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ÖNSÖZ

Ankara Barosu’nun etkinlikleri içersinde hiç kuşkusuz en kapsamlı olanı iki senede bir 
yapılan uluslararası nitelikteki Hukuk Kurultaylarıdır. Bu kitapta yer alan sunumları 
içeren Uluslararası Hukuk Kurultayı - 2008 Ankara Barosu’nun bugüne kadar yaptığı 
kurultayların beşincisi ve belki de en kapsamlı olanı. 

Artık bir Ankara Barosu geleneği haline gelen bu kurultayların yapılmasına, ilginçtir 
kendi yönetimleri zamanında bu kurultayları yapanlar kadar, Uluslararası Hukuk 
Kurultayı – 2008’e konuşmacı veya oturum yöneticisi olarak katılanlar da karşı. Karşı 
çıkanların kullandıkları yegane argüman, kurultay organizasyonunun maliyetlerinin 
fazlalığı. Oysa son iki kurultayın organizasyon maliyeti ilki hariç düzenlenen iki 
kurultayın maliyetinden çok daha fazla değil. 

Kaldı ki bu nitelikteki organizasyonların maliyetinden daha çok sağladıkları ulusal, 
toplumsal, hukuksal, kurumsal yarar ve katkı önemli. Bu yönden bakıldığında, 
Uluslararası Hukuk Kurultaylarının: Ankara Barosu’na prestij sağladığını, Türk 
Hukukuna olduğu kadar, uluslararası hukuka da katkı yaptığını, toplumsal bir 
sorumluluk projesi olarak hukuka aidiyet bilincinin toplumsal düzeyde yerleşmesinde 
etkin rol oynadığını,  ülkemizin ve ülkemiz hukukunun tanıtımına önemli ölçüde aracılık 
ettiğini, avukatıyla, yargıcıyla, savcısıyla, akademisyeniyle ülkemiz hukukçularının 
uluslararası alanda rekabet edebilecek donanıma ve yetkinliğe sahip bulunduğunu 
göstermesine olanak verdiğini söylemek pekala mümkün. 

Kurultayların geri beslemesi de esasen bütün bunların gerçek olduğunu ortaya koyuyor. 
Elinizdeki bu kitapta yer alan Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı – 2008’de 
sunulan tebliğleri, yapılan tartışmaları, kurultayın kapsamına aldığı biri diğerinden 
önemli ve ilginç konuları incelediğinizde, kurultaya konuşmacı olarak katılan yerli ve 
yabancıların kariyerlerini dikkate aldığınızda, kurultayın ne denli başarılı ve yararlı 
olduğunu eminim sizler de görecek ve kabul edeceksiniz. 

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı – 2008 adlı bu kitapçığın ülkemiz hukuk literatüründe 
önemli ve değerli bir yeri olacağına, içerdiği konuları itibariyle gereksinim duyanlara 
hizmet edeceğine olan inancımla, gerek kurultayın düzenlenmesinde, gerekse 
kitap haline getirilmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Saygılarımla.

Av.V.Ahsen Coşar   
Ankara Barosu Başkanı
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Kurultay Yönergesi

1- KONU
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 08–11 Ocak 2008 tarihleri arasında “Uluslararası Katılımlı 
Hukuk Kurultayı” düzenlenmesine karar almıştır.

Kurultayın ana konuları şöyle belirlenmiştir:
XXI. Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler
Bilişim ve Hukuk
Adaletin Işığında Hukuk
Ekonomi ve Hukuk

Ayrıca üç odada düzenlenecek çalıştaylarda (atölye çalışması)
Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı 
Drama Yöntemiyle İncelenmesi
Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
Avukatlık Mesleği Etiği
Küçüklere Yönelik Şiddet
Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)
konuları tartışılacak ve işlenecektir.

Yan çalışmalar olarak düzenlenecek olan “Karikatür Sergisi” ile Felsefe Kahvesi’nde adalet 
teması işlenecektir.

2- KONULARIN SEÇİMİ
Ana başlıklar ile ilgili paralel toplantılar üç salonda yürütülecektir. Bu alt başlıkların konuları, 
konuşmacıları ve toplantı yöneticileri Düzenleme Kurulu’nca belirlenecektir.

3- TOPLANTI TÜRLERİ
Hukuk Kurultayı’nda üç tür toplantı düzenlenecektir.
a) Panel (Açık Oturum)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenecek konularda yapılacak açık oturumda, konuşmacılara 
20’şer dakikalık bir süre tanınacak; ayrıca toplantının gelişimine göre yönetici konuşmacılara 
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katılımcıların görüşlerini ve sorularını irdelemek amacıyla on dakikalık ek süre tanınacaktır.

b) Bilimsel Sunuş (Bildiriler)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenen konularda konuşmacılara hazırladıkları çalışmayı özetle 
sunmak için 15’er dakikalık süre tanınacaktır. Sürenin yeterliliğine göre toplantı yöneticisi 
görüşleri ve soruları yanıtlamak amacıyla 10 dakikayı aşmayacak biçimde ek süre tanıyabi-
lecektir. Toplantıları Düzenleme Kurulu’nun belirlediği başkan yönetecek; konuşma sıraları 
toplantı öncesinde belirlenecektir.

Sunulacak bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış özgün çalış-
malar olacaktır.
Bildirilerde, özet (abstract) bölümü yer alacaktır.
Özet (abstract) ile bildiri metinleri, kitap olarak yayımlanacaktır.

4- ÇALIŞTAYLAR (ATÖLYE ÇALIŞMASI)
Hukuk Kurultayı süresince üç odada (küçük salon) çalıştaylar yapılacaktır.

a)Çalıştaylar 9–10–11 Ocak 2008 günlerinde yapılacaktır. Çalışmalar sabah 09:30–12:30; 
öğleden sonra 14:00–17:00 saatleri arasında üçer saatlik oturumlar olarak yapılacaktır.

b) Çalıştay konuları
-Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı 
Drama Yöntemiyle İncelenmesi
-Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat  Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
-Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
-Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
-Küçüklere Yönelik Şiddet
-Avukatlık Meslek Etiği
-Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)

c)Çalıştayların organizasyonu her çalıştayın sorumlusu tarafından yürütülecektir. Çalıştay 
sorumluları konunun özelliğine göre farklı düzenleme yapmaya yetkilidir.
Çalıştayların konularına göre sorumlu kişiler şöylece belirlenmiştir:

ca)Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yara-
tıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi – Avukat Ayşen Merih Acar, Avukat Fahrettin Kayhan, 
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Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel (Proje Danışmanı)

cb)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat -Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet - 
Yard. Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu, Doç.Dr.Gülriz Uygur

cc)Bilişim ve Hukuk -Av. Özgür Eralp, Av. Çağatay Cengiz

cd) UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) – Avukat Özgür Eralp, Avukat Çağatay Cengiz

ce) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları – 
Avukat Ender Dedeağaç

cf) Küçüklere Yönelik Şiddet – Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar

cg) Avukatlık Meslek Etiği – Prof. Dr. Harun Tepe, Doç. Dr. İsmail Demirdöğen

ch) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar) - Prof. Dr. İlhan 
Tekeli

d) Çalıştay sorumluları, yapılan çalışmanın sonuçlarına ilişkin bir raporu ve çalıştayda üreti-
len metinleri yayımlamak üzere bir ay içinde Kurultay Düzenleme Kurulu’na tevdi edecek-
tir.

e) Hukukta Yaratıcı Drama: Çalıştaya Çağdaş Drama Derneği drama kurslarında en az 24 
saat drama çalışması yapmış hukukçular katılımcı olabilecektir. Katılımcı sayısı 20 kişiyle 
sınırlıdır. Katılımcılar, Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belirlene-
cektir. Çalıştay üç gün ve toplam 18 saat sürecektir.

f)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat - Sinema - Basın Üçlemesinde Adalet: 
Çalıştayda konuşmacılar, tartışmacılar ve izleyiciler olmak üzere üç grup yer alacaktır. Ko-
nuşmacıların ilgili alanlarda yer alanlar olmalarına ve tartışmacıların da bu alanlar üzerine 
çalışma yapan kişilerden oluşmasına çalışılacaktır. 

g)Bilişim ve Hukuk: Çalıştay üç gün sürecektir. Ulusal Bilgi Güvenliği, e-polis, e-sağlık, ve 
yazılım sektörlerinde çalışan kişileri bir araya getirmeyi, mevcut sorunların irdelenmesini 
hedefleyen çalıştay herkesin katılımına açık olacaktır. Bu çalıştayda ayrıca haber ve hukuk si-
teleri gibi hukukçular tarafından internette sıklıkla ziyaret edilen sitelerle ilgili konu başlıkları 
da yer alacaktır.  
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h) UYAP: Çalıştay üç gün sürecektir.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve An-
kara Barosu işbirliğiyle düzenlenen bu çalıştayda UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) tüm yön-
leriyle irdelenmeye çalışılacaktır. Bu çalıştayın hedef kitlesi işi gereği UYAP uygulamalarını 
kullanmak zorunda olan Adliye personeli ve avukatlar olup katılım herkese açık olacaktır.  

i) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları: Ça-
lıştay altı saat sürecektir. Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır. Katılımcılar değişik mesleklerden 
oluşacaktır. Katılımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belir-
lenecektir. Çalıştayda katılımcılar onar dakikalık sunumlar yapacaklar; sonra konu ile ilgili 
tartışma yapılacaktır.

j) Küçüklere Yönelik Şiddet: Çalıştayda konuyla ilgili uzman konuşmacıların bildirileri yer 
alacaktır.

k) Avukatlık Meslek Etiği: Katılımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme 
Kurulu’nca belirlenecektir.

l) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar): Çalıştay altı saat 
sürecek olup, 25 kişi katılacaktır. Katılımcıların çeşitli bilimsel alanlarda uzman kişiler ile gö-
nüllü kuruluşlar ve basın alanında deneyimli kişiler arasından seçilmesi sağlanacaktır.

5-FELSEFE KAHVESİ
Yönlendiricilerin eşliğinde yapılacak olan Felsefe Kahvesi’nde Kurultay’ın temel konusu 
olan adalet üzerine söyleşi yapılacaktır. Katılım herkese açık olacaktır. 

6-KARİKATÜR SERGİSİ
Karikatür Vakfı tarafından düzenlenecek karikatür sergisi “Sanatçı Gözüyle Adalet” başlığını 
taşıyacak olup, Kurultay boyunca sergilenecektir.

7-POSTER SUNUMU
Kurultay’da ayrıca poster sunumu ile çeşitli konular işlenecektir. Şöyle ki;
a)Posterlerin genişliği 70 cm’yi, yüksekliği 100 cm’yi geçmemelidir.
b)Posterde, fazla yazı ve materyal bulunmamalıdır.
c)Poster başlığı; posterin adını, yazarları, çalıştıkları kurumları ve bulundukları şehri içermeli 
ve bu bölümde kullanılan harfler en az 35 mm yükseklikte olmalıdır.
d)Posterdeki yazı, tablo ve şekillerde kullanılacak harflerin boyutları en az 10 mm yüksek-
likte olmalıdır.
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e)Poster; Giriş, Amaçlar, Tartışma, Sonuçlar şeklinde bölümlere ayrılmalıdır. Bu bölümlerin 
her biri sırasıyla numaralandırılmalı ve okuyuculara rehber olması için bu rakamlar en az 35 
mm yükseklikte olmalıdır.
f)Giriş bölümü; çalışmayı ve niçin yapıldığını anlatmak için gerekli temel bilgileri içeren 3-5 
kısa cümleden oluşmalı,
g)Amaç bölümünde; araştırılan sorular veya test edilen hipotez olabildiğinde kısa ve açık bir 
şekilde ifade edilmeli,
h)Tartışma ve Sonuç bölümleri kısa ve öz olmalı, kullanılan yazı fontları daha büyük olma-
lıdır. Çünkü, çoğu izleyici önce bu bölümü okumakta ve posterin diğer bölümlerini okuyup 
okumama kararını bu bölüme göre vermektedir.
i) Posteri izlemeye gelenlere, posterin yazılı bir örneği verilebilir.

8- DİL
Kurultay dili Türkçe ve İngilizcedir. Toplantılar süresince eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

9- KURULTAY KİTABI
Kurultay çalışmaları ve yapılan sunuşlar Ankara Barosu’nca yayımlanacaktır.
Basılı belgelerde isimler soyadı alfabetik sırasına göre yazılmaktadır.



12

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

İÇİNDEKİLER

Önsöz ......................................................................................................................................5
Kurultay Yönergesi ...............................................................................................................7

Çalıştay Programı

Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolünün
Yaratıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi ......................................................... 15
9 Ocak 2008 I. Oturum .......................................................................................................15
9 Ocak 2008 II. Oturum .....................................................................................................22
10 Ocak 2008 III.Oturum ...................................................................................................24
10 Ocak 2008 IV. Oturum ..................................................................................................28
11 Ocak 2008 V. Oturum ....................................................................................................35
 
Üçüncü Gün - İkinci Oturum
Küçüklere Yönelik Şiddet
Doç. Dr. Kadirye BAKIRCI, Doç. Dr. Türkan YALÇIN SANCAR ................. 70
Konuşmacı - Graham RITCHIE .......................................................................................77
Konuşmacı - Timuçin KÖPRÜLÜ ...................................................................................96
Konuşmacı - Doç. Dr. Türkan YALÇIN SANCAR .......................................................106
Konuşmacı - Doç. Dr. Mustafa AKSU ..............................................................................115
Soru - Cevap ..........................................................................................................................139

Medeni Yargılama
Usulu Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
Oturum Başkanı - Av. Ender DEDEAĞAÇ ..................................................... 141
Konuşmacı - Mehmet Akif  TUTUMLU ........................................................................142
Konuşmacı - Doç. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ .........................................................158
Konuşmacı - Hasan DURSUN ..........................................................................................171
Konuşmacı - Doç. Dr. Adnan CANSEVER ....................................................................176
Konuşmacı - Selma ÇETİNER ..........................................................................................182
Konuşmacı - Av. Hüseyin ULU ..........................................................................................189
Konuşmacı - Av. Macit SONBAY ......................................................................................191
Konuşmacı - Bülent ACAR .................................................................................................193

Avukatlık Meslek Etiği
Oturum Başk. - Doç. Dr. İsmail DEMİRDÖVEN - Prof. Dr. Harun TEPE .... 229



13

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Katılımcı Demokrasi ve Toplamsal Örgütlenme
Oturum Başkanı - Prof. Dr. İlhan TEKELİ ..................................................... 270

Birinci Gün - Birinci Oturum
Bilişim ve Hukuk, Hukuk Siteleri, Hukuk Yazılımları
Oturum Başkanı - Av. Sinan ÖZTÜRK ........................................................... 347
Konuşmacı - Av. Özgür TÜRKDOĞAN .........................................................................347
Konuşmacı - Av. Gökhan AHİ ...........................................................................................350
Konuşmacı - Av. Şehper Ferda DEMİREL ......................................................................353
Soru - Cevap ..........................................................................................................................356

Birinci Gün - İkinci Oturum
Haber Siteleri, Elektronik İmza
Oturum Başkanı - Mustafa ÜNVER ................................................................ 373
Konuşmacı - Mehmet Fatih FIRAT ..................................................................................373
Konuşmacı - Can ORHUN ................................................................................................374
Konuşmacı - Tolga TÜFEKÇİ ...........................................................................................376
Konuşmacı - Deniz TUNÇALP ........................................................................................379
Soru - Cevap ..........................................................................................................................382

İkinci Gün - Birinci Oturum
Bilişim ve Hukuk, Korsan Yazılımlarla Mücadele
Oturum Başkanı - Laurent MASSON.............................................................. 392
Konuşmacı - Av. Gökhan GÖKÇE....................................................................................392
Konuşmacı - Elçim BARKAY .............................................................................................393
Konuşmacı - Laurent MASSON .......................................................................................398

İkinci Gün - İkinci Oturum
Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliği
Oturum Başkanı - Yüksel SAMAST ................................................................. 427
Konuşmacı - Cemal GEMİCİ ............................................................................................427
Konuşmacı - Taner KAYA ...................................................................................................433
Konuşmacı - Önder ÖZDEMİR .......................................................................................439

İkinci Gün - Üçüncü Oturum
Bilişim ve Hukuk, Haber Siteleri,Elektronik İmza
Oturum Başkanı - Füsun SARP NEBİL .......................................................... 446
Konuşmacı - Av. Gökhan AHİ ...........................................................................................446
Konuşmacı - Murat BÜKE ..................................................................................................449



14

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

İkinci Gün - Dördüncü Oturum
Bilgi İşlem Merkezi Yöneticilerinin Sorumlulukları
Oturum Başkanı - Kemal KARAKOÇAK ........................................................ 455
Konuşmacı - Nihat YURT ..................................................................................................456
Konuşmacı - H. Cumhur ERCAN ....................................................................................459
Konuşmacı - Ayla ALTUN .................................................................................................462
Konuşmacı - Ziya KARAKAYA ..........................................................................................465

Üçüncü Gün - Birinci Oturum
Bilişim ve Hukuk, E-Polis Uygulamaları
Oturum Başkanı - Yusuf AŞKIN ...................................................................... 475
Konuşmacı - Turgay AKGÜL .............................................................................................484
Konuşmacı - Hüseyin AKARSLAN .................................................................................490

Üçüncü Gün - İkinci Oturum
E- Sağlık Uygulamaları
Oturum Başkanı - Dr. Songül DOĞAN ........................................................... 495
Konuşmacı - Dr. Nihat YURT ............................................................................................496
Konuşmacı - Ahmet ÖZÇAM ...........................................................................................501
Konuşmacı - Recep Aydın GÜLEÇ ..................................................................................504
Konuşmacı - Mehmet KAYMAKÇI ..................................................................................508

Üçüncü Gün - Üçüncü Oturum
Toplumdaki Farklı Adalet Anlaşılışları:
Edebiyat- Sinema- Basın Üçlemesinde Adalet
Düzenleyenler - Gülriz UYGUR - Tuğrul KATOĞLU
Oturum Başkanı - Alev ÖZKAZANÇ .............................................................. 521
Konuşmacı - Prof. Dr. Adnan GÜRİZ ..............................................................................522
Konuşmacı - Firuzan ............................................................................................................524
Konuşmacı - A. Ömer TÜRKEŞ .......................................................................................527
Konuşmacı - Doç. Dr. Halil TURAN ...............................................................................533
Soru - Cevap ..........................................................................................................................538

İkinci Gün - Dördüncü Oturum
Sinema ve Basında Adalet
Oturum Başkanı - Av. Ayşegül ŞENARSLA N ................................................. 544



15

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ÇALIŞTAY PROGRAMI

YARGILAMA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA AVUKATIN ROLÜNÜN 
YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Proje Yürütücüleri: Av. Fahrettin Kayhan -  Av. A. Merih Acar  

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel

09 Ocak 2008 I. Oturum

 Lider, atölye çalışması hakkında genel açıklama yaptı. Katılımcılar çember olarak oturur. 
Topla isim çalışması yapılır. Her katılımcı kendi ismini söyleyerek topu yanındakine verir. 
İki tur tamamlandığında, katılımcılar ayakta çember olur. Her katılımcı kendi ismini 
söyleyerek topu çemberde karşısındakine verir.

Katılımcılar mekânda serbestçe yürür. En yakınındaki beş kişi ile grup oluşturulur. 
Gruptakiler birbirine kendi isimlerini ve burçlarını söyler. Mekanda yürünür. Yeni bir beş 
kişilik  grup oluşturulur. Gruptakiler birbirine kendi isimlerini ve sevdiği bir yemeği söyler. 
Mekanda yürünür. Beş kişilik  grup oluşturulur. Gruptakiler birbirine kendi isimlerini ve 
doğum yerlerini söyler.

Çember olunur. Katılımcılar ayakta, isimlerinin baş harfi ile başlayan bir sıfatla ve bir 
jestle isimlerini söyler. “Fırlama Fahrettin”, “Sadık Seyfi”, “Maşallah Mertaşk”, “Sakin 
Songül”, “Esprili Eyyüp”, “Sevimli Seren”, “Odun Onur”, Zümrüt Zarife”,  “Masum Merve”,” 
Buruk Berna”,” Zarif Zeynep”, “Gülen Güler”, Elmasever Erol”, “ Tavacı Tuba”, “Sevecen 
Sibel”, “Manyak Mehmet”, “Deli Deniz”, “”Lider Lale”,”  Süslü Sümeyra”...

İki grup oluşturulur. Gruplar yan yana ve sırtları birbirine dönük olarak  iki sıra oluşturur. 
Gözlerini kapatırlar. Lider, her iki gruptan birer kişiyi sırtları birbirine dönük ve gözleri 
kapalı olarak mekanın ortasına getirir. Liderin yönergesiyle gruplar gözlerini açarak birbirine 
döner. Lider “şimdi” dediğinde ortadaki sırtları birbirine dönük ve gözleri kapalı  iki kişi 
gözlerini açarak birbirine döner, birbirlerinin isimlerini söyler. İlk önce karşısındakinin 
ismini söyleyen oyunu kazanır. Lider, gruptaki herkes için bu oyunu oynatır.

Katılımcılara birer A4 kağıt ve kalem dağıtılır. Kağıda, “cinsiyetiniz nedir?”  “yaşınız 
nedir?”  “meslek yaşınız nedir?”, “yargılama kültürünün oluşumunda avukatın rolü nedir?” 
sorularının yanıtlarının yazılması istenir.
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•	 K / 36 / 2  : Avukatın yargılama sürecindeki etkin rolü, vakıanın ispatlanabilmesi 
amacıyla, ispata yarar bütün detayları araştırmalı, irdelemeli ve mahkemeye sunmalıdır. 
Kanımca her dava bir proje olarak düşünülmeli, değerlendirilmelidir. Ancak meslektaşlarımın 
davalara üstün körü bir yaklaşım sergilediklerini, şahsi menfaatin, müvekkil menfaatinin üstüne 
geçtiğini üzülerek gözlemliyorum.
•	 K / 23 / Stajyer :Aavukat kelimesinin çağrıştırdığı birçok rol var olsa da,mevcut yargılama 

sisteminin içinde avukatlık mesleğini icra eden kimselerin görevlerini layığı ile sürdürmelerine 
engel teşkil edebilecek birçok muamele var olup, adalet mekanizmasının içinde adaletten uzak 
kalınmaktadır.
•	 K / 23 / Stajyer:   Yargılama sürencinde avukat yön verici bir etkiye sahiptir. Adaleti 

sağlayan değil, fakat adaletin sağlanması adına önemli bir role sahiptir. Kısa sürede adaletin 
sağlanmasında yardımcıdır. Ama ne yazık ki gerçekte bu rol farklı şekiller bürünmekte ve 
mesleğin hak ettiği değere sahip olamadığını düşünmekteyim. 
•	 K / 23 / Stajyer : Bir yemek yapıldığını düşünün, bu yemeği tadacak bir kişi var ve 

yemeği yapacak bir başka kişi. Yemeğe konacak malzemeleri seçip tespit edecek de başka bir kişi 
daha var. İşte avukat en doğru karışım için malzemeleri seçecek olandır.
•	  E / 25 / Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi: Avukat yargılama sürecinde savunduğu 

müvekkilinin olayı ile ilgili tüm gerekli bilgilere sahip ve usule uygun olarak müvekkilinin 
haklarını, en iyi şekilde savunan ve kendi haklarının farkında olup, hukuki uyuşmazlığı adalete 
ve kanunlara uygun olarak sonuca ulaştırılmasını sağlamsı gereken kişidir. Ancak gerek hakimler 
gerek avukatların bu haklarının ne olduğu bilinmemekte ya da mahkeme salonlarında hayata 
geçirilmemektedir.
•	 K / 22 / Stajyer : Mükemmel olmayan bir dünyada insanlar dış görünüşlerine göre 

yargılanacaklarından ve yargılama da onu oluşturan insanlarla anılacağına göre yargılamanın 
bir parçası olan avukatın yargılama süresinde olduğu kadar insanların yargılama algısını 
belirleme de rolü oldukça büyük. Bu rolü ne ölçüde tanımladığı tartışmaya açık...
•	  E / 24/ Stajyer : Avukat, savunmanın temelidir. Fakat en fazla ezilenlerin ve sosyal 

açıdan yardıma ihtiyacı olanlar için adalet açısından çıkış noktasıdır. Mevcut yargılama kültürü  
içerisinde avukatlık parası olanların savunulmasına daha fazla hizmet etmekte. Adli yardım, 
CMK avukatlığı vb. vasıtalarla yardıma, hukuki desteğe ihtiyacı olanlara hizmet vermeye 
çalışılsa da henüz tam anlamıyla bu oluşturulabilmiş değil.
•	 K / 31 / 8 : Avukat yargılama kültürünün bence en etkin ve etkili öğesi. Kültürü 

sorgulayan, alışılmışın dışına taşıyabilene, sınırları olmayan, diğer öğelere göre daha özgürce 
hareket edebilen bir unsur. Bugüne kadar oluşturulana yargılama kültüründe doğruyu yanlışı 
sorgulayabilir daha etkili bir şekilde. Avukat bu rolü gereği gibi oynayamıyor. Neden? Üzerinde 
birçok baskı unsuru var. Duruşmada yargıç, dışarıda müvekkil dengeleri korumak ve çoğu 
zaman da müvekkiline arar gelmemesi adına sorgulamadan rolünü oynuyor. Rolünü geliştirip, 
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belki doğru bildiğinin peşinden inatla yürüyemiyor. 
•	 K / 28  /5 : Doğru kararların alınmasında çok önemli bir kontrol mekanizmasıdır. 

Ancak işini şahsileştirerek yapan meslektaşlarımız maalesef ilkeleri göz ardı ederek kötü bir 
istisna oluşturuyor.
•	 E / 30 / 7 : Avukat, yargılama kültüründe ve işleyişinde lokomotif, yenilikçi olmak 

durumunda kalmıştır. Ayrıca düzeltici fonksiyonu da vardır. Meslektaşların kişiliği ve mesleki 
birikimine göre bu rolü uygulaması değişmekle birlikte gerek usul kanunundan kaynaklanan 
sebepler gerekse yerleşik yargılama kültüründen kaynaklanan sebeplerle bu pek mümkün 
olamamaktadır.
•	 E / 44 / 4 :Avukat; danışılan, yol gösteren, ikna edendir. Avukata yargılama kültürü 

içindeki rolünü  yeterince oynayamıyor.
•	 K / 28 / 4 : Özellikle delil toplamak. Her ne kadar hakimin yapması gerekse de bunu 

genelde avukat yapıyor. Avukat delilleri toplayıp hakimin önüne sunuyor, sunduğu beyanlarla 
hakime yol gösterici oluyor. Ayrıntılara dikkat çekiyor. Avukat bence rolü bu olmamasına rağmen 
gayet iyi yapıyor. Adaletin biran önce tecelli etmesini sağlıyor.
•	 E / 23 / Stajyer : Avukata sadece savunmanın temel taşı olarak görülmemeli, daha da 

ötesinde hukuk bilimine ve içinde yaşadığı toplumun değerlerini, içtihat ve hukuka yansıtması 
açısından hukuk kültürünün hem hukuk hem ceza alanlarının ilerlemesinde çok önemli bir görevi 
olmalıdır. Fakat bu pozitif değil, ideal durumun belirtilmesidir; güncelde böyle bir durumun 
varlığına karine tek avukat görülmemiştir tarafımızdan.
•	 E / 22 / Stajyer: Avukat yargılamanın bir bacağını oluşturur. Yani oldukça önemli bir 

konuma sahip olmalıdır. Ancak ne yazık ki günümüzde bu meslek aktifliğini ve de önemini 
yitirmektedir.
•	 K / 38 / 15: Avukat savunmadır. Avukat mevcut yargılama kültürü içerisinde yeterince 

rolünü oynayamıyor. Sisteme yenik düşüyor. Koşulları kabul etme konumuna geçiyor.
•	 E / 22 / Stajyer :Avukat yargılamanın bir unsurudur. Avukat yardıma muhtaçların 

yardımına koşan kişidir, kamunun hizmetkarıdır. Maddi gerçeğe ulaşılmasında avukatı engel 
gören bir bakış açısı sebebiyle avukatlar yargılamanın bir unsuru olmalarına rağmen hak 
ettikleri konumda değildirler.
•	 K / 22 / Stajyer : Avukat kişilerin yargılama sürecinin adil olduğu görüşünü destekler. 

Yargılamaya güven duygusu yaratır. Çünkü kişilerin haklarını savunma görevini yüklenir. Avukat 
bu görevi yerine getirmektedir. Çünkü kişinin çıkarları kendi maddi , manevi çıkarlarıyla doğru  
orantılıdır. Bunun aksi durumlar bilgi eksikliğinden olabilir.
•	 K / 39 / 18  : Avukat, yargının üç sac ayağından bence en önemlisidir. Avukatın rolü, 

adaletin sağlanmasında çok mühim bir yer tutar. Formasyonu, kendisi hakkındaki farkındalığı 
ve etik değerlere bağlılığıyla adaletin sağlanmasında ışık yaratabilir. Türkiye’de şu anda avukatın 
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gereği kadar gücünün farkında olmadığını, gündelik dertler (kira, geçim vs.) yeteri kadar kendini 
gerçekleştirmediğine inanmıyorum. Bu konuda barolara pek çok görevler düşmektedir.
•	 K / 21 / Stajyer : Avukat savunma makamıdır. Avukat olmazsa yargılama olmaz bence. 

Savunma olmadan yargılama olmazsa, avukat olmadan da yargılama olmaz. Gördüğüm 
kadarıyla bir kısım avukatlar hakimlerin ve savcıların karşısına geçince tıkanıyor gibi.  Ama 
hakkını vererek savunma yapan avukatlar görmedim değil.
•	 K / 23 / Stajyer :  İddiasını ispat edemeyen kişi masum da olsa mahkum olabilir. İşte 

bu ispat aşamasının kilit ismidir avukat.  Kötü bir avukat haklı bir şahsın mahkumiyetine sebep 
olabilir. Adaletin tecellisinde en önemli isimdir. Çok iyi bir şekilde görevi ifa edebildiği söylenemez. 
Çoğu zaman baskı altındadır. Hakime, savcıya ters düşmemek adına. Bu da mükemmel avukat 
imajını zedeler.s. Avukat her şeye rağmen mücadeleci olmalıdır.
•	 E / 25 / 2 : Avukat, kişilerin haklarını en etkin biçimde savunmasına yardımcı olan 

kişidir. Mevcut sistem içerisinde avukatın rolünü etkin bir biçimde oynaması mümkündür. Daha 
etkin bir rol sağlanabilir ancak mevcut sistemde de avukatın bilgi ve yeteneğine bağlı olarak 
etkililiği artırılabilir.
•	 E / 27 / 3 : Avukat, bir kişi suçlu dahi olsa, evrensel kurallar gereği savunmulma hakkı 

olduğu için ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan hukuk kuralları uygulama sırasında yoruma ihtiyaç 
duyar ve karar vericiye gerekli donelerin sağlanması sırasında avukata ihtiyaç vardır, uzmanlık 
gerektiren bir meslektir. Şu anki uygulamada, hakimler avukata kanımca güvenmiyor, kendisine 
karar vermede yardımcı olacak kişi gibi görmek yerine bir çeşit rakip yahut zıt bir kişi olarak 
görüyorlar. Özellikle toplum ve medyada alavereci, yalancı vs. gibi düşünülüyor.
•	  K / 29 / 6: Avukatın yargılama kültürünün oluşumunda rolü büyüktür. Avukat 

yargılamada  aktif,  düzeyli , onurlu , etkileyici bir rol almalıdır. Uygulamada maalesef avukatlar 
hakim karşısında yeterince aktif olamıyor. Düzeyden ve onurundan taviz verildiğine tanık oldum. 
Kendimizi iyi ifade edip, iyi iletişim kurduğumuzda iyi sonuç alabileceğimize inanıyorum. İşte 
bu iletişimi yaratıcı drama ile sağlayabiliriz.

Katılımcılar ikili grup oluşturur. Eşler A ve B olarak ayrılır .A lardan üstlerinde bulunan 
herhangi bir nesneyi kullanarak B’ler hakkında şüphelenmeleri ve B’leri suçlamaları istenir. 
Eş zamanlı olarak çiftler canlandırmalarını gerçekleştirir. Liderin belirttiği bir çift ortaya 
gelir. A’lar ortada bulunan bir sandalyenin üzerinden, kendilerinden yaklaşık bir metre 
uzakta duran B’leri suçlar. Rol değiştiririlir. Her çift , rol değiştirerek bu canlandırmayı yapar. 
Katılımcılar, her çiftin canlandırmasında sonra şüphenin yeterli bir şüphe, yersiz bir şüphe 
ya da paranoyak bir şüphe olup olmadığını değerlendirir. Bu doğaçlamada süphe nesnesi 
olarak, saç tokası, yüzük, kolye, saat, paket lastiği, küpe kullanılmıştır. Lider, şüphenin ceza 
muhakemesi hukunun en temel kavramı olduğunu, CMK’da makul şüphe, yeterli şüphe 
gibi kavramların bulunduğunu ve bu kavramalara hukuki sonuçlar bağlandığını açıklar.
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 Katılımcılar mekanda yürür. Lider bir topu bir katılımcıya verir. Her katılımcı 
elindeki topu bir başkasına geçirir. Bu sırada Lider, “Dur” dediğinde elinde top kalan 
katılımcı şüpheli olarak, oyun dışı kalır.

Katılımcılar çember olarak oturur. İkili grup oluştururlar.  Lider, “Ben bir aşure yaptım 
içinde A var B yok” diyerek, kendi eşinin (A )olduğunu, gruptan bir başkasının olmadığını 
söyler. İsmi söylenen (B) nin eşi “ B var, Z yok” diyerek oyunu devam ettirir. Z nin eşi “Z 
var D” yok demelidir. İsimlerini şaşıran çiftler oyun dışı kalır. 

Katılımcılar çember olarak ayakta durur. Herkes parmak uçlarına bakar. Liderin işareti ile 
başlarını bir hamlede sağa, sola, yukarı veya aşağıya çevirirler. Birbiri ile göz göze gelenler 
çığlık atarak yere düşer.

Katılımcılar çember olarak oturur. Gözlerini kapatırlar. Lider birine dokunur. 
Katılımcılara gözlerini açmalarını söyler. Lider, katılımcıların içinde bir suçlu olduğunu, 
birbirlerine bakarak bu suçluyu bulmalarını ister. Herkesin üç tahmin hakkı olduğunu 
söyler. Lider, daha sonra iki suçlu belirler. 

Katılımcılar mekanda serbestçe yürür. Lider, katılımcılara Kızılay’da olduklarını, 
yürürken katılımcıların takip edildiklerinden şüphelenmelerini ve şüphelendikleri kişiden 
kaçmak için yürüyüşlerini hızlandırdıkları söyler. Lider, hepinizi yakaladım, bir merkeze 
geldiniz, aranızda bir suçlu var, onu bana verirseniz diğerleri serbest kalacak, ancak suçluyu 
oybirliği ile vereceksiniz” yönergesini verir. Katılımcılar ortaya toplanır. Etraflarına 
sandalyeler ile sınır çizilir.  Katılımcıların konuşmalarından bazı cümleler: 

•	 Kimseyi vermeyelim.

•	 İsnat edilen suçu öğrenebilir miyiz?

•	 Birlik olalım.

•	 Delil sunsunlar.

•	 Başkasının işlediği bir suç için biz neden toplandık.

•	 Siyasi bir suç mu?

•	 Suçlu kendisi ortaya çıksın.

•	 Eyyüp suçlu, onu verelim.

•	 O iyi bir çocuğa benziyor.

•	 Vermeyeceğiz.

•	 Birini vererek kurtuluruz, önce birini verelim, sonra onu kurtarırız.
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•	 İşkence yaparak, itiraf ettirirlerse, neden işkence görsün.

•	 Birini aldılar. Tuba’yı aldılar, hepiniz uyuyorsunuz.

•	 Tuba ne oldu?

•	 Dövdüler beni. Birini verelim yoksa hepiniz dövecekler. 

•	 Psikolojik bir test olabilir.Belki hepimize aynısını yapacaklar.

Lider, “özür diliyorum, suçlu yakalandı. Özgürsünüz. Siz suçlu değilmişsiniz.”

 Katılımcılar dörtlü gruplar oluşturur. Her dörtlü grup içinde, ceza yargılamasındaki 
roller (Yargıç, Savcı, Avukat, Sanık, Mübaşir, Tanık vb. ) belirlenir. Her gruba bir klasör 
verilir. Grup üyeleri sadece başparmakları ile klasörü mekanın bir ucunda diğer ucuna 
götürecek ve geri getirecektir. Klasörü düşürmeden bu yolu tamamlayan grup/lar oyunu 
kazanır.

 Katılımcılar mekanda serbestçe yürür. Lider : “2008 yılının Ocak ayında,  9.günü 
Shreaton otelindeyiz. Oteli yukarıdan kuşbakışı görüyorsunuz... Şimdi Çankaya’yı yukarıdan 
görüyorsunuz..Tüm Ankara’yı yukarıdan görüyorsunuz. Daha sonra tüm Türkiye’yi, 
Dünyayı yukarıdan görüyorsunuz. Şimdi de zamanda  geri gidiyoruz. 10 yıl öncesi bu 
mekanı düşünelim. 20 yıl öncesi, 100 yıl geri gidin. Ankara’yı gözünüzde canlandırın. 500 
yıl gerideyiz Yürüdükçe geriye gidiyoruz. 2000 yıl öncesine gidiyoruz. Bu mekanda 2000 
yıl öncesindeyiz. Her hangi bir şeyi kutluyorsunuz. Herhangi bir şenliktesiniz. Ürünü 
topladınız onu kutluyorsunuz. Kendinize benzeyenleri bularak bir araya gelerek, kutlamaya 
devam ediyorsunuz.  Şimdi gruplaşabilirsiniz. Kendi kabilesinden olanlar kutlamaya 
devam ediyorsunuz. Duruyoruz. Yaklaşıp dört gruba ayrılalım. Bu kutlamada bir cinayet 
işlendi. Veya bir uyuşmazlık çıktı. Her grup kendi kabilesinin yargılama sistemine göre, 
kabilenizde bu suçlu hakkında  ne yapacaksanız yaparak bu cinayeti çözeceksiniz. Her şey 
kabilenin kurallarına bağlı” . Gruplar sıra ile canlandırmalarını gerçekleştirir. Katılımcılar 
değerlendirme yapar:

•	 Arkadaşlar çalışmadan çok keyif alıyorum. Çok mutluyum.

•	 Aramızda avukatlık sanatı atölyesinde arkadaşlar var. Hukukçular İçin

 Yaratıcı Drama eğitimine devam eden arkadaşlar var. Hiç drama deneyimi 
olmayanlar da var.

•	 Genç arkadaşlar çok yetenekli. Oyunlarda iki büyücü vardı. Batıl inançlar

   varmış.

•	 Kutsallık önemli.
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•	 Suçluyu verin oyunu daha uzun sürseydi daha etkili olurdu.

•	 L: Sanık psikolojisini tattırmak için yapıldı.

•	 Ben ilk defa suçlanan bir kişinin psikolojisini anlamaya başladım. İlk kez 
bunu hissettim.

•	 L: Ölçülü uygulamaya çalıştım.

•	 Ben gerildim, etkilendim. Birbirimizle yeni tanıştık, değer vermeye 
başladığımız bir noktada tamam ben çıkayım diyebilecek noktaya geldim.

•	 Burada bulunmaktan çok mutluyum Avukatlık Sanatı atölyesine de 
katılmak isterim.

•	 Suçlu kim oyununda otorite bir suçlu bulun diyor, birini suçlarken delil 
toplayamadan suçlu yaratmak çok zor oluyor.

•	 Günlük hayatta da yapmıyor muyuz?

•	 Bambaşka suçlar yaratıyoruz.

•	 İlk oyunda kuvvetli şüphe, yeterli makul şüphe kavramlarına meslek 
hayatımda bu kadar dikkat etmediğimi, uygulama üzerinde durmadığımız fark 
ettim.

•	 Şüpheyi değerlendiren Hakim ve Savcıya çok takdir hakkı düşüyor.

•	 L: Biz bunu David Davis atölyesinde Merih ile yaşadık. O atölyede şiddet 
çalışıyorduk. Kabul edilebilir şiddet, kabul edilemez şiddet ve sınırda şiddet 
olaylarını canlandırıp, inceledik. Hepimizin şiddet algısı farklıydı. Sandalyenin 
üzerine çıktığım çalışmada, karşımdakini ezme ihtiyacı duydum.

•	 L. Yükseklik ve mesafenin güce nasıl etki ettiği görüyoruz. 

•	 Bu tür çalışma hakim ve savcı ile de empati kurmamızı sağlar. Hepimiz o 
rollerdeyken bağırdık.

•	 Hakime avukata bağırma hakkı verilmemeli. Bir taraf yukarıdan bakıyor.

•	 Hakimin sanığı da ezmesi gerekmiyor.

•	 Biz izin veriyoruz.

ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN ARA VERİLDİ.
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09 Ocak 2008  II. Oturum

Katılımcılar beş grup oluşturur, her grup elele tutuşarak, grup halinde köşe kapmaca 
oynar.

Katılımcılar çember olarak oturur. Duruşmalardaki klişe cümleleri söylerler:

•	 Önceki beyanlarımı tekrar ederim.

•	 Sorum yok.

•	 Yazılı olarak vermiştik.

•	 Daha sonra yazılı olarak bildirelim.

•	 Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum.

•	 Cevaba karşı diyeceğiniz var mı? –Yok efendim.

•	 Beyanda bulunmak için süre istiyorum.

•	 Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, ayrıca yazılı beyanda 
bulunacağız.

•	 Tutukluluğun kaldırılmasını talep ediyorum.

•	 10 gün süre istiyorum.

•	 Bir daha süre istiyorum.

•	 Müvekkil ölmüş.

•	 Savunmaya ekleyeceğim bir husus yok, savunmaya katılıyorum.

•	 Taleplerimizi tekrar ediyoruz. Takdir mahkemenin.

•	 Tanık ifadelerini kabul etmiyorum.

•	 Aynen katılıyorum.

•	 Suçum unsurları oluşmamıştır. Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz.

•	 Suç sabittir.

•	 Müvekkilimin beraatına, kabul edilmediği takdirde lehe olan hükümlerin 
uygulanmasını, cezanın paraya çevrilip, ertelenmesini talep ederim.

•	 Lehe olan hükümler uygulansın.

•	 Mütalaaya katılmıyoruz.
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L: Yargılama kültürümüzde, %90 oranında  klişeler yer alıyor. Ceza muhakemesinde 
sözlülük, doğrudandık ilkeleri hakim, dilekçe kural  değil; sözlülük kural. Oysa yargılama 
kültürümüzde, bu kural istisna haline gelmiş.

Katılımcılar ikili grup oluşturur. Eşler birbirine yargılama ile ilgili yaşadıkları, tanık 
oldukları birer anı anlatır. Katılımcılar çember olur. Herkes eşinde dinlediği anıyı kendi 
başından geçmiş gibi anlatır.

Katılımcılar ikili grup oluşturur .Yargılama süreci ile ilgili cümleler tek tek ve karışık 
olarak dağıtılır. Katılımcılardan bu cümleleri  yargılama sürecindeki doğru sıralamaya göre 
düzenlemeleri istenir. Cümleler:

•	 Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı saptanır. (191)

•	 Çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmediği saptanır. (191)

•	 Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılır. (191)

•	 Sanığın açık kimliği saptanır. (191)

•	 Sanığın kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinde bilgi alınır. (191) 

•	 İddianame veya iddianame yerine geçen belge okunuru. (191)

•	 Sanığa yüklenen  suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı 
olduğu ve 147.maddede yazılı diğer hakları bildirilir. (191)

•	 Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde usulüne göre 
sorgusu yapılır. (191)

•	 Mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi (236)

•	 Duruşma sırsında şikayeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görenden davaya 
katılmak isteyip istemediği sorulur. (238)

•	 Cumhuriyet savcısının, sanık varsa müdafiinin dinlenmesinden sonra davaya 
katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir. (238)

•	 Muayene, keşif tutanakları, bilirkişi raporu ve delil olarak kullanılacak belgeler, 
nüfus kaydı ve belgelerin okunması (209)

•	 Tanığa adı, soyadı, yaşı, yerleşim yeri, telefon numarası sorulur. (58) 

•	 Tanığa mağdur ve sanıkla ilişkilerine dair sorular yöneltilir, tanıklıktan 
çekilebilecek kimseye bu hakkı hatırlatılırı. (58)

•	 Tanığa görevinin önemi anlatılır.(53)
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•	 Tanığa yemin verilmesi (54) 

•	 Tanığa tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme başkanı tarafında bilgi 
verilir. (59)

•	 Hazır olan sanık tanığa gösterilir. Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. (59)

•	 Tanıktan tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir. Tanıklık 
ederken sözü kesilmez (59)

•	 Mahkeme başkanı tarafından tanıklık edilen konuları aydınlatmak, 
tamamlamamak ve bilgilerin dayandığı durumları gereğince değerlendirebilmek için 
tanığa ayrıca soru yöneltilebilir (59)

•	 Ortaya konulan deliller ile ilgili tartışmada söz katılana veya vekiline verilir. 
(216)

•	 Ortaya konulan deliller ile ilgili tartışmada söz sanığa ve müdafiine verilir 
(216)

•	 Sanığa söz verilir. (216)

•	 Hüküm (231)

Katılımcılar ikili grup olarak mekandan farklı yerlerde, kol kola girerek dururlar. Serbest 
elleri ile bellerini tutarlar. İki kişi ortadadır. Biri kaçara diğer kovalar. Kaçan kişi çiftlerin 
kollarından birine girerse, diğer  kişi kaçmaya başlar. Ebe kaçanı yakalarsa kendisi kaçmaya 
başlar, yakalanan ebe olur kovalar.

Katılımcılar ikili grup oluşturur. Katılımcılara birer ön metin (Ek 1) dağıtılır. Ön metinleri 
kanuna bakarak çalışmaları istenir. Katılımcılara CMK dağıtılır. Çiftler, ön metinleri sıra 
ile canlandırır. Her canlandırmadan sonra değerlendirme yapılır, katılımcıların meslek 
deneyimleri içinde bu tür durumların gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilir.

10 Ocak 2008 III. Oturum

Katılımcılar çember olur ve elele tutuşur. Liderin  “Ortadaki ateşi söndürmek için hep 
birlikte üfleyelim” yönergesiyle, katılımcılar ortada bulunan ateşi söndürmek için ateşe 
doğru yaklaşıp, kuvvetlice üflerler.

Katılımcılar çember olarak ayakta durur. Herkes parmak uçlarına bakar. Liderin işareti ile 
başlarını bir hamlede sağa, sola, yukarı veya aşağıya çevirirler. Birbiri ile göz göze gelenler 
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çığlık atarak yere düşer.

Katılımcılar ikili grup oluşturur. A ve B olarak rol paylaşımı yaparlara. A’lar liderdir, A lar 
bir ayna karşısında olduklarını düşünerek, hareketler yaparlar, B’ler A ların hareketlerini 
ayna gibi yansıtarak aynen eş zamanlı yaparlar. Rol değiştirilir.  üçlü grup oluşturarak 
çalışmaya devam edilir.

Katılımcılar mekanda serbestçe yürür. Gözlerini kapatmaları istenir. Lider, bir kişiye 
dokunarak, onun katil / köpekbalığı olduğunu söyler. Katılımcılardan gözlerini açmalarını 
ve katili bulmalarını ister. Kendisine dokunulan “katil” in amacı ise  göz kırparak katılımcıları 
öldürmektir. Katilin kendisine göz kırptığı kişi üç adım attıktan sonra çığlık atarak ölür ve 
oyundan çıkar. Oyun iki katil ve sonra üç katil ile oynanır.

Katılımcılar ikili grup oluşturur. A ve B olarak rol paylaşımı yapılır. A’lar heykeltıraştır 
ve B’lerden Liderin kendilerine vermiş olduğu kağıtta yazan sözcüğün (Üzüntü / Öfke / 
Şiddet / Adaletsizlik / Mahcubiyet / Nefret / Haksızlık)  heykelini yaparlar. 

Katılımcılar ikili grup oluşturur. A ve B olarak rol paylaşımı yapılır. A’lar B’lerden borç 
ister ve B’lerin amacı istenen parayı vermemektir. Eşzamanlı olarak eşler canlandırmalarını 
gerçekleştirir. Sıra ile her ikili grup canlandırmasını gerçekleştirir.

Katılımcılar bir önceki çalışmadaki eşleri ile grup oluşturur. Önceki çalışmada 
kendisinden borç istenenlere lider birer açık bono verir. İkili gruplara rol kartları dağıtılır. 
Rol kartlarına göre canlandırmalar gerçekleştirilir. Aynı ayna iki çift sahnededir. Liderin 
işaret ettiği çift canlandırmaya başlar, lider diğer çifti işaret ettiğinde, bu çift 1.çiftin kaldığı 
son cümleden canlandırmaya devam eder. Liderin işareti ile grup canlandırmaları devam 
eder.

Katılımcılar çember olur ve oturur. Lider :” “hukuk sorularla başlar. Çoğu kez yerinde 
soru soramayız. Sorular mantığında, yanlış ve doğru soru yoktur. Yerinde olan veya olmayan 
soru vardır.  “Dışarıda kar yağıyor”  önermesi ya doğrudur veya yanlıştır.  “Dışarıda kar 
yağıyor mu?” cümlesine doğruluk veya yanlışlık değeri izafe edilemez. Yerinde (öndayanağı 
olan) sorular vardır. Ön dayanağı olmayan; bağlamında olmayan soruya “yerinde olmayan 
soru” deriz. Avukat , Yargıç ve Savcı sıfatıyla sorulan sorular farklıdır. Bu çalışmada 
yerinde sorular sormanızı istiyorum. Açık bono olayı ile ilgili yerinde sorular sormanızı 
istiyorum.” 

· Arada bir sözleşme var mı?

· Bono geçerli mi?

· Taci Ahmet’e hakaret etti mi?

· Avukat olarak bu davayı almalı mıyım?
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· Gabin hükümleri uygulanabilir mi?

· İmza geçerli mi?

· Arada ticari bir ilişki var mı?

· Tefeciye karşı neler yapılabilir.?

· Faiz oranı uygulanabilir mi?

· Tefeci daha önce benzer bir suç işlemiş mi?

· Borcun hukuki sebebi nedir?

· Birleşik faiz ne zaman uygulanır?

· Kefile borç takibi yapılabilir mi?

· Taci sürekli borç vermekte midir?

· Ödediği kısım için delil var mı?

· Avukat boş senedi doldurursa yaptırımı var mı?

· Boş senedin taraf iradeleri dışında doldurulması sonucu etkiler mi?

· Ahmet’in hukuki işlem ehliyeti var mı?

· Kefilin sorumluluğu nedir?

L: Soruların formüle edilmesi önemlidir. Soruyu ters-yüz ederek sormak , olayı değiştirebilir.

•	 Tehdit suçunun unsurları oluşmuş mudur?

•	 Borçlu yemin kesin deliline başvurabilir mi?

•	 Senedin aslı var mı?

L: Aslının görmediğimiz bir belge hakkında mütalaa vermemeliyiz. 

•	 Bankalar ve faktoring şirketleri dışında başkaları faizle borç verebilir mi?

•	 Avukata yaptırım uygulanabilir mi?

•	 Avukat imzaya itiraz ederse sonuçları ne olur?

•	 Rücu davasını alana avukat olarak masrafı kimden alacak?

•	 Tefeciyi öldürürse haksız tahrik uygulanabilir mi?

•	 Borca itiraz edince riskleri nelerdir?
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•	 Ahmet’in iflası istenebilir mi?

•	 Senedin teminat senedi olduğu iddia edilebilir mi?

•	 Senede itiraz edilerek Ahmet’e ne kadar süre kazandırılır? Bu ona neye mal 
olur?

•	 Ses kaydı alınırsa, delil niteliği nedir?

•	 Açık bonoyu stajyere doldurtursa avukatın sorumluluğu nedir?

•	 Menfi tespit davası icra takibini durdurabilir mi?

•	 Tefeciliğini nasıl ispat edebilirir?

•	 Aslı kaybolursa, fotokopi senet borç doğurur mu?

•	 Bono bedeli malan/nakden midir?

•	 Tefeci aleyhine başlatılmış başka dava, suç duyurusu var mı?

•	 Teminat yatırmadan takibi durdurmak mümkün mü?

•	 Senet icraya konulmuş mu?

L:Daha fazla çevrim yapabiliriz. Hukuk sanatı soru sorma sanatıdır. Yerinde, sorunu 
çözebilecek soruları soran avukat, yargıç ve savcı konuya hakimdir.

Katılımcılar ikili grup oluşturur. A ve B olarak rol paylaşımı yapılır. A’lar avukat, B’ler 
Ahmet veya Taci olur. B’lerin gözleri kapalıdır. Elele tutuşurlar. A’lar müvekkillerini 
Adliyeye götürür, müvekkillerine Adliyeyi anlatır.

 Katılımcılar çember olur ve oturumun genel değerlendirmesini yapar.

•	 Herkeste aynı rol kartları mı vardı?

•	 Rol değişimlerinin amacı empati miydi?

•	 Yararlı bir çalışmaydı.

•	 Soru sorma çalışması çok keyifliydi.

•	 Birlikte soru sormak çok yararlıydı?

ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN ARA VERİLDİ.
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10 Ocak 2008 IV. Oturum

Katılımcılar ikili grup olur. Ellerinde bir kılıç olduğunu hayal etmeleri istenir ve eskrim 
yapmaları söylenir. 

Katılımcılar iki gruba ayrılır. Bir grup mekan dışına çıkar. Kalan grup Adliye girişini 
oluşturur.(Döner kapı, dijital turnike, polis kontrol noktası). Dışarıdaki grup, döner 
kapıdan geçerek Adiliyeye girer. Polis ile avukatlardan bir arasında tartışma yaşanır. Lider, 
Baro Başkanı olarak role girer.

L: “Adliyeye geldik. Ağır cezada duruşma salonun önündeyiz”. Salon önünde 
canlandırmalar yapılır.

Katılımcılar ikili grup olur. A’lar avukat, B’ler Ahmet veya Taci. Avukat-müvekkil 
görüşmeleri canlandırılır. Gruplar canlandırmasını yaparken, Lider canlandırmayı 
durdurur. Meslek kuralı ihlali olduğunu düşünen varsa, kişiyi rolden çıkarıp role girmesini 
söyler. Meslek kuralı ihlali olduğunu düşünen ve isteyen herkesin role girmesini teşvik 
eder.

Katılımcılar dört  grup oluşturur. 1.grup “hakim ve ailesi”, “2.grup “Avukat ve ailesi”, 
3.grup “Taci’nin ailesi”, 4.grup “Ahmet’in ailesi”dir. Birlikte televizyon seyretmektedirler.  
Bir katılımcı, “KARINI GETİR” başlıklı bir  haberi televizyondan katılımcılara okur: “İyi 
akşamlar sayın izleyiciler. “Karını Getir” cümlesi ve yılın cinayeti. 4000 YTL borcunun 
bir tefeciye ödeyemeyen Ahmet Çallı isimli bir şahsın, tefeci ile tartışıken tefecinin “karını 
Getir” cümlesi üzerine ekmek bıçağı ile tefeciyi doğradığı iddia ediliyor.  Olay yerinden 
kaça ve hala bulunamayan katıl zanlısı her yerde aranıyor.

Katılımcılar U toplantı düzeninde oturur. Lider, bu toplantının resmi bir toplantı 
olduğunu, katılımcılara  Yargıtay üyeleri, yargıçlar, Adalet Bakanlığı görevlileri, avukat, 
stajyer avukat ve hakimler, savcılar olduklarını, yargılama kültüründeki sorunları tartışmak 
için bir araya geldiklerini söyler.

•	 İstanbul Barosu avukatı: Yargı yükü çok ağır.

•	 11.HD.Başkanı: Yargıtay’dan gelen hakim olarak 500 karar yazdım. 
Avukatlar her şeyi değerlendirmeden temyiz ediyorlar.

•	 Ankara Barosu avukatı : Topluma genelinde yurtdışından “topal ördek” 
diyorlarmış kendimize eleştiri yöneltmiyoruz. Bizim yönümüzden davalar gecikebiliyor, 
avukatlar arasında bile iletişim sorunlarımız var. Ciddi bir eğitim almıyoruz. Toplumda 
kabul gören değerleri, başarı kazanma şeklinde düşünüyoruz.

•	 Hakim stajyeri: Sadece Fikri Haklar mahkemelerinde staj yapabildim. Ve 
ortamları gereği mi neden bilemiyorum ama, hakimler dosyalarına gerçekten hakim.
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•	 Yargıtay 5.Daire Başkanı: 30 senedir bu mesleği yapıyorum.  Hakimlerin 
sorunlarını da değerlendirsinler. Bu iş yükünde hakimlerin doğru ve adil kararlar 
vermelerini beklemek ne kadar doğru? 

•	 Yargıtay üyesi: İş yükü çok ağır. Bir avukat 300-400 dosya ile uğraşırken, biz 
3000 dosyada karar vermek zorundayız. Bu dosyaları bilmek nasıl mümkün olur? 

•	 İstanbul Barosu avukatı: Sivrisinekleri öldürmek yerine bataklığı kurutmak 
gerekmez mi? Yaşları buna göre düzenlemek gerekmez mi? 

•	 Avukat: Kanunlarda değil uygulamada sorun var demek ki?

..........

Katılımcılar çember olur ve oturur. Kağıt, kalem dağıtılır. Kağıtlara cinsiyet/ yaş/ 
meslek yaşı / avukatın yargılama kültüründeki rolü ve yaratıcı drama yönetiminin 
kullanılıp kullanılamayacağı hakkındaki görüşlerini  yazmaları istenir.

