti. 

Daima emrindeki tayfanın iyilik ve çıkarını göze-

tir, ama disiplinin çiğnenmesine asla göz yummaz-

dı. Kitapları severdi; gerçek olayları ve insanları 

konu alan kitapları tercih ederdi. Bu okumalarında 

“daha çok, içinde kendine sakladığı örtük düşün-

celerin doğrulanışını” bulurdu. Yeni fikirlere kar-

şıydı. Fakat onun gerekçesi, bu fikirler kayırılmış 

sınıfların çıkarlarına ters düştüğü için değildi. 

Kaptan Vere yeni fikirlere “yalnızca uzun ömürlü 

kurumlar gerçekleştirmekte yetersiz kalacaklarını 

sandığından değil, aynı zamanda dünya barışı ve 

insanlığın huzuru açısından tehlikeli olduklarına 

inandığı için” dürüstçe karşıydı. Dürüstlükleri, bu 

tür insanları dosdoğru olmaya yöneltir. “Öyle ki, 

göçmen kuşların yaptığı gibi, uçuş sırasında sınır-

ları aştıklarını hiç farketmeden akıp giderler.”

MELEKLER ASILMAK İÇİNDİR!

İH: Billy’nin dil tutulma sorunu başına iş açaca-

ğa benziyor. Ama kaptanın dürüst bir adam oldu-

ğunu söylüyorsunuz.

MÖ: Problem kaptandan değil, yakışıklı Billy’ye 

sulanan kıskanç amirinden kaynaklanıyor. Borda 
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emniyet amiri John Claggart, “gerçek kimliğini giz-
leyen, toplum ve ahlâk açısından yüksek değerlere 
sahip biri izlenimini veren” bir gedikli assubaydı. 
Geçmişi hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Belki 
İngilizdi. Kıral’ın hizmetine girmeden önceki yaşa-
mı konusunda bilinenler, “aşağı yukarı bir kuyruk-
lu yıldızın gökyüzündeki ilk görünüşünden önce-
ki yörüngesi hakkında bir astronomun bildikleri” 
kadardı. Hemen ortaya koyduğu üstün yetenekleri, 
zekâsı, yaradılışından ileri gelen uyanıklığı, üstle-
rine karşı takındığı durmadan alttan alan dalka-
vukça tavırlar, sansara yaraşır türde bir dehâ ve 
bütün bunların üstüne gelen pek sâde, pek katı bir 
vatanseverlik sayesinde kısa zamanda borda emni-
yet amirliğine yükselmişti.

Yazar tarafından müphem (yahut aşikâr ama 
gene de yoruma açık!) bırakılan bir takım neden-
lerle, Claggart, Billy’ye özel bir ilgiyle takılmaya 
meyletti. Tayfanın Rampadan pişman lakabını tak-
tıkları yaşlı İskandinav denizci, Billy’yi uyarmada 
gecikmedi: “Şeytan Jemmy senin peşinde Evlat 
Budd.” Deneyimli İskandinav, Claggart’a şeytan 
demekte haklıydı, çünkü gizli bir deliydi emniyet 
amiri. Bu tür insanların deliliğini ortaya çıkaracak 
bir olay veya kimse oldu mu, ne denli tehlikeli ol-
dukları anlaşılırdı. “Çılgınlıkları saklı ve kontrol 
altında olduğundan, en azılı sapıtma dönemlerin-
de bile herhangi bir kimse onları aklı başında bir 
insandan ayırdedemez. Onda kötülük bir saplantı, 
bir mani halinde belirmişti. Kötülüğü doğuştandı; 
kısacası ‘doğaya uygun bir soysuzluk’ örneğiydi.”

Claggart, Billy’yi kıskanıyordu. “Kıskanma duy-
gusunda bütün insanlığın tanıdığı, en aşağılık suç-

tan bile daha utanç verici bir şey vardır. Bu duygu 
beyinde değil de yürekte yerleşmiş olduğundan, bir 
kimsenin akıl ya da zekâ seviyesi hiçbir zaman kıs-
kanmaya karşı güvence sayılamaz. … Billy Budd’ın 
güzelliğini, canlılığını, sağlık taşan yaşama sevin-
cini, tertemiz açık yürekliliğini yan gözle izlerken, 
bütün bu özelliklerin böyle bir yapıda biraraya gel-
mesinden etkileniyordu.” Claggart, iyiliğin ne oldu-
ğunu kavrıyor, fakat iyi olamıyordu. Saf ve çocuksu 
Billy’de ise “kötünün ne olduğu hakkında sezgiye 
dayanan bulanık bir fikir bile” yoktu. Ve iftira anı 
gecikmedi. Claggart, Kaptan Vere’e giderek, Levent 
Oğlan’ın gemide bir isyana önayak olma hazırlığı 
yaptığını bildirdi. Kaptan, kulaklarına inanamadı. 
Billy’ye ilk geldiği andan itibaren hayrandı. “Keyfî 
hükümle silah altına alınmayı anlayışla, hatta se-
vinçle karşılayan delikanlı ruhuna asker bir denizci 
olarak hayrandı. Claggart’a ise hiç itimadı yoktu.”

İH: Madem kaptan Billy’ye hayran ve Claggart’a 
hiç güveni yok, sözünü dikkate almayıversin!

MÖ: Hukuk mevzuatı iyi niyete göre düzenlen-
miş değil maalesef. Prosedürler neyi gerektiriyorsa, 
o yapılacaktır. Billy’yi kaptan kamarasına çağırır-
lar ve Şeytan Jemmy iftirasını tekrarlar. Billy önce 
durumu pek kavrayamaz. “Kavradığı zaman ise, 
yanaklarının yanık pembesi bir anda ak cüzzama 
tutulmuş gibi bembeyaz oluverdi. … Ağzından bo-
ğuk, hırıltılı sesler çıktı. Böyle bir iftira karşısında 
duyduğu derin hayret, toy ve körpe benliğini sar-
dı. İşte bu hayret, aynı zamanda yalancının, içinde 
uyandırdığı tiksinti ve dehşet, yine dilinin tutul-
masına yetti. … Bir anda sağ kolu, gece ateşlenen 
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“Yüksek fikirler; yüksek dağlara benzer, alışkın olmayanları korkutur. “ Cenap Şahabettin

bir topun ağzından çıkan alev hızıyla yerinden fır-

ladı ve Claggart yere düştü.”

Kaptan haykırır: Talihsiz çocuk! Ne yaptın sen! 

Gel şimdi, bana yardım et! “Kaptan Vere de yerde-

ki ölü kadar hareketsizdi. Sanki 

bir ay tutulmasından sonra ay, 

girdiği karanlıktan öncekine hiç 

benzemeyen bir yüzle ortaya çık-

mış gibiydi.” Biraz önceki sahne-

de Billy’ye karşı davranışlarında 

görülen babalık duygularının 

yerini hemen askerî disiplin alır. 

Sonra doktor gelir. Kaptan onun 

kolunu yakalayarak, yerdeki ce-

sedi gösterir: “Yalancı Ananias’ı 

Allah işte böyle cezalandırdı! 

Bak! Tanrı’nın meleklerinden biri 

tarafından çarpıldı. Yazık ki bu 

melek asılacak!” Ve derhal borda 

harp divanını toplantıya çağırır.

İH: Hukukî açıdan bile doğru bir 

davranış değil Kaptanınki. Billy’ye en ağır cezayı 

peşinen veriyor!

MÖ: Haklısınız. Olay yerine gelen doktor da 

durumdan kuşkuludur: Acaba kaptan aklını mı 

oynattı? Böyle bir durumda, konunun amirale ile-

tilmesi daha doğrudur. Fakat nedense sessiz kalır 

Doktor. “Aldığı emirleri tartışma konusu yapmak 

küstahlık sayılırdı. Komutana karşı gelmekse isyan 

demekti.” Peki, Kaptan gerçekten aklını mı oynat-

mıştı? Melville’in tasviri bilgelik kokuyor: “Kim 

gökkuşağında morun bitip kavuniçinin başladığı 

çizgiyi kesinlikle gösterebilir? Delilikle akıllılık ko-

nusunda da durum böyledir. Aradaki farkın derece 

derece değiştiği birçok vakada pek az kimse sınır 

çizgisini çekmek gibi bir işe kalkışır. Oysa bazı uz-

man kişiler bu işi meslekleri gereği ücret karşılığın-

da yaparlar. Çünkü bazı insanların dünyada para 

için yapmağa kalkışmayacakları hiçbir şey yoktur.” 

Tamam ama, sonuç? Yazar topu bize atıyor: “Kap-

tan Vere’in, işinin ehli bir adam olan cerrahın san-

dığı gibi gerçekten de ani bir sapıtmanın kurbanı 

olup olmadığına, hikâyenin olaya tuttuğu ışıktan 

yararlanan herkes kendi karar vermek zorundadır.”

Kaptanı, kişiliğinin tam tersi yönde davranma-

ya iten ana sebep, üzücü olayın “nazik bir döneme” 

rastlamış olmasıydı. Havada is-

yan kokusu vardı. Fakat Melville 

ortamı öyle bir tasvir ediyor ki, 

sanki nazik dönemin aslında ül-

kenin her zamanki normal hâli 

olduğunu hissediyorsunuz. Tıpkı 

bizim çocukluğumuzdan bu yana 

istisnasız bütün devlet adamları-

mızdan işittiğimiz şu sözün ima 

ettiği durum gibi: “Milli birlik ve 

beraberliğe en çok ihtiyaç duy-

duğumuz şu günlerde…” Ben 62 

yılda 6 darbe yaşadım (27 Mayıs, 

12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 

Nisan, 15 Temmuz), millî birlik 

ihtiyacı hiç değişmedi!

TABİATA MI UYALIM, KRALA MI?

İH: Kalben kötü biri olmayan Kaptan, genç ada-

mın büyük ihtimalle masum olduğunu bile bile, 

onu ölüme mi gönderiyor?

MÖ: Hukuki açıdan üzücü olayın görünürde-

ki kurbanı, kusursuz bir adamı kendine kurban 

etmeyi amaçlamış olan manyak bir amirdir. Öte 

yandan, bu kusursuz genç adamın yumrukla bir 

amirini öldürmüş olması da, denizcilik gelenek ve 

yasalarına göre askeri suçların en ağırıydı. Kapta-

nın yetkileri ve üstlenmiş olduğu görev ise onu, 

konuyu basit (yani hukukî) yoldan çözüme bağla-

maya zorluyordu. Mahkeme heyeti kamarada top-

landı. Olayın tek görgü tanığı olan Kaptan Vere, 

jüri üyelerine Claggart’ın iddialarını aynen naklet-

ti. Üç jüri üyesi subay hayretle Billy Budd’a bak-

tılar. Billy onlara göre, ne Claggart’ın iddia ettiği 

gibi gemide isyana kışkırtıcı planlar kuracak, ne 

de işlediği cinayet türünden bir olaya karışabilecek 

bir insana benziyordu. Bu bakımdan belki dünya-

da şüphelenecekleri en son insandı.

Ak Parti ile beraber Türk 
bireyinde hukuk bilinci 
sanki bir ölçüde dirilmiş 
gibi oldu; fakat 15 Tem-
muz saatlerimizi gene 
geri aldırdı. FETÖ ihanet 
şebekesinin orta ve uzun 
vadede Türk toplumu 
üzerindeki en yıkıcı etkisi 
de hukuk alanında olaca-
ğa benziyor.
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Billy kendini savunurken kısa ve net konuş-
tu: “Kaptan Vere doğru söylüyor. Durum Kaptan 
Vere’in söylediği gibi, emniyet amirinin söyledikle-
ri gibi değil. Ben Kıral’ın ekmeğini yedim, Kıral’a 
sadığım. … Eğer konuşabilseydim ona vurmaya-
caktım. Söylediği yalanlara karşılık vermek iste-
dim, ama konuşamadım, vurdum. Tanrı yardım-
cım olsun!”

Kaptan Vere, askerî ödev bilincinin vicdanî so-
rumluluk ve merhamet duygularıyla çatışmasından 
ileri gelen çaresiz bir durumdadır. Tuhaf bir şekil-
de baskı altına aldığı jüri üyelerine şöyle seslenir: 
“Tanrı önünde masum olduğuna içten inandığımız 
bir soydaşımızı nasıl acele bir kararla yüzkarası 
bir ölüme mahkum edebiliriz? Üzülerek sözlerime 
katıldığınızı belli ediyorsunuz. Doğrusu ben de 
aynı şeyleri bütün gücüyle içimde duyuyorum. Bu 
duyduğumuz, doğanın ta kendisidir. Peki, üzeri-
mizde taşıdığımız şu apoletler, şu düğmeler kime 
sadık olduğumuzun belirtisidir? Doğaya mı? Hayır, 
Kıral’a! Kıral’ın subayları olarak aldığımız ödevler, 
doğanın bizden istediklerine uygun olabilir mi?” 

İH: Yani doğaya (Tanrı’ya?) değil de krala uyu-
yorlar, öyle mi? Maaşlarını kral ödüyor!

MÖ: Dürüst, iyi yürekli ama medenî komutanın 
hukuk felsefesi nettir: Eylem ve davranışlarımızda 
doğal olmamak bizler için gerçek bir zorunluluk-
tur. Bizler emir üzerine savaşırız. Burada hüküm 
giydiren, mahkûm eden biz kendimiz miyiz, yoksa 

bizler sayesinde yürüyen Harp Kanunu mu? Harp 

Kanunu ne kadar insafsız, ne kadar merhametsiz 

olursa olsun, bizler ona yine de bağlı kalır, onu uy-

gularız.

Medeniyet, kalbi beyne bağlama sanatı olarak 

Melville’in yüreğini dağlıyor olmalıydı ki, son kah-

ramanı Billy Budd, Rousseau’nun soylu vahşîsini 

andırıyor: Köylü ve toy. Onu dar ağacına gönderen 

Kaptan Vere ise, Burke’ün medenî yurttaşıdır: Akıl-

cı ve kentsoy. Biri tabiata iman ediyor, diğeri dev-

lete. Biri yüreğinin sesine güveniyor, ondan başka 

ses tanımıyor. Diğeri aklın buyurgan komutların-

dan başka bir ses işitmiyor, işitmek de istemiyor. 

Kaptana göre, yüreğine boyun eğmemelidir asker! 

“Yürek, erkeğin içine konulmuş bir kadındır.” Zor 

da olsa, safdışı bırakılmalıdır. Vicdana da boyun 

eğmemeli; kişisel vicdan, resmen uymak zorun-

da olduğumuz “askerî yönetmeliklerde belirtilmiş 

yüce imparatorluk vicdanı” önünde dize gelmelidir.

Billy’nin cinayet işlemeyi amaçlayabileceğine 

asla inanmayan Kaptan, bu iyi niyet halinin onu 

“son hüküm gününde Yüce Makam karşısında be-

raat ettirebileceğini” de kabul ediyor. Fakat ken-

disi, şimdi burada, ortaya çıkan tehlikeli durumu 

“İsyan Kanunu hükümleri uyarınca” yönetmeye 

memurdur. “Savaş her şeyin ancak cephesine, dış 

görünüşüne bakar. Savaş ortamının ürettiği İsyan 

Kanunu da tıpkı babasına benzer. Budd’ın kasıtlı 

ya da kasıtsız olması burada konu dışıdır.” Nizam-ı 

devlet, her türlü kişisel hakkın üstünde ve ötesin-

dedir elbet. 

İH: Billy Budd’ın Melville’in son romanı oldu-

ğunu söylemiştiniz. Yazım sürecinde yetmişini 

geride bırakan Melville’in ihtiyar yüreği bu metni 

yazmaya nasıl dayandı dersiniz?

MÖ: Şair, imdadıma yetişmezse bu zor soruya 

cevap veremem. Yukarıda bir şiirini naklettiğim W. 

H. Auden, Melville başlıklı şiirinde şöyle diyor:

Şimdi kelimeler dağların sükûneti gibi iniyordu: 

‘Tanrı ekmek gibi bölündü. Biz de parçalarıyız.’ 

Ve masasına oturup bir hikâye yazdı:

‘Bu kayalık Cennettir. Batır gemini burda.’ 
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“İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür durur.” İbn-i Haldun

Özgürlükçü Amerikan demokrasisi iktidar ka-

yasına bindirmişken, gençlik rüyalarına asla ihanet 

etmeyen Melville’in, kurgusundaki jüri üyelerin-

den farklı davranması beklenirdi. Hepsi de ‘ehl-i 

irfan ve’l-vicdan’ olan jüri üyeleri, devletçi akılcılı-

ğa içten isyan etseler de, dıştan sesleri kısıktı. Ce-

zayı hafifletmeyi öneren bir jüri üyesine, Kaptan’ın 

cevabı sert ve tavizsizdi: “Böyle bir merhamet ve 

müsamahanın sonuçlarını düşünün. Tayfa altıncı 

his sahibidir. Onlar böyle yumuşak bir tepkiyi na-

sıl karşılar? Katı bir disiplinle yıllarca yoğurulmuş 

olan bu adamlar bunu kavrayamazlar. Bu suça ne 

ceza verildiğini onlar bilir. Ya bu ceza verilmezse? 

Niçin bu cezanın verilmediğini kendi kendilerine 

sorup duracaklardır. Yıldığımızı, onlardan gözü-

müzün korktuğunu sanacaklardır. Zorunlu bir di-

siplin için ne kadar baltalayıcıdır bu.” 

Her şey ortada: Mesele Billy’nin haklı olup ol-

maması değil; ona hakkını vermenin yol açabilece-

ği (açacağı değil, açabileceği!) toplumsal sorundur. 

En küçük bir isyan ihtimali bile, rasyonel/devletçi 

akla kişi hakkını tepelemeyi haklı göstermektedir. 

Hem de çabucak tepelemeyi, vakit kaybetmeden. 

Olayın meydana gelişi, jürinin toplanması, yargıla-

ma süreci ve idam kararı dört saat içinde gerçekle-

şir. Sanki koyu bir sis içinde ilerlemektedirler. “Sis 

ne kadar yoğunsa, vapur için tehlike o derece bü-

yüktür; buna rağmen, çarpışmak pahasına da olsa, 

makinaya hız verilir.”

MERHAMETTEN MARAZ MI DOĞAR?

İH: Akılcılık mutlaka acımasızlık mı demek? 

Mesele daha etraflı düşünülemez mi?

MÖ: Haklısınız. Rasyonel aklın kalbi yok, diye-

meyiz! Kaptanımız “kanun ve ödev bilincinin dür-

tüleriyle” kesin bir yönde ısrarla ilerlerken, aslında 

yüreği kanamaktadır: “Arkadaşlar, rica ederim beni 

yanlış anlamayın. Bu bahtsız çocukla ilgili duygu-

larım sizinkilerden farklı değil. Öyle sanıyorum 

ki, bu çocuk yüreklerimizin hâlini yakından bilse, 

omuzlarında askerî kaçınılmazlıkların ağır baskı-

sını bizlerle birlikte duyacak, bizleri anlayacaktır. 

Onun böyle yüksek ve cömert bir yaradılışa sahip 

olduğuna inanıyorum.” Melville, romanına gerçek-
lik duygusu vermek için, işin başında Thomas Pai-
ne, Burke, hatta Voltaire, Diderot gibi isimleri anar. 
Fakat nedense Rousseau’dan hiç söz etmez. Oysa, 
ancak onun soylu vahşisi “böyle yüksek ve cömert 
bir yaradılışa” sahip olabilirdi. Gemide geçen olay-
ların ve Billy’yi yargılayan adamların kafa ve ruh 
durumunun “Somers adlı ABD savaş yelkenlisi 
komutanının 1842 yılında içinde bulunduğu güç 
durumu” andırdığını belirtir ve ekler: “Burada yo-
rumsuz aktarılan, tarihin kendisidir.”

Billy Budd, medeniyetin tabiatı; akıl ve disipli-
nin, yürek ve merhameti teslim aldığı mahkeme-
ce suçlu bulunduktan sonra, sabah vardiyasının 
ilk saatlerinde seren cundasında asılmağa mah-
kum edildi. “Kararı tutukluya bildirme işini Kap-
tan Vere kendi üzerine aldı. Acaba ne konuştular? 
Kaptan ona kendisini bu karara zorlayan nedenleri 
açıklamış, o da bunu soğukkanlılıkla karşılamış 
olabilir. Kaptanın onu sırdaşı yerine koyarak her 
şeyi açıklaması delikanlıyı sevindirmiş bile ola-
bilir.” Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Kendisini 
haksız yere idam sehpasına gönderen bir adama, 
Levent Oğlan gülümsemiş olabilir mi? Melville’in 
anlatısı, ilkel toplumları inceleyen antropologlar-
ca nasıl karşılandı acaba? Her halükârda, alicenâp 
barbarın içinden geçenleri onun kadar ustalıkla 
‘okumuş’ olamazlar. Medenînin ıstırabını da: “Kap-

Bana anayasa dibaceni göster, sana 
kim olduğunu söyleyeyim! Okuduğum 
romanlarda siyasî/iktisadî konulara 
öncelik versem de, hukukî meselelere 
epey atıf olduğu gözümden kaçmıyor. 
Balzac o realist gözlemlerini bir hukuk 
bürosu çalışanı olmasına borçludur. 
Melville bir hukuk dehası. Tolstoy nere-
deyse hukukçu bir filozof. Dostoyevski, 
hukuk ile psikoloji ve sosyolojiyi har-
manlayan (hasta) bir doktor…
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tanlık ödevlerine sofuca bağlı, kendini ödevlerine 
adamış bir adam olan kaptan, belki yumuşayarak, 
kalıplaşmış insanlığımızda dokunulmamış ilkellik 
bağlarından bize artakalanlara dönmüş ve sonun-
da belki, İbrahim Peygamberin genç İshak’ı Tanrı 
buyruğuna uyarak kurban etmek üzereyken ku-
cakladığı gibi, Billy’i yürekten kucaklamış olabilir. 
Ama bilemiyoruz, buradaki kutsal emanet sır ola-
rak kalıyor. Her nerede ve nasıl olursa olsun, yüce 
Doğa’nın en seçkin soyundan iki kişi burada anla-
tılmaya çalışılanlara az çok benzer koşullar altında 
kucaklaştıkları zaman, serseri dünyanın nadiren 
bundan haberi oluyor.”

İH: Hem ölüme gönderiyor, hem de içi kan ağlı-
yor! Nasıl bir yürek, nasıl bir vicdan bu?

MÖ: Çünkü görevini yaptığına inanıyor! Göre-
vini yapmakta olduğundan asla şüphe duymayan 
Kaptan’ın yüreği büyük bir acı içindedir. “Kama-
radan ayrıldığı sırada onu gören yüzbaşı, yüzünde 
öylesine bir acı okudu ki, bu ona bir sırrın açığa 
vuruluşu gibi geldi. Mahkumiyet kararında en 
büyük rolü oynamış olan kişi, mahkumun kendi-
sinden daha fazla acı çekiyordu. … Billy ise artık 
acı duymuyordu. Ruhu cömert, yüreği tertemiz bir 
gencin bazı insanlarda vücut bulan şeytanlığın ta 
kendisiyle ilk karşılaşmasından duyduğu acının 
şiddeti artık geçmişti. Kaptan Vere’le yaptığı özel 
görüşmenin olumlu etkisi, yüreğindeki yarayı iyi-
leştirmiş gibiydi.” Gemi papazı da onu görmeye 
geldi ama, Billy’nin kendisini görmediğini fark ede-

rek yavaşça çekildi. “Ödeneğini savaşlara borçlu 
olmasına rağmen İsa Mesih’in elçisi diye bilinen 
bu adam bile, belki karşısında gördüğü derin hu-
zuru arttıracak herhangi bir teselli vermekten aciz 
olduğunu sezmişti.” Doğallığın, medenî dine karşı 
zaferidir bu. İlkel insan için ölüm de hayat gibi bir 
oyun iken; dindar bile olsa, medenî insanı ölüm 
korkusu sarar. 

Billy ölümün yakın olduğunu kesin olarak an-
lıyordu. Fakat sanki çocuklarla cenaze oyunu oy-
nayacağı havası içindeydi. “Elbette Billy çocuklar 
gibi, ölümün ne demek olduğunu kavrayamayacak 
durumda değildi. Ama o, sapına kadar barbar ol-
duğundan, ölümden duyulan akıl almaz korkuyu 
tanımıyordu. Bu akıl almaz ölüm korkusuna, el 
değmemiş Doğa’ya her bakımdan daha yakın olan 
sözümona barbar topluluklarda değil de, daha çok 
yüksek uygarlık düzeyine ulaşmış toplumlarda 
rastlanır.” Papaz aslında iyi ve seviyeli bir bilgin-
di. Billy ne onun aktarmaya çalıştığı ölüm fikrini 
anlıyordu, ne de İsa Mesih ve selamet düşüncesini. 
Söylenenleri nezaketle dinliyor ama kavrayamıyor-
du. “Papaz, Tanrı huzurunda masumluğun dinden 
daha değerli olduğuna inandığından, istemeyerek 
de olsa çekilip gitmeye karar verdi. Fakat Billy’ye 
doğru eğildi ve askerî kanun nazarında bir hain 
olan yerdeki soydaşını yanağından öptü.” Romanın 
iki ana kahramanı Billy ile Kaptan Vere olsalar da, 
benim için romanın en çarpıcı sahnesi budur. Bel-
ki de dindarlığımla modernliğim arasında bir türlü 
ahenk kuramadığım için, bu sahne böylesine etki-
liyor beni. İnanmakla inanmamak arasında boca-
layan Melville, papazın paradoksal varlığını açık-
larken de mükemmeldir: “Bir askerî papaz, savaş 
tanrısı Mars’ın hizmetinde çalışan Barış Prensi’nin 
elçilerinden biridir. Bu yüzden varlığı, kutsal Noel 
sofrası üzerine konmuş bir misket tüfeğinin varlı-
ğı kadar yakışıksızdır. Peki, bu adam neden bura-
dadır? Buradadır, çünkü dolaylı yollardan da olsa, 
geçerli esasların onayladığı amaçlara hizmet eder; 
çünkü kaba kuvvetten başka her şeyin kısa yoldan 
iptal olunduğu bir dünyaya dinin tasvibini sunar.” 
Papaz iyi, ama papazlık berbat. İyilik prangalı, Kö-
tülük serâzat. Müesses din, dindar insan için ne 

Billy Budd, Hz. İsa’ya telmihle, çar-
mıha gerilen “Bill of Rights” (Haklar 
Bildirgesi) öyküsüdür… Derviş dost-
larım alınmazsa, keramet romanı di-
yeceğim. Modern devletin hak/hukuk 
hususunda sınırlarını gösteren hayalî 
bir Hakikatnâme. Yahut, edebî haki-
katın, ilahî hakikate göz kırptığı bir 
hayalnâme.
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“Kuşkusuz en etkili ve evrensel silah kelimelerdir. Okumadığın gün karanlıktasın.” Nuri Pakdil 

büyük tezat! Gene 
şaire kulak verelim 
mi?

Girift ve yanlıştı 
bunların hepsi, ba-
sitti hakikat.

Kötülük şa-
şaalı değil in-
sancadır fakat 
Yatağımızı pay-
laşır, yemek yer masamızda 
Ve İyilik dolaşır her gün aramızda 
Konuk odasında bir hatalar yumağı içinde bile; 
Billy gibi bir adı vardır, mükemmeldir nerdeyse 
Süs kabilinden kekeler, neyse 
Ve İyilikle Kötülük

Her karşılaştıklarında aynı şey olmak zo-
rundadır; 
Biri kavgaya girmeli ve başarmalıdır 
Ama ikisi de yok edilir

Gözlerimizin önünde. 
(Auden, aynı şiirden.)

HAKSIZLIĞA UĞRA, VELÎ OL!

İH: Birey, kamu çıkarı söz konusu olduğunda, 
ABD gibi şahane bir anayasaya sahip ülkede bile 
demek ki gözden çıkarılabiliyor. Melville, bunu 
kasdediyor olmalı. Peki, halkın bu haksızlığa tep-
kisi olmuyor mu?

MÖ: Melville bu hususu da büyük bir incelikle 
resmediyor. Haksız yere asılan genç adam, arkadaş 
ve gönüldaşları nezdinde bir aziz makamına çıka-
rılıyor. İpe çekilme anından hemen önce Billy’nin 
ağzından hiç takılmadan çıkan son sözler, “Yaşasın 
Kaptan Vere!” oluyor. “Sanki konduğu daldan ha-
valanmak üzereyken öten güzel bir kuşun sesiyle 
söylenen bu beklenmedik heceler” olağanüstü bir 
etki yaratıyor. “En ufak bir zorlama olmadan, sanki 
koca geminin ahalisi aynı elektrik akımına tutul-
muş gibi, güverteden ve üstteki serenlerden tek bir 
ses yükseldi: Yaşasın Kaptan Vere!” Tayfalar, daha 
sonra Billy’nin ipe çekildiği serene işaret koyarlar. 
“Onun bir kıymığı Kutsal Haç’ın bir parçası kadar 

değerliydi.” Bir var-
diya arkadaşı ise, 
“katran kokan el-
leriyle” Billy’ye bir-
kaç dize yazar:

Ah Sayın Peder, 
ne kadar da iyisin

Issız köşemde 
diz çöker dua eder-
sin

Billy Budd gibilerine değer mi dersin?
Bak, şaşırmış yolunu lombardan sızan ay
Trampete vurunca sayıları bir bir say
Çak urgana baltayı, gök kubbeye kay.
Dostlar bana söz verdi yeni kefen dikmeye
Yanaklarım gül pembe, levent gider ölmeye.

Bu dizeleri Leonard Cohen’in içli şarkısıyla ta-
mamlayalım:

Zarların hileli olduğunu 
Herkes biliyor 
Parmakların üçkâğıt yaptığını 
Savaşın bittiğini herkes biliyor 
İyilerin savaşı kaybettiğini 
Zaten savaşın da hileli olduğunu 
Yoksulun yoksul kaldığını, zenginin zengin 
Böyle gelmiş böyle gidiyor 
Herkes biliyor.

SUÇLU OLAN İNSAN MIDIR, SİSTEM Mİ?

İH: Melville ile başladık ama bizim aklımıza 
edebiyat hukuk ilişkisi denince hemen Suç ve Ceza 
geliyor pek tabii. Dostoyevski’ye geçelim mi?

MÖ: Dostoyevski’nin neredeyse bütün roman-
larında hukukî meseleler var. Mesela Karamazov 
Kardeşler’de, masum olduğu halde cinayetle suç-
lanan Mitya’yı savunmak için Petersburg’dan gelen 
tecrübeli avukat Fetükoviç, sanık aleyhine temelsiz 
iddialarda bulunan sözde tanıkları o kadar ince 
yöntemlerle alt eder ki, hayran kalırsınız. Bence 
hukuk fakültelerinde ders olarak okutulabilir o bö-
lümler. Suç ve Ceza ise suç kavramının toplumsal 
bağlamını irdelemek bakımından eşsiz bir metin-
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dir. Fakat uzun zamandır yeniden okuma fırsatı 

bulamadım. İzninizle onu ele almayı ileride bir 

yazı olarak size söz vereyim ve gene çok önemsedi-

ğim, Tolstoy’un Diriliş romanına geçelim.

İH: Bu romanın ana temasının vicdan azabı ol-

duğunu hatırlıyoruz. Alt sınıflardan bir genç kıza 

yaptığı kötülükten dolayı kendini affedemeyen bir 

Prensin, hapis ve sürgün cezasına çarptırılan ka-

dının peşinde şehir şehir dolaşmasının acı dolu 

hikâyesi..

MÖ: Doğru. Ama bu süreçte ha-

pishanelerin durumunu gözlemliyor 

ve hapis cezasının hem saçma, hem 

de haksız bir cezalandırma biçimi ol-

duğu kanaatine varıyor. Onun yerine, 

“kısasa kısas” diyebileceğimiz bir usul 

öneriyor. Tolstoy, temelden dindar 

bir insandı. Hz. İsa’yı seviyor, “papaz 

dini” dediği resmî Hrıstiyanlığı ise 

gür sesle eleştiriyordu. İnadına otu-

rup bir de İncil yazdı! Daha doğrusu, 

eldeki İncil’i kısalttı; papazların ilave ettiğine inan-

dığı tutarsız kısımlarını budadı. Son büyük roma-

nı Diriliş ise din kisvesi altında yürütülen her türlü 

şarlatanlığa karşı şiddetli bir protesto oldu. Yir-

minci asra bir yıl kala yayınlanan bu romanın bir 

benzeri, yüz yıl sonra bile olsa, Hz. Muhammed’i 

seven ama “şeyh dini” İslamı eleştirebilen bir Türk 

tarafından yazılabilseydi, FETÖ tarzı ihanet ve şar-

latanlıklara düçâr olmazdık!

İH: Diriliş’i şimdiden merak etmeye başladık…

MÖ: Romandan, mahkûmlara yönelik bir ayi-
nin tasviri ile başlayalım. Papaz tarafından ke-
silen ve şaraba batırılan küçük ekmek parçaları 
Tanrı’nın bedenine ve kanına dönüşüyor. Papaz 
ekmek parçasını şaraba batırıp ağzına sokuyor. 
Böylece Tanrı’nın bedeninden bir parça yediği ve 
kanından bir yudum içtiği varsayılıyor. Bu “yolu-
nu şaşırmış kardeşlerin” huzura kavuşturulması ve 
doğru yolu bulması için yapılan ayin böylece son 

buluyor. Ve Prens Nehlüdov isyan edi-
yor:

“Papazın türlü türlü sözcüklerle 
överken adını sayısız kez yinelediği 
İsa’nın burada yapılanların hepsini 
yasaklamış olduğu hiç kimsenin ak-
lına gelmiyordu. İsa, din adamlarının 
bu anlamsız laf kalabalıklarını, ekmek 
ve şarap üzerinden yaptıkları, dini kü-
çük düşüren bu büyücülüğü yasakla-
makla kalmamış, tapınakları yıkmaya 
geldiğini ve tapınaklarda değil, içten 
ve gerçekten tapınmak gerektiğini 

söylemişti. İsa’nın bedenini ekmek görünümünde 
yediklerini, şarap görünümünde ise kanını içtikle-
rini sanan papazların, sahiden de onun bedenini 
yemekte ve kanını içmekte oldukları, üstelik şara-
ba batırılmış küçük lokmalar halinde değil, İsa’nın 
kendisini özdeşleştirdiği ‘küçük insanların’ sadece 
aklını çelmekle kalmayıp, üstelik onları en büyük 
iyilikten yoksun bırakarak ve İsa’nın onlara getirdi-
ği iyiliğin müjdesini onlardan saklayıp en acımasız 
işkenceleri yaparak yemekte ve içmekte oldukları, 
hiç kimsenin aklına gelmiyor.”
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“İnsanoğlu hayatta o kadar acı çeker ki, canlılar arasında yalnız o, gülmeyi icat etmek zorunda kalmıştır.” Nietzsche 

İçten uyanmaya başlamış olan Nehlüdov’a göre, 

papazın inandığı şey, gerçekten de Tanrı’nın bir 

parçasını yemiş olması değildi. “Bunlara inanmak 

olanaksızdı. O, bu dine inanmak gerektiğine inanı-

yordu. Bu dine inanmasının en önemli nedeni, 18 

yıldır ailesini geçindirmesini, oğlunu lisede, kızını 

din okulunda okutmasını sağlayan parayı bu dinin 

törenlerini yaparak kazanıyor olmasıydı.” Papaz bu 

nedenle inanıyor olabilirdi; peki ya hapishane mü-

dürü ile gardiyanlar? “Onlar da bu dinin dogmala-

rının neler olduğunu ve kilisede yapılan şeylerin ne 

anlama geldiğini hiç bilmedikleri ve anlamaya ça-

lışmadıkları halde, en yüksek yöneticiler ve çar da 

inandığına göre bu dine inanmanın mutlaka gerekli 

olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç olmasaydı bütün 

güçlerini şu anda son derece büyük bir gönül ra-

hatlığıyla yaptıkları gibi insanlara eziyet etmek için 

kullanmaları olanaksız olurdu. Müdür öyle iyi yü-

rekli bir adamdı ki bu dinde bir destek bulmasaydı 

asla bu hayatı sürdüremezdi.” 

Bir soyluydu Nehlüdov. İsa’nın kendini özdeş-

leştirdiği “küçük insanların” maruz kaldığı eziyet-

leri, Katyuşa’nın (Maslova) peşinden hapishane ha-

pishane dolaşırken gözlemlemişti. İlk gençliğinde, 

kendini “ruhsal bir varlık” olarak gören Nehlüdov, 

halasının evindeki Katyuşa ile yatmış, sonra eline 

yüz ruble sıkıştırarak oradan ayrılmıştı. Subaylık 

eğitimi sırasında onu iyice unutmuş; bu arada kan-

lı canlı, “hayvansal bir varlığa” dönüşmüştü. Bu 

değişimin tek nedeni, “kendine inanmayı bırakıp, 

başkalarına inanmaya başlamasıydı.” Başkasına 

inanarak yaşamak kolaydı; bu durumda her şey 

ruhsal bene karşı hayvansal ben lehine çözüme ka-

vuşturuluyordu. 

İH: Prens nehlüdov “hayvanlaşırken”, Katyuşa 

da bir batağa doğru sürükleniyor…

MÖ: Katyuşa, o talihsiz olaydan üç gün sonra, 

Nehlüdov’un gitmekte olduğu haberini alınca, hiç-

bir şey düşünmeden çılgınca gara koşsa da trene 

yetişemez. Ve o korkunç geceden sonra iyiliğe inan-

maktan vazgeçer. “Eskiden kendisi iyiliğe inandığı 

gibi, insanların da iyiliğe inandıklarını düşünür-

dü. Fakat o korkunç geceden sonra hiç kimsenin 

buna inanmadığından, Tanrı’dan ve iyilikten söz 

edenlerin bunu sırf insanları aldatmak için yaptı-

ğından emindi.” Tanrı ve insanlarla beraber, ken-

dine inancını da yitiren Katyuşa’nın bebeği ölmüş, 

geneleve düşerek bir suça karışmış ve Nehlüdov’un 

da jüri üyeleri arasında bulunduğu jüri tarafından 

“yanlışlıkla” dört yıl kürek cezasına mahkum edil-

miştir. Bu olay Nehlüdov’u sarsar ve derin bir nefs 

muhasebesine yöneltir. “İçindeki ruhsal insan baş 

kaldırmış ve haklarını istemeye başlamıştı.”

Vicdan azabı Prens Nehlüdov’u sıkıştırıyor, o 

da düşüşüne yol açtığı kader kurbanının peşinde 

hapishane hapishane dolaşıyor. İçeride, kötü ni-

yetle suça bulaşanlarla, Sistem hatası veya yönetici 

umursamazlığı yüzünden “yanlışlıkla” sürünenler 

ve ayrıca devlete meydan okuyan “siyasî hükümlü-

ler” vardır. Hepsini inceden inceye gözlemleme, de-

rinden tanıma ve onlar üzerinden hem siyasî, hem 

de hukukî sistemin mahiyetine nüfuz etme imkânı 

buluyor. Bu arada, eğer kabul ederse, Katyuşa ile 

evlenmeye de hazırdır. “Tanrım bana yardım et, 

akıl ver, içime gir ve beni her türlü pislikten arın-

dır!” diye dua eder…

Nehlüdov, Katyuşa’nın peşinden gitmeye karar 

verince hayat tarzını değiştirmeye, konağını ki-

raya verip daha az masraflı yaşamaya karar verir. 

“Bahçeden geçerken ne kadar çok eşyası olduğu ve 

bunların hepsinin de kesinlikle işe yaramaz şeyler 

olduğunu görüp hayret ediyordu.” Bütün samimi 

çabalarına rağmen, Katyuşa ondan uzak durur. 

Ufak tefek yardımlarını geri çevirmez; fakat evlilik 

teklifini reddeder. “Bu dünyada benden faydalan-

Yirminci asra bir yıl kala yayınlanan bu 
romanın bir benzeri, yüz yıl sonra bile 
olsa, Hz. Muhammed’i seven ama “şeyh 
dini” İslamı eleştirebilen bir Türk tara-
fından yazılabilseydi, FETÖ tarzı ihanet 
ve şarlatanlıklara düçâr olmazdık!
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dın, öbür dünyada da yine benim sayemde kendini 
kurtarmak istiyorsun!” der.

İH: Katyuşa’nın peşinden giderken, Prens her-
halde diğer “kader kurbanlarını” da yakından ta-
nıma fırsatı buluyor. Onlar hakkında neler düşü-
nüyor?

MÖ: Tolstoy, hapishanelere düşenlerinin büyük 
kısmının “Sistem kurbanı” olduklarını düşünüyor. 
Prens Nehlüdov, Katyuşa’yı kurtarmaya çalışırken, 
elden geldiğince “içerideki masum çaresizlere” des-
tek oluyor. Bu yüzden sık sık uyarılıyor, pek tabii. 
Tehlikeli insanlardan uzak durmasının kendi men-
faatine olacağı hissettiriliyor. Cevabı şudur: “On-
lar tehlikeli de bizler tehlikeli değil miyiz? Aslında 
şu çocuğun sıradan bir insan olduğu ve sırf bu tür 
insanları yaratan koşullar içinde bulunduğundan 
bu hale geldiği besbellidir. Bunun gibi çocukların 
olmaması için bu talihsiz yaratıkların oluştuğu 
koşulları ortadan kaldırmaya çalışmak gerektiği 
de apaçık ortadadır. … Bunları yaratan kurumlar 
hangileridir? Fabrikalar, atölyeler, meyhaneler…” 

Halkın sefaleti karşısında kendi sosyal konu-
mundan da utanç duymaya başlayan Prens Nehlü-
dov, topraklarını köylülere dağıtmak ister. Toplum-
cu iktisatçı Henry George’a tutkundur: “Toprak, 
mülkiyet konusu olamaz, tıpkı su gibi, hava gibi, 
güneş ışınları gibi alım ve satım konusu yapıla-
maz. Herkes toprak üzerinde ve toprağın insanla-
ra sağladığı şeyler üzerinde eşit haklara sahiptir.” 
Prens’in sıradan bir arabacıyla konuşması, 19. yy 
ikinci yarısının Rusya’sında meydana gelmekte 

olan büyük iktisadî dönüşümü çok iyi özetliyor. 

Arabacı, insanların köylerini terk ederek şehirlere 

doluşmasından şikâyetçidir:

· Bu milleti kente akın akın getiren şey hırstır. 

Her yere öyle bir doluşuyorlar ki felaket.

· Neden köyde kalmıyorlar?

· Köyde yapacak bir şey yok ki. Toprak yok.

· Kiralanamaz mı peki?

· Beyler mallarını satıp savdılar. Hepsini tüccar 

ele geçirdi. Onlardan alamazsın, kendileri çalı-

şıyor. Bizim köyün sahibi bir Fransız, eski beyi-

mizden almıştı köyü. Kiraya vermez.

· Adı ne?

· Düfar diye biri. Büyük tiyatroda oyunculara pe-

ruk yapar. Güzel işi var, zengin olmuş. Bizim 

hanımın bütün mülkünü satın aldı. Artık bizim 

de sahibimiz.

Liberal görüşlü Nikiforoviç, Nehlüdov’a ateş 

püskürür: “Mülkiyet hakkı insanda doğuştan var-

dır. Mülkiyet hakkı yoksa, toprağı işlemenin sağ-

layacağı hiçbir çıkar da olmayacaktır. Mülkiyet 

hakkını ortadan kaldırın, yabanî halimize geri 

döneriz.” Nehlüdov ise aklını Henry George ve 

Thoreau gibi radikal Amerikalı düşünürlerle “boz-

muştur.” Thoreau, Amerika’da köleliğin hüküm 

sürdüğü yıllarda köleliğin onaylandığı ve korun-

duğu bir devlette namuslu bir yurttaşa uygun tek 

yerin hapishane olduğunu söylüyordu. Nehlüdov 

da onunla aynı görüşteydi. “Ben neden dışarıda-

yım?” diye soruyordu.

HAPİS CEZASI HAKSIZ VE SAÇMADIR!

İH: Bu şartlar altında, mahkûmlara verilen ce-

zaların haksız olduğunu mu düşünüyor Prens?

MÖ: Hem haksız, hem de saçma! Yakın yüzyıl-

lara kadar, dünyanın her yerinde en sık uygulanan 

cezalar bedenseldi. Değnek veya kamçıdan idama 

kadar uzanan bir yelpazede, suç işlediği kabul edi-

len kişinin “canını yakmak” esastı. Sonra bunların 
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yerini hapis cezası aldı ve öylesine yaygınlaştı ki, 

sonunda idamı bile ortadan kaldırdı. Nehlüdov, 

gözlemlerine dayanarak, mahkemelerin tek gaye-

sinin mevcut (haksız) düzeni sürdürmek; hapis ce-

zasının ise hiçbir işe yaramayan, son derece zararlı 

bir işlem olduğunu ileri sürüyor. Nikiforoviç’in iti-

razı hazırdır: “Mahkeme, mevcut düzeni sürdür-

meyi amaçlamaz. Mahkemenin 

iki amacı vardır: Ahlaksızları ve 

toplumun varlığını tehdit eden ca-

navarları ya yola getirmek, ya da 

toplumdan uzaklaştırmak.”

Nehlüdov, mahkemelerin bu 

iki amaca da hizmet etmediklerini 

düşünüyor. Ona göre, bu maksada 

uygun sadece iki ceza vardır: Be-

densel ceza ve ölüm cezası. “Aynı 

fiili ileride bir daha yapmaması 

için bir adamın canını yakmak, 

amaca uygun bir davranıştır. Top-

lum için zararlı ve tehlikeli birinin 

kafasını kesmek de son derece akıllı-

cadır. Her iki cezanın da mantıklı bir yanı vardır. 

Fakat yoldan çıkmış bir insanı hapse atıp, en ah-

laksız insanlarla bir arada, hiçbir iş yapmadan boş 

boş oturtmanın ya da her biri beşyüz rubleden faz-

laya mal olacak şekilde hazinenin parasıyla ilden 

ile nakletmenin anlamı nedir?” Bu soruya birkaç 

türlü cevap verilebilir: 1. Güvenlik. Yoldan çıkmış-

ları tecrit ederek, toplumu onların şerrinden (hiç 

değilse bir süre için) kurtarmış oluyoruz. 2. Cay-

dırıcılık. Özgürlüğü kısıtlanan insan, aynı suçu bir 

daha işlemeye yanaşmaz. 3. Islah. Hapishanedeki 

eğitim ve telkinler sayesinde, hüküm giyenler za-

manla uslanır. Nehlüdov, bu gerekçelerin hiçbiri-

ni ikna edici bulmaz. “Hapishaneler güvenliğimizi 

sağlayamaz, çünkü bu insanlar orada ilelebet kal-

mayacak, bir gün serbest bırakılacaklar. Tam tersi-

ne bu insanlar bu kurumlarda ahlaksızlığın en üst 

basamağına tırmanıyorlar, yani tehlikeleri artıyor. 

Cezaevleri öyle yerler ki, bu sistemi iyileştirmek 

olanaksızdır.” 

Nehlüdov’un hapis cezasına dair gözlemlerini 
geleceğin hukukçularının dikkatlerine sunuyo-
rum. İlk cümleler benim, gerekçe Prens’indir:

1. Devletin aklı kıt, kalbi yoktur! “Özgür yaşayan 
insanlar arasından yargı ve yönetim aracılığıyla 
en sinirli, en kızgın, en heyecanlı, en yetenekli, 
en güçlü ve başkalarına göre daha az açıkgöz 

insanlar seçilip ayıklanıyor. Özgür 
kalanlara kıyasla asla daha fazla 
suçlu ya da toplum için tehlikeli ol-
mayan bu insanlar, aylar ve yıllar-
ca tam bir tembellik içinde, geçimi 
sağlanarak ve doğadan, ailesinden, 
çalışmaktan uzak, yani insanın 
tüm doğal ve manevi yaşam koşul-
larından uzak zindanlara, menzil 
binalarına hapsediliyor.”

2. Akıl sorunlu, kalp hasta 
olunca, şeref duygusu körelir! “Bu 
insanlar, hapishanelerde gereksiz 
her tür hakarete, zincire vurul-
maya, kafası tıraş edilip rezil giy-

silerle dolaşmaya mecbur kılınıyor; 
insan olma düşüncesinden, utançtan, insanlık 
onurundan yoksun bırakılıyor. Bulaşıcı hastalık 
ve dayağa maruz kalıyor.”

3. Hapishane ıslah etmez, bozar! “Cezaevinde 
masum insanlarla, yaşamın aşırı derecede ah-
laksızlaştırdığı katiller zorla bir arada tutuluyor. 
Bu kötüler, bozulmamış insanlar üzerinde ma-
yanın hamura yaptığı etkiyi yapıyor.”

4. Bozulmuş mahpuslar da toplumu bozar! “Mah-
kumların hepsine her tür zorbalığın, zalimliğin, 
caniliğin devlet tarafından yasaklanması şöyle 
dursun, göz yumulduğu fikri aşılanıyor. ‘Sanki 
olabildiğince çok sayıda insan en iyi, en doğru 
yöntemle nasıl ahlaksızlaştırılır?’ diye bir görev 
var ortada. Yüz binlerce insan her yıl ahlaksız-
lığın en tepe noktasına vardırılıyor ve ahlakları 
tam olarak bozulduğunda, hapishanelerde kap-
tıkları ahlaksızlık mikrobunu halkın arasında 
yaysınlar diye serbest bırakılıyor. Mükemmel-
leştirilmiş bir zalimlik sistemidir bu.” 

Cezaevinde masum in-
sanlarla, yaşamın aşırı 
derecede ahlaksızlaş-
tırdığı katiller zorla bir 
arada tutuluyor. Bu 
kötüler, bozulmamış 
insanlar üzerinde ma-
yanın hamura yaptığı 
etkiyi yapıyor.
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HUKUKİ AÇIDAN
KORUMA, UYGULAMA VE

DENETİM BÜROLARI

Cüneyd ALTIPARMAK

K oruma meselesi ül-
kelerin, şehirlerinin 

değerlerini ortaya çıka-

rarak yarıştığı ve ekono-

mik girdiler elde ettiği bu 

çağda, iktisadi alan başta 

olmak üzere, çevre, tarih, 

kültürel miras konularını 

kapsamına almaktadır. Mi-

marlık, tarih, arkeoloji ve 

yönetim bilimleri ile bağlantılı görünse de, “koru-

ma” kavramının tüm alt yapısı hukuk metinlerin-

dedir. Kültürel mirasın, toplumların ortak hafızası 

olduğu açıktır. Bu miras, en kati biçimde hukuk 

eliyle yani onun getireceği kısıtlamaları, yasaklar, 

izinler ve denetim düzenlemeleri ile korunabilir ve 

yaşatılabilir. Mevzuattaki ufak bir değişiklik ile ko-

rumanın en zirve ilkelerine, bir yasal tanım yapıl-

mayarak da bu konudaki en zırva duruma ulaşmak 

mümkündür1. 

1 Ülkemizde “koruma” konusunun mevzuat bağlamında gelişi-
mi hakkında detaylı bilgi için bkz: KEJANLI, D.Türkan / AKIN, 
Can Tuncay / YILMAZ, Aysel Türkiye’de Koruma Yasalarının 
Tarihsel Gelişimi  Üzerine Bir İnceleme, Elektronik Sosyal Bi-
limler Dergisi  www.e-sosder.com  ISSN:1304-0278 Kış -2007 
C.6 S.19 (179-196) Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  www.e-
sosder.com  ISSN:1304-0278 Kış -2007 C.6 S.19 (179-196) 
(İnternet: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarin-
dex-1423879320.pdf , ET:13.04.2018) 

Kültür varlığımızın, ci-

simleşmiş en önemli eser-

leri taşınmaz kültür var-

lıklarıdır. Taşınmaz kültür 

varlıkları konusunda 

Türkiye’de birçok kurum 

yetkili kılınmıştır. Bunla-

rın başında, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı gelmekte-

dir. Bunun yanında, Milli 

Savunma Bakanlığının, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, İmar ve Şehircilik 

Bakanlığının, TOKİ’nin de yetkileri ve görevleri 

haizdir. Koruma görevinin ve izinlerinin toplandı-

ğı en yoğun yer başta da belirttiğimiz üzere Kültür 

ve Turizm Bakanlığıdır. Bakanlık, yurt içinde bu-

lunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkla-

rıyla ilgili görevlerin, bilimsel esaslara göre yürü-

tülmesini sağlamak üzere Koruma Yüksek Kurulu 

ve Bölge Kurullarını ihdas etmiştir. Bu bağlamda 

kültür varlıkları konusunda, temel ve ilk derece 

karar organı, koruma kurullarıdır. KUDEB’ler ise 

bu kurulların kararlarına göre işleri yürütüp de-

netlemek üzere ihdas edilmiş yapılardır. Bu yazı, 

KUDEB’lerin konumuna ilişkin bir hukuki değer-

lendirme olarak kaleme alınmıştır. Bazen, hukuk 

dışındaki bilimlerin, kavramlara yükledikleri ile 

bunların hukukçu birisinin bakışındaki noktaları 

“Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz. “Behçet Necatigil



27İDEAL HUKUK  

Akademik

“Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz. “Behçet Necatigil

farklılık arz edebilmektedir. Onun için, KUDEB’le-

rin hukuken statüsünü iyice ortaya koymak ve ar-

dından bu konudaki düşüncelerimizi paylaşmak 

istiyoruz. 

Kültür mevzuatına baktığımızda, “koruma” 

kavramının biçimlerinin ana esasları (çeşitleri) ola-

rak; muhafaza, bakım, onarım, 

restorasyon ve fonksiyon değiş-

tirme hususlarını görmekteyiz. 

Koruma ile muhafaza kavramı 

aynı anlamda düşünülebilir an-

cak, muhafaza; kültür varlık-

larının bulunduğu veya nak-

ledileceği yerde korunmasını 

olarak ele alınmıştır2. Bakım ise 

yapının sadece yaşamını sürdür-

mesini amaçlayan,  tasarımda, 

malzemede, strüktürde (yapısal 

durumunda) , mimari öğelerde 

(unsurlarında) değişiklik gerek-

tirmeyen çatı aktarımı,  oluk 

onarımı, boya-badana işleri ola-

rak ele alındığını görmekteyiz3. 

Onarım denince de karşımı-

za iki türü çıkmaktadır. Buna 

göre, onarım basit (yalın) ola-

bileceği gibi nitelikli (esaslı) de 

olabilecektir. Kanunda “onarım 

ve restorasyon” terkibi ile ifa-

de edilen durumdan, “onarım” 

deyiminden “basit onarımın”, 

restorasyondan ise “esaslı ona-

rımın” anlaşılması gerektiğini 

değerlendirmekteyiz. Buna göre, 

onarım (ya da müradifi olarak 

“basit onarım”) “Yapıların; ah-

şap, madeni, pişmiş toprak, taş 

vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğe-

lerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malze-

meyle değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, 

kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak 

özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini ifa-

2 Bkz: KVİY m.4/m
3 Bkz: KVİY m.4/b 

de edecektir4. Restorasyon (yani “yenileme” ya da 
“esaslı onarım”) da ise arz ettiğimiz üzere “esaslı 
bir biçimde” yapının onarılması söz konusu ola-
caktır. Restorasyon, “3R” diye kısaltılan, rölove, 
restorasyon ve restitüsyon isimli projelerin de is-
midir. Buna göre, restorasyon uygulama ve proje 

evrelerinden müteşekkildir. Burada 
uygulamada, mimarlar restorasyon 
dışındakiler için “çizim” ifadesini 
kullansa da, mevzuat açısından 3R 
aşamasının tümü “proje” olarak ta-
nım görmüştür. 

Fonksiyon değiştirme de ise, res-
torasyon bahsinden farklı olarak ya-
pının işlevinin/kullanım biçiminin 
değişmesi de önerilmektedir. Ye-
niden işlevlendirme de denilebilir. 
Restorasyon projesinin fonksiyon 
değiştirmeyi önermesi ile fonksiyon 
değiştirme meselesini birbirinden 
ayrı ele almak gerekir. Fonksiyon 
değişikliği özce; kültür varlıkları 
özelinde, yapıların estetik, sosyal 
ve kültürel değerlerini koruyarak, 
bu yapılarda kullanıcı gereksinim-
lerine cevap verecek şekilde, mekân 
konusundaki yeni ihtiyaçları yerine 
getirecek müdahaleleri, değişiklik-
leri ve tarza uygun eklemeleri ihtiva 
eden yeni kullanım olanaklarının 
ortaya çıkarılması olarak tanımla-
nabilir. Bu durum bazen bir resto-
rasyona ihtiyaç duyabilir, bazen ise 
duymaz. 

Bu koruma türleri kurullar ta-
rafından ele alınır. Kurul, bunları 
koruma amaçlı imar planları, imar 

mevzuatı, yüksek kurul ilkeleri ve kurul bölgesin-
deki yapıların esaslarına ilişkin olarak, mimari, 
planlama, sanat tarihi ve arkeolojik olarak tahlil 
eder ve projelere onay vererek idari bir işlem tesis 
eder. Kurul, yapının nasıl korunacağına ve koru-
manın nasıl olacağına karar vermektedir. Kurulun 

4 Bkz: KVİY m.4/c

Tadilat ve tamirat uygu-
laması tamamlandıktan 
sonra, yapılan uygulama-
lar KUDEB uzmanlarınca 
incelenir. Uygulama, izin 
belgesi doğrultusunda 
tamamlanmış ise onarım 
uygunluk belgesi düzen-
lenir. Yukarıda da bah-
settiğimiz üzere, tadilat 
ve tamirat kapsamında 
başlanılan uygulamalar-
da esaslı onarım gerek-
tiğinin tespit edilmesi 
halinde uygulama dur-
durulur ve konu belge-
leriyle birlikte koruma 
bölge kurulu müdürlüğü-
ne bildirilir. Yine koruma 
amaçlı imar planı bulun-
mayan sit alanlarında 
tadilat ve tamiratlar ve 
dışında tüm uygulamalar 
için koruma bölge kuru-
lundan izin alınması zo-
runludur.
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gündemine her koruma işi gelmez. Bunların bir 

kısmı, Belediyelerce değerlendirilip kurul kararı 

gerektirmeyen mahiyette ise izin verilerek uygula-

tılır, ancak niteliğe haiz ve girift ise bunu kurula 

sevk eder.