K / 26 / 2 ay . Avukat her ne kadar kabul görmez ise de yargının sac ayaklarından 
biridir. Adaletin sağlanmasında , gerçeğin ortaya çıkarılmasında avukatın rolü çok 
büyüktür. Avukatlık mesleği tam anlamıyla hukukçulukla birleştiği zaman hakkı ile 
yapılabilir. Avukatlar hukuk bilgisinin yanında entelektüel birikimlerini de artırmak 
durumundadırlar.

Yaratıcı drama yaşama dair farkındalıklar kazandırır ve görünenin ardında ki sır 
perdesini aralar. Yaşama bakışımızı sorgulamamızı sağlayan drama içine girdiğimiz rol 
kalıplarını da tekrar inşa etmemizi sağlar. Bu yüzden yaratıcı drama hukuk eğitimi için 
zorunludur. Şu anda ezber yürüyen eğitimi baştan inşa edecektir.

E / 30 / 7 : Avukat yargılama kültürünün oluşumu ve gelişiminde mesleğin yargılamada 
fonksiyonu olan diğer mesleklere göre daha çok gelişime açık ve serbest olması sebebiyle 
önem taşımaktadır. Kültürdeki eksiklerin giderilmesi ve düzeltilmesi rolü bulunmaktadır. 
Yargılamanın daha hızlı ve daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. Bu rol gereği gibi yerine 
getirilememektedir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bunlar yerleşik kültürü değiştirmenin 
güçlüğü, mesleki kaygılar ve ekonomik dayanışmanın yetersiz olması da bunda etkilidir.

Yaratıcı dramanın yargılama kültürünün oluşumunda kullanılabilecek en ciddi ve en 
etkili yöntem olduğu kanaatindeyim, ancak bu yönetimin yargılama içerisinde bulunan 
tüm diğer meleklerde uygulanması neticeye ulaşmak açısından önemli ve gereklidir.

E 7 23 / Stajyer : Her ne kadar yargılamanın 3.bacağını oluşturması gerekirse de 
özellikle günümüzde avukatlar ve avukatlık mesleği önemini yitirmektedir. Hem toplum 
hayatında hem de adliye ve büroda oluşan meslek hayatında ne yazık ki saygınlığı azalan 
avukatların tek yitirdiği saygınlık değildir. Ayrıca kendilerine olan özgüvenlerini de büyük 
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ölçüde yitirmiş ve yitirmektedirler.

Avukatlık sanatı atölyesi, avukatların derslerde, kitaplarda öğrendikleri bilgilerin 
gerçek hayata adapte edilmesi anlamını  taşıyor. Daha doğru bir ifadeyle öğretilenler ile 
yazılanların gerçekten farkını anlayabileceğiniz yaşayabileceğiniz bir alan.

K / 28 / 4 : Avukatın rolü aslında adaletin tecellisine katkıda bulunmalıdır. 
Kanunların usulüne uygun olarak uygulanıp uygulanmağının aslında bir nevi denetçisidir. 
Yapılan yargılamayı denetleyerek hukuka aykırılıkların giderilmesini sağlar. Yargının 
bağımsızlığına destek olur. Yeni bir nevi kontrol mekanizmasıdır. 

Yaratıcı drama, avukat yetiştirmede,bir olayın irdelenmesinde veyahut duruşma usul 
ve adabının öğretilmesinde gerçekten faydalıdır. Zaten dramanın bir amacı hayatın 
prova edilmesidir. Hiç duruşmaya çıkmamış bir arkadaşın duruşmada nasıl davranacağı 
veyahut davranması gerektiği konularında eğitimize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte 
drama doğrudan hukuk bilgisinin edinilmesi ve bu bilginin kalıcı olmasında kullanılabilir. 
İnsan her şeyi yaşayarak ve görerek öğrenir. Drama yöntemiyle göstermek bilginin kalıcı 
olmasını sağlayacaktır.

E / 44 / 4:   Yargılama kültüründe avukatın rolü, yargılama sürecinde sürecin bireysel 
etkilerinden olabildiğince arındırılarak yargılama yapılmasını sağlamak, yargılama 
öncesi süreçte hukuksal konularda danışman, yön gösterici olarak yer almaktır.

Yaratıcı dramanın, özellikle yargılama sürecinde yararlı, gerekli olmanın ötesinde 
bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ancak sadece savunma ayağı değil, savcılık ve 
hakimlik rollerinin de drama eğitimi almaları gerekmektedir.

E / 25 / 2 : Avukat, yargılama kültüründe savunmayı temsil eden, bir hakkın gereği 
gibi savunulabilmesi, kanunların ve sair mevzuatın uygulanmasını sağlayan etkin bir 
araçtır. Mevcut sistemde, geleneksel olarak avukat daha çekimser bir konumda kalsa da, 
-yasalar en azından CMK- avukatın yargılamayı yönlendirmesine imkan tanımaktadır.

Yaratıcı drama, avukatım mesleğini ve rolünü anlaması, gerçekte olan olay ve durumları 
katılımcıya yaşatması bağlamında, katılımcıyı sürekli düşünmeye, anlamaya ve öğrenmeye 
sevk eden, avukatlara mutlaka uygulanması  gereken mükemmel bir yöntemdir.

E / 22 / Stajyer : “Avukatlar köle olmadılar ve köle kullanmadılar”. Bu evrensel 
kuralın ülkemizde işlerlik kazanabilmesinin yolu ancak ve ancak bilgi sahibi olmaktan 
ve örgütlenmekten geçiyor. Melek adamlarının genç arkadaşlarına karşı takındıkları 
olumsuz tavırlara ve ulaşılmaz görünen ikili ilişkilere dikkatle bakıldığında, bu çalışmanın 
içimizde haklı olarak duyduğumuz tepkileri azaltmamız için bir çok önemli kazanım 
sağladığı muhakkaktır. “Bir nal bir at, bir at bir adam, bir adam bir devlet kurtarır.” 
Sözünü anımsatarak “adam” yetiştirmeyi kendisine hayat felsefesi olarak alan Sayın 
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Hocama sonsuz teşekkürler. Umarım bu çalışmaların faydalı olduğunu, en azından kendi 
adıma, sadece sözde değil, fiil hayatımda da size gösterebilirim. Yaptığınız çalışmaların 
faydası konusunda kendi adıma her hangi bir endişe taşımıyorum. Apaçık ki tamamıyla 
faydalı. Ancak, bu önermenin doğruluğunu tabii ki zaman gösterecek.

K / 23 / Stajyer: Yargılama kültürünün oluşumunda avukatın bel kemiği 
oluşturturluğu kanaatindeyim. Ama ne yazık ki avukatların çoğu bile sahip oldukları 
etkin rolün farkında değiller.

Avukatlık mesleğinde, yaratıcı drama, yargılama kültüründe avukatın sahip olduğu 
etkin rolün farkındalığı için son derece önemlidir. Yaratıcı dramanın, kişiye özgüven 
sağlamada en ideal yöntem olduğu görüşündeyim. İyi bir avukat, kendine güven duymalı, 
empati kurmalı, duruşuyla, meslek kurallarına bağlılığıyla örnek olmalıdır ve bu 
özelliklerin sağlanması yolunda yaratıcı darama son derece etkili ve çok önemlidir.

K / 29 / 6 : Avukatın yargılama kültürünün oluşumunda önemli ve aktif bir rolü vardır. 
Avukat işini iyi araştırmalı, bilmeli ve gerekli her yerde iyi bir müdahil olmalıdır. Hakimle, 
savcıyla, müvekkille, memurla doğru iletişimi seçmeli “ne kimsenin efendisi olmalı, ne de 
kimsenin kendi efendisi olmasına müsaade etmelidir.” 

Yaratıcı drama, hukuk eğitiminde kullanılmalıdır. Yaratıcı drama kişinin farkındalığını 
arttıran gözlemci yönünü, aktif yönünü geliştiren, toplum ve birey karşısında kendisini 
daha rahat hissetmesini sağlayan bir iletişim yöntemidir. Bu özelliklere sahip olabilen 
kendisini daha da geliştirebilen avukat, yargılamadaki olumsuzluklara da müdahale eder, 
sorunların çözüm yollarını da üretir, sorgulayan olur ve inşallah yaratıcı drama yardımı 
ile de meslekte daha aktif ve daha saygın yarınlara kavuşabiliriz.

K / ..../ 15 : Yargılama kültüründe olukça etken, yeterince bilgi ve mesleki donanıma 
sahip, okuyan, araştıran, dürüst çalışan bir avukat yargının saç ayağında güçlü ve gerekli 
olduğunu anlatabilir ve / veya hissettirebilir.

Yaratıcı drama kesinlikle hukuk eğitiminde kullanılmalı, eğitimizin olmazsa olmazı 
olmalı.

E / 26 / 3 :  Avukat yapılan yargılamada gerçeğin , hakkın ortaya çıkmasına yardımcı 
olan kişidir. Sabır gerçeklik var ise, müvekkilinin yasal mevzuat çerçevesinde lehine olan/ 
olabilecek hükümlerin uygulanabilirliğini sağlamak da avukatın önemli görevidir.

Avukatlar, meslekleri gereği farklı kişilik, hiyerarşi, ekonomik durum vs. özelliklerde 
insanlarla diyalog kurmak zorundadırlar. Bu ilişkilerindeki davranış tarzlarını 
belirlemelerinde, diğer taraftan uygulamalı eğitimlerle mesleki birikimlerini kalıcı hale 
getirmede yaratıcı daram faydalı olacaktır.
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K / 39 / 18:  Yargılama kültürünün oluşumunda avukat, yargının en önemli 
unsurudur.Avukat, mesleki bilgisiyle tavrı, etik değerleri ile yargı unsurunu yaratabilecek 
hükmedecek güçtedir. Bunun için öncelikle, kendi özgüvenini, özsaygısını ve değerini 
kazanmalı, bilgisi”ni güçlendirerek çaba göstermelidir.  Şu anda avukatların rollerini tam 
anlamıyla yerine getirdiklerini söyleyemem. 

Tam da bu noktada  yaratıcı dramanın okullarda öğretilmeyen, hayatta da pek çok 
bedel ödenerek kazanılan farkındalıkları (veya hiç kazanılamayan) eğlendirici, merak 
uyandırıcı, geleneksel olmayan yöntemlerle ve tiyatro teknikleri ile farklılık yaratacağına 
inanıyorum. İnsanı insanda tanıyarak, kendi eksiklerini görme, empati kurma, özgüven , 
özsaygı, geliştirerek, daha etkin bir birey ve avukat yaratacağına inancım tam.

E/ 25 /4 : Yargılama kültüründe ilk önce avukatların üstlendikleri dava dosyasını en iyi 
şekilde inceleyip dosyaya hakim olması gereklidir. Dosyayı, eğer ki kanunlara ve avukatlık 
etiğine aykırı bir durum var ise kabul etmemelidir. Duygusallıktan uzak, profesyonel ve 
usul hukukundaki kuralları ve haklarını  iyi bilerek özgür, özgün bir avukat olmalıdır.

Hukuk eğitiminde yaratıcı drama ve hatta bütün hukuk meslektaşlarının en kısa sürede 
drama eğitimi almalılar diye düşünüyorum. Empati kurulmalı, aslında herkesin (Avukat, 
hakim, savcı) aynı amaç için uğraştıklarını ve eşit olduklarını görmeleri sağlanabilir. 
Bugün elinden tutup gözleri kapalı tuvalete, lobiye götürdüğümüz kişiler ileride 
karşımızdaki hakim olabilir. Önemli olan empati kurmak, sorunlara objektif bakmak ve 
farklı , alternatif çözüm yolları getirmektir.

E / 23 / Stajyer: Çalışmalara başlamadan önce avukatların rolünün hukuk bilimi ve 
toplumdaki hukuk kültürünün ilerlemesinde son derece önemli olduğundan bahsetmiştim.  
Yapılan çalışmaların özgün içeriği ve bu çalışmalara katılan avukat ve stajyer avukat 
meslektaşlarımın kalitesini ve kişiliklerini gördüğümde, bu düşüncemde çok da haklı 
olduğumu gördüm. Ve bu düşüncem daha da kuvvetlendi. 

Yaratıcı drama, artık birçok eğitim dalında uygulanmaya başladığından, salt drama 
bilimi olmaktan çıkmış gibi görünse de, bu durum uygulanan dallar açısından faydalıdır 
ve bu kanaatim kesindir.  Dramanın sanatsal yanı, hukuk eğitiminin sonuçlarından 
kaçınılmaz olan, insanları etkileme neticesinde doğrudan etkili.  Bilimsel ve teorik yanı 
ise, hayatlarının her dönemini bilgiyle kuşatmış olması gerektiğine inandığım, entelektüel 
avukat kimliğine , son derece büyük kazanımlar sağlamaktadır. Kanaatim odur ki, nasıl 
hukuk eğitimi sırasında , tiyatro ve drama eğitimi alan meslektaşlar diğerlerine göre bir 
adım önde başlıyorsa, mesleğe bir ayrıcalık olmaktan çıkmalı ve drama eğitimi hukuk 
eğitiminin olmazsa olmazlarından olmalı.

K / 28 / 5 : Hakim, savcı, avukat üçlemesinde ve bu üçlemenin yardımcıları olan diğer 
personel arasında adalet mekanizmasının öncelikli olarak bireysel gelişim ve yerleşiminde 
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en etkin role sahip olan kişilerdir. İyi avukat,  iyi hakim doğal olarak doğru adalet 
yaratır.

Bu çalışma ile genel olarak dramanın hayatı kolaylaştırdığı kanısına vardım. Hukuk 
eğitimi gibi uzun ve zorlu bir eğitimde de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hukuk 
eğitimi esnasında kullanılan drama kişilerin hukukla ilgili bir iş yapıp yapamayacağı 
konusunda insanlara ciddi bir öngörü sağlayacaktır. Bu öngörüyü elde edemeyen yani 
hukukçuluğa uygun olmadığını düşünen insanlar da gereksiz yer işgal etmeyecekler ve 
böylelikle kamuya, adalet mekanizmasına zarar vermeyeceklerdir. Ayrıca eğere hukukçuluk 
yapabilecekleri öngörüsüne ulaşırlarsa da işlerini icra ederken kaliteyi arttıracak nitelikte 
bir faydası olacaktır.

K / 31 / 8 : Yargılama kültürünün oluşumunda avukatın rolü belki de diğer sujelere 
göre en önemli olanıdır. Önemi de bağımsızlığından ileri gelmektedir. Alışılagelmiş, itiraz 
edilmeksizin yapılan klişeleri kaldırmak çoğu zaman avukatların elindedir. Mevcut 
yasalarla sağlanan tüm haklar etkin kullanılmalı, eksiklikler de bu şekilde meydana 
çıkarılmalıdır. Yasaların işlerlik kazanması ancak uygulanmalarına bağlıdır. Ülkemizde 
hakların verilmeyip alındığı da dikkate alındığında avukat yasalarla işlerlik kazandırarak 
bu kültürü olumlu şekilde geliştirip değiştirecektir.

Yaratıcı drama bilhassa staj eğitiminde ve ayrıca hukuk fakültelerinde ders olarak 
okutulabilir, uygulanabilir. Yaşayarak görmek, o anı yaşamak öğrenmelerin en kalıcısını 
sağlamakta. Olaylara, kişilere, kişinin kendisine dair farkındalık yaratmakta, özellikle 
usule ilişkin kuralların hayata geçirilmesi bakımından çok etkin olduğunu biz burada 
kanıtladık diye düşünüyorum. Hukukta problem çözmenin bir tekniği olarak kullanılabilir 
ve bu teknik herkese öğretilebilir.  Paradigmaların aşılması hukukçular bakımından çok 
önemli, bu önyargılardan yaratıcı drama sayesinde kurtulabilir hukukçular. Mesleğe aktif 
olarak başlamadan, meslekle tanışıklık sağlamakta ve hatta meslek seçimine dair verilen 
kararda da etkili olabilecektir. Kişisel gelişim sağlanarak, aynı anda eş zamanlı olarak 
hukuk eğitiminin de sağlanması mümkün olabilecektir.

K / 23/ stajyer : Adaletin sağlanması için oluşturulan yargı erkinin oluşumunda yer 
alan meslek gruplarından biri olan avukatlar adaletin sağlanabilmesi için bu sürece büyük 
katkı sağlamalıdır. Ancak ülkemizde avukatların sayısındaki büyük artış ve ekonomik 
olarak çektikleri sıkıntılar sebebiyle, avukatlar mesleklerinin kutsallıklarını unutmuş ve 
hayatını idame ettirebilmek için ticaretle uğraşan insanlardan farksız bir rol almışlardır.

Öyle bir organizasyon için öncelikle teşekkür ediyorum. Yaratıcı drama tekniği 
gerçekten sadece iki günde bile bana çok şey kazandırdı. Daha uzun süren bir çalışma 
olsaydı herhalde harikulade olurdu. Öncelikle bu teknik mesleki tecrübesi olmayan stajyer 
avukatlar için olağanüstü faydalı olabilecek bir olay. Ve tabii ki öğrenilenlerin daha kalıcı 
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ve öğretici olması açısından da çok faydalı. Kağıt üzerinde yapılan staj yerine stajyerlere 
böyle bir imkan sunulsa gerçekten daha öğretici olur. 

K / 22 / Stajyer : Hakim, savcı ve avukatın oluşturduğu üç sac ayağının tamamı 
yargılama için önemli. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı.

Hukuk soyut kavramlar dünyası. Yaratıcı drama ile somutlaştırılması çok iyi olmuş. 
Teorik bilgi yükü, birbirlerine ve hayata karşı sağır hukukçuların en azından bundan 
sonra yetiştirilmesi için umut verici.

 Katılımcılar genel değerlendirme yapar.

•	Ben temel aşamada drama öğrencisiyim. Buraya gelirken, hukukta nasıl 
uygulanacağına ilişkin fikrim yoktu. Bu iki gün boyunca bilmediğim ne kadar 
çok şeyin olduğunu, farklı tepkileri, çözüm yollarını gördüm. Faydalı ve verimli 
oldu.

•	Teşekkür ederim. Soru işaretleri ile geldim. Çok keyifli ve verimli oldu.

•	 Hiç fikrim yoktu. Hayatı iş ağırlıklı, kısa aralıklarla yaşayan biriydim. 
Büroyu kapattım. Dün ilk dakikadan itibaren bu çalışma beni bağladı. 
Eğlenerek de çalışmayı kabul edebiliriz. İki gündür çok şey öğrendim. Dramaya 
başlamayı düşünüyorum.

•	Yaratıcı drama ile hukukta her olayı doğaçlayamayız. Yaklaşım tarzımızı 
geliştiriyoruz. Mesleğimiz gereği, farklı tiplerde kişilerle karşılaşıyoruz. Bu 
kişilerle ilişkileri kendi lehimize kontrol edebilmeyi de öğreniyoruz. İkna etme 
tarzı, kavga işe yaramıyor.s

•	Bir meslektaşım beni, niye hakime bağır mıyorsun diye uyarmıştı. Kavga 
etmek yerine sakince sorunu anlatmak önemli. 

•	L: Uygucu çocuk tavrı veya öfkeli ebeveyn tavrı işe yaramıyor. Bunlar 
yetişkin tavrı değildir. Hedefe ulaşmıyor. Bizim şahıslarla sorunumuz yoktur. 
Avukatın soğukkanlı olup, hukuki sorunu çözmesi ve çözümüne yardımcı 
olması gerekiyor.
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11 Ocak 2008 V. Oturum

(İzleyiciye Açık) 

Av. FAHRETTİN KAYHAN

Değerli konuklar, çok değerli drama dostları; 

Bugün, bu otrumda farklı ve avangart bir çalışmanın sunumu için buradayız. Hukuk 
eğitiminde öncü  sayılabilecek bir çalışmanın sunumu için buradayız. 

İki günlük çalışmanın ürünü olan bir sunumla girecektik.  Ama toplantıyı izlemek isteyen, 
gelecek konuklarımız var izlemek isteyen, Onları beklerken iki gün boyunca bu atölyede 
“neler yaptık, ne yapmaya çalışıyoruz?” buna değinmek istiyorum.  

Otele ilk geldiğimiz andan itibaren çok tuhaf karşılandık. Otel görevlisi arkadaşlarımız 
salonu klasik toplantı salonu olarak düzenlemişler:U düzen. Drama üstadım Merih’le “ne 
yapıyorsunuz?” dedik.  “Oturma salonu yapıyoruz avukat bey” dediler. “Kaldırın bunları, 
bize boş alan lazım” dedik. “Nasıl boş?” dediler. “Bomboş alan lazım, masa sandalye 
istemiyoruz” dedik. “Nasıl çalışacaksınız?” dediler, “biz koşacağız, oynayacağız, doğaçlama 
yapacağız” dedik. “Nasıl yani? Avukatlar böyle şey yapar mı?” dediler.  Daha sonra 
ısınma çalışması olarak bizim güven yürüyüşümüz vardır. Bir katılımcı gözü kapalı diğer 
katılımcıyı yürütür.  Güven yürürşüne tanık olan deneyimli meslektaşlarım çok şaşırdılar. 
“Bu çocuklar ne yapıyor?  Hadi öbürleri stajyer, ama 20 yıllık avukat Türkiye Barolar Birliği 
delegesi Fahrettin Bey, 15 yıllık avukat Merih Hanım ne yapıyor burada?” diye hakikaten 
büyük meraklara konu oldu.

 Hakikaten ne yapıyoruz biz? Drama grubu arkadaşlarımızla bir iddiayla yola çıktık. Hukuk 
eğitiminden memnun değiliz ve ben şu cümleyle başlıyorum, tüm drama çalışmalarına: 
“Değerli konuklar, drama salonlarında hukuka dair hukuk fakültesinde öğrendiğimden 
çok daha fazla şey öğrendim 20 yıllık avukatlığımdan sonra”. Bunu övünerek söylüyorum. 
Drama hocalarımdan, hukuk hocalarımdan öğrendiğimden çok daha fazla şey öğrendim, 
hiçbiri de hukukçu değildi. Hukuk uygulamasına dair bunu hem üzülerek söylüyorum, 
çünkü 43 yaşından sonra ben dramaya başladım, hem de sevinerek söylüyorum, 43 
yaşından da sonra olsa hukuk eğitiminde bundan yararlanma olanağım oldu. Biz genç 
arkadaşlarımızı da  yararlandırma olanağımız oldu.

Değerli meslektaşlarım, hukuk eğitimi nasıl yapılıyor? Hukuk fakültesini bir canlandıralım 
gözümüzde; daha evvel bir anekdotla başlamak istiyorum, rekabet kurumunun Perşembe 
konferanslarındayız ve aile hukukunda mal rejiminin tartışıldığı dönemlerdi. İlber 
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Ortaylı Hocam da Türk-Osmanlı aile yapısını anlatıyor. O zamanlar hararetle mal rejimi, 
sözleşmeler, şunlar bunlar, hocanın sunumu bitti. Ben ürkek parmağımı kaldırdım; “hocam, 
ben hukukçulardan çok tarihçilerin sözüne çok değer veririm. Bu tartışmaları -konumuz 
da Türk-Osmanlı aile yapısı- Medeni Kanunla ilgili bu tartışmaları bir tarihçi gözüyle siz 
nasıl görüyorsunuz? Cümleyi aynen tekrar ediyorum arkadaşlar; İlber Ortaylı’nın sözüdür: 
“Ne yazık ki ülkemizde bugüne kadar hukukçu yetişmemiştir. Yakın zamanda da hukukçu 
yetişeceğine ihtimal vermiyorum.” Bu cümleler beynime kazındı arkadaşlar, bu önemli 
bir tarihçinin sözüydü. Kendimiz hakkında söylediğimiz sözlerin o kadar önemi yok, ama 
bir tarihçi bir kurum hakkında bir şey söylüyorsa bu ciddiye alınması gereken bir sözdür. 
İlber Ortaylı gibi bir tarihçi söylüyorsa, çok daha önemlidir. “Yakın zamanda da hukukçu 
yetişeceğine ihtimal vermiyorum. Herhalde bu ülkede hukukçu yetiştiğini biz görmeyiz, 
ama torunlarımız arasından hukukçu yetişebileceğini umuyorum, temenni ediyorum.” 
Ben böylece kaldım, gözümün önünden kimler geçmedi? Mahmut Esat Bozkurt, onun 
Bozkurt Lötus davası, arkasından Ebu’lula Mardin’ler, Karayalçın Hocalar, büyük büyük 
hukukçular, Atilla Sav üstatlarım gözümün önünden geçti, itiraz etmek istedim, edemedim. 
Gözümün önünden bir de adliye geçti. Hukuk adına adliyede yaşadıklarımız geçti. Bu 
ülke büyük hukukçular yetiştirmiştir, bu aşırı bir genellemeydi hocanınki, ama “bu hukuk 
adliyeye inebilmiş midir?” diye sordum, aile mahkemeleri uygulamalarını beklemeye karar 
verdim. Hocaya itiraz etmedim. 

Aile Mahkemelerine hâlâ getirilen uygulamaların yerleşmediğini görünce önce kendimizi 
hukukçu olarak yetiştirmek 20 yıldan sonra, daha sonra da genç meslektaşlarımızın önünü 
açmak, yeni bir hukukçu modeli yaratmanın toplumsal bir görev olduğunu düşündük ve 
dramayla başladık, olaya böyle başladık.

Lisans eğitiminde nasıl eğitim alıyoruz? Bir hoca, şu anki oturma düzenimiz de bir 
sınıf… Biz  dramacılar bu oturma düzenini  pek sevmeyiz. Bir otorite, 400 kişilik bir sınıf, 
bir bilen ve cahiller, çok özür diliyorum öğrenci olarak söylüyorum, bir bilen geçiyor 40 
dakika boyunca bildiğini aynen şu otoriter tavırla anlatıyor. Karşı taraf almış mı almamış 
mı ne almış belli değil, hukukun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Katılım yok, pratik 
yok. Bunu nasıl çözeriz? Pratik çalışma kısmen problemi çözüyor, ama pratik çalışmanın 
bir problemi var; medeni hukuk çalışıyoruz. Medeni hukukla ilgili, ama hayat öyle değil ki. 
İki dramacı arkadaşımı buraya rica ediyorum. Cübbeni bırak, buyurun. Yerde bir para var. 
Kızılay’dasınız. Bu parayı kapacaksınız ve size ait olduğu konusunda tartışmanızı istiyorum. 
Buyurun.

- Bir saniye, ben şimdi düşürdüm onu da, bir alabilir miyim?

- Ne alakası var beyefendi?

- Benim cebimde 20 milyon vardı beyefendi.
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- Düz yürüdüm, ondan sonra arkama baktım onu gördüm.

- Bir saniye, onu lütfen cebinize koymayın ya, alabilir miyim?

- Beyefendi başka param yok, 20 milyon liram vardı.

- İnanılmaz, bu benim param sonuçta.

- Yahu, para üstü olarak aldım bunu, şimdi cebime koyarken 
düşürmüşüm. Arkada gördüm.

- Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?

- Beyefendi, benim aldığım…

- Paramı aldı.

- Beyefendi ne demek ulan?

- Size demedim beyefendi, aslında ona dedim beyefendi. Siz 
beyefendi değilsiniz.

- Evet, haklısınız.

Teşekkür ediyorum. Bir olay yaşadık burada, medeni hukuk çalışıyor olsak “lukata” 
dediğimiz problemi göreceğiz sadece, ama olayın sadece medeni hukuk boyutu yok ki, biz 
bununla ilgili 6 saat çalıştık hukuksal problemi teşhis için, bunun bir saati soru sormaydı. 
Burada ne problem var? Salona soruyorum: Ne problem var? Bir mülkiyet problemi var. 
Lukata, buluntu bir para var. Belki buluntu problemine girmiyor, biri malik olabilir. Ceza 
hukuku anlamında ne var? bulunan bir malla  ilgili birtakım yükümlülükler ve yerine 
getirilmediği halde cezai yaptırımlar var. Buradan en az iki dava çıkar eğer uzarsa, hakaret var. 
Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun ihlali var. Bu çalışmayı uzatırsak öğleden öncekini 
sadece soru sorarak geçirebiliriz değerli meslektaşlarım bu canlandırmanın üzerine, daha 
sonra bunu bir yargılamaya götürebiliriz. Sadece bu pratiklerin yararsızlığını göstermek 
için, hayattan uzaklığını göstermek için küçük bir örnekte.. Teşekkür ediyorum. 

Demek ki, yalıtılmış sadece medeni hukuk problemi inceleyerek bu pratiğin de öğrenciye 
bir yararı yok. Çünkü hayat “benim bir medeni hukuk problemim var, benim ceza hukuku 
problemim var” diye de gelmiyor önümüze, karmaşık geliyor. Hiç ummadığımız problemler 
yumağıyla geliyor. Ceza hukuku var, fikri mülkiyet hukuku var, işin icra hukuku boyutu 
var, karmakarışık geliyor, holistik geliyor, hayat böyle çünkü, ama hukuk fakültelerinde 
kur pratiklerde bu yok, yalıtılmış medeni hukuk çalışıyorsak medeni hukuk sorusu… 
Katılımcı üç-beş öğrenci, birkaç öğrenci, gelen yine yok. Bunu aşmak için çeşitli çalışmalar 
oldu. Dokuz Eylül Üniversitesinin çalışmaları, Tıp Fakültesinden başlayan bir probleme 
dayalı eğitim modelini inceledik. Bu nispeten dramaya yaklaşan bir eğitim modeli, burada 
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bir senaryo hazırlanıyor, aynen yaşam model alınarak, holistik multidisipliner bir çalışma 
yapılıyor ve bu senaryo üzerinden oturumlar halinde öğrenciler problemleri kendileri 
teşhis edip kendileri çözüyorlar. Fakat bu tabii Dokuz Eylül Üniversitesinde ne aşamada 
olduğunu şu anda izleyemedim, heyecanlandıran çalışmalardan biriydi. Fakat daha başka 
bir problem var, kültürel problemimiz. Biz nasıl yetiştirildik? Ben çok tutucu bir eğitim 
almış bir insanım, ama tutucu eğitim almamış meslektaşlarımızla da genelde toplumsal 
dokumuz var bizim. Bu konuşma, sus, otur, itaat et, dinle, saygılı ol…  bu şekilde, okulda 
da böyle devam ediyor. Sonuç düşüncesini ifade edemeyen, tartışamayan, çekingen, 
medeni cesareti olmayan insanlar yaratıyoruz…, Bu tespiti  özeleştiri olarak koymadığımız 
zaman çözemeyiz. Problemin teşhisi her zaman tedavisinden önce gelir. Bu bir problemdir 
hukukçular için, bunun getirdiği nokta nedir? İçgücü gelişmemiş, psikolojik anlamda 
içgücü gelişmemiş, dolayısıyla bunu dış güçle telafi etmeye çalışan avukat ve yargıç modeli 
karşımıza geliyor. Dış güç dediğimizde bize emanet edilen güç, hukuktan aldığımız güç, 
ceza muhakemelerinin avukata verdiği güç, yargıca verdiği güç, iç gücü gelişmemiş, iç 
bağımsızlığını sağlayamamış, medeni cesareti olmayan, düşüncelerini ifade edemeyen 
hukukçu kürsüye geçtiği zaman veya savunma makamına, meslektaşız hiç fark etmiyor, 
orada da olabilir, psikolojik olarak bu iç güç yoksunluğunu telafi mekanizmasına yöneliyor. 
Sus, -susturma gücü varsa- konuşma, otur veya avukatsa problem değil, meslek kurallarına 
aykırı olarak yargı makamına saldır. Halbuki genç meslektaşlarıma ilk söylediğim sözdür: 
Değerli meslektaşlarım, stajyerlerim burada da tekrar ediyorum, yargılama yerleri 
kabadayılık makamları değildir, avukat kabadayı değildir. Meslek kurallarına uygun şekilde, 
ama problemi ifade etme yükümlülüğünüz de var. Çünkü hak bir avukat tarafından ifade 
edilmediği zaman hak olmuyor. Bunu ifade edeceksiniz, artı makama saldırmayacaksınız, 
probleme saldıracaksınız, ama içgüç yoksunluğu olan bir avukat tıpkı içgüç yoksunluğu olan 
bir yargıç gibi bunu telafi etme mekanizması cüppeyi sırtına giydiği zaman bu kez duruşma 
salonunda yetişkin tavrı göstermiyor. Aşırı birikmiş öfkeyle saldırgan tavır, yargıç açısından 
da “konuşmayın avukat” veya “bunu söylediniz avukat” dolayısıyla problemlerden biri de 
psikolojiktir, yani iç güç yoksunluğu, medeni cesaret yoksunluğudur. Bunları tespit ettik ve 
bunu aşmanın yolu nedir?

Tiyatro kolu başkanımıza gittim o zaman, dedim ki “ben eğitimde tiyatroyu kullanmak 
istiyorum. Olur mu, olmaz mı?” Olmadı. Bir gün Ayşen Merih Acar arakadşım Fikri Haklar 
Mahkemesinin önünde duruşma beklerken bir şey okuyor. “Merih ne okuyorusun?” dedim. 
“Dramayla ilgili” dedi. “Ne yapıyorsunuz dramada?” “Eğitimde kullanıyoruz” “Yapma yahu, 
nasıl oluyor?” Anlattı bana. “Bunun kursu var mı?” dedim. “Var, ama yerlerde sürüneceksin, 
birdirbir oynayacaksın, uzuneşek oynayacaksın, yapar mısın?” dedi. “Yaparım, ben eğitim 
için her şeyi yaparım. Ne yapmam lazım?” dedim. “Cumartesi kurs başlıyor, git” dedi. 
Kursa başladım…  doğaçlama falan kendimle yüzleşmeye başladım. Deminki bahsettiğim 
eleştirdiğim konuların bende de olduğunu müşahede ederek beş aşamalı bir kursu iki 
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yıldırsüdüryorum ve bunu da genç meslektaşlara aktarmaya çalışıyoruz.

Bunun üzerine baroda değerli üstatlarım, acaba gerçekte yanılıyor muyuz? Yeni bir 
şey ortaya atıyoruz drama eğitimi falan diye, staj eğitimi veren deneyimli meslektaşlara 
“böyle bir şey var, bir deneme yapar mısınız, katılır mısınız?” Geldiler ve yaş ortalaması 
10-20 yıl meslek yaşı, 6 saatlik bir atölye yaptık. Soru şuydu: “Drama avukatlık eğitiminde 
kullanılabilir mi? Genelde de yargıç, hukukçu eğitiminde kullanılabilir mi? Sonuçlar 
muhteşem çıktı, “sadece stajyerlerde değil -meslektaşlarım böyle söylediler- deneyimli 
avukatların da bu eğitime ihtiyacı var. Sadece avukatların değil, yargıçların ve savcıların da 
bu eğitime ihtiyacı var” demek yürekliliğini ve tevazuunu gösterdiler. Daha sonra 48 saatlik 
bir program geliştirdik ve bunu şu anda uyguluyoruz ve klasik hukuk eğitimiyle hiç alakası 
yok. Programı yanıma aldıysam birkaç noktasını paylaşmak istiyorum. 

Deneysel olarak şöyle bir program geliştirdik değerli meslektaşlar: 1. Tanışma, temel 
yaratıcı drama bilgisi, hukukta yaratıcı drama bilgisi, ne yapacağımıza dair bir oturum, 2. 
Hazırlık, güven, uyum çalışmaları, 3. Mekan, güç ilişkisi ve adli mekan. Duruşma salonu 
nedir? Mekan kullanımında duruşma kürsüsünden şeye kadar dramaya uygun yöntemlerle 
mekan-güç ilişkisiyle başladık. Çünkü kişi oturduğu makamı bilsin, avukat avukat olarak, 
savcı savcı olarak o makamın kendi üzerinde yarattığı tesiri görsün. 

Şimdi bir uygulama yapalım… İki dramacı arkadaş istiyorum. Cebinizden bir eşya çıkarın. 
Tamam odur, o suç delili. Çık oraya, tamam. Bir metre mesafede durun. Doğaçlama provasız 
arkadaşlar… değerli katılımcılar, doğaçlama yapılacakcak, sürçü lisan için baştan ben özür 
diliyorum. Çünkü bizim drama oturumları kapalıdır, doğaçlamada her şey çıkabildiği için 
gösteriye dönük değildir, sadece eğitim modelimizi anlatmak için  bu günkü otrurumu 
izleyiciye açmak zorunda kaldık… bu sosyal riske giriyoruz. Toleransınızı istiyoruz, yani 
kişisel algılamanızı rica ediyorum. Bir şey itham ediyorsun, delilin bu. Rol üzerine hemen 
fısıldaşın. Şu anda belirliyorlar kimin kim olduğunu. Hazır, oyun.

- Senden bunu hiç beklemezdim, kaç gündür bu telefonu arıyorum?

- Abi vallahi yanlışlıkla cebime girmiş. Ben de bu şekilde arıyordum birkaç 
haftadır.

- Her gün giydiğin ceketin cebinden mi çıkar bu yanlışlıkla? Bana yalan 
söyleyip durma. O halde niye paylaşıyoruz seninle, aynı sınıfta okuyoruz.

- Biz seninle arkadaşız, beni böyle itham etme yalnız. 

- Kuşlar mı koydu bu telefonu cebine? Bırak, artık bu evde yaşanmaz oldu.

- Kullanmıyordum. Bak, sana da söyledim. Bir hafta yoktu ceketim. O arada 
onun cebine girmiş. Yanlışlıkla sen mi giydin bilmiyorum.
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- Kapımı kilitleyip mi yatayım sana karşı illa?

Rol değiştirin. Dramada empati sağlamak için her zaman rol değiştiririz karşı taraf da 
algılasın diye. Kaldığınız yerden devam.

- Sana söyledim bunu, iki haftadır arıyorum diye söyledim. 

- Gerçekten ben almadım.

- O ceketi daha dün giymiştin sen, nasıl cebine yanlışlıkla girmiş? Olabilir mi 
böyle bir şey?

- Kesinlikle ben almadım, kimin koyduğunu bilmiyorum.

- Beraber yedik, içtik, gezdik. Ev arkadaşımsın, “evim yok” dedin, evime aldım 
seni. Allah’ım ne yapacağım ben?

Teşekkür ediyorum. Duygularınızın sizde bıraktığı izlenimleri paylaşın.

Katılımcı: Açık bir şekilde görünüyor ki itham eden taraf üstün durumda, her türlü şekilde, 
vicdanen rahat olduğu için en azından kendine göre haklı olup olmadığını tartışmaktan 
ziyade kendi bakış açısıyla değerlendirdiğimiz zaman alttaki adamı ezme çabasında.

Katılımcı: İtham edilen de daha çok suçlu olmasa bile bir eziklik hissediyor orada, 
kendini kötü hissediyor, ne yapacağını şaşırıyor.

Bu ezikliğe neden olan mekânla ilgili değerlendirmeniz nedir?

Katılımcı: Tabii ki çok basit şekilde oranın üstten bakması, üstten bakmamız bize şunu 
gösteriyor ki, altta kalan insan üstünde bir hâkimiyet sahibiyiz.

Katılımcı: Bir hiyerarşi söz konusu oluyor, o yüzden de kendimizi kötü hissediyoruz.

Sanki o haklıymış gibi geliyor böyle. Sizde bir etki bıraktı mı? Bir metre dedim ben.

Katılımcı: Tabii, şuradaki bir insana bağırmakla hemen yanımızda böyle tepesinden 
bakıp ezmek üzere olduğunuz bir insana bakmak arasında çok büyük fark var.

Teşekkür ediyorum. Çok küçük bir uygulamaydı. Stajyerimize verdiğimiz ilk ödev şudur: 
Gidin, duruşma salonunda ne varsa yazın. Mesela, küçük futbol topu da vardı bir duruşma 
kürsüsünde. Ne varsa aynen şey gibi, Adalet Bakanlığı müfettişisiniz. Demirbaş sayımına 
geldiniz her şeyi istiyorum diye, müthiş şeyler geldi. Karış karış nerede durduruyorsa 
ne hissettiğini, duruşma salonunun her karesinde neresinde duruyorsa ne hissettiğini 
hissettiriyoruz öğrencimize. 

Mekan-güç ilişkisinden sonra mesleki tutum ve davranış, meslek kuralları değil, bunun bir 
parçası meslek, multidisipliner, çok disiplinli çalışıyoruz. İşin psikolojik boyutu, sosyolojik 
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boyutu, hukuksal boyutu, antropolojik boyutu, kültürel boyutu, Türkiye’de yaşıyoruz, yani 
siz beden dili mi çalışıyorsunuz? Hayır, biz Türk beden dili çalışıyoruz. İnsanlara şöyle 
duracaksınız, hayır, biz Türk’üz, Türk insanının beden dili var, onu değiştirmek gibi bir 
niyetimiz yok. Öyle bir çaba içerisinde değiliz veya duruşmada şöyle bir şey yaparsanız, 
hayır öyle de değil, kendimiz olarak, insan olarak kendimizi ifade etmeyi öğreniyoruz. 
Mesleki tutuma bu da giriyor, meslek kuralı da giriyor. 

İki arkadaşımızı istiyorum. Meslek kuralını nasıl anlatıyoruz? Cezaevindesiniz, tutuklu 
görüşme odasındasınız. Avukat, tutuklu, ilk görüşmeye geldiniz, duruşmanız var. 
Tutukluluk psikolojisine deneyimli dramacısın, ısınma yapmadan girebilirsiniz. Avukattan 
garanti istiyorsun. Meslek kuralını biliyorsun bilişsel olarak, avukat garanti veremez. 
Hukuki görüşünü açıklar, garanti veremez. Tutuklu rolünü lütfen özgürce oyna, yasal 
olmayan beklentileri dahil. Siz de meslek kurallarına uygun bir avukat gibi davranacaksınız. 
Sizden uygun avukatlık mesleki tutum bekliyorum, avukatlık duruşu bekliyorum. Hazır 
olduğunuzda lütfen işaret ediniz.

- Merhaba.

- Avukat hanım, nerede kaldınız? Kaç gündür sizi bekliyorum.

- Ancak müsait olabildim, bugün uygundu.

- Sakin olun, sakinleşin.

- İlk celse ne zamandı?

- İlk celse 15 gün sonra. İki kişiyi öldürmüşsünüz sayın tutuklu, ilk celsede 
çıkmanız mümkün değil.

- Onlarla benim hiçbir bağlantım yok, asıl benim üzerime geldikleri nokta 
ticari defterlerdeki sıkıntı. Ben yapmadım, o paraları ben almadım. Bu suçları 
benim üzerime atmaya çalışıyorlar. Beni buradan bir gün çıkarın, şirkete 
götürün, bütün defterleri çıkarayım. Sonra o adamların kim olduğunu 
bulayım ve onları kimin öldürdüğünü bile bulabilirim.

- Lütfen, hâkimi tanıyor musunuz?

- Bakın, lütfen oturun, sakin olun. Benimle bu ses tonuyla konuştuğunuz 
zaman kendinizi iyi ifade edemiyorsunuz. Bir sakinleşin, bir çay söyleyelim.

- Bakın, benim param var. Para hiç sıkıntı değil, ne isterseniz sınırsız.

- Bakın, sıkıntı olmayabilir. Ben avukatlık hukuku gereği.

Tamam, teşekkür ediyorum. Bakın, bunu şöyle anlattırıyoruz biz klasik eğitimde,: “avukat 
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hukuki görüşünü açıklayabilir, ama sonucu hakkında garanti veremez.” Bunu biliyor, ben de 
biliyorum. Böyle bir olayda tutuklu öyle bir haleti ruhiye içinde ki, belki suçsuz. Biz şüpheyi 
de uzun süre çalıştık. Burada paranoyak olacak derecede üç saat bir şüphe çalıştık. Şüphe 
nedir, makul şüphe nedir, kuvvetli şüphe nedir, yeterli şüphe nedir? Tek tek, kalem kalem 
burada canlandırdık. Belki şüpheli, belki masum, buradan kurtulmak istiyor. Önyargıları 
var, hâkimi tanıyor musun, Yargıtayda adamın var mı? Bunları çok açık konuşuyorum, 
duyduğumuz laflar bizim. Namuslu avukat olmak çok zor, yani genç meslektaşım  “bu 
çocuğun dünyadan haberi yok, Türkiye’den haberi yok, parasız”   sözüne muhatap olacak ve 
buna rağmen direnecek” bunu veriyoruz meslektaşlarımıza. Burada basit bir şey ve aşama 
aşama çalışıyoruz. Hata yaptı, hatayı tespit eden “dur” diyor, durduruyor. Avukat hanım 
kalkıyor, düzeltmek üzere arkadaşımız geliyor, o gösteriyor. Ne zamana kadar? Müvekkili 
tatmin edecek, hukuk dışına çıkmayıncaya, meslek kuralları dışına çıkmayıncaya kadar biz 
bunu çalışıyoruz. Çözümü kendimiz üretiyoruz, ithal değil, yani “help your self ” kitaplarını 
okuyarak değil, Amerikan tarzı avukatlık değil, önce öyle algılandık. Değil, çözümü kendi 
kültürümüze göre üretiyoruz. Bunu bu psikolojiye girmiş müvekkili hem saygınlığımızı 
koruyarak hem de tatmin edinceye kadar bunu dramatik yöntemle çalışıyoruz. Teşekkür 
ediyorum. Buyurun. (Alkışlar)

Hukuksal gücün sağlıklı kullanımını çalıştık… Bu konu aslında psikoloji biliminin 
konusudur. Grubumuza dedik ki, yargıç olacak var mı? Parmak kalktı, yarısı yargıç olmak 
istiyor. Siz de meslektaşımızsınız, o halde eğitimimizi karma hale getirdik, yargıç ve avukat 
yetiştirmek için bu oturumu planlayacağız ve yargıçlık eğitimi aslında görevimiz değil baro 
olarak.  Yargıç adaylarımıza da bildiğimiz kadarıyla algıladığımız kadarıyla yargıç olmak 
isteyen da yargıç etiği ve mesleki tutumu kazandırmaya çalışıyoruz avukat stajyeri olduğu 
halde. 

Uyuşmazlık analizi ve çatışma yönetimi, bu Türk üniversitelerinde tespit edebildiğim 
kadarıyla Sabancı Üniversitesinin programında gördüm zannediyorum, yüksek lisans 
konusu, lisansta okutulan bir ders değil. Uyuşmazlık analizi ve çatışma yönetimi. Çatışma 
dramanın temel kavramıdır. Biz çatışmayı çalışırız dramada, çatışma yoksa doğaçlama 
yoktur. Bir filmi düşünün; film çatışmalarla gider. Hukuk evet uyuşmazlık yoksa dava yok, 
zaten işin bağlantı noktası da bu “çatışma” kavramı. Uyuşmazlık başka, psikoloji, sosyoloji, 
her alanın konusu. O zaman dedik ki, biz hukuksal boyutuyla ilgiliyiz, ama uyuşmazlık 
dediğimiz “çatışma” malzemesini tanımazsak avukatlığı yapamayız. O nedenle uyuşmazlık 
kavramı üzerinde çalışıyoruz. Uyuşmazlığın sadece hukuksal boyutunu değil. Bir boşanma 
davasıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Özellikle duygu değeri yüksek ceza davaları, boşanma 
davaları, aile hukuku davaları gibi davalar psikolojik bir problemin de eşlik ettiği davalardır. 
Eğer avukat -profesyonel alanı o değil, ama- olayın o boyutuyla ilgili bir bilgiye sahip 
değilse karşılaştığı, içine düştüğü psikolojik tuzakları göremiyor…ve aktarım ve karşıt 
aktarım tuzağına düşüyor.  
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Avukat ebeveyn rolü oynuyor; müvekkil de çocuk… ya da tersi… Avukat ebeveyn 
rolünü üstlenince,  olduğu için tüm sorumluluğunu, psikolojik boyutunu da  üstlendi. 
Mesleki hata başlıyor ve ondan sonra avukat suça doğru, meslek tasına doğru, istemediği 
halde, öngörmediği halde gidiyor. Drama, çatışma yönetiminde  psikolojik donanım 
kazandırıyor. Uyuşmazlığın bu boyutlarını anlatıyor.

Üçüncüsü, yansıtma, diğer bir psikolojik savunma mekanizması. Avukat hep hedeftedir. 
Hâkimin hesabını vermek zorundadır. Hâkimin verdiği kararın hesabını biz vermek 
zorundayız. Bunu çeşitli şekillerde verebiliriz. En kolayı “bilmiyor kardeşim hâkim” Bir 
bürodayız, ofisteyiz, hâkim nereden duyacak? Bu tamamen avukat ahlakına teslim olan 
bir konu. Hâkim karşı tarafı tanıyor, her şey söylenebilir. Aktarım hedef, hemen müvekkil 
problem çıktığı zaman uyuşmazlıkla ilgili tüm duygularını, öfkesini avukata yöneltir. 
Bu durum hemen hemen kaçınılmazdır. Psikolojik donanımı olmayan  avukat süreci iyi 
yönetemez. Dolayısıyla uyuşmazlığı tanıtıyoruz. Psikolojik, sosyolojik uyuşmazlık ve 
çatışma yönetimi, burada profesyonel duruşu öğretiyoruz ve öğreniyoruz. Bunları ben 
bildiğimden falan değil, böyle konuştuğuma bakmayın, ben de öğreniyorum, stajyerlerim 
de bana öğretiyor, Merih Hanım öğretiyor, onlardan öğreniyoruz. Biz biliyoruz da 
öğretiyoruz değil, demokratik yöntemle eğitimi uyguluyoruz…, öğreniyoruz, öğretirken 
öğreniyoruz… 

Avukatlık sanatı açısından muhakeme hukuku. Fakültede muhakeme hukukunu genel 
olarak okuyoruz, yani bir avukat bakış açısı, bir yargıç bakış açısı, bir savcı bakış açısı bize 
okutulmuyor. O halde biz muhakeme hukukunu avukatlık sanatı açısından ele alıyoruz. 
Avukatlığı bir sanat kabul ediyoruz biz ve avukatlık sanatı açısından muhakeme hukukunda 
avukatlık becerilerini drama yöntemiyle değiştirmeye çalışıyoruz ve son olarak bu daha 
önce dünyada daha önce bir araya ageldi mi iki sözcük bilmiyorum, “adalet dramaturjisi”, 
“adalet oyun bilim sanatı”, adaleti hep bilişsel anlatırlar bize. Biz stajyerimize ve kendimize 
diyoruz ki, adalet her şeyden önce bir duygudur, düşünceden önce duygudur. Bir adam 
verdiğiniz karar karşı  “bu haksızlık, Allah kahretsin” diyorsa görevinizi yapmamışsınızdır. 
Kararınız bilimsel olabilir, literatüre, önceki kararara hakim olabilirsiniz…  Stajyerlerimize 
şunu söylüyoruz:  “Ne kadar bilirseniz bilin hukukçuluğunuz hukuka en uzak, en cahil 
adamın adalet duygusunu hissettirmenizle”  ölçülür. “Ne kadar bilirseniz bilin, ordinaryüs 
profesör olun, kitaplar yazmış olun, hukuka en uzak, en yabancı, en cahil adama adalet hissi 
verebiliyorsanız siz hukukçusunuz”. Bu anlayışla, peki bu nasıl verilecek? Adalet dramaturjisi 
bu adalet her zaman tarihin ilkçağlarından itibaren bir gösteri olmuştur. Halkın arasında 
linç etmeyle başlayan şeyler.. adalet  bugün de  tüm dünyada bir gösteridir. Duruşmalar 
niye aleni, duruşma bir eğitim salonudur. Duruşma sadece tarafları ilgilendiren, avukat 
ve yargıçları ilgilendiren bir konu değildir. Orada izleyenleri de ilgilendirir. Adam oraya 
geliyor, orada bir yaşantı yaşıyor ve o yaşantıyla hukuk öğreniyor. Meraklısı da gelebilir, o 
nedenle duruşmalar alenidir. Bir tiyatro düzeni vardır, kostüm giyiyoruz, cüppe giyiyoruz 
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tiyatrodaki gibi. Bir izleyici ve sahne ayrımı vardır, klasik İtalyan sahne düzenine göre 
düzenlenmiştir duruşma salonları…  dramayla, dramaturjiyle ilgisi budur. Bizim avukat, 
hâkim nasıl algılıyor? Dramaturji bakımından sıfır, sanki profesyoneller arası bir iletişim. 
Hayır, halka göstermek içindir adalet, halkta adalet duygusu yaratmak içindir. O nedenle 
iddianame okunmalıdır. Ben okudum, biliyorum vekil olarak, hâkim de biliyor, o da biliyor. 
O zaman kimsenin bilmesine gerek yok. Hayır, burada oturan izleyici, duruşma izleyicisi de 
bilecek. Neden bilecek? Adalet dramaturjisi çalışıyoruz. Kendi uydurduğumuz bir şey ve 
Yunan tragedyalarıyla, duruşma düzenini karşılaştırdık ve ilginç şeyler bulduk. Tragedyanın 
işleyişi nasıl bir başka “hamartia” denilen bir suç vardır, bir eksiklik vardır. Serin kısmında 
oyunun bu hamartia nedenine oyunun kaharamnı yükselir ve bir anda bu suçu ortaya 
çıkar, peripertiyaya dediğimiz aşamada, daha sonra bir farkındalık kazanır baş kahraman ve 
katastrofik cezasını çeker. Bizim duruşmadaki izleyiciler ne yapar? Başkahramanla empati 
kurar, aynı hamartia onda da vardır, suç eğilimi, onunla empati kurar, onunla yükselir, küt 
onunla birlikte düşer ve katarsis yaşar, arınma yaşar. Neden arınır izleyici? Suç eğiliminden 
arınır… 

Değerli meslektaşlarım, duruşmalarda adalet dramaturjisi çok önemli, hâkimin jest ve 
mimiği, duruşu, anlatımı, neyin yargılandığını izleyicilerin bilmesi, duruşmalarda burada 
oturan izleyici buradaki sanıkla burada daha önce empati kurar. Kiraysa, “benim de kira 
davam var” der. Hepimiz suç işlemeyi düşünmüşüzdür, ufak-tefek de vardır. Bir Çetin 
Yetkin’di zannediyorum, başsavcım oturmuş bir gün, anılarında okudum: “Yargılıyoruz 
insanları da ben ne kadar suç işledim?” Bunu anılarında yazmış. Almış Ceza Kanununu 
tek tek madde madde, “ben şurada görevimi ihmal ettim, şurada görevi suiistimal ettim” 
Bir ceza çıkarmış bilmem kaç yıl ceza. Zaten bunu yapabilen insan iyi bir hukukçudur. 
Bunu söyleyebilen, kendine bu şekilde önünebir Ceza Kanunu koyup önce kendini 
yargılayabilen, hepimiz yapabiliriz. Burada oturup izleyici onunla empati kuracak. Bunu 
yaparsam, “gereği düşünüldü” den sonraki akıbet benim de başıma gelebilir.  

Lafı çok uzattım, konuklarımız da gelmeyecek. Hemen 15 dakika bir çay arası verip, daha 
sonra neler yaptığımızı görsel olarak göreceğiz ve hepiniz varsınız. Buyurun efendim.

Av. Prof. KOCAOĞLU - Eğitim olduğu için bana iki dakika müsaade eder misiniz? 
Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım; önce kendimi tanıtayım. Ben 22 dönem Mektebi 
Harbiye’de hocalık yaptım, orayı biliyorum. 15 sene Polis Akademisinde hocalık yaptım, 
sonra gidip Kırıkkale Hukuk Fakültesini kurdum, onun 6 sene Dekanlığını tek başıma 
yaptım. İlk sene 5 ana derse ilkokul öğretmeni gibi tek başıma çalışarak Sayın Başkanımın 
dediği gibi, şimdi gazetelere intikal etti, orayı eğittim. 6 sene sonra ayrılıp bir özel üniversiteye 
gittim, 9 ay sonra oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi sayın genç arkadaşımızın 
anlattıklarının hepsine katılıyorum, ancak eğitim sadece hukuk eğitimi değildir. Bakın, 
bir Amerikan Dergisinde okudum, insanın hayatta lazım olan bilgilerin ancak ve ancak 
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yüzde 5’ini okul öğretiyor, diğerini hayattan öğreniyor. Algılama metoduyla öğreniyor. Bir 
arkadaşımız, meslektaşımız 1’i diyor, ben oradan okuduğumu naklediyorum. Ne kadar 
doğrudur, ne kadar değildir, ama katılıyorum. Bir kere öğrenmeyi öğrenme arzusu yok. 
Herkesin anlayışlarını kapattığı bir yerden ne kadar yayın yaparsanız yapın başarılı olmanız 
mümkün değildir. Bir kere eğitim orada başlar. 2000 yılında 22 hukuk fakültesi dekanı 
Amerika Birleşik Devletlerinde “hukuk eğitimi nasıl oluyor?” diye Amerika’ya gittik. 
Birçok üniversiteyi dolaştık, Amerika’da 183 hukuk fakültesi var. Amerika’da hukuk eğitimi 
şöyle; önce en az 4 yıllık bir üniversite, yüksekokul bitireceksin, ama 5, 6, 7 yıllık okullar da 
var, onları da bitireceksin. Ondan sonra Türkiye’deki üniversiteye girme eğitiminde olduğu 
gibi hukuk fakültesine girme imtihanına giriyorsunuz, sınavı kazanırsanız bu fakültelerden 
birisinde okuma hakkını elde ediyorsunuz. Orada eğitim nasıl oluyor? Bakın; çocuk 18 
yaşının psikolojisini aşmış, diploma peşinde koşmuyor. Bir yüksekokul bitirmiş, hatta iş 
bulmuş, çalışmış, hayatta bilgili olmak, rakibinden daha güçlü olmak, onu yenebilmek 
için ondan daha ileride olmayı sezmiş. Artık “hocam, not ver bize”, 40 hukuk fakültesine 
git, “hocam Allah aşkına kocaman kitabı neden anlatıyorsunuz? 20 sayfalık paper verin, 
oradan da doğru-yanlış şeklinde sorun, biz de diplomamızı alalım gidelim Allah aşkına” 
diyen bir öğrenci kitlesiyle ne yapabilirsiniz Allah aşkına?