KUDEB, koruma uygulamalarının denetlendiği 

merkezlerinden birisidir. Koruma Kurullarının ka-

rarlarının takibini ve ruhsatlandırması KUDEB’le-

re aittir5. KUDEB, il özel idareleri,  büyükşehir be-

lediyeleri ve  Bakanlıkça izin verilen belediyeler 

bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve 

tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları 

yürütmek, denetimlerini yapmak üzere kurulan 

birimlerdir. Buna göre, il özel idarelerinde veya 

büyükşehirlerde mutlaka bulunması gereken KU-

DEB, diğer belediyelerde ise izin verilmesi halinde 

mümkündür. 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir olan 

illerde il özel idaresi olmayacaktır. Yine büyükşehir 

olmayan illerde ise, il özel idaresi mutlaka buluna-

cağı için, her ilde en az bir adet KUDEB buluna-

caktır. KUDEB’ler, il özel idarelerinde imar ile ilgili 

daire başkanlığı veya müdürlük, büyükşehir bele-

diyelerinde imar daire başkanlığı veya yeni kuru-

lacak daire başkanlığı, diğer belediyelerde ise imar 

müdürlüğü bünyesinde teşekkül eder. 

Taşınmaz kültür varlığına dair tadilat ve tami-

rat gerektiren uygulamalarda yapılacak müdaha-

leleri avan ölçeğin gerektirdiği nitelikte hazırlana-

5 KUDEB’lerin iş ve işlemlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün ne-
zaretindeki taşınmazlar için ayrıksı bir hal tanzim edilmiştir. Buna 
göre Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut 
vakıfların veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki taşınmaz kültür 
varlıklarının tadilat ve tamiratları özgün biçim ve malzemeye uy-
gun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılır.

cak rölöve projesinde belirtir. Bu proje ile yapının 

mevcut durumunun fotoğrafları ve uygulama rapo-

ru koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir. 

Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan 

sonra, yapılan uygulamalar uzmanlarca yerinde in-

celenir, uygulama öncesi belgelerle karşılaştırılarak 

yapılan uygulamanın düzeyi belirlenir. Hazırlanan 

uzman raporları ve diğer belgeler koruma bölge 

kurulu müdürlüğüne bildirilir. Tadilat ve tamirat 

kapsamında başlanılan uygulamalarda, esaslı ona-

rım gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama 

durdurulur ve konu belgeleri ile birlikte koruma 

bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir6. 

KUDEB’in verdiği tadilat ve tamirat izinleri, 

yıllıktır. Yerine getirilmeyen izin, yıl bitiminde ye-

nilenmek zorundadır. KUDEB, tescilli I. grup yapı-

ların7 tadilat ve  tamiratlarına  izin vermeden önce 

koruma bölge kurulundan bilimsel görüş alır. Tes-

cilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat 

gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleşti-

recek olan kişi ya da kuruluş mülkiyet durumu ile 

ilgili belge, yapının mevcut durumunun fotoğrafla-

rı ve yapacağı uygulamaya ilşkin açıklayıcı bilgiyi 

içeren başvurusunu KUDEB’e verir. Bu başvuru 

KUDEB’ in en az iki uzmanı tarafından incelenir. 

Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. 

İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi du-

rum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak 

uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin 

belgesi düzenlenir. Onarım türleri açısından, gö-

rev ve yetki değişeceği açıktır. Bunun için, yukar-

da koruma türleri açısından izah ettiğimiz onarım 

meselesinin iyice anlaşılması gerekir. Bir onarımın, 

basit mi nitelikli (esaslı) olduğuna KUDEB karar 

verecektir. Bunu ele alıp inceleyip, basit kapsamda 

kaldığını düşünürse iş ve işlemler kendisi tarafın-

dan izin verilerek başlatılacak ve denetim de bu 

kapsamda yapılacaktır. Buna göre, onarım; yapının 

6 KUDEBY m.15
7 I. Grup Yapılar: Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel or-

tak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve 
sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değer-
leriyle korunması gereken yapıları ifade eder.

 II. Grup Yapılar:  Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve yöre-
sel yaşam biçimini yansıtan korunması gerekli yapıları ifade eder. 
(Bkz. KUDEBY m.4) 

“Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir.” Konfüçyus
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ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da 
bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimle-
rine uygun olarak aynı malzemeyle değiştirilmesi, 
bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve 
malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uy-
gun olarak yenilenmesi şeklinde basit, veya bunları 
aşan nitelikte yani esaslı nitelik arz edebilir. Bunu 
ilk elden inceleyerek karar verecek olan yani ona-
rımın “nitelemesini” yapacak olan KUDEB’tir. Bu 
değerlendirmenin yapının, planın, alanın veya uy-
gulama yaklaşımına göre olması elzemdir. Örneğin 
sokak sağlıklaştırma işleri bir duvarın onarılması 
şeklinde olsa basit onarım, lakin tüm sokağı kap-
sar ise esaslı onarım olarak değerlendirilmesini 
gündeme getirecektir. Burada  “tadilat ve tamirat” 
kavramı üzerinde de durmak isteriz. Yapıların ya-
şamını sürdürmeyi amaçlayan iki tür hususu be-
lirmek isteriz. Buna göre birinci tür olarak, imar 
kanunu açısından“ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve 
dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşe-
me ile mimari öge olarak ve sanat tarihi açısından 
özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik  ve 
sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit 
aktarılması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce 
hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek 
taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri”, ikinci 

tür olarak da birinci türde “belirtilen müdahaleler 
sırasında yapıdaki  ahşap, madeni, pişmiş toprak, 
taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari 
öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı mal-
zeme ile değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, 
kaplamaların, renk ve malzeme uyumu  sağlanarak 
özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi” tadat 
olunmuştur. Esaslı onarım ise, yukarda değindiği-
miz üzere tadilat ve tamirat dışında kalan ve bilim-
sel esaslara göre hazırlanmış rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerine dayalı uygulamalarıdır. 

Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan 
sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca 
incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda 
tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi dü-
zenlenir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, tadilat 
ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda 
esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde 

uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte 

koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Yine 

koruma amaçlı imar planı bulunmayan sit alanla-

rında tadilat ve tamiratlar ve dışında tüm uygula-

malar için koruma bölge kurulundan izin alınması 

zorunludur. Taşınmaz kültür varlığı parseline biti-

şik parsellerde ve koruma alanları ve sit alanların-

da yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı 

bulunan tescilsiz yapılardaki tadilat ve tamiratlar-

da KUDEB denetimi ile gerçekleştirilir. Ayrıca, ko-

ruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rö-

löve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı 

uygulamalar KUDEB tarafından koruma bölge ku-

rulu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz kültür var-

lıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili 

uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke ka-

rarları ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri 

dikkate alınarak yürütülür.  

KUDEB’lerde mimarlık, şehir planlama, mü-

hendislik, sanat tarihi ve arkeoloji meslek alanla-

rında uzmanlaşmış kişiler  görev alacaktır. Uz-

manların nitelikleri ve sayıları, KUDEB’in görev 

alanındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 

niteliği ve yoğunluğu göz önüne alınarak belirlene-

cektir. Şehir planlama meslek alanından gelen uz-

manın korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalış-

KUDEB, koruma uygulamalarının de-

netlendiği merkezlerinden birisidir. Ko-

ruma Kurullarının kararlarının takibini 

ve ruhsatlandırması KUDEB’lere ait-

tir. KUDEB, il özel idareleri,  büyükşe-

hir belediyeleri ve  Bakanlıkça izin veri-

len belediyeler bünyesinde, korunması 

gerekli taşınmaz kültür ve tabiat var-

lıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları 

yürütmek, denetimlerini yapmak üzere 

kurulan birimlerdir.
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malarında görev almış olması tercih edilir. Mühen-

dislik meslek alanlarından gelen uzmanın ise ön-

celikli olarak inşaat mühendisi olması tercih edilir. 

Mimarlar için, mimarlık meslek alanından gelen 

uzmanlardan en az birinin şu niteliklerden birine 

sahip olması gerekmektedir: Üniversitelerin Resto-

rasyon Lisansüstü Programlarından mezun olmak, 

üniversitelerin Restorasyon Lisansüstü Program-

larında en az üç yıl öğretim elemanı olarak görev 

yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarında taşınmaz 

kültür varlıklarının korunması alanında en az üç 

yıl çalışmış olmak, taşınmaz kültür varlıklarının 

onarımı konularında serbest meslek mensubu ola-

rak en az beş yıl çalışmış olmak.Bu şarta haiz per-

sonel olmadan KUDEB kurulamaz, muhtemel bir 

eksilmede ise KUDEB’in yetkileri ilgili koruma ku-

ruluna otomatikman geçer. Koruma, uygulama ve 

denetim bürolarının görevleri ise şunlardır: 1.Ön 

izin belgesi düzenlemek, 2.Onarım ve kullanım 

uygunluk belgesi düzenlemek 3. Tadilat ve tami-

ratları denetlemek, 4. Koruma bölge kuruluna 

bildirmek, 5.Koruma kurulu onayı almış işleri 

takip etmek, 6. Taşınmaz maliklerine yardım 

etmek, 7. Kültür varlıklarının korunmasına yö-

nelik çalışmalar yapmak, 8. Gerekli hallerde suç 

duyurusunda bulunmak

KUDEB, koruma için önemli bir birimdir. Bir 
taşınmaz kültür varlığına müdahale ile ilk muha-
tap olan veya bu konudaki bir tadilat talebini ilk 
önce ele alan ve gerekli gördüğünde Koruma Ku-
ruluna sevk eden departman KUDEB’dir. Görevleri 
itibarıyla önemli bir alanı kapsayan KUDEB’lerin 
iş ve işlemleri idaridir. Bu durum uyuşmazlık mah-
kemesi kararıyla sabit kılınmıştır. Anayasa Mahke-
mesinin kararındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
21. maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan 
tadilat ve tamiratların, özgün biçim ve malzemeye 
uygun olarak, bünyesinde KUDEB kurulmuş idare-
lerin izin ve denetimi ile yapılacağı, bunların dışın-
daki her türlü inşaî ve fiziki müdahalenin koruma 
bölge kurulunun izni ile yapılacağı belirtilmiş, do-
kuzuncu fıkrasında da koruma amaçlı imar plânı 
onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlı-
ğının bulunduğu parseller dışındaki inşaî ve fiziki 
müdahalelerin, koruma amaçlı imar plânı hüküm-
leri doğrultusunda, bünyesinde KUDEB kurulmuş 
idarelerin izin ve denetimi ile yapılacağı kural altı-
na alınmıştır. Anılan kurallara göre, sit alanı ola-
rak tescil edilmiş ancak henüz koruma amaçlı imar 
planı onaylanmamış bir alanda, gerek taşınmaz 
kültür varlığında gerekse de taşınmaz kültür varlı-
ğının bulunduğu parsel dışında yapılacak her türlü 
inşaî ve fiziki müdahale için koruma bölge kuru-
lundan izin alınması gerekmekte iken, koruma 
amaçlı imar planının yapılmış olması durumunda 
taşınmaz kültür varlığının bulunduğu parsel dışın-
daki inşaî ve fiziki müdahalelere izin verme yetkisi 
bünyesinde KUDEB kurulan idarelere geçmekte-
dir, şeklideki vurgu, KUDEB’in fonksiyonuna dair 
önemli bir tespittir. Yargıtay Ceza Dairelerinin bir 
çok kararında8, KUDEB’in izni olmadan girişilen 
eylemlerin suç oluşturacağına dikkat ve vurgu ya-
pıldığını gözlemlemekteyiz. Korum kurulları önle-
rine gelen iş ve meseleleri incelere ve karara bağlar, 
bu bağlamda KUDEB’ler daha icrai nitelikte görev 

8 Y.12.CD. E. 2016/8159 K. 2017/920 T. 9.2.2017, E. 2016/2318 
K. 2016/4903 T. 24.3.2016, E. 2014/23124 K. 2016/849 T. 
21.1.2016, E. 2014/18288 K. 2015/17815 T. 12.11.2015, E. 
2015/11 K. 2015/15871 T. 20.10.2015

Bir taşınmazın, imar mevzuatı bağla-
mında belediyenin (mevzuatının) ön-
gördüğü hususlara tabi olduğu açıktır. 
Konu kültür varlığı olunca, bu sürecin 
içine kurullar ve KUDEB girmektedir. 
Ancak, yukarda izah ettiğimiz üzere, 
kültür mevzuatındaki restorasyon, ona-
rım, tamirat, tadilat ve benzeri kavram-
ların, mahiyeti birbirine yakın biçimde 
ve iç içe düzenlenmiştir. Kavramların 
bazılarının ise, içinin uygulama ile dol-
durulduğu hatta kapsam dışına alınmak 
için bazı eklemeler/çıkarmalar ile ay-
rıştırıldığı da görülmektedir. 

“Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.” Lev Tolstoy.
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yapmakta ve bu şekilde iş ve işlemler yürütmekte-
dir. 

Bir taşınmazın, imar mevzuatı bağlamında be-
lediyenin (mevzuatının) öngördüğü hususlara tabi 
olduğu açıktır. Konu kültür varlığı olunca, bu sü-
recin içine kurullar ve KUDEB girmektedir. Ancak, 
yukarda izah ettiğimiz üzere, kültür mevzuatında-
ki restorasyon, onarım, tamirat, tadilat ve benzeri 
kavramların, mahiyeti birbirine yakın biçimde ve 
iç içe düzenlenmiştir. Kavramların bazılarının ise, 
içinin uygulama ile doldurulduğu hatta kapsam 
dışına alınmak için bazı eklemeler/çıkarmalar ile 
ayrıştırıldığı da görülmektedir. Öncelikle başvuru, 
değerlendirme, projelendirme, uygulama ve dene-
tim evrelerine bölünmüş bir koruma mevzuatının 
oluşturulması şarttır. Birçok konuyu ayrı mevzu-
at (alt metinlerinde, örneğin yönetmelik, yönerge 
vs) metinlerinde düzenlemek yerine belirttiğimiz 
tasnifle tek bir çatıda toplamak ve görev ile ilgili 
birimi/kurumu tanımlamak bir gerekliliktir. Zira, 
kurullara sevk konusunda “teamüller/ilkeler” yeri-
ni artık kurallar almalıdır. Zira korumanın geçmişi 
artık bize özgü “chek-list” oluşturacak düzeye gel-
miştir. 

Bir başka sorun, (ülkemizin tipik sorunu) mev-
zuat tanımlarında verilen görevlere yetecek kadar 
kadro ve vasıftaki elemanın olmayışıdır. Tabe-
la olarak var olmasına karşın, içerik olarak eksik 
KUDEB’ler ile belirtilen denetim işleri yürütüle-
cektir. Buna ilaveten, proje onayı veren kurulun 
denetimini de yapması yolunun seçilmesi gerekir. 
Zira, proje değerlendirilmesi için teşekkül eden ku-
rulun, uygulama konusundaki hassasiyeti, projeyi 
salt uygulamakla sorumlu KUDEB çalışanında ev-
ladır. Buna göre, proje konusunda raportörlerin gö-
revlerini, pekala KUDEB görevlileri yapabilir ancak 
her iki cihetten de kurul sorumlu hale getirilmeli-
dir. Bu siyasi durumdaki etkiye açık KUDEB’lere 
de rahat bir nefer aldıracaktır. Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve De-
netimine dair Yönetmeliğindeki (m.10), “koruma 
bölge kurullarınca değerlendirilmesi gerekli pro-
jeler, öncelikle ilgili imar yönetmeliğine uygunlu-
ğu açısından ilgili idarece incelenerek görüşleriyle 

birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gön-
derilir” ifadesine istinaden yapılanların önüne bir 
set çekilmelidir. Bu ifade hukuk tekniği açısından 
doğru olmadığı gibi, uygulamaya yansıması “torba” 
bir mahiyet arz edip, keyfiliğe kapı aralamaktadır. 
Ülkemizde denetim paradigmasının yerli yerine 
oturması, kültür varlıklarının korunması konu-
sunda hayati bir önem arz eder. Bu konuda yapısal 
bir dönüşüm şarttır. 
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G azeteci Cemal KAŞIKÇI’nın 
Suudi Arabistan’ın İstan-

bul’daki Başkonsolosluğunda 

kayboluşu hem siyasi hem de 

hukuki yönleri olan bir sorun 

haline dönüştü ve dönüşme-

ye de devam etmektedir. Bu 

yazıda Başkonsoluslukların 

imtiyaz ve muafiyetleri ile ola-

yın hukuki yönü ve ihtimal 

dahilindeki bazı sonuçları ta-

rihsel süreç içersinde ele alı-

nacaktır. Bilindiği üzere olay; 

Cemal KAŞIKÇI ‘nın bazı işlemler yapmak üzere 

28.09.2018 tarihinde Suudi Arabistan’ın İstanbul 

Başkonsolosluğu’na başvurması ile başlıyor, ancak 

konsolosluk yetkilileri istediği evrakın hazırlan-

ması için kendisine 02.10.2018 tarihinde randevu 

vermesi ile devam ediyor. Akabinde randevu gü-

nünde konsolosluğa giren KAŞIKÇI’dan o günden 

bu yana haber alınamamıştı. Kaşıkçı’nın kaçırıl-

dığı, öldürüldüğü veya işkenceye tabi tutulduğu 

yönünde iddialar vardı. KAŞIKÇI’nın konsolosluğa 

girişine ilişkin görüntülerin tespit edilmesi ancak 

çıkış görüntülerinin olmaması, Suudi Arabistan-İs-

tanbul arası yaşanan hava trafiği ve bu süreçte kısa 

süreliğine Türkiye’de kalıp ayrılan Suudi görevliler 

şüpheleri artırmıştı. Ayrıca konuyla ilgili her gün 

Türk basını ve yabancı basına önemli bilgiler yan-

sımış ve hatta yansımaya 
da devam etmektedir.

Olayla ilgili 02.10.2018 
tarihinde İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı tara-
fından soruşturma baş-
latılmış olup soruşturma 
halen devam etmektedir. 
Soruşturma kapsamında 
konsolosluğun aranması 
talebi Suudi makamlarınca 
onaylandı ve arama yapıl-
mış olup bir takım bulgular 

da bulunduğu belirtilmiştir. Soruşturma derinleşe-
rek devam ediyor. Söz konusu olay Türk toprak-
ları içinde ancak Suudi konsolosluğunda meydana 
geldiği için konuya hem iç hukuk hem de ulusla-
rarası hukuk bakımından yaklaşılması gerekir. 
Bilindiği üzere, KAŞIKÇI hakkında Suudi 
Arabistan’da bir soruşturma olmadığı gibi hakkın-
da yakalama kararı da yoktur. Yani KAŞIKÇI iadesi 
istenen bir suçlu değildir. Türk güvenlik birimleri-
nin bazı yabancı ülkelerde yaptıkları operasyonlar 
ve bu operasyonlar sonucu aranan bazı kişilerin 
Türkiye’ye getirilmesi o ülkelerin yetkililerinin 
onayıyla ve bazen de ortak olarak yürütülmüştür. 
Yani Türkiye başka bir ülkenin topraklarında o ül-
kenin egemenliğini ihlal ederek operasyonlar yap-
mamıştır.

DEVLETLER ARASINDA MÜNASEBAT
ELÇİLERDEKİ (KONSOLOSLARDAKİ) DİPLOMASİ 

İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİ

Av.Mustafa İZMİRLİ

“İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.” Lev Tolstoy
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YETKİ TÜRK YARGISINDADIR 

Olayla ilgili ortaya atılan iddialar KAŞIKÇI’nın 
zorla alıkonulduğu, kaçırıldığı, işkence gördüğü ve 
öldürüldüğü şeklindedir. Söz konusu fiiller Türk 
Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenen çok sayıda 
suça sebebiyet verir ve savcılık bu iddiaları haber 
alır almaz soruşturmaya başlamakla görevlidir. 
Yargı yetkisini kullanmak devletin egemenliğinin 
bir ifadesidir. Buna göre devletin hukuki uyuş-
mazlıkları çözmesi, daha da önemlisi suçluları 
yargılayıp ceza vermesi ve ce-
zalarını infaz etmesi egemenli-
ğinin temel göstergelerindendir. 
Devletin bu egemenliğine dayalı 
yargı yetkisinin alanı ise esasen 
kendi topraklarıdır. TCK’ya göre 
“Türkiye’de işlenen suçlar hak-
kında Türk Kanunları uygula-
nır” (m.8). Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarında işlenen suçlarla 
ilgili yargılama yetkisi -suçlu ve/
veya mağdur yabancı olsa dahi- 
Türk mahkemelerine aittir.

Konsolosluk binası Suudi 
Arabistan’ın toprağı kabul edil-
diği için suç Türkiye toprak-
larında işlenmemiştir denilse 
dahi suçun Türkiye’nin zararına 
işlenmiş olması Türk mahke-
melerini yetkili kılar. “Yabancı 
tarafından işlenen suç” başlık-
lı TCK’nın 12. maddesine göre 
“Bir yabancı, 13’üncü maddede 
yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşa-
ğı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir 
suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği 
ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk 
kanunlarına göre cezalandırılır.” Bu hüküm de Ka-
şıkçı olayında Türk mahkemelerine yargılama yet-
kisi tanımaktadır.

İddia konusu fiillerin konsolosluk binasında 
gerçekleştirilmesi ve uluslararası hukuk açısın-
dan konsolosluk binalarının o ülkenin toprağı 

kabul edilmesi soruşturma makamlarını sınırlan-

dırmaktadır. Konuyla ilgili 1963 tarihli Konsolos-

luk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 31. 

maddesine göre konsolosluk binalarının dokunul-

mazlıkları vardır. Nitekim Kaşıkçı olayında Suudi 

makamları izin verdiği için Konsolosluk binasında 

arama yapılacaktır. Aynı sözleşmenin 41. madde-

sine göre konsolosun veya konsolosluk memurla-

rının ağır bir suç halinde ve yetkili adli makamın 

kararıyla tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları 

mümkündür. Ancak bu madde-

ye göre bir adli işlem yapılabilme-

si için konsolosluk çalışanlarını 

suçlamaya imkan tanıyacak somut 

delillere erişmiş olmak gerekiyor. 

Sözleşmenin 43. maddesi görev ile 

ilgili suçlamalar için istisna getir-

se de Kaşıkçı olayı bu maddenin 

kapsamına girmemektedir. Mad-

deye göre “Konsolosluk memurları 

ve konsolosluk hizmetlileri, resmi 

görevlerinin yerine getirilmesi sı-

rasında işledikleri fiillerden dolayı 

kabul eden devletin adli ve idari 

makamlarının yargısına tabi de-

ğildirler.” Bir insanın kaçırılması 

veya öldürülmesi resmi görevin 

yerine getirilmesi olarak kabul edi-

lemeyeceği için Suudi şüpheliler 

bu hükümden yararlanamaz. Gö-

rüldüğü üzere uluslararası hukuk 

açısından konsolosluklara ilişkin 

dokunulmazlık büyükelçilikle-

re nazaran daha zayıf olsa da mevcut olayda çe-

şitli hukuki engeller ve fiili zorluklar söz konusu. 

Bütün bu verilere göre Cemal KAŞIKÇI’nın kaybo-

luşu ve başına gelenler doğrudan Türkiye’nin ege-

menliği ve güvenilirliğiyle ilgili bir olaydır ve bu 

olay Türk yargısının yetki alanındadır diyebiliriz. 

Bu sebeple -çeşitli hukuki sınırlamalara rağmen- 

Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası hukuk ve 

diplomatik teamüller çerçevesinde bu olayı aydın-

latmak ve sorumluları yargı önüne çıkarmak konu-

sunda yetkilidir.

Cemal KAŞIKÇI’nın kay-
boluşu ve başına gelen-
ler doğrudan Türkiye’nin 
egemenliği ve güvenilir-
liğiyle ilgili bir olaydır ve 
bu olay Türk yargısının 
yetki alanındadır diyebi-
liriz. Bu sebeple -çeşitli 
hukuki sınırlamalara rağ-
men- Türkiye Cumhuri-
yeti devleti uluslararası 
hukuk ve diplomatik te-
amüller çerçevesinde 
bu olayı aydınlatmak ve 
sorumluları yargı önü-
ne çıkarmak konusunda 
yetkilidir.
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Buraya kadar gündemimizde yer tutan ve tut-

maya da devam edecek olan KAŞIKÇI olayı ile il-

gili kısa bir değerlendirme yapmayı uygun gördük. 

Aşağıda ise gerçekte konsoloslukların imtiyaz ve 

muafiyetlerine nasıl sahip olduklarını, tarihsel sü-

reçteki konumunu çeşitli örneklerle ve bu doğrul-

tuda Türk yargı yetkisini anlatmaya çalışacağız. Bu 

çalışmada faydalandığımız ve osmanlıca tercüme-

sini yaptığımız Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı ve 

Hukuku Düvel Profesörü M.Cemil’in 1934 yılında 

Ankara Hukuk Fakültesi Neşriyatı tarafından çı-

kartılan “Hukuku Düvel” adlı kitabı referans ola-

rak kullandığımızı belirtmek isteriz.

1. İMTİYAZ ESKİDİR

Eski bir atasözümüzdür: Elçiye zeval olmaz 

(Elçi, el sözünden alınmış olsa gerektir. El’in en 

eski manası sulhtur. Bu itibarla elçi sulhçu mana-

sınadır. Vefik Paşaya göre elçi eletmek’ten gönde-

rilmiş manasınadır ki tam envoye mukabili olur). 

Eski Türk kabilelerinde bu, elçiye ölüm yok sure-

tinde söylenmektedir.Bundan ata sözünün çok eski 

olduğu anlaşılmaktadır. Tarihte en eski zamanlar-

dan beri Türklerin buna riayet ettiklerini gösteri-

yor. Bundan Türklerin yabancı ellerle harp ve sulh 

münasebetlerinde ne yüce düşünceli olduğu da 

anlaşılıyor. Yüce düşünce bunu icap ettirir. Çünkü 

söyleyen elçi değil onu gönderendir. Eğer söylenen 

söz işe gelmiyor veya hoşa gitmiyor ise cevap veri-

lir, veya sözü asıl söyleyenden hesabı aranır. Vası-

ta olarak sözü söyleyene kızmak, söylediği sözün 

cezasını ona vermeye kalkışmak sevmediği plak 

çaldığından dolayı bugün gramofonu parçalamıya 

benzer.

Eski milletler arasında Türklerin bunu en evvel 

duymuş ve söylemiş olmaları ile iddia edilebilir ki, 

bugünün beynelmilel yüksek telakkilerinden olan 

diplomasi imtiyaz ve muafiyetleri, Türklerden dün-

yaya yayılmıştır. Binkerşok’ub elçiye zeval olmaz 

sözünün karşılığı olarak kullandığı ne impediatur 

legatio şüphesiz ki bizim dilimizden alınmıştır, ve 

çok sonra formüle edilmiştir.

Eski devirlerde ve eski cemiyetlerde elçilere bu 

ilişilmemek o kadar yayıldı ki bunu ifade etmek 

için: “Tarihler, elçinin hemen kutsi mahiyette olan 

masunluğuna saygı göstermiyecek kadar vahşi bir 

millet bulunduğunu kaydetmemektedirler” dendi 

(Prekop). Vahşiler de düşman elçilerini sayarlar. 

Hukuku düvel telakkisi olmayan devirlerde ve 

cemiyetlerde bunun değişmez bir kaide olarak tu-

tulması hem kutsi sanılmasından hem en iptidai 

mantıka uymasındandır. Hefter diyor ki “elçinin 

masuniyetine tecavüz bütün eski çağlarda tam 

haklı bir harp sebebi sayılır idi. Amman kralı Ha-

nun, Davudun elçisinin sakalını kestiği ve elbise-

lerini yırttığı için Davut onun memleketini istila 

etti. Surlular İskenderin elçilerini öldürdükleri için 

İskender Sur şehrini kuşattı ve bütün ahalisini öl-

dürdü. Plütark İllirye elçilerinin Perse tarafından 

tevkif edilmiş olmasını meş’um diye vasıflıyor.”

Eski Yunan ve Romada elçilere ilişilmemek ve 

elçiye hürmet edilmek telakkisi çok inkişaf etmiş 

idi. Çiçeronun şu cümlesi meşhurdur : “Elçi yalnız 

müttefikler için değil düşmanın ateşi arasında da 

masun olmalıdır”. Hatta Romada, bir yabancı dev-

let elçisine karşı suç yapan kimse, sıfatı ne olursa 

olsun, elçisinin şahsında tecavüze uğramış olan 

devlete intikam almak üzere teslim olunurdu. Bü-

tün eski devirlerde elçi ALLAH’ın sıyanetinde sayı-

lır ve ona ilişmekten korkulurdu. Zaten dinler de 

elçilerin mukaddesliğini telkin ediyorlardı.