Ben gerçekten bunu söylemesi artık yaşımız da geçtik, ben bütün okulları birinci bitirdim. 
Askeri okula da gittim, Mektebi Harbiye’ye gittim, lisesine bitirdim, ilk defa Türkiye’de 
askeri okuldan albay olmuş kişi hukuk profesörü oldu. Nasıl oldu? Bu çalışkanlığımı 
gösterir. Bir sempozyumda “sen ne yaptın?” diye bir öğrenci sordu bana, ben en azından hiç 
sınıfta kalmayarak arkamdan gelen bu kadar öğrencinin bir sırasını bir yıl daha fazla işgal 
etmedim. Bu bile benim için büyük başarı, ben İskender değilim ki, vurdun mu düğmeyi 
çözecek, en azından herkes kendi kapısının önünü temizlesin. 

Gelelim 7 sene burada hasbelkader fiilen avukatlık yapıyorum. “Hocam niye 
bıraktınız üniversiteyi?” Üniversitede yapıyorsunuz, ama almaçlar kapalı, özellikle 
taşra üniversitelerinde öğrenci sadece diploma peşinde koşuyor. “Oğlum, sen hâkim 
olacaksın, savcı olacaksın, o zaman ölüm cezası var, bak, adamı öldüreceksin, bu sanki 
Tanrının yeryüzündeki temsilcisi gibi bir adama kim can verir, kim öldürür? Bak, adamı 
boşayacaksınız, malını elinden alacaksınız, iyi yetişmeniz lazım” desem de öğrenci “hocam 
siz fazla sormayın, bizi sınıfta bırakmayın” diyor. Özel üniversiteye gittim Sayın Başkanım, 
sene sonunda öğrencilerin yüzde 80’i benim dersten kaldı. Üniversitenin mütevelli heyeti 
başkanı, mal sahibi, beni çağırdı. “Hocam, siz Dekanlık yaptınız, asker kökenlisiniz, 
çalışkansınız biliyorum” “Evet” “Söyle Yaşar Bey Allah aşkına sonuç ne? Onu söyle. Vallahi 
efendim, burası bir ticari üniversite, bu kadar öğrenci kalırsa üst sınıfta öğrenci olmazsa 
biz ne yapacağız?” Ben ona da anlattım, “bak, hukukçuluk çok önemli bir meslektir. 
Sabah kalktıktan akşama kadar tıp ne kadar insanın hayatında önemliyse, hukuk da sabah 
çorabını giydikten akşam yatağa yatana kadar, hatta gece her zaman hukuk vardır. Deprem 
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olur” dedim. “Yok, vallahi hocam bu müesseseyi, öğrencileri geçir” dedi. Ben dedim ki, 
geçirmiyorum, sizin verdiğiniz parayı -ben bir gün gidip bir gün geliyordum 3000 dolar 
veriyordu- ben bu parayı kazanırım, ben çalışkan adamım” dedim ve iyi ki avukatlık, 
kaçmışım, benim iki oğlum hukuk doktoru. Daha çok şey anlatacaktım, kızım da hukuk 
4’te okuyor, hukukçu bir aile ortaya çıktı spontane bir şekilde. Hukukçu hakikaten adaleti 
yerine getirmek için üzerine düşen görevi yapmak lazım. Geçen gün Sayın Başkanıma da 
orada söyledim “Hukuk, Yargıtayda tanıdığın var mı?” diye geziyorlar, onu söyledim. “Bunu 
bu hale getirenler benim de payım varsa ben dahi utanmalıyız” dedim. Herkes payını alsın. 
(Alkışlar)

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Hemen gösterilerimizi yapalım istiyorum. Hocam da 
orada proje danışmanı, görmedim hocam, o kadar heyecanlıyım ki, siz gelmeden gösteriye 
geçmek istemedim. Göremedim, özür diliyorum. Proje danışmanımız Sayın Ömer 
Adıgüzel onu bekliyordum asıl. Misafirlerimiz oturuyorlar, dramacıları dışarı alıyorum.

- Beyefendi, çantanızı buraya lütfen, çantanız bu tarafa.

- Pardon, baştan geçer misiniz?

- Kimliğim, arayamazsınız, lütfen.

- Beyefendi lütfen, üstünüzdeki metal eşyaları şuraya bırakın geçin.

- Beyefendi, kesin talimat var, bomba ihbarı var.

- Memur Bey.

- Onur Bey, beyefendiyi arar mısınız? Bayanlar buraya, arayacağım sizi.

- Burası kamusal bir alan, ben buraya kamu görevi yapıyorum. Geç şuraya. 
Sen kimsin be adam?

- Memur Bey biraz agresif…

- Şu kapıdan geçti mi şu arkadaş?

- Geçti, aramadım, ara şunu.

- Adliye Polisi merkez, vukuat var. Beyefendi, bir yaslanın şuraya, yaslan, 
geç…

- Arkadaşlar bir tutanak düzenleyelim isterseniz.

- Günaydın arkadaşlar, memur bey günaydın. Ankara Barosu Başkanı Vedat 
Ahsen Coşar.

- Hocam, hoş geldiniz.



47

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

- Avukat arkadaşımızın aranmasıyla ilgili olarak Avukat Hakları Merkezimize 
geldi, biz çok önemsedik. Bizzat geldik, sağ olsun.

- Sayın Savcı, bomba ihbarı var. Kesin emir var. Dediler ki, avukat bey, kim 
gelirse gelsin geçirmeyin, şu üç arkadaş, şu arkadaş tahrikçi başlarında, şu 
adamlar üstünü aratmıyorlar. 

- Niçin aratmadınız arkadaşlar?

- Efendim, Avukatlık Yasasına göre avukatların üzerine aranamaz

- Arkadaşlar bakın, başkanın da…

- Biliyorsunuz Güneydoğu olayları çok karışık, Diyarbakır’da bomba patladı 
biliyorsunuz, Van’da araç yakalandı. Bir ihbar alındı.

- Çok özür diliyorum, bildiğiniz gibi Avukatlık Kanuna göre “avukat suçüstü 
hali hariç üstü aranamaz” diye açık hüküm var. Elbette, buradaki güvenlik 
sadece yargıçların, savcıların, çalışanların değil, biz de bu adliyenin 
çalışanıyız, bizim de güvenliğimiz söz konusu. Hassasiyetinizi anlıyoruz. 
Özellikle Danıştay olayından sonra “avukatlar da bunu yapmaz” diyemesek 
de, ama sayın meslektaşımı ben baromuzun komisyonundan kişisel olarak 
da tanımasam da baromuz, üyesidir. Avukatlık Kanununda böyle bir hüküm 
var. Bu nedenle elbette ki, arayabilirsiniz. Ancak bununla ilgili bir tutanak 
tutmanız kaydıyla Avukatlık Kanunu açık hükmüne rağmen, durumu tespit 
eden bir şey.

- Biliyorsunuz buranın bir güvenliği var, bu güvenliği sağlamaktan da bu 
çocuklar sorumlular. Biliyorsunuz daha yeni yaşadık, üç ay önce bir avukat 
tak tak gitti vurdu. Danıştay’da yaşadığımız olayı biliyorsunuz, tenzih ederim, 
arkadaşlar için söylemiyorum, ama cüppeyi kapan hadi gelsin, olmuyor.

- Ben çantamı X-RAY cihazından geçirdim. Normalde baro kart turnikesi 
var. O da çalışmıyor, onu da kapatmış arkadaşlar. Arkadaş sordu, avukat 
kimliğimi de gösterdim. Buna rağmen…

- Ama bir şey vardır herhalde, cihaz mı öttü? Niçin?

- Efendim, sürekli cihaz ötüyor, bir de üstünü aratmıyor, kendisi şüpheli 
hareketlerde bulunuyor.

- Neyse, tamam uzatmayalım. Bir tutanak tutalım o zaman, meslektaşımızın 
da girdiğini gösterelim.

- Teşekkür ediyorum meslektaşım, iyi çalışmalar diliyorum.
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(Alkışlar)

Av. FAHRETTİN KAYHAN- 2000 yılı öncesine dair suç, suçlu, şüphe, yargılamayı 
canlandırarak başlamıştık. Bugüne dönelim. Bir arkadaşım bana yardımcı olsun. Mübaşir 
gel. 2008 Türkiye’sindeyiz. 2000 yılı öncesinden bugüne döndük. Başlayalım.

- Av. İbrahim Adalet

- Belli gün ve saatte duruşma içinde müdafii hazır. Sanığa yazılan kusurluluğun 
tebliğ edildiği görüldü. Sanık hazır değil, avukata ekleyeceğiniz var mı?

- Ben de sanığa ulaşamadım. Kendisine ulaşabilirsem savunmasını 
hazırlayalım.

- Yaz kızım, “sanığa ulaşamadım, savunmayı da öyle hazırlayalım” dedi, gereği 
düşünüldü. Usule uygun tebliğ edilmiş çağrıya rağmen gelmeyen sanığın 
zorla getirtilmesi, bu denli duruşmanın 28.02.2008 saat 09.00’a. Çağır.

- Av. Mehmet Susmaz.

- Belli gün ve saatte duruşma açıldı, dosya incelendi, bilirkişi raporunun geldiği 
görüldü, okundu, dosyasına konuldu. Bilirkişi raporuna bir diyeceğiniz var 
mı avukat bay?

- Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum sayın hâkim.

- Yaz kızım, “aleyhe olan hususları kabul etmiyorum” dedi, gereği düşünüldü, 
dosyanın karar için tetkike alınması, bu nedenle duruşmanın 28.02.2008 
saat 11.00’e. Çağır.

- Av. Ayşe Konuşmaz.

- Pardon, benim dosya geldi, ama ben bekle kaydı koymuştum, ama

- Buyurun avukat hanım. Taraf bilgileri geldi, açık duruşmaya başlandı. Dava 
dilekçesi okundu. 

- Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz.

- “Dava Dilekçemizi tekrar ediyoruz” dedi. Cevap dilekçesi davacıya davalı 
cevap dilekçesi verildi, okundu, dosyasına konuldu. Bir diyeceğiniz var mı?

- Bir diyeceğimiz yok efendim bu aşamada

- Bir diyeceğiniz yok. Gereği düşünüldü, tarafların delillerini bildirmesi için 
10’an günlük süre verilmesi, 28.12.2008 saat …
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- Av. Şukufe geldi.

- Evet, tanık olayı tam olarak göremedim dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. 
Avukat hanım tanık beyannameye karşı beyanınız var mı?

- Efendim, aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Yazılı beyanda da bulunmak 
için ek süre istiyoruz.

- “Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, ek beyanda bulunmak için süre 
istiyorum” dedi. Gereği düşünüldü, istenildiği gibi davalı vekile istediği 
sürenin verilmesi, bu nedenle 28.11.2008 saat 09.00.

- Av. Ümit İşbilmez.

- Sanık hazır, müdafii vekili hazır, müdafii hazır, duruşmaya başlandı. 
İddianame okundu, sanıktan soruldu. Sanığın sözlerine ekleyeceğiniz bir 
husus var mı?

- Efendim, sanığın savunmasına katılıyoruz. Ekleyecek bir şeyimiz yok. Suç 
unsurları oluşmamıştır, bu yüzden beratını talep ediyoruz.

- “Sanığın savunmasına ekleyecek bir şeyimiz yoktur, suç unsurları 
oluşmamıştır, beraatını talep ediyoruz” dedi. Mütalaa için dosyanın iddia 
makamına tebliğini, bu nedenle 28.02.2008

- Av. Zeynep Burada.

- İyi günler

- İyi günler. Müdafi hazır, kriminal adli tıp kurumundan kesin raporun geldiği 
görüldü, okundu, dosyasına konuldu. Sanığın sabıka kaydının geldiği 
görüldü, okundu, dosyasına konuldu. Gelen belgelere bir diyeceğiniz var 
mı?

- Aleyhte hususları kabul etmiyoruz.

- “Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum” dedi. Gereği düşünüldü, esas dosya 
tekamül ettirildi. 28.02.2008 saat 09.00’a bırakılmasına. Sıradaki.

- Av. Ünzile Nerde.

- Belli gün ve saatte duruşma açıldı, davacı vekili hazır, davalı yok. Açık 
duruşmaya başlandı. Dosya incelendi. Bilirkişi raporunun henüz gelmediği 
görüldü.

- Beklensin efendim.
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- Beklensin dedi, gereği düşünüldü. Bilirkişi raporu beklenmesine, bu nedenle 
duruşmanın 28.01.2008, saat 09.30.

- Av. Şukufe Konuşur.

- Davacı vekili hazır, açık duruşmaya başlandı. Başka gelen yok. Dosya 
incelendi, tarafların sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması için 
yazılan müzekkereye yanıt yok. 

- Müzekkere gelecek.

- “Müzekkere sonucunun beklenilmesini talep ediyoruz” dedi, gereği 
düşünüldü. Sosyal ve ekonomik durum araştırması için yazılan müzekkere 
yazısının beklenmesine, bu nedenle duruşmanın 28.02.2008 saat 09.00’a

- Av. Perçin Dengesiz.

- Belli gün ve saatte duruşma açıldı, açık yargılamaya devam olundu. Dosya 
incelendi. Tanığa yazılan çağrı kağıdına rağmen tanığın hazır olmadığı 
görüldü. Tanık hazır değil, bu hususta ne diyorsunuz?

- Tanığın beklenmesini talep ediyorum.

- Avukat hanım “tanığın beklenmesi” diye bir usulümüz yok. İsterseniz 
yeniden, zorla getirtiriz.

- Evet, zorla getirilmesi.

- “Tanığın zorla getirtilmesini istiyorum” dedi. Gereği düşünüldü, tanığın 
zorla getirilmesi cumhuriyet savcılığına yazı yazalım. Bu nedenle duruşma 
28.02.2008 saat 09.30

- Av. Eyüp Sıkılır.

- Belli gün ve saatte duruşma açıldı, açık yargılamaya devam olundu. Dosya 
incelendi. Davacı bilirkişi raporunun dosyaya geldiği görüldü. Okundu. 
Bilirkişi raporunu incelediniz mi?

- Efendim, sonuç bölümündeki kısma biraz baktım, ama daha sonra beyanda 
bulunacağız. Aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz.

- “Bilirkişi raporunu yeni aldım, inceleyip beyanda bulunacağım” dedi ve 
gereği düşünüldü. İstem gibi dava vekiline bilirkişi rapor incelemesine süre 
vermesini, bu nedenle duruşmanın 28.01.2008. Sıradaki

- Sıramız bitti.
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- Bitti, teşekkür ediyorum. 

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Evet. 2008 Türkiye ve Yargılama bu. Biz bir klişe kıralım 
dedik. Nasıl olabilir, neler yapılabilir? Avukat olarak eleştirmek değil, ne hâkimi, ne 
başkasını eleştirmek değil, önce buradaki eleştirimiz avukatlara yönelik. Klişe avukat, klişe 
sözler, hepimizin yaptığı, hâlâ da yapmakta olduğumuz, bunu size göstermek istedik. Başka 
nasıl avukatlık yapılabilir? Başka nasıl olabilir? Onu araştırdık. Hâkimimizi kürsüye davet 
ediyorum, savcımızı kürsüye davet ediyorum. 

- Av. Ayşe Civelek.

- Yaz kızım, belli gün ve saatte ikinci celse açıldı.

- Efendim, pardon, belli gün ve saatte diyoruz, ama duruşmamızın saatini 09.30 
olarak belirlemiştiniz. Zannederim sizin saatiniz de 11.30’u gösteriyordur. 
Benimki 11.30.

- Evet.

- Saati tutanağa tam olarak, başladığımız saat olarak yazarsak memnun 
olurum.

- Avukat hanım, kusura bakmayın da bunu zaten hep aynı şeyleri yazıyoruz 
biliyorsunuz. Belli gün ve saat belli değil mi yani bugün? Bugün belli işte.

- Efendim, belli olan saat 09.30’du. Biz şu an 11.30’da bu duruşmaya başlıyoruz 
ve Ceza Muhakemeleri Kanununun 221. maddesine göre de duruşma 
tutanağının belli bir usulde yapılması.

- Hangi madde diyor onu?

- 221 efendim.

- Saati otomatik yazıyor, daha doğru olur.

- Bunun hâlâ gitmediği adliyeler var, o adliyelerden birindeyiz biz.

- 221 mi dediniz? 221 ne diyor? Saat filan demiyor.

- Efendim, tutanağı usulüne uygun tutmamız lazım.

- Ne yararı olacak avukat hanım?

- 222. madde duruşma tutanağının ispat aracı olarak kullanılabileceğinden 
bahseder. Şu an saat 11.30. Müvekkilim işyerinden izin almış durumda ve 
öğleden sonra işinin başında olması lazım.
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- Neyse tamam, uzatmayalım. Yaz kızım, 09 Ocak 2008 saat 11.10’da duruşma 
açıldı.

- Teşekkür ederim.

- İkinci dosyayı alalım.

- Av. Hamiyet Adaletli.

- Yaz kızım, belli gün ve saatte ikinci celse açıldı. Hâkim değişikliği nedeniyle 
eski zabıtlar okundu. Tanık Ekrem Dağoğlu’nun yapılan çağrıda hazır olduğu 
görüldü.

- Sayın yargıç, önemli bir hususu hatırlatmak isterim izninizle.

- Buyurun

- Ceza Muhakemeleri Kanununun 217. maddesi hâkimin karar verirken 
duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayanması gerektiğini 
söyler. Şu anda geçici hâkim olarak davanın tek tanığını dinlemeniz 
halinde…

- Diğer hâkimimizin, başı sağ olsun babası vefat etti, onun için yok, ben 
bakıyorum.

- Evet, başı sağ olsun diyoruz, fakat bu usul hukuku gibi görünse de esası 
direkt etkileyecek bir mevzu olmakla…

- Nasıl yani?

- Yargıç doğallığı, doğal yargıç ilkesi

- Ben yargıç değil miyim? Doğal yargıç değil miyim?

- Efendim, estağfurullah öyle demek istemiyorum. Sorunla odaklı görüşmek 
istiyorum, konuşmak istiyorum ve eğer yapılacaksa adil bir yargılanma 
yine 217. maddeye göre yargılamanın, duruşmaların yeni baştan yapılması 
gerekir. Yani hüküm verecek hâkimin bütün celselerde bulunması gerekir.

- Lütfen avukat hanım, duruşmayı ben yönetiyorum. Öncelikli bir adil 
yargılanma filan, yani adil bir yargılama yapmıyor muyuz biz burada?

- Efendim, böyle demek istemiyorum. Bu konuda dilerseniz ben daha önce de 
sunduğum Yargıtay kararlarına dayanmak istiyorum. Bu konuda bozmalar 
vardır efendim, emsal Yargıtay kararlarını sunuyoruz. Böyle bir bozmanın 
kimseye faydası olmayacağı kanaatindeyiz. Talebimizin değerlendirilerek 
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bir karar verilmesini istiyoruz.

- Tamam, oldu. O zaman tanığı daha sonra dinleyelim diyorsunuz. Peki, tanığı 
daha sonra dinleriz, duruşmayı erteliyoruz.

- Av. Metin Çetin.

- Kızım iddianamen okundu ve 147’yi yazdı mı?

- Tamam.

- Anlat bakalım.

- Çok affedersiniz, bir müdahale edeceğim. Bu 147 ve iddianamenin 
okunduğundan bahsettiniz, tutanağa o şekilde geçirdiniz, ama sanık haklarını 
ve iddianame içeriğini bilmiyor olabilir. Hatırlatmanızı rica edeceğim. 
Okuyabilir misiniz?

- Bu o kadar fazla ki, bunu siz de biliyorsunuz, bu adama da zaten daha önce 
söylendi bu.

- Efendim, herkesin bildiği bir şeyi bir daha tekrarlamanın çok bir anlamı 
yok.

- Efendim, CMK’nın 147. maddesi açık, burada sanığa haklarının hatırlatılması 
gerektiğinden bahsediyor. 

- Tamam, anladım. Sanığa haklarını anlatalım, tamam oldu. Teşekkürler.

- Av. Ferhat Saygın.

- Yaz kızım, tanık “ben poliste ifade verdim, okunsun” dedi. 

- Hocam, pardon, burada bir itirazım var. Tanığın ifadesinin tekrar okunmasını 
istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi tanık olayın tek delili.

- Zaten ifade istemezmiş, ilave bir değişiklik var mı söylediklerinde?

- Efendim, değişiklik olup olmaması pek önemli değil şu anda, Ceza 
Muhakemesi Kanununun 210. maddeye göre “olayın delili bir tanığın 
açıklamalarından ibaretse bu tanık duruşmada mutlaka dinlenilir” diyor.

- Tamam o zaman, tekrar dinlenilir.

- Av. İsmail Yazar.

- Yaz kızım, olay hazırlık ifademde anlattığım gibi olmuştur. Maktul cep 
telefonuyla…
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- Efendim, kusura bakmayın, lafınızı kestim, müdahale ediyorum. Ancak Ceza 
Muhakemesi Kanunu 59. maddesine göre tanığın sözü kesilmeden dinlenirse 
yargılamanın safahatı ve maddi gerçekliğin ortaya çıkması açısından daha 
sağlıklı olacaktır. Kendisi yönlendirilmiş gibi olmasın mümkünse.

- Yönlendirme değil, anlattığını yazdırıyorum zaten. Biraz sonra tekrar da 
soracağım.

- Tabii ki efendim de, normalde anlatsın kendisi, eğer hazırlık ifadesiyle bir 
çelişki varsa onu gidermek için istediğiniz soruları tabii ki sorabilirsiniz.

- Avukatlığa yeni mi başladınız?

- Yok efendim, 3 senelik yapıyorum.

- Drama eğitimi aldınız galiba, siz de dramatik avukatlardansınız.

- Evet efendim, aldım.

- Teşekkürler.  (Alkışlar)

•	 BAŞKA BİR CANLANDIRMA:

- Gel

- Selamünaleyküm Taci abi

- Geç

- Ahmet Efendi, ne yaptın, iyisin?

- Allaha şükür.

- Görüşemedik bayağı biz.

- Abi…

- En son sanırım bundan üç ay öncesinde görüşecektik seninle ya da ben öyle 
hatırlıyorum.

- Abi ne diyeyim bilemiyorum, haklısın da. Bir ay daha izin istemeye geldim. 
Borcum borç…

- Parayı getirmedin mi abi?

- Getiremedim.

- Ahmet bak, geldin, yalvardın, yakardın, ben seni korudum, kolladım.
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- Allah razı olsun, ama…

- Dedim bu çocuk gariban, bu çocuk zavallı, buna yardım edeyim. Ne yaptım? 
Cebimdeki parayı çıkardım sana verdim. Senin yüzünden yengenden posta 
yedim.

- Doğru abi.

- Getir şu parayı.

- Getireceğim abi.

- Bak Ahmet, şu elimde gördüğün bonoyu görüyorsun, bu bono çok güzel 
doldurulabilir. Miktarı yazmıyor, altında senin imzan var, kefilin imzası var. 
Ben sana kötülük mü yaptım? 10 milyar verdim, 15 milyar alacağım. Sırf 
senin iyiliğin için. Ha, ben istesem bunu doldururum 100 milyar da alırım.

- Aman abi ne yaptın? 10 milyar borca 100 milyar alınır mı?

- Ahmet, bekle bekle nereye kadar?

- Söz, bir ay mühlet ver, ödeyeceğim abi, siz…

- Mühlet yok, başka şey yok, para var Ahmet.

- Abi, elini ayağını öpeyim, bir ay mühlet ver, gözünü seveyim abi, Allah’ını 
seversen abi.

- Otur.

- Bak, iki ayak üzerinde durabiliyor olman insan sıfatını kazandırmak sana…

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Stop, sana yoğun bir öfke yüklüyorum. Kısa sürede 
bitiriyorsunuz.

- Ahmet, bu işi bir şekilde halledeceğim.

- Edelim abi, borcum borç.

- Parayı ödeyemiyorsan karını getir

- Ne? (Alkışlar)

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Değerli konuklarımız, çalıştığımız konu buydu. Daha sonra 
bir televizyon haberi devreye girdi, bir cinayet olayına dönüştü bu olay ve biz bunu çalıştık 
yargılama safhasına kadar. Asıl odağımız somut bir olayı çalışmak değildi, ama probleme 
dayalı eğitim modelinden de yararlanarak gerçeğe yakın, günümüzde yaşanabilen bir olayı 
dava dosyalarını ince ince eleyerek bir senaryo yarattık ve süreç dramayla bunu işledik ve 
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asıl amacımız ceza muhakemesi ve yargılama kültüründe avukatın rolünü inceledik aslında. 
Bunu yaparken ne yaptık? Mesleki tutum ve davranışı inceledik, oluşturmaya çalıştık. 
Bunu yaparken maddi hukuk anlamında ceza hukukunu inceledik. Bunu yaparken Ticaret 
Kanununu inceledik, kıymetli evrak çalıştık ve başka bir şey daha çalıştık, onu da kısaca 
yapacağım; sorular mantığı çalıştık. Bildiğiniz gibi hukuk metodolojisinin temeli mantığı, 
genel mantığa dayalıdır ve tartışma mantığı ve sorular mantığı da bunun bir alt başlığıdır. 
Multidisipliner çalışıyoruz dedik, oturduk mantık çalıştık. Sonra “nedir?”den başladık işe, 
ilk sorumuz bu oldu. “Soru nedir?” Sorular mantığı ve oradan dramatik mantığa geçtik, 
ikisi arasında bağlantı kurduk. Şunu fark ettik: Bir soruya doğruluk ve yanlışlık değeri izafe 
edilemez, bir soru ya yerindedir ya değildir. O nedenle aptalca soru yoktur. Neler sorabiliriz 
dedik, bu olaydan pek çok soru çıkardık. Hemen deneyelim, yerinde olup olmadığını 
kısaca belirtiriz. Rahatlıkla katılımcılardan da özellikle istirham ediyorum, yerinde soru 
bu olayda hukuksal bir dayanağı, ön dayanağı varsa yerinde soru veya olguya dayalı bir ön 
dayanağı varsa yerinde soru, bu ön dayanaktan yoksun böyle ön dayanak bir önermeden 
yoksun soruya da yerinde olmayan soru diyoruz. Yerinde olmayan soru da ayıp bir soru 
değil, sorulmuş bir sorudur ve önemlidir her soru gibi. Çünkü basit bir soru gibi, “bu elma 
niye başıma düştü?” sorusu basit bir sorudur ve bakış açımıza göre “yerinde değil” diyenler 
çıkabilir, ama bambaşka açılımlara götürür. 

Hemen hızla buyurun.

- İmza gerçekten Ahmet’in elinden mi çıkmış?

- Bu boş senet avukat tarafından doldurulursa avukat açısından hukuki 
sonuçları neler olur?

- Yerinde bir soru, buyurun.

- Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu oluşmuş mudur olayımızda?

- Ön dayanağı çok sağlam bir soru, buyurun.

- Bu açık senedin iptali mümkün müdür?

- Evet.

- Olayımızda gabin hükümleri uygulanabilir mi?

- Kefalet geçerli midir?

- Açığa imzayı kanun korur mu? Kanun himaye eder mi?

- Güzel ve yerinde bir soru, buyurun.

- Menfi tespit davası açılması durumunda borçluya ne tür yükümlülükler 
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verilebilir olumsuz sonuçlanması halinde?

- Yerinde bir soru.

- Olayda tefecilik suçu oluşmuş mudur, bunun sonuçları nelerdir?

- Ödünç Para Verme İşleri Kanununa aykırılık var mıdır? Varsa sonuçları 
nelerdir? Güzel bir soru, yerinde bir soru.

- Olayda ağır tahrik var mıdır, uygulanabilir mi?

- Piyasaya faktoring ve bankalar dışında para sürebilen kişiler var mıdır?

- Senedin sonradan doldurulduğu miktar kısmının, vade ve tanzim tarihlerinin 
bilirkişi raporu yoluyla ispat edilebilir mi?

- Taci’nin Ahmet’e söylediği “ya parayı, ya karını getir” sözünden dolayı 
hakaret hükümleri uygulanabilir mi?

- Taci bu borç verme işini ihtiyat halinde mi gerçekleştirmektedir?

- Senetteki kefilin sorumluluğu nasıldır?

- Fahiş faiz hükümleri uygulanabilir mi bu olayda?

- Bonoda malen mi hâsıl olmuştur bedel, yoksa nakden mi?

- Bono, bono özelliklerini taşımakta mıdır?

- Menfi tespit davası açıldığında ihtiyati tedbir alınabilir mi?

- Güzel bir soru.

- Bononun stajyere doldurulması durumunda yanında staj yaptığım 
avukatımım sorumlulukları nelerdir?

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Evet, bunu çok uzatabiliriz. Yaptığımız çalışmalarda 
böyle pek çok  soru oluştu, biz yarım kestik. Soruyu yargılamak yok, sadece soru sormayı 
öğreniyoruz, yerinde sormayı. Daha sonra seçtiğimiz soruları cevaplıyoruz, seçmezsek 
yanıtlamıyoruz. Böyle bir sorular mantığıyla hukuk metodolojisine giriş yaptık, 12 saatlik 
çalışma. 

Lafı çok fazla uzatmayacağım. Aramızda, bugünlere gelmemizde çok büyük emekleri 
olan, doğrudan veya dolaylı emekleri olan insanlar var. Öncelikle Prof. Dr. İnci San. 
Hocam sorular olacaktır. Biz yaratıcı dramayı tarif etmek haddimiz değil, sizi tanımalarını, 
tanımayan arkadaşlarımızı, çünkü sizi hep bahsediyoruz derslerimizde, hep anıyoruz, 
lütfeder misiniz? (Alkışlar)
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Drama kardeşlerim, drama arkadaşlarım, hep bahsettiğimiz, saygıyla andığımız hocam 
bu, hocam hoş geldiniz, emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Prof. Dr. İNCİ SAMİ- Rica ediyorum, ben teşekkür ediyorum. 

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Buyurun hocam, birkaç söz söylemek isterseniz veya 
sorular olursa yanıtlar mısınız?

Prof. Dr. İNCİ SAMİ- Ama ben önce hakikaten şunu söylemek istiyorum: Yaratıcı 
dramanın başlangıcından bugüne kadar hep bir biçimde başında bulundum diyeyim, 
buralara varacağını doğrusu hiç düşünmemiştim. Şunu biliyordum: İngiltere’de cemaatler 
arasında birtakım böyle drama çalışmalarıyla cemaatin sorununun çözüldüğünü 
biliyordum -ister kiliselerde, ister belediye binalarında- ama bunu kendimize çok uzak bir 
şey gibi görüyordum açıkçası, ama şimdi burada hukuk sistemine giriyor artık, o belli oldu. 
Zannedersem bu başlangıç çok ateşli ve tetikleyici bir şekilde göründü bana. Dolayısıyla 
bundan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Böyle aslında hukuku bu yolla öğrenmek 
çok isterdim, tabii ben bir hukukçu değilim ve çok eksiklerim var. Buradaki terimlerin 
birçoğunu çok iyi anlayamadım açıkçası, ama bu şekilde öğrenmek çok hoş bir yol bence, 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayenizde bugünlere 
geldi. 80’li yıllardan hukuka yansıdı.

Prof. Dr. İNCİ SAN- Benim tabii şu olaya doğrudan bir katkım yok. Orada daha çok 
Ömer’in katkısı var, onu çağıracaksınız tahmin ediyorum.

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Hocam, çok teşekkür ediyoruz, onurlandırdınız bizleri. 
Yaratıcı dramayla eğer sorusu olan varsa, hocam yanıtlamaya hazır. Dışarıda da sorulabilir. 
Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun. (Alkışlar)

Bu kez projeyi biz Merih Hanmla birlikte hazırladık. Anlattığım Merih Hanım benim 
dramadaki ustam, onunla tanıştım, ondan öğrendim önce. Bu çalışmayı birlikte yürüttük, 
birlikte hazırladık, birlikte uykusuz kaldık. Bugüne gelmemizin gerçek kahramanı Merih 
Hanım, sevgili kardeşim, dostum birkaç cümle söylersen çok mutlu olurum.

MERİH ACAR- Ben aslında birkaç cümle okuyayım isterseniz, çünkü ben 5 Ekim 
2000 tarihinde başlamıştım yaratıcı dramaya. Orada her çalışmadan çıktıktan sonra eve 
gidip neler hissettim, o gün neler yaşadım, böyle notlar tutardım. Dün akşam 8 yıl önceki 
notlarımı karıştırdım ve 5 Ekim 2000’de neler yazdığımı sizlerle paylaşayım. 

Boş bir oda, minderler, rahat bir kıyafetim olmadığı için rahatsız oldum. Müzik ve dansla 
tanışmam ilginç ve sempatikti. Grup liderinin işini severek ve iyi yaptığı, kendisiyle barışık 
olduğunu hissettim. Tüm gruptan pozitif enerji aldım. Doğru yerde olduğumu bu ilk derste 
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yaşamımda yeni bir sürecin başlayacağını hissettim. Yaratıcı drama konusunu araştırma ve 
bu konuda kendimi geliştirme isteğim beni heyecanlandırdı. Eve dönerken kendimi çok 
mutlu, sanki uzun süreden beri ne olduğunu bilmeden aradığım şeyi bulduğum hissine 
kapıldım. (Alkışlar)

Bir şey daha söyleyeyim, bu salonda benim çok sevdiğim, bana çok enerji veren kişiler 
var. Onlar kendilerini biliyorlar, onlara da burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar)

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Bugünlere nasıl geldik? Arkasında kimler vardı? Bize 
güvenen bir akademisyen vardı. Bir bilim adamı vardı riske girebilen… Bu projenin gerçek 
sahibi. Bildiği her şeyi olduğu gibi bize aktaran, her şeyimizle ilgilenen, yaşça benden 
küçük, ama hocam, çok şey öğrendim. Ömer Hocam, buyurun. (Alkışlar)

Yrd. Doç. Dr. ÖMER ADIGÜZEL- Ben uzatmayayım, hakikaten bir kurultayın havasını 
da bozmayalım. Merih bizim drama ve hukukun başlangıcında çok etkisi var arkadaşımızın, 
ama başlangıcı da çok komik. İstanbul’da atölye yönetiyordum ben, öğretmenlere yönelik 
biz dramaya başlamıştık. Bir öğretmen de eşiyle birlikte sürekli geliyordu. Eşi avukattı. 
Arada bana sitem etti. “Yahu hocam, nereden çıkarttınız bu dramayı? Her hafta sonu ben 
eşimi getirmek zorunda kalıyorum. Bekliyorum” dedim ki, siz de gelin katılın. “Katılabilir 
miyim?” dedi. “Olur” dedim, ondan sonra katılmaya başladı. Çatışmalar da bu bir problem, 
insan ilişkilerine yönelik canlandırmalarda o kadar güzel yorumlar yapıyordu ki, hukuki 
yorumlar, hem de canlandırmaya yönelik mesela, bizim çok tıkandığımız bir mahkeme 
ortamında mahkeme yapacağız. Amerikan mahkemesine döndü, çünkü hiç kimse bilmiyor 
ne olduğunu. Biz sanıyorduk ki bir hâkim olur, bir avukat olur, karşılıklı konuşurlar ve 
benzeri. Bir avukat olunca iş çok fazla değişti ve hukukla avukatın dramayla avukatlığın 
neredeyse başlama noktası oldu. Sonra Merih drama atölyelerine katıldı ve baronun 
da çok ilgisi, biz burada bir açık oturum yaptık. Sonra da bu arkadaşlarımız, dinamik 
arkadaşlarımızla drama eğitimine başladık. 

Ben de İnce Hoca gibi tam burada özellikle hep kendimi deplasmanda hissediyorum. 
Çünkü drama çalışmasına başladığımızda ilk öğrendiğim şey şuydu, burada da öyle: 
Dosyanın müracaata kalması. Bu kadar güzel cümleler var ki, herkesin bildiği anlam ve 
ben bu ne dedim böyle ve demek daha bununla ilgili yüzlerce sizin kendi terminolojinizi 
ben öğrendim oldum, bizler öğrenmiş olduk, ama şunu gördük ki, yaratıcı drama çatışma, 
kavga olmayan, problemleri çözmeye dayalı bir alan. Hukuk da zaten çatışmanın içerisinde, 
ama yaratıcı dramanın bir özelliği var, yaşanmadan çok fazla anlatılmıyor, ama bir özelliği 
var, eğitimin olduğu her yerde drama var. Hukuk eğitimi Türkiye’nin en önemli kanayan 
yaralarından biri, eğitim, sağlık, hukuk. Eğitimin olduğu her yerde de tabii ki drama çok 
rahatlıkla olabilecektir, ama “ne yararı var?” diye dün hukukçu hocalarımız sorduğunda 
inanın bir dramacı olarak ben de anlatamıyorum çok fazla yararını, ama drama yaşamın 
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provasıdır. Avukat olacak olanlara, savcı ya da hâkim olacak pek çok kişiye mesleklerine 
yönelik çok rahatlıkla yaşamın provasını sağlayabilecek bir alandır. Fahrettin Bey çok 
abarttı, eksik olmasın, kendilerinin enerjileri olmasa, kendilerinin çalışmaları olmasa 
avukat arkadaşlarımız hepsi iki-üç gün işlerini bıraktılar, davalarını bıraktılar, burada 
herkese komik gelen, bence herkesin de yapamayacağı ilk gün baktığımda mesela, Kanal D 
gelmişti ve bazı avukat arkadaşlarımız asla ve “çekime katılmam, müvekkillerim görürse bir 
daha dava kazanamam” diyorlardı. Bu arkadaşlarım burada şimdi başroldeler, dolayısıyla 
gördüğümüz yerler o kadar çok farklı ki, inanılmaz bir şekilde kişisel olarak çok fazla bir 
kazanımı var. Hukuk sistemini düzeltmez herhalde drama, ama hukuk sisteminin içindeki 
pek çok kişinin özellikle iletişim becerilerini, empati becerilerini, hoşgörü ve karşılıklı 
anlayışa dayalı, işbirliğine dayalı olan pek çok şeye yardımcı olur diye düşünüyorum. 
En azından çağdaş ve yaratıcı birey yetiştirmektir bizim temel amacımız. Eğer bu kadar 
hukukçu da yetiştirirsek sanıyorum ülke genelinde bizim esas nihai amacımıza ulaşmış 
oluruz. Bizim nihai amacımız eğitimdi, ama şimdi görüyoruz ki, hukuktan sağlığa kadar 
pek çok meslek insanlarıyla çalışıyoruz ve biz çok fazla şey öğreniyoruz, onu söyleyeyim. 
Çok teşekkür ederim. (Alkışlar)

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Bunu yaptık. 15 saatlik çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. 
Ömer Hocam burada yine, İnci Hocam burada. Yaratıcı dramayla ilgili sorularınız olursa 
şu anda kendilerine sorabiliriz, yanıtlarını alabiliriz. Buyurun.

SORU- Ben bir katılımcıyım, drama eğitimlerine de katıldım, ama bir deneyimimi 
herkesle paylaşmak istiyorum. Ömer Beyin söylediği gibi 2.5 gündür büromu boş, hiçbir 
iş yapamıyorum, ama burada olağanüstü bir keyif aldım. Ben avukatlığa sonra başladım, 
diğer arkadaşlarım biliyor. Avukatlarla çok böyle yakın bir diyalogum yoktu ve meslek 
grubu olarak da çok yakın değilim, ama burada o arkadaşlarla kendimi çok yakın hissettim, 
kendimi onların içinde hissettim. Dramanın bence bu işlevinin de çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Bir de şu var; Ankara’da 6 hukuk fakültesi var. Eskiden hukuk öğrencileri Havuzlu Bahçe 
Kahveyi mutlaka biliyordu Ankara Hukukun karşısında, o bahçeyi herkes biliyordu, herkes 
orada dolaşıyordu. Oysa şimdi 6 üniversiteden farklı, sadece Ankara için söylüyorum, 42 
üniversiteden farklı hukukçu mezun oluyor. Bunların da ortak bir yaşam deneyiminin 
olabileceği bir platform olarak düşünüyorum. Onu paylaşmak istedim. (Alkışlar)

SORU- Yaratıcı drama ilanı ilk baroda çıktığında öylesine bir gideyim bir-iki gün 
şöyle hoşuma giderse devam ederim, gitmezse bırakırım diyordum, ama şimdi üçüncü 
aşamadayım. Tabii, Ömer Hocamın sayesinde, ilk aşamaya kendisi geldi. Ben, bana 
katkısı olmayacağını düşünüyordum, ama oldukça katkısı oldu. Kendini ifade etme, rahat 
konuşabilme, topluluk önünde hareket edebilme, bu gibi yeteneklerimiz hakikaten had 
safhaya vardı veya bir hâkimle diyaloga girerken daha rahat iletişim kurmamı sağladı. Onun 
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dışında ben hukukta drama olmaz diye düşünüyordum. Nasıl bağdaşır ki? Fahrettin Beyle 
Merih Hanım o kadar güzel yapmışlar ki, dün mesela ben yaklaşık 4.5-5 yıllık avukatım, 
sanki genç gösteriyorum, yani mesela, ben ceza dosyası hiç almıyorum. Günde 10-15 
dosyayı giriyorum, ama hep hukuk dosyaları ceza hiç yok ve ceza hakikaten bilmiyorum. 
Sanık ve katılan vekili olmak nedir bilmiyorum. Dün o kadar güzel anlattılar ki, inanın ben 
dün yaptığımız çalışmada sabahtan akşama kadar çok rahat bir sanık vekili ne yapar ya da 
CMK’da neler vardır, neler yoktur onları çok güzel özümsedim ve çıktığım zaman orada 
bir ceza salonunda afallamayacağımı düşünüyorum. Bu yönden de teşekkür ediyorum, sağ 
olun. (Alkışlar)

SORU- Açıkçası normalde katılımcı değilim, sadece bu kongre esnasında görev aldım 
ve açıkçası ilk adımızı yazdırırken de sonucun bu olacağını, burada böyle bir çalışma 
yapacağımızı düşünmemiştim ve dün Fahrettin Beye de söyledim, belki çalışmanın bu 
olacağını bilseydim kesinlikle burada olmazdım diyeceğim, ama o anki düşüncelerime 
göre burada olmazdım. Çünkü ilk atölye çalışmalarından bahsedildiği süreçte açık 
konuşayım, zaman kaybı olarak gördüm. Boş vaktim yok, zaten bir koşturmacadayım. 
Bir de oraya nasıl zaman ayırayım ki şeklinde düşündüm. Ancak dünkü çalışma, şuradaki 
üç günlük çalışmanın ardından ben dün gidip Fahrettin Beye “katılma imkanı var mı, 
acaba girebiliyor muyuz?” şeklinde bir konuşma yaptım ve vurgulamak istediğim nokta 
şu: Buraya geldiğimiz noktada her şeyi kazandıklarımızı bir yana bırakacak olursak bile 
en azından çok keyifli zaman geçirdik ve ayrıca hukukun içindeki bir anlamda eğlenceyi 
yakalamış olduk. Ben buna inanıyorum ve bu çalışmadan dolayı Fahrettin Beye ve Merih 
Hanıma tekrar teşekkürlerimi, arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar)

SALONDAN- Ben özellikle bu çalışmalarda empati kurma yeteneğini geliştirdim. 
Mesela, birinde suçluydum. Nasıl psikolojide karşıdaki avukattan ve hâkimden ne bekliyor, 
nasıl bir hareket bekliyor onu hissetmeye çalıştım. Dün özellikle açıkoturum gibi bir şey 
yaptık, ben hâkimdim ve hâkimler bir anda baskın çıktık biz avukatlar. Ben diyorum, şu 
kadar dosyam var, vesaire. Sonra düşündüm ya benim 150 dosyam var, hâkimin 3000 
dosyası var. Nasıl çalışabilir bu insan? Bunu gerçekten hissettim. Diğer taraftan bu süreçte 
insanlar çok kaynaştık, biz de hepimiz kaynaştık ve buradaki öğrenimi ben umarım ki 
ileride daha faydalı olacak. Siz de Merih Hanım da geliştireceksiniz. Bakalım çok heyecanla 
bekliyorum ileride ne olacağını. (Alkışlar)

SALONDAN- Ben “hukukta yaratıcı drama”yla değil, “yaratıcı drama”yla da yeni 
tanışıyorum. O açıdan benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Merih ablaya çok teşekkür 
ediyorum, onun sayesinde buradayım. Benim düşündüğüm şu: Hukuk fakültesinde 4 yıldı 
yitirdiğim o sosyal becerilerimi yeniden kazanmaya çalışıyorum ve bu bir süreç biliyorum 
ve iyi ki buradayım diyebiliyorum şu an sonu itibariyle. (Alkışlar)

SALONDAN- Ben Türkiye’de hukuk okumanın çok zor bir iş olduğunu düşünüyorum. 
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İlk faküteyi kazandığımda Antalya’ya gitmiştim. Akdeniz Üniversitesinde bir hoca vardı, 
o da Hayrettin Ökçesiz’di. Hocamız bize şunu söylemişti: İlk gün aldı bizi kütüphaneye 
getirdi ve eline bir hukuk kitabı aldı “Hukuk Adalet ve Özgürlük” Hart’ın kitabıydı ki, 
kütüphanede olan sadece oydu herhalde hukuk kitabı, zaten öyle hayal meyal hatırlıyorum. 
Dedi ki “hayatta bu kitaptan başka dostunuz yoktur, burada da hoca yoktur. Onun için 
yapacağınız şey kitapları iyi anlamak, algılamak, insanları iyi bir süzgeçten geçirip hukuku 
bu şekilde anlamaktır en iyi yol” daha sonra öğretim hayatımın son aşamasını Ankara 
Üniversitesinde geçirdim. Orada da çok monoton böyle tek taraflı bir anlatım tarzıyla 
karşılaşmıştık. Evet, bazen bizler öğrenmenin kitaplardan olduğunu düşünebiliriz, ama 
benim hukuk fakültesindeki son sınavım hukuk felsefesi sınavıydı ve son sınavda gönlümce 
bir şey yazdığım o kağıda ve o kağıda yazdıklarımı da sizinle paylaşmak istiyorum: Adalet 
dünya üzerindeki insancıkların sorunlarını sahnede oynayabilme sanatıdır ve biz de adaleti 
sahnede oynadığımız kadar adalete o rolleri sahnede en iyi oynadığımız zaman adalete 
ulaşacağız. Ben Fahrettin ustamın stajyeriydim, ondan çok şey öğrendim, yaratıcı dramayı 
da evet, ondan öğrendim. Ben de Fahrettin Hocama çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

SALONDAN- Benim söylemek istediğim hukuk ve yaratıcı drama dışında daha çok 
yaratıcı dramayla alakalı. Çünkü bu çalışmalara bu seminerde sizler izlediğinizde sonuçta 
ortaya bir gösteri, bir performans çıkıyor olabilir, ama hiçbir zaman bu eğitimi almak için, 
yaratıcı dramaya katılmak için bir rol yapma yeteneği, çünkü çoğu arkadaşımız bahsedildi 
“ben rol yapamam ki”, ama hiç zaten böyle bir şey yok, hiçbir zaman bir tirat yazılmamıştır, 
bunlar ezberlenmemiştir. Tamamen doğaçlama her şey çıktığı için kendi hayatımızdan, 
yaşantımızdan örnekler alarak, zaten hayatta yaşadığımız veya yaşayabileceğimiz durumları 
ortaya koyduğumuz için de burada buna ilk defa katılmış ve görmüş olan insanlar için 
de özellikle söylüyorum, herhangi bir rol yapma sanatı, rol yapma yeteneğine ihtiyaç 
duyulduğunu düşünmüyorum. (Alkışlar)

SALONDAN- Merhaba, ben de bu grubun bir üyesiyim ve bu grubun üyesi olmaktan 
ben şeref duyuyorum. Mutluluğun yanında aynı zamanda benim için şereftir. Öncelikle 
ben bu kadar insanın önünde bizlere emeği geçen çok saygıdeğer hocalarıma bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum sözlerime başlamada önce, ikinci olarak da şunu belirtmek 
isterim: Bu çalışmanın faydalı ya da faydasız olduğunu mutlaka gelecek bize gösterecektir. 
Yorum yapmak bizler için de belki çok erken, ama şu var: Diyebilirsiniz ki, meslek içinde 
bu yanlışlıklar hatalar görülebilir. Ben bu görüşe katılmıyorum. Meslekte profesyonel bilgi 
paylaşılıyor, ancak burada hocalarımız bizimle sadece profesyonelce bir şey değil, bilgiyi, 
ilgiyi ve aynı zamanda sevgiyi paylaşıyorlar. Sevgi paylaşıldığı zaman bilgi de bizim için 
kalıcı, sevgi bize verildiği zaman bu meslek de bizim için cazip ve ben hocalarıma mesleği 
bize sevdirdikleri için ve her şeyden önce şunu da belirtmek isterim: Avukat olunabilir, 
hâkim olunabilir, Yargıtay üyesi olunabilir, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 
yargıç olunabilir, ama hukukçu olmak bunların dışında apayrı bir meziyet, apayrı bir 
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yetenektir. Burada bizleri insan olarak yetiştiren, hukukçu olarak yetiştiren saygıdeğer 
hocalarıma bir kez daha teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum. (Alkışlar)

Av. FAHRETTİN KAYHAN- Ayrılmak durumunda olanlar olabilir, biz yine söyleşimize 
devam ederiz. Bir plaket törenimiz olacak. Merihçiğim sözü sana bırakıyorum.

MERİH ACAR- Burada emeği geçenlere küçük bir anı olarak biz birer plaket vermek 
istiyoruz. İnci Hocam önce sizi bir davet edebilir miyiz buraya? (Alkışlar)

İnci Hocamıza plaketini vermek üzere sürpriz bir konuğumuz var; Adalet Bakanlığı 
Müsteşarımız Sadi Güven Beyi rica edelim. (Alkışlar) 

SADİ GÜVEN (Adalet Bakanlığı Müsteşar Yrd.)- Sabah ben başka bir toplantı için 
buraya geldim. Merih Hanımla dışarıda görüşürken bu toplantıdan haberim oldu. Aynı 
zamanda hemşerim olduğunu da öğrendim. Şu son değerlendirme toplantısının birkaç 
dakikasını izledim, ancak çok şey kaçırdığımı görünce de ciddi manada üzüldüm. Siz burada 
yargının sorunlarını birebir yaşamışsınız, empati yapmışsınız. Hem hâkimler, hem savcılar, 
hem avukatlar, hem anladığım kadarıyla sanık gözüyle görmüşsünüz. Yargının sorunlarını 
çözme adına böyle bir toplantının başından sonuna ciddi manada olmak isterdim. Çok 
güzel sonuçlar ortaya çıkmış. Ben burada emeği geçenlere hem şahsım hem de bakanlığım 
adına teşekkür ediyorum. Mümkün olursa da kayda almışsanız bunu izleyip yargı adına 
neler yapabileceğimizi bir daha gözden geçirmek istiyorum ve herkese teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar)

MERİH ACAR- Bir başka emektarımız Ömer Hocamızı buraya çağıralım. (Alkışlar) 
Benim 1997 yılında Ankara’ya geldiğimde karşı kapı komşum olan tanıştığımız çok değerli 
bir başka hukukçumuz da aramızda, Sayın Ankara eski başsavcısı Nazmi Şarban’ı davet 
edelim.

NAZMİ ŞARVAN- Gerçekten de Merih Hanımın dediği gibi 1997’de kendisiyle 
tanıştım. O zaman ben yeni emekli olmuştum. O tarihten beri atom karınca gibi her yere 
koşturduğunu, bütün kurslara, nerede ne kurs varsa her yere koşturduğunu gördüm ve 
boş zamanlarında da avukatlık yaptığını gördüm. Çok araştıran, soran, sürekli soru soran 
biriydi. Zaman zaman kayboluyordu. Ben de eski bir dostu olarak nereye gidiyorsun, 
vefasızlık yapıyorsun, zaman zaman kayboluyorsun diyordum. En son kızımız Berna’yı 
da “ben dramaya gidiyorum” derken onu da buraya getirdiğini öğrendim. “Orada ne 
amaçlıyorsun?” dedim, kendi kendime kızıyordum, ama bugün buraya geldiğimde burada 
yapılanları gördüm. Gerçekten çok güzel şeyler yapıldığını, her zaman olduğu gibi güzel 
şeylerin peşinde koştuğunu gördüm ve beni zaman zaman bu drama için bu atölyeleri 
izlememi istediğinde “zamanım yok” diyordum, çok şey kaybettiğimi burada gördüm. 
Ben de kendisine buraya verdiği emeklerden dolayı adaletin gülen yüzünü göstermeye 
çalışmasından dolayı ona ve diğer arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum, tebrik 
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ediyorum. (Alkışlar)

Sizi de tebrik ediyorum, kutluyorum. (Alkışlar)

ÖMER ADIGÜZEL- Benim de bir diplomam var, onu söyleyeyim size, çok rahatlıkla 
avukatlık yapabilirim. Çünkü arkadaşlar yanlışlıkla diyor, ama bence bilerek yazıldı o, biz 
bir kere aşamayı bitirdikten sonra baro başkanımız da katılmıştı. Sertifikaları verirken baro 
da bir sertifika vermişti, herkesi avukat, Erol, Ergin avukat, Merih Acar, bana da avukat, 
doktor, Ömer Adıgüzel demişti. Dolayısıyla benim de avukatlık yapma belgem var. Sağ 
olun. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Arkadaşlarımızı çağıralım sırayla, Faruk, Faruk’un plaketi için de Sayın 
Nuri Alan’ı davet edelim. (Alkışlar)

NURİ ALAN- Efendim, ben bu salona tesadüfen girdim. Başka bir salona gitmek üzere 
hazırlanmışken kapıdaki arkadaşlarımın da biraz zorlamasıyla bu salona geldim. Aslında 
programda okumuştum, eğer daha ilginç, benim için ilginç olabilecek bir başka programla 
çatışmazsa gelmeyi istiyordum. Çünkü kökende biraz amatör tiyatroculuk var. 50 sene 
öncesine kadar giden bir çalışma, bugünkü Ankara Sanat Tiyatrosunun kurulmasında 
etkili rolümüz oldu, onun altında Sahne Z yatar, onun altında Türk Talebe Birliği Tiyatro 
Kulübü yatar. Böyle bir çalışmamız var. Ben bunu etkili bir öğretim metodu olarak 
algıladım, kafamda şöyle bir kurgulama oldu: Yalnız bunun için hukukçu senaristler lazım 
ve bunu fakülte öğretiminin dışında değil, fakülte öğretiminin içine yaymak lazım. Şunu 
düşünüyorum: Bugün saat 16.00-17.30 arasında bir sunumum olacak. Hukuk eğitimi 
18 yaşında ve de yetersiz bir altyapıyla -bundan ortaöğretimi kastediyorum- algılanacak 
bir eğitim değildir. Görsel metotlar öğrenmeyi daha kolaylaştırıyor. Şöyle bir şey 
düşünüyorum burada gördüğümüz yaratıcı dramadan sonra; bir usul hocası, usule daha 
yatkın olabileceğini düşünüyorum, ama iyi bir usul hocası ve bir senarist. Usuldeki belli 
kuralları bu dramayla öğrencilere öğretmek, bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. 
Bir de şunu anımsadım: Biz bunu aşağı-yukarı 24 sene önce uygulamışız. Ben Yüksek 
Seçim Kurulunda üye ve başkan vekiliyken 83-86 seneleri arasında ilk 82 Anayasasına 
göre ilk seçim yapacağız. Milletvekili Seçimi Kanunu yeni yürürlüğe girmiş, seçmen 
kütükleriyle ilgili yasa var, ama seçimin bir de uygulaması var. Seçmen gidip birleşik oy 
pusulasıyla oyunu kullanacak. Benim sunuculuğunu yaptığım bir drama hazırladık. O 
tarihlerde oyunu kullanan arkadaşlarımız hatırlayabilirler, seçmeni aldık baştan, seçim 
sandığının bulunduğu mekana getirdik ve orada nasıl oy kullanacağını, sonra bunu izleyen 
arkadaşlar tarafından etkili bir yöntem olduğunu söylediler. Beni aynı zamanda 24 sene 
geriye de götürdü. Bir düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum: Buradaki dramada rol 
alan arkadaşların bir kısmını tiyatroya kaptırabiliriz, çok başarılı oynadılar. Ben Danıştay 
Başkanlığından emekliyim, sizi kutluyorum, başarı diliyorum. (Alkışlar)
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MERİH ACAR- Tuğba Kayalı. (Alkışlar)

TUĞBA KAYALI- Efendim, çok ilginç geldi bu toplantı bana, 55 senelik avukatım. Fakat 
ben avukatlığı hiç sevmedim. Hukuk Fakültesini çok büyük bir keyifle okudum, fakülteyi 
birincilikle bitirdim. Sonra da hukuk müşaviri oldum, derken bir gece içinde avukat olmam 
gerekti. Eşim bakan seçildi, yazıhaneyi bana bıraktı. Hayatımda bu kadar korktuğumu 
hâlâ kabus gibi hatırlıyorum. Çünkü yaptığımız avukatlık stajında hiçbir şekilde bir şey 
öğrenmedim. Şansızlık mıydı yahut da neydi bilemiyorum,  o gece çektiğim sıkıntıyı 
hiçbir zaman unutamadım. Atilla döner dönmez yazıhaneye ben avukatlığı bıraktım, ama 
yazıhane avukatı olarak 30 sene çalıştım. 30 sene sonra da suçlu çocuklarla çalışıyorum. 
Hâlâ bütün hastalıklarıma rağmen ben çocukların eğitimiyle ilgili çalışıyorum. Fakat bugün 
anladım ki, benim avukatlıktan nefret etmeme sebep olan böyle bir birimin olmamasıymış. 
Hâkimlerden korktum, avukatlardan korktum, adliye binasından korktum, keşke böyle bir 
şey olsaydı da yaşım da genç olsaydı, keşke katılabilseydim. (Alkışlar)

Biz ıslah evinde bu tür şeyler yapıyoruz, ama bu bambaşka, hiç kafamda birleştirememiştim. 
Ne kadar büyük eksikliği tamamladınız, hele bizim gibi böyle eksik görenler için. Avukatlığı 
onun için sevmemişim meğerse. Ben sizi kutlarım. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Lale, Lale’nin plaketini vermek üzere de Mehmet Hocamızdan yardımcı 
olmalarını rica edelim.