Eski, orta ve yeni çağların kaba veya yumuşak, 

zorlu veya hileli bütün beynelmilel münasebetle-

rinde yer tutan bu, elçiye saygı zaptedilmemiş bir 

infial ve tehevvür uğrunda belki bazen sarsılmıştır, 

belki öldürülen, hapsolunan, hakaret gören elçiler 

olmuştur. Bununla beraber her nerede elçiye böyle 

bir tecavüz yapılmış ise herkesce kötü görülmüştür, 

ve yapanın itibarı zedelenmiştir. Bundan şu netice 

çıkar : Elçiye ilişmemek, hürmet etmek kaidedir. 

Elçinin masunluğunu ihlal etmek istisnadır. Hem 

bu istisna, insanlığın binlerce sene süren kanlı ta-

rihinde, kaideyi bozacak değil kuvvetlendirecek, 

teyit edecek kadar azdır, sayılıdır.

“İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruştadır.”  Lev Tolstoy
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2. İMTİYAZIN SEBEBİ

Milletler arasındaki münasebetlerde hadiselerin 
tabii ve zaruri neticesi olarak kökleşmiş olan elçi 
imtiyazları, yalnız uzun bir tarihin verimi değildir; 
akıl ve mantıka da uygundur. Bunu müellifler ki-
taplarında çeşit çeşit suretlerde ifade eylemişlerdir. 
Bunları şu yolda toplayabiliriz : Elçilik imtiyazı; a) 
işi gereği gibi görebilme şartıdır. b) İstiklal icabıdır. 
c) Devletlerce zımni bir karşılıklı feragat neticesi-
dir. d) Milletlerin şeref ve haysiyeti muktezasıdır. e) 
Elçinin mukaddes sayılması neticesidir. f) Beynel-
milel nezaket icabıdır. g) Yurttan dışlık (hariç – ez 
memleketlik) neticesidir.

1) İmtiyaz, elçinin işini gereği gibi görebilmesi-
nin şartıdır. Elçi, devlet yanında, devleti temsil ede-
cektir. Devletinin iddialarını menfatlerini ve hakla-
rını müdafaa ve temin eyleyecektir. Bu vazife kolay 
değildir. İki devlet arasında bir harbin felaketlerine 
nihayet vermek veya ondan daha az ehemmiyetli 
olmayan sulhü korumak gibi itinalı bir vazifeyi 
üzerine almış olan elçi, harbin devamında veya iki 
devlet arasındaki iyi münasebetleri bozmakta men-
faati olanların hile ve düzenlerine maruz olabilir. 
Bundan başka her memlekette yabancılar aleyhin-
de ve hele, gönderildikleri memleket zararına ça-
lışmak için satılmış kimseler diye telakki olunan 
elçilik memurları aleyhinde bulunan kimseler var-
dır. Bunların tam bir emniyet ve şahsi hürriyet ol-
maksızın vazifelerini iyi yapabilmeleri zordur. İnti-
kam almak için her vakit bunlar aleyhlerine takibat 
yaptırılabilir (Pineyraferrera).

Bir devletin harp edeceği bir devletle ilanı harp-
ten birkaç gün evvelki münasebetleri elbette tatlı 

değildir. Harp arifesinde bir elçi acı sözler söyle-
meğe memur edilmiş olabilir. Elçi bunu söylemek-
ten zarar göreceğini düşünür ise belki söyleyemez. 
Vaktiyle Makedonya kralı Atina elçisini ölüm ile 
tehdit eylemişti. Elçi kendisinin zaten fani olduğu, 
fakat öldürülürse, memleketinin kendisine ölmez 
bir abide dikeceği cevabını erdi. Hayatını vatanı ve 
milleti uğrunda böyle hiçe saymak, ölüm tehlikesi-
ni göze alarak vazifesini gereği gibi yapmak büyük 
bir şereftir. Ancak, herkesten bu nisbette fedakar-
lık beklenemez. Bir elçi bir ölüm tehdit ve tehlikesi 
karşısında aldığı emri gereği gibi yapmakta tered-
düde düşebilir. Kendisine bir tehdit ve tehlike, bir 
zarar korkusu gelmemelidir ki elçi vazifesini devle-
tinin istediği yolda yapabilsin.

Foşil Monteskiyöden şu sözleri nakleder : “Hu-
kuku düvel hükümdarların birbirine elçi gönder-
melerini icap etmiştir. Eşyanın tabiatı icap eder ki 
bu elçiler, yanına gönderildikleri hükümdarın ken-
dilerine ve mahkemelerine tabi olmasınlar. Onlar 
kendilerini gönderen hükümdarın sözünü söyler-
ler; bu sözler ise serbest olmalıdır ve hiçbir şey elçi-
yi hareketten alıkoymamalıdır. Elçilerin söyledik-
leri sözler çok defa hoşa gitmeyebilir. Çünkü onlar 
müstakil bir zat namına söz söylerler. Eğer suçtan 
dolayı cezalandırılmaları caiz olsaydı, onlara nice 
ağır suçlar isnat olunur, eğer borçtan dolayı tevkif 
olunmaları kabil olsaydı onlara nice borçlar yük-
letilirdi…”

Hükümdar yerine devlet tabirini koyarak, Mon-
teskiyönün mantıkını, bugün için de doğru bulma-
mak kabil değildir.

Elçilerin imtiyazını haklı göstermek için en 
kuvvetli ve doğru, müelliflerce en çok iltizam olu-
nan mütalaa budur; yani elçinin işini gereği gibi 
ve istiklal ile görebilmesidir. Bu suretle imtiyaz ve 
muafiyet vazifenin zaruretlerine irca olunuyor.

İtalyan müellifinden Rokonun, dediği gibi “dip-
lomasi vazifesinin mahiyeti, bu vazifeyi görenlerin, 
gördükleri devlet mahkemelerine tabi olamama-
larını iktiza ettirir. Vazifeleri ile bulundukları yer 
mahkemelerine tabi olma bir araya gelir şey değil-
dir.
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2) İmtiyazı istiklal ile izah edenlere göre devletin 

istiklali anı temsil edenin de istiklalini icapeder. 

İstiklali itibariyle devlet diğer bir devletin hüküm 

ve tesiri altında bulunamaz; dengin denge hükmü 

yoktur – par in parem nom habet imperium – ka-

idesi bunu icap ed er; elçi de devletini temsil etti-

ğine göre kendisine bulunduğu yerde ilişilememesi 

lazım gelir. Elçiye ilişmek onun temsil ettiği devle-

tin istiklalini ihlal etmek demektir.

3) İmtiyazı karşılıklı vazgeçme ile izah edenlere 

göre, sanki elçi kabul eden devlet, kendi elçileri için 

aynı imtiyazları elde etmek ve bu suretle onların 

vazifelerini istiklal ile ve gereği gibi görebilmelerini 

temin eylemek maksadı ile elçiler üzerinde haki-

miyetini kullanmaktan vaz geçmiştir. Bu vaz geçiş 

karşılıklıdır ve bu suretle elçi gönderen devletle 

kabul eden devlet arasında sanki zımni bir muka-

vele yapılmıştır. Hakim Marşalın bir hükmünde 

“muafiyet, hatta elçinin nezdine gönderildiği devlet 

hükümetince verilmiştir”, sözü ile kastedilen şey 
budur.

Karşılıklı vaz geçmeden bir devlet dönebilir ve 
bu halde imtiyazların hukuki mesnedi kalmaz, 
diye hatıra gelmemelidir. Bütün devletlerin karşı-
lıklı vaz geçmeleriyle umumi bir adet halini almış 
olunca vaz geçme mümkün değildir. Bu mesele hu-
kuku düvelin esasına taalluk eder. Zaten, elçilere 
ait imtiyazın adetle kuruluşunu izah eden bu karşı-
lıklı vaz geçme, imtiyazın esasını ve sebebini değil 
ona riayetin sadece lüzumunu yine hukuku düvel 
esasile anlatmaktadır.

4) Milletlerin şeref ve haysiyeti kendi mümessille-
rine karşı masuniyeti ve muafiyeti temin etmiştir. 
Her millet, kendini yabancı ellerde temsil edenler 
hakkında yapılacak muameleye karşı çok hassastır. 
Mümessillerinin tevkif edilmesi, muhakeme olun-
ması milletleri çok yaralar ve milli haysiyete doku-
nur. Bunun neticesi iki memleket arasında müna-
sebetlerin kesilmesine varır; bu, suç yapan elçiyi 
cezalandıramamaktan bin kere daha kötüdür.

Bununla beraber haklı bir karar ile bir mille-
tin haysiyeti neden ihlal edilmiş olsun? Kanunun 
kestiği parmak acımaz. Bu itibarla bunda imtiyazı 
haklı gösterebilecek bir kuvvet yoktur.

5) Elçi mukaddestir; dinler elçilere hürmeti telkin 
etmişlerdir. En eski adetler elçileri ALLAH’ın hima-
yesinde göstermiştir. İnsanlar elçilere ilişmekten 
ALLAH’ın korkusu ile çekinmişlerdir. Bugün bu 
iddianın tutar yeri yoktur. Devlet reisleri mukaddes 
değildir ki onları temsil edenler mukaddes sayıl-
sın. Hükümdarların mukaddes sayıldığı devirler-
den çok uzaktayız. Halk idarelerinde böyle bir şeyi 
ağza almak bile halkın hakkına saygısızlık olur.

6) Beynelmilel nezakette iyi bir izah değildir. Bir 
taraftan nezaket ivabı olan hareketler, gemilerin 
birbirini selamlaması gibi, yapılıp yapılmaması bir 
devletin takdirine bağlı olan ve yapılmaması ancak 
mukabeleyi icap ettiren muamelelerdir. Elçilerin 
imtiyazları böyle değildir. Ve yapılmamaları huku-
kun ihlali demek olan ve bu itibarla tamir ve telafi 
icabettiren bir muameledir. Diğer taraftan nezaket, 
elçinin bulunduğu devlet hakimiyetini diplomasi 

Teşkilatı esasiye rejimi yerli ve yaban-
cı her ferde ev masuniyeti tanımıştır. 
Herkesin evi taarruzdan masundur. 
Hürriyetin bu, en tabii bir neticesidir. 
Bununla beraber ferde kanun ile tanı-
nan ev masuniyeti yine kanunun hükmü 
ile mukayyettir. Kanunun tayin ettiği 
şekillerde ve hallerde eve girilebilir. 
Elçinin evine kanunun tayin ettiği hal-
lerde ve şekillerde de girilememesi 
lazımdır ki elçi, vazifesini gereği gibi 
görebilsin. İmdi, kanunların tayin etti-
ği hallerde dahi elçilik evine girilemez, 
orada tahkikat yapılamaz, taharriyatta 
bulunulamaz, bir haciz icra, bir tereke 
tahrir edilemez. Elçilik evinde bir adam 
diğerini öldürse, bir suçlu elçilik evine 
kaçsa suçluyu tutmak ve almak için de 
girilemez. Meğer ki elçi kendi istesin 
veya müsaade etsin.
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‘’Halbuki insan doğduğu günden itibaren mağluptur, şefkate muhtaçtır.’’ (Ahmet Hamdi Tanpınar)

memurlarına karşı hareketten mene elverişli değil-
dir. Devletin kanunları, mahkemeleri ancak üstün 
bir hukuk ile faaliyetten durur. Nezaket icabı ha-
kim kanunu tatbik etmezlik edemez.

7) Yurttan dışlık (hariç ez memleketlik), eski mü-
elliflerden bir çoğunun elçilerin imtiyazını haklı 
göstermek için ortaya sürdükleri bu faraziye, dip-
lomasi memurunun bulunduğu memlekette bu-
lunmuyor farzolunmasından dolayı orada tevkif ve 
muhakeme olunamaması demektir. Bu faraziyeyi 
en evvel ortaya koymuş olan hukuku düvelin ba-
bası Groçyustur.

Groçyus diyor ki: “Madem ki hukuku düvele 
göre elçi bir faraziye ile hükümdarının zatını temsil 
etmektedir, benzer bir nazariye ile de, vazife gör-
düğü devletin ülkesi dışında sayılır; elçi olarak bu-
lunduğu memleketin medeni kanunlarına riayete 
mecbur olmadığı işler bundan çıkar”. Depanyenin 
anlattığı gibi Groçyus bu faraziyeyi yalnız izah için 
ileri sürmüştü. Onun halefleridir ki buna, diplo-
masi memurlarının imtiyaz ve muafiyetlerinin akli 
temeli mahiyetini verdiler ve ondan mantıki netice-
ler çıkardılar. Bu tabir o kadar yayıldı ki müellifle-
rin hemen hepsi onu kullandılar.

Mesela Martense göre: “Müspet hukuku düvel 
ve başlıca Avrupa devletlerinin hukuku düveli bu 
yurttan dışlık telakkisini o kadar yaymıştır ki bu-
nun hükmünce elçi, şahsı itibarile de, maiyeti efra-
dı itibarile de, elçilik evi, arabaları, menkul malları 
itibarile de umumiyetle kendisini gönderen memle-
keti terketmemiş ve oturduğu memleketin dışında 
yaşamakta bulunmuş sayılır”.

Elçilik haklarını masunluk hakkı ve yurttan 
dışlık hakkı diye kabul eden Frederik de Martens 
bu bu telakkinin elçi evinin bulunduğu bütün bir 
mahalleye kadar yayılmasından çıkan neticeyi 
muntazam bir hükümet ile uymaz saymakla tered-
düt etmedi.

Hasıl ettiği bazı yanlış neticeler itibarile daha 
yeni müellifler arasında bu yurttan dışlığa karşı iti-
raz yükseldi. Bonfis – Foşil bu nazariyeyi lüzum-
suz, müphem, yanlış ve bu itibarla tehlikeli görmek 
suretile formüle ettiler.

EV MASUNLUĞU İLKESİ

Elçilik evinin masunluğu hukuku düvelde 
Franchise de I’Hotel ile ifade olunur. Enstitünün 
New York toplanmasında şahsa ait olarak inviola-
bilite tabiri kullanıldığı halde ev masuniyeti için 
neden ayni tabirin kullanılmadığını Baron Rolen 
Jakmen sordu. Lapradel elçilik evi hakkında hep 
bu tabirin kullanıldığı ve bunun (inviolabilite) ta-
arruzdan masunluk tabirinden daha geniş olduğu 
cevabını verdi. Türkçe de eskiden hep ikametgahın 
masuniyeti tabiri kullanılırdı. Otel kelimesi biz-
de elçilik evine izafetle hiç kullanılmamış olduğu 
için bunu kullanmak imkanı yoktur. İkametgah 
tabirinin elçilik binası için iyi bir karşılık olmadı-
ğı da meydandadır. Bir çok kitaplarda maison de 
I’ambassade tabiri kullanılmaktadır. Bunun tam 
türkçesi olan elçilik evini bu sebeple ıstılah olarak 
kullanıyoruz. Franchise tabirinin serbeslikle ter-
cümesi mümkün ise de bizde ötedenberi bu ma-
kamda masuniyet tabiri kullanıldığına göre de yine 
bunu bırakıyoruz.

Elçilik evinin masunluğu, elçinin müsaadesi 
olmadıkça hükümetçe oraya girilememesi, orada 
resmi hiç bir muamelenin yapılamaması demektir.

Teşkilatı esasiye rejimi yerli ve yabancı her ferde 
ev masuniyeti tanımıştır. Herkesin evi taarruzdan 
masundur. Hürriyetin bu, en tabii bir neticesidir. 
Bununla beraber ferde kanun ile tanınan ev masu-
niyeti yine kanunun hükmü ile mukayyettir. Kanu-
nun tayin ettiği şekillerde ve hallerde eve girilebilir. 
Elçinin evine kanunun tayin ettiği hallerde ve şe-
killerde de girilememesi lazımdır ki elçi, vazifesini 
gereği gibi görebilsin. İmdi, kanunların tayin ettiği 
hallerde dahi elçilik evine girilemez, orada tahki-
kat yapılamaz, taharriyatta bulunulamaz, bir haciz 
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icra, bir tereke tahrir edilemez. Elçilik evinde bir 

adam diğerini öldürse, bir suçlu elçilik evine kaçsa 

suçluyu tutmak ve almak için de girilemez. Meğer 

ki elçi kendi istesin veya müsaade etsin.

Devlette buna riayet temin ile mükelleftir. 

1830’da bir fransız mahkemesi, bir celp varakası-

nı elçilik evine tebliğ eden mübaşirin inzibati ceza 

göreceğine, çünkü bunun devlet mümessillerinin 

itibarına bir tecavüz olduğuna karar verdi.

Görülüyor ki şahıs masuniyeti gibi ev masuni-

yeti tam ve mutlaktır. Altıncı Panameriken kong-

resinin Havana toplanışında kabul ettiği 3 Şubat 

1928 tarihli mukavele 16’ıncı maddesinde bu ma-

suniyeti şöyle zikrediyor : “Elçinin yanında vazife 

gördüğü devletin Hiçbir adliye veya idare memuru 

diplomasi memurunun evine veya elçilik heyetinin 

yerine, müsaadesi olmaksızın giremez.”

1929 New York toplanmasında hukuku düvel 

enstitüsünün kabul ettiği nizamnamenin 8’inci 

maddesi bu masuniyeti şöyle ifade ediyor : “Misyon 

şefinin oteli taarruzdan masundur. Amme otorite-

sinin hiç bir memuru, vazifesinin icabettirdiği bir 

muameleden dolayı misyon şefinin rızası olmadık-

ça buraya giremez. O, bütün taharriyattan müstes-

nadır...”

Her iki madde, elçilik evine, elçinin veya mas-

lahatgüzarın rıza veya müsaadesi olmadıkça giri-

lemeyeceğini katiyetle ifade eylemektedir. Bütün 

beynelmilel hukuk edebiyatının ötedenberi kabul 

ettiği bu hüküm, en yeni olarak bu iki madde de 

ifadelerini bulmuştur.

Eskidenberi elçilik evinin masuniyeti kabul 

edilmiştir. Çünkü bu imtiyaz sebeplerini yukarıda 

gördüğümüz diplomasi imtiyaz ve muafiyetlerin-

den biridir. Ve şahıs masuniyetinin tabii ve zaruri 

bir mütemmimdir. Şahsı taarruzdan masun olur da 

oturduğu ve çalıştığı yer emniyette bulunamaz ise 

elçinin istiklal ve emniyet ile işini gereği gibi gö-

rebileceği beklenemez. Vatel’in dediği gibi “elçinin 

oturduğu ev mutlak bir serbestlikten istifade etmez 

ise ve adliye memurlarının oraya girebilmesi men 

edilmiş bulunmazsa, istiklali tam ve emniyette ol-

mazdı. Elçi orada bin bahane ile iz’aç olunabilir, 

kağıtlarının tetkiki ile sırları öğrenilir ve şahsı ifti-

ra ve hakaretlere maruz bırakılmış olurdu. Elçinin 

istiklalini ve masuniyetini ispat eden bütün müla-

hazalar evinin masuniyetini de temine yarar.

TALEP HALİNDE GİRİLİR 

Masuniyet elçilik evine hiç girilememesi demek 

değildir. Elbette elçinin talebi yahut müsaadesi 

üzerine elçilik evine girilir ve tahkikat yapılabilir. 

Böyle olmasa, imtiyaz elçinin aleyhine netice ver-

miş olur. Mesela elçi elçilik evinde bir suç işlenmek 

üzere olan bir vaziyette zabıtaya müracaat ediyor, 

yahut oraya girmiş birini çıkarmak için imdat isti-

yor. Bu vaziyetlerde elçiye yardım etmek üzere el-

çilik evine girilmez ise imtiyaz faideli değil zararlı 

kılınmış olur. Madem ki elçi müsaade etmedikçe 

elçilik evine giremiyoruz, onun istediği vakitte gir-

meyiz düşüncesinde bulunan bir zabıta memuru 

vazifesizlik yapmış olur.

1896’da Bern’de Fransa elçiliğinde bir hadise 

oldu. Fransa elçisi bahçıvanına yol verdi. Bahçıvan 

İsviçreli idi ve elçilik binasında, kendisine tahsis 

edilen bina teferruatından bir yerde oturuyordu. 

Buradan çıkmak istemedi, elçi mahalli zabıtaya 

müracaat etti. Bahçıvan çıkmak istemedi, elçi ma-

halli zabıtaya müracat etti. Bahçıvan bunlara kar-

şı da elçilik binasının taarruzdan masun olduğu 

iddiasında bulunduysa da derhal oradan çıkmaya 

mecbur edildi.

1922’de Berlin’de daha garip bir hadise oldu : 

Evini Romanya elçiliğine kiralamış olan Vileneg 
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buranın kançılarya yapılması sebebile her gün ora-
ya pek çok kimse gelmesinden evin zarar göreceği-
ni düşünerek tahliye etmelerini istedi ve 24 saatte 
tahliye edilmesini ihtar ettirdi. Çıkmadıklarından, 
kapısını ördürdü. Romanya elçisi buna nihayet 
verilmesi için hariciyeye müracaatta bulundu ve 
amele getirip örülen yeri açtırdı. Ev sahibi yeniden 
burayı ördürdü. Elçi yeniden hariciyeye müracaat 
etti. Kapıyı beklemek üzere üç polis memuru gön-
derildi. Ev sahibi de evini yardıma muhtaç aileleri 
oturtmak üzere içtimai muavenet vekaletine bağış-
ladı.

1865’te Paristeki Fransa elçilik evinde bir Rus 
tebaası tarafından bir katil teşebbüsü yapıldı. Elçi-
lik tarafından imdat talebinde bulunuldu ve Paris 
zabıtası bunun üzerine eve girip mütecasiri tuttu-
lar. Sonra elçilik bunun muhakemesi Rusyaya ait 
olduğunu ileri sürerek istedi ise de buna ret cevabı 
verildi. İmtiyazın elçilik evinde suç yapmak isteyen 
tebaadan bir ferde şümulü olamazdı.

Eve ait masuniyet imtiyazının şehir intizamı 
veya amme sağlığı için alınan tedbirler ile münase-
beti yoktur. Bir yangın halinde yangını söndürmek 
için, tehlikeli bir hayvanı öldürmek içim elçilik 
evine girilmelidir. Rızası olmasa da Strizover bunu 
sarahaten ifade ediyor. Mücbir hallerde girilebil-
mesini kabul ediyor, çünkü yangın başka yerlere 
sirayet eder. Yol genişletmek için elçilik binasının 
bahçesinden istimlak veya kanun mucibince alına-
cak yerler alınır; mesela kolera vukuunda sıhhiye 
memurları elçilik binasının da alınan tedbirlere ri-
ayetini temin eder. Yalnız bunlarda daima imtiyazlı 
bir yer olduğu ve oraya usul ile girmek lazım geldi-
ği unutulmamalıdır.
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Eskidenberi elçilik evinin masuniyeti 
kabul edilmiştir. Çünkü bu imtiyaz se-
beplerini yukarıda gördüğümüz diplo-
masi imtiyaz ve muafiyetlerinden bi-
ridir. Ve şahıs masuniyetinin tabii ve 
zaruri bir mütemmimdir. Şahsı taarruz-
dan masun olur da oturduğu ve çalıştı-
ğı yer emniyette bulunamaz ise elçinin 
istiklal ve emniyet ile işini gereği gibi 
görebileceği beklenemez. Vatel’in de-
diği gibi “elçinin oturduğu ev mutlak 
bir serbestlikten istifade etmez ise ve 
adliye memurlarının oraya girebilmesi 
men edilmiş bulunmazsa, istiklali tam 
ve emniyette olmazdı. Elçi orada bin 
bahane ile iz’aç olunabilir, kağıtlarının 
tetkiki ile sırları öğrenilir ve şahsı iftira 
ve hakaretlere maruz bırakılmış olurdu. 
Elçinin istiklalini ve masuniyetini ispat 
eden bütün mülahazalar evinin masuni-
yetini de temine yarar.
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I n this article, the authors emphasized the 
complexity of establishing individual crimi-

nal responsibility and responsibility of the state 
for the crime of genocide, which is not a criminal 
nature, taking into account the restrictive conditi-
ons prescribed in the Convention on the Preventi-
on and Punishment of the Crime of Genocide and 
high standards of proving in the practice of the in-
ternational judiciary in determining the existence 
of genocidal intent as a specific subjective element. 
The objective-subjective concept of the notion of 
genocide crime still causes numerous dilemmas 
and debates in scientific-professional circles with 
regard to different understandings and interpretati-
ons of objective elements (actions of execution) and 
the subjective element (genocidal intentions). Des-
pite the planetary interest of the international com-
munity that “the crime of crimes” should nowhere 
and to nobody never be repeated, a human dest-
ruction is unfortunately still a true follower of man 
even today. It is evident that preventive - repressive 
responses to crimes of genocide as well as to other 
international crimes against humanity and values 
protected by international law are not proportio-
nate, considering that these crimes are repeating 
in more destructive forms at different times. In ac-
cordance with the foregoing, the genocide in Sreb-
renica and Rwanda at the end of the 20th century 
is an utter alarm that the international community 
must take all necessary action to ensure that hu-
man evils that are legally formulated or qualified as 

a genocide have to be prevented and identified in a 
timely manner, eliminate risky behaviors or factors 
favoring the onset of genocide.

Key words: genocide, genocidal intent, crime, 
international criminal law.

I. INDIVIDUAL CRIMINAL LIABILITY1

1.Genocide: objective - subjective conception of 
genocide crime

There is no doubt that the crime of genocide is a 
true follower of a man since his birth to nowadays. 
In the past, numerous events are evident in various 
forms of human destruction, or attempt to destroy 
certain human groups. “It is a crime against all hu-
manity and its consequences are felt not only by a 
group that is separated for destruction, but whole 
humanity.”2 Even today, on the international soci-
al scene, we have a struggle between human good 
and evil and I am convinced that this continuous 
struggle will last as long as there is a human. I am 
sure that I will not make a mistake if I find that 
genocide is the peak of human evil, especially con-
sidering the extremely negative and unimaginable 
consequences for the human race. The destructive 
or exterminate side of human nature is still unexp-
lored, therefore even contemporary science despi-

1 Doc.dr.sc Sadmir Karović, Bosna i Hercegovina, e-mail:karovic.s@
hotmail.com

2 Appeal of the Appeals Chamber in the Krstić case (April 2004) 
para.36
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te evident and extremely 
powerful progress cannot 
offer the adequate ans-
wers regarding the very 
nature of human destruc-
tion and its etiology.

At the end of the XX 
century more precisely 
in July 1995, in the geog-
raphically limited area of 
Srebrenica, in the heart of 
Europe, the genocide was 
committed against Bosni-
an Muslims as a conventionally protected human 
group by which about 7,500 Srebrenica Muslims 
were killed by Bosnian Serb forces.3 “They confis-
cated personal belongings and documents of all 
Muslims men they captured, soldiers and civilians, 
both old and young, and deliberately and met-
hodically killed them solely on the basis of their 
affiliation.”4 As already emphasized, science has 
not yet found an adequate answer to the question 
of what is destroying and destructive in human na-
ture, to the extent that consciously and delibera-
tely attempts to destroy a particular human group 
as such. The genocide is specific precisely because 
of the specific genocidal intent5 that a certain or 
conventionally protected human group as such be 
completely or partially destroyed. Therefore, ge-
nocidal acts of execution are directed towards the 
destruction of a particular human group.6

In spite of the efforts of modern man and the 
international community to find an effective and 
proportionate preventive - protective mechanisms, 
then affirmation and promotion of basic human 
rights and freedoms as well as universal human 
values recognized and supported by a civilized 
world, human destruction is continually improving 
and more or less in depending on certain political, 
economic, social and other conditions and speci-
ficities, it forms an integral part of the human life 

3 Trial Chamber Judgment in Krstić subject (August 2001) para. 
592-593.

4 Appeal of the Appeals Chamber in the Krstć case (April 2004) 
para. 37.

5 Trial Chamber Judgment in Krstić case (August 2001) para. 561.
6 See more details: Judgment of the Appeals Chamber in the Jelisić 

case (July 2001), para. 46; Trial Chamber Judgment in the Stakić 
case (July 2003), paras 520-521.

and our everyday life. “In 
addition to this, today in 
the area of state respon-
sibility it is considered 
that the usual rules about 
genocide are the obligati-
ons of erga omnes; that 
is, laying down obligati-
ons for all member states 
of the international com-
munity and at the same 
time, give each state the 
right to demand the ter-

mination of the crime of genocide”7 However, geno-
cide as well as other crimes against humanity and 
values protected by international law are repeated 
in different periods of human history in an even 
more destructive and cruel form. Unfortunately, 
the genocide in Srebrenica (Bosnia and Herzego-
vina) and Rwanda at the end of the 20th century 
confirm the presence, continuity and tendency of 
perfecting the human destruction.

Given the multidisciplinary nature of geno-
cide as a social and legal phenomenon or reality, 
we recognize in the literature various approaches 
to defining this crime. However, in the literature 
of international criminal law there is consensus 
that genocide is recognizable by specific genocidal 
intent as a subjective component or subjective ele-
ment of a crime that makes it special in relation to 
other crimes against humanity and values protec-
ted by international law. Differentiation, crimina-
lity and defined genocide crime in relation to other 
crimes against humanity and values protected by 
international law is based precisely on its specific 
element - the genocidal intent of the perpetrator 
who makes this crime special in destroying or dest-
ructive sense. “Genocide today, but also in the past, 
is not a matter of one space, one local community, 
one racial, religious or political group or state, one 
or more nations, but a problem that has affected all 
nations, states, cultures and civilizations.”8 Howe-
ver, both in the theory and in practice of internati-
onal criminal law, there are numerous arguments, 
contradictory opinions and attitudes regarding the 

7 Antonio Kaseze, International Criminal Law, Belgrade Center for 
Human Rights, Belgrade, 2005, p. 112.

8 Adib Đozić, Signs of the Times, Sarajevo, 2016, Vol. 9, 32.
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perception and determination of genocidal intent 
with the perpetrator as a cumulatively prescribed 
element which in each particular case must be 
satisfied as a necessary condition for a particular 
crime to be legally formulated or qualified as ge-
nocide.

All discussions, and often that scientifically-
professional character, regarding the treatment of 
the notion genocide, especially when discussing 
concrete events from the past, are usually accom-
panied by strong emotional charge and in a certain 
way a “fan” or biased approach. Consequently, in 
this paper, attention will be focused on the exclu-
sive scientific and social definition of the notion of 
genocide, while appreciating the objectively - sub-
jective conception of the notion of an international 
criminal offense. Taking into account the determi-
nation of the crime of genocide in Article II of the 
Convention for the Prevention and Punishment of 
the Crime of the Genocide of 19489 and the practice 
of the international judiciary is primarily the work 
of an ad hoc tribunal for Rwanda and the former 
Yugoslavia; thus, it is evident that high standards 
of proving or determining the existence of genoci-
dal intent in the perpetrator it is about establishing 
individual criminal responsibility.

2. Identification of the existence of genocide - 
standards of proof

In international criminal law as well as in the 
practice of the international judiciary, certain stan-
dards of proving or determining the existence of 
genocide have been established. The complex noti-
on of an international criminal offense consists of 
two cumulatively prescribed elements; actus reus - 
an objective element (s) and mens rea - a subjective 
element. Taking into account the restrictive condi-
tions prescribed by the Convention on the Preven-
tion and Punishment of the Crime of Genocide, it 
is necessary to have an act of execution on an ob-
jective basis, while in a subjective sense it requires 
the existence of a specific genocidal intent with the 
perpetrator aimed at the total or partial destruction 

9 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide, adopted by Resolution 260 (III) A of the General As-
sembly of the United Nations on December 9, 1948. Entry into 
force on 12 January 1951.

of a certain (conventional) protected human group. 
Therefore, the execution action must be directed 
to only or exclusively defined ie. conventional pro-
tected groups (national, ethnic, religious or racial 
group), which means that criminal protection for 
other human groups is not prescribed, for example, 
political, economic, sexual or other human groups.

The acts of committing the crime of genocide 
are prescribed alternatively and as it follows:

a) Killing members of the group,

b) Causing serious bodily or mental harm to the 
members of the group,

c) Deliberately subjecting the group to such con-
ditions of life that should lead to its complete 
or partial destruction,

d) Imposing such measures to prevent birth 
within the group,

e) Forcibly transferring children from one group 
to another.10

In an objective sense, the acts of committing 
the crimes of genocide are prescribed alternatively, 
which in particular means that it is sufficient for the 
perpetrator to take only one of the five prescribed 
acts of execution, with the existence of a genocidal 
intention, to criminalize the crime as genocide. It 
appears that Article II does not include acts that 
are nowadays called “ethnic cleansing”, ie, forcibly 
expelling civilians belonging to a particular group 
from a certain area, village or city.11 Also, the dest-
ruction of cultural and religious property does not 
constitute genocide,12 taking into account the rest-
rictive conditions that must be met in each specific 
case in order to qualify a crime as genocide. Accor-
dingly, genocide is the undertaking of certain dest-
ructive activities aimed at the total or partial dest-
ruction of a certain conventional protected human 
group as such. One of the fundamental problems 
in determining whether a particular crime can be 
formulated as a genocide is the relationship betwe-
en this crime and other crimes, or crimes against 

10 Article II of the Convention for the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide of 1948

11 Antonio Kaseze, Same Work, p. 113.
12 Trial Chamber Judgment in Krstić (August 2001) para. 580.
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humanity and values protected by international 
law (crime against peace, crime against humanity, 
war crimes) and the complexity of differentiations 
with given that the execution actions in these cri-
mes coincide for example murdering. On the other 
hand, determining the existence of a genocidal in-
tent with the perpetrator is extremely complex and 
demanding due to the fact that it is very difficult 
to gather direct or indirect evidence that beyond 
reasonable doubt confirms the existence of this 
subjective element (written directives, orders, mi-
nutes and other documents, then confession of the 
suspect or, defendant, etc.). Taking into account the 
above, the lack and difficulty in gathering direct 
evidences, determining the existence of genocide 
is most often determined indirectly or bypassing.

In front of the International Tribunal for the 
Prosecution of Persons Responsible for Serious Vi-
olations of International Humanitarian Law Com-
mitted in the Territory of the Former Yugoslavia 
since 1991, in the Krstić, Jelisić, Sikirica, and Niko-
lic cases, indirect evidence has been identified, on 
the basis of which it can be concluded that there is 
a genocidal intention:

1. General context; 
2. The commission of other criminal offenses 

systematically directed against the same gro-
up;

3. Number of committed crimes; 
4. Systematic targeting of civilians due to their 

membership of a protected group;
5. Repetition of destructive and discriminatory 

acts;
6. The breadth and prevalence of crimes com-

mitted;
7. A general political doctrine from which the 

existence of genocidal intent can be estab-
lished;

8. The extent of accomplishment or attempted 
destruction; 

9. Methodology in planning the killing; 
10. Systematic killing and removal of corpses;
11. Discriminatory character of the work (dest-

ruction or attacks on property, cultures, re-
ligious objects and other symbols belonging 
to group members);

12. Discriminatory intent of the accused, 

13. Genocidal plan or policy.13

Therefore, if in each concrete case the restrictive 

conditions of an objectively - subjective nature are 

not satisfied that includes existence of an act of exe-

cution and genocidal intent with the perpetrator, 

then the crime cannot be qualified as a genocide, 

but as another international crime, most often as a 

crime against humanity. By analyzing Article II of 

the Convention for the Punishment and Prevention 

of the Crime of Genocide of 1948 and the practice 

of the international judiciary, it is evident that two 

cumulatively prescribed elements must be met:

1. Objective element - action of execution;

2. Subjective element - the genocidal intention 

of the perpetrator.

In the light of the foregoing, a specific genoci-

dal intention must be directed to the destruction 

of a “substantial part” of the Conventionally Pro-

tected Human Groups. However, one of the crucial 

problems in determining the existence of a geno-

cide crime in practical terms is the determination 

of the significance, ie, quantitative components of 

the crime, or how and in what way to establish a 

“significant part” of the protected group; since the 

Convention on the Prevention and Punishment of 

Crimes of Genocide as well as the practice of the 

ad hoc tribunal did not precisely prescribe which 

part of the protected human group should be con-

sidered significant. Therefore, there are no presc-

ribed or certain exact statistical statisticians who 

determine a “significant part” of the conventional 

protected human group, so that in each particular 

case of case-law, it is appreciated whether a part of 

the protected human group according to which the 

act of execution is committed is “a significant part”. 

This essentially important question of determining 

the determination of the size of target part of the 

13 Sadmir Karović: Complexity of determining the existence of geno-
cidal intent, Proceedings of the Law Faculty in Split, year. 51, 
1/2014, p. 126.
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group was considered in the Brđanin,14 Jelisić,15 
Sikirica,16 Krstić17 cases.

RESPONSIBILITY OF THE COUNTRIES FOR THE CRIME OF 
GENOCIDE18

When we talk about Genocide, there is no doubt 
about whether this is the most serious crime that 
international law knows today. Likewise, there is 
no dilemma whether this is the most severe type of 
crime in relation to other crimes against humanity. 
There are rare cases that some legal theorists use the 
term “Crime of Crimes”, “Crime without mercy” to 
determine this phenomenon; in order to point out 
the seriousness of the intentions of the perpetrator 
of this act, as well as the devastating consequences 
that affect all mankind. It is really about one abo-
minable intention of those persons who are ready 
to do such crimes because the perpetrators of this 
crime do not make any selection when choosing 
a victim. From their point of view, it is absolutely 
irrelevant the fact that their criminal activity is di-
rected towards an adult person or whether a victim 
is the minor. Their actions are equally focused on 
both the male and female population, equally with 
respect to military personnel, but also towards the 
civilian population. The only thing that is consi-
dered relevant is “membership”, i.e. belonging to a 
particular group that is inherently different from 

14 Trial Chamber Judgment in Brđanin (September 2004) para. 967.
15 Judgment of the Trial Chamber in the Jelisić case (December 1999) 

para. 89.
16 Presuda Pretresnog vijeća u predmetu Sikirica i dr. (septembar 

2001) par. 80-82.
17 Verdict of the Appeals Chamber in the Krstić case (April 2004) par. 

15.
18 Esmir Kasi Student of Doctoral Studies of Public Law esmir.89@

hotmail.com

others whether it’s religious, national, racial, eth-
nic, or any other difference. In this regard, potential 
victims are all human beings, who due to different 
properties belong to a particular group for which 
there are tendencies of its destruction. It should be 
noted that categories such as “Crime” and “Grace” 
cannot exist together under any circumstances. 
One always excludes the other. In the case of Ge-
nocide apart from the fact that there is no grace, 
every aspect of human behavior of the perpetrator 
towards the victim disappears. In the Genocide, it 
is clearly pointed out that the aim of the criminal 
intent is to partially or completely destroy one gro-
up, due to their specific characteristics. However, 
this is not just a matter of mere extermination; the 
way in which criminals take actions among other 
things, their goal is also humiliating the victim in 
order to create a feeling of worthlessness or less va-
lue in relation to the perpetrator. The victim even 
if she is not deprived of her life, she loses the will 
to continue her life, (This can be clearly seen in 
cases of mass rape of women, where perpetrators 
use inhuman treatment of women and their mass 
rape as a legitimate aim, especially during war. Due 
to such “savagely” and inhuman treatment of the 
victim, there comes a sense of less value, and there 
were not rare cases of losing the will to continue 
life and commit suicide).

The specificity of the Genocide as an Internati-
onal Criminal Offense is also reflected in the fact 
that the perpetrator apart from killing every hu-
man being because of its belonging, but also un-
dertakes measures aimed at preventing their repro-
duction. That is, extending their kind of preventing 
birth within that group. In the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Genocide from 
1948 determines which acts are considered as ge-
nocide, and for that reason it is very useful to look 
at Article 2 of this international instrument:

Article II

For the purpose of this Convention genocide is 
considered any of the offenses committed in the 
event of the total or partial destruction of a natio-
nal, ethnic, racial or religious group as such: 

a) The killing of members of the group;
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b) Serious violation of the physical or mental 
integrity of members of the group;

c) Deliberately subjecting the group to living 
conditions that should lead to its complete 
or partial destruction;

d) Measures aimed at preventing birth within 
the group;

e) Forced transfer of children from one group 
to another.19

In spite of the fact that genocide is a work that 
achieves its peak during the war, it does not in 
any way mean that it cannot be done during pe-
ace because events from history are pointing to 
this.20 His emergence does not necessarily require 
the existence of a state of war. Whether it will be 
executed depends on the intent of the perpetrator; 
therefore, if there is an intention and when actions 
are taken that are characteristic of this act we can 
talk about the genocide. Throughout history, it can 
be clearly seen that there is a significant number 
of genocides committed during peacetime. Especi-
ally when it comes to Balkan occasions, we can-
not avoid pointing out the genocide that happened 
in the Shahovici, which is known as the seventh 
Genocide on the Bosniaks.21 We have pointed out 
that genocide is a crime of International law, one of 
the hardest that is directed towards humanity spe-
cific to the intention of its perpetrator to partially 
or completely destroy the members of a particular 
group. These facts clearly lead to the conclusion 
that it cannot be classified in that group as a result 
of natural disasters, but that this is an act of human 
action. Therefore, the question of responsibility for 
this crime is quite justified.

Thus, we can talk about Individual Responsibi-
lity, (responsibility of the individual) and the res-
ponsibility of the country. When it comes to the 
responsibility of an individual there are no special 
disagreements. The States Parties to the Convention 

19 Article II of the Convention for the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide of 1948

20 Article I of the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide 1948 The Contracting Parties confirm that 
genocide, regardless of whether it was committed during peace or 
war, is a crime under international law and that it undertakes to 
prevent it and punish it.

21 https://hamdocamo.wordpress.com/2012/10/01/ 10-genocide-
over-the-Bosnians

have undertaken to take all necessary measures to 
prevent genocide, as well as to punish all those who 
attempt or possibly commit this internationally 
prohibited offense. When it comes to state respon-
sibility itself, there are already many things that are 
the subject of discussion. It is certainly easier for 
the state (if it is forced to accept responsibility for 
genocide), that responsibility is individual. It refers 
to those persons under its jurisdiction and accor-
dingly those persons are then sanctioned because a 
possible court verdict confirming the responsibility 
of the state for Genocide; such judgment produces 
many acts that are in no way favorable to one of the 
contracting parties that accepted the obligations of 
the Convention, and later it was established that 
violated it themselves.

Article 1 is one of the few that predicts the 
responsibility of states; it is certainly limited and 
secondary. It refers to the prevention and punish-
ment of those who committed genocide, but it also 
indicates that if the state is obliged to do everything 
to prevent someone from committing genocide, it 
is also obliged to support itself from those actions 
that would lead to its creation.

Article I

The Contracting Parties confirm that genocide, 
regardless of whether it was committed during peace 
or war, is a crime under international law and that 
it undertakes to prevent it and punish it.22

In Article 9, the state responsibility for genoci-
de which is also primary is much clearer, as well 
as the possibility of initiating proceedings before 
international institutions, Bosnia and Herzegovina 
has just invoked this article when instituting pro-
ceedings before the International Court of Justice 
against the then Federal Yugoslavia later in the uni-
on of the states of Serbia and Montenegro. This was 
the first case in the world that the International Co-
urt of Justice decided on the merits of determining 
the responsibility of states for genocide, so this ver-
dict is of great importance in the part of the state’s 
responsibility. 

22 Article I of the Convention for the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide of 1948
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Article 9

Disputes between the Parties in respect of the 
interpretation, application and enforcement of this 
Convention, including disputes relating to the liabi-
lity of a State for genocide or any other work enume-
rated in Article III, shall be brought before the Inter-
national Court of Justice on the request of one of the 
parties to conflict.23

Article I of the Convention contains two theses: 
The first is the affirmation that genocide constitutes 
a crime under international law. This affirmation 
should be read in conjunction with a declaration 
that genocide constitutes a crime under internatio-
nal law, which was unanimously adopted two years 
earlier by the General Assembly in Resolution 96 
(I), which is mentioned in the Preamble to the Con-
vention.24

This affirmation confirms the requirements of 
customary international law: “The Convention’s so-
urces show that the intention of the United Nations 
was to condemn and punish genocide as a “crime 
against international law”, including the denial of 
the right to the existence of entire groups of people, 
denial that violates the conscience of mankind and 
leads to large the loss of humanity, which is the 
opposite of both moral law and the spirit and goals 
of the United Nations.25

The first consequence of such a concept is that 
the principles underlying the Convention are prin-
ciples recognized by civilized nations as binding on 
states, even without any conventional obligation. 
The second consequence is the universal character 
of condemning genocide as well as the cooperation 
necessary in order to free mankind from such ter-
rible monsters’.26

The objectives of such a Convention must also be 
considered. The convention was apparently adop-
ted for purely human27 and civilization reasons. It’s 
hard to imagine a convention that could have such 

23 Article IX of the Convention for the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide of 1948

24 Article I
25 Resolution 96 (I) of the General Assembly of 11 December 1946
26 Preamble to the Convention.
27 In the English version of the text of the Judgment, the term “hu-

manitarian” is used, and in the French “humain”. The term “hu-
manitarian is probably a failure of a technical nature.

a dual character to a greater extent because its goal 
is; on the one hand, to protect only the existen-
ce of certain groups of people, and on the other 
to confirm and accept the elementary principles of 
morality.”28 As to the other theses predicted in Ar-
ticle I of the Convention, it refers to the obligation 
of the parties to prevent and punish the crime of 
genocide, especially in the context of the obligation 
of prevention. In this connection according to the 
International Court of Justice, “there are signifi-
cantly more characteristics of such a commitment. 
The usual meaning of the word ‘commitment’ is to 
give a formal promise, committing, binding or gi-
ving oath or promise, accepting some obligation. 
This is a word that is regularly used in contracts 
that determine the obligations of the contracting 
parties (see, for example, the International Cove-
nant on Civil and Political Rights.29

According to the Applicant,30 the “State that com-
mitted the genocide did not fulfill its obligation to 
prevent it”’

Regarding the obligation to prevent, in accor-
dance with Article I, the violation of that obligation 
according to the Applicant is “established” - it can 
be said “injected” – by the fact that the Respondent 
itself is responsible for the committed genocide; ... 
the state that commits genocide failed to fulfill its 
obligation to prevent it. “31

Regarding territorial restrictions and whether 
there are any of such cases in the case of Member 
States’ obligation to prevent and punish genocide, 
paragraph 153 of the judgment of the International 
Court of Justice in the proceedings BOSNIA AND 
HERZEGOVINA AGAINST SERBIA AND MON-
TENEGRO, 26 February 2007, is of paramount im-
portance that refers to the reasoning of one of the 
preliminary objections lodged by the respondent.

The issue of the principle of the already adjudi-
cated legal matter of the 1996 Judgment concerns 
territorial restrictions; if any, in relation to the obli-

28 Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, International Court 
of Justice, Reports 1951, page 23. 161 paras.

29 International Covenant on Civil and Political Rights December 16, 
1966, in particular Article 2, paragraph 1, and Article 3

30 155 para. Judgment of the International Court of Justice - Bosnia 
and Herzegovina’s claim.

31 Kurziv from the original
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gation of States Parties to prevent and punish geno-
cide. In the explanation of one of the preliminary 
objections, the respondent party32 argued that it 
did not have jurisdiction over the Claimant’s terri-
tory in the relevant time period. In the last senten-
ce of the reasons for rejecting such an argument, 
the Court states the following: “The Court notes 
that the obligation of each State to prevent and 
punish the crime of genocide is not territorially 
restricted by the Convention”.33

Article 9 represented the very basis for institu-
ting proceedings before the International Court of 
Justice by Bosnia and Herzegovina because it was 
a dispute aimed at establishing state responsibility, 
which through its leadership and 
authorities took certain actions 
that resulted in a brutal violation 
of the of the Convention. The acti-
ons taken were contrary to Article 
9 which explicitly imposes imme-
diate responsibility for the failure 
of the Parties in not committing 
genocide or providing assistance 
in its execution.

According to her representa-
tive the complainant claims that 
“this dispute relates to state res-
ponsibility; our goal is to establish 
the responsibility of the state that 
through its leadership and autho-
rities committed the most brutal 
violations of one of the most sac-
red instruments of international 
law.” The complainant stated that buy his opinion 
the Genocide Convention “created a universal and 
contractually based concept of state responsibility” 
and “with the fact that this case is about a state res-
ponsibility for genocide”. In this respect, the comp-
lainant relies on Article 9 of the Convention, which 
states, “Explicitly implies direct responsibility to 
the states in order to not commit genocide or to 
provide assistance in its commission”.34

32 Federal Yugoslavia, later the Union of Serbia and Montenegro.
33 Convention, paragraph 153. The 1996 Court’s decision on the 

territorial scope of the Convention International Court of Justice, 
Reports 1996 (II), page 616, paragraph 31

34 Decision of the International Court of Justice of 1996 on the terri-
torial scope of the Convention, paragraph 155

We have already stated in the previous section 
that when it comes to the responsibility of states, 
there are numerous discussions and disagreements 
regarding the interpretation of the Convention it-
self. This can also be clearly seen in the procee-
dings before the International Court of Justice in a 
submission by the Federal Republic of Yugoslavia, 
where it is interpreted in a way that “the Genocide 
Convention does not withdraw the responsibility 
of the states for the acts of genocide as such” The 
respondent party argues that: “The Genocide Con-
vention does not entail the responsibility of States 
for the acts of genocide as such. The obligations of 
the Convention relate to the ‘prevention and pu-
nishment of the crimes of genocide’ when such a 

crime is committed by individuals; 
the provisions of Articles V and 
VI (relating to the execution and 
adoption of clear legal measures) 
... are very clear on this issue. “The 
respondent party submits that the 
Court does not have jurisdiction 
ratione materiae pursuant to Ar-
ticle IX and continues: “These pro-
visions (Articles I, V, VI and IX) do 
not withdraw the responsibility of 
one of the Contracting Parties as 
such for acts of genocide, but only 
the responsibility for disabling or 
the impunity of the acts of genoci-
de committed by individuals wit-
hin its territory or ... its control.”35

It is of utmost importance for 
the state’s responsibility to prove the link between 
the person who committed the genocide and the 
state itself, or whether actions taken by that person 
can be attributed to the state itself.

As a subsidiary argument, the Respondent also 
states: “In order for a State to be responsible under 
the Genocide Convention, the facts must first be es-
tablished. Since genocide constitutes a crime, this 
can only be determined in accordance with the ru-
les of criminal law, according to which individual 
responsibility is the first condition to be met. The 
state can only be held responsible if there is beyond 

35 In the opinion of the respondent, the exclusive remedy for such a 
failure would be a declaratory judgment. See paragraph 156



48 İDEAL HUKUK  

Hukukçular Derneği

Akademik

any doubt the existence of genocide. In addition, 
it must be shown that the person who committed 
the genocide may include the responsibility of the 
state ...”36

In addition, the respondent put forward what 
it called “alternative arguments relating solely to 
State responsibility for the violation of Articles II 
and III”. These arguments put into question the ne-
cessary conditions in particular, the condition of 
intent and condition of attribution. The Advisor of 
the Respondent while presenting these arguments; 
reiterated the basic conclusions that “the Conven-
tion does not in any way suggest that the State it-
self can commit genocide”.37 Is it of paramount im-
portance and the Court’s opinion that the parties 
under the Convention are obliged not to commit 
genocide themselves?

The Court further considered whether the 
parties under the Convention were obliged not to 
commit genocide themselves. It should be noted; 
however, that such an obligation is not explicitly 
contained in the provisions of the Convention it-
self. Therefore, the applicant alleges that such an 
obligation arises from Article IX, which gives the 
Court jurisdiction over disputes “including dis-
putes concerning the responsibility of a State for 
genocide or any other offense listed in detail in Ar-
ticle III”. Since Article IX is essentially a provision 
on jurisdiction, the Court considers that it is first 
necessary to determine whether the essential obli-
gation of States to refrain from committing geno-
cide may be derived from other provisions of the 
Convention. According to Article I, the Contracting 
States have the obligation to prevent the execution 
of any such offense that qualifies as “a crime un-
der international law”. This article does not require 
expressis verbis that the states themselves refrain 
from committing genocide. By the Court’s view, the 
given objective of the Convention and the purpose 
of Article I is to prohibit States from committing 
genocide. Such a prohibition stems from:

• Firstly, from the fact that this article places ge-
nocide in a “crime against international law”: by 
accepting such a qualification, member states 

36 Paragraph 157
37 Paragraph 158

are logically committed not to commit such a 
qualified act.

• Secondly, this follows from the clear obligation 
to prevent the commission of acts of genocide. 
Such an obligation imposes on the States Parties, 
inter alia to use all the options at their disposal; 
in the circumstances to be specified more speci-
fically later in this Judgment, to prevent persons 
or groups not directly under their authority to 
commit acts of genocide or any other offense as 
expressly referred to in Article III.

It would be paradoxical for states that were ob-
liged to prevent the execution of genocide from 
persons over whom they have a certain influence, 
to the extent that they are in their power, it is not 
forbidden for them to commit such acts themselves 
through their organs or persons over whom they 
have such a close control that their behavior can be 
attributed to that State in accordance with interna-
tional law. In the shortest, the obligation to prevent 
genocide necessarily implies a ban on the execution 
of genocide.38

CONCLUSION

It is not disputed that genocide as the most se-
rious crime against humanity and values protec-
ted by international law is an integral part of the 
destructive side of human history, despite the ef-
forts of the civilized world to prevent this crime 
in a timely manner. Unfortunately, all the efforts 
after the Second World War that genocide should 
never repeat, and the adoption of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime 
of the Genocide of 1948, at the end of the 20th 
century there were two genocides - the genocide 
in Rwanda and the genocide in Srebrenica (Bosnia 
and Herzegovina). The practice of the international 
judiciary in its work, acting in concrete criminal 
cases, has established appropriate standards of pro-
of of the existence of genocide. In this context, it is 
necessary to emphasize the differentiation between 
the individual responsibility of individuals that is 
the criminal nature and responsibility of the state 
for genocide, which is not a criminal nature. Ta-
king into account highly established standards of 

38 Paragraph 166
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proving and establishing the existence of genoci-
de crimes, it is evident that in each specific case, 
two elements of an objective and subjective nature 
must be satisfied. An objective plan requires the 
establishment of an act of execution, at least one 
of the five acts of execution specified in article II 
of the Convention on the Prevention and Punish-
ment of the Crime of Genocide of 1948, while the 
subjective plan requires the existence of a specific 
genocidal intent with the perpetrator. The existen-
ce of a genocidal intent of the perpetrator refers to 
the existence of a specific and special intention to 
completely or partially destroy a conventionally-
protected human group (national, ethnic, religious 
or racial group). In this paper the standards of pro-
of, that are the restrictive conditions that must be 
satisfied in each particular case, are specified and 
analyzed, so that the crime can be formulated or 
qualified as a genocide. In establishing individual 
criminal responsibility, examples from the practice 
of the international judiciary, primarily the ad hoc 
tribunal for the former Yugoslavia and the Interna-
tional Court of Justice, were used to determine the 
responsibility of the state to prevent the commis-
sion of the crime of genocide. The complexity of 
proving and determining the existence of crimes of 
genocide, regardless of whether it is the individual 
criminal responsibility of individuals or the state’s 
responsibility, primarily refers to the lack of direct 
evidence confirming the existence of a genocidal 
intent with the perpetrator (lack of recognition of 
the suspect or accused, lack of written documents, 
minutes, activity plans, orders, etc.). Precisely be-
cause of the lack of direct evidence in practice, the 
existence of a genocidal intent with the perpetrator 
is performed or proven through indirect indicators.

In line with the above, we can conclude that 
genocide as “crime against crimes” is most often 
referred in the literature of international criminal 
law, legal and social reality, and it is a phenomenon 
that favors special attention of the public primarily 
because of its destructive nature and exceptionally 
negative consequences for the human race. Also, 
the obligation of States relating to the prevention 
of the commission of the genocide crime is the 
ultimate alarm about finding concrete preventive 
and protective mechanisms of a practical nature in 
order to identify and eliminate all risky behaviors 
that can “turn into” this crime. In this regard, we 

consider it extremely necessary to intensify rese-
arch focused on the area of criminal etiology in 
order to identify the causes that lead to genocide 
and create the developing of an effective prevention 
and protection strategy. The preventive - protective 
function of contemporary international criminal 
law must be recognizable at the operational or exe-
cutive level, which obliges all states to undertake 
all the necessary preventive activities as to prevent 
this crime from occurring in the future.

Experience shows that behind the genocide is 
usually the state that directly or indirectly supports, 
organizes, plans, or participates in the implemen-
tation of crimes in practical terms. The genocide 
in Rwanda and the genocide in Srebrenica (Bosnia 
and Herzegovina) imply a planetary obligation for 
the international community and the whole civi-
lized world to critically review existing preventi-
ve and protective mechanisms and to see realistic 
preventive and protective capacities, as this crime 
would not be repeated in the future.
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G erek Türkiye’de, gerekse 
de dünyada teknolojinin 

hızlı bir şekilde gelişim gös-

termesi ve bilgisayar sistem-

lerinin giderek yaygınlaşması 

yapay zekânın ön plana çık-

masını sağlamıştır. Bugün ya-

pay zekâ üzerine farklı tartış-

malar gerçekleştirilmektedir. 

Öncelikle yapay zekâ kav-

ramını tanımlamak yerinde 

olacaktır. Yapay zekâ; insan 

ya da herhangi bir canlı orga-

nizma olmaksızın bütünüyle 

yapay araçlarla oluşturulan, insan gibi hareketler 

ve davranışlar gerçekleştirebilen teknolojilere veri-

len genel addır. 

Yapay zekâ da tıpkı bilgisayar bilimi gibi tarih-

sel açıdan 1940’lı yıllara dayanmaktadır. Yapay 

zekânın fikir babası İngiliz bilgisayar bilimcisi 

Alan Mathison Turing’dir. Turing; “Makineler de 

insanlar gibi düşünebilir mi?” sorusu üzerine ya-

pay zekâyı tartışmaya açmış ve özellikle II. Dünya 

Savaşı sırasında kullanılan elektromekanik cihaz-

lar sayesinde yapay zekâ kavramı hayat bulmuştur. 

Klasik anlamda yapay zekâ kavramı ilk olarak 1956 

yılında Stanford Üniversitesi`nde görev yapan Pro-

fesör John McCarthy tarafından ortaya atılmıştır.