MEHMET- Lale Hanım da maşallah güzellik, boy, post hepsi onda. Vallahi dramacı 
dediğiniz Cemal Bey 20 küsur yıl TBMM’de çalıştı, o beni buraya teşvik etti. Ben dedim 
63 yaşından sonra bu kadar hayatın akademik camia, askeri camia, adli camia, şimdi ben 
geldim, drama bana ne öğretecek dedim, ama iyi ki gelmişim. Hakikaten demin bir-iki şey 
kaldıydı, onu da söyleyeyim, tamamlayayım. Bu eğitimle ilgili olduğu için hayat gerçekten 
tiyatrodur. Herkes rolünü iyi oynanacak, ama bu rol oynamak birilerine yağ çeker gibi 
makam, mevki kapmak değildir. Avukat adaletin gerçekleşmesi için üzerine düşeni önüne 
koyacak, hâkim önüne koyacak, savcı önüne koyacak, ama bu eğitim safhası sadece hukuk 
camiasında değil, PTT’ci evrakı geciktirmeyecek. Kimilerinin evrakı dönüyor. Diyor ki 
PTT’ci “hocam sizin şey bazen çalışmıyor, ben pazartesiden pazartesiye gelirim” Evrak 
geldi Cuma günü, bekletiyor. Hâkim ne yapacak, savcı ne yapacak? Adalet nasıl oluşacak? 
Dolayısıyla hakikaten Türkiye üretmeden bölüşüm kavgası veriyor. Üretmeden bölüşüm 
kavgası veremeyiz, herkesin lokmasında alın teri olması lazım, çalışması lazım, adalet için 
her noktada bu tiyatro oyunumuzu, rolümüzü doğru ve dürüst oynamamız lazım. Onun 
için sizlere teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum. Tanıştık, büroma da beklerim. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Mehmet Kocagöz.
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Ben 2001 yılında eylül ayında o ikiz kuleler yıkıldıktan 10 gün sonra New York’taydım ve 
orada bir Türk avukatı bulunca da ziyaret etmek istemiştim. Dün çay molası sırasında “ben 
bu kişiyi nereden tanıyorum?” dediğim meslektaşımız şimdi aramızda, Erol Bey buyurun. 
(Alkışlar)

EROL MÜCEN- Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de çok büyük bir sürprizle 
karşılaştım. Merih Hanımı görünce bir yerden tanıyorum dedim, böyle de görüştük. Fakat 
çok duygulandım, çok sevindim kendisini görünce. Bu meyanda çok genç arkadaşlar 
var tanıştığım, çok değerli arkadaşlarla, genç arkadaşlarla tanıştım. Ben aşağı-yukarı 25 
yıldan fazla uzak kaldım Ankara’dan ve Türkiye avukatlık etiğinden, New York’ta hukuk ve 
avukatlık yaptığım için tabii oranın çalışma şartları, hukuk sistemi, yaşam çok farklı. Fakat 
şunu gördüm ki, burada arkadaşlarımız gerek eğitim düzeyinden, hukuk fakültesinden 
hocalarımla tekrar görüşüyorum, meslektaşlarla görüşüyorum, çok değerli çalışmalar 
yapıyorlar. Çok değerli arkadaşlar mesleğin, eğitimin kalitesini çok yüksek tutuyorlar ve 
tutmaktalar ve her biri bireysel olarak çok akıllı, bilgili ve çok uyanık arkadaşlar. Kısaca 
şuna getirmek istiyorum; ben New York mahkemelerinde hukuk fakültelerinde devamlı 
bu tip tabii ki toplantılarda bulundum, bulunuyorum, bu toplantıyı en azından bir New 
York üniversitesinde, Kolombiya veya New York barosunun tertip ettiği bir toplantıdan hiç 
aşağı görmedim, üstün tarafları var. Onun için gerçekten bütün arkadaşları tebrik ederiz. 
Tertip eden, bu toplantıları, bu çalışmaları yapan arkadaşlar, katılımcılar fevkalade değerli 
hukukçularımız, genç arkadaşlarımız, öğretim üyelerimiz yani dünyanın her yerinde 
iftiharla bunu söyleyebilirim.

Ben de tabii ki, yurtdışında bir hukuk fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu ve 
arkadaşınız olarak tabii ki en iyi şekilde memleketimizi, öğretim kurumlarımızı temsil 
ettim. Mutluyum, böyle bir sebeple de sizinle karşı karşıya geldiğim için ve böyle bir fırsatı 
verdiği için tekrar Merih Hanıma teşekkür ediyorum ve arkadaşıma hediyesini takdim 
ediyorum. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Sırada Onur var. Onur’a plaketini vermek üzere baştan kafiyeli olsun 
diye Oğuz Beyi buraya çağıralım. Aynı zamanda Kurultayın Kriz Masası Yönetimi.

OĞUZ- Aslında bütün toplantılarda yaratıcı drama denilince hep arkadaşlara sorduğum 
şeydi: Biz nasıl izleyeceğiz? Nasıl bir kare yapacaksınız? Sanıyorum bugün açılmasının çok 
büyük bir yararı olmuş. Hepinize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Mertaşk’a da plaketini vermek üzere Ömer Hocam sizi yoralım biraz, 
hareketsiz bırakmayalım.

ÖMER- Az önce güzel şey bu olur inşallah hediye drama ve hukukun birleştiği şey, 
tebrik ederim. (Alkışlar)
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MERİH ACAR- Erol’a plaketini Cemal Bey sizden rica etsek.

CEMAL YILDIZ- Teşekkür ederim. Ben kamuda çalıştım, avukatlığa yeni başladım ve 
bu çalışma gerçekten güzel bir çalışma. Bu çalışmayı başlatanları, bu çalışmada yer alan 
bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Özlem. Belediyenin plaketini de Hasan Ayrancı’dan rica edelim mi? 
Doç. Dr. Hasan Ayrancı buyurun.

Doç. Dr. HASAN AYRANCI- Galiba tek Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyesi galiba 
benim burada, gerek Fahrettin Beyin televizyon programlarında, gerek burada epeyce 
bir taşlandık. Böyle bir aşağı doğru eğdik omuzlarımızı, fakat biz bunları bir ceviz olarak 
görüyoruz. Bu atılan cevizleri kırıp içindeki cevizi yemeyi de biliriz. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar)

MERİH ACAR- Berna’nın plaketini de Nazmi Beyden rica edelim mi?

NAZMİ- Sen bu işe adım attığına göre herhalde büyük başarılara imza atacaksın, öyle 
ümit ediyorum ben ve sana başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Furkan. İnci Hocam sizden rica edelim mi? Furkan’la ancak siz baş 
edebilirsiniz. Biz edemedik 12 saat boyunca.

İNCİ SAN- Ne gibi?

MERİH ACAR - Dramatik eğitim açısından.

İNCİ SAN- Fazla mı hareketliydi? Neydi?

MERİH ACAR- Fazla hareketliydi, çok yetenekliydi.

İNCİ SAN- Evet, benim de gözüme çarptı. Kutluyorum ve devam etmenizi dilerim 
tabii. (Alkışlar) 

MERİH ACAR- Makbule’yi alalım. Makbule’nin plaketini de Fahrettin’den rica 
edeyim.

FAHRETTİN KAYHAN- Makbule’yle neredeyse birlikte başladık sayılır bu drama 
işine, hemen arkasından geldi. Çok köklü bir geçmişimiz var. Ben şunu söylüyorum; epey 
mesleki yaş olarak ondan ilerleyim, stajyer günlerini hatırlıyorum. Cüppesini giydiği bir 
günü hatırlıyorum Yargıtayda, şu anda örnek aldığım bir avukat, benden çok genç, ama 
örnek aldığım bir avukat ve dostluğuyla kıvanç duyduğum bir avukat. Kutluyorum seni 
Makbule. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Zarife’yi alalım hemen, salon ısınmaya başladı, hızlandıralım. Zarife’ye 
plaketini benim drama arkadaşlarımdan, ama hukukçu olmayıp “bugün acaba dramacılar 
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ne yapıyorlar? Hukuktakiler, avukatlar ne yapıyorlar?” diyen Serpil arkadaşımdan rica 
ediyorum.

SERPİL- Ben aslen sağlıkçıyım. Kardeşim öğretmen. “Serpil, sen dramaya başlar mısın?” 
dedi. Ben ilk başladığımda 2000 yılı itibariyle “drama ne?” dedim. “Ben bu saatten sonra 
dramacı mı olacağım?” demiştim. O da “hayır, drama anlatılmaz, yaşanır” dedi ve o süreç 
başladı ve ilk dramaya başladığımızda Merih arkadaşımla karşılaşmıştım, 2000 yılında aynı 
dönemde başlamıştık ve hâlâ dostluğumuz devam ediyor. İyi ki drama var, iyi ki varsın 
Merih.

MERİH ACAR- Evet, dramanın böyle bir dost kazandırma özelliği de var gördüğünüz 
gibi.

SERPİL- Öncelikle İnci Sami Hocama ve Ömer Adıgüzel, daha birçok Tülay Üstündağ, 
saymakla bitmez, hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Erol’a plaketini ben vereceğim, çok yakışıklı görünüyor. (Alkışlar)

Meriç’i alalım hemen. Kutluay Hanım buyurun.

KUTLUAY- Beraber çalışırız, bana çokça bahsediyordu. Çok da ön hazırlıkları vardı, 
çok keyifle gidiyordu, ama süper bir şey yapmışsınız, tebrik ediyorum. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Zeynep’in de plaketini Fahrettin’den rica edeyim. 

FAHRETTİN KAYHAN- Çok iyi bir çalışma yaptık, kutluyorum, devamını diliyorum. 
(Alkışlar)

MERİH ACAR- Senden de Fahrettin Beyin plaketini vermeni rica edeceğim.

SALONDAN- Ben de şu anda son sınıf öğrencisiyim, Fahrettin Beyle kendi deyimiyle 
beraber çalışıyoruz artık. Bundan büyük gurur duyuyorum. Burada onun kazandığı sevgi 
ve saygıyı gördüğümde de kendime doğru bir insanı örnek aldığım için son derece doğru 
bir karar verdiğimi ve avukatlığı iyi bir şekilde yapabileceğime inandırdığı için kendisine 
defalarca teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

FAHRETTİN KAYHAN- Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Mübalağa etmeden 
söylüyorum; ne öğrendiysem stajyerlerimden öğrendim, onlarla birlikte öğrendik. 
Gerçekten senden de çok şey öğreneceğime inanıyorum.

NURAN DEMİRAĞ- Merih ve Fahrettin Beyin iki yıldır çalışmalarını yakinen takip 
ediyorum, zorluklarını da biliyorum, ama bugünkü yaşadıktan sonra başarılarının devamını 
diliyorum. Bu güzel plaketi de size veriyorum. 

Dramayla, Merih’le, arkadaşlarımla ve Fahrettin Beyin vasıtasıyla dramayla tanışmak 
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benim için çok önemli bir kazanım, özellikle duruşma salonlarında beni çok rahatlattı. Bu 
nedenle arkadaşlarımla tekrar drama ekibine de teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

FAHRETTİN KAYHAN- Denizl’le Avukatlık Sanatı Atölyesinde de çalışıyoruz. Sokrates 
Staj Grubundan, kutluyorum, çok iyi bir avukat olacağına, çok iyi bir hukukçu olacağına 
inanıyorum. Başarılarının göreceğiz inşallah, sağ olun. Teşekkür ederiz. (Alkışlar)

Songül meslektaşım dramaya başlayan, zaman zaman ara veren, vaz da geçemeyen biri. 
Eminim hiç vazgeçmeyecek bundan sonra, kutluyorum. Birlikte çalışmanın devamını 
diliyorum. 

SONGÜL- Ben de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben de biraz çekingen, kendimi 
ifade etmekte çekinen birisiydim. Merih’le teşekkür ediyorum öncelikle hukukla dramayı 
birleştirdiği için, Fahrettin Beye de özellikle bu üç günlük çalışma benim için çok verimli 
oldu, çok teşekkür ederim. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Baro bu çalışma için bana da bir plaket verecek, ben İnci Hocamdan 
yine torpil isteyeceğim. 

İNCİ SAN- Ben Merih ve Fahrettin Beyi oldukça yeni tanıyorum, ama çok kanım ısındı. 
Tabii bir kere dramaya bu kadar çok sevgiyle bağlandığınız için ben de sizlere teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

MERİH ACAR- Plaketlerimizi tamamladık sanıyorum. Alamayan arkadaşlarımız, 
sonradan katılan arkadaşlarımıza baro adına ileteceğiz. Çok sıcak burası, kalıp değerlendirme 
yapmaya, paylaşmaya devam etmek isteyebiliriz ya da biraz çıkıp nefes almak isteyebiliriz 
ya da etkinliğimizi sonlandırabiliriz. Drama böyle bir şey getiriyor, her şey doğaçlama 
oluyor. Ne istersek onu yapacağız. Ne istiyorsunuz? Bitirelim, tamam. 

FAHRETTİN KAYHAN- Çok teşekkür ederiz. Öncelikle katılımcılarımıza paylaştıkları 
için, izleyicilerimize olumlu sözleri için, bizi teşvik eden sözleri için çok teşekkür ediyoruz. 
Umarım daha yetkin projelerde genç arkadaşlarımızın hazırladığı yetkin projelerle 
uygulamayı daha da geliştiririz, üniversitelerimize yaygınlaştırırız. Çok teşekkür ediyorum, 
sağ olun. (Alkışlar)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“KÜÇÜKLERE YÖNELİK ŞİDDET”

Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI, Doç. Dr. TÜRKAN YALÇIN SANCAR

Salon Mimoza (Coşkun Üçok), 11 Ocak 2008

 

Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI- Her şeyden önce bu konuyu niye seçtim? Oradan 
başlamak istiyorum. Biliyorsunuz genellikle şiddet konusu kadınlarla ilişkilendirilerek 
inceleniyor, ele alınıyor. Kadınlara yönelik şiddet meselesinin konuşulması çok önemli 
elbette ki, fakat küçükler maalesef çok sahipsiz. O nedenle de onlara yönelik şiddeti 
konuşmayı çok ihmal ediyoruz. Bu nedenle bugünkü oturumun konusunun “Küçüklere 
Yönelik Şiddet” olmasına karar verdik.

Ben işyerinde çocuklara yönelik şiddetin ne olduğu ve türleri konusunda giriş yapacağım 
ve iş hukuku açısından durumun ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Sonra Mr Graham 
Ritchie Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 
ışığında konuyu ele alacak. Daha sonra Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar ceza hukuku 
açısından konuyu inceleyecek. Timuçin Köprülü uluslararası hukuk açısından, uluslararası 
ceza hukuku açısından konuyu inceleyecek ve en son olarak da Doç. Dr. Mustafa Aksu 
Medeni Hukuk boyutuyla konuyu inceleyecek. 

İşyerinde çocuklara yönelik, daha doğrusu sadece işyerinde değil, çocuklara yönelik 
şiddet bir yazar tarafından son zamanlarda uyanmaya başladığımız bir karabasan olarak 
tanımlanıyor. Aslında hep var olan, fakat son zamanlarda konuşulmaya, yazılmaya, çizilmeye 
başlayan bir olay olarak değerlendiriliyor ve çocuklara yönelik şiddet veya küçüklere yönelik 
şiddet hemen her yerde mevcut, yani ailede, ıslah evinde, okulda, işyerinde, sokakta, her 
yerde çocuklara şiddet uygulanıyor. Bunda çocukların kişisel bütünlük veya maddi ve manevi 
bütünlük haklarının tam olarak tanınmaması veya bu hakların korunmaması ve yetişkinlere 
çocuklar üzerinde geniş yetkiler tanınmasının önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. 
Çocukların maddi ve manevi bütünlük hakkının olduğu pek kabul görmüyor nedense. 
Çocuklara veya küçüklere yönelik şiddet özellikle aile içinde şiddetle birlikte konuşulmaya 
başlanmış Dünyada. Amerika Birleşik Devletlerinde 1960’lardan itibaren bilgi toplanmaya 
başlanmış ve bu konuyla ilgili yazılan, çizilen epey şey var. Fakat bunlar aile içinde şiddetle 
sınırlı. İşyerinde küçüklere yönelik şiddetle ilgili hiçbir çalışma yok. Genel olarak işyerinde 
şiddetle ilgili az sayıda da olsa bazı yayınlar yapılmaya başlandı ama.
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Türkiye’de acaba durum ne diye baktığımız zaman Türkiye’de de işyerinde şiddete ilişkin 
rakamlar yok. Ancak çalışan çocuklarla ilgili bazı araştırmalarda dolaylı olarak sorulan 
sorulardan işyerlerinde şiddetin çok yaygın olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat bunun 
boyutları tam olarak nedir, bunu söylemek hiç kolay değil. 

Genel olarak küçüklere yönelik fiziksel, duygusal şiddetle ilgili hiç veri yok, fakat cinsel 
şiddetle ilgili bazı araştırmalar buldum. Bunlardan biri Trakya Üniversitesince yapılan bir 
çalışma. Adli tıp uzmanı Fatih Yavuz yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye’deki çocuklara 
yönelik cinsel şiddetin Batı ülkelerinden daha yüksek olduğunu söylüyor. Yavuz’a göre Batı 
ülkelerinde cinsel şiddete maruz kalanların yüzde 20’si çocukken, Türkiye’de yüzde 70 ila 
85’i çocuk ve Batı ülkelerinde maruz kalanların ¾’ü kız çocuğuyken Türkiye’de bu oranlar 
eşit, yani yarısı kız, yarısı erkek. Yavuz’a göre yine Batı ülkelerinde cinsel şiddete ilişkin 
tabu kırılmakta olup, konuşulmaya başlanmasına ve örneğin Belçika’da olayların yüzde 
10’u ortaya çıkmasına rağmen Türkiye’de hâlâ tabu olarak değerlendirildiği için yüzde 5’i 
ortaya çıkabiliyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir iş kolunda çalışan 360 çocuk ve genci 
kapsayan araştırması çocukların cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koyan bazı bilgiler 
içeriyor. Çocuklar dolaylı da olsa buna değiniyorlar. Ancak örneğin Ferhunde Özbay’ın ev 
hizmetlerinde çalışan kız çocuklarıyla ilgili bir çalışması var. Orada acaba bir şey bulabilir 
miyim diye baktığım zaman şunu gördüm: Kız çocukları bu konuyu konuşmak istemiyor, 
bu tür soruları geçiştirmeye çalışıyorlar. Yoktur demiyorlar, fakat vardır da demiyorlar, 
konuşmak istemiyorlar.

Tabii, çocuklara yönelik şiddet konusunda Türkiye’de doğrudan araştırmalar yapılmamış 
olmasının ve bu konuda hiçbir verinin bulunmamasının devletin bu konuya verdiği önemi 
göstermesi açısından da önemli bir saptama olduğunu düşünüyorum. 

Türk yasalarında küçüklere yönelik fiziksel ve duygusal şiddet biçimlerini özel olarak 
adlandıran, tanımlayan, yaptırıma bağlayan özel düzenlemeler yok. Ancak bazı şiddet 
biçimleri yetişkinlere yönelik şiddetin ağırlaştırıcı biçimi olarak düzenlenmiş, cinsel 
şiddetin de bazı biçimleri özel olarak düzenlenmiştir. 

Küçüklere yönelik şiddeti nasıl tanımlayacağız? Literatürde aslında bu kavram 
kullanılmıyor. Daha çok çocuk istismarı ve ihmali, çocukların kötüye kullanılması, çocuk 
ezimi, çocuk sömürüsü ve çocuklara kötü muamele kavramları kullanılıyor. Ancak bu 
kavramlar incelendiği zaman her birinin kendi içinde bazı zayıflıklar taşıdığı ve olayı tam 
olarak yansıtmadığını görmek mümkün. O nedenle ben çocuk ve gençlere yönelik şiddet 
kavramının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer kavramlarda ne gibi zayıflıklar var, 
onunla ilgili detaylara girmeyeceğim, fakat soru gelirse konuşuruz. 

Çocuklara yönelik şiddet kavramı daha iyi bir kavram, çünkü işyerinde yalnızca çocukla 
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güç ilişkisi içinde olanların değil, fakat her bireyin, yani yalnızca  işveren, işveren vekili 
değil yetişkin veya çocuk diğer işçilerin ve müşterilerin davranışlarını da kapsayabiliyor. 
18 yaşın altındaki çocuğun fiziksel, ruhsal, sosyal ve ahlaki gelişimini tehdit eden her türlü 
aktif veya pasif davranışı, yani ihmali davranışı kapsıyor. Bu nedenle en uygun terim bu. 
Tabii, böyle bir terim Türk Ceza Kanununun mevcut olan düzenlemelerden daha geniş 
bir tanım oluşturmak açısından da yararlı, zaten bu da gerekli. Türk Ceza Kanunundaki 
anlamından çok daha geniş bir şiddet tanımı yapmak gerekiyor çocukları koruyabilmek 
için. Ancak tabii ki çocukla güç ilişkisi içinde olanların şiddet fiilleri daha ağır bir yaptırıma 
bağlanmalı.

Dünya Sağlık Örgütü çocuklara yönelik şiddet konusunda ortak bir tanımın mutlaka 
oluşturulması gerektiğini söylüyor. Çünkü çünkü farklı kavram ve tanımlar veri toplanmasını, 
verilerin karşılaştırılmasını ve yaptırım öngörülmesini olanaksız hale getiriyor. Oysa ortak 
bir tanım toplanacak istatistiğin niteliğini belirleyecek, şiddetin kapsamını ve yaygınlığının 
değerlendirilmesine aracı olacak ve araştırma ve uygulamalara rehberlik edecektir.

İşyerinde çocuklara yönelik şiddet biçimleri nelerdir diye baktığımız zaman bir defa 
fiziksel şiddet, duygusal şiddet ve cinsel şiddet olarak üçe ayrılabilir, ama ben bir de 
buna ekonomik şiddet kavramının da eklenmesi gerektiğini söylüyorum. Örneğin, 
çocukların asgari ücretlerinin yetişkinlerden daha düşük belirlenmesinin ekonomik 
şiddet oluşturduğunu düşünüyorum. Çırak olarak anılan çocukların yetişkinlerle aynı işi 
yapmalarına rağmen bunlara daha düşük ücret verilmesinin ekonomik şiddet olduğunu 
düşünüyorum. Çocuğun işyerinde ücret açısından veya ekonomik açıdan mağdur edildiği 
her olayın işyerinde ekonomik şiddet oluşturduğunu düşünüyorum.

Fiziksel, duygusal şiddet ve cinsel şiddete gelince, bu kavramlarda da yine daha çok 
literatürde aile içi şiddet bağlamında tanımların yapıldığını görmek mümkün. Daha çok o 
yönde yapılıyor. İşyerinde şiddetle ilgili tanımlar yok. 

Ben küçüklere yönelik şiddet kavramının geniş bir biçimde tanımlanması gerektiğini 
savunuyorum. Çünkü işverenin işyerinde işçiyi gözetme borcu, işçiyi koruma, kollama, 
işçinin menfaatlerine aykırı davranmama, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyma, 
cinsel tacizden, cinsel istismardan arınmış bir ortam yaratma yükümlülüğü var. İşverenin 
çocuğa veya küçüğe yönelik gözetme borcunun daha geniş olduğunu düşünüyorum. Yani 
yetişkinlere yönelik gözetme borcundan çok daha geniş olması gerektiğini düşünüyorum. 
O nedenle de işyerinde küçüklere yönelik tanımları çok daha geniş yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum. 

Fiziksel şiddet genellikle küçüğe yalnızca fiziksel zarar veren kasıtlı icrai (aktif) 
davranışlarla sınırlandırılır Fiziksel şiddet çocuğa yalnızca fiziksel zarar veren kasıtlı 
davranışlarla sınırlandırılmamalıdır. Ben fiziksel şiddetin şöyle tanımlanması gerektiğini 
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düşünüyorum: Küçüğe yönelik şiddet, kasıtlı davranışlar yanında taksirli davranışları da 
kapsamalıdır ve bu davranışlar icrai (aktif) nitelikte olabileceği gibi ihmali (pasif) nitelikte 
de olabilir. Dolayısıyla işverenin küçüklerin yetişkinlerden farklı gelişimsel ihtiyaçları 
nedeniyle daha geniş olan gözetme borcu dikkate alınarak işyerinde küçüğe yönelik 
fiziksel şiddet, işveren ve/veya işveren vekili veya üçüncü kişilerin (diğer işçiler veya 
müşterilerin) küçüğe yönelttiği fiziksel zarar verici kasıtlı veya taksirli her türlü davranış 
olarak tanımlanmalıdır. Örneğin fiziksel zarar veya hastalığa yol açan her türlü kaza dışı 
davranış yanında küçüğün temel fiziksel ihtiyaçlarının geçici veya sürekli olarak yeterince 
karşılanamadığı hallerde de fiziksel şiddet söz konusudur. 

Çocuklara yönelik cinsel şiddet yine bütün dünyada aile içi şiddet bağlamında ele alınıyor. 
Burada işyerinde cinsel şiddeti ben daha geniş tanımladım. Şöyle ki: 18 yaşın altındaki 
çocuk ve gençlere yöneltilen ve Medeni Kanunla Türk Ceza Kanunuyla güvence altına 
alınmış olan kişilik haklarını ihlal eden ya da belli bir kişiye yönelik olmamakla beraber 
rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratan veya işyeri düzenini bozan, hapsi gerektiren suç 
veya ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı -bu İş Kanunundaki bir tanım, onu kullandım- cinsel 
nitelikli veya cinsiyet veya cinsel yönelim temeline dayalı fiziksel, sözsel ve görsel davranış 
ve çocuğun her türlü cinsel sömürüsü, yani çocuğun fuhşa teşvik edilmesi, pornografiye 
teşvik edilmesi işyerindeki cinsel sömürüsü cinsel şiddet oluşturur. 

Aileyle bağlantılı yapılan cinsel şiddet tanımlarında daha çok cinsel nitelikli davranışlar 
cinsel şiddet olarak değerlendiriliyor. Fakat ben cinsiyet temelli, yani bir kişiye cinsiyetinden 
ötürü aşağılayıcı birtakım sözler söylenmesinin de cinsel şiddet oluşturduğunu 
düşünüyorum. Yani “saçı uzun aklı kısa” demek bile cinsiyet temelli olduğu için bence 
cinsel şiddet oluşturur. 

Duygusal şiddete gelince, duygusal şiddet de yine diğer şiddet biçimlerinde olduğu 
gibi aileyle bağlantılı olarak düzenlenmiş ve bu duygusal şiddet kavramı yerine farklı 
kavramlar da kullanılabiliyor. Örneğin, aile içi duygusal istismar ve ihmal diye bir kavram 
kullanılabiliyor, psikolojik istismar kavramı kullanılabiliyor, zihinsel şiddet kavramı 
kullanılabiliyor. Farklı tanımlar var. Burada da yine işverenin gözetme borcu nedeniyle 
duygusal şiddeti geniş olarak tanımladım. Şöyle ki; ister işveren ve/veya işveren vekili, ister 
üçüncü kişiler, yani diğer işçiler veya müşteriler tarafından yöneltilsin, işyerinde çocuk 
ve gencin duygusal ve davranışsal gelişimine zarar verecek her türlü davranış, örneğin, 
utandırma, azarlama, tehdit etme, küçültücü sözler söyleme, korku ve endişeye neden 
olucu davranışlarda bulunma, çocuğun davranışı ve performansından hiçbir zaman tatmin 
olmadığını gösterme, çocuğun kendini ifade etmesine uygun olmayan tepkiler verme, 
sürekli korkmasına yol açma, dışlama ya da soyutlama, işveren veya işveren vekilinin çocuk 
ve gençler arasına mesafe koyarak çocuk ve gencin stres ve endişe belirtilerini, yardım 
taleplerini, ilgi, rahatlama, güven, teşvik etme, kabul edilme gibi duygusal gereksinimlerini 
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görmezden gelmesi, kayıtsız kalması işyerinde duygusal şiddeti oluşturur. Ancak burada 
bu tür davranışların duygusal şiddet oluşturabilmesi için bir sürekliliğin olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bunlar bir kere olmuşsa veya çok fazla bir duygusal şiddet oluşturacak 
boyutta değilse kesintilerle olmuşsa daha dikkatli olmakta yarar var.

Bu konuda hukuksal korumayı özetleyeceğim. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi 19, 34 ve 39 maddelerinde çocukların istismar ve ihmale karşı korunması 
yönünde düzenlemeler getiriyor ve devlete bu konuda yükümlülükler yüklüyor. Pek 
çok ülkede ya ceza ya da medeni hukuka ilişkin yasalar veya her ikisi ebeveyn ve diğer 
çocuğa bakmakla yükümlü olanlara makul veya aşırı olmayan cezalandırma biçimlerini 
kullanma hakkı tanıyor. Neyin çocuklara yönelik fiziksel şiddet olduğuna karar verme 
yetkisi mevzuatla münferit yetişkinlere, çocuk koruma görevlilerine ve mahkemelere 
bırakılıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin çok güzel bir kararı var, içtihadı 
var, onu dile getirmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi İspanya 
ve İngiltere’deki bu yöndeki yasal düzenlemeleri eleştirmiş ve özellikle Britanya ile ilgili 
raporunda şunları ifade ediyor: Bir karşılaştırma yapıldığında kimse makul ölçüde eş 
dövmeye izin verilmesi gerektiğini savunmayacaktır. Britanya Komisyonu çocukların 
bir anlamda ebeveynlerinin malı olduğu yönündeki modası geçmiş görüşün kalıntılarını 
temsil etmektedir. İskandinav ülkeleri ve Avusturya’da şiddeti yasaklayıcı mevzuatın kabulü 
açılan dava sayısını artırmamış, azaltmıştır. Bu nedenle izin verilebilir fiziksel cezadan 
kaçınılmalıdır. Böylece Çocuk Hakları Komitesi erkeğin eşini dövmesinin tamamen 
yasak olduğu düşünüldüğünde çocukların dövülmesini belli düzeye kadar onaylayan 
yaklaşımları sorgulamakta ve dayağın disiplin amacı ile de olsa kesinlikle kullanılmaması 
gerektiğini söylemektedir. Çocuk Hakları Komitesi pek çok defalar devletlerin hiçbir 
tereddüde yer bırakmayacak biçimde aile ve kurumlardaki şiddete dayalı cezalandırmayı 
yasaklamasını tavsiye etmiş ve disiplinin olumlu biçimlerinin yaygınlık kazanması için 
eğitimsel kampanyalar kullanılmasını önermiştir. 

Avrupa Konseyine gelince, Avrupa Konseyine bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
fiziksel cezalandırmayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesine aykırı bularak 
pek çok defalar kınamıştır. 3. madde uyarınca hiç kimseye insanlık dışı veya onur kırıcı bir 
davranış veya ceza uygulanamaz. Bunu Mr. Ritchie daha detayı anlatacak. 

Uluslararası Çalışma Örgütü 138 sayılı Asgari Çalışma Yaşına İlişkin Sözleşmesinde 
bu sözleşmeye bağlı 146 sayılı Tavsiye Kararında ve 182 sayılı En Kötü Çocuk Çalışması 
Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ve buna bağlı 190 sayılı Tavsiye Kararında 
en kötü çocuk çalışması biçimlerini tanımlıyor ve bu sözleşmelerde şu söyleniyor: Doğası 
ve yürütümündeki koşulları nedeniyle 18 yaşından küçüklere sağlık, güvenlik veya ahlaki 
gelişimleri açısından zararlı olan işler tehlikeli iştir. Sözleşmede bu tür çalışma biçimleri 
ortadan kaldırılmalıdır deniliyor.
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İşyerinde şiddeti bu sözleşme ışığında ele aldığımız zaman eğer bir işyerinde fiziksel, 
cinsel, duygusal şiddet varsa, bunun çocuk çalışmasının en kötü biçimleri olarak 
değerlendirilmesi gerekir ve bu tür koşulların da yasaklanması veya buna ilişkin önlemlerin 
alınması gerekir.

Türk hukuku açısından değerlendirmeye gelince, sadece üstten fotoğraf çekeceğim, 
ondan sonra konuşmacılar zaten bununla ilgili detaylara girecekler. 

Bir defa işyerinde şiddet Türk hukuku açısından uluslararası belgeler, Anayasa, Medeni 
Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu tarafından güvence altına alınmış olan kişilik 
haklarının ihlalini oluşturuyor. 

İkincisi, işyerinde şiddet çocuğun fiziksel ve/veya psikolojik sağlığını bozabileceği gibi 
şiddete uğrayan çocuk iş kazasına yol açabiliyor ya da şiddetin kendisi iş kazası niteliğini 
alabiliyor. Bu nedenle işyerinde şiddet işçilerin sağlık ve güvenliği, verimliliği ve çalışma 
isteği için tehlike oluşturarak stresli ve rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratmakta, 
dolayısıyla işçilerin elverişli koşullarda çalışma hakkını ihlal etmektedir. 

Üçüncüsü, cinsel şiddetin belirli türleri, işveren veya işveren vekilinin yönelttiği 
şiddet yetkinin kötüye kullanılması ve güvenin ihlalini oluşturmaktadır. Güven ilişkisi iş 
hukukunda son derece önemlidir işyerlerinde. 

Bir başka ihlal biçimi işyerinde şiddet, özetle cinsel şiddet, cinsel şiddete uğrama 
korkusuyla genç kızların çalışma yaşamına girmekten kaçınmasına ya da kadın işi olarak 
bilinen ve daha düşük ücretli işlerde çalışmayı tercih etmelerine ya da mağdurların cinsel 
şiddet nedeniyle işten ayrılmalarına ya da işten çıkarılmalarına yol açtığı için de aynı 
zamanda çalışma hakkının ihlalidir. Kişinin çalışma hakkı ihlal edilmiş oluyor böylece, 
ekonomik özgürlüğü ihlal edilmiş oluyor. 

Kız çocuklarına ya da genç kızlara yönelik cinsel şiddet bir cinsiyet grubundakilerin kişilik 
haklarını, çalışma hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği, daha elverişsiz koşullarda çalışmaya 
zorladığı ve dolayısıyla bir cinsiyet grubundakileri diğerine kıyasla mağdur hale getirdiği 
için de cinsiyet ayrımcılığını oluşturur. Burada bir de cinsiyet ayrımcılığı boyutu var. 

Son olarak işyerinde çocuk ve gençlere yönelik şiddet uluslararası ve bölgesel belgeler 
ve Türk hukukunun çocuk ve gencin özel olarak korunması ve gözetimini öngören 
hükümlerinin ihlalini oluşturmaktadır. Anayasanın 17. maddesi çocukların çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunacaklarını söylüyor. İş Kanununda bununla ilgili 
özel düzenlemeler ne yazık ki yok. İş Kanununda iş sözleşmesinin feshi bağlamında bu tür 
davranışlar ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri grubuna girer. Cinsel 
tacizle ilgili bir düzenleme var gerçi İş Kanununda, fakat cinsel taciz kavramı bence küçüklere 
yönelik cinsel şiddeti içeren bir kavram değil, cinsel şiddetin alt türlerinden biri, bunun da 
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yeterli olduğu söylenemez. Burada sadece çocuğa haklı nedenle fesih imkanı tanınıyor. Öte 
yandan Mustafa Aksu anlatacak; Medeni Kanun açısından tabii ki, bu gibi hallerde tazminat 
davaları söz konusu olabilir. Türk Ceza Kanunu boyutuna girmeyeceğim diyordum, fakat 
sadece bir konu üzerinde duracağım, ondan sonra belki Türkan’ın söyleyecekleri olabilir. 
Biliyorsunuz Medeni Kanunda anne ve babanın çocuk üzerindeki tedip hakkı yürürlükten 
kaldırıldı. Fakat TCK’nun “Kötü muamele” başlıklı 232. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 
“İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek 
veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan 
disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye bir yıla kadar hapis cezası verilir”. Burada aile hukuku 
bağlamında anne ve babaya tanınmayan tedip hakkı işverenle işveren vekiline tanınmış 
oluyor, yani işveren ve işveren vekili çocuk üzerinde tedip hakkına ya da disipline etme ya 
da terbiye etme hakkına sahip. Bence bu düzenlemenin mutlaka Türk Ceza Kanunundan 
çıkarılması lazım, yani anne-babanın sahip olmadığı bir hak işveren vekiline, işverene nasıl 
veriliyor anlamış değilim. Türk Ceza Kanunu yapılırken aslında ben komisyon üyelerine 
ulaşıp bunu söylemeye çalıştım, ama “işveren, nasıl disiplin sağlayacak işyerinde?” dediler. 
Dolayısıyla böyle bir düzenleme var.

Türk Ceza Kanunundaki diğer sorunlara girmeyeceğim, Türkan konunun uzmanı, 
dolayısıyla ona bırakıyorum. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim: İşyerinde küçüklere 
yönelik şiddet ve şiddet türleriyle ilgili İş Kanununda ve Türk Ceza Kanununda mutlaka 
özel düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu tür düzenlemelerde amaç, insanlara daha 
fazla ceza vermek değil, ama biliyoruz ki hukuksal düzenlemeler eğitimsel bir etki yapıyor. 
Dolayısıyla bu eğitimsel etkiyle bu tür davranışların azalması mümkün olabilecektir. Yine 
iş hukuku mevzuatında işverenin çocuk ve genç işçilere yasal haklarına ilişkin eğitim 
verme yükümlülüğü var. Bu eğitim çalışmalarına işyerinde şiddet de dahil edilmeli 
mutlaka. İşyerinde şiddete uğrayan çocukların başvurabileceği sosyal hizmet birimleri, 
rehabilitasyon merkezleri kurulmalı, işyerinde çocuklara yönelik şiddetin saptanmasında 
araştırmalar çok önemli olduğundan bu konuda araştırmalar yapılmalı, bu tip olguların 
araştırılması, rapor edilmesi, tedavi ve takibi konusunda da profesyonellerin görev yaptığı 
sistemlerin devletçe desteklenip geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Böylece ben konuşmamı bitirmiş oldum. Sıra Mr. Ritchie’de. Mr. Ritchie de “Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Adalet Divanı Kararları Işığında Çocuklara Yönelik 
Şiddet” konusunda konuşacak.

Bu arada Mr. Ritchie’yi ben tanıtayım. Mr. Ritchie, İngiltere’de Anglia Ruskin 
Üniversitesinde  hocalık yapıyor. Aynı zamanda yargıç ve kendisi avukatlıktan emekli. 
Çocuklarla ilgili çok uzun senelerdir yaptığı çalışmalar var. Güney Afrika’da özellikle 
çok önemli bazı çalışmalar yapmış. Bu konuda Avrupa Birliği için hazırladığı son derece 
kapsamlı bir raporu var. Amerika’da Florida’da verdiği dersler olduğunu biliyorum. 
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Bilmiyorum unuttuğum bir şey var mı? 

GRAHAM RITCHIE- Teşekkür ederim. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşik Krallık

(Çocukların Korunması)

Birleşik Krallıkta hukuki süreç, soyut bir biçimi olan yasal bir teorileştirmeye sahip 
değildir. Örf ve adet hukuku süreci, mahkemelerin önüne getirilen davaların yasal olarak 
akılcılaştırılmalarının tepkisel bir türüdür.

Mahkemelerce gerçekleştirilen geleneksel yorumlama, emsal ve yasanın harfi harfine 
yorumlanması temelinde gerçekleştirilmektedir. Geleneksel olarak Birleşik Krallık 
mahkemeleri emsalin ve yasanın ötesine bakmazdı; ancak artık, davaların görüşülmesinde 
pratik amaçlara yönelik olarak diğer yargı yetkililerinin ve Avrupa Konseyi Mahkemeleri’nin 
karara bağladıkları davalardan ilham almak faydalı olabilmekte. Bu madde, Strazburg’daki 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne atıfta bulunmaktadır.

Eflatun ya da hatta John Locke gibi filozoflar bugün bile bir Birleşik Krallık mahkemesinde 
alıntılandığında kaşlar kalkacaktır. Birleşik Krallık yasal süreci, yüzyıllar içerinde 
evrimleşmiştir. Ne bir devrim olmuş, ne de ahlaki ve felsefi gerekliliklere dayanacak 
kavramsal bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duyan yeni bir başlangıç yaşanmıştır.

Birleşik Krallık örf ve adet hukuku yasal sistemi artık Avrupa medeni hukuku sisteminin 
bir parçasıdır çünkü Birleşik Krallık 1971 yılından beri Avrupa Birliği’nin bir üyesidir. 
Bu durum, Birleşik Krallık’ın (yazılı olmayan) anayasasında artan bir etkiye sahiptir. Bu 
durum, bütünleşme karşıtlarını daima korkuturken, Avrupa’nın bütünleşmesine taraf 
olanlarsa bunun bir risk olduğunu daima reddetmişlerdir. 

AB’den önceki dönemde Parlamento en üst düzeydeki yasa yapıcıydı. Mahkemeler 
sadece Parlamento’nun isteklerini ve Parlamento’nun istekleri çerçevesinde genel yasal 
emsalleri yorumlardı. Yasalar daha önceden karara bağlanmış olan vakalardan önce gelirdi. 
Ülkedeki en üst mahkeme, Lordlar Kamarası, bu sürecin bir parçasıydı ve temyizde karara 
bağlanan davaların kamuoyunda genel bir öneme sahip olduğu ve bu davanın taraflarının 
ötesinde genel bir uygulamaya söz konusu olduğu düşünülürdü. 

Avrupa kökenli mevzuat, Birleşik Krallık’ın mahkeme sisteminin doğasında bir 
değişimin başlamasında etkili oldu. Lordlar Kamarası’nın nihai temyiz mahkemesi olma 
özelliği değişiyor ve bu kurum, sıklıkla yürürlükteki Parlamento Kararları’nın ve hükümet 
eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu ilan eden bir “Yüce Divan’a” dönüşüyor. Bu 
durumun sebebi, 1998 tarihli İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. Birleşik Krallık hukukuna dâhil 
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edilen bu yasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 4.11.1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Sözleşmenin tam başlığı “İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 
Sözleşme’dir”. Bu sözleşme, 5.5.1949 tarihinde kurulan ve Avrupa Birliği Hareketleri 
Uluslararası Komitesi’nin Lahey’de Mayıs 1948’de toplanan kongresinin sonucunda 
oluşturulan Avrupa Konseyi’nin “çocuğudur”. Bu süreç, İkinci Dünya Savaşı’nda tüm insani 
değerlerin istismar edilmesine doğrudan bir tepki niteliğindeydi. Bu, İkinci Dünya Savaşı’na 
sebep olan tüm ideolojilerin karşısındadır ve “yüzlerce yıllık siyasi gelişmeyi kristalleştiren 
liberal değerler sisteminin” tekrar ortaya konduğu anlamına gelmektedir ( Jacobs: Jacobs 
& White “European Convention on Human Rights ” [Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi] 3. 

baskı).

Avrupa Konseyi Yasası’nın Dibacesi taraf devletlerin, “halklarının ortak mirası ve bireysel 
özgürlüğün, siyasi özgürlüğün, hukukun üstünlüğünün ve gerçek demokrasinin temelini 
oluşturan prensiplerin esas kaynağı olan manevi ve ahlaki değerlere olan bağlılıklarını” 
tekrardan belirttiklerini ifade etmektedir. 

11. Protokol ile değiştirildiği şekliyle bireylerin İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma 
haklarını bünyesinde barındıran ve insan haklarının güçlendirilmesi için tamamıyla 
“hukuki” bir çerçeve çizen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) tüm üye devletlerin 
kabul etmesi beklenmektedir.

İnsan haklarının, münferit Avrupa devletlerinin yerel ayrıcalıkları olması yeterli değildir 
çünkü İkinci Dünya Savaşı tecrübesi, insan haklarına saygı gösterme konusunda devletlere 
güvenilemeyeceğini göstermiştir. 

“Bu hükümlerin biricikliği, insan haklarıyla ilgili konuların geleneksel olarak devletlerin 
iç yargılarını ilgilendiren bir konu olmasından ve sadece, başka bir ülkenin çıkarları 
etkilendiğinde (örneğin, kendi vatandaşlarına gösterilen muamele) uluslararası hukukun 
ilgi alanına girmesindendir. Kişilerin korunmasının, vatandaşları oldukları devlete münhasır 
bir ayrıcalık olduğu devlet egemenliği ve uluslararası hukuka dair bu geleneksel kavramların 
yetersizliğini tarih açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kişilerin hakları, her şeyden önce, 
bizatihi kendi devletlerine (demokratik yönetim değerleri ortak bir teminatı zorunlu kılar) 
karşı korunmak ihtiyacında olabilir zira özgürlüğün reddedilmesi konusunda hiçbir sınır 
yoktur. Avrupa Konseyi’nin oluşturulması ve İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kabulü insan 
haklarının korunacağının bir ifadesidir ve bu durum Avrupa demokrasisinin de ayrılmaz 
bir parçasıdır” ( Jacobs).

AİHS diğer çoğu anlaşma gibi karşılıklılık esasına dayanmaz ve tarafların karşılıklı hak 
ve sorumluluk değişimlerini içermez. Bu sözleşmenin amacı bireylerin korunması için 
bağımsız bir düzenin kurulmasıdır. ( Jacobs)
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Bireylerin Korunması İçin Bağımsız Düzen

AİHS, bireylerin korunması için ulus üstü ve bağımsız bir düzendir. Böyle bir amaca 
hizmet edecek ulus üstü bir makam, Avrupa içindeki her ulus devletin tam egemenliğini 
savunanlar için çekici değildir. Bu durumun derin anayasal ve hukuki sonuçları olacaktır. 
Bunun, AİHS’yi muhtemelen siyasi tokenizm amacıyla kabul eden o Birleşik Krallık 
hükümeti tarafından öngörüldüğü ya da hoş karşılandığı şüphelidir. Bireylerin korunması 
için böyle bir ulus üstü bağımsız düzenin Birleşik Krallık için herhangi bir pratik amaç 
dâhilinde gerekli olmadığı iddia edilmektedir çünkü Birleşik Krallıkta insan hakları çok uzun 
zamandır kutsal olarak görülmektedir. AİHS’nin Birleşik Krallıktaki aile mahkemelerinin 
işlemlerine etkisini inceleyen yakın tarihli bir çalışma, bu bakış açısını destekler niteliktedir 
(bkz. Fortin: “Childrens Rights and the Developing Law” [Çocuk Hakları ve Yasa 
Geliştirme]). Birkaç aile ve çocuk hukuku davası AİHS bağlamında incelenmiştir ve Birleşik 
Krallık mahkemeleri AİHS hükümlerinin, uzun zamandır bu mahkemelerde uygulanmakta 
olan prensiplere çok az bir katkısının olduğunu, ya da hiç katkısının olmadığını ve insan 
haklarının köklü Birleşik Krallık yasaları ve örf ve adet hukukuyla tam olarak korunduğunu 
görmüştür. Bu durumun istisnası çocuklara uygulanan fiziksel cezadır.  

Birleşik Krallık AİHS’yi ilk imzalayanlardan olsa da, AİHS ancak 1998 yılında İnsan 
Hakları Sözleşmesi’yle Birleşik Krallık’ın iç hukukuna dâhil edilmiştir. Eğer Birleşik 
Krallık zımni olarak kendi iç hukukunun insan haklarının tam olarak korunması için 
gerekli olan her şeye sahip olduğunu düşünüyorsa, 1998 İnsan Hakları Sözleşmesi’yle 
AİHS’nin Birleşik Krallık’ın iç hukukuna dâhil edilmesinin anlamı bunun sadece bir siyasi 
tokenizm olmasından başka ne olabilir? Lordlar Kamarasının son zamanlarda, hükümetin 
terör şüphelileri konusundaki idari eylemlerini geri çevirmesi Birleşik Krallık hükümeti 
tarafından açıkça hiç hoş karşılanmamıştır ve yargının uygunsuz müdahalesini ifade eden 
Bakanlık yorumunun ifadesine yol açmıştır. AİHS’yi iç hukuka dâhil eden 1998 tarihli İnsan 
Hakları Sözleşmesi, çok önemli anayasal anlama sahip bir olaydır. Bunun uygulamadaki 
etkisi Birleşik Krallık mahkemelerine Parlamento’nun ve/veya hükümetin eylemlerini 
bu mevzuat uyarınca anayasaya aykırı olarak niteleme yetkisi vermektedir (böylece 
Parlamento’nun şimdiye kadar sürdürmüş olduğu üstünlük azalacaktır). Mahkemeler 
bu konuda karar alırken kendilerini mevzuatın biçimini ve karara bağlanmış davaları 
incelemekle sınırlamaz; ancak, “ Öncelikle, sözleşmede belirtilen bir hakkın ihlaline karar 
verirken mahkeme Komisyon, İnsan Hakları Mahkemesi ve Bakanlar Komitesi’nin içtihat 
hukukunu dikkate almalıdır. Çıkarılan birincil ya da ikincil mevzuatın yorumlanmasında 
mahkeme “mümkün olduğunda bu mevzuatı Sözleşme’de belirtilen haklarla uyumlu olacak 
şekilde okumalı ve yürürlüğe koymalıdır”” ( Jacobs).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulamadaki sonuçları, Avrupa hukukunun 
baskısı altında ortaya çıkan ve bir ulus devletin kültüründe ve politikalarında değişikliklere 
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sebep olan etki alanı geniş sonuçlardır. Bu ulus üstü yasa bir ulus devlette gözle görülür ve 
temel değişikliklere yol açar. Bu makalede bunu göstermek için iki Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararına kısaca atıfta bulunulmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve Afrika Şartı gibi ulus üstü yasaların okullarda fiziksel cezanın kaldırılması 
konusunda Güney Afrika’da gerçekleştirilen çalıştaylarda çok şaşırtıcı bir etkiyle 
kullanıldıklarına yazar şahit olmuştur. Birkaç yüz okul müdürüne okullarda fiziksel ceza 
uygulamasının bu uluslararası araçlarla çeliştiği açıklandığında, okullarda fiziksel cezanın 
kaldırılmasına karşı gösterilen sistematik muhalefet terk edilmiştir. 

Costello-Roberts - Birleşik Krallık ve A - Birleşik Krallık davaları, çocuklara yönelik 
fiziksel ceza konusunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. ve 8. maddeleri bağlamında 
ele almaktadır.

Madde 3: “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ya da işlemlere tabi 
tutulamaz.” demektedir.

Bu yasaklama, herhangi bir sınırlama ya da istisna olmaksızın, kesindir.

Madde 8: 

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına 
sahiptir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, 
kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin 
önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, 
demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz 
konusu olabilir.

Bu maddelerin her ikisi de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 19. ve 37. 
maddeleri bağlamında çocukları içeren davalarda okunabilir.

Madde 19: Taraf Devletler, ebeveyn (ebeveynler), yasal vasi (vasiler) ya da çocuğun 
bakımını gerçekleştiren başka herhangi bir kimsenin bakımındaki çocuğu her türlü fiziksel 
ya da zihinsel şiddet, yaralanma ya da istismar, ihmal ya da ihmalkar davranış, kötü muamele 
ya da sömürüden (cinsel sömürü dâhil) korumak için gerekli olan tüm yasal, idari, sosyal 
ve eğitimsel önlemleri almalıdır” (19i).

“Bu koruyucu önlemler, çocuğa ve çocuğun bakımını üstlenenlere gerekli desteği ve 
ayrıca diğer önlem biçimlerini sağlayacak sosyal programların oluşturulması ve şimdiye 
kadar betimlenmiş olan çocuğa karşı kötü muamele vakalarının belirlenmesi, bildirilmesi, 
aktarılması, soruşturulması, takibi ve bunlara gösterilecek muamele için etkili işlemlerin ve 
hukuki katılımın uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamalıdır” (19ii).
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Madde 37: “Taraf Devletler hiçbir çocuğun işkenceye ya da başka bir zalimane, insanlık 
dışı ya da onur kırıcı ceza ya da işlemlere [...] tabi tutulmamasını garanti altına almalıdır” 
demektedir.

Costello-Roberts - Birleşik Krallık davası, birkaç küçük okul kuralını ihlal etmesi sebebiyle 
topladığı beş kötü puan gerekçesiyle okul müdürü tarafından dövülen yedi yaşındaki bir 
erkek çocuğuyla ilgiliydi. İnsan Hakları Mahkemesi kararında şunlar belirtilmektedir: 

Jeremy Costello-Roberts, “maruz kaldığı fiziksel güç orta şiddette olsa da bu durumun 
yine de kendi onuru ve fiziksel bütünlüğüne bir saldırı olduğunu belirtmiştir. Kendisi 
özellikle komisyonun üç üyesinin muhalif fikirlerine güvenmiştir.”

“Sayın Costello-Roberts, yatılı olarak okuduğu okulun yürürlükte olan disiplin kuralları 
çerçevesinde cezalandırılan genç bir erkek çocuğudur. Bu durum, okul müdürü tarafından 
etrafta başka kimse yokken lastik tabanlı bir spor ayakkabısı ile şortunun üstünden kaba 
etlerine üç defa vurulması şeklinde ortaya çıkmıştır.”

“[…] başvuru sahibi şikayet edilen muamele neticesinde ortaya çıkan ciddi ya da uzun 
vadeli hiçbir etkinin kanıtını ortaya koymamıştır.”

“Her ne kadar mahkeme cezanın otomatik doğası ve cezanın uygulanması için üç gün 
beklenilmesi konularından endişeli olsa da, bu vakada minimum ciddi zarar düzeyine 
ulaşılmadığını düşünmektedir.”

Dört yargıcın muhalif düşüncesi şu ifadeyi içermektedir:

“Fiziksel cezanın ritüelleşmiş karakteri çarpıcıdır. Üç günlük bir aradan sonra okul 
müdürü, yedi yaşındaki yalnız ve güvensiz bir çocuğu “pataklamıştır”. Olay anında 
gerçekleşecek bir dayak belki mazur görülebilir ama bize göre annenin yeterli rızası olmadan 
gerçekleştirilen cezanın resmi doğası başvuru sahibi için onur kırıcıdır ve bu uygulama ile 
Madde 3 ihlal edilmiştir”.

Madde 8’in uygulanması konusunda mahkeme şu kararı vermiştir:

“Mahkeme, Madde 8’in disiplin önlemleriyle ilişkili olarak, Madde 3’te verilenlerin 
ötesine geçen bir korumanın uygulanabilir olduğu ortamların bulunma ihtimalini göz 
ardı etmez. Ancak, Sözleşmenin amacı ve hedefi bir bütün olarak ele alındığında ve bir 
çocuğu okula göndermenin bir derecede onun özel hayatına müdahaleyi gerekli kılacağını 
da akılda tutarak Mahkeme, başvuru sahibinin şikayetçi olduğu muamelenin, Madde 8’de 
belirtilen yasağın kapsamına girmeye yetecek ölçüde fiziksel ya da moral bütünlüğünde 
olumsuz etkiye sahip olmadığını düşünmektedir”.

Bu 1993 davasına 2008’in kültürel arka planından bakıldığında muhalif kararın Madde 
3’ün adil ve makul bir uygulaması olduğu görülür. Madde 3’ün en önemli ifadesi olan 
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insanlık dışı ve onur kırıcı muamele, bir ceza alan ve bu cezaya üç gün sonra maruz kalan 
yedi yaşındaki bir çocuğun durumuna uygulanabilir. Mahkeme cezanın, cezalandırılacak 
kişinin yaşı, cinsiyeti ve sağlığı göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini ifade 
eder. 

Fiziksel ceza İngiltere ve Galler’deki tüm okullarda 1996 Eğitim Yasası ile kaldırılmıştır.

A - Birleşik Krallık vakası çocuklara karşı fiziksel cezanın aileler tarafından 
uygulanmasını konu almaktadır. Bu davanın veriler çok açıktır. Dokuz yaşındaki bir çocuk 
bir bahçe sopasıyla birkaç gün boyunca dövülmüştür. Üvey baba, saldırı suçlamasıyla ceza 
mahkemelerinde sorgulanmıştır. Yaramaz bir çocuğa orta kararda ve makul bir cezanın 
verildiğine karar veren bir jüri ile bu üvey baba beraat etmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda şu görüşleri beyan etmiştir:

“[…] kötü muamelenin Madde 3 kapsamına girmesi için minimum ciddi zarar düzeyine 
ulaşılmalıdır. Bu minimum düzeyin değerlendirmesi görecelidir ve davanın tüm koşullarının 
(muamelenin doğası ve bağlamı, süresi, fiziksel ve zihinsel etkileri, bazı durumlarda 
kurbanın cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu gibi) göz önüne alınmasını gerektirir.” ( Bu ifade 
Costello-Roberts davasındaki bazı yorumlarla uyumludur).