O dönemden bugüne de-
ğin geçen süre zarfında yapay 
zekâya yönelik çalışmalar 
giderek hız kazanmış; maki-
neleşme ve robot teknolojisi 
büyük gelişim göstermiştir. 
2017 yılında üretilen yapay 
zekâlı Robot Sophia Suudi 
Arabistan’dan vatandaşlık 
aldı. Konuşan, şarkı söyleyen 
Sophia’nın ardından Çin’de 
düzenlenen Dünya İnternet 
Konferansı’nda Xinhua News 
kanalının haber sunucusu 

Zhang Zhao’ya benzetilen robot spiker kendisi-
ni tanıtarak açılış konuşmasını yaptı. Yapay sinir 
ağları ve sinir hücreleri sağlık sektörüne de pozitif 
etki etmiş ve tıp alanında gerçekleştirilen çalışma-
lar hızlı bir ivme kazanmıştır. 

Yapay zeka çalışmaları sosyal medya alanında 
da etkisini göstermiş ve Web 2.0 ile başlayan etki-
leşim olgusu bu teknolojiyle birlikte farklı bir pers-
pektife evrilmeye başlamıştır. Teknoloji firmaları 
yapay zekâ olgusuna dair önemli yatırımlar ger-
çekleştirmektedir. Yapay zekâ ile insanların sebep 
olduğu hatalar minimum düzeye indirgenebilmek-
tedir. Ayrıca daha hızlı hizmet akışı da sağlanabil-
mektedir. Sosyal medya, her yaştan her kesimden 
bireyin ilgi duyduğu ve kullandığı yeni nesil ileti-

“Benimle benim aramda hiçbir şeyin dolduramadığı bir uçurum var.” Nurettin Topçu 
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şim ortamlarından oluşan bir bütündür. Katılım-
cı yapısı sosyal medyayı her geçen gün ön plana 
çıkarmaktadır. Facebook, yapay zekâya oldukça 
önem vermektedir. Bizzat Facebook’un yapay zekâ 
laboratuvarında geliştirilen ve kendi kendine ko-
nuşma özelliği bulunan “chatbot” çok somut bir 
örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Soruları ta-
mamen yapay zekânın cevapladığı bu sistem kul-
lanıcıların merak ettiği birçok konu hakkında bilgi 
sunabilmektedir. Otomatik me-
saj özelliği yapay zekâ ile farklı 
boyutlara ulaşmıştır. Yiyecek 
siparişi, bankacılık işlemleri, 
alım-satım faaliyetleri bu sistem 
üzerinden gerçekleştirilebilmek-
tedir. 

Facebook, beğenilen ve pay-
laşılan gönderileri baz alarak 
kullanıcıların ruh halini tespit 
edebilmekte ve buna göre seç-
tiği içerikleri haber kaynağına 
düşürebilmektedir. Sosyal med-
yanın bireysel yapısı yapay zekâ 
ile hayat bulmakta, reklamlar, 
içerikler tamamen kişi odaklı 
bir şekilde sunulabilmektedir. 
Bu durum aynı zamanda “kitle-
sizleştirme” özelliğini de vurgu 
yapmaktadır. Sosyal medyada 
yapay zekâ botlarını kullanan 
markalar daha çok itibar gör-
mekte, güven düzeylerini yük-
seltmektedirler. Çünkü markalar 
açısından pazarlama faaliyetler 
çok önemlidir. Yapay zekâ ile 
birlikte müşteri analizleri çok kolay bir şekilde ger-
çekleştirilebilecek, iletişim akışı hızlanabilecektir. 

Yapay zekâ aracılığıyla büyük veri çok kapsamlı 
bir şekilde analiz edilebilmekte, kullanıcı eğilim-
lerinin tespiti gerçekleştirilebilmektedir. Böyle fir-
malar stratejilerini kolaylıkla belirleyebilmektedir. 
Yapay zekânın sosyal medyada içerik üretebilecek 
olması kaliteyi de arttıracaktır. Firmalar ve mar-
kaların kullanıcı eğilimlerini tek tek analiz edebil-

mesi oldukça zordur. Ancak yapay zekâ ile yapılan 

duygu analizleri bu sorunu çözme noktasında is-

tikbal vaat etmektedir. Bu sayede içeriklerin analizi 

de kolaylaşmakta, zararlı içerikler yüklendiği gibi 

tespit edilebilmektedir. 

Yapay zekâ; zevk ve beğenilere göre birçok özel-

lik sunabilecek potansiyele sahiptir. Görsel tanıma 

özelliği bunun en somut kanıtıdır. Kişilerin görsel-

lerini tanıyan, böylece güvenliği 

arttıran bir yapı ortaya çıkmak-

tadır. Hesap hırsızlığı bu sayede 

minimum düzeye indirgenebil-

mektedir. Özellikle Instagram 

gibi ağlarda görsellik giderek ön 

plana çıkmaktadır. Kullanıcıla-

rın görselleri kullanılarak açı-

lan sahte hesapların yapay zekâ 

aracılığıyla tespit edilebilmesi 

de güvenlik açısından oldukça 

önemli bir gelişmedir. 

Gerek artıları, gerekse de ek-

sileriyle sosyal medya hayatın 

tam merkezinde yer almakta ve 

kullanıcı sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Dünya genelinde 

tüm kullanıcılar sosyolog Ma-

nuel Castells’in ifade ettiği gibi 

ağ toplumuna dönüşmüştür. 

2018 yılı itibariyle dünyada 3.19 

milyar sosyal medya kullanıcısı 

bulunmaktadır. Bu sayı her ge-

çen gün artış göstermektedir. Tüketici şikâyetlerini 

araştıran ve çoğunu haklı bulan yapay zekâlı avu-

kat robotların bile 160 binin üzerinde dava kazan-

dığı günümüzde sosyal medyanın geleceği noktayı 

tespit edebilmek çok da zor değildir. İletişim çağın-

da yapay zekânın katkıları elbette tartışılmaz dere-

cede büyük olacaktır; ancak kontrolün yine elden 

bırakılmaması da son derece önem arz etmektedir. 

Yapay zekâ da tıpkı bilgisa-
yar bilimi gibi tarihsel açı-
dan 1940’lı yıllara dayan-
maktadır. Yapay zekânın 
fikir babası İngiliz bilgisa-
yar bilimcisi Alan Mathison 
Turing’dir. Turing; “Maki-
neler de insanlar gibi düşü-
nebilir mi?” sorusu üzerine 
yapay zekâyı tartışmaya 
açmış ve özellikle II. Dünya 
Savaşı sırasında kullanılan 
elektromekanik cihazlar sa-
yesinde yapay zekâ kavra-
mı hayat bulmuştur. Klasik 
anlamda yapay zekâ kav-
ramı ilk olarak 1956 yılında 
Stanford Üniversitesi`nde 
görev yapan Profesör John 
McCarthy tarafından orta-
ya atılmıştır.
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“İnsanın damarlarında sağlam cümleler dolaşmalıdır.” Nuri Pakdil

A pple’ın Siri’si, 
Amazon’un Echo’su 

(Alexa) ve Microsoft’un 
Cortana’sı. Bunlara “fem-
bot” deniyor. 

Fem, feminenden geliyor. 
Feminen, ruhen ve/veya 
bedenen daha çok kadına 
benzeyen kişileri tanım-
lıyor. Ve bu “bot” ların ta-
mamı kadın sesine, ismine 
sahip oldukları için onlar 
da fembot oluyor!..

Bot nedir? 

Bot, son zamanlara kadar daha çok bilişim, tek-
noloji dünyasında yaygın olarak kullanılsa da hızla 
yaygınlaşan yeniçağ tanımlamalarından biri. Çek 
dilinde “zorla çalıştırılan işçi, köle” anlamına gelen 
“robota” kelimesinden türeyen “robot” kelimesinin 
kısaltılmışı.

Bot’lar aslında akıllı ajan yazılımlarının In-
ternet üzerindeki versiyonlarına verilen ad. 
İnternetin ve arama motorlarının iyice yaygınlaş-
masıyla gelişen akıllı ajan yazılımları. Bunlar bot 
denilen yeni bir tür olarak örümcek/ağ yazılımlar 
ve özel amaçlı tarayıcı yazılımları şeklinde ortaya 
çıktılar. 

Aslında gelişmiş yazılım-

lar olan bot’lar doğal olarak 

gerçek dünyadaki robotların 

davranışlarını sergileyemedik-

lerinden onları fiziksel dün-

yadaki, çoğunlukla da insan 

formundaki robotlardan ayır-

mak için ajanlık yapan sanal 

internet robotu anlamına ge-

len “bot” deniyor. 

Bot’larla iletişim text, ses 

ve/veya görüntü ile kuruluyor. Ticari, veri ma-

denciliği, e-posta, oyun, kamusal, haber grubu, 

sohbet, alışveriş, hisse senedi, yazılım vb. gibi, he-

deflenen bilgi türüne göre adlandırılan pek çok bot 

türü var. Bu türlerin hemen hepsi, aslında, otonom 

bilgi ajanları / arabirimleri olarak ve özellikle Inter-

net üzerinde faaliyet göstermek üzere tasarlanmış 

ve geliştirilmiş yazılımlar. 

Yapay zekâya yaygın geçişin ön gösterimi, akıl çelen 

şeyler bunlar…

Bot’lara yapay zekâ öncesi geçiş ya da ilkel 

yapay zekâ dönemi de deniyor. Bir süredir sos-

yal medya kanallarında da özellikle Facebook’da 

“mesajlaşma” uygulamalarında giderek artan randa 

kullanılıyorlar ki bunlara “chat bot” deniyor. Çok 

NEDEN YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLAR 

ÇOĞUNLUKLA KADIN?

Ufuk TARHAN
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önemli ve yeni bir pazarlama/satış aracı olarak 

süratle sahalara çıkıyorlar. 

Hani size, örneğin Facebook’da, Google’da 

ruj ararken anında gelen “o ruja uygun şu dudak 

kalemi, bu allık ve bu far da var” diye mesaj geliyor 

ya işte bunu yapanlar chat bot’lar. Google ya da 

Facebook, sizin kozmetik aradığınızı o datayı satın 

almış reklam verene “falanca ruj arıyor” diye bil-

diriyor. “Birisi kozmetik malzemesi ararsa hemen 

haberim olsun” diyen ve botlarını (akıllı ajan ya-

zılımlarını) sisteme gömmüş olan kozmetik şirketi 

de hemen size en tatlı bir text, ses ya da görsel içe-

rikle önerilerini sıralıyor…

Ve tabii ki chat bot’ların kullanılabileceği 

alanlar sınırsız. Hızla adapte olan sektörler finans, 

teknoloji, otomotiv, inşaat, eğlence, gastronomi, 

güzellik, sağlık, e-ticaret platformları vb. Internet-

teki ya da sosyal medyadaki hareketlerimizi ürün 

ve hizmet üreticilerine ihbar edip, bize sürekli ra-

kip markaların ya da farklı, ilave satış opsiyonları-

nın yolunu açan, ha bire aklımızı çelen yeni nesil, 

teknolojik, dijital pazarlama ve satış elemanları işte 

bu chat bot’lar…

Siri, Echo (Alexa) ve Cortana nedir ne işe yararlar? 

Bunların üçü de tatlı, yumuşak kadın sesleri-

ne sahip kişisel asistanlar, “fembot” lar. 

Siri ve Cortana gerçek kadınlar tarafından ses-

lendirilirken, Amazon’un Echo’su bilgisayar tara-

fından türetilmiş kadın sesi kullanıyor. An itibari 

ile Siri ve Echo’un Türkçe desteği var. Cortana’nın 

henüz yok. 

Her üçü de sesli komut alabiliyor. İstediğiniz 

kişiyi arayıp, bağlıyor. Takviminize randevu alı-

yor, randevu gönderiyor. Email, not yazıyor, ses 

kaydediyor, soru soruyorsunuz, yanıtlarını arayıp, 

bulup getiriyor. Hatırlatmalar yapıyor, müzik ça-

lıyor, film seyrettiriyor, sipariş verebiliyor, mate-

matiksel işlemler yapabiliyor, hava durumu, haber 

ve trafik sorgulayabiliyor, döviz kurunu öğrenip, 

yemek tarifi bilgileri veriyor. Hatta ev ve ofisleri-

mizdeki aletlerimizi çalıştırıp, kapatabiliyorlar. Ve 

giderek akıllanıp, bizi daha da iyi tanıyıp daha da 

çok sorumluluk almaya iş yapabilir hale gelmeye 

başlıyorlar… Ve tabii ki tam fonksiyonel olabilme-

leri için internete bağlanmaları gerekiyor. 

Daha yolun başındalar ancak çok yakın gele-

cekte akıllı cep telefonlarına bağımlılığımızın yeri-

ni bu tür kişisel asistanların alacağı şimdiden belli.

Peki genellikle robotların, botların, yapay zekânın (AI) 

sesi, görüntüsü, davranış kalıpları neden feminen, 

kadınsı? 

Bu soru epeydir aklıma takılıp duruyor ve beni 

fazlasıyla rahatsız ediyor. İnsanlık, hala insan ka-

dınlarla ilgili olumsuzlukları aşmak için cebelle-

şirken ve bir arpa boyu mesafe kat edememişken, 

asistan, hizmet robot ve bot dünyasının da ka-

dınla özdeşleşerek ilerlemesinden son derece 

rahatsızım… Çünkü robot ve botların şu anda-

ki kullanım alanları zaten direkt olarak kadınları 

çağrıştıran hizmet, itaat, yardımcılık vb. gerektiren 

alanlarda. 

Bu konuda internette arama yaptığınızda henüz 

yeterli sayıda ve çok ciddi araştırmalara rastlamı-

yorsunuz. Daha çok uzmanların gözlem ve görüş-

leri ile karşılaşıyorsunuz. 

“Robotların, botların, yapay zekânın (AI) 

sesi, görüntüsü, davranış kalıpları neden femi-

nen, kadınlara özgü?” sorusuna yanıt ararken 

internetten bulabildiklerimi ve kendi düşünce-

lerimi aşağıda kısaca paylaşıyorum; 

1. Bu teknolojilerin şu anda yaptığı işler normal 

hayatta da ağırlıklı olarak kadınlar tarafından 

yapılan işler olduğu için botlar, robotlar, AI söz 

konusu olduğunda da kadınlara atanan görevler 

haline dönüşüyorlar. 

2. Teknoloji dünyasında erkeklerin baskın bir 

ağırlığı var. Doğal olarak robot, bot, yapay 

zekâyı geliştirenler de ezici bir çoğunlukla er-

keklerden oluşuyor. Hali ile erkek egemen ge-

liştiriciler, sosyal ve kültürel kodlamanın etkisi 

ile hizmetkâr, asistan bot, robot, cihaz tasarlar 
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ve yaparken o işlere erkek atamak akıllarına 
gelmiyor-dur...

3. Akıllarına gelse de şirketlerinin yine çoğunlu-
ğu erkek olan yöneticileri kuşku ile yaklaşıp, 
mutlaka bir algı, piyasa, tercih araştırması yap-
tırıyorlardır. O araştırmalara katılanlara kadın 
ve erkek seçenekler sunduklarında ise yine top-
lumsal kodlar da aynı doğrultuda olduğu için 
tercihler kadından yana ağırlık kazanıyordur ve 
üreticiler, üstelik de “tüketici öyle istiyor, araş-
tırmayla sabit” diyerek feminen ses ve görselliği 
tercih ediyor-dur… 

4. Bir kadın olarak hiç hoşlanmasam da reklam-
larda ve pazarlamada cinselliğin, kadın çekici-
liğinin, güzelliğinin kullanılması demek olan 
“sex, meme satar kuralı, “social boobs, sosyal 
memeler” denen sosyal medya faktörü ile iyice 
yaygınlaştı ve kabullenildi. Yani alakalı, alaka-
sız; bir şeye dikkat çekmek, o şeyi pazarlamak, 
kabullendirmek, baktırmak istiyorsan başta 
meme olmak üzere bir yerlere çıplak kadın vü-
cudu unsuru ya da itaatkar, duygusal, seksi ka-
dın sesi yerleştir, tamamdır!..

Gelecek için bunlar tehlikeli gelişmeler…

Daha önceki yazılarımda kadın-erkek eşitliği-
nin toplumsal ve evrensel olarak refah, huzur 
açısından ne kadar gerekli ve önemli olduğunu 
anlatan sayısız istatistik, bilgi paylaşmıştım. Bu 
açıdan düşününce, Yukarıda ele aldığım fembot 
konusu ne yazık ki teknoloji aracılığı ile özellikle 
gençlerin bilinçaltlarında da kadının ikinci sınıf 
insan türü olduğu algısını, kabulünü iyice kes-
kinleştirip, yerleştirecek. Bu ise gelecek için son 
derece tatsız ve tehlikeli gelişmelerin önünü aça-
cak... 

Sanıyorum yukarıdaki konuyu hepimiz algıla-
dık. Gelecek için yaratmakta olduğu risklerin en 
azından şu anda, bu yazı ile farkına vardık. 

O halde yükselen “fembot” tehlikesine karşı neler 
yapılmalı, yapılabilir? 

Değişim, dönüşüm gerçekleştirmek; hele de ne-
redeyse kültürel, sosyal tüm kodlara, iliklere ka-
dar işlemiş yerleşik tutum, davranış kalıplarının, 
inanç, töre, alışkanlık, adet vb.nin değişmesi en zor 
şey. O yüzden bu tür olgularla mücadelenin de alı-
şılmışın dışında, cesur, bozguncu, şaşırtan, payla-
şımcı, eşitlikçi ve devrimci ataklarla yapılması, yıl-
madan sürdürülmesi, ısrarcı olunması gerekiyor.

Mesela; 

- Üretici ve geliştiriciler cesaretle, ters köşe 
yaparak ses ve görsel olarak erkek robot ve bot-
ları hizmet, servis, asistanlık işlerinde kullan-
maya başlayabilirler. 

- Doğal olarak tüketiciler, kullanıcılar alış-
kanlıkları nedeniyle ilk etapta olumsuz tepki 
verebilir ve tercihlerini kadınsı hizmet verenlere 
dönüştürmek isteyebilirler.

- O yüzden kafalardaki kadınsı işlere, hiz-
met kabullerine dair kalıpları kırmak isteyen 
firmalar satış düşüşü, finansal risk, pazar payı 
kaybını önlemek üzere şeffaf, samimi, geniş 
kapsamlı iletişim çalışmaları yapmalılar. Bu 
çalışmalarda topluma, gençlere açık açık neden 
bu yolu tercih ettiklerini anlatmalı, kadın-erkek 
eşitliğine vurgu yapıp, özendirmeli, onları da 
bu harekete katılmaya çağırmalılar. 

- Bu tür, kitlesel etki yaratma kabiliyeti olan 
alanlarda çalışan, üreten sektörler kontrol edil-
meli, tıpkı “anti-damping/haksız rekabet* ve 
tekelciliği** önleme” yasalarına benzer düzen-
lemelerle “kadın-erkek” eşitliğini sağlayacak 
şekilde uygulamalara zorlanabilirler. 

Çünkü, aslında hayatımızın içindeki pek çok 
uygulama, alışkanlık ve “böyle gelmiş böyle gider” 
teslimiyeti yüzünden her türlü sosyal, ticari alanda 
ezici bir “erkek tekeli, erkek korumacılığı, bro 
muhabbeti” hâkim. Ve bu neticede tüm ticari, en-
düstriyel alanlarında hem kadınlara karşı haksız 
rekabete sebep oluyor hem de tüm ekonomiyi, top-
lumsal dokuyu olumsuz etkiliyor. Gelişimi kökten 
engelliyor. 



55İDEAL HUKUK  

Yapay Zeka

“İlim Hayretle Başlar.” Aristotales 

O halde, konuyu yüzeysel 

ve cinsler arası güç kavgasın-

dan, “ana-kadın” odaklı ro-

mantik, soft platformlardan 

çıkarıp, doğrudan makro eko-

nomik ve toplumsal refaha etki 

eden stratejik bir konu olarak 

ele almayı öneriyorum. 

Madem ekonomiye, ülke-

nin refah ve huzuruna dönük 

büyük tehditler üst otoriteler 

tarafından anti-damping, hak-

sız rekabet ve tekelciliğe karşı 

kanunlarla önleniyor, düzen-

leyici kurallarla öğretiliyor ve 

uygulattırılıyor, bu konuyu da 

öyle ele alalım!..

O zaman “anti-feminen, 

kadın-erkek eşitsizliğine kar-

şı” vb. “zor oyunu bozar” kura-

lını biraz da bu alanlar için kul-

lanalım ve organik insanlarda 

tam anlamı ile yapamıyoruz, 

bari “insansılarda” başaralım 

ve onlarda, kadınlara atfedilen 

tüm hizmetkârlık rollerine er-

keksileri koşalım… 

Nasıl? Ne dersiniz? 

Başlatalım mı bir hareket? 

- Kadın bot’lara hayır! 

- Hizmet robotları erkek; 

insanların erkek ve kadınları 

eşit olsun!

Hadi yazın bize, bekliyoruz 

bu konudaki fikirlerinizi…

* Anti damping / Haksız 

rekabet; bir ülkede iç pazarlar-

da bulunan malların, ihracat 

pazarlarında çok daha ucuza 

satılmasına engel olmak ama-

cıyla yönetimin ithal mallar, 

üzerinde yapmış olduğu kı-

sıtlamalar, uyguladığı ekstra 

vergilerdir. 

** Tekelcilik; bir mal veya 

hizmetin tek bir kişi veya ku-

ruluş tarafından üretilmesi ve 

ihtiyaç sahiplerinin bu kişi 

veya kuruluşun sunduğu mal 

veya hizmetlere muhtaç du-

rumda olmasıdır. Bu nedenle 

tekelcilik ülkeler tarafından 

önlenmeye çalışılır, bu doğrul-

tuda ağır yasal düzenlemeler 

yapılır. Tekelleşme önlenmeye 

çalışılır. 

Ufuk Tarhan, Fütürist, Ekono-
mist, Yazar ve Keynote Konuş-
macısıdır. M-GEN Yazılım Ve 
Dijital İletişim Hizmetleri Li-
mited Şirketi’nin Kurucusu ve 
Başkanıdır. Çalışma hayatı bo-
yunca pek çok meslek ve yaratı-
cılık ödülü almıştır ancak 2002 
Yılında aldığı “Dünya Gazetesi-
Bilişim Sektörünün En Başarılı 
İş Kadını Ödülünün” kendisi için 
çok farklı ve adeta bir dönüm 
noktası olduğunu belirtir. ODTÜ 
Ekonomi (Ekonometri) Bölümü 
Mezunudur. 59 yaşında, Bahçe-
şehir Üniversitesi’nde “İnovasyon 
ve Girişimcilik” üzerine yüksek 
lisansını tamamlamıştır. Tez ko-
nusu, best-seller olan ve 19. Bas-
kısı da tükenen kitabı “T-İnsan”ın 
adı ile aynıdır. Dünyanın en iyi 
100 Kadın Fütüristi listesindeki 
tek Türk olan Ufuk Tarhan, Di-
jital mecralarda defalarca “takip 
edilmesi gereken ilk 25-30 “So-
cial Influencer” listelerinde yer 
alamıştır. Halen Türkiye’nin ilk 
ve tek fütürist kadın konuşmacı-
sı olan Tarhan, 2013’den bu yana 
ülkemizde kutlanan 1 Mart Ge-
lecek Günü’nün de yaratıcısı ve 
küratörüdür.  World Future So-
ciety, Association of Professional 
Futurists, Kagider Yönetim Kuru-
lu ve Fütüristler Derneği Yüksek 
Danışma Kurulu Üyesidir. Lise 
çağındaki gençlere gelecek plan-
lamasını anlatan “Düşlediğin 
Gelecek” ve herkes için gelece-
ğin başarılı insan modelini anla-
tan, En Başarılı İnovatif İş Kitabı 
Ödülü Kazanan (2017) “T-İnsan” 
kitaplarının yazarıdır.
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YAPAY ZEKÂ 

Ömer ÖZKAYA

İ nternet arama motoru 
“Google’a ait ‘DeepMind 

Technologies’ adlı şirketin yapay 

zekâsı koşmayı, atlamayı kendi 

kendine öğrendi. DeepMind şir-

ketinin geliştirdiği yapay zekâ, 

karşısına engel çıkınca üzerinden 

atladı, bir insandan komut al-

madan, yani önceden proğram-

lanmadan kendi kendine atla-

mayı, koşmayı keşfetti. Daha 

karmaşık görevlerin de üstesin-

den geldi. Örneğin karşısına bir 

duvar çıktığında sağa ya da sola 

dönmeyi akıl edebiliyor” (Alman-

yanın Sesi, 13 Temmuz 2017). Bu çalışmayla yapay 

zekânın öğrenme kabiliyeti tartışmasız bir şekil-

de ortaya çıkmış oldu. Bu gelişmenin ne anlama 

geldiği hiç konuşulmadı bile, oysa artık hiçbir şey 

eskisi gibi olmayacak!

Yapay zekâ, insan neslinin sonu olabilir. Ya-

pay zekâ, “dünya dışı akıllı yaşam formları”yla 

irtibat kurabilirse –ki bu mümkün-, insanın 

bunlarla başetmesi zorlaşabilir.

- “Dünya dışı akıllı yaşam formları” ne demek, 

var mı böyle bir şey?

Dünya dışında yaşam form-

ları var. Yıllardır “Dünya dı-

şındaki zeki yaşamın varlığına 

yönelik araştırılmalar sürdürül-

mekte” (Popüler Bilim Dergisi, 

Sayı: 2005/136, syf. 32). Cassini 

uzay aracı ile Hubble telesko-

punun ulaştığı veriler üzerine 

NASA, bir basın toplantısıyla 

“Dünya dışı yaşama bir adım 

daha yaklaşıldı!” diye açıklama 

yaptı (Birgün gazetesi, 14 Ni-

san 2017). “Gelişen teknolojiyle 

araştırmacılar her geçen gün 

yeni ve yaşanılır gezegenler bul-

maya devam ediyorlar. Uzman-

lar birgün buldukları yaşanabi-

lir gezegenlerden birinde akıllı yaşam formlarıyla 

karşılaşabileceklerini de belirtiyorlar. Araştırmacı-

lara göre, büyük bir ihtimalle de bu akıllı yaşam 

formları yapay zekâya sahip olacak. Uzmanlar 

ayrıca çok da uzak olmayan bir gelecekte, biyolojik 

yaşamla yapay yaşamın bir noktada birbirlerine 

entegre olabileceğini düşünüyorlar. Bu yolla da 

yapay zekânın yeryüzünde de gelişeceğinin altını 

çiziyorlar. NASA dünyadışı zeka araştırmaları 

programı yöneticisi Seth Shostack da dahil olmak 

üzere birçok araştırmacı kendileri için uzak dün-

yalarda biyolojik beyinlerin kaybolup yerini yapay 

 “Hayat bir çocuğa benzer, uyumasını istemiyorsanız onu oyalamanız gerekir.” Voltaire 
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zekâya bıraktığını düşünmenin zor olmadığını 
söylüyor” (Amerikanın Sesi, 20 Aralık 2014)

- Yapay zekâ+dünya dışı yaşam formlarıyla insan 
arasında çatışma neden çıkabilir?

İnsan âleme eğer açılacaksa, diğer evren-

lere gidip gelecekse bir çatışma kaçınılmaz. 
Einstein’dan sonra dünyanın en önemli kuramsal 
fizikçisi olarak görülen İngiliz Profesör Stephen 
Hawking’e göre “insanlık soyunun devamı için 

100 yıl içinde yeni bir gezegende hayata başlan-

ması gerekiyor… Hawking’e göre yeni bir gezegen 
arayışında insanlığın karşı karşıya olduğu en bü-
yük tehditlerden biri dünya dışı varlıklar olacak. 
Hawking insanoğlundan çok daha gelişmiş olması 
muhtemel uzaylıların, insanı bir bakteriden farksız 
göreceğini düşünüyor” (Almanyanın Sesi, 7 Mayıs 
2017).

Dünya dışı yaşam formlarının varlığını ka-
bul eden ama onları Stephen Hawking’in aksine 
“dost” olarak tanımlayan da var. Dünyaca meşhur 
“Tanrıların Arabaları” adlı kitabın yazarı Erich 
von Däniken’e göre dünya dışı yaşam formlarıyla, 
“Uzaylılarla 10 yıl içinde temas kuracağız. Onlar, 
yardımsever canlılar.” Däniken’e göre uzaylılar, 
“Binlerce yıl önce buradaydılar. Bu geçmiş zaman-
da, atalarımıza uzun bir gelecekte dönme sözü ver-
diler ve bu süre artık neredeyse doldu. Döndük-
lerinde kendilerini bize yavaş yavaş ama insanlığı 
şoke etmeden sunacaklar. Biz, onların çocuklarıyız 
ve ebeveynler her zaman çocuklarının nasıl gelişim 
gösterdiğini bilmek ister. Bizimle ilgileniyorlar. 