“Mahkeme, danışman çocuk doktorunun muayene ettiği, o zamanlar dokuz yaşında 
olan başvuru sahibinin bir bahçe sopasıyla birden çok kere belirli bir güç uygulanarak 
dövüldüğünü ortaya koyduğunu hatırlatır. Mahkeme bu tür bir muamelenin Madde 3’te 
yasaklanan ciddi zarar düzeyine eriştiğini düşünmektedir.”

“Özellikle çocuklar ve diğer savunmasız bireyler, kişisel bütünlüğün bu şekilde ihlal 
edilmesine engel olacak etkili caydırıcılık yollarıyla Devlet’in korumasında olmalıdır…”

“Mahkemeye göre yasa, başvuru sahibini Madde 3’e aykırı olan muamele ve cezaya karşı 
yeterince koruma sağlamamıştır. Gerçekten (Birleşik Krallık) Hükümet de mevcut yasanın 
çocuklar için yeterli koruma sağlayamadığını ve bu yasanın değiştirilmesi gerektiğini kabul 
etmektedir.”

Dolayısıyla sonuçta Birleşik Krallık’ın bu çocuğu koruyamadığı ve Madde 3’ün ihlal 
edildiği görülmüştür. Birleşik Krallık adına fiziksel cezaya izin veren ebeveynlik haklarıyla 
ilgili yasanın değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aslında hala yasanın değiştirilmesi 
gerekmektedir. Devlet yönetiminin, etkili bir yasal çerçeve sağlaması ve çocukların 
korunması konusunda yönetimin sorumluluğu konusundaki yükümlülükler daha da detaylı 
ve geniş bir alanda etkiye sahip mekanizmalarla sonuçlanmaya devam etmektedir. Bu 
konuda verilecek en dikkat çekici örneklerden biri halihazırda Birleşik Krallıkta istismarcı 
çocuk bakımı çalışanlarından çocukları korumak için yürürlükte olan çerçevedir. 
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İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti yargıları, çocuklar 
için risk oluşturdukları belirlenen kişilerin çocukların yakınında ya da onlarla birlikte 
çalışmalarının engellenmesini sağlayacak yasal ve idari mekanizmaları hayata geçirmiştir. 

Çocukların Korunması ve AİHS

2001 yılında Avrupa Komisyonu Adalet ve İç İşleri Genel Müdürlüğü, “AB içinde 
Çocuklarla Çalışmadan Men Etme Üzerine Bir Çalışma” hazırlattı. ( Çocuk Çalışması 
JA1/B3/2001). (Yazar: Graham Ritchie).

Bu çalışmanın amacı, çocuklara karşı suç işlemiş olan kişilerin çocuklarla çalışmaktan 
men edilmeleri için münferit AB üyesi devletlerde gereken yasal çerçeve hakkında bilgi 
sağlanmasıydı.

AB’nin böyle bir çalışmada asıl varsayımı bir kişinin öncelikle ancak bir çocuğa ya da 
çocuklara karşı bir suç işlemekten mahkum olması durumunda çocuklarla çalışmaktan 
men edileceğiydi. Bu varsayım birçok Avrupa Birliği üyesi devlet için geçerli olabilir 
ancak Birleşik Krallık geleneksel olarak daha farklı bir yaklaşıma sahiptir. Bu ülkeler, kötü 
davranış iddiası neticesinde cezai uygulama ya da mahkeme kararı olmayan durumlarda 
da çocuklarla etkileşime geçilen işlere erişimin kısıtlanması ya da yasaklanması temelinde 
çalışmaktadır. Kişiler, teyit edilmemiş şüphe temelinde bile çocukların yakınında ya da 
onlarla birlikte çalışma hakkından mahrum bırakılabilir.

AB, İngiltere ve Galler’deki Durum

Çocuklar için bir risk oluşturan kişilerin çocuklara erişimini engellemek sorunu konusunda 
birtakım AB çalışmaları mevcuttur. Bu bağlamdaki ilk çalışmalardan biri, Birleşik Krallık 
Çocukların Korunması için Ulusal Topluluk tarafından, Avrupa Komisyonu’nun Defne 
Girişimi uyarınca hazırlanmıştır: “Çocuklara yönelik Cinsel Suç İşleyenler hakkında Bilgi 
Toplama ve Kullanma” (CUPISCO).

CUPISCO raporunun idari özeti şunları belirtmektedir:

“[…] 1990’ların sonunun Avrupa Birliği’nde, uluslar arası temelde bir sabıka kaydı 
kontrolü vasıtasıyla istihdam öncesi izlemenin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
AB’de istihdamın önündeki sınırlar ve engellerin istenerek kaldırılmasıyla insanlar istihdam 
ve potansiyel olarak suç eylemleri amaçları bağlamında uluslar arası olarak daha hareketli 
hale gelmişlerdir.

Müstakbel çocuk bakımı çalışanlarının izlenmesi için Üye Devletler arasında kişisel 
bilginin (sabıka kaydının) değiştirilmesi veri tabanı görevlilerinin (polislerin ve çocuk 
koruma kuruluşlarının) çalışmasına yeni bir boyut getirmektedir […]”
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1 Nisan 2002’de Polis Ulusal Bilgisayarı’nın yerine Birleşik Krallık Sabıka Kayıt Bürosu 
kurulmadan önce aşağıdaki düzenlemeler geçerliydi:

Sağlık Danışma Listesi Birimi oluşturuldu. Bu listede çocuklarla çalışmasının uygun 
olmadığı düşünülen kişiler yer alıyordu. Bu listeye, çocukların bulunduğu yerlerde çalışan 
personelin iş verenlerince erişilebilmekteydi. Bu listeye kimin erişebileceği ve listede yer 
alan kişilerin, adlarının listede yer almasına karşı mahkemeye nasıl başvuracakları açık 
değildi.

1997 Cinsel Suç Yasası, Yasanın 1. eki uyarınca hüküm giyen cinsel suçluların isimlerini 
ve adreslerini polise bildirmelerini gerektirmekteydi. 

2000 Suç ve Düzensizlik Yasası ile gündeme gelen Cinsel Suçlular Direktifi, herhangi bir 
zamanda cinsel bir suçlamayla hüküm giyen ya da uyarı alan (ve hala bir risk oluşturdukları 
düşünülen) cinsel suçlulara uygulanmaktadır.

2000 Suç ve Düzensizlik Yasası’nda öngörülen uzatılmış cezalar, mahkemelere cinsel 
suçlular ve şiddet suçluları söz konusu olduğunda uzatılmış ceza verme yetkisi tanır. Bu 
durum, cinsel suçluların tahliye sonrası denetimde uzatılmış bir süreye (yaklaşık on yıla 
kadar) maruz kalmaları anlamına gelmektedir. 

2001 Soruşturma Gücü Yasa Düzenlemesi ile polisin internette pedofili eylemlerini 
izlemesi kolaylaşmıştır.

1999 Çocukların Korunması Yasası ile bir “Çocukların Korunması Yasa Listesi” (POCA 
listesi) oluşturulmuş ve Bakım Standartları Mahkemesi’ne başvurma hakkı tanımıştır. Bu, 
listede yer alan kişilere dava açma hakkı sağlamaktadır. Bu Yasa ile ilk defa olmak üzere 
çocuk bakımı, vb sektörlerde yer alma ihtimali olan iş verenlerin işe alınma ihtimali olan 
kişileri POCA listesi, Sağlık Danışma Listesi Birimi, Eğitim Listesi Birimi’nden (Liste 99) 
kontrol etmeleri gerekmektedir.   

1999 Çocuk Koruma Yasası ile 113. ve 115. paragrafları değiştirilen 1997 Polis Yasası ile 
Sabıka Kaydı Bürosu (CRB) kurulmuştur. Bu büro 1 Nisan 2002’den beri aktif durumdadır. 
Sabıka hükümleri bundan önce Polis Ulusal Bilgisayarı’nda saklanmaktaydı.

İşverenler, işe alınma ihtimali olan çalışanları CRB’den aşağıdaki faaliyetler açısından 
kontrol etmelidir:

çocuk bakımı çalışanları çocuk bakımından sorumlu olup belirli eğitim örgütlerinde yer 
alan çalışanlar öğretmenler, 19 yaşın altındaki çocuklarla düzenli olarak etkileşimde olmayı 
gerektirecek herhangi bir görevde çalışanlar ya da diğer ilgili görevler

Kayıtlar, çocuk çalışanları açısından hükümleri ve uyarıları içerebilir. (CRB kayıtlarında 
çocuk çalışanları dışında normalde uyarılar yer almaz). Çocuk bakımı çalışanları, 2000 
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Bilgi Özgürlüğü Yasası hükümleri dahilinde bir istisnadır.

Kayıtlar üç seviyede açığa çıkarılabilir: 

18 yaşında altındakilerin düzenli bakımı, eğitimi, denetimi ya da tek başına idaresini 
içeren görevlere başvuranların erişimine açık olan Gelişmiş İfşalar

Görevi düzenli bir görevde çocuklarla birlikte çalışmayı içerenlere açık olan Standart 
İfşalar

Müstakbel işverenlere bir hüküm kaydını gönüllü olarak sunanlara ya da başka amaçlarla 
hareket edenlere açık olan Temel İfşalar

Birleşik Krallık: Avrupa’daki “ilgisiz olan şıkkı işaretleyin”?

AB ülkelerindeki yaklaşım (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlanda 
Cumhuriyeti hariç), ilgili bir suçta bir mahkeme kararı ve mahkumiyet olmadan men etme 
cezasının verilmemesi yönündedir. Bu durum, AB ülkelerinin münferit medeni yasalarının 
içtihatlarının bir sonucudur. Bu durumun istisnası yukarıda ifade edilen örf ve adet hukuku 
ülkeleridir. (Aslında İskoçya’da medeni hukuk yargısının bazı boyutları mevcuttur).

Bu tutum AİHS’nin 6. Maddesi ile açıklığa kavuşturulmuştur. Diğer herhangi bir kamu ya 
da para cezası ile birlikte men etme, ancak yaptırımın uygulanacağı kişinin adil yargılanma 
hakkının teslim edilmesiyle uygulanabilecek bir yaptırımdır.

Bu bağlamda AİHS’nin 6. Maddesi, kişinin davranışındaki nesnel gerçekliğin, herhangi 
bir yaptırımın uygulanmasından önce, bağımsız bir mahkeme ile ortaya konması gerektiğini 
belirtir. 

Madde 6, “adaletin adil bir şekilde idare edilmesini mümkün kılan özlü bir örnektir” ( J 
Cremona).

İkinci Dünya Savaşı’yla insani değerlerin yok edilmesinin ardından ana kara Avrupası 
ülkeleri, muhbirlere ve kara listelere dayanan ve adalet dışı ve mahkeme dışı hükme 
bağlanmış devlet eylemlerine karşı belirgin bir hoşnutsuzluk göstermişlerdir. Bu tarz 
hükme bağlanmamış bilgileri ya da iddiaları “yumuşak veri” olarak tanımlayabiliriz. 

Madde 6, bireylerin bütünlük, yaşama hakkı ve özgürlüklerinin gelecekte keyfi devlet 
gücü ile yok edilmesinin önünde duran bir kaledir. 

Görünen o ki bu asil prensip, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti’nde göz ardı 
edilmektedir. Münferit dava hukukunda akıl yürütme ve anayasal varsayımların izi 
görülebilse de, bu duruma dair hukuki bir açıklama tespit edilememektedir. Tecrübe, 
görgücülük, kullanışlılık ve ayrıca hukuk teorisinden unsurlar içeren bu yargıların genel 
örf ve adet hukuku yaklaşımı, çocuklarla çalışmaktan men edilmiş olan bu kişilerin 
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hakları açısından bu farklı ve evrimci bir yaklaşıma sebep olmuştur. Bu örf ve adet 
hukuku yaklaşımının en üstünde, çocukların korunması için kapsamlı ve etkili bir hukuki 
yapı oluşturulması ihtiyacına bir cevap niteliği taşıyan, parlamentonun yakın zamanda 
düzenlediği mevzuat yer almaktadır. Bu mevzuatın kimi kısımları kısa vadeli bir siyasi 
cevap niteliğindedir. 

Birleşik Krallık’ın hukuki yaklaşımı, bir medeni yasa ülkesinin tersinden başlamak 
şeklindedir. Birleşik Krallık’ın yaklaşımı, istenen “toplum için iyi” bir siyasi/pragmatik 
etkinin tanımlanması ile soruna cevap verilmesi ve daha sonra bu amaca hizmet etmesi 
için hukuki bir teorik gerekçelendirme oluşturulmasıdır. Medeni yasa yaklaşımı, mevcut 
hukuki düzeni tanımlamak ve daha sonra bu düzenin nasıl belli bir hukuki sonuca yol 
açtığını görmektir. 

Yürürlükteki Birleşik Krallık hukuki yaklaşımı, hükme bağlanmamış kanıtların (yumuşak 
veri) bir kişinin istihdam özgürlüğünü ya da çocuklara erişiminin hükme bağlanmamış bir 
şekilde sınırlandırılmasına izin verir. Birleşik Krallıkta “yumuşak veri” bir kişinin sabıka 
kaydında yer alabilir. 

Örf ve adet hukuku orantılılığı, bir bireyin ve toplumun tamamının hakları arasındaki 
makul bir denge olarak görür. Bir durumun istenen ve gerçekçi sonucu belirlenir ve 
tanımlanır, daha sonra “insan hakları” bu bağlamda dengelenir. Medeni yasa, hüküm süren 
“insan hakları” prensibini belirler ve daha sonra bu prensibi ilgili durumlara uygular. Süreç, 
örf ve adet hukuku mahkemelerinin değerlendirdiği “makul dengeden” farklıdır. Süreçte 
orantılılık, insan hakları prensibinin bir durumun gereklerine uygulanmasında metodik 
olarak değerlendirilir. AİHS’de bir haklar hiyerarşisi vardır. Örneğin yaşam hakkı ya da 
adil yargılanma hakkı değiştirilemez. Özel hayat hakkı, “makul denge” ya da “orantılılık” 
değerlendirmeleri yapıldıktan sonra nitelenebilir.

“Makul denge” ya da “orantılılık” konusundaki tüm iddialar, “değişmez haklar” ya 
da “prensiplerin” nitelendirilmesine uygun değildir. Yine de Birleşik Krallık sağlam bir 
yoldadır ve Madde 6’nın temel ikincil konularına ağır basan “toplum için iyi” prensibine 
yönelir.

GRAHAM RITCHIE- Thank you.

European Convention On Human Rights and the U.K. 

(Child Protection)

The U.K. legal process has not been noted for legal theorization in an 
abstract form. The common law process has been a reactive type of legal 
rationalization of practical cases brought before the courts.
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Traditional interpretation by the courts has been on the basis of precedent 
and literal interpretation of statute. Traditionally the U.K. courts did not look beyond 
precedent and statute but now for practical purposes in arguing cases it is useful to seek 
inspiration from decided cases in other jurisdictions and the Courts of the Council of 
Europe. This article refers to the European Court of Human Rights in Strasbourg.

Eyebrows would be raised even now if philosophers such as Plato or even 
John Locke were ever cited in a U.K. court. The U.K. legal process has 
evolved over many centuries. There has been no revolution or new beginning needing a 
conceptual justification by reference to moral and philosophical imperatives.

The U.K. common law legal system is now part of a European civil code 
system because the U.K. has been a member of the European Union since 
1971. This has had an increasing impact on the, (unwritten), constitution of the U.K.. This 
was always feared by opponents of integration and always denied to be a risk byproponents 
of European integration. 

The pre- E.U. system was that Parliament was the supreme law maker. The courts merely 
interpreted the will of Parliament and common law precedent within the framework of the 
will of Parliament. Statute took precedence over previous decided cases. The highest court 
in the land, The House of Lords, was part of that process and decided cases on appeal that 
were considered to be of general public importance and general application beyond the 
parties to the case.

7. A piece of European originated legislation has had the effect of starting a change in the 
nature of the U.K. court system. The House of Lords is changing from being the final court 
of appeal to becoming a “Supreme Court” frequently announcing Acts of Parliament and 
government actions to be in effect unconstitutional. The cause of that has been the Human 
Rights Act of 1998. This statute incorporated into U.K. law the European Convention 
on Human Rights which came into force on 4.11.1950. The full title is the “Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom”. It is the “child” of the 
Council of Europe which was established on 5.5.1949 and which in turn resulted from the 
International Committee of Movements for European Unity Congress; The Hague, May 
1948. This process was a direct reaction to the abuse of all human values in the Second 
World War. It is the opposite of the ideologies which caused the Second World War and 
is meant to reassert the “System of liberal values which crystalise centuries of political 
development” ( Jacobs: Jacobs & White “European Convention On Human Rights ” 3rd 
edition ).

The Preamble to the Statute of the Council of Europe says that contracting states reaffirm 
“their devotion to the spiritual and moral values which are the common heritage of their 
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peoples and the true source of individual freedom, political liberty and the rule of law, 
principles which form the basis of all genuine democracy”.

  All member states are expected to accede to the European Convention on Human 
Rights, (ECHR), which as amended by Protocol 11 establishes the right of individuals to 
apply to the Court of Human Rights and establishes a fully “judicial” framework to enforce 
human rights.

  It is not sufficient for human rights to be the domestic prerogative of the individual 
European states because the experience of the Second World War showed that the states 
could not be trusted to respect human rights.

 “The uniqueness of these provisions lay in the fact that questions of human rights fell 
traditionally within the domestic jurisdiction of States, and were of concern to international 
law only if the interests of another state were affected, as for example by the treatment of its’ 
nationals . History had all convincingly demonstrated the inadequacy of those traditional 
concepts of international law and State sovereignty which made the protection of 
individuals the exclusive prerogative of the State of which they were nationals. Their rights 
may require protection, above all, against their own state - and the values of democratic 
government require a collective guarantee-for there are no boundaries to the denial of 
liberty. The creation of the Council of Europe and the adoption of the Convention on 
Human Rights are an acknowledgment that the protection of human rights is viewed as an 
indispensable element of European democracy.” ( Jacobs)

  The ECHR is not based as are most other treaties on reciprocity and does not involve a 
mutual exchange of rights and obligations by the contracting parties. Its’ object is to set up 
an independent legal order for the protection of individuals “”. ( Jacobs)

Independent Order for the Protection of Individuals

The ECHR is a supra national and independent order for the protection of individuals. 
A supra national authority for this purpose is unattractive to those who argue for the 
full sovereignty of each nation state within Europe. It has profound constitutional and 
jurisprudential consequences. It is doubtful that these were foreseen or are welcome by 
the very same U.K. government which introduced the ECHR possibly as an exercise in 
political tokenism. It has been argued that such a supra national independent order for the 
protection of individuals has for any practical purposes been unnecessary in the case of the 
U.K. because the U.K. has a long history of the sanctity of human rights. A recent study 
into the effect of the ECHR on family court proceedings in the UK has tended to support 
that viewpoint. (See Fortin: “Childrens Rights and the Developing Law”). A number of 
family and child law cases have been argued by reference to the ECHR and the U.K. courts 
have taken the view that ECHR arguments add little or nothing to the principles that are 
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long established in the practice of those courts and that in effect human rights are fully 
protected by the long established U.K. statute law and common law. The exceptions have 
been child corporal punishment.

  Although the U.K. was one of the first signatories to the ECHR it was not until the 
Human Rights Act of 1998 that the ECHR was incorporated into the domestic law of the 
U.K. If the U.K. implicitly assumed that its’ domestic law achieved all that was necessary 
for the full protection of human rights then why incorporate the ECHR into domestic 
U.K law by the 1998 Human Rights Act unless it was merely a piece of political tokenism?  
Recent history with the House of Lords overturning government administrative action 
with suspected terrorists has been clearly unwelcome to the U.K. government and has 
provoked Ministerial comment about undue interference by the judiciary. The Human 
Rights Act 1998 incorporating the ECHR into domestic national law is an event of major 
constitutional significance. The practical effect is to give the U.K. courts the jurisdiction 
to declare acts of Parliament and/or government action, pursuant to that legislation, to 
be unconstitutional, (thus diminishing the hitherto supremacy of Parliament). When 
deciding this the courts do not restrict themselves to analysis of the wording of legislation 
and decided cases but “Firstly, in determining whether there has been a violation of a 
convention right, a court or tribunal must take into account case law of the Commission, 
Court of Human Rights, and the Committee of Ministers. In interpreting any primary or 
secondary legislation whenever enacted, the court or tribunal must “so far as it is possible 
to do so, read and give effect to that legislation in a way which is compatible with the 
Convention rights” ( Jacobs).

The practical  consequences of the European Convention on Human Rıghts are that far 
reaching changes in the culture and policies of  a  national state occur. under the pressure of 
European jurisprudence. This supra-national law causes visible and fundamental changes in 
a national  state. Two European Court of Human Rıghts cases are referred to briefly ın this 
article to illustrate that.  Supra natıonal law such as the United Nations Convention on the 
Rights of the Child and the African Charter were used to startling effect in the experience 
of the writer when workshops were held in South Africa on the abolition of corporal 
punishment in schools. Once it was explained to several  hundred school princıples that 
corporal punishment in schools contravened these international instruments systematic 
opposition to the ıntroduction of the abolition of corporal punishment in schools was 
abandoned.

The cases of Costello-Roberts  v. United  Kingdom  and   A   v. United  Kingdom addressed 
the issue of the corporal punishment of children  by reference to Articles 3 & 8 of the 
European Convention on human rights.

Article 3 states:
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“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 
punishment”

This prohibition is absolute without any qualifications or exceptions.

Article 8 states:

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence.

2. There shall be no interference by as public authority with the exercise of this right 
except such as is  in accordance with the law and is necessary in a democratic society in 
the interests of national security, public safety or the economic well beingof the country, 
for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the 
protection of the rights and freedoms of others.”

Both these articles can be read in cases involving children by reference to Artıcles 19 and 
37 of the United Nations Convention  on the Rights of the Child.

Article 19 states:   

“States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational 
measures to protect the child from all forms of physical or mental  violence, injury or abuse, 
neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while 
in the care of parent)s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the 
child.” (19i)

Such Protective measure should as appropriate include effective procedures for the 
establishment of social programmes to provide necessary  support for the child and for 
those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for 
identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of 
child maltreatment described heretofore, and as appropriate, for judicial involvement” 
(19ii).

Article 37 states:

“States Parties shall ensure that :no child  shall be e subjected to torture  or other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment……….” 

The case of Costello-Roberts   v. United Kingdom was about a seven year old boy who 
was beaten by the school principle because the boy had accumulated fıve bad marks for a 
number of minor infringements of school rules. The Court of Human Rıghts held  in the 
ruling judgement said:

Jeremy Costello-Roberts “ maintained that although the actual physical force to which 
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he had been subjected to had been moderate, there had, nevertheless , been an assault on 
his dignity and physical integrity. He relied, in particular on the dissenting opinions of 
three members of the commisision.”

“Mr. Costello-Roberts was a young boy punished in accordance with the disciplinary 
rules in force within the school in which he was a boarder. This amounted to being 
slippered three times on his buttocks through his shorts with a rubber soled gym shoe by 
the headmaster in private”

“…the applicant has adduced no evidence of any severe or long lasting effects as a result 
of the treatment complained of ”

“Whilst the Court has certain misgivings about the automatic nature of the punishment 
and the three day wait before its imposition, it considers that minimum level of severity 
not to have been attained in this case”

The dissenting opinion of four judges included the comment:

“…..the ritualised character of the corporal punishment is striking. After a three-day 
gap, the headmaster of the school “whacked” a lonely and insecure 7-year old boy. A 
spanking on the spur of the moment might be permissible, but in our view, the official and 
formalised nature of the punishment meted out, without adequate consent of the mother, 
was degrading to the applicant and violated Article 3”

As for the application of Article 8 the court decided as follows

“The Court does not exclude the possibility that there might be circumstances in which 
Article 8 could be regarded as affording in relation to disciplinary measures a protection 
which goes beyond that given by Article 3. Having regard, however, to the purpose and 
aim of the Convention taken as a whole, and bearing in mind that the sending of a child 
to school necessarily involves some degree of interference with his or her private life, the 
Court considers that the treatment complained of by the applicant did not entail adverse 
effects for his physical or moral integrity sufficient to bring it within the scope of the 
prohibition contained in Article 8” .

Looking at this case of 1993 from the cultural background of 2008 the dissenting 
judgement seems to be a fair and reasonable application of Article 3. The pivotal phrase 
in Article 3   inhuman and degrading treatment would apply to a seven year old having a 
sentence pronounced and then executed three days later. The court states that a punishment 
should be assessed by taking into account the age sex  and health of the person to be 
punished. 

Corporal punishment was abolished in all schools in England and Wales by the Education 
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Act 1996.

The case of A v United Kingdom dealt with the use of corporal punishment on children 
by parents. The facts of this case were very clear. A nine year old was beaten over a number 
of days with a garden cane. The step father was prosecuted for assault in the criminal 
courts. He was acquıted by a jury because it was decided that  moderate and reasonable  
punishment had been carried out on a naughty boy.

The European Court of Human Rights had the following to say about thıs:

“….ill treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of 
Article 3. The assessment of this minimum is relative: it depends on all the circumstances 
of the case, such as the nature and context of the treatment, its duration, its physical and 
mental effects and , in some instances the sex, age and the state of health of the victim”  
(This is consistent with some of the comments in the Costello-Roberts case).

“The court recalls  that the applicant , who was then nine years old, was found by the 
consultant paediatrician who examined him to have been beaten with a garden cane which 
had been applied with considerable force on more than one occasion. The Court considers 
that treatment of this kind reaches the level of severity prohibited by Article3”.

“”Children and other vulnerable individuals in particular, are entitled to State protection, 
in the form of effective deterrence, against such serious breaches of personal integrity….”

“In the Court’s view, the law did not provide adequate protection to the applicant 
against treatment or punishment contrary to article 3. Indeed, the (United Kingdom)sic 
Government have accepted that this law currently fails to provide adequate protection to 
children and should be amended” 

The conclusion was therefore  that The United Kingdom had failed to protect this child 
and that there had been a violation of Article three. It was stated on behalf of the United 
Kıngdom that the law about parental rıghts to inflict corporal punishment would be 
changed. In fact the law has yet to be changed however  State government responsibility 
to ensure an effective legal framework and government responsibilitıes for the protection 
of children is continuing to  result in ever more detailed and far reaching mechanisms.  A 
major example is the framework now in place in the U.K. for the protection of children 
from abusive child care workers.

The jurisdictions of England and Wales, Scotland, Northern Ireland, and the Republic 
of Eire have enacted statutory and administrative mechanisms to ensure that people who 
are identified as being a risk to children are kept from being able to work near or with 
children.
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Child Protection and the ECHR

In 2001 the European Commission, Directorate - General for Justice and Home Affairs 
commissioned a “Study on Disqualification from Working with Children within the E.U.” 
(Child Study JA1/B3/2001). (Author: Graham Ritchie).

The purpose of this study was to provide information about the legal frameworks in 
individual E.U. member states for the disqualification of people from working with children 
if they had committed offences against children.

The original assumption of the E.U- request for such a study was that a person would only 
be disqualified from working with children if they had first been convicted of an offence 
against a child or children. This assumption holds good for most member states of the 
European Union but the U.K. has traditionally had a different approach. Those countries 
have worked on the basis that access to employment, which brings them into contact with 
children, should be restricted or denied even in those situations where there have been no 
criminal charges and no court adjudication of the alleged misbehaviour.  People can even 
be denied the right to work with or near children on the basis of unconfirmed suspicion.

The Situation in the E.U. and England and Wales

There have been a number of E.U. studies about the problem of people who are a risk 
to children being denied access to children. An early study is that prepared by the U.K. 
National Society for the Protection of Children pursuant to the Daphne Initiative of the 
European Commission; “The Collection and Use of Personal Information on Child Sex 
Offenders”(CUPISCO).

The Executive Summary of the CUPISCO report states:

 “In the European Union of the late 1990’s there is a need to consider       pre-employment 
screening by means of a criminal record check on an inter national basis. As frontiers and 
other barriers to employment across the E.U. have been purposefully dismantled, people 
are more internationally mobile for purposes of employment-and potentially for the 
purposes of criminal activity.

 The exchange of personal information (criminal records) between Member States for 
the purposes of screening would-be child care workers, provides a new dimension to the 
work of the custodians of the databases-the police and child protection agencies “

Prior to 1 April 2002, when the U.K. Criminal Records Bureau was established to replace 
the Police National Computer the following arrangements were in place:

1. A Department of Health Consultancy List was created. This is a list of persons 
considered to be unsuitable to work with children. It was made available tosome employers 
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of staff working in places where there were children. It hasnot been clear who could have 
access to this list and how anybody included inthe list could appeal against inclusion of 
their name in the list.

The Sex Offenders Act of 1997 required sex offenders convicted under 
schedule 1 of the Act to register their names and addresses with the police.

Sex Offenders Orders, introduced under the Crime and Disorder Act 2000, 
apply to offenders who have at any time been convicted or cautioned for a 
sexual offence if they are considered to be a continuing risk.

Extended sentence provisions in the Crime and Disorder Act 2000 gave courts powers 
to pass extended sentences on sex and violence offenders. This means sex offenders may be 
subject to an extended period of post release supervision for up to ten years.

Regulation of Investigatory Powers Act 2001 makes it easier for the Police to monitor 
the activities of paedophiles on the internet.

Protection of Children Act 1999 created a “Protection of Children Act List”, 
(POCA List), and provided a right of appeal to the Care Standards Tribunal. This provides 
a right of appeal to persons included on the list. This Act required for the first time potential 
employers in the child care etc sector to check prospective employees against the POCA 
list, The Department of Health Consultancy List, the Department of Education List (List 
99).

The Police Act 1997, as amended at sections 113 and 115 by the Child 
Protection Act 1999 established the Criminal Records Bureau, (CRB), which 
has been operational since 1 April 2002. Criminal convictions had previously 
been stored on the Police National Computer.

Employers must check prospective employees with the CRB for the following 
activities:

I. Child care workers

ıı. Workers in specified educational organizations who are responsible for child care

ııı.  Teachers

ıv. Workers in any post which brings the holder into regular contact with children under 
the age of 19

v. Or other relevant position

The entries can include convictions, or cautions in the case of child workers. (Cautions 
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are not normally included in CRB records other than for child workers). Child care workers 
are an exception within the provisions of the Freedom of Information Act 2000.

There are three levels of disclosure of entries

a. Enhanced Disclosures which are available for those applying for positions which 
involve the regular care for, training of, supervision of or sole charge of persons under the 
age of eighteen

b. Standard Disclosures which are available for those whose duties include working 
withchildren in a regulated position

c. Basic disclosures which are available to those who are expected to voluntarily present 
a record of convictions to prospective employers or for other purposes.

The U.K. the “odd one out” inEurope?

The approach of E.U. countries, (with the exception of England, Wales, Scotland, 
Northern Ireland and the Republic of Eire), is that there should be no disqualification 
penalty without court adjudication and conviction for a relevant offence. This is universally 
the result of the jurisprudence of the individual civil code countries of the E.U. The 
exceptions are the common law countries stated above. (Scotland does in fact have some 
aspects of a civil code jurisdiction).

This attitude is revealed by article 6 ECHR. Disqualification as with any other civil or 
criminal penalty against a person is assumed to be a sanction which can only be imposed 
after the person to be sanctioned has the right of a fair trial.

Article 6 ECHR is there to ensure that the objective truth about a person’s behaviour is 
established by an independent court before any sanction is imposed.

Article 6 is “a pithy epitome of what constitutes a fair administration of justice” ( J. 
Cremona).

After the destruction of human values in the Second World War main land European 
countries have a manifest aversion to the non judicial or non court adjudicated actions of 
the state where such state action is based on informants and black lists. We can call this 
kind of non-adjudicated information or allegations “soft data”.

Article six is a bastion against the future destruction of the integrity and rights to life and 
freedom of individual people by arbitrary state power.

This sublime principle is seemingly ignored in U.K. and Eire. There is no detectable 
jurisprudential explanation of that although a thread of reasoning and constitutional 
assumptions can be detected in individual case law. The usual common law approach of 
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these jurisdictions, which includes elements of expedience, empiricism, and utility as 
well as legal theory has resulted in this different and evolutionary approach to the rights 
of persons disqualified from working with children. Layered on top of that common law 
approach has been recent parliamentary legislation in response to the need to provide a 
comprehensive and effective legal structure for the protection of children. This legislation, 
in parts, is characterized by being a short term political response.

The U.K. legal approach is to start from the opposite end to a civil code country. The 
U.K. approach is to respond to a problem by identifying the desirable political/pragmatic 
“good of society” effect and then to construct a legal theoretical justification for that end 
result. The civil code approach is to identify the governing theoretical legal principle and 
then see how this principle determines a practical legal outcome.

The U.K. legal approach is, in effect, to allow the use of non-adjudicated evidence; (“soft 
data”) to be used in a non- adjudicated way to limit a person’s freedom of employment or 
access to children. In the U.K. “soft data” can be included in a person’s criminal record.

The common law approach to proportionality is to see proportionality as a reasonable 
balance between the rights of an individual and society at large. The desirable and practical 
outcome of a situation is identified and defined then “human rights” are balanced within 
that context. The civil code approach is to identify the governing “human rights” principle 
and then to apply that principle to the facts in question. The process is different to the 
“reasonable balance” test as assessed by common law courts. The process is a methodical 
assessment of proportionality in application of the facts of a situation to a human rights 
principle. The ECHR has a hierarchy of rights. For example the right to life or the right to 
a fair trial is immutable. The right to privacy is capable of qualification after application of 
the “reasonable balance” or the “proportionality” tests.

All arguments of “reasonable balance” or “proportionality” are unavailable for 
qualification of the “immutable rights” or “principles”. Never the less the U.K. has taken 
a robust line and inclines toward the “public good” as a principle which overrides basic 
derivative issues of article 6.

           TİMUÇİN KÖPRÜLÜ- Değerli izleyiciler, sevgili hocalarım, öncelikle şehir dışından 
gelen hocalarımıza, yabancı konuğumuza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. 
Hukuk Kurultayında konuşmak benim için bir idealdi aslında, bunu kısaca paylaşmak 
istiyorum. 2000 yılıydı sanırım Hukuk Kurultayı’na ilk geldiğimde, yeni asistandım o 
zaman. “Acaba ben de burada konuşabilecek miyim, izleyici olarak mı kalacağım?” diye 
düşünmüştüm. “Akademik kimliğimle bir gün ben burada konuşurum” demiştim. Maalesef 
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olmadı, akademik kimliğimi kaybettikten sonra konuşma fırsatı oluştu. Benim sunacağım 
tebliğin konusu “Uluslararası Suçlar Bağlamında Çocuğa Karşı ya da Küçüklere Karşı 
İşlenen Suçlar” Burada bir sınırlandırmaya gitmek durumunda kaldım. Şöyle ki, soykırım, 
insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları çerçevesinde bir değerlendirme yapacağım, 
ondan sonra da süreyi de fazla aşmamak koşuluyla Türk hukukunda bu suç tiplerinin 
karşılıklarını açıklamaya çalışacağım. Davetiyelerde ve konu metinlerinde de belirtildiği 
gibi “küçüklere karşı işlenen uluslararası suçlar” başlığı altında ilk değinilmesi gereken 
konu uluslararası suç nedir, uluslararası ceza hukuku neyle ilgilidir? Kısaca buna değinmek 
gerekiyor.

      Uluslararası suçlar kişilerin uluslararası hukukta doğrudan sorumluluğunu gerektiren 
suçlara verilen isimler, bu anlamda uluslararası ceza hukuku da bu suç tiplerini inceleyen, 
cezai sorumluluğu düzenleyen veya cezai sorumluluktan bağışıklığı düzenleyen normları 
ortaya koyan bir hukuk dalıdır. Uluslararası suçlar, uluslararası ceza mahkemesinin giriş 
bölümüne ve içeriğine bakıldığında üç tane olarak belirtiliyor. Aslında dört tane, fakat biri 
henüz tanımlanmadığı için üç olarak sayılıyor. Soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar 
ve savaş suçları. Bunlar çekirdek suçlar olarak isimlendiriliyor ve uluslar üstü değerleri 
ihlal ettiği, dünya barışını ve esenliğine karşı işlenen suçlar olarak kabul edildiğinden 
uluslararası suçlar diye isimlendiriliyor. Bunun dışında terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı 
gibi uluslararası alanda bireylerin cezai sorumluluğunu doğurabilecek suç tipleri de 
var. Ancak bunlar belirtilen çekirdek suçların kapsamı içerisinde değerlendirilmiyor. 
Fakat uluslararası hukuktaki gidişat, belki ileriki zamanlarda onların da uluslararası suç 
olarak kabulünü sağlayabilecektir ya da örneğin, terör saikıyla işlenen suçlarda bireysel 
sorumluluğu gerektirebilecektir. Fakat bunlar insanlığa karşı suç veya soykırım oluşturduğu 
takdirde Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisi içerisine girebilecektir.

            Uluslararası suçlar kavramından sonra değinilmesi çocuk kavramıdır. Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin birinci maddesinde “18 yaşından küçük her insan 
çocuk olarak isimlendirilecektir” diye bir düzenleme öngörülüyor. 

      Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde bakıldığında bir çocuk tanımı yapılmadığını 
görüyoruz. Yalnız mahkeme statüsünün soykırım suçunu düzenleyen 6. maddesinde gruba 
ait çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi şeklinde düzenlenen soykırım suç tipinde 
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çocuk kavramının nasıl anlaşılması gerektiği suçun unsurlarına ilişkin metinde, nakledilen 
çocuğun 18 yaşından küçük olması gerektiğini düzenlemiş. Demek ki, Uluslararası 
Ceza Mahkemesi statüsünde çocuktan anlaşılması gereken 18 yaşını doldurmamış olan 
kişilerdir.  Yine aynı şekilde mahkeme statüsünün 26. maddesinde 18 yaşından küçüklerin 
bu statüde belirtilen suç tiplerinden dolayı cezai sorumluluğu olmayacağı düzenlenmiş, 
yani TCK’de  12  olarak belirlenen cezai sorumluluk yaşı  uluslararası ceza hukukunda 18 
olarak düzenlenmiş.

            Bu çekirdek suçlara değinmeye savaş suçlarından başlayalım. Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin savaş suçlarını düzenleyen maddelerinde iki şekilde çatışma ortaya 
koyuyor: Birincisi, uluslararası çatışmalar, diğeri uluslararasılaşmamış ya da yerel 
çatışmalar. Çocuklarla ilgili kısım burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi 
statüsünde 8. maddesinin 26. paragrafında 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı 
kuvvetlerde ve ulusal ordularda askere alınması veya gönüllü olarak bu ordulara 
kaydedilmesi veya aktif şekilde çatışmalarda yer alması yasaklanmıştır ve aksi bir fiil savaş 
suçu olarak nitelendirilmiştir. Yine 8. maddenin 2. alt başlığının E bendinin 7. paragrafında 
bu sefer uluslararası nitelikte olmayan çalışmalarda 15 yaşından küçük çocukların silahlı 
kuvvetlere veya gruplara dahil edilmesi veya gönüllü olarak kaydedilmesi ve yine aktif 
şekilde çatışmalarda kullanılmasının yasaklandığını görüyoruz. Bu da bir savaş suçu olarak 
düzenleniyor.

      Bu düzenlemelere kaynaklık eden metin ise 1949 tarihli savaş hukuku kurallarını ortaya 
koyan Cenevre Konvansiyonunun ek 1 nolu Protokolü, yani Uluslararası Çatışmalarda 
Mağdurların Korunmasına İlişkin Protokol’dür. Bu protokolün 77 ve 78. maddeleri 
çocuklara ilişkin düzenlemeler yer alır. 77. maddede çocukların korunmasına ilişkin 
hükümler varken 78. maddede çatışma ortamından çocukların tahliyesi düzenlenmiş, 
şartları ortaya konulmuştur.. Bu savaş suçlarına kaynaklık eden Cenevre Sözleşmesinin ilk 
hükmünde çatışan tarafların 15 yaşından küçük çocukları çatışma alanlarında doğrudan 
kullanmaları veya silahlı kuvvetlere dahil etmelerinden kaçınmaları yükümlülüğü 
getirilmiştir. Fakat 15 yaşından büyük çocuklarla ilgili bir yasaklama veya düzenleme, 
engelleme getirilmemiş, ancak 15 yaşından büyük 18 yaşından küçüklerin askere alınması 
durumunda yaş olarak 18’e yakın ya da biri 15 biri 16’ysa 16 yaşındakinin alınmasına 
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öncelik verilmesi düzenlenmiştir. Aynı maddede savaş esiri olup olmadığına bakılmaksızın 
15 yaşını doldurmamış olan çocuklar istisnai olarak çatışmada yer alır da, karşı tarafın 
eline geçerse, enterne edilirse veya bir işgal altında ele geçirilirlerse, bu durumda özel 
bir muamele yapılması gerekecektir. Örneğin ayrı yerlerde tutulmaları gerekecektir, eğer 
aileleriyle birlikte ele geçirilmişlerse aileleriyle birlikte kalmalarına matuf düzenlemeler 
yapılması gerekecektir. Bunun yanında silahlı çatışma zamanında işlenen ve ölüm cezası 
gerektiren bir suçtan dolayı mahkum olan 18 yaşını doldurmamış olan çocuğun cezasının 
da infaz edilmeyeceği bu sözleşmede belirtiliyor. 

      Çocukların tahliyesi ki, bu soykırım suçundaki bir başka gruba naklini andırabilecek 
bir düzenleme, aslında tamamen farklıdır. Bu düzenlemede çocukların tahliye edilmesinde 
çatışmanın hiçbir tarafının kendi vatandaşı olan çocukların dışındaki çocukları yabancı 
bir ülkeye tahliye edemeyeceği kural olarak düzenlenmiş. Ancak buna istisna getirilmiş, 
sağlık sebepleri ya da tıbbi sebepler veya bu çocukların güvenliği amacıyla başka bir yere 
nakilleri ya da tahliyeleri mümkün kılınmıştır. Bu ihtimal de, çok sıkı şartlara bağlanmıştır. 
Bir kere tahliye geçici olacak, yani bir süre sonra bu çocuklar geri gelebileceklerdir. İlk şartı 
tahliyenin geçici olması, öte yandan eğer ebeveynleri ya da kanuni vasileri bulunabiliyorsa 
bunların da yazılı bir şekilde rızasının olması gerekecektir. Eğer bunlar da yoksa bu 
çocukların bakımından kim sorumluysa veya yanında kim varsa onun rızası aranacaktır.

      Tahliye gerçekleştirildikten sonra bile her çocuğun kendi ailesinin arzusu dahilinde 
ahlaki veya dinsel eğitimleri de dahil her türlü eğitimi alması yerine getirilmeye 
çalışılacaktır. Bu da çatışan taraflardan ele geçiren ya da tahliye eden tarafa bir yükümlülük 
olarak getirilmiştir. Bunun yanında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine 
ek çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması ya da çatışmalara dahil olmasına ilişkin 
hazırlanan protokolde de benzer düzenlemler bulunmaktadır.

            Çocuk kavramının uluslararası suçlarda önemli bir unsur olarak bulunduğu 
suç tipi soykırım suçudur. Soykırım suçu değerli konuğumuz da herhalde vakıftır, 
Türkiye’de adından bahsetmemin bile tehlikeli olduğu bir suçtur. Soykırım suçundan 
bahsetmek başınıza türlü belalar açabilir. Bir gün sokak ortasında ensenizden vurularak 
öldürülebilirsiniz veya akademik çalışmalarınızın çeşitli sebeplerle kesilmesinde arkadan 
bahane olarak bile kullanılabilecektir. 
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           Seçimlik hareketli bir suç olan soykırım suçugruba ait çocukların başka bir gruba 
zorla naklini de soykırım olarak düzenlemektedir. Soykırım suçu aslında tarihin en eski 
suçlarından biridir. Fakat ismi yeni olan bir suçtur. Çok yaşlı bir insana belki üçüncü bin ya 
da beş bininci yaşında bir isim konulmuştur. Bu ismi de koyan bazı durumlarda bahsedilmesi 
bile başınıza iş açabilecek Rafael Lemkin isimli bir Polonyalı hukukçudur. Rafael Lemkin 
İkinci Dünya Savaşı esnasında Alman işgali altında bulanan topraklarda Nazi yönetiminin 
işlediği suçlar veya oradaki insanlara karşı yasal yollardan uyguladığı pratikleri dikkate 
alarak bir eser meydana getiriyor ve ilk kez bu eserde soykırım kavramından bahsediyor. 
Burada gerçekleşen olaylardan bahsederken yasal düzenlemeleri kullanması ilginç, bütün 
Nazilerin bu yaptıkları şeyler hukuki düzenlemelere dayanıyor ve bunları sıralıyor. 

            Soykırım iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşuyor. “genos” ve “cide”. Bu iki 
kelimenin birleşmesi ırk ya da kavim öldürmek anlamına geliyor. Daha çok fiziksel bir 
imhanın fiziksel bir toptan ortadan kaldırmanın karşılığı olarak kabul ediliyor. Fakat 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya işgali altındaki topraklarda veya Almanya sınırları 
dahilinde gerçekleşen olayları yargılayan Nuremberg Mahkemesi Statüsüne bakıldığında, 
soykırım diye bir suç tipine rastlanmıyor. Orada insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve 
barışa karşı işlenen suçlar sıralanıyor, ama okuduğumuz eserlerden, izlediğimiz filmlerden, 
yaptığımız araştırmalardan edindiğimiz kanaat Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı esnasında 
işgal altındaki topraklarda yaptığı eylemlerin günümüzdeki soykırım tanımına neredeyse 
birkaçı hariç ya da bazıları hariç uyduğu yönündedir. Bu savaş yıllarını takip eden yıllarda 
Birleşmiş Milletler bir daha böyle olayların gerçekleşmemesi için insanlığın tüm üst 
değerlerini ihlal eden bu fiilin bir daha işlenmemesi için bir sözleşme yapmaya karar 
veriyor. 1948 yılında Birleşmiş Milletlerin soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına 
ilişkin sözleşmesi ortaya çıkıyor. Türkiye de buna daha sonra taraf oluyor.

      Bu sözleşmede milli, etnik, ırksal veya dinsel bir grubun kısmen veya tamamen imhası 
maksadıyla, belirtilmiş olan fiillerden birine maruz bırakılması soykırım olarak kabul 
ediliyor. Bu fiiller grup üyelerinin kasten öldürülmesi, grup üyeleri olan kişilere bedensel 
veya ruhsal yönden ağır ya da ciddi zarar verilmesi, grubun kısmen veya tamamen yok 
edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması, grup içindeki doğumları 
engellemeye matuf tedbirler alınması ve gruba ait çocukların başka bir gruba zorla 
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nakledilmesi. Konuyla ilgili ayrıntılara girmekçok vakit alacak, sadece şunu söyleyelim: 
Soykırım sözleşmesi temel olarak grupların fiziksel olarak imhasını düzenlemiştir ya 
da bu amaçla yapılmıştır. Fakat Lemkin’in eserlerinde anlatılan örneklere bakıldığında 
gerçekleşen soykırım şekillerinin fiziksel olmasının yanında manevi, ahlaki, siyasi veya 
ekonomik şekilde de olduğunu görebiliyoruz. Lemkin’in eserlerinde bahsedilen ve bunun 
çocukları ilgilendiren kısmından birkaç örnek verelim. Örneğin, nüfusun büyük oranda 
Katolik olduğu ve dinsel yaşamın ulusal hayatta büyük etkisinin bulunduğu Lüksemburg’da 
14 yaşını doldurmuş olan çocukların dinlerini ya da mezheplerini terk edebilme imkanı 
kendilerine tanınmıştır ve bu terk etme toplum tarafından kınanabileceği için bunu 
kınayanlara da 15 bin Reichemark’a kadar para cezası verileceğine dair yasalar çıkartılmış. 
Devamında, gettolarda yaşamaya zorlanan Yahudilerin çocuklarının başlarına gelenler, zor 
şartlarda 3-4 km2’lik alanlarda yüz binlerce kişinin bir arada tutulmaya çalışılması çocuklar 
üzerine hem sağlığı ortadan kaldıran ve ölümlere yol açan sonuçlar doğurmuş.

      Soykırım olarak düzenlenen beş haldeki fiillerin hepsi şartları varsa aslında çocuklara 
karşı işlenebilecektir şartları, ama özellikle beşincisi, soykırım sözleşmesinin mantığıyla da 
çok fazla bir arada bulunması mümkün değildir. Şöyle ki, fiziksel imhadan bahseden bir 
sözleşme veya bu amaçla yapılmış bir sözleşme kültürel soykırımı ya da sosyal soykırımı 
cezalandırabilir bir hale geliyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bence doğrudur. Soykırım 
sözleşmesinde çocukların naklinde yasaklanmak istenilen düşünce çocukların kendi 
gruplarından kopartılarak, asimile edilerek başka bir grubun değerlerini, dinini, dilini 
veya kültürünü kabullenmesini sağlamaya yönelik, o yüzden bunun da soykırım olarak 
nitelendirilmesinde bir engel bulunmuyor. Fakat bu da tartışmalar sonucunda kabul 
edilmiş bir düzenleme. Özellikle Yunanistan’ın baskısıyla ve desteğiyle bu çocukların başka 
bir gruba zorla nakli soykırım olarak kabul edilmiştir.

      Uluslararası içtihatlara bakıldığında Nuremberg Yargılamaların devamı niteliğinde olan 
alt yargılamalarda bazı örneklere rastlanmakla birlikte soykırım olarak çocukların başka bir 
gruba zorla nakliyle ilgili bir karara rastlanmıyor.. Ruanda Mahkemesinin ve uluslararası 
ceza hukukunun temel içtihatlarından biri olan soykırımla ilgili Akayesu kararında 
çocukların başka bir gruba naklinin doğrudan fiziksel bir zorlamayla olmasının şartı 
olmadığı, aynı zamanda terk etmelerine ilişkin bir tehdit veya böyle bir travma ortamının 
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yaratılmasının bile yeterli olacağı içtihada bağlanmış, fakat bununla ilgili henüz örnek bir 
olay gerçekleşmediği için kararın bu kısmı burada bırakılmıştır. Çocukların başka bir gruba 
nakliyle ilgili tarihten verilebilecek bir örnek vardır. Bu örnek Avustralya’da gerçekleşmiştir. 
Avustralya’ya kolonici Batı toplumlarının gelmesinden sonra Aborjinler veya Aborjin diye 
isimlendirilen gruba ait çocuklar 19. Yüzyılın sonlarından itibaren 20. Yüzyıla da dahil 
olan bir süreçte ailelerinden alınarak başka bir grubun içine yerleştirilmiştir. Yani, adetleri, 
inanışları tamamen farklı bir toplumdan alınarak başka bir toplumun içerisine yerleştiriliyor. 
Bunun yapılmasındaki amaç da yerlilerin bir alt grup olarak, eğitimsiz veya yeteneksiz 
görülmesi, ancak bir yerlere gelebilmeleri için beyazların içinde bulunup yükselebilecekleri 
düşüncesi. Bu durum pratiğe de yansıyor, yasalar da çıkartılıyor. Avustralya’nın uyguladığı 
pratik daha sonraları bir araştırmaya konu oluyor. Son zamanlarda çok fazla karşılaştığımız 
bir kavram olarak “geçmişle yüzleşme veya hesaplaşma” başlığı altında 1995 yılında bir 
komite toplanıyor. Bu Aborjin çocukları veya yakın adalardaki yerlilerin Avustralyalı Batı 
göçmeni ailelerin yanına verilmesiyle ilgili bir komisyon toplanıyor ve bu komisyon bir 
araştırma yapmaya başlıyor. Bütün tarihi süreci inceliyor, kimlerin bu işte kabahati var, bu 
çocuklar rızayla mı gönderildi, yoksa zorla mı gönderildi? Görüşmeler yapılıyor, ifadeler 
alınıyor ve çeşitli sonuçlara varılıyor. Bu varılan sonuçlardan bir kısmı ailelerin kimi zaman 
rızayla verdiği, kimi zaman zorla alındığı, kimi zaman tehditle alındığı, alındıktan sonra 
gittiği ailelerde şiddet gördüğü, cinsel tacize maruz kalabildiği veya bunalım yaşadığı 
şeklinde sonuçlar ortaya çıkıyor. 

         Bu raporun sonuç kısmında ki, bu rapor “Bring Them Home”  ismiyle de anılıyor. 
Yani “evlerine geri döndürün” ya da “geri götürün” şeklinde Türkçe’ye de çevrilebilecek bir 
şekilde bu raporun sonuç kısmında yerli ailelere ve topluluklara karşı büyük insan hakları 
ihlallerinin gerçekleştiğini kabul ediyor ve devamında bu ihlallerin yerli halkın gündelik 
yaşamını etkilediğini söylüyor. Can alıcı nokta da gerçekleşen bu çocukların başka gruba 
nakledilmesinin yerli ailelerinin veya grubunun veya kültürünün veya Avustralya’nın 
kökeninde bulunan bu halkın ortadan kaldırılması maksadıyla yapıldığı ve bunun soykırım 
teşkil ettiği sonucuna varıyor. Bunun sonunda bazı tekliflerde bulunuyor. Özür dilenmesi, 
tazminata hükmedilmesi, terapi seanslarının uygulanması gibi teklifler bu raporun sonunda 
öneriliyor. 



103

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

            Soykırımın dışında çocuklar üzerinde işlenebilecek ve insanlığa karşı suç olarak 
kabul edebileceğimiz başka uygulamalar da var o da; çocuklar üzerinde tıbbi veya bilimsel 
deneylerin yapılması. Bu da hemen aklımıza İkinci Dünya Savaşındaki Alman pratiklerini 
getiriyor. Örneğin, Auschwitz ve Birkenau kamplarına 1940’lı yıllarda giden ölüm meleği 
olarak isimlendirilen Dr. Josef Mengele’nin yaptıkları; özellikle ikiz çocuklar üzerinde 
yaptığı deneyler veya Noma isimli bir hastalık var: Yüzde veya çenede tahribat bırakan 
bir doku hastalığı, bununla ilgili özellikle Çingene çocuklarda çok yaygın olan bir hastalık 
üzerinde deneyler yapıyor. İkizler deneyinde bir barakaya bir ikiz kapatılıyor, öbürüne 
ikizin diğeri kapatılıyor. Mesela, birine şiddet uygulanıyor, öbürü ne hissedecek? Bu en 
basitinden, düşünürüz ya ikizlerden birine vurunca öbürü hisseder mi? Ondan sonra daha 
da ileriye gitmeye başlıyor, çünkü bilimsel anlamda ikizler üzerinde deney yapmak bir 
avantaj sağlıyor. Birine deneyi yaptığınızda öbüründe kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde 
Mengele deneyler yapıyor ya da göz renklerini değiştirmek için çocukların mavi boya enjekte 
ediyor, çocukların bir kısmı doğal olarak kör oluyor. Bakalım gözleri maviye dönecek mi? 
Bu şekilde vahşi deneyler yapılıyor insanlar üzerinde ve özellikle çocuklar üzerinde ve bu 
da işgalden sonra o bölgede yapılan Nuremberg yargılamalarının alt yargılamaları olarak 
kabul edilen yargılamalarda gündeme geliyor. Birleşik Devletler v. Karl Brandt ve diğerlerine 
karşı davasında -ki, bu doktorlar davası olarak bilinir- 23 sanıktan 20’si tıp doktoru ve bu 
bilimsel deneylerden dolayı yargılanıyorlar. Kimi ölüm cezasıyla cezalandırılıyor, kimi 
hapis cezası alıyor, kimi de beraat ediyor. Bunların suçlandıkları fiil insanlar üzerinde vahşi 
deneyler yaparak insanlığa karşı suç işlemek. 

            Çocuklar üzerinde tıbbi deney veya incelemelerin yapılması insanlığa karşı suç 
oluşturabileceği gibi ayrıca bir savaş suçu da oluşturabilecektir. Uluslararası Ceza 
Mahkemesi statüsünün 8. maddesine bakıldığında işkence bağlamında yapılan bir 
düzenlemede biyolojik deneyler de dahil işkence veya insanlık dışı muamele bir savaş suçu 
olarak düzenlenmiştir. Burada unsurlarda kısaca belirtilmiş, fail bir veya birden fazla kişi 
üzerinde, yani yüzlerce çocuğun ya da yüzlerce insanın üzerinde yapılması gerekmiyor, bir 
kişi üzerinde de yapılabiliyor. Bir ya da birden fazla kişi üzerinde belirli bir biyolojik deney 
yapmak durumunda, bu deney ciddi surette bedensel veya zihinsel bir zarar vermeli kişiye 
veya çocuğa ve bu deney tıbbi gerekliliklerin veya kişinin sağlığının dışında sebeplerle 
yapılmak zorunda veya çocuk hastaysa; iyileştirmek için bir deney veya bir tedavi 
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uygulanıyorsa bu tabii ki yapılabilecek. Bunun dışındaki deneyler cezalandırılmış, fakat 
biyolojik deneyin ne olduğu ne uluslararası mahkeme statüsünde ne de suçun unsurları 
metninde belirtilmemiştir. Öte yandan yine Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde 
karşı tarafın elinde bulunan kişileri sakat bırakma veya tıbbi gerekler hilafına ölüm ya 
da ciddi şekilde sağlığı bozacak bilimsel deneylere tabi tutma, bu biyolojik deneylerden 
farklı olarak düzenlenmiş bilimsel deneylere tabi tutma da bir savaş suçu olarak yer 
alıyor. Nuremberg’deki doktorlar davasına bakıldığında bilimsel deney ya da biyolojik 
deney olarak sayılabilecek -aradaki kriteri bulmak da zor- bazı haller şunlar: hadım etme, 
kısırlaştırma, hamile kadınlara düşük yaptırılması, hormon tedavileri, sıtma ya da tifüs 
virüsü verme, yüksek basınç, aşırı ısı, hardal gazı veya donma deneyleri gibi deneyler insan 
üzerinde deney olarak kabul edilmiştir.

           Son olarak çocuklarla ilgili değinmem gereken uluslararası suç köleleştirme olarak 
düzenleniyor. Uluslararası Ceza Mahkemesinin 7. maddesinde herhangi bir sivil nüfusa 
karşı yaygın ve sistematik şekilde statüde sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda 
insanlığa karşı suç olacağı düzenleniyor. Bunlardan C bendinde yer alan köleleştirmeye 
yapılan dipnot atfında diyor ki, herhangi bir ya da tüm yetkinin kişi üzerinde mülkiyet 
hakkı tesis etmek şeklinde kullanılması, bu durum özellikle çocukların ve kadınların da 
ticaretini içeriyor. Yani insan ticaretini de köleleştirmenin içerisinde kabul ediyor. Bu insan 
ticareti olarak karşımıza çıkabilecek ya da çocuğun ticareti olarak karşımıza çıkabilecek 
köleleştirmenin kısaca unsurları ne? Uluslararası Yugoslav Ceza Mahkemesi Knorak 
ve Krnojelak kararlarında bunların unsurlarını belirtmiş. Kararlar şu açıdan önemlidir; 
köleleştirmenin tanımı buradan karşınıza çıkabilecektir. Çünkü bizim yasamızda da bu var 
ve tanımı da yasanın hiçbir yerinde yok. 

      Unsurlar şöyle ortaya konulmuş: Deniliyor ki, köleleştirmede kişinin tercih ve hareket 
özgürlüğü ya da serbestisi ortadan kaldırılıyor, kişi sınırlanıyor, kontrol ediliyor. Ayrıca 
fiziksel gelişimi engelleniyor ve kontrol altında tutuluyor, psikolojik olarak kontrol altında 
tutuluyor, kaçmayı engelleyecek tedbirler alınıyor, zor kullanılması söz konusu, tehdit ve 
benzeri kötü muameleler var, istismar ya da cinsel yönden saldırılarda bulunma veya zorla 
çalıştırma köleleştirmenin içindeki unsurlar ya da görünüş şekilleri olarak ifade ediliyor. 
Bu köleleştirmeyle ilgili ya da insan ticaretiyle ilgili uluslararası mevzuatta düzenlemeler 
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bulunuyordu, fakat bunlar genelde fuhuşla bağlantılı olarak ortaya konulan düzenlemelerdi. 
Örneğin, kadınların fuhşa sevk edilmesiyle ilgili her türlü ayrımcılığın önlenmesine 
dair sözleşmenin 6. maddesinde kadın ticareti ve kadınların fuhuş için sömürülmesinin 
engellenmesi konusunda taraflara düzenleme yapması konusunda yükümlülük getiriliyor. 
İlk başlardaki bu fuhuşla kadını bir arada tutan, ticareti bir arada tutan yapıdan daha 
sonra sıyrılarak ticarette fuhuş maksadı olmasa bile bu tür fiillerinde insan ticareti olacağı 
düzenleniyor. Zaten konuğumuzun da belirttiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
4. maddesinde de bu durum bir ihlal olarak kabul ediliyor.

            Ceza Yasasına bakarsak, Türk Ceza Yasasına bakarsak bizde nasıl düzenleniyor? 
İki suç tipine hemen bakıp söyleyelim; soykırım suçu Türk Ceza Yasasında bir planın 
icrası suretiyle yapılmak durumunda olan bir suç. Yasanın gerekçesinde bunun objektif 
bir unsur olarak konduğu söyleniyor. Çocukların başka bir gruba zorla nakli karşısındaki 
fikirleri değerlendirdiğimizde çocukların nakline ilişkin bir planın bulunması gerekecektir. 
O çocukların bir yere nakledilmesine ilişkin önceden bir plan yapılacaktır, bir hazırlık 
yapılacaktır, nerelere nakledildiği bilinecektir, nereye gönderileceğine karar verilecektir. 
Buradan bu sonuç çıkıyor. Öte yandan Türk Ceza Yasasında göçmen kaçakçılığı ve insan 
ticareti suç olarak düzenleniyor Ceza Yasasının 80. maddesinde zorla çalıştırmak, hizmet 
ettirmek, fuhuş yaptırmak ya da esarete tabi tutmak ya da vücut organlarının verilmesini 
sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir ve şiddet uygulanması, nüfusun kötüye kullanılması, 
kandırılması veya denetim olanaklarının kötüye kullanılması suretiyle bu kişilerin 
ülkeye getirilmesi, ülke dışına çıkartılması, tedarik edilmesi, kaçırılması, başka bir yere 
götürülmesi, sevk edilmesi, barındırılması, insan ticareti suçu olarak düzenlenmiş. Burada 
çocuklarla ilgili olan durum şu; 80. maddenin 3. fıkrası diyor ki “18 yaşını doldurmamış 
olanların 1. fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, götürülmeleri, 
sevk edilmeleri, barındırılmaları hallerinde araç fiillerden hiçbirine başvurulmamış olmasa 
da faile ceza verilmeyecektir.” Yani bunlara tehdit veya baskı uygulanmasa da, üzerlerindeki 
nüfus kötüye kullanılmadan yapılsa da 18 yaşını doldurmamış olan kişiye, yani Türk Ceza 
Yasasının 6. madde anlamında çocuk sayılan kişiye karşı bu fiillerin rızasının varlığı halinde 
dahi uygulanması insan ticareti suçu olarak düzenlenmiş. Bu konuda benim aktaracaklarım 
şimdilik bu kadar, soru olursa ileride devam ederiz. Teşekkür ederim. 
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Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI- Çok teşekkür ediyoruz Timuçin Köprülü’ye. Sıra Doç. 
Dr. Türkan Yalçın Sancar’da. O da Türk Ceza Hukuku boyutuyla küçüklere yönelik şiddeti 
ele alacak.

           Doç. Dr. TÜRKAN YALÇIN SANCAR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
Çok teşekkür ederim Kadriye’ciğim. Konuklarımıza da merhabalar diyorum, saygılarımı 
sunuyorum. Genel olarak şiddetin tanımını ve   çocuğa yönelik şiddetin tanımını değerli 
hocalarımız yaptılar. Sonuç olarak şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: Aslında şiddet kişilere 
en yakınlarından geliyor ve güçlü olandan zayıf olana yöneliyor büyük ölçüde. Bu zayıflık 
yasal düzenlemelerden kaynaklanabilen bir zayıflık olabilir, ekonomik, sosyal nedenlerden 
kaynaklanabilir, ama bir şekilde güçlü olan zayıfa şiddet uyguluyor ve tabii sanıyorum en 
dramatik olan tarafı da çocuğa yönelik şiddetin, büyük ölçüde aslında çocuğun güven içinde 
olduğunu zannettiği ortamlarda ve güvendiği kişilerden  geliyor olması. En çok güvediği yer 
neresidir çocuğun? Ailesidir. Türkiye’de bu yöndeki çalışmalar çok fazla değil, ama aşağı-
yukarı bir sonuca ulaşabiliyoruz. Aile içi şiddet çocuğa yönelik olarak son derece fazladır 
ve bilinenin, dilegetirilenin ötesinde cinsel şiddet yine aile içinde çok görülmektedir. 

      Yine  güven ortamı olarak konuşulan bilinen ya da öyle olması arzu edilen yerler;okullar, 
yuvalar, kreşler. Yine kendimizi güvende hissetmemiz gereken yerler olan; karakollar, infaz 
kurumları vs. Buralarda yoğun bir şekilde çocuklar, büyükler şiddete maruz kalıyorlar. Ben 
bir parça ifade özgürlüğü çalıştım. Geçen birkaç yıldan beri de, kadına yönelik şiddete çok 
çalıştık, bu yıl da çocuğa yönelik şiddeti çalışıyoruz ve hep şu sonuç ortaya çıkıyor: Evet 
yasal eksiklikler var. Aslında Türkiye bunları gidermeye çalışıyor ve hep şu söyleniyor: 
Bir zihniyet dönüşümü lazım, bir bilinçlenme lazım, ifade özgürlüğünde son günlerde 
301 bağlamında yürütülen tartışmalara geliyoruz, birtakım değişiklikler yapılıyor, ama 
en sonunda deniliyor ki, önce toplumda bir algı, devletin algısının değişmesi lazım. İfade 
özgürlüğüne, eleştiri hakkına ilişkin algısının değişmesi lazım. Kadın konusuna geliyoruz, 
yine bir bilinç dönüşümünden söz ediyoruz. Çocuğa yönelik şiddete geliyoruz, yine bir 
bilinç dönüşümüyle karşı karşıyayız. 

      Yasal düzenlemeler çok önemli elbette, ama tek başına kesinlikle yeterli değil ve samimi 
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olunması lazım, her alanda olduğu gibi samimi olunması lazım. Suç bir sektör haline gelmiş 
durumda. Özellikle çocuklara yönelik sömürü, bazı sömürü biçimleri itibariyle bir sektör 
haline gelmiş durumda. Bu sektörün bir şekilde ortadan kaldırılması halinde   herhalde 
ciddi anlamda rant kayıpları da olacaktır. Özellikle fuhuşta, pornoda bu anlamda mücadele 
eden grupların ya da kurumların gerçekten mücadelelerinde samimi olmaları gerekiyor. 

      Türkiye’ye baktığımızda birçok düzenleme var aslında, özellikle son yıllarda 2000’li 
yıllardan sonra ciddi bir kanunlaştırma süreci var. Fakat her şeyden önce demokratikleşme, 
özellikle ailelerin demokratikleşmesi gerekiyor. Ailelerde bütün sorunlar şiddetle 
hallediliyorsa kadına şiddet uygulanıyorsa, anne-baba çocuğa şiddet uyguluyorsa bu 
şiddet bir sarmal halinde büyüyecektir. Yarın o çocuklar büyüyüp bir başkasına şiddet 
uygulayacaktır. Bir şekilde bir tasarruf isteği var. Devlet vatandaşın üzerinde bir tasarrufta 
bulunuyor, malı olarak görüyor şiddeti uyguluyor; erkek kadını malı olarak görüyor şiddet 
uyguluyor, anne-baba çocuğu malı olarak görüyor şiddet uygulanıyor. Eğer bir bilinç 
dönüşümü olacaksa mutlaka buralardan başlamak zorunda ve tek bir bilimin bakışıyla 
sorunları çözebilmek mümkün değil. Biz burada hukukçular olarak konuşuyoruz, ama 
mutlaka ekonomik, sosyal, psikolojik sorunların da tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi 
gerekiyor. 

           Mevzuata geçmek durumundayım. Bir kere bu konudaki en önemi belge hepimiz 
biliyoruz ki, Çocuk Hakları Sözleşmesi. Türkiye 95 yılında çocuk hakları sözleşmesini 
imzaladı ve bununla bağlantılı olarak da ufak tefek çalışmalar yapıldı aslında, fakat gelin 
görün ki 17, 29 ve 30. maddelere çekince koydu. Bunlar da özellikle kültürel haklarla 
ilgilidir. Azınlıkların ve yerel ahali tabir edilen, belki etnik grup demek daha doğru, bu 
grupların kültürel hakları, özellikle eğitim hakları, dil haklarıyla ilgili olan kısmına Türkiye 
çekince koymuştur 95 yılında ve hâlâ da bu çekincesini geri almamıştır. 

            Şiddet küçük yaşta aile içinde öğreniliyor ve çocukluğunda şiddetle karşılaşanlar 
da büyüdüklerinde bir şekilde yine şiddeti uygulamaya devam edebiliyorlar. Aslında 
kendilerine yönelik bir şiddet olmasa da yine insanlar ve özellikle çocuklar televizyon 
yoluyla, medya yoluyla bu şiddeti alabildiğine öğrenmiş durumdalar ve bir oyun haline 
gelmiş durumda şiddet neredeyse. Savaşları naklen “şu füze şuraya düştü” şeklindeki 
yorumlarla, bir atari oyununu izler gibi televizyonlardan çocuklarla beraber hepimiz 
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izliyoruz. 

           Ceza Kanununa geçmeden önce bir-iki şeye değinmek istiyorum; Temmuz 2005 
yılında Çocuk Koruma Kanunu kabul edildi. Ceza Kanunundan hemen sonra Çocuk 
Koruma Kanunu kabul edildi ve belirli ölçülerde korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen 
çocuklarla ilgili olarak önleyici, destekleyici ve koruma tedbirleri öngörüldü. Belki bir parça 
Kadriye Hocanın söylediğini destekleyecek niteliktedir, bir parça o anlamdaki eksiklik 
giderilmeye çalışıldı, ama tabii tümüyle giderilebildiğini söylememiz mümkün değil. 

      2006 yılında bir genelge yayınlandı. Çocuk ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi 
ve bu bağlamda Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Genelgesi yayınlandı ve bu 
genelgede temel sorun alanları işbirliği halinde çalışılacak kurumlar, alınması gereken 
tedbirler konusunda çok ayrıntılı bir değerlendirme yapıldı. Tabii, yine bütün sorun 
bunların hayata geçirilmesi. Yasalar var, genelgeler var, vesaire, ama hayata geçirilmesi 
konusunda önemli sorunlar yaşıyoruz. 

      Ceza Kanunu ve Türk ceza hukukunda çocuğa yönelik şiddet deyince Kadriye’yle de 
çok konuştuk, ne yapacağız, neresinden başlayacağız? diye. Türk ceza hukuku dediğiniz 
vakit bir kere geniş anlamda ceza muhakemesini de işin içine sokmak zorundayız ve 
hükümden sonra infaz kısmını da değerlendirmek zorundayız ve yine çocuk dediğimiz 
vakit sadece mağdur olarak değil, suçun faili olarak da çocuğun korunması gerekiyor, ancak 
bu toplantı bağlamında bunu sınırlamak zorundaydık ve özellikle Türk Ceza Kanununda 
mağdur olarak çocuğa yönelik şiddet üzerinde sunumumu yoğunlaştırdım. Pek çok hüküm 
var aslında çocukla ilgili. Eksiklikler var, yanlışlıklar var. Bunlardan bir kaçını bilgi olsun 
diye anlatmak istiyorum:  

            Tanımlar kısmında biliyorsunuz yeni kanun birtakım tanımlar yaptı ve “çocuk” 
uluslararası belgelere ve ulusal mevzuata da uygun bir şekilde 18 yaşını doldurmamış kişi 
olarak tanımlanıyor. 

      “Cezai ehliyet”e geldiğimizde bunlara daha sonra atıf yapacağım, o nedenle burada 
söylemek istiyorum; bir yaş sınırlandırması var. 12 yaşından küçük olanların ceza ehliyeti 
yok, ayrıca 12-15, 15-18 yaş arasındaki çocuklar şeklinde bir ayırım yapılıyor ve bu iki grupta 
da sınırlı bir cezai ehliyet kabul ediliyor. “Suça iştirak”te çocukların suça azmettirilmesi 
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ayrıca düzenleniyor ve eğer azmettirilen çocuk olursa cezayı artıran bir sebep olarak 
öngörülüyor. 

      Kanunun özel kısmında, birçok düzenlemede “çocuk ya da beden veya ruh bakımından 
kendisini koruyamayacak durumda olan” insanlar şeklinde bir kategori yaratılmış. Çocuk 
ve kendisini bedensel bakımdan ve ruh bakımından koruyamayacak olanlar. Timuçin’in 
değindiği yerlere, uluslararası suçlara fazla girmeyeceğim, fakat söz edeceğim ilk hüküm 
Türk Ceza Kanununun 82. maddesi. Çocuğa yönelik insan öldürme, öldürme suçlarında 
nitelikli bir  hal olarak kabul ediliyor ve Ceza Kanununun kabul ettiği en şiddetli ceza bu 
eyleme uygulanıyor. Hemen 84. maddeye bakıyorum, diğer yerlerde “çocuk beden ve ruh 
bakımından kendini savunamayan” denilirken “intihara yönlendirme” başlıklı 84. maddede 
çocuk yer almıyor. “İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan” 
diyor, ama bakıyoruz 12-15, 15-18 yaşları arasındaki çocuklar belli ölçülerde anlama ve 
isteme yeteneğine sahip kabul ediliyorlar. Demek ki, intihara yönlendirmede özel olarak 
çocuk korunmuyor. Çocuk belli ölçülerde fiili anlama ve isteme yeteneğine sahip değilse evet 
korunur, ama yine belli ölçülerde anlama ve isteme yeteneği olan bir çocuk söz konusuysa 
intihara yönlendirmede bu özel olarak bir ağırlaştırıcı sebep haline getirilmemiş. Biraz önce 
yine Kadriye Hocanın söylediği ki, çok önemli, ben de onun hep altını çiziyorum, mesela, 
kasten yaralamada yok çocuk, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olanlar 
var yine çocuk yok, taksirle yaralamada yine çocuk yok. Mesela, öldürmede, eziyette, 
işkencede çocuğun olması ağırlaştırıcı sebepken bu suçlar bakımından çocuk sayılmamış. 
İnsan üzerinde deneyde özel bir düzenleme var yine Timuçin Beyin söylediği, orada bir 
ağırlaştırıcı sebep, ama yine enteresan  organ veya doku ticaretini düzenleyen 91. maddede 
aslında yine çocuk yok. Oysa hepimiz biliyoruz ki,  bu ticarette çocuklar çok kullanılıyorlar. 
Bu da bence önemli bir eksikliktir. 

      İşkence ve eziyette cezayı artıran bir neden olarak mağdurun çocuk olması dikkate 
alınmış. Koruma, gözetim, yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali, terkte çocuk 
olarak söz edilmemiş, yaşı veya hastalığı dolayısıyla belki yorum yoluyla buraya çocuk 
sokulabilecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi bir ağırlaştırıcı sebep. Bana çok 
ilginç gelen bir nokta, uluslararası suçlar bağlamında da  söz edildi, kısırlaştırmada çocuk yok 
mesela ağırlaştırıcı sebep olarak, bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştırmaktan 
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söz ediliyor, ama 18 yaşından küçük olan bir çocuk söz konusu olduğunda bu bir ağırlaştırıcı 
sebep olarak öngörülmemiş durumda. Çocukların hem aile içinde hem dışarıda en fazla 
mağduru oldukları suçlar fiziksel şiddet ve cinsel şiddet şeklinde ortaya çıkan suçlar.   
Özellikle   zamanımı cinsel saldırı suçlarına ayırmak istedim. Biliyorsunuz yeni Türk 
Ceza Kanunu   cinsel suçlarda çok önemli değişiklikler yaptı, aslında devrim niteliğinde 
değişiklikler yapıldı ve kanunun kadına bakışı bağlamında da, bu felsefe bağlamında da 
bu değişiklikler önemlidir. Bir tekini bile söylemek yeterli, aile içi cinsel saldırının kabul 
edilmesi. Ancak kanunilik ilkesi açısından kuralın kaleme alınması bakımından da çok 
ciddi sorunları taşıyan bir bölüm burası. Eskiden bizim ırza “tasaddi” dediğimiz fiil suçun 
basit hali haline getirildi, ırza geçme tasadinin ağırlaştırılmış şekli olarak öngörüldü ki, 
bunlar suçun basit şekli bakımından aralarında hiçbir ilişki olmayan suçlar. 

            Cinsel saldırı 102. maddede düzenleniyor. “Çocukların cinsel istismarı” başlığı 
altında ise 103. maddede bir düzenleme var. En başında söylendi, çocuğa yönelik istismar 
fiziksel olabilir, duygusal olabilir, cinsel olabilir, ihmal şeklinde olabilir, ama bütün bu 
istismarların bir teki kanuna çocuğa yönelik istismar şeklinde alındı; o da cinsel istismar. 
Birinci fıkra yine eski ifadeyle tasaddiyi düzenliyor. Beni burada en fazla rahatsız eden ve 
ilgilendiren şey cezai ehliyet konusunda yapılan o sınıflandırmanın bu suçlar bakımından 
yapılması gerektiği halde yapılmamış olması. 0-15 yaş grubuna yönelik cinsel istismar 
aynı şekilde cezalandırılıyor. 15-18 yaşta daha farklı bir cezalandırma, 15 yaşın altındaki 
bütün çocuklara yönelik cinsel istismarları aynı ceza sınırları içinde tutmak bana çok 
doğru gelmiyor. Mesela, pedofilide sınır 12’dir, 12 olarak konuluyor ki, çocuklara yönelik 
istismarın yaşlarına bakıldığında 4-8, 3-9 diyor araştırmalar, bu kadar yoğun bir 12 yaş altı 
çocuğa yönelik cinsel istismar varken ve özellikle psikiyatrlar, psikologlar “12 yaşındaki bir 
çocuğun algısıyla 15 yaşındaki bir çocuğun algısında önemli fark vardır” derken bunların 
tümünü aynı şekilde görmek, aynı yere oturtmak bana çok doğru gelmiyor. Mutlaka 11-15, 
12-15 ya da 12-6 şeklinde bir değerlendirmenin yapılması ve bu yaş grubundaki mağdurlara 
yönelik cinsel saldırılarda daha ağır bir ceza öngörülmesi gerekirdi diye düşünüyorum. 

      Ensest konusu bizde  hiç konuşulmayan bir konu. Evet Türkiye’de birtakım tabular 
var, cinsel suçlar söz konusu olduğunda da bunun en fazla tabu olan biçimi ensesttir ve 
ensest, bilinenin aksine aslında Türk Ceza Kanununda suç olarak öngörülmemiştir, ensest 
diye bir suç bizim hukukumuzda yoktur. Çünkü uluslararası literatüre baktığımızda, ceza 
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hukuku literatürüne baktığımızda ensest 18 yaşın üstünde olanların, yani çocuk olmaktan 
artık çıkanların kendi rızalarıyla aralarında evlenme yasağı bulunan kişilerle kurdukları 
cinsel ilişkidir. Bizde 18 yaşın altında cinsel saldırı bağlamında yakın akrabalardan gelen 
saldırılar ağır bir şekilde cezalandırılıyor, ama ensest yok. Bu çocuk konusunun dışında, 
ama bir bilgi olsun diye söylemek istedim. 

             Çocuklara yönelik saldırıların büyül ölçüde, güven ilişkisi içinde bulunduğu 
kişilerden geldiğini belirtmiştim. Bunlar bir şiddet sebebi bir ağırlaştırıcı sebep olarak Türk 
Ceza Kanununda düzenleniyor. Bir başka hüküm var, 104. maddede,   “reşit olmayanla 
cinsel ilişki”.  Medeni Kanuna baktığımızda kişilerin 18 yaşından önce reşit kılındığı haller 
var. Kazai rüşt dediğimiz evlenmeyle kazanılan rüşt yaşı vesaire, ama maddenin içine 
baktığımızda “15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişki” diyor. Yani madde başlığıyla 
madde içeriği uyuşmuyor ve burada şöyle bir handikap var:   Medeni Kanunun evlenme 
iznini verdiği çocuklara ceza kanununda bir cinsel ilişki yasağı getirilmiş. Bu olsun mu, 
olmasın mı tartışılabilir, şikayete bağlı bir suç, ancak bu da kaleme alınışı itibariyle önemli 
sıkıntılar taşıyan bir suç, her ikisi de örneğin 18 yaşından küçük olursa bu çocukların burada 
her ikisi de fail, her ikisi de mağdur durumunda olacaktır. Yine bir noktaya dikkat çekmek 
isterim; madde cinsel ilişkiden söz ediyor. Mademki biz daha çok çocukları koruyoruz, 
burada bir çelişki var. Çünkü ırza geçmenin tanımı yeni kanunda değişmiştir, yeni kanun 
ırza geçmeyi artık cinsel ilişki olarak almıyor; anal, oral, vajinal ilişki, vücuda organ ya da 
cisim sokmak şeklinde alıyor. Böyle aldığınız bir tanımı çocuklar söz konusu olduğunda 
cinsel ilişkiyle sınırlıyorsunuz. Bir yandan çocukları korumak altında bir hüküm getirilirken 
diğer yandan çocukları ırza geçme bakımından yeterince korumamış oluyorsunuz. Cinsel 
tacize geliyorum, 105. maddede mesela, çocuk orada da sayılmıyor. Belki cinsel istismarın 
içinde mi düşüneceğiz? Böyle düşünülebilir, ama cinsel tacizde çocuk yok. Cinsel tacizden, 
sözle sarkıntılık olarak tanımlanan cinsel tacizden söz ediyorum. 

            Hürriyete karşı suçlara geliyorum. Çocukların duygusal yönden şiddete maruz 
kalmaları nasıl gerçekleşir? Aşağılama şeklinde olacaktır, tehdit, şantaj şeklinde olacaktır. 
Hürriyete karşı suçların en fazla işlenmesi tehdit biçiminde ortaya çıkıyor ama özel olarak 
çocukları içine alan bir düzenleme yok yani çocuğa yönelik bir ağırlaştırıcı sebep olarak 
öngörülmemiş. Şantaj, cebir, tehdit;  her üçü de irade özgürlüğünü etkileyen ve çocuğun 
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çok daha fazla etkilenmesinin mümkün olduğu üç suç tipi ve hele de artık bu Internet 
ortamında birtakım görüntülerin  ne denli fazla yayıldığını düşününüz. 18 yaşından küçük 
olan bir kişinin herhangi bir şekilde açığa çıkmasını istemediği bir görüntü şantaj yoluyla 
bu yayılacak denildiğinde çok daha fazla etkilenecektir, ama ağırlaştırıcı bir sebep olarak 
yer almadığını görüyoruz. Kişi hürriyetinden yoksun kılmada var mesela, ama diğerlerinde 
yok. 

            İş ve çalışma hürriyetinin ihlalinde Kadriye Hocanın alanına giriyoruz. Yine tek 
başına çocuk yok, ama çaresizlik, kimsesizlik, bağlılık acaba bütün bunların içerisine 
çocuğu sokabilir miyiz? Bence madem ki Ceza Kanunu birçok yerde mağdurun çocuk 
olmasını     ağırlaştırıcı bir sebep sayıyor, buralarda da pekâlâ sayması gerekirdi. Kişilerin 
huzur ve sükûnunu bozma örneğin, sırf huzur ve sükûnu bozma maksadıyla bir kimseye 
ısrarla telefon edilmesi. Bunları, bu tip sıkıntıları çocuklar aslında çok yaşıyorlar. Burada 
da bir ağırlaştırıcı sebep olmadığını görüyoruz. Hırsızlıkta var, hırsızlıkta çocuk olması bir 
nitelikli hal, ama bu saydıklarımda nitelikli bir hal değil. Yağmada örneğin yine nitelikli bir 
hal değil. 

      Çocukların yine çok fazla sömürü konusu olduğu porno ya da fuhuş bağlamında özel 
bir düzenleme görmüyoruz; müstehcenlik içerisinde yer alıyor ve bir çocuğa müstehcen 
görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi, satılması, vesaire ya da bu ürünlerin 
üretiminde çocukların kullanılması, bunlar ağırlaştırıcı sebep olarak, daha doğrusu suçun 
bir unsuru olarak çocuğun mağdur olması düzenleniyor. Fakat bence yeterli değil, yani 
pornografi bağlamında özellikle bağımsız düzenlemelere ihtiyaç var. Muammer Bey bilişim 
suçlarında çalıştı, çok da güzel bir kitap yazdı. Herhalde ihtiyaç var değil mi Muammer? 
Ayrıca pornografi konusunda Internet ortamında  bu denli yayılırken birtakım eksiklikler 
olduğunu görmemek mümkün değil. Çocuğun fuhşa teşviki de yine suçun bir unsuru olarak 
alınmış 227. maddede, yani çocuktan başlayarak suçu tanımlıyor ve cezayı ağırlaştıran bir 
durum olarak ortaya çıkıyor. Kumar oynanması, dilencilik, çocuğun soy bağını değiştirme 
bütün bunlarda mağdurun çocuk olması bir ağırlaştırıcı sebep, zaten çocuğun soy bağını 
değiştirmede çocuk bağımsız olarak suçun konusu. 

      Kadriye Hocanın söz ettiği kötü muameleye geliyoruz. Bir tedip hakkından hep söz 
edilir. Bir hakkın icrasıdır tedip, terbiye etme. Medeni Kanuna bakıyoruz, Mustafa Beyle de 
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konuştum, tedip hakkı diye bir hak yok aslında, yani hakkın icrası diyebilir miyim terbiye 
hakkına? Velayet kapsamında bir terbiye hakkı, ama orada bir ilginç durum ortaya çıkıyor. 
Kadriye’nin dediği gibi kötü muamele 232. maddede düzenleniyor, birçok kişi sayılıyor 
burada anne-baba sayılmıyor. Anne-babanın sanki terbiye hakkı yok, bunu aşarsa verilecek 
şeyden söz edilmiyor, ama idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak 
durumunda olan kişilerin sınırı aşmalarını cezalandırıyor. Eğer varsa bu bir çelişki, Medeni 
Kanunla Ceza Kanunu arasında ortaya çıkan bir çelişki.

Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI- Aslında Medeni Kanunun eski halinde anne ve babaya 
tedip hakkı veren bir madde var. Yeni halinde kaldırılmış. Yeni Medeni Kanunda çocuk 
hakları sözleşmesine paralellik sağlanması için kaldırılmış, çünkü anne-babanın artık çocuk 
üzerinde egemenlik hakkından bahsedilmiyor modern hukukta, görev olarak düzenleniyor. 
Anne-babanın çocuğuna ilişkin görevlerinden söz ediliyor. Dolayısıyla Ceza Kanununda 
işverene ve işveren vekiline bu yetkinin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 

Doç. Dr. TÜRKAN YALÇIN SANCAR- O bir çelişki. Anne-babaya vermediğiniz bir 
şeyi onlara veriyorsunuz ve onları cezalandırıyorsunuz. Bu işin niteliğinden mi geliyor 
acaba? Anne-babanın çocuğu terbiye hakkı işin doğasıdır. 

Doç. Dr. MUSTAFA AKSU- Bu terbiye hakkını nasıl anladığımıza da bağlı, içeriği nedir 
bunun? Çocuğu eğitmek, onun gelişimine katkıda bulunmak anlamındaysa böyle bir hak 
tabii ki var, ama terbiye hakkı olarak velayetin kapsamında tabii ki var. Çocuğu dövmek 
anlamında diyorsanız yok tabii ki.

Doç. Dr. TÜRKAN YALÇIN SANCAR- Evet, Türkiye gibi şiddetin bir terbiye biçimi 
olarak algılandığı bir ülke olduğunda herhalde bunun sınırları çok dar olmayacaktır. Terbiye 
ediyorum diye örneğin bodrum gibi karanlık odaya kapatmak, ben çocuğumu terbiye 
ediyorum size ne? Yakılması örneğin çocuğun, ağzına biber sürülmesi. Lafla da söyleriz, 
ama hakikaten çocukların ağzına biber sürüp çocuk hastaneye bir şekilde gittiğinde “ben 
çocuğumu terbiye ettim” diyor. Çocuğun aç bırakılması, azarlanması, aşağılanması hangi 
sınır olacak? Bu hakkı verdiğiniz vakit sınırların da çok iyi çizilmesi lazım.

      Çocuğun kaçırılması ve alıkonulmasıyla ilgili özel bir düzenleme yine 234. maddede 
var, bunların ayrıntılarına girecek vaktimiz yok. Suçu bildirmeme söz konusu olduğunda 
278. madde düzenliyor. Mağdurun 15 yaşını bitirmemiş bir çocuk olması halinde suçu 
bildirmeyen kişinin cezası artırılmakta. Özellikle mağdur şiddete maruz kalmış olan 
çocuklarla karşılaşanlar, bunlar öncelikle tıp, doktorlar, hekimler, sağlık uzmanları, karakollar. 
Bunların bir bildirme yükümlükleri var ve herhalde yine yanlış bir algı var toplumda, 
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ailenin korunmasına dair kanunda sanki şiddet mağduru sadece kadın olduğunda karakola 
gidilecekmiş gibi, oysa aile bireylerinden birinden diğerine yönelik şiddet söz konusuysa 
Ailenin Korunması Kanunu devreye giriyor, gidip bizzat mağdurun şikâyet etmesi de 
gerekmiyor. Duyan, bilen herhangi bir kimse bu şikâyeti yapabilir. Bu kanun bağlamında 
aslında birçok kişi ihbarla görevli hale geliyor, yani mükellef demeyelim, ama ihbar edebilir 
ve çocuklar bakımından örneğin bunun fazlaca uygulandığını zannetmiyorum, daha çok 
kadına yönelik şiddet konusunda uygulama var, ama çocuklar konusunda bu uygulamanın 
çok fazla olduğunu görmüyoruz. 

      Genital muayene çocukları özellikle okullarda çocukları çok fazla mağdur eden bir 
uygulamaydı. Genital muayene kanunun 287. maddesine göre yetkili hâkim ve savcı kararı 
olmaksızın kişiyi genital muayene gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında “şu 
kadardan şu kadara kadar ceza” diyor, aslında çok da düşük cezalar, hemen 3 ay verilebilir, 
bu para cezasına çevrilebilir ve ertelenebilir. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda 
cezaların ve infaz sürecinin de caydırıcı olması gerekiyor. 

            Ceza Kanunu bağlamında söyleyeceklerim bunlar, ama sonuç olarak yine şunu 
görüyoruz: Buradan çıkacağız, şiddetle ilgili bir şeyler konuştuk. Bazılarımız şiddete belki 
yine maruz kalacağız ya da birilerinin şiddet uyguladığını göreceğiz. Bir şekilde belki mağdur 
olacağız, yani hiç bizden uzak değil şiddet, uzaklarda bir yerlerde olmuyor. Genelge çok 
güzel noktaları tespit etmiş ve hakikaten ilgili kurumlarla işbirliğini öneriyor, ama bunun 
hayata geçirilmesi konusunda çok ciddi sorunlar, aksamalar var. Biran evvel bu genelgelerin 
hayata geçmesi lazım. Çünkü biz yasaları yapıyoruz, çocuk hakları sözleşmesini hararetle 
imzalayan devletlerden biriyiz. Aslında birçok sözleşmeyi biz ilk imzalıyoruz, koşa koşa 
imzalıyoruz. İşkencenin önlenmesine ilişkin sözleşme böyledir, ama iş yapmaya geldiği 
vakit “benim iç işim” deyip bırakabiliyoruz. Aile olduğunda “benim iç işim, karımı döverim 
de severim de, çocuğumu döverim de severim de” diyoruz. Bunlara prim verilmemesi lazım 
ve o bilinç dönüşümünün öncelikle ailelerden başlaması lazım. Çok teşekkür ederim.  

Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI- Türkan’a çok teşekkürler. Ben Mustafa Aksu’ya söz 
vermeden önce cinsel tacizle ilgili düzenlemede çocuklar yer almalı mı meselesi konusunda 
bir-iki şey söylemek istiyorum. Belki Türkan da daha sonra düşüncelerini söylemek ister. 
Taciz konusunda ben çok uzun süreler çalıştığım ve hem hukuki boyutuyla hem de diğer 
boyutlarıyla konuyu çalıştığım için taciz sözcüğünün çocuklar için kullanılmaması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü şöyle bir özelliği var; cinsel taciz oluşturan bir olayda eğer yetişkinin 
rızası varsa hukuka aykırılık ortadan kalkıyor. O zaman cinsel tacizden bahsetmiyoruz, iki 
kişi arasındaki flörtleşmeden veya rızaya dayalı bir ilişkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla rıza 
cinsel ilişkide önemli, rızayla beraber hukuka aykırılık kalkabiliyor yetişkinler arasındaki 
ilişkide. Çocuklar için hiçbir zaman rızanın varlığı halinden bahsedemeyeceğimize göre 
bu her halükarda hukuka aykırılık oluşturduğu için istismar sözcüğünün kullanılmasının 
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daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben bunu kitaplarımda da söyledim ve dolayısıyla 
Ceza Kanununda cinsel tacize ilgili düzenlemede çocukların yer almaması gerektiğini 
düşünüyorum. Cinsel taciz dememek gerekiyor, çocuğa yönelik bir davranışta cinsel 
istismar sözcüğü daha doğru. 

Doç. Dr. TÜRKAN YALÇIN SANCAR- Bir kere cinsel taciz aslında literatüre 
baktığımızda cinsel saldırı, ırza geçmeden başlıyor elle sarkıntılık, sarkıntılık tümüyle 
içine alan bir kavram cinsel taciz, ama bizim kanun o terminolojiyi kullanmıyor. Çocuğa 
yönelik cinsel istismardan söz ediyor, ayrıca bir de cinsel tacizden söz ediyor. Bir de 
üstünde cinsel saldırıdan söz ediyor. Çocuk cinsel tacizin mağduru olur mu olmaz mı? 
Şöyle söyleyeyim, o kavramlardan vazgeçelim, sözle sarkıntılık burada düzenlenen, çocuk 
tabii ki sözle sarkıntılığın mağduru olur, ama bunun çocuğa yönelik cinsel istismar altında 
düzenlememiş. Cinsel taciz de çocuk olduğunda ağırlaştırıcı sebep söz konusu değil, o 
zaman suçun basit şekli uygulanacak. Kanun o anlamda bir çelişki taşıyor. Belki yorum 
yoluyla yargıçlar şunu yapabilecektir; çocuğa yönelik cinsel suç söz konusu olduğunda ben 
bunu çocuğun cinsel istismarı olarak anlarım ve tasaddinin içine sokacak o vakit ki, o da 
belirginlik açısından doğur değil, mutlaka ayrı bir düzenleme yapması ya da burada cinsel 
taciz halinde de cezası şu kadar olur diye cinsel istismarın başlığı altında düzenlenmesi 
gerekirdi. Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI- Ben çok teşekkür ederim. Sıra Doç. Dr. Mustafa 
Aksu’da. Mustafa Aksu, konuyu medeni hukuk boyutuyla ele alacak. 

Doç. Dr. MUSTAFA AKSU- 

Küçüklere Yönelik Şiddet ve Medeni Hukuk

           I. Genel olarak sorunlar ve kapsam

Şiddet kavramı1 kendi başına ayrı bir inceleme konusudur. Şiddet birçok yönü bulunan 
bir olgudur2. Sosyal bir olgu olarak öğrenilen bir tutum olduğu söylenebilir3. Mağdur 
açısından bireyin temel yaşam, güvenlik, özgürlük, saygınlık, fiziksel ve duygusal bütünlük 
hakkının ihlali olarak nitelenebilir4. Şiddet, öznesinden hareketle ele alındığında, bireysel 
olabileceği gibi, toplumsal nitelikte; içeriği itibariyle gözlemlendiğinde maddi olabileceği 
gibi, manevi nitelikte de olabilir. Daha somut olarak belirtmek gerekir ise, bizzat maddi 

1  Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin (1. Mart 2008 tarihli RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir, 
RG Sayısı: 26803) 4. Maddesinin e bendinde şiddet, ‘aile bireyinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı 
çekmesiyle sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal 
veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik her türlü davranış’ olarak tanımlanmıştır.

2  Bu konuda bkz. sadece Uçar, Mehmet Ali: Aile içi şiddet ve Aile Koruma Yasası, Ankara 2003 (Yetkin Yayınevi), s 77 vd.; Yapıcı, Mehmet, 
İnsan ve şiddet, in: Üniversite ve Toplum (Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi) Eylül 2006, Cilt 6, sayı 3, s. 1, İnternet erişimi: http://www.
universite.toplum.org.

3  Yapıcı, İnsan ve Şiddet, s. 1
4  Benli, Fatma, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkındaki Görüş ve Öneriler. Aile İçi Şiddeti Önlemede Avusturya 

Modeli, Hukuk Dünyası, 2006/3, s. 11, 13. 
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güç kullanma şeklinde gerçekleşebileceği gibi manevi eziyet etme, acı çektirme şeklinde 
de olabilir. Cinsel şiddet ayrı ve özel bir kategori olarak nitelenebilir. Ayrıca doğrudan ve 
dolaylı şiddet ayrımı yapılabilir. Aile bireylerinden birine yapılan şiddete tanık olan çocuğun 
durumu her halükarda dolaylı şiddet kapsamında değerlendirilmelidir. Bir çok yönü ve 
görünümü olan şiddetin, burada ele alınan konu açısından ancak varlığından hareket 
edilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca mümkün olduğunca geniş bir şiddet kavramından 
hareket etmek gerekmektedir. Burada şiddet olgusuna asıl olarak hukuki sonuçlar açısından 
yaklaşıldığından şu hususun yine de çıkış noktası olarak saptanması elbette yerinde olur: 
Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın, şiddetin bütünüyle ortadan kaldırılması pek mümkün 
gözükmemektedir. Bu nedenle şiddetin zayıflatılması ve etkisinin azaltılması yolunun 
öncelikle aranması uygun bir bakış açısı olacaktır. Elbette asıl çözüm şiddetin temelinde 
yatan gerekçeleri, onu doğurup destekleyen ortam ve çevreyi değiştirmek5 ve böylece 
giderek şiddetin daha az olanak bulduğu bir toplumsal ve bireysel yapıyı oluşturmaktır. 
Bu açıdan bakıldığından esasen doğrudan hukuki gerekçelere dayanmayan, bir diğer 
ifade ile öz olarak hukuki bir problem olmayan şiddetin salt hukuki yollarla ortadan 
kaldırılamayacağı, etkisinin tamamen ortadan kaldırılamayacağı açıktır. Ancak uygun bir 
hukuki yapının sorunların azaltılmasında, önlenmesinde, olumsuz etkilerin azaltılmasında 
önemli bir yerinin bulunduğu rahatlıkla söylenebilir6. Ayrıca hukukun, şiddetin uygun 
ortam bulduğu (ya da bulamadığı) toplumsal yapının (kültürün) bir parçası olduğu ve 
durağan bir özellik göstermeyip, bu yapının değişiminde bir etken olarak rol aldığı da 
unutulmamalıdır. Şu halde hukuk, şu ya da bu derecede şiddet probleminin çözümünün 
bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle hukuki yapının ne olduğu kadar, nasıl olması 
gerektiği de oldukça önem kazanmaktadır. 
5  Bu konuda bkz. ve krş. Yapıcı, İnsan ve Şiddet, s. 2: ‘Sosyal kurumların şiddeti zayıflatması ve etkisiz hale getirebilmesi, şu temel varsayımın 

ele alınması ya da düşünülmesi ile sağlanabilir; ihtiyaçların karşılanma oranı ile şiddet arasında ters bir ilişki vardır. (…)
 Demokratik gelişimlerini tamamlayamamış ya da demokratikleşme sancılarını yaşayan toplumlar, sorunların çözümünde şiddete başvurmayı 

meşrulaştırabilirler. Demokratik tutum, farklılıkları kabullenmeyi (farklılığı fark etme, farklılıkları tanıma, farklılıklara yaşam hakkı vermede 
tutum oluşturma) gerektirir, şiddette başvurulurken kullanılan temel bilinçaltı savunma mekanizmalarından biri de farklılığa karşı duyulan 
hoşgörüsüzlüktür. Bu hoşgörüsüzlüğün şiddete dönüşmesi, kabullenmenin gerçekleşmemesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu kabullenme, sosyal 
kurumların birbirini destekleyen ortak politikaları ile gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir sosyal kurum olarak eğitim kurumu, bireylere fırsat 
eşitliği sağlamaya yönelik bir temaya sahip olmadığında, bunun politikaya yansıması da elbette çeşitlilik şeklinde olmayacaktır. Din kurumu, 
farklı inanışları, düşman olarak gördüğünde evrensel düşünen bireylerin ortaya çıkmasını beklememek gerekir. 

Ne yazık ki şiddet hadi engelleyelim diye söylenerek ortadan kaldırılabilecek bir olgu değildir. Şiddetin oluşması nasıl bir birikim ve süreçse, kaldırılması 
da benzer birikim ve süreci gerektirir. Bu süreçte ise, bireyden topluma, en küçük sosyal gruptan devletin kurumlarına kadar herkese ilgilendiren ve 
yerine getirmesi gereken sorumluklar vardır. İnsanın kendisini sevmesi ile başlaması sanırım uygun bir başlangıç olabilir. Kendini seven ve bağışlayan 
başkalarını da sevip bağışlayabilir.‘

Şiddetin sebepleri hususunda bkz. ayrıca Ünver, Yener: ‘Türkiye’de aile içi şiddetin boyutları, nedenleri ve çözüm önerileri’ in: Suçla mücadele bağlamında 
Türkiye’de aile içi şiddet - Ülke çapında kriminolojik-viktimolojik alan araştırması ve değerlendirmesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuk ve Kriminoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2003 (Beta Yayınevi), s. 29 vd. ve orada atıf yapılan kaynaklar. 

6  Bu kapsamda özel önemi olan ceza hukuku önlemleri ve önerileri açısından bkz. Ünver, a.g.e., s. 47 vd.; Yıldız, Ali Kemal, ‘Aile içi şiddete 
ilişkin ceza muhakemesi ve infaz hukuku sorunları’, in; Suçla mücadele bağlamında Türkiye’de aile içi şiddet - Ülke çapında kriminolojik-
viktimolojik alan araştırması ve değerlendirmesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuk ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 
2003 (Beta Yayınevi), s. 73, 80 vd.; Erman, Barış, ‘Ailenin korunmasına dair kanunun Türk hukukuna etkisi’,in: Suçla mücadele bağlamında 
Türkiye’de aile içi şiddet - Ülke çapında kriminolojik-viktimolojik alan araştırması ve değerlendirmesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuk 
ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2003 (Beta Yayınevi), s. 89, 97-98; Kangal, Zeynel T.; Türk toplumunun aile içi 
şiddete bakış açısı, in: Suçla mücadele bağlamında Türkiye’de aile içi şiddet - Ülke çapında kriminolojik-viktimolojik alan araştırması ve 
değerlendirmesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuk ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2003 (Beta Yayınevi), s. 99, 
102-103; hukukun şiddet problemindeki önemi açısından bkz. ayrıca Benli, Hukuk Dünyası, 2006/3, s. 11, 14: ‘Şiddetin tekrarlanmasının en 
önemli sebeplerinden bir tanesi de yaptırımsız kalmasıdır’.
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Burada şiddetin bütün hukuksal boyutu değil, sadece küçüklere yönelik şiddetin medeni 
hukuk açısından temel sonuçları boyutu ele alınacaktır. Öncelikle var olan hukuki durumun 
saptanmasına yönelik bir çaba söz konusu olacaktır. Ayrıca olması gereken bakış açısı ile 
çeşitli öneri ve eleştiriler de ifade edilecektir. 

II. Medeni hukuk açısından ‘küçük’ kavramı

Öğretide ‘küçük’ kavramından daha sık ‘çocuk’7 kavramına rastlamak mümkündür. 
Hukuk fakültelerinde, ‘Çocuk Hukuku’8 seçimlik bir derstir. Esasen hukuki açıdan çocuk 
kavramı ile küçük kavramı birbiriyle kısmen örtüşürler9. Medeni Hukuk açısından çocuk 
kavramı elbette küçük kavramından daha geniştir. Gerçekten MK yasal mirasçıları 
belirlerken her ne kadar m. 495 I’de altsoydan bahsetmekte ise de, hemen ikinci fıkrada 
‘çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar’ demektedir. Yine üçüncü fıkrada ‘miras bırakandan 
önce ölmüş olan çocukların yerini, her derece halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır’ 
denilmektedir. Aynı şekilde MK m. 497 V, 499 3. bentte de çocuk sözcüğü geçmektedir. 
Bu anılan hükümlerdeki çocuk kavramı küçükleri de kapsayacak şekilde hangi yaşta olursa 
olsun alt soyu ifade eder. 

Çocuk Koruma Kanununun10 üçüncü maddesinin ilk fıkrasında çocuk, daha erken yaşta 
ergin olsa bile, on sekiz yaşının doldurmuş kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.  

Küçük kavramının kural olarak henüz ergin olmamış çocuk ile bir tutulması mümkündür. 
Bu açıdan küçük, çocuk kümesinin bir alt kümesi gibidir. Ne var ki, fiil ehliyetinin 
kazanılmasının bir koşulu olan erginliğin saptanmasında tek bir ölçüt (olağan erginlik 
ölçütü olan on sekiz yaşın tamamlanması) geçerli değildir. Evlenme ile ya da yargı kararı ile 
olağanüstü erginliğin kazanılması mümkündür11. Bu açıdan bu şekilde ergin olmuş kişilerin 
kural olarak artık küçük sayılmaması gerekir. Ancak bu bağlamda şu hususun altının 
özellikle çizilmesi de yerinde olur: Bazı ehliyetlere sahip olabilmek için yine de bir yaş 
sınırının aşılması gerekir (bkz. MK m 124 I ve II–evlenme yaşı). Bu da yasal açıdan esasen 
içeriksel (yani sadece biçimsel değil) bir yaklaşımın kabul edildiğinin bir işareti olarak 
değerlendirilebilir. Bu nedenle küçüklere yönelik şiddet bağlamında küçükleri koruyucu 
önlemlerin kapsamına olağan erginlik yaşını tamamlamamış her kişinin alınması uygun 
bir yaklaşım olabilir. Bir diğer ifade ile küçüklere yönelik şiddeti önleme, buna koruyucu 
hukuki sonuçlar bağlama gibi amaçlarla konulmuş olan normlar amaçsal açıdan somut 
duruma uygun düştükleri oranda olağan erginlik yaşını tamamlamamış herkesi kapsamalıdır. 
7  Bkz. sadece İnan, Ali Naim, Çocuk Hukuku, İstanbul 1968; Serozan, Rona, Çocuk Hukuku, İstanbul 2005.Topaloğlu, THD, Ağustos 2007, 

s. 71 vd.; Ballar, Çocuk Hakları, İstanbul 1998 genel olarak ve özellikle s. 13 vd. Ballar orada çocuk kavramını birçok açıdan ve eleştirel ele 
almaktadır. 

8  Bu konuda bkz. sadece İnan, Ali Naim, Çocuk Hukuku, İstanbul 1968; Serozan, Rona, Çocuk Hukuku, İstanbul 2005.
9  Bu iki kavram gündelik dilde genellikle örtüşür şekilde kullanılmaktadırlar. Evlat hem küçük hem de büyük, yetişkin çocukları ifade eder. Tek 

başına çocuk genellikle küçük yaştaki evlatları dile getirir.  
10  5395 sayılı bu Kanun, 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilmiş ve 17.7.2007 tarihinde 25876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
11  Bu konuda bkz. sadece Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan, Türk Özel Hukuku, Cilt II Kişiler Hukuku, gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 8. bası, 

İstanbul 2006, s. 51 vd.; Hatemi, Hüseyin, Gerçek Kişiler Hukuku (Kısa Ders Kitabı), İstanbul 2005, s. 21-22.
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Kısacası bu normların konuluş amacından hareket edilmelidir. Gerçekten istisnai yollarla 
erginlik kazanmış olan kişi aynı derecede korunmaya muhtaç konumda ise ve korumayı 
gerektiren norm esasen maddi bir ölçütten hareket etmekte ise, bu normun amacından 
hareketle küçük kavramını saptamak uygun olur12. Kaldı ki, Çocuk Koruma Kanunu`nun 
çocuk tanımı da bu şekilde bir yaklaşımı yerinde olarak açıkça kabul etmiştir (m. 3 I). Ayrıca 
aynı maddedeki korunmaya muhtaç çocuk13 tanımında, 2822 sayılı Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu`nun 3. maddesindeki tanımda ve yine 2253 sayılı 
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun`un 
‘korunmaya muhtaç küçükler hakkında tedbirler uygulanması’ başlıklı 14. maddesinde bu 
şekilde salt içeriksel (maddi) bir yaklaşım görülmektedir. Esasen bu şekilde bir yaklaşım 
Türk hukukunda geçerli olan uluslararası sözleşmelerdeki çocuk tanımı ve anlayışının da 
bir gereğidir14. 

III. Aile içi şiddet ve aile dışı şiddet ayrımı

Hukuki sonuçlarının farklılığı itibariyle aile içinden veya aile dışından gelen şiddet 
ayrımının yapılması uygun olur. Küçükler aile içi şiddet ve istismarın önde gelen 
gruplarındandır15 . Aile içi şiddet, genellikle kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yöneliktir. 
Ayrıca aile içi şiddetin açığa çıkması, saptanması daha zor gözükmektedir. Bu nedenle daha 
sıkı bir denetim ve yaptırım sistemi somut durumun özelliklerine göre zorunlu olabilir. 
Anneyi ve çocukları korumakla yükümlü olan16 Devlet (Anayasa m. 41) 17,  muhtemelen 
aile içi şiddetin yaygınlığı ve genellikle gizli kalışının da etkisiyle, genel düzenlemeler 
yanında ayrıca özel düzenlemeler yapmıştır18. Burada ele alınan sorun açısından akla 
12  Bkz. ve krş. Serozan, a.g.e., s. 11: ‘Her yasa kuralı bu açıdan sözüne ve özüne uygun biçimde, izlediği amaç doğrultusunda okunup 

değerlendirilmelidir. Açıkcası, belirli bir ilişkide yasal veya yargısal erginliğin mi yoksa belirli bir yaşa ulaşmanın mı belirleyici olduğu, o 
ilişkiyi düzenleyen kuralın söyleminden ve amacından çıkarılır’. 

13  Aslında korunmaya muhtaç çocuk olamayacağı gerçeğinden hareketle bu kavrama eleştirel yaklaşan ve bunun yerine ‘korunmasız çocuklar’ 
denilmesinin daha doğru olacağını haklı olarak belirten görüşü için bkz. Baktır, Selma, Aile Mahkemeleri, Ankara 2003, 160 dipnot 231.

14  Bu konuda bkz. Balo, Yusuf Solmaz, Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, Ankara 2005, s. 154-160 ve özellikle 
orada s. 154-159 dipnot 5 ve 6’da anılan Yargıtay 7. CD’nin 1.2.2005 tarih ve E. 2004/28447, K. 2005/111 sayılı kararı ile farkı yöndeki 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı; Boran, a.g.m., s. 27, 28.

15  Bu konuda bkz. sadece Sokullu-Akıncı, Füsun, Kriminoloji ve viktimoloji bağlamında aile içi şiddete genel bir bakış, in: Suçla mücadele 
bağlamında Türkiye’de aile içi şiddet - Ülke çapında kriminolojik-viktimolojik alan araştırması ve değerlendirmesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Ceza 
Hukuk ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2003 (Beta Yayınevi), s. 9 : ‘Mağduriyetlerinin önde gelen nedeni çaresiz 
ve savunmasızlıklarından kaynaklanmakta, anne ve babalarına olan bağımlılıkları onların bu tür bir yaşam biçimini kabullenmelerine yol 
açmaktadır. (…) Çocuk istismarı çeşitli şekillerde olabilir: Bedensel, cinsel, duygusal, kimyasal suiistimal ya da beslenmede, tıbbi bakımdan 
ya da genel olarak ihmale uğrama.’; Bu konuda bkz. ayrıca Ünver, a.g.e., s.  22 vd., 33; Uçar, s. 95 vd., 99: ‘Hatta çocuklara uygulanan şiddet 
kocanın karısına karşı şiddetinden daha yaygındır’; sokak çocukları açısından bkz. Ballar, s. 292 vd., yazar s. 297’de Prof. Dr. Esin Konanç ve 
arkadaşlarınca İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokak ve okul olmak üzere iki alanda yürütülmekte olan başka bir araştırmanın ön bulgularını 
anmaktadır. Bunlardan bir iki hususu buraya anmakta yarar var: ‘Çocukların içinde bulunduğu aile ortamının çoğunlukla onların psikolojik 
gelişmelerine elverişli olmadığı, aile içinde sık sık kavga olduğu, aile bireylerinin birbirine karşı şiddet kullandığı. Çocukların büyük bir 
bölümünün fiziksel ceza ile cezalandırıldıkları ve kendilerine fena muamele edildiği. Aile içinde kavga olmasına, şiddet kullanılmasına ve 
fiziksel ceza uygulanmasına karşın, çocukların büyük bir bölümünün ana babalarının kendilerini sevdiklerine inandıkları…’ 

16  Bu konuda bkz. sadece Benli, Hukuk Dünyası, 2006/3, s. 11 vd.
17  Anayasa m. 41: ‘(Değişik: 3.10.2001-4709/17 m.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri 

alır, teşkilâtı kurar‘.
18  Türkiye’nin onayladığı, böylece iç hukukta uygulanabilir konumdaki ve özellikle çocukların korunmasına ilişkin anlaşma ve sözleşmeler 

ayrı bir inceleme konusu olacak nitelikte olduklarından burada ayrıca belirtilmemiştir. Gerçekten Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi,  Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek 
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gelen genel düzenleme, Medeni Kanun`daki çocuğun korunmasına dair hükümlerdir 
(m. 346-351). Özel düzenleme olarak akla ilk gelen ise 4320 sayılı 14 Ocak 1998 tarihli 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun`dur19. Ayrıca Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair 4787 sayılı Kanun`da20 da aile içi şiddet halinde uygulanabilecek 
hükümler bulunmaktadır. Bunlar yanında özellikle Çocuk Koruma Kanunu`nun 
hükümleri de burada anılabilir. Bu kanunun özellikle 5. maddesi ile 7 ve 13. maddeleri 
koruyucu ve destekleyici tedbirleri ve bunların alınması hususlarını düzenlemektedirler. 
Ancak bu düzenlemeler daha çok ceza hukuku açısından soruna yaklaştıklarından bunlar 
burada ayrıca incelenmeyecektir21. Ayrıca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu`ndaki bu alana ilişkin hükümlerine de değinilmeyecektir. 