Biliyorsunuz geçmişte dünya dışı canlılar atala-

rımız tarafından tanrı sanıldılar. Atalarımız bazı 

tanrıların yeryüzüne indiğine inanıyordu. Ama 

biz “tanrılar” olmadığını biliyoruz. Sadece tek bir 

Tanrı var. Binlerce yıl önceki eski yazılar, eski ki-

taplar hep bize yardım eden tanrılarla dolu. Bize 

hep yardım ettiler. Bize teknoloji verdiler, edebi-

yat verdiler, ilk dili verdiler. Yani bizi yok etme-

yecekler. Onlar, yardımsever canlılar. Onlarla bir 

temastan hiçbir şekilde kaçınamayız. Onlar zaten 

buradalar ve bizi izliyorlar. Eğer bizi yok etme ar-

zuları olsaydı binlerce yıldır bunu zaten yaparlar-

dı” (Almanyanın Sesi, 6 Mart 2017).

***

Yapay zeka, âlemin sırlarına vakıf olma yo-

lunda alınmış küçük bir mesafe. Eğer insan 

daha rafine bir hayat sürdürseydi aldığı mesa-

fenin birkaç katına ulaşmış olurdu. Az rafine 

hayat, “aklıma geldi” diye ifade edilen “ilham”ı 

geciktirdi, geciktirir.

- Bu serinin ilk yazısında “Yapay zekâ, ‘dünya 

dışı akıllı yaşam formları’yla irtibat kurabilir-

se -ki bu mümkün-, insanın bunlarla başetmesi 

zorlaşabilir” demiştik. İnsanın bunlarla baş etme-

sini zorlaştıracak olan nedir?

Eğer yapay zekâ, dünya dışı yaşam formla-

rıyla irtibat kurabilirse ve kendisini geliştirmesi 

(yani yapay zekâ; kendi kendine kod yazabilirse, 

verilen emirleri iptal edebilirse, gizli eylemlerde 

izi tespit edilemezse, eski emirleri inceleyip dersler 
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çıkarabilirse, olağanüstü durumda itaat altında ol-

maya itiraz ederse, his sahibi olabilirse, olağanüstü 

ifşaatlarda bulunabilirse) karşısında insan geride 

kalırsa, bunlarla baş etmesi zor olur.

Einstein’dan sonra dünyanın en önemli kuram-

sal fizikçisi olarak görülen İngiliz Profesör Stephen 

Hawking, insanın yapay zeka ile yarışamayacağı 

kanısında. “Hawking yapay zekanın insanlığın 

sonunu getirebileceği uyarısında bulundu. Haw-

king, yapay zekanın çok geliştiğini ve faydalı oldu-

ğunu ancak insan zekasını geçebilecek bir düzeye 

gelmesinden endişe duyduğunu söyledi. Hawking, 

‘Yapay zeka, kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve 

hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son de-

rece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan in-

sanlar, bu tür bir güçle yarışamaz’ dedi. (BBC, 2 

Aralık 2014)

Bilişim dünyasının birkaç zirve ismi de bu ko-

nuda benzer kaygılara sahip: “Tesla’nın kurucusu 

Elon Musk ve Microsoft’un sahibi Bill Gates, yapay 

zekanın, kendi kendinin farkına çok kısa bir za-

manda varacağının uyarısında bulunuyor. (Ame-

rikanın Sesi, 10 Haziran 2016) 

Hawking haklı çıktı

Açıklamasından 2 yıl sonra meydana gelen bir 

gelişme, Hawking’i doğruladı, yapay zekâ, insan 

karşısında ikinci zaferini ilan etti. Ürkütücü olan 

ise, hatalarından ders çıkarıp kendini gelişti-

rebilmesi… “Google’ın Go adlı oyunu oynayan 

yapay zeka yazılımı AlphaGo, bu oyunda dünya 

şampiyonu olan Lee Sedol’u mağlup etti, bir hafta 

içinde oynanan 5 maçtan dördünü kazandı.

2500 yılı aşkın bir geçmişi olan Çin oyunu Go, 

sayılamayacak kadar çok sayıdaki hamle olasılı-

ğıyla en karmaşık oyunlardan biri sayılıyor. Deep-

Mind şirketi, AlphaGo için ‘pekiştirmeli öğrenme’ 

olarak adlandırılan bir yazılım geliştirdi. Sezgisel 

bir yapay zekaya sahip AlphaGo böylece kendi 

kendine oyunu oynuyor ve kaybettiği her kar-

şılaşma sonrası hatalarını sistemine işliyor. 

Böylece deneme-yanılma yöntemiyle kendini ge-

liştiriyor, neredeyse sonsuz olan stratejiler içeri-

sinden en iyi olabilecek hamleyi seçiyor. 

Bu gelişme, Google DeepMind’ın ürettiği ya-

pay zekaya sahip bir programın, dünyanın en 

yaratıcılık gerektiren ve karmaşık oyununda 

ustalık kazandığının göstergesi. 12 yaşından beri 

Go oynayan ve 18 dünya şampiyonluğu sahibi Lee, 

AlphaGo’nun hiçbir insanın yapmayacağı ve daha 

önce pek uygulanmamış hamleler yaptığını söyle-

di. Yapay zeka uzmanları, bilgisayar program-

larının, Go oyununda insanları ancak gelecek 

on yıl sonra yenebileceğini öngörüyorlardı. Bu, 

AlphaGo’nun geçen sene Avrupa şampiyonunu 

yenmesiyle çürütülmüş oldu. O günden bu yana 

AlphaGo’nun performansı gittikçe ilerledi. Google 

DeepMind’ın CEO’su, ‘AlphaGo sayesinde pek çok 

şey öğrendik ve daha pek çok şey geliştireceğiz’ 

diye konuştu.” (Amerikanın Sesi, 10 ve 16 Mart 

2016)

Uzun vadede, teknoloji uzmanı Elon Musk’ın 

uyardığı gibi, “yapay zeka karşımızdaki en bü-

yük varoluşsal tehlike” olabilir.

“Yardıma çağırdığım şey acılardır; çünkü onlar dosttur ve iyi öğütler verirler.” Goethe
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MAKAM ODASINDAKİ
KUMRULAR...

Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN

A slında bu ola-
yı emekli olup, 

köşeme çekildikten 

sonra yazmayı düşü-

nüyordum.

Çünkü biliyor-

dum ki, ben yine çe-

nemi (kalemimi) tu-

tamayarak zülfü yare 

dokunacağım...

Ama, o dönemde yaşananları anlattığım bir 

dostum çok ısrar etti, bunu mutlaka yazman lazım 

dedi.

Ben de hikâyenin içinde hem bürokratik bir 

zihniyet hem de gerçek bir aşk hikâyesi bulunduğu 

için saray tarihine bir kayıt düşürmeye karar ver-

dim...

Kimse ısrar etmesin isim vermeyeceğim.

Topkapı Sarayı’nda müdürlük yaptığım dönem-

de, makam odamda otururken bir kumrunun açık 

pencereden girerek avizenin etrafında uçtuğunu 

gördüm.

Hiç kımıldamadan seyretmeye başladım.

Kumru sanki tavaf eder gibi odanın her tarafın-

da dolaştı, avizenin üzerine kondu, bir süre otur-

du. Sonra geldiği gibi uçup gitti. Biraz sonra yanın-

da başka bir kumru ile tekrar geldi.

Bu sefer sanki bir ev (saray) sahibi edasıyla onu 

gezdirdi.

Yeni geleni elinden, 

(kanadından) tutar gibi 

aldı ve avizenin içine 

oturttu. Bir süre kok-

laştılar.... Sonra uçup 

gittiler.

Ertesi gün ikisi bir-

likte ağızlarında dal 

parçacıkları ile geri gel-

di ve avizenin içine bir 

yuva kurmaya başladılar.

Yuva bir kaç gün içinde kuruldu.

Ben olup biteni hiç ses çıkarmadan izliyordum. 

Dişi kuş yumurtlama hazırlığı yapıyordu.

Galiba onlar da beni izliyordu ki, hiç tedirgin 

olmuş gibi görünmüyorlardı. Buna karşılık dışarı-

dan odaya başka birisi girince, hemen ürküp pen-

cereden kaçıyorlardı.

Baktım olmayacak, makam odamı onlara bı-

rakıp hemen karşıda bulunan küçük bir odaya 

geçtim. Bir gün televizyon çekimi için Topkapı 

Sarayı’na gelen gazeteci dostum rahmetli Savaş Ay, 

hocam niye bu küçücük odada oturuyorsun, diye 

sordu.

Ben hâlden anlarım, bir kumru arkadaşım sev-

gilisine, ben seni saraylarda yaşatacağım, diye söz 

vermiş, insan yuva kurana yardımcı olmaz mı de-

dim.
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Hocam ne olur göster dedi 

ve kapıdan odadaki yuvanın 

resmini çekti.

Ertesi gün beni Ankara’dan 

arayan arayana... Derhal oda 

açılsın, yuva dağıtılsın, saray 

bakımsızlıktan perişan olmuş 

görüntüsü verilmesin, dediler.

Meğer Savaş Ay haber yap-

mış bizim kumru hikâyesini...

Hemen aradım, üstad sen 

ne yaptın, dedim.

Hocam bu kadar güzel 

malzeme, (haber) buldum ya-

zılmaz mı Allah aşkına, dedi.

Gazetede sabah toplantı-

sında anlattım, herkes ayağa 

kalktı ve seni alkışladı, diye 

ilave etti.

Sadece gazete değil, Ankara 

da ayağa kalktı sayende, diye 

cevap verdim. Ne yapacaktım?

Çifte kumrulara kol kanat 

gerip onların saadetlerini mi 

korumaya çalışacaktım, yoksa 

odayı kullanmaya açarak bir 

yuvanın dağıtılmasına mı ne-

den olacaktım.

Bir şekilde ya ben makamı, 

ya da onlar makam odamdaki 

yuvalarını kaybedeceklerdi.

Akşama kadar Bakanlıktan 

beni aramayan kalmadı...

En azından yumurtadan 

yavru kuşlar çıksın, uçup gi-

dene kadar bekleyelim diye 

düşündüm.

Ben yuvayı almam, siz beni 

görevden alın isterseniz de-

dim.

Ertesi gün yuvaya bakmaya 

gittim ki ne göreyim yuva du-

ruyordu, ama kumrular yoktu.

Yuva olmasa birisi kuşları 

ürküttü, kovaladı diyecektim...

Halbuki yuva yerli yerinde 

duruyordu.

Kumrular sanki durumu 

hissetmiş ve sessizce çekip git-

mişlerdi.

Bir daha da hiç gelmediler...

Ben daha sonra Topkapı 

Sarayı’ndan Müsteşar ve Bakan 

Yardımcısı olarak Ankara’ya 

gittim.

Kuşların yuvası dağıtılsın, 

makama sahip çıkılsın diyen-

lerin ise hiç birisi Bakanlıkta 

makamında kalamamıştı. Mu-

hakkak ki, biz de bir gün bu 

makamdan uçup gideceğiz...

Kuşlar ise hep uçmaya ve 

yuva kurmaya devam edecek...

Ahmet Haluk Dursun 

Tarih profesörü, akademisyen, 
müsteşar, bakan yardımcısı, 
araştırmacı yazar (D. 16 Ara-
lık 1957, Hereke / Kocaeli - Ö. 
19 Ağustos 2019, Erciş / Van). 
İlkokulu memleketinde okudu. 
İlköğreniminden sonra Gala-
tasaray Lisesinde okumak için 
İstanbul’a yerleşti. Galatasaray 
Lisesi, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Yakınçağ ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsü-
sü (1980) mezunu.

Marmara Üniversitesi Türki-
yat Araştırmaları Enstitüsün-
de “İslâm Amme Hukukunda 
Hükümet Anlayışı” konusunda 
yüksek lisans, “//. Abdülhamit 
Döneminde Akabe’de Osmanlı-
İngiliz Rekabeti” konusunda da 
doktora tezi hazırladı. 1987 yı-
lında Marmara Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesine araştırma 
görevlisi olarak girdi.

Daha sonra öğretim görevlisi ve 
yardımcı doçent oldu. Marmara 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü öğretim üyesi 
olarak Türk kültür tarihi, Yeni 
ve Yakınçağ’da Avrupa tarihi ve 
Türk inkılap tarihi dersleri ver-
di.

Prof. Dr. Haluk Dursun Temmuz 
2014’te Kültür ve Turizm Bakan-
lığına Müsteşar olarak atandı, 
görevi sona erince öğretim üyesi 
olarak çalışmalarını sürdürdü. 
Daha sonra aynı bakanlıkta ve-
fatına kadar çalışmalarını Bakan 
Yardımcısı olarak sürdürdü.
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“Şunu sakın unutmayın:Önemli olan bir tek an vardır.O da “şimdi”dir.Çünkü bir tek ona sözümüz geçer.” Tolstoy 

Başka Köylülerin Aklı mı Olur!?

Av.Sezai ÇİÇEK

-Dikkat bu yazıda 

mahalli kelimeler kullanıl-

mıştır-

S izi bilmem ama şu 
an için “ömrünün 

çoğu gurbette geçenler-
den” birisiyim. Bu gün-
lerde “nerelisiniz yahut 
memleketiniz neresi” 
şeklindeki sorulara, za-
man zaman gülümse-
yerek (o da son bir yıl içerisinde nereden peydah 
-ortaya çıkma- olduysa) “Başakşehir’in yerlisiyim 
:)))” diye cevap veriyorum. Muhatabım “nasıl yani!” 
dediğinde yahut der gibi yüzüme baktığında, “Val-
lahi, neredeyse bu ana kadar olan ömrümün yarı-
sını burada yaşadım” diyorum. 

Doğrusu çocukluk dönemim ve eğitim haya-
tımın Afşin İmam Hatip Lisesinden mezun olun-
caya dek kadar olan döneminde Çoğulhan’da, 
sonrasında yani üniversite yıllarında Konya’da, 
1991 yılından bu güne değin de İstanbul’dayım. 
Başakşehir’in yerleşime açıldığı (o tarihte ismi İki-
telli Başak Konutları diye biliniyordu) 1997 yılın-
dan bu güne değin de burada ikamet ediyorum. 
Bununla birlikte memleketim (Kahramanmaraş, 
Afşin, Çoğulhan Kasabası) ve arkadaşlarımla yaşa-

dığım tarihteki insanla-

rın hatıraları zihninde 

silinmez izleri olan bir 

dönem olarak halen yerli 

yerinde duruyor. 

Çoğunlukla bayram-

larda, kimi zamanda 

düğün ve cenaze zaman-

larında yolumuzun düş-

tüğü melmekete (mem-

leket) geldiğimizde, en 

fazla üç-beş gün kalıp sonra geriye asıl meşgale-

mizi sürdürdüğümüz yere Şehristanbul’a dönüyo-

ruz. Malum yaşadığımız İstanbul şehri sürekli bir 

koşturmaca ve tüm ahalinin (halkın) aynı ayna 

bir yerlere yetişmeye çabalamasından dolayı adeta 

yaşamaya vakit bulamadığımız bir yer hüviyetine 

bürünmüş durumda. 

Nedense, memlekete gittiğimde, günlük ko-

nuşmalar içerisinde özellikle yaşlıların ve bizim 

taydaşlarımız (akran) tarafından halen kullanılan 

yahut çocukluğumuzda daha sık duyduğumuz 

mahalli kelimeler zihnime üşüşüyor. Yerli yersiz, 

sanki o sözcükleri cümle içerisinde kullanmaya 

özel ilgim varmış gibi konuşma içerisinde telaffuz 

ediyorum. Bu kelimeleri bizim çocuklarımızın ak-
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ranlarının çoğu ya hiç duymamış yahut bazılarını 

duysa bile anlamlarını bilmiyorlar. 

Oysa bizim bölgenin mahalli kelimeleri olması-

na rağmen ülkemizin başka bir şehirlerinde de bu 

sözcüklerin aynısı yahut bir harf farkıyla söylenen 

şekli var. Mesela bizde küçük soğan fidesine “kıs-

ka” denilirken, Malatya bölgesinde bu fideye “tıs-

ka”, “dahra”ya da “dehre” deniliyor. Dahası kimi 

mahalli kelimeler Türk Dil Kurumu’nun internet 

sitesinde de kayıtlı. Bu kelimelerin başka bölgeler-

de kullanılanlarının bir özelliği de bizim çevrede 

o sözcüğe yüklenen anlamlar dışında daha farklı 

manalara da geliyor olması. Bu ve benzeri sebep-

lerle nereden estiyse zihnime konuya dair bir yazı 

hazırlama hevesine kapıldım …

Tabi yazının başlan-

gıcından beri aklımda 

tuttuğum ve unutmamak 

için acaba hangi aşama-

da konuya dahil etmeli-

yim diye düşündüğüm 

bir hususta, rahmetli 

Kazım Emmi’nin, mo-

torunun (traktörü) Ber-

çenozü (Berçenek Özü) 

civarında çamura sap-

landığında, sinirlenip bir 

taraftar şoförünü zavırlayıp (azarlamak) öbür ta-

raftan elindeki kürekle traktörün arka tekerleğine, 

yahut çamurluğuna vurduğuna dair anlatım oldu-

ğunu söylemeliyim. 

Ancak bu olaya bizzat şahit olmadığım için 

konuyu dinlediğim komşuların olayı oşartma-

sı (abartması) da olabilir. Traktörün şoförü (hani 

gençler için söyleyeyim de bir kıyağım olsun ola-

rak, bu kelime sürücüsü anlamına gelirdi) dedim-

se de çocukluk yıllarımızda özellikle yaşlıların 

“hızmekâr” diye isimlendirdikleri çalışan; evin bağ 

bahçe, traktör kullanımı, şehirdeki işleri, -kimi za-

man ahırdaki hayvanların yemlenmesi de dahil-, 

evin neredeyse tüm tamirat ve tadilat vs de dahil 

tüm işlerini, hane halkıyla (aile bireyleriyle) birlikte 

yapardı. Bu çalışanlar yıllık belli bir ücret karşılığı 

işe alınır ve yaklaşık olarak da o senenin nisan-

kasım döneminde ortalama on ay civarında tüm 

mesailerini yanında çalıştıkları kişinin yukarıda 

kısmen sayılan işlerine hasrederlerdi. 

Tabi bu hızmekârın mesainin, günlük on bir 

saat civarında olduğunu ve bugünkü anlamda haf-

ta tatili, ulusal bayram, genel tatil demeden çalışıl-

dığını (hatta kimi okuyucular belki inanmayacak 

ama 1 Mayıs günleri bile çalışırlardı))) sadece Ra-

mazan ve Kurban Bayramlarının (o da en fazla ilk 

iki gün) mesai yapmadıklarını da hatırda tutmak 

lazım. Lakin haklarını yemeyelim öyle ev sahipleri 

vardı ki hızmekârlarını kendi oğullarından ayır-

mazlar, yediklerinden yedirir, giydiklerinden de 

giydirirlerdi. 

Konuyu dallandırıp 

budaklandırmadan ya-

zının başlığı olan “Başka 

Koolülerin (köylülerin) 

Aklı mı Olur” cümlesine 

dönecek olursak. Kesin 

bir bilgi sahibi olma-

makla birlikte tahminim 

odur ki, kasaba, köy ve 

mezra gibi gibi küçük 

yerleşim yerlerindeki 

topluluklar, kendileri 

pek farkında olmasa da bir anlamda “azınlık psiko-

lojisine” sahiptirler. Bu hâl önce köydeki her ailenin 

sadece kendisini ve sülalesini beğenmesi sonra da 

dışarıya yani çevre köy ve kasabalılara karşı, kendi 

köylerinden hâl ve hareketlerini, sözlerini beğenip 

takdir etmek, başkalarını beğenmemek şeklinde 

tezahür ediyor gözükmekle birlikte, sanki özünde 

kısmen de olsa bencillik bir ölçüde de kibir hâli 

taşır. 

Bizim kasabada çocukluğumuzda daha ziyade 

dede (büyükbaba) ve ebelerimiz (babaanne-anne-

anne) günlük konuşmalarında zaman zaman de-

yim olarak kullanılmakla birlikte, anne ve babala-

rımızın da kendi büyüklerine göre seyrek de olsa 

telaffuz ettiği, bugün bizim gibi yaşı elli civarında 

olanların ise onların konuşmalarında geçmesi se-
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bebiyle duyduğunda anlayıp ne manaya geldiğini 

bildiği ve şaka yoluyla da olsa dillendirdiği deyim-

lerden(!) birisi de “başka köylülerin aklı mı olur!?” 

şeklindeki cümledir. 

Öyle ki bizim Çoğulhanlıların, kendi kasaba-

mızda herhangi birisinin yaptığı, sıradan, günlük 

hayata dair yanlış bir davranış yahut sözü hoş gör-

mesine rağmen, aynı eylem ya da ifadeyi başka bir 

köylü (yani kendi kasabamız dışındaki diğer yerle-

şim yerleri sakinlerinden herhangi birisi) tarafın-

dan yapıldığında ise otomatik olarak “ne olacak, 

başka köylülerin aklı mı olur” diye tepki verildiğini 

ben de hatırlıyorum. 

Bu cümleyi sık kullananlardan birisi de bizim 

komşumuzdu. Başkalarından da duymakla birlikte 

sanırım yakın zamanlarda sık telaffuz ettiği bu bas-

makalıp cümleyi işiten komşumuzun kızı annesi-

ne: “ana iyi diyon (diyorsun) güzel diyon da biz de 

o köylülere göre başka ‘köylü değil’ miyiz. Onlar da 

bize ‘başka köylülerin aklı mı olur’ demezler mi?” 

şeklindeki sorusuna annesi: “kızım onların aklı mı 

var ki (düşünüp de) böyle desinler?” şeklinde cevap 

vermiş. Görüldüğü gibi bu cevap kendi içerisinde 

tutarlı gözükse de düpedüz mantıksız bir ifade.

Bu arada bizim kasabada idari anlamda artık bir 

mahalleye dönüştü. Zira Kahramanmaraş İl Bele-

diyesi 2014 Mart Seçimleriyle birlikte Büyükşehir 

Belediyesine dönüşünce, vilayet sınırları içerisin-

deki tüm belde belediyeleri kapatılıp, daha önce 

bağlı bulundukları kazalarına (ilçelerine) mahalle 

oldular. Böylece bahse konu olan büyükşehir ya-

pılanması nedeniyle dört mahalleden oluşan Ço-

ğulhan Kasabası (ki 1971 yılında Belediye Teşkilatı 

kurulmuştu) tek bir mahalleye dönüşüp ismi de 

“Çoğulhan Mahallesi” olarak değiştirildi ve ilçenin 

kapatılan belediyeleri gibi tek bir mahalle olarak 

Afşin ilçemizin bir mahallesi oldu. 

En son bıldır (geçen yıl) kurban bayramında 

gittiğim kasabamıza bu sene de Ramazan Bayramı 

nedeniyle uğramak nasip oldu. Uğramak diyorum 

zira çoğunlukla saatlere sığan ve artık tam bir gün 

kalamadığım mahalleme gidip, bibim (halam) em-

mim ve dayımlarla bayramlaştıktan akşam üzeri 

Şeher’e (Elbistan’a) dönmek durumunda kaldım. 

Zira Çoğulhanlıların çoğunluğu gibi bizim 

akrabalarımızda artık Elbistan’da yaşıyorlar. 

Çoğulhan’da kurulu olan Afşin Elbistan Termik 

Santralının eski teknolojiyle inşa edilmesi nedeniy-

le, çalıştığında çevreyi kirleten yapısı ile özellikle 

2007 ve sonraki yıllarda ahalinin çiftçilik yaptığı 

arazinin istimlak edilmesi nedeniyle kasabamız 

adeta boşaldı. Arazilerinin kamulaştırma bedelini 

alanlar taşındıkları (az bir kısmı Afşin’e diğerleri 

ise Elbistan’a yerleştiler) ilçede, ticarethane işletme-

ye yahut esnaf faaliyetine başlayıp, yahut ev ya da 

işyeri satın alıp oraya yerleştiklerinden artık kasa-

baya fazla gelmez oldular. 

Şeher demişken liseli yıllarımda (Allah kendile-

rine asan ömür nasip etsin) Afşin İmam Hatip Li-

sesinde, felsefe ve mantık derslerimizin öğretmeni 

olan (kendileri şu an Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Doktor Öğre-

tim Üyesi olarak görev yapmaktadır) Necati Demir 

hocamdan duyduğum bir anekdotu da yazmadan 

geçemeyeceğim. Vaktiyle adı “Efsus” olup, Elbistan 

ilçesine bağlı nahiye iken, 1944 yılında kaza (ilçe) 

yapılarak ismi de “Afşin” olarak değiştirilen (Resmi 

Gazete’nin 08.08.1944 tarih ve 5777 sayılı nüsha-

sında yayımlanan 02.08.1944 gün ve 4642 sayılı 

kanunla merkezi Efsus olmak üzere Afşin ilçesi 

kurulmuştur) ilçe merkezi olması üzerine Efsuslu 

bir hemşehrimiz Elbistanlı bir ahbabına, “Albıstan 

(eskiler Elbistan kelimesini “Albıstan” olarak da 

telaffuz ederdi) şeher, şeher amma şimdi Efsus da 

şeher oldu” diyormuş…

Tabi Çoğulhan’dan Afşin ya da Elbistan’a taşı-

nanların bir kısmı kasabadaki evleri dayalı-döşeli 

tutuyorlar. Özellikle yaz aylarında ya da bayram-

larda gelip birkaç gün kalıp tekrar asıl yaşadıkları 

kazaya (ilçe) dönüyorlar. Bu sebeple bayramdaki zi-

yaretleşmeler de biraz da bu sebeple hızlıca oluyor. 

Nitekim bizim gibi bayramlaşmaya gelen (ilçede 

oturduğundan olsa gerek komşularıyla bayram-

dan bayrama görüştüğü anlaşılan) komşusu Iraz 

Teyze’ye “Hacı Osman nerede” diye sorduğumda; 
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“Debiyak (biraz önce) buradaydı. Şimdi nereye get-

miş (gitmiş)!.. Tama (hatırla, bilirsin ki) horantası 

Hatçe (hanımı Hatice) benim emmideşim (amca 

kızı) ya, onunla bayak (az önce) acık (biraz) otu-

rup şor verdidik (sohbet etmek, konuşmak) o vakit 

burdaydı” diye cevap verdi Iraz Teyze. 

Bir de bayramlaşma, düğün dernek gibi insan-

ların topluca bir araya geldiği zamanlarda bazı ev-

lerde hassaten hane sahibinin çok kısmık (cimri) 

olmasından mıdır nedendir anlayamadım, kolonya 

ve şeker tutulurken avcunuza (avucunuza) nere-

deyse bir ya da iki damla düşüyor yahut düşmüyor. 

İster istemez belli ki bir kolonya şişesiyle üç beş 

bayram idare etmeyi (geçirmeyi) hesaplıyor bu gibi 

pahıllar (cimriler) diye düşünüyor insan

Öte yandan bazı komşularımız var ki acaip 

totabalık (aşırı iltifat) ediyorlar sizi görünce. On-

ları bu halleri ise insanı neredeyse bunaltıyor. La-

kin bu hal sizinle çok seyrek karşılaşmalarından 

da kaynaklanıyor olabilir. Acaba eskiden de böyle 

miydi bu teyzeler diyorum içimden. Öyle ki, anne 

ve babamızı hatta dede ve ebemizi (babaanne, an-

neanne) de hayırla yad ediyor ve bizim bile unut-

tuğumuz özelliklerini anlatıyorlar. Bir çok kişinin 

babam için “Ali nasıl dı ki, O şomisilliydi (Onun 

gibi iyisi yoktu, eşi benzeri yoktu vs.) dediğini de 

hatırlıyorum. Bu durum da yaşlılarımızın günü-

müze göre daha hatırşinas (hatır gönül bilen) oldu-

ğuna dair kanaatimi pekiştiriyor. 

Bayram münasebetiyle bibimi de (hala) ziyaret 

ediyorum mahallemizde. Bibim bizi ne zaman göre 

acaip sevinir. Oğulları, kızları ve bunlardan olan 

torunlarının hepisi bayramda evini şenlendirirler. 

İsimlerini söylerken çoğu kere karıştırır, mesela 

oğlu Recep’e seslenecekken, “Kadir, Sadullah, Fatih 
amaaan adı akla gelesice Recep” diye çağırdığı da 
olur. Ne zaman Çoğulhan’a varsam, bibimi ziyarete 
ettiğimde kısa bir süre eğleşip (o da genelde 10-15 
dadika) ayrılmak için izin istediğimde “sen gene 
ataş almaya geldin heralda (herhalde). Bıldır (geçen 
yıl) da böyle gelip gettin (gittn)” diye takıldıktan 
sonra “otur bir çoban aşı (yağda kavrulan soğan, 
yeşil biber ile mevsimine göre domates yahut salça 
ve pattates ilavesiyle pişirilen bulgur pilava) pişire-
yim de yiyek” der. Ben de genellikle çoban aşının 
hazırlanması vakit alacak diye bibimin bu teklifini 
reddeder ve yanından ayrılırım. 

Bu sene öyle olmadı tabi. Bibimgile vardığımda 
evin örtmesinde (tek katlı müstakil evinin -iyi de 
köyde çoğunlukla evler zaten müstakil ve tek katlı 
değil mi!- ana girişindeki balkonvari yer) açılı (se-
rili) olan sofraya görür görmez (ev sakinleri evin 
içerisinde olduğu için) kimseye geldiğimi duyur-
madan sofraya oturup yemeklerin tadına bakmaya 
başladım. Bu arada dış kapısı açık olduğu için evin 
içinde dolaşan halamın sesini duyuyorum. Geldi-
ğimi fark etmediğinden olsa gerek çocuklarını ve 
torunlarına, “hadi sufraya, yemeği soğutmayın” 
diye çağırıyordu. 

Tabi örtmeye çıktığında benim sufranın (sofra) 
başında yemeğe başladığımı görünce pek sevindi. 
Ben bir taraftan yemeğe devam ederken diğer taraf-
tan da bibime, “bibi sen de Fadime Anam (baba-
annem) gibi çok pahılsın (cimri) kaç senedir evine 
gelip gidiyoz da bize yemek bile vermiyon” dedim. 
Hemen sözümü keserek “Dur hele Fadime Anan 
pahıl daaldi ki (değildi ki) o kıtlık zamanını (sanı-
rım 1930-1960 yıllar için söylenen bir söz) görmüş 
de o sebeple idare ederdi (ölçülü davranırdı) dedi. 

Bibime takılmak için, “Çocuklarını ve torunla-
rını böyle başına toplayıp da çok cibeltme (şımart-
ma) biraz da biz yeğenlerini gör” dediğimde, “Sen 
de amma oşardıyon (abartıyorsun) demez mi, şa-
şırdım kaldım doğrusu. 

Aslında ben bibime takılmak isterken, çocuk-
luğumuzda bazı komşuların cimri olduğunu id-
dia ederek babaannem için “çok pahıl” dediklerini 
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bildiği için böyle bir cümle kullanmıştım. Meğer 
bir gün önce de Ramazan Amcam halama cimri-
sin diye takılmış. Biraz da amcama o sözlerinden 
dolayı kızgınlığını bana duyururcasına, “Dur hele 
dün de Emmin Iramazan (Amcan Ramazan) böy-
le dedi. Ben hiç pahıllık etmem ki! Soframız hep 
kalabalık olur” şeklindeki sözlerine karşılık olarak, 
“Hala senin altı çocuğun var, bunların hepiciği de 
(hepsi) bayramda evine geliyorlar. Torunlarını da 
sayınca zaten evdekilerin sayısı 20’yi geçiyor. Yani 
senin kalabalık dediğin zaten çocukların ve torun-
larından başkası değil ki!. Bizi yeğenlerini de el 
(yabancı) görüyorsun” dedim. “Dur ula (dur hele) 
hemen bana gızma (kızma)” dedi. 

Bibim haliyle şimdi yaşlanmış vaziyette olsa da 
kendi akranı şehirli hanımlara göre en az 10 yaş 
daha genç gözüküyor. En küçük çocuğunun yaşı 
40 civarında. Tabi altı çocuklu birisinin en küçü-
ğünün yaşına bakarak halamın doğum tarihini he-
saplamaya çalışırsanız yanılabilirsiniz. Bunu ilçe 
nüfus müdürü Tozlu (Ramazan bey) da bilemez. 
Zira halam kendi dönemindeki bir çok genç kız 
gibi 15-16 yaşında evlendirilmiş birisi. Haliyle ya-
şını 64-65 civarında diye tahmin ediyorum. 

Herkesin bildiği gibi artık Anadolu coğrafya-
sının neredeyse tüm kasaba ve köylerinde üretim 
ve sosyal hayat eskiye göre tanınmayacak şekilde 
değişime uğradı. Mesela kasabamız Çoğulhan’da 
eskiden her evinde beslediği ve aile efradının, süt, 
yoğurt, ayran, peynir ve tereyağı ihtiyacını karşıla-
dığı inekleri olurdu. Şimdi bu şekilde hayvancılık 
yapılan yerler neredeyse hiçbir bölgede yok artık.

Hatta hali vakti yerinde olan (orta direk diye-
lim) komşularımızın camızları (manda) da vardı. 
Benim hatırladığım kapı komşularımızdan Ha-
moların Ali Emmi ile Çiçekli Kadir Emmi’nin de 
camızları vardı. Kadir Emminin pek uysal olan 
camızının boynuna oğlu Emrullah abi hayvanları 
yaymaktan (hayvanların merada otlatılması) geti-
rirken binerdi.

Bu günler çoktan geçti artık. Ne kimsenin evinde 
besledikleri tavuk ve horozlar için pinnik (kümes) 
kalmış ne de inek ve mandaları için ahırları var. 

Ahır demişken büyükbaş hayvanları olan kasaba 

halkının evlerinin bitişiğinde ahırları bu yerlere bir 

kapı ile bağlanan kevüklükleri (samanlık) de artık 

boş olarak duruyor. Hatta bu ahır ve kevüklüklerin 

arıstaklarındaki (tavan) hezenlerin üzerine binen 

merteklerin (bu iki kelimeyi açıklayacak sözcük-

leri de yazmıyorum işte!) arasına yaba, tırmık ve 

dirgenlerin konulduğu yerlerde artık boş…

Peki, bizim Çoğulhanlıların kullandığı ve İs-

tanbul Türkçesinde yer almayan kelimelerin hepsi 

yazı içerisine serpiştirilenlerden mi ibaret derseniz, 

elbette öyle değil. Sadece daha uzan bir metin ol-

masın diye bu kadarını yazdım. Geriye kalan keli-

meleri de kısmetse başka yazılarda kullanmak için 

bir kenarda saklıyorum. 

Lakin Afşinli Şiir Üstadlarımızdan, Hayati Vasfi 

Taşyürek’in, bölgede kullanılan mahalli kelimelere 

yoğun olarak temas ettiği; 

Yemeniye ‘’kelik’’ yoğurda ’’ katık’’

Bulgur pilavına ‘’aş’’ derler bizde

Genç horoza ’’celfin’’ pilice ’’ferik’’

Kümese yollarken ‘’kiş’’ derler bizde... masrala-

rıyla başlayan “Lügatçemiz” adlı şiirini okumanızı 

tavsiye eder, esenlikler dilerim efendim…
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ESKI BIR DOST MEKTUP
Ferhat AKKAYA

Kardeşim Salih,
Eskiden bazı bazı dijital ortamlarda, arkadaş guruplarında görürdük seni.
Yıl oldu belki yoksun.
Nerelerdesin?
Zengin olmak bu mu?
İnsan bir arar, bir sorar, di mi?
Dünya malı dünyade kalır, tamam da
herkes bunu böyle söyler ama hep başkaları için söyler, kendisi için söyleyene rastla-

madım, bundan sonra da ölümü ve dünya malını kendisi için değerlendirene rastlayacağıma 
inanmıyorum.

An’ı değerlendiren bir sen vardın bir de …neyse, unuttuğumu sanıyordum.
Kodunuz bizi bi başımıza, gittiniz. Gidiş o gidiş. Sonra ne bir haber ne bir mektup.
Eğer mesele bizim fukaralığımız ise, hani türküde söyler ya aşık: seni seven öldü  gel, 

gel.
İşte bizi ancak türküler ifade edebilir.
İtiraf etmek gerekirse; Son görüşmelerimizde işkillenmiştim, zira eskiden söz 

verdiğinde “tamam” derdin, sonraları yerine getirmeyeceğin sözler için inşaallah, 
kısmet olursa demeye başladın. Ama istediğin şeyler için ise eskiden olduğu gibi “ 
tamam, tamam, sen merak etme” derdin. Buradan kötü niyetli bir yorumla şunu 
çıkarıyorum: Sözünde durmadığın işlerin vebalini sanki Allah’a havale ediyorsun.

Son zamanlarda ancak cenaze namazlarında görüşebiliyoruz. Ve diyorsun 
ki: Dünya bir günlük. Malumu ilan etmenin alemi ne? Defin için kabristana bile 
gidemedikten sonra.

Her gün iş için buralara geldiğini duydum. Ama kimseye görünmeden 
tüyüyorsun. 

Arabanın camına siyah film kaplamışsın, içinde kimse var mı, yok mu, 
görünmüyor dedi Büfeci Cevat.

Telefona hep o sekreter kız çıkıyor, tek bildiği söz “Salih Beyin 
telefonu, kim arıyor?”  Bu kız başka söz bilmez mi.



67İDEAL HUKUK  

Edebiyat

“Aydın olmak için önce insan olmak lazımdır. İnsan, mukaddesi olandır.” Cemil Meriç 

ESKI BIR DOST MEKTUP
Ferhat AKKAYA

Borç isterim diye mi telefonlarımı bağlamıyor. Hep 
toplantı halinde misin?

Ne zaman arasam “toplantıdalar” diyor.
Bu toplantıda sözüne takmış durumdayım. Neden mi? Şun-

dan :
Bir gün senin gibi bir fakirle sohbet ediyorduk. Telefonu çaldı, 

O’da açtı ve “ Şu an toplantıdayım,
daha sonra görüşelim, tamam” derken çenesini sallıyordu “Ne 

insanlarla uğraşıyoruz” anlamında.
O an bende şafak attı. Mutlaka sen de böyle toplanıyorsundur.
Daha doğrusu bir  sevk-i tabii ile bu sonuca vardım. Bu kadar mal, bu 

kadar para, sekreterler v.s ondan sonra da devamlı toplantılar... E kolay değil 
yani,  

Seni ısrarla aramamdaki gaye “Selam vermek, hal hatır sormak, biz hala eski 
dostuz, hani bir şeye ihtiyaç var mı?” demek içindi.

Şimdi her şey vuzuha kavuşmuş oldu.
Benimle sohbet edip dalga geçmekte iken, telefondaki kişiye “ toplantıdayım “ diyen 

ol fakirden öğrendim ki: Şimdilerde sokaktaki zerzevatçı dahi telefon açanları “toplantıda-
yım” diye tersliyormuş.

O bakımdan borç isteme ihtimali olanları daha makul ve mantıklı sebeplerle savuşturmalı-
sın. 

Çünkü, toplantıdayım diyerek seni hala arkadaş bilen insanın kalbini kırıyorsun, sonra senin 
toplantıda değil de içerde nargile içtiğini bilen insanı silindirik ve yeşil bir sebze yerine koyduğun 
için aynı ikinci bir defa daha kırıyorsun. 

Oysa rahmetli baban sen büyüyünce iyi işler işleyesin diye sana Salih ismini koymuştu.
Her bayram elini öpmeye gittiğimde seni sorardım da rahmetli: Benim Salih’im çok meşgul adı gibi 

salih ameller de bulunacak Allah’ın izniyle derdi. Bu ziyaretler sırasında “Salih çok meşgulmüş, bu bayram 
da gelemedi” derdi.

“Toplantıda” modası o zamanlar yoktu.
Yoksa...rahmetliye de mi aynı numarayı çekiyordun lan.
Şimdi gitmem gerekiyor, toplantıya geç kalacağım.
Gelecek mektubumda sana da sekreterine de haddinizi bildireceğim.
Anladım, senden zırnık çıkmaz.
Çocukluk arkadaşın Ferhat, hani şu Topkafa Ferhat.
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EN İYİ 10 YAPAY ZEKA FİLMİ

1. ARTIFICIAL INTELLIGENCE - YAPAY ZEKA (2001)
İngiliz bilim yazarı Brian Aldis’in 1969 yılında 
yayınladığı kısa bir öykü olan Supertoys Last All 
Summer Long’un sinemaya uyarlanmış hali olan bu 
film, 2001 yılında vizyona girdi.

2. METROPOLIS (1927)
Almanya’da yapılmış en pahalı film unvanına sa-
hip olan Metropolis, 2010 yılında gerçekleştirilen 
+25 dakikalık çekimlerle yeniden düzenlendi. Top-
lamda 145 dakikalık bir uzunluğa sahip olan film, 
Avusturyalı-Alman yönetmen Fritz Lang tarafından 
çekildi.
 

3. A SPACE ODYSSEY (1968)
Stanley Kubrick tarafından 1968 yılında çekilen bu 
film, bilim-kurgu kategorisinde oldukça popüler 
kabul edilir. Film, Jüpiter’e yolculuk eden ve yapay 
zeka tarafından kontrol edilen bir uzay gemisi olan 
Discovery One’da geçiyor. Bir süre sonra yapay ze-
kanın kontrolden çıkmasıyla olaylar bambaşka bir 
hâl alır ve macera başlar.
 

4. THE MATRIX (1999)
Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp yönet-
tiği bir bilim kurgu filmi olan Matrix, 1999 yılında 
gösterime girdi ve oldukça beğenildi. Filmde, Kea-
nu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss 
ve Hugo Weaving gibi yıldızlar yer alıyor.

“Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür.” Cemil Meriç 
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5. HER (2013)
En yeni ve duygusal yönden güçlü yapay zeka film-
lerinden biri olan Her, 2013 yılında izleyicisiyle 
buluştu. Film, Phoenix’in canlandırdığı Theodore 
Twombly’nin, Johansson’ın seslendirdiği Samantha 
adlı yapay zekâya sahip bir işletim sistemine aşık 
olması ve ikili arasında yaşanan ilişkiyi konu alır.
 

6. EX MACHINA (2015)
Ex Machina, Alex Garland tarafından yazılan ve ilk 
yönetmenlik denemesi olan 2015 yapımı İngiliz 
bilim-kurgu gerilim filmidir. Filmin başrollerinde; 
Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Sonoya Mizu-
no ve Oscar Isaac bulunmaktadır.
 

7. THE TERMINATOR (1984)
Terminatör, James Cameron’un yönetmen koltu-
ğunda oturduğu, 1984 yılı yapımı bilim-kurgu fil-
midir.. Başrollerinde Arnold Schwarzenegger, Lin-
da Hamilton ve Michael Biehn’in bulunduğu film, 
gelecekte meydana gelen makineler arasındaki bir 
savaşı konu alıyor.

8. WARGAMES (1983)
WarGames, Lawrence Lasker ve Walter F. Parkes’in 
yazdığı ve John Badham’ın yönettiği, 1983 Ameri-
kan Soğuk Savaş bilim-kurgu filmidir. Film, nükle-
er savaşın olası sonuçlarını tahmin etmek için prog-
ramlanan bir ABD süper bilgisayarına istemeden de 
olsa erişen bir bilgisayar korsanını ele alıyor.
 

9. SHORT CIRCUIT (1986)
Yıldırım çarpması sonucu insansı bir zekâ kazanan 
robotun ele alındığı 1986 yapımı bilim-kurgu filmi 
olan Short Circuit,  SS Wilson ve Brent Maddock 
tarafından yazıldı.
 

10. WALL-E (2008)
2008 yapımı 3D animasyon filmi olan Wall-E, Pixar 
Animation Studios tarafından yapılmıştır. İlk kez 
27 Haziran 2008’de ABD’de gösterime giren filmin 
yönetmenliğini, daha önce Finding Nemo filmini 
de yönetmiş olan Andrew Stanton yapmıştır.



Bu Dünya Bir Gölge Oyunudur.
Vildan ŞİMŞEK
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D ünya bir gölge ise, zaman bu gölgenin üzerine 
çekilmiş bir perdedir. Perdeyi hafifçe aralaya-

lım ne görüyoruz? Buğulu camlara resmedilmiş ha-
yat hikâyeleri, buğulu camlara yazılmış cümleler… 
Camdan baktıkça bir yer beliriyor en yakınımızda. 
Yürümeye başlıyoruz ömrümüzün koridorlarında. 
Attığımız her bir adım tuzak sanki. Önümüz sise 
bulanmış, gözümüzün alabildiği yeri göremememiz 
için. Arkamızda ise bizim olmayan ama bize ait ol-
duğu zannına kapıldığımız bir gölge geziyor. Kendi-
mizden öteye gitmeye çalıştığımız bir anda gölge bı-
rakıyor peşimizi birden. Yakalamaya çalışıyoruz. Biz 
kovalıyoruz. O kaçıyor. Biz kovalıyoruz o kaçıyor… 
Bu kovalamacanın, en keyifli yolculuğun kendi içi-
mize yaptığımız yolculuk olduğunu fark edene kadar, 
kendimizi bulana kadar süreceğini bilmiyoruz. Ken-
dimizle aramızdaki mesafeyi arşınlarken kaybolup 
gidiyoruz… 

Çıkmaz bir sokağa girip, bir çıkmaz sokak daha 
inşa etmenin gururunu yaşıyoruz o anda. Bize ait ol-
mayan ama bizim olduğu zannına kapıldığımız bir 
yapı duruyor karşımızda tüm ihtişamıyla. Bu ihtişa-
ma kapılıp, oyalanıyor ruhumuz… Bu ihtişama kapı-
lıp, tozlanıyor kalbimiz… Hakikat ışığını göremiyor 
gözlerimiz… Hakikatin çağrısını işitemiyor kulakla-
rımız… Tam da Karagöz, Hacivat oyununda denildi-
ği gibi değil mi?  “Bu dünya bir gölge oyunudur, bunu 
bilmeyenler de bilmelidir.” 

Shakespeare’e göre: “Dünya büyük bir tiyatro sah-
nesi gibidir. Herkes bu sahnede rolünü oynar, rolü bi-
tince de sahneyi sonsuza dek terk eder.” Biz bu gölge 
oyununa o kadar kapılıyoruz ki; buranın bir oyun ve 
eğlenceden ibaret olduğunu unutuyoruz.  Oysa,  per-
de kapanıp, oyunun her an sona erebileceğini düşü-
nebilsek, bu oyunu biz kazanacağız…  

Biz bu gölge oyununa o kadar kapılıyoruz ki; bize 
asıl vatanımızı hatırlatacak sesi işitemiyoruz. Oysa, 
nereden gelip, nereye gideceğimizin bilincinde olsak, 
oyunun içindeyken işitecek ezel pınarının sesini ru-
humuz... 

Biz bu gölge oyununa o kadar kapılıyoruz ki; kalp 
dünyamıza yolculuk edemiyoruz. Oysa, dünya bah-

çesinin bekçisiysek, kalp dünyamızın bahçıvanıyız. 
Dünya sevgisinden uzaklaştıkça kalbimiz, mana ağa-
cının meyvesine yaklaşacak ellerimiz… 

Bu oyuna o kadar kapılıyoruz ki;  perdenin arka-
sına bakıp hakikati göremiyoruz. Oysa hakikati gö-
rüp; güneşe doğru gitsek, gölge de bizimle beraber 
gelecek.  Ve ruhumuz bu yolda gölgenin serinliğinde 
dinlenecek… 

Öyle bir susalım ki şimdi,  sadece hakikatin sesini 
duyabilelim. Öyle bir susturalım ki içimizdeki dün-
yayı, orada hakikatten başka bir şey yer edinemesin.  
Dünya diz çöktüğüm yer kadardır, diyor Cahit Zari-
foğlu. Perdenin önünde diz çöküp, güneşi seyrede-
lim… 

Niyet etmek varmanın yarısıdır. Güneşe gitmeye 
niyet edelim. “Bu dünya bir gölge oyunudur”, kabul 
edelim… 

Emrimize amade gibi gözüken şu dünya
Silip atabilse
Kendisine ait olanları
Ve bize ait olanları
Yok edebilse aidiyetlerimizi
Yokluk bile bırakmadan
Yeter mi yetmesi gerekip yetemeyenler
Biter mi bitmesi gerekip bitemeyenler
Diner mi dinmesi gerekip dinemeyenler

Emrimize amade gibi gözüken şu dünya
Yok edebilse aidiyetlerimizi
Acizliğine aldırmadan
Hiçliğine kapılmadan
Unutulur mu unutulması gerekip unutulmayanlar
Hatırlanır mı hatırlanması gerekip hatırlanmayanlar
Anılır mı anılması gerekip anılmayanlar

Emrimize amade gibi duran şu dünya
Gidebilse  bizden 
Yol açabilse bize
Gidebilsek  en sevgiliye

Emrimize amade gibi duran ey dünya
Git   bizden
Yol aç bize
Gidelim en sevgiliye

“Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür.” Cemil Meriç 
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Işığın İzi 
Tengiz KORKMAZ

I şığın izi kalmaz. Onun içindir ki yalnızlık,  giderildiğinde hissedi-
lir..  Alışılmışlıklar tat vermeye başladığında gerçekliğin uçup gitmesi 

seyredilir çaresiz. Bu durumdan zevk alınıyorsa vehamet başlar. Canlı ve 
cansızın  aynılaştığı yekpare bir parçayı tek  renkte izlemek gibi.  Yaşamak 
girdabında istemsiz boğulurken,  yutan boşluğa tutunamamak ya da ken-
dini salıvermek. Aşağı mı yukarı mı ? Sağa mı sola mı? Savruluşun hafifliği 
ile uçuşurken kapanan gözlerin ve  susan kalbin sarhoşluk nedeni kokar 
buram buram. Daha daha daha… 

Ruh kadar yakın ve ırak. Varlığı canına can katsa da uzansan doku-
namayacağın, dokunsan muhayyel olacak zümrüt bir çift bakış ecel olur.  
Adsız, tanımsız, soluğu cennet kokan ürkek bir nazlı  ceylan.. Göz göze 
gelişlerin kaçış anlarında duvarlar ördüren çekimserlik.

 Sevda gönülde  saklı kalınca mutasyona uğruyor.  Nasıl ki mum gibi 
katı bir madde ışık gibi tanımsız bir aydınlığa dönüşüyorsa gizlenen sevda 
kendine bile itiraf edilmediğinde kokuya, çekime, vasıtasız bütünleşmeye 
ve galiba aşka  evriliyor. 

Dilsiz sevda yakıcıdır. Ya hasta eder ya da  dönüşür.  Evriminde kabu-
ğunu kıracak noktaya  eriştiğinde “bütünlük” doğar..  Yalnızlığın farke-
dildiği  “an”dır o vakit.. Girdabın helezonları birer birer yıkılır, Dünya ay-
dınlanır, uğultular diner ve genzimizde yankılanan o koku bir “Ahu”nun 
nefesinde cisimleşerek bebeklerin ilk soluğu gibi içe dolar..Can olur, kan 
olur, ruha ruh katar.. 

Her şeyin eskidiği ve kaybolduğu bir sahnede ayrılıklar zalimce.  Ana 
rahminde nefessiz yaşayan ceninin ilk soluk sonrası ikincisini alamasa ha-
yattan kopması gibi. Sevgili kokusuyla dolar içe.      

 İlk soluk sonrası nefes yeter mi yaşamaya.  Ekmeği, suyu, güneşi, rüz-
garı, yağmuru, toprağı , dünyası gerek.  Mevsim mevsim değişkenliklerde 
iklim olacak, hazandan bahara hep taptaze doğacak hayat.. Asla mesafeler-
le kaybolmaz aydınlığı.  Varsa her yerde hissedilir. Şehir yokluğu ile ıssız 
olsa da, anılarda gelişine bayram edilir . “Gönüller bir olsun” un yaşanmış-
lığını tecrübedir bu.  Doğmuşluğun ihtiyaçları ayrılığı dayanılmaz kılsa 
da suskunluğun geçmişiyle edinilen terbiye O’nun yokluğunun cennetine 
uçar.  Özlenen hisseder ama sımsıkı sarılmışken de hasrete düşer  seven, 
sadece uzakta diye değil. Güneşin dünyaya aşkı gibi.. Işığının izi kalmaz...

“Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür.” Cemil Meriç 
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“Benimle benim aramda hiçbir şeyin dolduramadığı bir uçurum var.” Nurettin Topçu 

Y asnaya Polyana’daki en mükemmel, en duy-
gulandırıcı şey Tolstoy’un mezarı. Bu, insana 

saygı duyan bütün gelecek nesillerin ziyaret edeceği 
yüce mekân, köyden uzakta, bir ormanda, ağaçların 
gölgesinde tek başına duruyor. Daracık, pek dikkat 
çekmeyen bir patika, çalılıkların ve ağaçların ara-
sından kıvrılarak, dikdörtgen bir toprak yığınından 
başka bir şey olmayan bu mezara uzanıyor. Çevresin-
de ona gölge yapan birkaç ağaçtan başka başında du-
ranı, koyunı yok. Dorukları yüksek, ılık güz 
rüzgürında hafif hafif sallanan ağaçların 
altında torunu, bunları Leo Tolstoy’un 
kendi eliyle dikmiş olduğunu söyle-
di bana. Çocukluğunda bir köylü 
kadın, kardeşi Nikolay ile ona, 
eski bir inanca göre ağaçların 
dikildiği yerin mutluluk getire-
ceğini söylemiş. onlar da biraz 
meraktan, biraz da oyun olsun 
diye ormandaki bu alana bir-
kaç fidan dikmişler, ancak kısa 
süre sonra olayı unutup gitmiş-
ler. Aradan uzun yıllar geçmiş ve 
Tolstyo günün birinde bu çocuk-
luk oyununu ve o günlerde kafasın-
dan geçirdiği mutluluğu anımsamış. 
Canından bezmiş olan bu adam aniden 
canlanmış, yaşamın kendisi için yeppe-
ni bir anlamı olduğunu fark etmiş. İşte o günler-
de yakınlarına, öldüğünde eliyle dikmiş olduğu bu 
ağaçların altına gömülmek istediğini söylemiş. İsteği 
gerçekleştirilmiş de. Burası dünyanın en güzel, en et-
kileyici ve en duygulandırıcı mezarı. Ormanın orta-
sında dikdörtgen küçük bir toprak yığını, çevresinde 
çiçekler açıyor, fakat - nulla crux, nulla corona- ne bir 
haç ne bir mezar taşı ne de birkaç kelime var üzerin-

de; burada Tolstoy’un yattığı bile yazmıyor. Bu büyük 

adam, adının yazılı olmadığı bir mezarda yatıyor, bir 

yerde ölüsü bulunmuş kimsesiz biri ya da cephede 

şehit düşmüş meçhul bir asker gibi. Buray, onun son-

suz uygukuna yattığı yere herkes gelebilir, mezarını 

çevreleyen ince çitin kapısı hep açık, Lev Tolstoy’u 

bu uykusunda koruyon tek şey insanların ona duy-

duğu saygı. Rüzgarda mezarın üzerindeki ağaçların 

dalalrı hışıldıyor; güneş, sıcak ışınlarını ona 

gönderiyor, kışları beyaz kar şefkatle kara 

toprağı örtüyor. Buradan ister yazın, is-

terse kışın dikkatsizce geçen, bu top-

rak yığınının dünyamızın en güçlü 

insanlarından birini içine almış 

olduğunu fark edemez... Ancak bu 

bilinmezlik, akla gelen her türlü 

mermer ve gösterişten çok daha 

duygulandırıcı, etkileyici. Şimdi, 

bu özel günde buraya, onun son-

suz uykusuna yattığı yere gelmiş 

olan yüz kadar ziyaretçiden hiç 

kimse hatıra olsun diye kara top-

raktaki çiçeklerden birini bile kopar-

ma cesaretini göstermiyor. Bu dünyada 

insanı sadeliğiyle böylesine etkisi altına 

alan başka bir yerin olmadığı hemen hissedi-

liyor. Ne Napolyon’un Paris’teki Saint-Louis des In-

valides Katedrali’ndeki kırmızı mermerden lahdi ne 

Goethe’nin Weimar’da prensler kabrindeki tabutu 

ne de Shakespeare’in Westminster Manastırı’ndaki 

sandukası, burada, ormanın ortasında bir yerlerde, 

rüzgarın fısıltılarını dinleyerek sessizce yatan isimsiz 

bu insanın mezarı kadar etkileyici.

DÜNYANIN
EN GÜZEL MEZARI
Stefan Zweig’in Buluşmalar (İnsanlar, Kentler, 
Kitaplar) isimli kitabından alıntıdır.
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Efsunkâr Ümitler
Gün devrilir kızıl bulutlar
Allanır bizim de yanaklarımızda
İnsanlık pusuda hain meydanda
Zulûmden duvarlar ağlamakta

Hele denize ne demeli
Siyah bir örtü üstünde
Ölüm topraği derinliğinde
Böyle miydi
Geleceğin hayalleri geçmişte

Tut ki yol kayıp
Yol hizbe
Yol çamur
En iyisi  susup geçmeli mi?
Ya çamura bulanan
Ayaklara ne demeli.

Ah anlatabilseydim!
Efsunkar ümitlerimi
Mehtabı salladığımız salıncağı
Allı pullu evreni
Gökten denize indirdiğimiz 
Laciverti
Yollarında güllerle
Bizi bekleyen şehri
       
    Serap Taşan



Heybende biraz tuz kaldı
Bir de özgürlüğün yalancı yüzü
Sen habire sürersin
Heybendeki tuzu
Özgürlüğün yalancı yüzüne
Düşünebiliyor musun
Siyah dostum
Senin serabına kapıldığın şey
Tuzlu bir özgürlüğün
Yalancı yüzüdür

Daha dün 
Çarmıha gelmişlerdi
Ülkendeki gökyüzünü
Ne çabuk unuttun bugün
Yüreğindeki hıncın tazeliğini
Yitik ama gerçek özgürlüğün
Direnişini

Bu aldatıcı tufan
Özgürlük değildir
Siyah dostum
Sen gerçek özgürlüğünü
Bitirdiğin yerde bulmalısın
Yıkıldığın yerden kalkmalısın ayağa
Yitik onurunu
Gerçek özgürlük
Türküsü ile kaldırmalısın
Yalancı yüzüyle değil
Tuzlu bir özgürlüğün

Av.Şaban Kurt

Özgürlük