Aile dışında gerçekleştirilen küçüklere yönelik şiddetin medeni hukuka dair temel 
hukuki sonuçları bazı farklılıklar gösterebilecektir. Ancak yukarıda belirtilen düzenlemeler 
yanında bu alana ilişkin ayrıca bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Daha doğrusu bu 
alana ilişkin düzenlemeler bu şekilde bir ayrımı esas almamaktadırlar. Elbette çocukları 
genel olarak korumaya yönelik birtakım özel düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca Medeni 
Kanun’daki çocuğu koruyucu hükümler elbette aile içinden ya da dışından gelen her türlü 
şiddet durumunda uygulanabilecektir. Bunun yanında bu gibi şiddet eylemleri (ister 
aile içi ister aile dışından olsun), BK açısından haksız fiil hükümlerinin uygulanmasını 
gerektirebilecekleri gibi, MK açısından kişilik hakkının korunmasına dair önlemleri de 
gündeme getirebilirler. Ancak gerek Medeni Kanun`da gerekse Borçlar Kanunu`nda 
öngörülmüş ve kural olarak herkes için geçerli olabilecek hukuki sonuçlar, özel nitelikte 
değildirler. Bu nedenle bu gibi hukuki sonuçlara, bunlar esasen temel nitelikte olsalar da 
burada değinilmeyecektir. 

IV. Aile içi şiddetin medeni hukuk açısından temel sonuçları

Aile içi şiddetin medeni hukuk açısından temel sonuçları açısından birtakım ayrımlar 
yapılabilir. İlk olarak şiddeti doğrudan gerçekleştiren kişi, maruz kalan küçük ve nihayet 
şiddeti önleyemeyen kişi (özellikle anne ya da baba) açısından hukuki sonuçlar ayrımı 
yapılabilir. Ayrıca şiddetin gerçekleşmesini önlemeye yönelik hazırlık ve koruma tedbirleri 

Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokolü vb. sözleşmeler çocukları koruyucu bir takım temel ilke ve 
düzenlemeler getirmektedirler. Bu gibi temel hak ve özgürlüklere dair sözleşme hükümlerinin iç hukukun bir parçasını oluşturduğu ve bu 
açıdan hukuken dikkate alınmalarının zorunlu olduğu açıktır [Anayasa m. 90 sonuncu fıkra: ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-
5170/7 m.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır]. Bu sözleşmelerin getirdiği temel 
ilkelerin önemini burada sadece belirtmekle yetiniyorum. (Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere bütün bu 
uluslararası sözleşmeler diğer bazı temel ilkeler yanında özellikle çocuk yararının gözetilmesini esas almaktadırlar, bu konuda bkz. sadece 
Serozan, a.g.e., s. 45 vd., özellikle s. 51 vd., 162; Balo, a.g.e., s. 49 vd., 154 vd., 160 vd.;  Boran, Bedia, Hukukun çocuğa yaklaşımındaki kırmızı 
çizgiler, Toplum ve Hukuk, 2007, sayı 12, s. 27 vd.). Bu sözleşmeler ve bunların içerdiği temel ilkeler ayrıca ve başlı başına incelenmeyi 
gerektirir temel bir öneme sahip olduklarından burada ayrıca ele alınmamışlardır. 

19  RG Sayısı: 23233, tarih: 17 Ocak 1998, en son 5636 sayı ve 26.4.2007 tarihli kanun ile değiştirildi.
20  Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Nr. 4787, kabul tarihi: 9.1.2003, RG Tarihi: 18.1.2003, RG 

Sayısı: 24997.
21  Bu konuda bkz. Balo, a.g.e., s. 151 vd., özellikle, s. 171 vd., 183 vd., 233 vd.
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ile şiddetin gerçekleşmesinden sonra alınması gereken önlemler şeklinde sistematik bir 
ayrım yapılabilir. Nihayet bizzat hukuki sonuçları düzenleyen kanunlar açısından bir ayrım 
yapılabilir: MK’den kaynaklanan hukuki sonuçlar (önlemler), Aile Koruma Kanunu`ndan 
kaynaklananlar,  Aile Mahkemeleri Kanunu’ndan kaynaklanan hukuki sonuçlar (önlemler) 
tarzında. Ancak salt kanun bazında bir yaklaşımın içeriksel-sistematik bir bakış açısıyla 
tamamlanması daha uygun olacaktır. Bu nedenle aşağıda asıl olarak kanun temelinde 
olmakla birlikte diğer içeriksel ayrımları da kapsayan bir yaklaşımla şiddetin temel hukuki 
sonuçları ele alınacaktır.

V. Medeni Kanun açısından aile içi şiddetin hukuki sonuçları

1. Şiddet mağduru küçüğün korunması açısından alınabilecek önlemler

1. 1. Genel olarak bu alanda geçerli ilkeler ve kişisel uygulama alanı

Medeni Kanun`da düzenlenen çocuğu koruyucu hükümlerde olduğu gibi, genel 
olarak çocuğu koruyucu bütün hükümler açısından geçerli olması gereken birtakım 
ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler kısmen ya da tamamen uluslar arası sözleşmelere 
dayandırılabilirler.   

1.1.1. Çocuk yararı ilkesi

Bu ilkelerden ilki ve tartışmasız kabul edileni, çocuk yararı ilkesidir. Bu ilke şu 
anlama gelir: Çocuk yararı, hukuki pozisyonların ve yararların çatışmasında öncelikle 
dikkate alınmalıdır. Bu ilke uygulanacak kuralların yorumunda da temel bir dayanak 
noktası teşkil etmelidir. Çocuk yararının öncelikle dikkate alınmasının, anne ve babanın 
yükümlülüklerinden bağımsız bir anlamı vardır. Bir diğer ifade ile anne ve babanın 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden ya da getiremediğinden bağımsız olarak 
çocuk yararı gerektiriyor ise elzem olan önlemler alınmalıdır. Alınacak önlemlerin amacı, 
anne ve babayı cezalandırmak değil, çocuğun çıkarlarını korumaktadır. 1.1.2. Orantılılık 
ilkesi ( Verhältnismäßigkeitsprinzip).

            Bu alanda geçerli olan diğer bir ilke orantılılık ilkesidir22. Alman Medeni Kanununda 
bu ilke § 1666a’nın başlığında (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher 
Hilfen) açık bir şekilde anılmaktadır. Bu ilke alınacak önlemi, bu önlemin getirdiği 
kısıtlamadan etkilenebilecek hukuki pozisyon ile (ilgili özgürlük ile) bir ilişkiye tabi 
tutarak bunu bir tür orantılılık, ölçülülük denetiminden geçirmektedir. Bu şekilde alınacak 
önlemin (aracın) varılmak istenilen amaca uygun olması, o amacı gerçekleştirebilir nitelikte 
olması (der Grundsatz der Geeignetheit) gerekir. Ayrıca seçilen bu aracın (tedbirin) birden 
22  Bu konuda bkz. Tuor, Peter / Schneyder, Bernhard / Schmid, Jörg / Rumo-Jungo, Alexandra, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, Zürich, Basel, 

Genf 2002 (Schultess), § 42 I b., s. 445-446; ölçülülük ilkesinin velayet ilişkisi açısından uygulanması hususunda bkz. sadece Serozan, s. 263 
vd.; genel olarak orantılılık ilkesi ve bunun bireysel iş hukukunda işverenin işçiyi işten çıkarması bağlamındaki anlamı konusunda ayrıntılı 
bilgiler için bkz. Alp, Mustafa, Die Berücksichtigung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit im Rahmen des Kündigungsschutzes, 
Tübingen 1998, s. 107 vd., 112 vd., ve orada anılan kaynaklar.
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çok aynı etkideki araç arasından en uygun olanını –mesela çocuk özgürlüğü ile bir ilişki 
söz konusu ise çocuğun özgürlüğünü en az sınırlayanı- teşkil etmesi (der Grundsatz der 
Erforderlichkeit) de gerekir. Bu denetim orantılılık ilkesinin ikinci aşamasını oluşturur. Son 
olarak bu önlemle (araçla) varılmak istenilen sonuç ile küçüğün (ya da genel olarak hakları 
kısıtlanan kişinin) haklarındaki sınırlamanın orantısız bir ilişki içerisinde bulunmaması 
(Angemessenheit, der Grundsatz der Verhältnismäsigkeit im engeren Sinne) gerekir23.

1.1.3. İkincillik (aşamasal yetkililik) ilkesi (Subsidiaritätsprinzip)

Genel olarak bir organizasyon ilkesi, toplum teorisinin unsuru vb. şeklinde anlaşılabilen24 
bu ilke ile farklı bağlamlarda karşılaşmak mümkündür: Örneğin Maastricht Anlaşması 
ile Avrupa Topluluğu Sözleşmesine eklenmiştir (m. 3b), buna paralel şekilde Alman 
Anayasasının 23. maddesinin ilk fıkrasında yerini almıştır. Bu ilkenin özü kısaca şudur: 
Çeşitli görünümlerden oluşan toplumsal yapıda belirli bir sorunun çözülmesinde o soruna 
en yakın, o sorundan en doğrudan etkilenebilecek kişi, grup ya da organizasyonun yetkili 
olması (işlevsel açıdan daha yakın olanın yetkili olması), daha üste (uzakta) bulunanın 
ise ancak (gerektiğinde) daha sonra yetkili olabilmesi25. İsviçre aile hukukunda ikincillik 
(yakınsal ve aşamasal yetkililik) ilkesi (das Subsidiaritätsprinzip) burada ele alınan sorunlar 
açısından kabul edilmektedir26. Buna göre anne ve babanın sorunların çözülmesinde 
öncelikle yetkili olması, bunların başarısızlığında, yardımına başvurdukları ya da başvurulan 
kurumun  ( Jugendhilfe) önceliği, ancak bunların başarısızlığı durumunda bir nevi daha 
üstte bulunan kurumun işin içine girmesi gerekmektedir. Bu ilke bir tür yükümlülükler 
düzen ya da hiyerarşisini varsaymaktadır. Soruna en yakın olanın yetkili olması esası burada 
ele alınan konu açısından esasen çocuk yararı ilkesi ile büyük ölçüde uyuşabilir de. Ancak 
doğrudan en yakın yetkili olanın şiddet uygulayan vb. konumda olması halinde, onun bu 
hiyerarşik yapıda atlanması gerektiği açıktır27. Zaten içeriksel olarak bu iki ilke farklı anlam 
ve kapsamlara sahiptirler.

1.1.4. Tamamlama ilkesi (Komplementarität)

Tamamlama ilkesi esas olarak, devletin alacağı önlemler ile anne babanın açıklarını 
tamamlanması ve kapatmasını ifade eder. Bu açıdan esasen yukarıda belirtilen ikincillik 
(aşamasal yetkililik) ilkesini tamamlayan bir konumdadır. Tamamlama ilkesi aynı zamanda 
asıl olarak anne ve babanın yetkili olmasından hareket etmektedir. Bu nedenle devletin 
müdahalesi her ihlalde gündeme gelmeyebilir. Daha doğrusu sadece tamamlayıcı şekilde 
23  Bu aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Alp, a.g.e., s. 112-116.
24  Bkz. sadece Kowlowski, Peter: Subsidiarität als Prinzip der Koordination der Gesellschaft, in: Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit. Zur 

Reichweite eines Prinzips in Deutschland und Europa, Hrsg. K. W. Nörr und Th. Oppermann, Tübingen, 1979, s. 39-40; Nörr, Knut Wolfgang: 
Subsidiarität, privatrechtstheoretisch betrachtet, in: Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit. Zur Reichweite eines Prinzips in Deutschland und 
Europa, hrsg. K. W. Nörr und Th. Oppermann, Tübingen, 1997, S. 239. 241; Aksu, Mustafa, Die Regelungsbefugnis der Betriebsparteien 
durch Betriebsvereinbarungen, Rechtliche Grundlage und Reichweite, Baden Baden 2000, s 78 vd. ile orada anılan diğer kaynaklar.

25  Bu konuda Aksu, a.g.e., s. 79 ve orada anılan kaynaklar.
26  Bu konuda bkz. Tuor/Schnyder/Rumo-Jungo, § 42 I b., s. 445 ve orada anılan kaynaklar.
27  Genel olarak bu temel organizasyon ilkesine yönelik eleştiriler hususunda bkz. Aksu, a.g.e., s. 80 vd. ile orada anılan kaynaklar.
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müdahale esas olduğundan ve asıl yetkili anne ve baba görüldüğünden, ana babanın 
yetkilerini ideal şekilde kullanması ile devletin müdahalesi arasında yelpaze oldukça 
geniştir. Bir diğer ifade ile bir alandan diğerine hemen geçilmez. Bu açıdan ana ve babanın 
bu alandaki muhtemel zayıflıkları bir nevi sineye çekilir: Mesela anne babanın çocuk 
üzerindeki velayet hakkının kendileri tarafından her ihlali çocuk çıkarının ihlali anlamına 
gelmez ve böylece her ihlal devlet müdahalesini gerektirmez28. 

Medeni Kanun’un çocuğu koruma önlemlerini genel olarak düzenleyen 346. madde 
hükmü tamamlama ilkesinin yasal temelde bir ifadesi olarak anlaşılabilir29.

1.1.5. Koruma önlemlerinin aile içinden ya da dışından gelen bütün tehlikelerde 
ve bütün küçükler açısından geçerli olması

Çocuğu koruyucu önlemler ister aile içinden, ister dışından gelen tehlikeler de söz 
konusu olsun, kural olarak bunların hepsinde uygulanabilir niteliktedirler. Ayrıca aile 
içerisinde yaşayan ve yaşamayan bütün küçükler açısından koruyucu önlemler kural olarak 
uygulanabilir niteliktedirler. 

1.1.6. Bir kuruma bırakılmış çocuklar için daha sıkı bir denetim öngörülmesi

Bir kuruma bırakılan küçükler açısından daha sıkı bir denetim öngörülmesi birçok 
gerekçeye dayandırılabilir. Özellikle vesayete ilişkin denetim mekanizmaları işin içine 
girebileceğinden, burada velayet altındaki çocuklara oranla kural olarak daha sıkı bir rejim 
söz konusu olacaktır. 

1.1.7. Uygulanabilecek önlemler açısından sınırlı sayı ilkesinin geçerli olmaması 
ve hâkimin somut olayın özelliklerine göre uygulanacak tedbire takdiren karar 
vermesi 

Alınabilecek koruma tedbirlerinin duruma göre birtakım kısıtlamalar getirmesi 
nedeniyle ayrıntılı olarak belirtilmesi uygun olabilir. Ne var ki, burada çocuk yararının öne 
çıkması nedeni ile ve somut olayın özelliklerini en iyi şekilde dikkate alabilme imkânının 
yaratılması açısından sınırlı sayı ilkesinin geçerli olmaması daha uygun gözükmektedir. 
Böylece hâkim, somut olayın özelliklerini dikkate alarak küçüğün korunması açısından en 
uygun tedbiri takdiren belirleyebilir. Medeni Kanunun hâkimin ‘çocuğun korunması için 
uygun önlemleri’ alacağını belirten 346. maddesi, örnek nitelikte bir önlem saymayarak bu 
alanda asıl olarak hâkimin takdir yetkisinin geçerli olduğunu ifade etmektedir. 

28  Bu konuda bkz. Tuor/Schnyder/Rumo-Jungo, § 42 I b., s. 445.
29  Alman Medeni Kanununun 1666a paragrafı da bu kapsamda bir hüküm olarak değerlendirilebilir. Bu maddeye göre, çocukların anne ve 

babadan ayrılmasını (alınmasını) gerektiren önlemler ancak diğer kamusal yardım yolları ile sorun halledilemediğinde başvurulabilir. 
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1.2. Alınabilecek önlemler: 

1.2.1. Önlem alınmasının koşulları

a) Çocuğun menfaati ve gelişmesinin tehlikeye düşmüş olması

Küçüğe şiddet uygulanması halinde alınabilecek önlemlerin koşulları incelenirken hemen 
şu hususun belirtilmesinde yarar var: Burada şiddetin varlığı zaten varsayıldığından, daha 
doğrusu şiddetin gerçekleşmesi halindeki temel hukuki sorunlar incelendiğinden, şiddetin 
varlığının ya da tehlikesinin saptanması ayrıca koşul olarak ele alınmamıştır. Bu önlemlerin 
alınabilmesi için ilk şart çocuğun menfaati ve gelişmesinin tehlikeye düşmüş olmasıdır. 
Burada tehlikenin gerçekleşmesi yeterli olup, bir zararın doğması da gerekmez. ‘Tehlike 
yeterlidir, zarar mümkün olduğunca daha gerçekleşmemiş olmalıdır’30. Bu tehlikenin 
kaynağı önemli değildir. Bu doğrudan anne ve /veya babanın çocuk üzerindeki haklarını 
kötüye kullanmalarına, herhangi bir şekilde kusurlu ya da kusursuz yeteneksizliklerine 
dayanabileceği gibi, üçüncü kişilerin davranışlarına da dayanabilir. Ayrıca tehlikenin 
derecesi ile alınacak önlem arasında bir doğru orantı olması gerekir. Daha ağır önemdeki 
tehlikelerde bu tehlike ile orantısız ve buna uymayan önlemlerin alınmasının uygun 
olmayacağı açıktır.   

b) Anne babanın duruma çare bulmaması ya da bulamayacak konumda olmaları

Diğer koşul, anne ve babanın duruma çare bulmaması ya da bulamaz konumda 
olmasıdır. Anne ve babanın yükümlülüklerine bilinçli şekilde aykırı davranmaları gerekli 
değildir, bu şekilde bir koşul anlamlı da değildir. Önemli olan objektif olarak bu durumun 
saptanmasıdır31. Çocuk yararının önceliği bunu gerektirir ve buna uygun olarak alınacak 
önlemlerde anne ve babanın cezalandırılması gibi bir amaç zaten güdülmez. Bu durum, 
Alman Medeni Kanunu’nun 1666. paragrafında dolaylı olarak ifade edilmiştir. Buna göre, 
çocuğun vücutsal, ruhsal ve manevi durumunun tehlikeye düşmesi, anne ve babanın 
kusursuz başarısızlığına da dayanabilir ve bu durum aile mahkemesinin gerekli önlemleri 
almasına bir engel teşkil etmez.  

1.2.2. Neler uygun önlem olabilir?

Hâkimin hangi önlemleri alacağı kanunda açıkça sayılarak belirtilmemiştir. Bunu somut 
olayın özelliklerine göre ve özellikle çocuk yararı ilkesinin ışığında hâkimin belirlemesi 
gerekir. 

a) Hâkimin anne ve babaya, çocuk bir bakıcı aileye bırakılmış ise bu aileye ve 

30  Tuor/Schnyder/Rumo-Jungo, § 42 I b., s. 447 ve orada dipnot 14 anılan eser: Biderbost, Yvo, Die Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 ZGB), 
Dissertation Freiburg 1996, s. 157.

31  Ana ve babanın kusurunun gerekmediği hususunda bkz. Akıntürk, Turgut, Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile 
Hukuku, II. Cilt, yenilenmiş 10 bası, İstanbul 2006, s. 450; Yetik, Nurten, Açıklamalı-içtihatlı nüfus velayet vesayet nafaka, Ankara 2007, s. 
133.
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duruma göre çocuğa birtakım talimatlar vermesi, bunları uyarması ve bu çerçevede 
belirli bir kişi ya da kuruma bilgi verilmesi ile bunun denetimine imkân tanınması

İsviçre Medeni Kanunun 307. maddesi, (bu madde MK 346’ya oldukça paraleldir), 
Türk hukukundaki düzenlemeden farklı olarak örnek nitelikte bazı önlemleri belirtmiştir. 
Buna göre (3. fıkra)32, hâkim (Vormundschaftsbehörde), anne babaya, çocuğa bakmakla 
yükümlü koruyucu aileye (Pflegeeltern) veya çocuğa, terbiye, eğitim veya öğrenim 
açısından bazı talimatlar verebilir ve kendisine bilgi verilmesi gereken ve denetim yetkisi 
olan (aile içi ilişkileri gözlemlemeye yetkili kılınan) bir kişi ya da kurum atayabilir. 

Bu şekilde bir önlemin Türk hukukunda da uygulanabilmesine bir engel 
bulunmamaktadır33. Hâkim, somut olay açısından bunu gerekli ve yararlı görüyor ise bu 
yönde bir karar verebilir. 

b) Çocuğa bir tür kayyım (daha doğrusu anne baba için bir eğitim yardımcısı ya da 
danışman) atanması 

Çocuğun başka bir anne ve babanın (bakıcı ailenin) yanına yerleştirilmesi ya da bir 
kuruma yerleştirilmesi gibi önlemlerden önce, mümkün olduğunca velayet hakkını 
koruyan ve anne ve baba ile birlikte bir yaşam düzeninin devamını sağlayan önlemleri 
almak daha uygun olabilir. Bu nedenle hâkim anne babaya yardımcı olmak üzere bir tür 
kayyım, danışman, eğitim yardımcısı atayabilir34. Bu konuda İMK m. 308 şu şekildedir: 
‘Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Vormundschaftsbehörde dem Kind einen 
Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt’.

Hâkim, bu şekilde bir yardımın anne babanın durumunu düzeltmesine ve çocuğun 
çıkarlarının korunmasına katkıda bulunacağına kanaat getirdiği durumlarda bu yola 
başvurabilir. Ayrıca bu tür önlemlerin söz konusu olabilmesi için daha hafif nitelikteki 
önlemler yetersiz kalmalıdır. Önce daha hafif nitelikteki önlemlere başvurmak, hem 
amaçsal olarak hem de orantılılık ilkesi açısından daha uygun olacaktır. 

Bu şekilde atanacak kayyımın yetkilerinin somut olayın özeliklerine göre hâkim 
tarafından belirlenmesi uygun olur. Bunu belirlerken çocuğun ve anne babanın yardıma 
muhtaç konumlarının dikkate alınması gerektiği açıktır. Duruma göre kayyıma anne 
babanın sahip olduğu velayet yetkisinin içeriğini bir nevi daraltan (boşaltan) yetkiler 
tanınabilir. Türk hukuku açısından bu şekilde bir kayyım atanmasına karşı belki birtakım 
itirazlar yükselebilir. Özellikle kanunun burada açıkça belirterek yetki vermemiş olması 
nedeniyle velayet yetkisinin kısıtlanması sonucu açısından itiraz edilebilir. Ayrıca kayyım 

32  İsviçre Medeni Kanunu m. 307 III: ‘Sie (die Vormundschaftsbehörde) kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind 
ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, 
der Einblick und Auskunft zu geben ist’.

33  Bkz. sadece Akıntürk, a.g.e., s. 449.
34  İsviçre hukukunda bu yöndeki uygulama için bkz. Tuor/Schnyder/Rumo-Jungo, § 42, s. 449-450.
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genel sistem açısından bakıldığında ancak yasada belirtilen durumlarda atanmaktadır35. 

Bu tür akla gelebilecek itirazlara rağmen bu yöndeki önlemlerin Türk hukukunda da 
uygulanabilmesi gerekir36. Özellikle hâkimin velayeti kaldırmaya yetkili olduğu durumlarda 
bunun yerine daha hafif sayılabilecek, ama amaç açısından (çocuğun korunması ile ana ve 
babanın çıkarlarının da mümkün olduğunca dikkate alınabilmesi) açısından bakıldığında 
daha uygun nitelikteki önlemleri evleviyetle alabilmesi gerekir. Ayrıca kanunun, hâkime 
durumun gerektirdiği uygun önlemleri alma görevini yüklemiş olması, hâkime seçilecek 
önlemlerin türü açısından geniş bir takdir yetkisi bırakmaktadır.

c) Çocuğun anne babadan alınarak (Aufhebung der elterlichen Obhut) bir aile 
yanına ya da kuruma yerleştirilmesi (Fremdplatzierung von Kindern)

MK 347. maddesi hâkimin çocuğun korunması açısından alabileceği önlemlerden 
birini düzenlemektedir. Bu madde şu şekildedir: ‘Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi 
tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve 
babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir. / Çocuğun aile içinde 
kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve 
durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi 
üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir.  / Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu 
önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır. / Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır‘.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere hâkim, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesinin 
tehlikede bulunduğu ya da çocuğun manen terk edilmiş olduğu durumlarda onu ana ve 
babadan alarak bir aile yanına yerleştirebilir. Ana ve babanın ‘çocuğun fikren ve bedenen 
gelişmesi için gerekli özeni’ göstermemesine, ana babanın çocuğu hasta olduğu halde tedavi 
ettirmemesi, dilenciliğe, hırsızlığa, fuhuş vb’ne teşvik etmesi, uyuşturucu dağıtım aracı 
olarak kullanması37 örnek olarak gösterilebilir38. Bu önlem seçeneğini çocuğun bir bakıcı 
aileye bırakılmış olduğu durumlarda da kabul etmek gerekir. Yani bakıcı ailede de çocuk 
açısından bu yönde tehlikeler var ise hâkim, başka bir bakıcı aileye çocuğu yerleştirebileceği 
gibi onu bir kuruma da yerleştirebilir. 

Bu önlemde çocuk üzerindeki velayet hakkı anne ve babadan alınmış değildir. Ancak 
artık çocuğun ikametgâhı ve kaldığı yer değişmiştir. Çocuğun yerleştirilebileceği yerleri 
yukarıda belirtilenlerle sınırlamak da doğru olmayabilir. Somut olayın özelliğine ve elbette 
imkânlara göre çocuk mesela bir eve de (kendi başına yaşayabileceği) yerleştirilebilir. Bu 
seçenek erginliğe yakın çocuklarda düşünülebilecek bir yol olabilir39. 

35  Bu konuda bkz. sadece Akıntürk, a.g.e., s. 511.
36  Bkz. Serozan, a.g.e., s. 292.
37  Yetik, a.g.e., s. 130.
38  Akıntürk, a.g.e., s. 450.
39  Tuor/Schnyder/Rumo-Jungo, § 42, III c, s. 452 orada dipnot 40 anılan eser (Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen 

Verwandtschaftsrechts, 5. Auflage Bern 1999, Nr.27.41).
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Çocuğun bir başka ailenin yanına ya da kuruma yerleştirilmesi önlemi, çocuk ile anne 
baba arasındaki ilişkinin bozulduğu (hangi nedenlerle olursa olsun), artık bu durumun 
ailenin huzurunu onlardan katlanmalarını beklenemeyecek şekilde bozulduğu ve durumun 
gereklerine göre başka çare de kalmadığı durumlarda da söz konusu olabilir (MK m. 347 
II). Bu halde hâkim, anne, baba veya çocuğun istemi üzerine vereceği karar ile aynı önlemi 
alabilir40.

Bu ve benzer önlemlerin düzenlendiği İMK m. 310 son’da çocuğun uzunca bir süre bakıcı 
ailelerin yanında kalması durumunda ve anne babanın velayet hakkına dayanarak çocuğu 
geri almak üzere uğraşmaları durumunda hâkime, bu istemin çocuğun gelişimin ciddi 
şekilde tehlikeye sokması durumunda, bunu reddetme (yasaklama) yetkisi de vermiştir 
(kann ..untersagen). Bu şekilde bir önlem Türk hukukunda da uygulanabilir. Yani anne 
babanın bu yöndeki talepleri çocuğun gerçekten çıkarına değil ise ve onun gelişimini ciddi 
şekilde etkiliyor iseler hâkim bu talebi reddetmelidir.  

d) Anne ve/veya babanın velayetinin kaldırılması

Bu husus, aşağıda anne ve baba hakkındaki temel hukuki sonuçlar kapsamında ele 
alınacağından burada sadece anılacaktır.  

2. Genel olarak ya da şiddeti gerçekleştiren anne ve/veya baba ile diğer aile mensupları 
açısından temel hukuki sonuçlar

2.1.Bazı özelliklere sahip anne ve /veya babanın ya da diğer aile mensubu 
yetişkinlerin özgürlüklerinin kısıtlanarak bir kuruma yerleştirilmeleri imkânı

Bizatihi kendileri korunmaya muhtaç anne ve/veya baba açısından bazı önlemler 
alınması nihayetinde çocuk açısından da bir koruma sağlayabilecektir. Bu nedenle bu 
imkânı da burada kısaca41 belirtmekte yarar var.

Gerçekten anne ve/veya babanın çocuk ya da çocuklarına şiddet uygulaması, esasen 
anne babanın kendilerinin de korunmalarını gerektirecek birtakım özelliklere sahip 
olmalarından kaynaklanıyor ise, bunların özgürlüklerinin kısıtlanması yoluna gidilebilir. 
Medeni Kanunun koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması başlıklı hükümlerinde (m. 
432-437) bu konuya ilişkin bazı düzenlemeler getirmektedir42. MK m. 432’e göre ‘akıl 
hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden 

40  Bu konuda bkz. ayrıca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu m. 22. Hakimim bu yasal dayanağa göre 
koruma kararı vermesi gerekmektedir (bkz. Akıntürk, a.g.e., s. 451; Baktır, a.g.e., s. 160-161; Özuğur, Ali İhsan: Türk Medeni Kanunun 
Yeni Düzenlemeleri ile Açıklamalı-İçtihatlı Velayet – Vesayet - Soybağı ve Evlat Edinme Hukuku, Ankara 2003, s. 493 vd.). Koruma kararı 
alınamaması halinde çocuk hakkında 1593 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin ilgili hükümlerine göre gerekli önlemler alınır (Türk 
Medeni Kanunu Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasna Dair Tüzük, m. 3). Bkz. ayrıca Özuğur, a.g.e., s. 490.

41  Bu konuda ayrıntılı bilgiler için bkz. Dural, Mustafa / Öğüz, Tufan / Gümüş, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku, Cilt III Aile Hukuk, İstanbul 
2008, s. 415 vd.

42  Bu konuda bkz. Gümüş, Mustafa Alper, Kısıtlı ve kısıtlı olmayan ergin kişilerin koruma amaçlı özgürlüklerinin kısıtlanması (TMK 432-437), 
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, I/2, s. 189-228.
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bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her 
ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya 
ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken bu 
sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet 
makamına bildirmek zorundadırlar.

Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur.

İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır.’

Şu halde şiddet faili konumunda olan ve bu maddede belirtilen özelliklere sahip her 
ergin kişiye (ve özellikle burada ele alınan konu açısından her yetişkin aile bireyine) 
bu tür önlemlerin uygulanabilmesi, ancak bunların kişisel korunmalarının başka türlü 
sağlanmaması halinde, mümkündür. Bu şekilde şiddet mağduru küçüğün de korunması 
söz konusu olabilir. Elbette yasadaki bu tedbir doğrudan aile içi şiddet düşünülerek 
öngörülmediği gibi daha çok yetişkini korumaya yönelik öngörülmüştür. Ancak özgürlüğün 
kısıtlanabilmesi için gerekli olan, bunların toplum için tehlike arz etmeleri koşulunun da 
gösterdiği gibi, bu önlem, bu kişilerin şiddet uygulamak yoluyla toplum ve doğal olarak aile 
için de tehlike arz etmelerini hallerini de kapsar. 

Sadece şiddet uygulayıcı olmaya dayanan bir özgürlük kısıtlanmasında olduğu gibi, genel 
olarak yasada belirtilen sebeplere dayanan özgürlük kısıtlanması da varılmak istenilen 
amaç açısından mümkün olan seçenekler arasında en uygun önlemi oluşturması, varılmak 
istenilen sonuç ile bu araç arasındaki ilişkinin pek orantısız (dar anlamda ölçülülük ilkesine 
uygun olması) olmaması gerekir. Bu hususu somut olayın özelliklerine göre hâkim takdir 
edecektir. 

Bu şekilde bir kuruma yerleştirilen kişi ya da yakınları, verilen karara karşı kendilerine 
bildirimden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebileceklerdir (MK m. 
435 I). İlgilinin, özgürlüğün kısıtlanması hakkında bilgilendirilmesi ve karara karşı denetim 
makamına itiraz edebileceğine yazılı olarak dikkatinin çekilmesi zorunludur. Bir kuruma 
yerleştirilen kişiye, alıkonulma kararına veya kurumdan çıkarılma isteminin reddine karşı 
en geç on gün içinde denetim makamına itiraz edebileceği derhal yazılı olarak bildirilir. 
Ayrıca akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz 
eden bulaşıcı hastalığı olanlar hakkında, ancak resmî sağlık kurulu raporu alındıktan sonra 
karar verilebilir (MK m. 436 bent 1, 2 ve 5). Hâkimin ilgili kişiyi karar verirken dinlemesi 
de gerekmektedir (MK m. 437 son). 

Her ne kadar bu tür önlemlerin yetişkinin aile içinde veya dışında şiddet uygulaması ile 
doğrudan bir ilgisinin (koşutluk ilişkisi) bulunması gerekmiyor ise de, şiddet olaylarında 
da koşulları bulunmak kaydıyla uygulanabilecekleri açıktır. Yukarıda da belirtildiği üzere 
bu şekilde şiddet mağduru küçüğün en azından gelecekte gerçekleşebilecek saldırılar 
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açısından korunması mümkün olacaktır. Bu şekilde özgürlüğü kısıtlayıcı karar vermeye 
genel mahkemeler yetkilidir. 

Bir diğer husus, bu tür önlemler sadece yetişkin anne ve/veya baba açısından değil, diğer 
aile üyesi konumundaki yetişkinler için de geçerli olabilecektir. Ayrıca aile ilgisi olmayan 
yetişkinlere de bu şekilde önlemler uygulanabilecektir.

2.2. Velayetin kaldırılması

2.2.1. Genel olarak velayetin anlamı ve amacı ile velayetin çocuğa karşı şiddet 
uygulama yetkisini vermemesi

Velayet yetkisinin hukuki niteliği43 üzerinde burada durmaya gerek yoktur. Ancak 
velayetin anlam ve amacı, aynı zamanda sınırlarını belirlediğinden şu hususların saptanması 
yerinde olur: ‘Velayet, ana baba için değil, çocuk içindir; aynı zamanda onu korumak ve giderek 
korunmaya muhtaç olmaktan çıkarmak içindir. Gerçekten de velayetin asıl işlevi, çocuğa 
bağımsız kişilik kazandırarak, kendi kendisini zamanla gereksiz hale getirmektir. Velayetin 
bu işlevi, aynı zamanda onun kapsamını, sınırlarını da belirler’44.

Velayet çağdaş hukuk açısından bir yüküm hak niteliğindedir (Pflichtrecht)45. Ayrıca 
anne baba ile çocuk arasındaki ilişki artık özel bir egemenlik ilişkisi (besonderes 
Gewaltverhältnis) de değildir. 

Velayetin en temel işlevi böylece küçüğün kişi varlığının korunması46 olduğundan, 
özellikle kişi varlığının özünü etkileyen durumlarda, çocuğun çıkarının öncelikli 
olduğunun kabul edilmesi gerekir. Elbette velayet ilişkisi doğası gereği birtakım çelişkileri, 
hak ve çıkar çatışmalarını beraberinde getirecektir. Bu nedenle burada iyi bir dengenin 
tutturulabilmesi gerekir. Anne babanın haklarını ne derecede kullanabilecekleri, çocuğun 
hakları ile belirlendiği gibi, velayetin amacı ile sınırlanmış işlevselliği ile de belirlenecektir. 
Ayrıca yukarıda kısaca açıklanan orantılılık ilkesinin burada da uygulama alanı bulması 
gerekir47. Şu halde anne babanın almış olduğu tedbirlerin velayetin sağladığı amaca hizmet 
eder nitelikte olması, bu tedbirlerin bir araç olarak amacı gerçekleştirmeye uygun olması 
(der Grundsatz der Geeignetheit) gerekir. Ayrıca seçilen araç birden çok aynı etkideki araç 
43  Bu konuda bkz. sadece Baktır Çetiner, Selma, Velayet Hukuku, Ankara 2000, s. 21 vd.; Serozan, Çocuk Hukuku, s. 290 vd.
44  Serozan, s. 290 (vurgular benden); bu konuda bkz. ayrıca Baktır Çetiner, a.g.e.,s . 32 vd.
45  Bu konuda ve takip eden cümle için bkz. Serozan, s. 253: ‘Velayet Roma’daki ‘patria potestas’ değildir artık; özgecil (altruist), işlevsel 

(fonksiyonel), sosyal bir yüküm-haktır (Plichtrecht) (…)
Şunu da eklemeli: Sırf keyfi baskıya ‘hukuka uygunluk’ etiketi takabilmek için, bir zamanlar, evde ve ailede ana babayla çocuk arasındaki 

ilişkiye de, aynen cezaevindeki, kışladaki ve okuldaki özel egemenlik ilişkisi gibi özel bir egemenlik ilişkisi gözüyle bakılırdı (besonderes 
Gewaltverhältnis). Oysa cezaevi ve kışla için bile, keyfiliğin ve zorbalığın bu anayasada aykırı meşruluk kılıfı çoktan terk edilmiştir; ana 
babayla çocuk arasındaki ilişkide geçerliliği hiç mi hiç düşünülemez.

Velayetin sınırı en başta onun amacından, çocuğun yeteneklerini ve bağımsız kişilik kazanma gereksinimini geliştirme amacından çıkar. Buna 
eklenen ikinci bir sınır da, kötüye kullanma yasağıdır’; bu konuda bkz. ayrıca Baktır, a.g.e., s. 158.

46  Bu konuda Serozan, s. 113 vd.
47  Orantılılık ilkesinin velayet ilişkisi açısından uygulanması hususunda bkz. sadece Serozan, s. 263 vd.; bkz. ayrıca Baktır Çetiner, a.g.e., s. 33; 

genel olarak orantılılık ilkesi ve bunun bireysel iş hukukunda işverenin işçiyi işten çıkarması bağlamındaki anlamı konusunda ayrıntılı bilgiler 
için bkz. Alp, a.g.e., s. 107 vd., 112 vd., ve orada anılan kaynaklar.



129

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

arasından en uygunu olanı –çocuğun yetkileri açısından en az sınırlayanı- teşkil etmelidir 
(der Grundsatz der Erforderlichkeit). Nihayet bu şekilde bir önlem ile varılmak istenilen 
sonuç ile küçüğün haklarındaki sınırlanmasının orantısız bir ilişki içerisinde bulunmaması 
(Angemessenheit, der Grundsatz der Verhaeltnismeaesigkeit im engeren Sinne) gerekir.

Her halükarda anne babanın çocuğa şiddet uygulamasının velayetin verdiği bir yetki 
olarak ve böylece velayetin kapsamında değerlendirilmesine imkân yoktur. Dayak atma, 
yemek vermeme, küfür etme vb. gibi maddi ve manevi şiddet uygulamalarını hiçbir amaç 
haklı gösteremez48. Esasen bu şekilde uygulamalar doğrudan velayet hakkının kapsamında 
olmadıkları için bunları bir de ayrıca ölçülülük ilkesi açısından nitelendirmeye ya da 
sınıflandırmaya gerek dahi yoktur49. Gerçekten çocuğa dayak atmanın velinin örf ve adet 
hukukuna dayanan bir yetkisi olduğu anlayışı artık aşılmıştır50. Alman Medeni Kanunun 
1631. paragrafının ikinci fıkrası şu şekildedir: ‘Çocuklar şiddetten arındırılmış bir eğitim 
(terbiye) hakkına sahiptirler. Bedensel cezalandırmalar, ruhsal yaralamalar ve diğer 
küçük düşürücü (onur kırıcı) önlemler hukuka aykırıdır (unzulässig)’. Buna benzer bir 
düzenleme hukukumuzda doğrudan Medeni Kanun’a konulabilir51. Bu şekilde bir ilkenin 
temel kanunda yer alması, ortaya çıkan sorunların çözümünde başvurulabilecek bir genel 
hükmün bulunması anlamına geleceği gibi var olan hükümlerin yorumunda dikkate 
alınması gereken önemli bir dayanak noktası teşkil edebilir.  

Anne babanın velayet hakkını kullanmasında, uluslararası sözleşmelerle de tanınmış 
olan çocuğun katılım hakkının dikkate alınması gerekir.

2.2.2. Velayetin kaldırılması son çare olmalıdır

Bu çalışma şiddetin medeni hukuktaki temel hukuki sonuçlarına yönelik olduğundan, 
çocuğuna şiddet uygulayan anne babanın ne gibi bir önlem ile karşılaşacağı önem bir 
konudur. Velayetin kaldırılması bu şekilde bir önlem olacaktır. Artık çocuğuna şiddet 
uygulayan ve böylece velayet ilişkisini bir nevi kendi amacının tersine çeviren bir durumu 
yaratan anne babanın veli olarak kalması kural olarak doğru olmayacaktır. Ancak bütün 
bu tedbirlerde önemli olan çocuk yararının önceliği olduğundan52, çocuk yararının 
48  Bu konuda Serozan, s. 264
49  Krş. Serozan, s. 264.
50  Serozan, s. 264; Yetik, a.g.e., s. 122.
51  Bu konuda bkz. ve krş. Serozan, a.g.e., s. 265.
52  Alman Federal Anayasa Mahkemesi, çok yeni bir kararında (Urteil vom 1. April 2008- 1 BvR 1620/04-) evlilik dışı çocuğu ile hiçbir şekilde 

kişisel ilişki kurmak istemeyen ama çocuğuna düzenli olarak nafaka ödeyen babanın çocuk ile düzenli aralıklarla görüşmeye para cezası 
ile zorlanması yönündeki mahkeme kararına (Oberlandesgericht Brandenburg) karşı anayasal şikâyet ile önüne gelen olayı incelemiştir. 
Bu kararında ilgili mahkemenin kararına dayanak olan federe hükmü Federal Anayasaya aykırı olmayacak şekilde (verfassungskonform) 
yorumlayarak, babanın bu şekilde zorlanmasının çocuk yararına olmayacağı gerekçesine dayanmıştır. Kısacası çocuk yararı bunu gerektirdiği 
için babanın zorlanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Bkz. Bundesverfassungsgericht –Pressestelle- Pressemitteilung Nr. 44/2008 
vom 1. April 2008) (İnternet erişimi: http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen /bvg08-044.html: ‘Allerdings dient ein 
Umgang mit dem Kind, der nur mit Zwangsmitteln gegen seinen umgangsunwilligen Elternteil durchgesetzt werden kann, in der Regel 
nicht dem Kindeswohl. Daher ist in solchen Fällen die Zwangsmittelvorschrift des § 33 FGG verfassungskonform dahingehend auszulegen, 
dass eine zwangsweise Durchsetzung der Umgangspflicht zu unterbleiben hat. Anders liegt es, wenn es im Einzelfall hinreichende 
Anhaltpunkte gibt, die darauf schließen lassen, dass ein erzwungener Umgang dem Kindeswohl dienen wird. Dann kann der Umgang auch 
mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden‘. 
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bunu gerektirmesi durumunda, çocuğun anne ve baba ile olan ilişkisinin özgünlüğünün 
mümkün olduğunca korunması gerekir. Bir diğer ifade ile velayetin kaldırılmasın en son 
çare olmalıdır. Bu nedenle çocuk açısından anne baba ile olan yakınlığın korunması yine 
de daha uygun görülüyor ise artık velayet kaldırılmaksızın diğer önlemlerin alınması 
gerekecektir. Diğer taraftan bu ifadeler şöyle de anlaşılmamalıdır: Anne baba çocuğuna 
ancak ağır derecede şiddet uygular ise, yani açık şekilde velayet hakkını kötüye kullanır 
ise velayetin kaldırılması ancak o zaman söz konusu olmalıdır. Bu şekilde bir yaklaşım 
kesinlikle doğru olmaz. Burada belirtilmek istenilen, hakimin somut olayı takdir ederken 
çocukların anne ve baba gözetiminde olmalarının uzun vadede onlar açısından daha doğru 
olabileceği ve daha olumlu sonuçlar doğurabileceği ampirik verisini de dikkate alması 
gerektiğidir. Ancak her somut olayı kendi içinde değerlendirmek gerektiği gibi, çocuk 
yararının saptanmasında ve somut olayın bütün yönleriyle değerlendirilmesinde hâkimin 
uzmanlardan yardım almasının getireceği faydanın da altı çizilmelidir. 

Zaten Medeni Kanun`daki düzenlemeler de velayetin kaldırılmasının en son çare 
olduğu yaklaşımını doğrulamaktadır. Gerçekten kanun, ‘ergin olmayan çocuk ana ve 
babanın velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz’ (m. 
335 I) demektedir. 

Bu şekilde anne baba açısından bir nevi en ağır tedbir niteliğindeki velayetin kaldırılması 
aşamasına gelmeden önce diğer düşünülebilecek uygun önlemlerin aşamalı olarak 
alınması ve nihayet gerektiğinde velayetin de kaldırılması gerekmektedir (bkz. MK 
348). MK m. 346 “çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve 
baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmez ise hâkim, çocuğun korunması için 
uygun önlemleri alır” demektedir. Böylece hâkim ana ve babanın velayetini kaldırmadan 
önce aşamalı olarak farklı önlemlere başvurabilir. Bu şekilde bir yaklaşım, aslında çocuk 
yararına tanınmış olan velayet hakkının mümkün olduğunca korunması sonucunu da 
doğurarak, nihayetinde çocuk yararının korunmasına hizmet etmektedir53. Zaten MK
`nun 348. maddesi, çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya 
da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkimin velayetin kaldırılmasına 
karar vermesinden söz etmektedir. Burada da ölçülülük ilkesinin uygulanması söz konusu 
olacaktır. Ancak burada belki ölçülülük ilkesini –bir başka deyişle ana babanın haklarının 
uygun araç ile kısıtlanmasının ölçülü olması gerektiği hususunu- çocuğun çıkarını temel 
alarak değerlendirmek gerekir.

Böylece hâkim velayeti kaldırmadan önce anne ve babaya yüklendikleri sorumluluk 
ve yükümlülükleri hatırlattığı gibi bunların yerine getirilmemesi durumunda velayetin 
kendilerinden alınacağını ihtar edebilir54. Ayrıca nafaka ve duruma göre tazminat ödenmesi 
de (eğer velayetin gereği gibi yerine getirilmemesinden çocuk bir zarar görmüş ise) söz 
53  Bu konuda bkz. Tuor/Schneyder/Rumo-Jungo, § 42 III c, s. 444.
54  Bkz. Yetik, a.g.e., s. 131; Baktır, a.g.e., s. 64.
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konusu olabilir55.  

2.2.3. Velayetin kaldırılmasının koşulları

Velayet her ne kadar çocuk merkezli bir kurum ve bir yüküm hak olarak nitelendirilmeli 
ise de, aynı zamanda anne-baba açısından bir hak konumundadır. Bu nedenle hangi 
durumlarda56 anne ve babanın elinden alınabileceğinin yasada açıkça belirtilmesi gerekir 
(bkz. MK m. 335 I 2. cümle). 

MK m. 348 velayetin kaldırılabilmesi için şu koşullardan birinin gerçekleşmesini 
aramaktadır:  

1. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya 
benzeri sebeplerden dolayı velayet görevini gereği gibi yerine getiremeyecek 
durumda olması.

2. Ana babanın çocuğa yeterince ilgi göstermemesi veya ona karşı 
yükümlülüklerini ağır şekilde savsaklaması.

Bu durumda hâkim, daha önce alınan önlemlerin yetersiz kalması veya yetersiz 
olacağının önceden anlaşılması üzerine velayetin kaldırılmasına karar verir. Şu halde bu 
madde gereğince ancak yukarıda belirtilen durumlarda velayet kaldırılabilecektir. Ancak 
ilk sebepte sayılan hususlar sınırlı sayıda değildir57. Benzer sebeplerin bulunması halinde 
de söz konusu hükmün uygulanması mümkün olacaktır. Çocuğun bedensel ve zihinsel 
gelişiminin tehlikede olup olmadığı temel bir husus niteliğindedir. Kadının, evlilik dışı ilişki 
yaşadığı erkeğin kızına gösterdiği fena ve uygunsuz davranışlarına cinsel istismarına karşı 
çıkmaması58; velayet kendisine bırakılan anne ya da babanın, çocuğuna yeterli ilgi ve şefkati 
göstermeyerek boşanmayı müteakip okul çağına kadar çocuğun Türkiye’de babaanne ve 
dedesinin yanında kalması konusunda diğer taraf ile ortaklaşa aldıkları karara dayanarak 
çocuğu manen terk etmesi59, Yargıtay kararlarından örnek mahiyetinde anılabilir. 

 Bu maddede ikinci grupta sayılan durumlara ana babanın uzun zamandan beri 
nerede oturduğunun bilinmemesi veya uzun süreden beri ayırt etme gücünden yoksun 
olması örnek verilebilir. Bu hususlar MK m. 311’de küçüğün evlatlık alınması durumunda 
ana babanın rızasının aranmadığı durumlar açısından sayılmışlardır. Bu sebepler burada 

55  Bu konuda bkz. Yetik, a.g.e., s. 131; Serozan, a.g.e., s. 265: ‘Bu arada çocuğun maddi ve manevi tazminat istemleri saklı tutulmalıdır (…). Ana 
babayla çocuk arasındaki duygusal, tinsel ilişkinin özelliğinin çocuğun ana babadan tazminat istemine yer bırakmayacağı yolundaki görüş 
(tıpkı çocugun geleneksel özveri sınırı ötesindeki işgücü sarfından ötürü ücret alacağını yadıyan görüş gibi) sosyal açıdan gerçekçilikten uzak 
sayılacağı gibi, hukuksal gerçekliği de çarpıtır. Ana baba ile çocuk arasındaki ilişkinin parasal istemlere ve yaptırımlara açık tutuluğu, özellikle 
şu yasa kurallarından anlaşılır: MK 370, BK 132 b.1)’.  

56  Burada velayetin kaldırılması durumlarının tamamının ele alınmasına gerek yoktur. Bu konuda bkz. sadece Baktır Çetiner, a.g.e., s. 92-106; .; 
Yetik, a.g.e.,s. 132-146.

57  Bu konuda bkz. sadece Akıntürk, a.g.e., s. 452; Dural/Öğüz/Gümüş, a.g.e., s. 338.
58  Yargıtay 2. HD., E. 2003/1468, K. 2003/2770, T. 3.3.2003 (Kazancı İçtihat Bankası)
59  Yargıtay 2. HD, E. 2004/1970, K. 2004/2973, T. 10.3.2004 (Kazancı İçtihat Bankası)



132

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

kıyasen uygulanabilirler60 . MK. 348’de belirtilen durumlar ile bunlara benzer durumların 
gerçekleşmesi halinde velayet kaldırılır (mutlak sebepler)61. 

Diğer koruyucu önlemlerde olduğu gibi velayetin kaldırılması açısından da geçerli olan, 
bunun ana baba açısından bir ceza niteliğinde olmadığıdır. Bu durum, genel ilkelerden 
çıktığı gibi, velayetin başka sebeplerden dolayı kaldırılabilmesini düzenleyen MK`nun 
349. maddesinden de anlaşılmaktadır. Gerçekten MK m. 349 madde velayete sahip 
ana veya babanın başka birisi ile tekrar evlenmesi durumunda, bu durumun velâyetin 
kaldırılmasını gerektirmeyeceği, ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velâyet 
sahibinin değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi 
atanabileceğini düzenlemektedir. Bu madde açısından velayet kendisine bırakılan ana ya 
da babanın velayet hakkını kötüye kullanması ya da usulünce yerine getirememesi gibi bir 
koşul aranmamaktadır62. Önemli olan çocuğun yararının bunu gerektirmesidir. Hâkim bu 
kararını verirken uzmanlardan da görüş (Aile Mahkemeleri Kanunu m. 5) almalıdır63.   

VI. Ailenin Korunmasına Dair Kanun açısından temel hukuki sonuçlar

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun64, MK hükümlerini tamamlar şekilde 
birtakım imkânlar getirmiştir. Bu kanunda 5638 sayı ve 26.4.2007 tarihli kanunla bazı 
değişiklikler yapılarak şiddet mağdurlarının kapsamı genişletilmiştir65. Bu kanunla sadece 
küçüklere yönelik şiddet uygulamaları (ve şiddet uygulama tehlikesi66) halinde değil, genel 
olarak aile içi şiddet halinde uygulanabilecek önlemleri düzenlenmiştir. Aile içi şiddetin 
önlenmesi bu yasa açısından temel amaç niteliğindedir67. Bu nedenle bir açıdan doğrudan 
burada ele alınan konu ile ilgili özel düzenleme niteliğindedir.

Bu Kanunun 26.4.2007 tarih ve 5636 sayılı Kanun ile değiştirilmiş 1. maddesine göre, 
Türk Medeni Kanunu`nda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya 
çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece 
ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen 
60  Bu konuda bkz. ve krş. Tuor/Schneyder/Rumo-Jungo, § 42, III d., s. 454. 
61  Bu konuda bkz. Akıntürk, a.g.e., s. 453.
62  Serozan bu hükmü, nitelikli koşullar aranmaksızın, velayetin elden alınabileceği özel bir durum olarak belirtmektedir. Serozan, a.g.e., s. 292: 

‘Ana veya babanın evliliğe getirdiği yabancıdan olma ‘üvey evlat’ (ki bu üvey evlat, önceki evliliğin ürünü olabileceği gibi, evlilik dışı bir 
ilişkini ürünü de olabilir), üvey babanın veya üvey ananın dışlayıcı, horlayıcı, haksız tavrına karşı özel olarak korunmayı gereksiniyorsa, 
velayet kaldırılır, üvey çocuğu korumakla bir vasi görevlendirilir (MK m.349)‘.

63  Bu konuda bkz. sadece Yargıtay 2. HD, E. 2005/5818, K. 2005/7996 ve 23.5.2005 tarihli kararı (kazancı içtihat bankası). 
64  Kabul tarihi: 14 Ocak 1998, RG Tarihi: 17 Ocak 1998, RG Sayısı: 23233 (Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki 

Yönetmelik, 1. Mart 2008 tarihli RG’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir, RG Sayısı: 26803).
65  Adı geçen kanun ile yapılan değişiklikler hususunda bkz. Karınca, Eray: Ailenin Korunmasına Dair Kanunda 5636 sayılı kanunla yapılan 

değişikliklerin değerlendirilmesi, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 11, Temmuz 2007, s. 115 vd.; Akın, Mustafa, Ailenin Korunmasına 
Dair Kanunda belirtilmeyen tedbirlere hükmedilmesi ve danışmanlık tedbirinin uygulanması, Terazi Hukuk Dergisi, Ekim 2007, s. 93 vd.

66  Her ne kadar yasada birinci maddenin ilk fıkrasında yer alan ‘(…) aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin 
veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine (…)’ ifadesi sanki önce şiddete maruz kalmanın gerçekleşmesi gerektiği gibi bir izlenim 
bırakmakta ise de hem yasanın diğer hükümlerinden, hem de konuluş amaç ve gerekçesinden, bu şekilde bir şartın gerekli olmadığı, şiddete 
uğrama tehlikesinin varlığının yeterli olacağı kabul edilmelidir (bu konuda bkz sadece Karınca, Terazi 2007/11, s. 119) 

67  Bu konuda bkz. sadece Benli, Hukuk Dünyası, 2006/3, s. 11, 14 vd.
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fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin 
veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin 
mahiyetini göz önünde bulundurarak re’sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına 
birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir’.

 Buradan anlaşılacağı üzere alınabilecek önlemler açısından sınırlı sayı ilkesi geçerli 
değildir. Hâkim benzer başka önlemlere de başvurabilir68. Ayrıca bu önlemlerin duruma 
göre birden fazlasının aynı anda alınması mümkündür. Bu husus da bütünüyle hâkimin 
takdirine bırakılmış, böylece somut olayın özelliklerine göre hâkimin durumu en uygun 
şekilde değerlendireceğinden hareket edilmiştir. Şu halde hâkimin önce bir tedbiri, bu 
sonuçsuz kaldığı halde de ancak diğer tedbiri alması gibi bir durum söz konusu değildir.  

 Aile Koruma Kanununda hâkimin alabileceği önlemler olarak özellikle şunlar 
belirtilmiştir: 

Hâkim kusurlu eşi ya da diğer aile bireyini, aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya 
yönelik söz ve davranışlarda bulunmama (mesela dövmeme, tehdit edip korkutmama, 
cinsel ilişkiye zorlamama vb.) hususunda uyarabilir. Ancak bu uyarı diğer önlemlere 
başvurmak açısından bir önkoşul değildir69. 

Hâkim kusurlu eşi ya da diğer aile bireyini müşterek evden uzaklaştırarak bu evin diğer 
aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya 
işyerlerine yaklaşmamasına karar verebilir70. 

Hâkim, kusurlu eş ya da diğer aile bireyinin, aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesine, 
bunları iletişim araçları ile rahatsız etmemesine, varsa veya benzeri araçlarını genel kolluk 
kuvvetlerine teslim etmesine karar verebilir. Bu son ihtimalde hakkında tedbir uygulanan 
kişinin bizzat polis ya da güvenlik görevlisi olması durumunda üst sicil amirine bildirim 
yapılarak koruma kararının uygulanması sağlanabilir. 

Hâkim, bu kişinin, alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak şiddet 
mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesine veya bu yerlerde bu 

68  Bu konuda bkz. sadece Akın, Terazi, 2007/14, s. 93, 94 vd.; Biçkin, İnci, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da düzenlenen geçici 
hukuksal koruma önlemleri, İBD, 2006/4, s. 1449

69  Bu konuda bkz. Biçkin, İBD, 2006/4, s. 1449, 1452 ve orada anılan kaynaklar. 
70  Avusturya hukukunda polise de şiddet uygulayan eşi 10 gün süreyle evden uzaklaştırma yetkisi verildiği hususunda ve bu şekilde bir 

uygulamanın hukukumuz açısından da gerekli olduğu yönünde bkz. Benli, Hukuk Dünyası, 2006/3, s. 11, 21-22.
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maddeleri kullanmamasına karar verebileceği gibi bu kişinin bir sağlık kuruluşuna muayene 
veya tedavi için başvurmasına da karar verebilir. 

Hâkim kararında, önlemin altı aya kadar olmak üzere ne kadar süre ile geçerli olduğunu 
belirtmelidir. Ayrıca ilgilinin kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranması halinde 
tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu kendisine ihtar olunur. 
Yargıtay bu Kanun uyarınca verilen hâkim kararlarını, hâkimin tayin ettiği süre ile sınırlı ve 
temyiz incelenmesine tabi bulunmayan geçici tedbir niteliğinde değerlendirmektedir71. 

Benzer diğer tedbirlere örnek olarak, ortak konuttan uzaklaştırma yerine aynı evde 
odaların ayrılması, kusurlu eşin işyerindeki amirine veya işverenine durumun haberdar 
edilmesi, tacize uğrayan çocukların uygun görülen yakınlarına verilmesi veya uygun 
yurtlara yerleştirilmesi verilebilir72. 

Bu hükümlerin uygulanması için şiddet mağdurunun şiddete uğramış olması gerekmediği 
gibi şiddete pek muhtemel uğrayacağını ya da tekrar şiddete uğrama olasılığını ispatlaması 
da gerekmez73. Şiddete uğrayanların mahkemede şiddete uğrama ihtimallerini kanıtlama 
yükümlülüğü de bulunmadıkları Kanunun sevk gerekçesinde açıkça yer almaktadır. 
Yargıtay uygulaması da bu yöndedir74. Hâkimin tam bir kanaate sahip olmasına da gerek 
yoktur. Şiddete uğrama olasılığını sezinlemesi yeterli olmalıdır. 

Ayrıca bu hükümdeki aile kavramını mümkün olduğunca geniş anlamak gerekir. Sadece 
çocuklar değil sürekli olarak aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri de bu kapsama 
girerler (mesela kardeşler, duruma göre yeğenler, yaşlılar vb).

Medeni Kanun`da öngörülen önlemlerden farklı olarak75 burada Cumhuriyet Savcısının 
başvurusu da önem kazanmaktadır. Ayrıca bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilerin 
kararların infazı için yapılan icrai işlemler harca tabi değildir. Önlemlerin süresi açısından 
bir sınırlama vardır. 

71  Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin E. 2002/6474 K. 2002/7945 ve 13.6.2002 tarihli kararı (Kazancı İçtihat Bankası); aynı şekilde, Yargıtay 
2. HD., E. 2002/14276, K. 2003/344, T. 16.1.2003 (Kazancı İçtihat Bankası): ‘Şu halde 4320 sayılı kanun uyarınca oluşturulan kararları, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 105, 106, 107, ve 108. maddelerinde belirlenen prosedür uyarınca ittihaz olunan ve bu kanunun 109. 
maddesi uyarınca 10 gün içinde dava açılması şartıyla değil hakimin tayin ettiği süre ile geçerli ve temyiz incelenmesine tabi bulunmayan geçici 
tedbir niteliğinde kabul etmek, kanunun tedvin amacına uygun düşecektir’.; Yargıtay 2. HD, E. 2007/6483, K. 2007/6296, T. 16.04.2007); 
bu konuda bkz. ve krş. Akın, Terazi, 2007/14, s.93, 96; Biçkin, İBD, 2006/4, s. 1449, 1457; Gürsoy, Serhan / Bulut, Harun, Aile Mahkemeleri 
Uygulanması, İstanbul 2004, s. 987.

72  Bu konuda bkz. Uçar, a.g.e., s. 159 ve orada anılan kaynaklar.
73  Bkz. sadece Uçar, a.g.e., s. 159. 
74  Yargıtay, 2. HD, T. 9.7.1998, E. 1998/7229, K. 1998/8655, YKD 1998, S. 9, s. 1286; Yargıtay  2. HD,  E. 2002/14276, K. 2003/344, T. 

16.1.2003 (Kazancı İçtihat Bankası).
75  Bu iki kanundaki düzenlemelerin karşılaştırılması açısından bkz. Biçkin, İBD, 2006/4, s. 1449, 1458-1460.
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Bu Kanunda öngörülmüş tedbirler aile içi şiddeti önlemeyi amaçlamaktadır. Şu halde 
bu tedbirlerin doğrudan önleyici işlevi bulunmaktadır. Medeni Kanun`da öngörülen 
önlemlerde de bu sonuç doğabilir; ancak bu şekilde doğrudan ve özel olarak sadece bu 
amaca yönelik olma söz konusu değildir. 

VII. Aile Mahkemeleri Kanunu açısından uygulanabilecek önlemler

Bu kanunun76 6. maddesinde de bazı koruma önlemlerinin alınabileceği belirtilmiştir. 
Buna göre, aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına 
giren konularda, yetişkinler hakkında diğer bazı önlemler yanında burada ele alınan konu 
açısından önemi olabilecek şu önlemleri alabilir.: Hâkim, yetişkinin resmi veya özel sağlık 
veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirilmesine ya 
da bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye karar 
verebilir. Bu tür bir önlem, şiddet faili konumunda olup da, esasen bizzat kendisi korunmaya 
ya da önlem altında tutulmaya muhtaç olan aile bireylerine uygulanabilir. Ancak yukarıda 
Medeni Kanun`un özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlerine (MK m. 432-437) 
kısaca değinilirken belirtildiği üzere, Medeni Kanun hükümleri bu tür önlemlere zaten 
yeterli derecede yasal dayanak oluşturmaktadırlar. 

Aile Mahkemeleri Kanunu açısından şiddet mağduru küçükler hakkında ise özelikle 
şu önlemleri anmakta yarar var: Bu kanunun 6. maddesinin 2.b) bendine göre, hâkim, 
‘bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan 
küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya 
eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye’ karar verebilir. Aynı şekilde hâkim, 
küçüğün, genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine 
yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirilmesine karar verebilir.

Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye 
göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması 
halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 113/A maddesi uygulanır.

VIII. Sonuç

Hukuk, şiddet probleminin şu ya da bu şekilde parçasını oluşturur. O nedenle şiddetin 
önlenmesinde, etkilerinin azaltılmasında önemli bir yere sahiptir. Küçüklere yönelik 
şiddet daha çok aile içinde yoğunlaşır niteliktedir. Ancak şiddet problemini mümkün 
olduğunca geniş kapsamlı değerlendirmek, küçüklerin korunması için gerekli önlemleri 
sürekli geliştirmek gerekmektedir. Hukuk bu sorunun bir kesitini, ama önemli bir kesitini 
teşkil etmektedir. Hukukumuzda hem var olan düzenlemelerin sürekli değişen koşullara 

76  Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Kanun No: 4787, Kabul Tarihi: 09.01.2003, RG Tarihi: 
18.01.2003, RG Sayısı: 24997
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uyarlanması, geliştirilmesi ve çağdaş gelişmelere uygun hale getirilmesi sorunu hem de var 
olan kuralların gerçekten ve öngörüldükleri amaçlar doğrultusunda uygulanabilirliği sorunu 
bulunmaktadır. Bunun ise uygun ve çocuk yararına göre biçimlenmiş bir organizasyon 
yapısını, kültürel alt yapıyı, hem sayısal hem de niteliksel olarak yeterli uzman desteğini 
gerektirdiği açıktır. Ayrıca cezai hükümler ile koruyucu hükümlerin birlikte ve etkili şekilde 
uygulanması bazı şiddet uygulamaları açısından zorunlu gözükmektedir.
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Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI- Mustafa’ya da çok teşekkürler: Mr. Ritchie ve 
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, ben de bu sunuşlardan çok yararlandım. Şunun da 
farkındayız hepimiz; yani şiddet konusu çok geniş kapsamlı bir konu, çocuklara yönelik 
şiddet konusu da son derece kapsamlı ve bunun hepsini incelememiz bu süre içerisinde 
mümkün değildi, sınırlamamız gerekiyordu. Çünkü şiddet deyince bir yönelten kişiye göre 
örneğin, yetişkinden çocuğa, çocuklar arasında veya birkaç yaş büyük olandan daha küçüğe 
veya bazen küçük yaştakinin büyüğe karşı şiddeti söz konusu olabiliyor veya medya yoluyla 
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şiddet olabiliyor. Çocukların reklâmlarda kullanılması, çeşitli şekillerde veya basında 
çocuktan bahsedilirken yer aldığı şekliyle şiddet söz konusu olabiliyor, sokakta yaşayan 
ve çalışan çocuklara yönelik şiddet var, yatılı okullarda şiddet var, vesaire, dolayısıyla son 
derece kapsamlı bir konu, hepsini incelememiz bu sınırlı sürede mümkün değildi. Bunu 
sınırlamamız gerekiyordu ve bu biçimde sınırlayabildik. Ben sabrınız için çok teşekkür 
ediyorum. 20 dakika kadar süremiz var, eğer sorular varsa soruları alabiliriz. 

Av. HÜSEYİN BARAN- Siz sunumlarınızı yaparken şiddetle ilgili çalışan biri olarak ben 
de bazı şeyleri düşündüm. Az önceki sunumda “bu hukuksal önlemlerle halledilebilecek 
bir konu değil” denildi. Türkan Hanım da “bilinç değişimi gerekiyor” dedi. Biz yılbaşından 
önce Cuma günü Barodan Milli Eğitim Müdürlüğünde bir toplantıya davet edildik. Her 
ilde şiddetin önlenmesiyle ilgili çeşitli kurum temsilcilerinin katıldığı halde bir toplantılar 
yapılıyor, biz de oraya katıldık. Orada da Milli Eğitimin yetkilisi dedi ki “okullar en güvenilir 
yerlerdir, şiddetle ilgili bir problemimiz yok” Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de yetkilisi 
dedi ki “yuvalarımızda da hiçbir problem yok” Sorunu yadsıyarak ya da sorunu çeşitli 
kurumlara havale ederek bir yere varamayız. Bu konuda katkıda bulunacak ya da sorunun 
neresinde bulunursa bulunsun aileden başlayarak devlete kadar her türlü kurumun 
yapabileceklerini mutlaka yapması gerekiyor. Biz geçen yıl baroda eğitimci kökenli 
avukatlar olarak bir çalışma grubu oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yaparak 
okullara gittik. Şiddetin önlenmesiyle ilgili velilere ve öğretmenlere sunum yaptık ve bu 
sunumda şiddetin ceza hukuku bağlamındaki sonuçlarını, idare hukuku bağlamındaki 
sonuçlarını ve sakatlık ve benzeri durumlar ortaya çıkarsa bunun maliyetinin öğretmene 
ve velilere nasıl yansıyacağını anlattık. Bunun dönüşü şöyle oldu, dediler ki “siz geldikten 
sonra okullarımızda nöbetler çok iyi tutuldu. Boş derslerde herkes bütün görevlerini çok iyi yaptı. 
Çünkü gerçekten de biz bu işin böyle sonuçlarını olacağını düşünmemiştik” 

Bu konu neden bilinçlenmeye bırakılmamalı? Ben Almanya’da da görev yaptım, 
orada çocuğunuzu dövdüğünüz zaman hemen alırlar Jugentime’a gönderirler. Bizde 
de, yasada da böyle bir hüküm var. Çocuk Koruma Yasasında hâkim birtakım tedbirler 
alabiliyor. O zaman bizde niye uygulanmıyor. Bilmiyorum Çocuk Hakları Kurumundan 
da arkadaşlarımız var, ben 2 senedir izliyorum. Bu tür tedbir kararlarına hiç rastlamadım, 
hâkimler vermiyorlar. Çocuğu yine ailesine iade ediyorlar. Zaten aile sorun kaynağı, 
dolayısıyla yasaları uygulamakta da sorunumuz var. Yasa yapmak sadece yetmiyor, bunları 
uygulama kararlılığını da göstermemiz gerekiyor. 

Şiddet konusunda bir küçük anımı da anlatarak konuyu kapatayım: Dachau’yu ziyaret 
ettim. Almanya’da bir toplama kampı, orada gaz odaları var, insanların kaldığı barakalar var. 
Gaz odalarının hemen girişinde insanları yaktıkları yerler var. Orada büyükler için ayrı bir 
yer var, çocuklar için ayrı bir yer var. Çocukları gaz odalarına soktukları kürekler son derece 
küçüktü, çok ilgimi çekti, orada yanan isimsiz bir sürü çocuk var, onlardan hiçbir anı, hiçbir 
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iz yok. Dolayısıyla çocuk konusunda duyarlı olup hepimiz sorunu taca atmak ya da çeşitli 
kurumlara havale etmek yerine hemen bulunduğumuz noktadan soruna tedbir almamızı 
gerekiyor. Teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. KADRİYE BAKIRCI- Çok teşekkürler.  Başka soru veya katkı yoksa oturumu 
kapatıyorum. Hepinize sabrınız için çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum. 
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

MEDENİ YARGILAMA

“USULÜ GECİKEN YARGILAMANIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI”

Oturum Başkanı: Av. ENDER DEDEAĞAÇ

MANOLYA 1 (SABAHATTİN ARDIÇOĞLU) SALONU, 09 Ocak 2008

 

OTURUM BAŞKANI Av. ENDER DEDEAĞAÇ- Değerli konuklar, hepinize “hoş 
geldiniz” derim. Öncelikle bu yayınlanan broşürlerde doğan isim hatalarından dolayı 
kendi payıma, kendime düşenlerden ötürü özür dilemeyi bir borç sayarım. “Neden atölye ve 
neden bu konu?” olduğunu birkaç kez sordular. Çünkü atölye konferanslardan, panellerden, 
diğerlerinden çok farklı, kişinin aktif olarak katılmasını sağlayan, hazır lokmayı vermeyen, 
uğraş sonucunda, emek sonucunda ortaya çıkan bir çalışma türü olduğu için atölye. Neden 
bu konu? Çünkü bu konu Hukuk Muhakeme Usulü Kanunu Tasarısının gerekçesine 
baktığımda benim hazmedemeyeceğim ağırlıkta mesleğime yönelmiş bir cümle var. Hukuk 
yargılamasının uzamasının temel nedenlerinden biri, avukatların alelacele, alelıtlak yazdığı 
dilekçelerle dava açamaları ve lakayıt şekilde dava takip etmeleri gecikmenin nedenlerinden 
biri olarak gösteriliyor. Ekmek yediğim ve severek yaptığım bir meslek olduğu için 
bu konunun tartışılmasını gerçek sorumlunun bizler mi yoksa bir başka şekilde diğer 
mesleklerin, bu ülkede yaşayan diğer insanların buna katkısı olup olmadığını saptamayı bir 
amaç gördük. Bana göre eğer bir ülkede yargı, o ülkenin temelini oluşturuyorsa, o halde 
yargının bağımsızlığıyla yargının sorumluluğunu ayırmak zorundayız, yani bağımsız olan 
yargı sorumsuz olur anlamına gelmemelidir. 

Her mesleğin giysisi vardır. Askerlerin giysisi en cafcaflı giysilerden biridir. Sebep de 
onları, o giysilerle motive ederler ve ölüme götürürler. Yargıcın giysisi, avukatın giysisi 
cüppedir. Cüppenin en büyük özelliği önünde düğme yoktur, çünkü yargı kimsenin 
huzurunda düğme iliklemeyecektir, ama kendi hatalarını da bulup düzeltip ülkeye yardım 
etmesi gerekir. Sizlere söz hakkı vermeden Işıl arkadaşımın hazırladığı küçük bir sunum var, 
bir de onu seyretmenizi, bu arada gelmekte olan belki birileri varsa onların da gelmesini 
sağlamak isterim. 

MEHMET AKİF TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi)- Böyle 
önemli bir etkinliği sağladıkları için Ankara Barosu Yönetim Kuruluna, Sayın Başkana, siz 
değerli meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 

Sunmak istediğim tebliğin başlığı, tüketici mahkemelerinde görülen tapu iptal ve tescil 
davalarının doğurduğu sorunlar ve bu davaların yargılamayı uzatıcı etkisi. Tabii bu tebliğde 
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bazı kanunlar olmakla birlikte bunların sizi fazla sıkmak istemediğim için çok fazla üzerinde 
durmak istemiyorum. 4077 sayılı Yasanın ilk hali bilindiği üzere 95 tarihli bir versiyondur. 

Doç. Dr. SEMA TAŞPINAR AYVAZ- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni 
Usül İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. 

HASAN DURSUN (Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı)- Aynı zamanda 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku İdari Hukuku doktora 
öğrencisiyim. 

Doç. Dr. ADNAN CANSEVER (Psikiyatri uzmanı)- Şaşalı bir elbisem vardı, asker 
emeklisiyim. Şu anda özel çalışıyorum. 

SEVİM AYÇETİNER (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)- Ben tebliğ 
sunmayacağım, sadece katkı yapabilirsem sizin konuşmalarınıza, o nedenle geldim. 

Av. KEMAL HÂKİMOĞLU- İyi günler. Ankara Barosu avukatlarındanım. Teşekkür 
ederim. 

Av. HÜSEYİN ULU (Emekli Hâkim)- Ankara Barosu avukatlarından.

Av. MÜFİT SONBAY (Emekli Hâkim)- Avukat.

Av. BÜLENT ACAR- Ankara Barosu avukatlarından. 

MEHMET AKİF TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi)- 

Mehmet Akif TUTUMLU*77

TÜKETİCİ  MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN  TAPU  İPTAL  VE TESCİL  
DAVALARININ  DOĞURDUĞU  SORUNLAR  VE  BU DAVALARIN  YARGILAMAYI  
UZATICI  ETKİSİ

1-GİRİŞ

Genel olarak hukuk davalarında davaları uzatan olguların açıklanması, daha yerinde bir 
deyimle yinelenmesi yerine, bu tebliğde, kuruluşundan buyana yargıç olarak görev aldığım 
Tüketici Mahkemesindeki, taşınmaz (konut) satımlarından kaynaklanan tapu iptal ve 
tescil davalarının doğurduğu sorunları,  geciktirici etkisini, dahası, bu tür davaların tüketici 
mahkemelerinin ruhuna aykırı düşen yapısını serimlemeye çalışacağım.

Ancak bu özel konuya odaklanmadan önce, konut kavramını, konut satımından 
kaynaklanan uyuşmazlıkların Tüketici hukukumuza ne zaman aktarıldığını ve bu tür 
davaların Tüketici Mahkemesinde görülmesinin hangi koşulları gereksindiği –Yargıtay 
kararları doğrultusunda- belirtmekte yarar görüyorum.
77 * Ankara  Hakimi
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II-KONUT KAVRAMI

Konut kavramı Tüketici Yasasında tanımlanmadığı gibi, bu konuda diğer yasalarımızda 
ve ikincil mevzuatımızda da bir tanımlamaya rastlamamaktayız. Bu nedenle anılan kavramı 
sözlükler ve yargısal kararlar ışığında anlamlandırmaya çalışacağız.

Konut kavramını Türk Dil Kurumu Sözlüğü, “İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman 
vb. yer, mesken ikametgah” şeklinde tanımlamaktadır. (10. Baskı, Ankara, 2005., s.1213).

Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından hazırlanan Kentbilim Terimleri Sözlüğü (TDK yayını, 
Ankara 1980, s.79)’nde ise şu tanım var: “Bir ya da birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış, 
insan yaşamasının gerekli kıldığı uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma, 
yıkanma ve ayakyolu gibi temel gereksinme konularında kolaylıkları bulunan barınak”.

Prof. Dr. Ejder Yılmaz’ın Hukuk Sözlüğü’nde (Ankara 2002, s.704)’de konut kavramının 
benzer açıklamasına rastlıyoruz: “Bir ailenin yaşadığı yapısal birim” (Benzer tanım: 
ŞENER, E.: Açıklamalı madde atıflı Hukuk Sözlüğü, Ankara 2001, s.461).

III- AVRUPA DİREKTİFLERİNDE DURUM

25.07.1985 tarihli Ayıplı Mallardan Sorumlulukla İlgili Üye Devletlerin Hukuksal 
Düzenlemeleri ve Yönetsel Kurallarının Uyumlulaştırılması Hakkında Yönerge78’nin ikinci 
maddesinde ürün kavramı: “... başka bir taşınır veya taşınmaza bağlı olsalar bile, başlıca tarım 
ürünleri ve av ürünleri hariç olmak üzere, her türlü taşınırlardır” şeklinde tanımlanmıştır. 
Gerek bu yönergede gerekse diğerlerinde konut kavramının ayıplı mal ya da satışa konu 
mal kapsamında tutulduğunu gösteren bir hükme rastlamadık.79

IV-KONUT KAVRAMININ TÜKETİCİ YASASINA GİRMESİ

A- 4077 Sayılı Yasa’nın ilk Hali

Ülkemizde Tüketici Hukukunu ilk olarak kodifike eden normatif düzenleme, bilindiği 
gibi, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’dur. Bu Kanun 
23.02.1995 tarihinde kabul edilmiş, 08.05.1995 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. (RG. 
08.03.1995/Sayı: 2222). Bu Yasanın ilk versiyonunda, “Tanımlar” üst başlığı altında 
düzenleyen 3 ncü maddesinin (c) bendinde mal kavramı; “Ticaret Konusu Taşınır Eşya” 
olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi burada taşınmaz, dolayısıyla konut satımı tamamen 
kapsam dışı bırakılmıştır. 

78  Bkz. DEMİR, M.: Son Değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hukuku Mevzuatı, Ankara, 2004, s.683 vd. 
79  ZEVKLİLER, A./ AYDOĞDU, M. : Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2004, s. 91’de de farklı bir görüşe, açıklamaya 

rastlanmamaktadır. Aynı durum için bkz. ASLAN, İ.Y.: Tüketici Hukuku, 2. Baskı, Bursa 2004, s. 196-197.
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B-4077 Sayılı Yasa’nın 4822 Sayılı Yasa ile Değiştirilmesinden Sonra

Tüketici Yasasında bu güne kadar yapılan en kapsamlı değişiklik, 4822 Sayılı Kanunla 
yapılan değişikliktir (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, kabul tarihi: 06.03.2003, RG. 14.03.2003, Sayı: 25048). 4822 Sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi ile 4077 Sayılı TKHK’nın 3 ncü maddesinde yapılan değişiklik sonucu, mal 
kavramını yeniden şu şekilde düzenlenmiştir:

“Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malların ve 
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi 
mallar”.

Maddenin değişiklik gerekçesinde şöyle denmektedir: “... mal tanımı, alışverişe konu 
olan taşınır eşyanın yanı sıra, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda 
kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları da 
kapsayacak şekilde yeniden yapılmış, böylece tüketicinin koruma alanı genişletilmiştir.”80

Böylece, konut satımlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemelerinin 
görev alanına girmesi yukarıda anılan değişiklikle mümkün olmuştur. 

V-KONUT SATIMIYLA İLGİLİ TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARININ 
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ- YARGISAL KARARLARDA 
GELİŞTİRİLEN ÖLÇÜTLER81

A- Taşınmaz Satımında Amaç Ölçütü

Tüketici Yasasının tüketiciyi tanımlayan temel kavramlarından biri “işlem amacı”dır. 
Yani tüketicinin hangi amaçla hukuki işleme giriştiğidir. Bu bağlamda tüketici: “Bir mal 
veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya 
da tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. (TKHK m. 3/e).

Buradaki negatif sentaksı olumluya çevirirsek, tüketiciyi; bir mal veya hizmeti bireysel 
veya ailesel gereksimini karşılamak amacıyla edinen kişi olarak tanımlayabiliriz.

Amaç kuramının diğer bir versiyonu da taşınmaz mal satın alımında kullanılmıştır. 
Aslında burada genel bir ifade olan “taşınmaz mal” deyimi yasal düzenleme amacını aşan 
bir genişliği imliyor. Yasa koyucunun Tüketici Hukuku kapsamına koyduğu taşınmaz mal 

80  (BAŞÖZ, L. ÇAKMAKÇI, R.: Gerekçeli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İstanbul, 2003, s.14).
81  Bu bölümün hazırlanmasında Terazi Eylül 2006/1, s.41-48’de yayımlanan “Taşınmaz (konut) Davalarının Tüketici Mahkemesinde 

Görülmesinin Koşulları” başlıklı makalemizden yararlanılmış ise de, bu tebliğ için yazıda önemli değişiklikler yapılmış ve yazıya eklemeler 
yapılmıştır  (M.A.T.).
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kavramı iki şeyi kapsıyor:82

-Konut amaçlı taşınmaz,

-Tatil amaçlı taşınmaz.

Görüldüğü gibi her ikisinde de “mesleki veya ticari” bir amaç söz konusu değil.

Bundan başka, “yatırım amaçlı” taşınmaz (daire, devremülk vb.) satın alınması da 
TKHK kapsamında düşünülmemektedir. Nitekim Yargıtay 20. HD’nin 04.04.2005 tarih 
ve 3322/3959 sayılı kararında bu husus şöyle belirtilmeketdir:

“Davacının kiraya verip para kazanma amaçlı 10 adet devremülk satın aldığı, bu işlemin 
özel amaçlı olmadığı ve ticari amaçlı olduğu, davacının 4077 Sayılı Yasanın 3/e maddesi 
kapsamında tüketici olmadığı anlaşılmakla, uyuşmazlığın genel hükümlere göre Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerekir.”83

 

B- Satıcının Profesyonel Olması

Bu koşul, 4077 sayılı Yasanın 3/f maddesinde genel olarak şöyle ifade edilmiştir:

“Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında 
tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişiler.”

 Demek oluyor ki tüketiciye konut ya da tatil amaçlı taşınmaz mal satan kişinin 
(satıcının), bu işi, ticari veya mesleki faaliyeti kapsamında yapan, sürdüren bir kişi olması 
gerekir. Başka bir anlatımla satıcı profesyonel olmalıdır. Bu bağlamda, böyle bir konumda 
olmayan, böyle bir ticari faaliyeti sürdürmeyen bir kişinin kendine ait bir daireyi satması, 
Borçlar Kanunu’nun 213 ncü maddesi hükmü anlamında bir taşınmaz satımı niteliğinde 
alacağından, bu işlemden kaynaklanan davaya da Tüketici Mahkemesinde değil; genel 
mahkemede bakılması gerekecektir (HUMK m.8/II).

Yargıtay 20. HD’nin 14.06.2005 tarih ve 6237/7716 sayılı kararında da aynı düşünce 
benimsenmiştir:

“Dosya kapsamından, davacıların arsa sahibi olan davalılardan konut satın aldıkları, 
davalıların yüklenici konumunda olmayıp, arsa maliki oldukları anlaşılmakta olup, konutu 
satan kişilerin bu işi profesyonelce meslek edinen kişilerden olma durumu söz konusu 
82  4077 Sayılı TKHK m. 3/c’de: mal kavramı açımlanırken: “ Alış-verişe konu olan c...) konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar” da hükmün 

kapsamına alınmıştır. 
83  TUTUMLU, M.Akif: Tüketici Mahkemelerinin Görev ve Yetki Sınırları, Ankara, 2006, s.398.
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olmadığından 4077 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle, uyuşmazlığın 
genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerekir.”84

C- Konut (Taşınmaz) Satımının Biçimsel Koşulları

    a) Genel Olarak

Bilindiği üzere, taşınmaz mülkiyetinin devrini veyahut devri vaadini içeren sözleşmelerin 
resmi şekilde Tapu Sicil Müdürlüğünde veyahut Noterde yapılması,85 bu tür sözleşmelerin 
sağlık/geçerlilik koşuludur.

Bu koşul, Tüketici Hukuku bağlamında yapılan konut satışları için de geçerlidir 
(m.3/c).

Şu halde, kural olarak, geçersiz taşınmaz satımı sözleşmelerinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklara Tüketici mahkemelerinde değil, genel mahkemelerde bakılmak gerekecektir. 
Nitekim Yargıtay’ın bu güne dek verdiği kararlar genellikle bu yöndedir.

Örnekler vermek gerekirse:86 

13. HD 30.03.2006 tarih ve 1308/4679:

“Taraflar arasında düzenlenen 16.06.1999 tarihli konut satış sözleşmesi resmi olarak 
düzenlenmediğinden geçersizdir. Zira sözleşmenin yapıldığı tarihte taşınmazın davalı 
adına kayıtlı olduğu ve davalının tapuda devir yapabilecek konumda iken devir yapmadığı 
anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; haricen düzenlenen satış sözleşmesi geçersiz olup, 
geçersiz sözleşmeye dayanılarak açılan davaların genel mahkemede görülmesi gerekirken, 
Tüketici Mahkemesinde görülerek karara bağlanmış olması usul ve yasaya aykırı olup, 
bozma nedenidir.”

13. HD 24.02.2006- 18043/2526:

“Dava, taraflar arasında düzenlenen harici satış sözleşmesi nedeniyle satın alınan 
taşınmaz için ödenen satış bedeli ile taşınmaza yapılan masrafların tahsili isteğine ilişkindir. 
Mahkemece, uyuşmazlığın 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı ve Tüketici mahkemesinin 
görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Dosyada satışa konu taşınmazın 
tapu kaydının bulunmadığı, mevcut belgelerden de taşınmaz satım akdinin geçerli olup 
olmadığı anlaşılmadığı gibi mahkemece de bu yönde yeterli bir araştırma yapılmamıştır. 
Sözleşmenin geçerli olmaması halinde 4077 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmasına 
hukuken olanak yoktur. Öyle ise mahkemece öncelikle taraflar arasındaki taşınmaz 

84  TUTUMLU, age. s.221.
85  Bkz. TMK m. 706/I; BK m. 213; Tapu K. M. 26; Noterlik K. m. 60/3 ve 89.
86  Tebliğde kaynak gösterilmeyen tüm içtihatlar kişisel arşivimden alınmıştır (M.A.T.). 
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satışının geçerli olup olmadığı araştırılmalı, sonuçta sözleşmenin geçerli olması halinde 
şimdiki gibi görevsizlik kararı verilmeli, aksi halede, yani sözleşmenin geçersiz olması 
halinde ise işin esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmelidir.”

20. HD. 22.05.2006- 4737/6851:

“... Tüketici Mahkemesi özel bir mahkeme olup, resim şekilde konut satışı söz konusu 
olmadığından, harici senetle yapılan konut satışlarının da Tüketici Mahkemesi görevi 
kapsamında olmadığı, bu hususun Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 02.03.2005 gün ve 
2005/13-165-120 sayılı kararı ile de kabul edilmiş olduğu anlaşılmakla, uyuşmazlığın 
çözümünde genel mahkemeler görevlidir.”

13. HD 29.09.2005- 7237/14157: 

“Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında 24.4.2001 tarihli konut satış sözleşmesi 
düzenlendiğini, dairenin satış bedelini peşin ödediğini, ancak davalının edimini yerine 
getirmediğini ileri sürerek daire bedeli olarak şimdilik 10.000.000.000 TL’nin davalıdan 
tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın 
görevli Ankara Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm davacı 
tarafından temyiz edilmiştir. 

4822 sayılı kanun ile değişik; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 
23. maddesinin 1. fıkrasında “Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü 
ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılacağı” belirtilmiştir. Temyize konu iş bu dava, 
taraflar arasında düzenlenen konut satış sözleşmesinden kaynaklanan tazminat isteğine 
ilişkindir. Taşınmazın aynına taalluk etmekte olup, bu kabil satışlarda resmi şekilde 
yapılması gerekir. Uyuşmazlığın tüketici mahkemelerinde görülmesi için geçerli bir 
sözleşme olması gerekir. Sözleşme resmi şekilde yapılmamıştır. Bu nedenle 4822 sayılı 
kanun ile değişik 4077 sayılı kanundan kaynaklanan bir uyuşmazlık yoktur. Dava Borçlar 
Kanunun Genel Hükümlerine göre açılmış geçersiz sözleşme nedeniyle ödenen paranın 
tahsili isteğine ilişkindir. Öyle ise mahkemece işin esası incelenerek ve ortaya çıkacak 
sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde görevsizlik 
kararı verilmiş olması bozma nedenidir.”

Yargıtay 13. HD ile 20 HD’nin yukarıda alıntılanan, birbiriyle örtüşen kararlarına 
karşın, Yargıtay 14. HD’nin 9.10.2006 tarih ve 8827/10582 sayılı kararı farklı yöndedir. 
Bu karara göre, konut satışından kaynaklanan davaların Tüketici mahkemelerinde 
görülebilmesi için bu satışların resmi şekilde yapılmış olmasını zorunlu kılan bir yasa 
hükmü bulunmamaktadır.
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Karar şöyledir:

“Davacı vekili tarafından davalı aleyhine 28.3.2006 gününde verilen dilekçe ile tapu iptal 
tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 
30.3.2006 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Recep Budak vekili tarafından 
istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten 
sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, yükleniciden 24.11.1999 günlü adi yazılı sözleşmeyle satın alınan bağımsız 
bölümün tescili, olanaklı görülmezse bağımsız bölümün değeri olan 150,000,00YTL’nin 
davalılardan tahsili istemiyle Tüketici Mahkemesinde açılmıştır.

Mahkemece, dayanılan ve mülkiyet naklini gerektiren sözleşme adi yazılı yapıldığından, 
geçersiz olan bu sözleşmeye dayalı olarak Tüketici Mahkemelerinde tescil istemiyle dava 
açılamayacağından görevsizlik kararı verilmiş, hükmü davalılardan Recep Budak temyiz 
etmiştir.

Gerçekten, mahkemece doğru olarak saptandığı üzere taşınmaz mülkiyet naklini 
gerektiren sözleşmeler, resmi biçime uyularak yapılmadıkça Türk Medeni Kanunun 706 ve 
Borçlar Kanununun 213. maddeleri hükümlerince geçersizdir. Kural olarak bu sözleşmeye 
dayanılıp tescil isteminde bulunulamaz. Kural bu olmakla birlikte; yüklenici, arsa sahibi 
ile aralarında var olan arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yapmakta olduğu 
inşaattaki kendisine bırakılması kararlaştırılan bağımsız bölümü kazanacağı şahsi hakkın 
temliki suretiyle ve yazılı olmak koşuluyla üçüncü bir kişiye temlik etmişse Borçlar 
Kanunun 163. maddesinin yalnızca yazılı yapılmasını öngördüğü bu sözleşmeye dayanarak 
şahsi hakkı temellük eden üçüncü kişi bağımsız bölümün adına tescilini isteyebilir. Bunun 
gibi aynı zamanda arsa sahibi olan yükleniciden adi yazılı sözleşmeyle bağımsız bölüm 
satın alınmış ve edimleri karşılıklı olarak tümüyle veya reddedilemeyecek oranda yerine 
getirilmişse, şekil eksikliğini ileri sürmenin Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki 
dürüst davranma kuralıyla bağdaşmayacağı 30.09.1988 tarih 2/2 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararıyla kabul edilmiştir. Demek ki, kural olarak taşınmaz 
mülkiyeti geçirme borcu yüklenen sözleşmelerin resim biçimde yapılması gerekmekte ise 
de, somut olayın özelliğine göre biçim koşuluna uyulmadan yapılan bazı sözleşmelerde 
ilgilisine hak kazandırmaktadır. 

Mahkemece davacının dayandığı 24.11.1999 günlü sözleşme ile davalı yüklenicinin dava 
dışı arsa sahipleriyle yaptığı arsa paya devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde kendisine 
bırakılması kararlaştırılan bir bağımsız bölümü, davacıya şahsi hakkın temliki suretiyle 
devretmiş olup olmadığı veya yüklenicinin aynı zamanda arsa sahibi sıfatıyla yapmakta 
olduğu bir binadan bağımsız bölüm satmışsa bu satışın az yukarıda sözü edilen 30.09.1988 
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tarih ve 2/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı kapsamında 
bulunup bulunmadığı, davalıların savunmaları saptanarak ve delilleri istenip toplanarak 
araştırılıp incelenmemiş, 24.11.1999 günlü sözleşmenin geçersiz olduğuna yetersiz olana 
bu incelemeyle karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılanların varlığı halinde açılmış bulunan davanın Tüketici Mahkemesinin 
görev alanına gireceğinde hiçbir duraksama olmamalıdır. Çünkü, 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki yasada 4822 sayılı yasanın 3/c maddesiyle değişiklik yapılarak 
“konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar” da tüketicinin korunması hakkındaki yasa 
kapsamına alındığından aynı yasanın 23. maddesine göre bu yasanın uygulamasıyla ilgili 
olarak çıkacak her türlü uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde görülmesi zorunludur.

Diğer taraftan, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki yasa açısından önemli 
olan, davanın taraflarının bu yasanın 3. maddesinde tanımları yapılan kişiler olması, yerine 
getirilmesi istenen hakkın yasada tanımlanan satıcı ile yine yasada tanımı yapılan tüketiciyi 
ilgilendirmesidir. Yoksa yasa kapsamında olan bir mal veya hizmetin resmi veya adi yazılı 
şekle uyularak yapılmasının, mahkemenin görevini belirlemesi açısından bir önemi yoktur. 
Esasen 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda konut satışı söz konusu 
ise ve satış resmi biçimde yapılmışsa satışla ilgili olarak çıkan uyuşmazlıkların Tüketici 
Mahkemelerinde, adi yazılı biçimde yapılan satışlardan çıkan uyuşmazlıkların ise Genel 
Mahkemelerde görüleceğine dair özel bir hüküm de yoktur. Satışın adi yazılı veya resmi 
biçim koşuluna uyularak yapılmış olup olmamasının sonuçlarını hiç kuşkusuz görevli 
mahkeme değerlendirecektir. Mahkemenin emsal nitelikte gördüğü Yüksek 13. Hukuk 
Dairesinin ilamlarındaki uyuşmazlık, tapulu bir taşınmazın maliki tarafından tapu ile değil, 
haricen satımından kaynaklanmış olduğundan somut uyuşmazlık ile benzerliği yoktur.

Dava konusu uyuşmazlıkta 24.11.1999 günlü sözleşmeyle satılan konut nitelikli bağımsız 
bölüm olduğuna satıcı yüklenicinin ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketici 
konumundaki davacıya konut amaçlı taşınmaz mal sattığına göre bir ayrım yapılmaksızın 
yine de davanın Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerekir. Mahkemece bu hususlar göz 
ardı edilerek yazılı olduğu şekilde görevsizlik kararı verilmesi bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, 
peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 09.10.2006 gününde oybirliği ile karar 
verildi.” 

b) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Temeline Dayalı Konut (Daire) Satışları

Taşınmaz hukukuyla ilgili olarak Tüketici mahkemelerine en çok yansıyan dava türü, 
kat karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri uyarınca yükleniciye düşen dairelerin, yüklenici 
tarafından üçüncü kişiye (tüketiciye) alacağın temliki hükümleri (BK m. 162 vd.) 
çerçevesinde satışından kaynaklanan davalardır. Talepler genellikle tapu iptal ve tescile 
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yöneliktir.87

Belirtelim ki yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri uyarınca kendisine 
düşen bağımsız bölümü (daireyi) üçüncü kişiye satması resmi şekil koşullarına bağlı 
değildir. Bu tür bir sözleşme alacağın temliki (BK m. 162) niteliğinde olduğundan, yazılı 
şekilde yapılması gerekli ve yeterlidir (BK m. 163).

Bu husus yukarıda alıntıladığımız Yargıtay 14. HD’nin kararında belirtildiği gibi, 13. 

HD’nin 2.11.2006 tarih ve 9327/14294 sayıl kararında da şöyle ifade edilmektedir:

“4077 sayılı yasanın 23. maddesine göre bir uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde 
görülebilmesi için uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un kapsamında 
kalması ve mahkemenin de kabulünde olduğu gibi hukuken geçerli bir sözleşme olması 
gerekir. Somut uyuşmazlıkta tapuda kayıtlı taşınmazın harici sözleşme ile davacıya 
satışından kaynaklanmaktadır. BK. 213, TMK. 706 ve Tapu kanunu 26. maddesi gereğince 
tapulu taşınmazın haricen satışı geçersizdir. Ne var ki davalı şirket arsa sahibi ile geçerli bir 
kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmış ise bu sözleşme ile kendisine verilecek konuta ilişkin 
hakkını B.K. 162,163 maddeleri gereğince adı yazılı şekilde üçüncü kişiye temlik edilebilir. 
Somut uyuşmazlıkta davalı ile dava dışı şahıs arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
mevcut ve davalı bu sözleşme ile kendisine düşen konutu harici sözleşme ile satmış ise 
bu sözleşmeyi geçerli kabul etmek gerekir. Satışa konu konut ile ilgili kat karşılığı inşaat 
sözleşmesi mevcut olup olmadığı araştırılıp, böyle bir sözleşmenin varlığı ve davalının 
kendisini düşecek konutu davacıya satması söz konusu ise geçerli bir sözleşme olduğundan 
işin esası incelenip sonucuna göre, şayet geçerli bir sözleşme yoksa şimdiki gibi karar 
verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın 
istek halinde temyiz edene iadesine, 2.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.” 

Şunu da göz ardı etmemek gerekir ki, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklansa bile, 
arsa sahibinin kendisine düşen daireyi üçüncü kişiye satmasından kaynaklanan davaların 
görülme yeri Tüketici mahkemeleri değil, genel mahkemelerdir (HUMK. m.8/II):

“Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak alınan konutların geç tesliminden 
kaynaklanan tazminat ve mahrum olunan kira bedeli istemine ilişkindir. 

Dosya kapsamından, davalı Celal Ay’ın arsa sahibi olduğu, dava dışı S.S. Müfettişler 
Konut Yapı Kooperatifi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiği, davacıların 

87  Bunun dışında: Eksik ve ayıplı ifadan kaynaklanan maddi tazminat; geç teslimden doğan kira alacağı; sözleşmenin feshi ile güncellenmiş 
değer üzerinden bedel iadesi gibi davalar da Tüketici mahkemelerinde açılmaktadır. 
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arsa sahibi olan davalı Celal Ay’dan konut satın aldıkları, davalı Celal Ay’ın yüklenici 
konumunda olmayıp arsa maliki olduğu anlaşılmakla, 4077 sayılı Yasa kapsamında 
değerlendirilemeyecek uyuşmazlığın, genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde 
görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; H.Y.U.Y’nın 25. ve 26. maddeleri gereğince 
Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 
24/04/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi” (20. HD 24.04.2006-3687/5555).

c)  Konutun Tamamlanmış Olması Koşulunun Bulunmayışı

4077 sayılı Yasanın 3/c maddesinde “konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal” ifadesinde 
vurgunun “amaç” sözcüğünde yapıldığını görüyoruz.88 Yine TKHK m. 7/VII’de 
konutların da kampanyalı satışa konu edilebileceği belirtilmiş ve bunların teslim tarihinin 
otuz ayı geçmeyeceği öngörülmüştür. Her iki hükmün birlikte değerlendirilmesinde; 
inşaatı tamamlanmamış, hukuken oturulabilir hale gelmemiş konut satışlarının da TKHK 
kapsamına alındığını düşündüren bir sonuç çıkmaktadır. Burada önemli olan alıcı-
tüketicinin konut alma amacıyla hareket etmiş olmasıdır.

Konuya ilişkin Yargıtay kararları da aynı yöndedir. Örneği HGK’nın 07.03.2007 tarih ve 
13-100/100 sayılı kararının89 ilgili paragrafları şöyledir:

“Önemle vurgulanmalıdır ki, konut alım satımına dair uyuşmazlıkların 4077 sayılı Kanun 
kapsamında değerlendirilmesi için mutlaka yapılmış olan veya kat mülkiyeti oluşturulmuş 
bir konutun alım-satıma konu olması gerekmediği gibi, gerektiğini kabul halinde bu husus 
4077 sayılı Kanun’un amacına da aykırıdır. 

Nitekim; açıklanan ilkeler Hukuk Genel Kurulu’nun 05.10.2005 gün ve 2005/14-490 
E. 563 K., 14.12.2005 gün ve 2005/13-637 E. 731 K., 15.11.2006 gün ve 2006/13-644 E. 
2006/707, 31.01.2007 gün ve 2007/13-60 E. 45 K. Sayılı kararlarında da benimsenmiştir. 

Somut olaya gelince; dava dışı arsa malikleri ile arasında düzenlenen eser sözleşmesinde 
yüklenici taraf olan davalı inşaatını tamamlamadan satışa sunduğu taşınmazlardan birini 
davacıya satıp sözleşmede kararlaştırılan sürede teslimi üstlenmiştir.

Şu durumda davacı ile davalı arasındaki sözleşme hukuki nitelikçe satış sözleşmesi olup, 
eser sözleşmesi değildir. 

 Davalı (satıcı-yüklenicinin) satıcı sıfatıyla inşaatı tamamlamadan veya kat mülkiyeti 
oluşturmadan satışa sunduğu taşınmazı konut olarak kullanılmak üzere, ticari ve mesleki 
olmayan amaçla satın alan davacının, yukarıda ayrıntısıyla açılanan yasal hükümler 
karşınsında tüketici, davalının da satıcı sıfatını taşıdığı açıktır. Dolayısıyla tüketici ile satıcı 
88  Vurgu “amaç” sözcüğüne yapıldığından, konutun tamamlanmış olup olmadığı hususunda kategorik bir ifadeye yer verilmemiştir. 
89  Kararın tam metni için bkz.: Yargıtay Kararları Dergisi, Aralık 2007, s. 2213-2220.
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arasındaki hukuki işlem de tüketici işlemidir. Tüketici hukuku; tüketicinin taraflardan 
birisini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsadığına göre, davacının bu sıfatıyla 
yaptığı işlem de tüketici hukuku kapsamında ve onun koruması altındadır.

Bu nedenle eldeki uyuşmazlığın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hukukunda kanun 
kapsamında olup, bu Kanuna göre çözümü gerektiği her türlü duraksamadan uzaktır. 
Anılan Kanunun 23. maddesinde; bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her 
türlü uyuşmazlıklara Tüketici mahkemelerinde bakılacağı, hükme bağlanmıştır.

Hal böyle olunca; Yerel mahkeme eldeki davaya bakmakla görevlidir. Mahkemece, 
aynı yönde işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyularak işin esasına girilmesi ve hasıl olacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi 
gerekirken, aksine gerekçelerle görevsizliğe dair önceki kararda direnilmiş olması usul ve 
yasaya aykırıdır. 

Direnme kararı bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda 
ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nun 429. maddesi 
gereğince BOZULMASINA, 07.03.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

(Aynı yönde: Yargıtay 13. HD’nin 24.01.2006 tarih ve 13375/471 sayılı kararı)

d) Konut ve Dükkanın Birlikte Satılmasından Kaynaklanan Davaların Hangi 
Mahkemede Görüleceği Sorunu

Bu durumda konut ve dükkan satışına ilişkin davaların ayrılmasına; ilkiyle ilgili 
uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde; diğerine yönelik davanın genel mahkemede 
bakılmasına mı karar verilmeli, yoksa her iki davanın aynı mahkemede (Tüketici veyahut 
genel) görülmesine mi?

Bu hususta yasal bir düzenleme bulunmuyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14.12.2005 tarih ve 13-637/731 sayılı kararında konu 
hakkında özel bir açıklama yapılmamasına karşın, söz konusu her iki davanın Tüketici 
Mahkemesinde görülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Karar şöyle:

“Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonucunda; Çorum 
2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.11.2004 gün 
ve 2004/43-439 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 19.4.2005 gün ve 2005/1003-6650 sayılı ilamı ile, 

(... Davacı, davalı müteahhidin arsa sahibi ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi 
gereğince davalı müteahhide kalacak dairelerinden iki tanesini 7.9.2002 tarihinde haricen 
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satın aldığı halde, teslim süresi aşılarak ve eksik halde teslim edildiğini bildirerek, eksik iş 
bedeli ve kira kaybının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, taşınmazı süresinde ve tam olarak teslim ettiği gibi, tapusunu da verdiğini 
savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz 
edilmiştir. 

1- 4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
Amaç başlıklı 1. maddesinde Yasanın amacı açıklandıktan sonra, kapsam başlıklı 
2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet 
piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” 
hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, 
konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan 
yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de 
dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek 
veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan 
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için Yasanın 
amacı içerisinde yukarıda alıntıları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışana ilişkin 
bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta taraflar arasında 4077 sayılı Yasada 
tarif edilen şekilde konut satım sözleşmesi bulunduğu anlaşılmaktadır.

4077 sayılı Yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici 
mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasında uyuşmazlık Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici 
Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar 
ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda 
kazanılmış hak ve söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

2- Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek 
görülmemiştir...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği 
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, sözleşmede kararlaştırılan süre geçirilerek ve eksik halde teslim edilen iki konut 
ve bir dükkan nedeniyle, eksik inşaat bedeli ve kira kaybının tahsili istemine ilişkindir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma 
kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 
Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire 
bozma kararında gösterilen endenlerden dolayı HUMK’nun 429. maddesi gereğince 
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, birinci görüşmede 
gerekli çoğunluk sağlanamadığından, 14.12.2005 gününde yapılan ikinci görüşmede 
oyçokluğuyla karar verildi.” 

VI-SORUNLAR- DEĞERLENDİRMELER

A-Konut Satımı Sözleşmesinin Şekline İlişkin Sorunlar

Yukarıdaki (V-c) paragrafta yer verdiğimiz Yargıtay kararlarından anlaşılacağı üzere bu 
kanuda 13.,20. HD’leri ile 14. HD’si arasında farklı görüşler mevcuttur. Yargıtay 13 HD ve 
20. HD’ne göre; kat karşılığı inşaat sözleşmeleri temeline dayanmayan, yani alacağın temliki 
(BKm. 162) hükümlerine göre yapılmayan konut satışlarının resmi şekil şartına aykırı 
olması halinde genel mahkemeler görevli iken; 14. HD’si, sözleşme resmi şekilde yapılmış 
olsun olmasın tüm konut satışlarından kaynaklanan davalarda Tüketici Mahkemelerini 
görevli saymaktadır. Dolayısıyla bu dairelerin bozmalarına göre, benzer davaların bir kısmı 
genel mahkemelerde, bir kısmı Tüketici Mahkemelerinde görülmektedir.

Bu çelişkinin giderilmesinin en temel (sağlıklı) yolu, Tüketici hukukunda kaynaklanan 
davalarda verilen kararların temyiz incelemesinin tek bir dairede toplanmasıdır.

Diğer bir çözüm ise bu çelişkinin bir İçtihadı Birleştirme Kararı ile giderilmesidir.

B- Genel Mahkemelerden Görevsizlikle Tüketici Mahkemelerine Gönderilen 
Tapu İptali ve Tescil Davalarının Yol Açtığı Yığılma

Özellikle metropol olarak nitelenen kentlerimizde bulunan gecekondu bölgelerinin 
kentsel dönüşüm alanına evrilmesiyle, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hızla arttığı 
bilinmektedir. Yüklenicilerin finansman, organizasyon, teknik ve bilgisel donanım, altyapı 
yönlerinden hayli yetersiz olmalarından ötürü inşaatları ya çok geç bitirdikleri ya da yüzüstü 
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bırakarak edimlerini yerine getirmedikleri sık gözlenen bir olgu. Tüketici açısından sorun 
şurada: Yüklenici, kat karşığı inşaat sözleşmesi uyarınca kendisine düşen daireyi tüketiciye 
satarak belli tarihte konutu teslim etmeyi ve taşınmazın tapusunun devrini sağlamayı 
vaad etmekte, satım bedelini almakta, ancak anılan edimlerini yerine getirmediğinden, 
tüketicinin yükleniciye, arsa sahiplerine karşı dava açmasına neden olmaktadır. 

Böylece bir üçlü ilişki ortaya çıkmaktadır: Arsa sahipleri, yüklenici ve alıcı-tüketici. Bu 
tür davalar bilindiği gibi keşif ve bilirkişi incelemesini gerektiren ve sona ermesi yıllar alan 
uyuşmazlıklar niteliğindedir. Örneğin, tüketici alacağın temliki hükümlerine göre satıcı 
yüklenicinin halefi olduğundan, yüklenici tarafından eksik bırakılan inşaatı tamamlamak, 
gerektiğinde yapı kullanma iznini almak gibi ağır yükümlülükler altına girmekte, bu 
yükümlülüklerin ifası ise uzun zaman almaktadır. 2003 yılına kadar genel mahkemelerce 
(Asliye Hukuk, Asliye Ticaret) bakılmakta olan bu davalar, bu tarihten sonra adeta 
“görevsizlik seliyle” Tüketici Mahkemelerine akıtılmıştır. Somut bir örnek vermek 
gerekirse: Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1994 yılında açılan ve birleştirmelerle 10 
adet dosyadan oluşan dava dosyası tam 13 yıl boyunca hiç nihai karar verilmeden devam 
etmiş, bu sürede sonra dosya görevsizlik kararı ile Tüketici Mahkemesine gönderilmiştir. 
(Bkz. Ankara 22. Asl. Huk. Mah. E. 1994/549 sayılı dava dosyası) görevsizlik: Ankara 6. 
Tüketici Mahkemesinin 2007/15 esas sayılı dava dosyası).

Şimdi bu kadar uzun sürmüş, kapsamlı bir davanın özel mahkeme olan Tüketici 
Mahkemesinde kısa sürede sonuçlanması mümkün mü?

4822 sayılı Yasa ile 4077 sayılı TKHK’nun gecici maddelerinde bu hususta –görev- bir 
intikal hükmüne yer verilmemiş olması büyük bir eksiklik olmuştur. Bu eksiklik uygulamada 
hayli sorunlar çıkarmış; anılan tapu iptal ve tescil davalarına ilişkin dava dosyaları genel 
mahkemeler ile Tüketici Mahkemeleri arasında gidip gelmiş, bu da zaten uzun sürmüş 
olan davaları daha da uzatmıştır. 

İntikal konusunda; olumsuz görev uyuşmazlıklarınıda merci tayinine bakan Yargıtay 
20. hukuk Dairesi önceki kararlarında: TKHK’da 2003 değişikliğinden önce konut satımı 
düzenlenmemiş olduğundan, bu tarihten önce yapılmış sözleşmelerden kaynaklanan 
davaların genel mahkemelerde görülmesi gerektiğini benimserken90;

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (8.3.2004- 13084/2775; 23.12.2004- 10229/18815) ve 
14. Hukuk Dairesi (17.7.2007- 7777/9210) aksi yöndeki görüşü benimsemişlerdir. Bu 
dairelere göre, görev kuralı geçmişe etkili olduğundan, sonuçlanmamış tüm davalara 
uygulanmak gerekir. Belirtelim ki 20. Hukuk dairesi de son kararlarında, anılan iki dairenin 
görüşünü benimsemiş gözükmektedir (Örn. 20. HD 16.10.2006- 10032/13697).

90  Bkz. TUTUMLU, M.Akif: Taşınmaz (konut) Davalarının Tüketici Mahkemesinde Görülmesinin Koşulları, s.47’de 20. HD 12.9.2005- 
80831/10092 sayılı kararı. 
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Hukuk Genel Kurulunun konuyla ilgili doğrudan bir kararı yok ise de, Deniz ihtisas 
Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin 5136 Yasayı yorumladığı bir kararında HGK şu 
sonuca varmıştır: 

“... Uyuşmazlık konusunu teşkil eden her hukuki olay, meydana geldiği tarihteki yasal 
düzenlemelere tabidir ve olayın meydana geldiği zamanda mevcut olan mahkemeler 
tarafından çözümlenmelidir. Yasa koyucu, Deniz İhtisas Mahkemelerinin kuruluşunu 
sağlayan 5136 sayılı Yasa’da, bu mahkemelerin faaliyete geçmesinden önce meydana gelen 
hadiselere (olaylara) Deniz ihtisas Mahkemelerinin bakacağına dair bir düzenlemeye yer 
verilmemiştir.

O halde yani bir mahkeme kurulurken o mahkemenin kuruluş yasasında zaman 
bakımından faaliyete geçme gününden önceki uyuşmazlıklara bakacak mahkemelerle 
ilgili bir düzenleme bulunmadığı takdirde her uyuşmazlık meydana geldiği tarihte bu işe 
bakacak olan mahkemece çözümlenecektir”. (HGK 19.4.2006- 11-58/228, TUTUMLU, 
agm., s.47).

Bu davaların –görevsizlikle veyahut doğrudan açılma sonucu- tüketici mahkemelerine 
akması ile bu mahkemelerde büyük yığılma olmuş, iş yükü artmıştır.

Sözgelimi bu gün Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerindeki dava –iş sayısı 500 ise- 
ki bu civaardadır- Tüketici Mahkemesinde bu sayı 1000’dir. Kısacası işyükü durumu, 
özel mahkeme aleyhine artmakta, bu da tipik tüketici davalarının uzamasına neden 
olmaktadır. 

C-Tapu İptal ve Tescil Davalarına Bakılmasının Tüketici Mahkemelerinin Kuruluş 
Amacına Aykırı Olması

Gündelik alışveriş yaşamının ağırlıklı kısmının tüketici işlemlerinden oluştuğu 
söylenebilir. Bu işlemlerden, alışverişlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların da, ekonominin 
dinamizmine ve hızına koşut bir süreçte çözümlenmesi gerekir. Bu bağlamda örneğin 
ayıplı bir cep telefonun, buzdolabının satımından kaynaklanan bir uyuşmazlığı normal 
adli prosedüre, yazılı yargılama usulüne tabi kılarsanız, yargısal korumanın etkinliğini sıfır 
dereceye kadar düşürürsünüz.

Bu nedenle yasa koyucu tüketici yargılamasında, HUMK m. 507-511’de düzenlenmiş 
olan basit yargılama sulünün uygulanacağını hükme bağlamıştır. (TKHK m. 23/II- son 
tümce).

Basit yargılama usulünün kabul edilme amacı, kuramsal olarak, özel hukuktaki bazı 
subjektif hakların basit bir yöntem çerçevesinde, hızlı bir yargılama süreci sonunda 
gerçekleştirilmesini sağlamaktır91. Bu nedenle bu usulde replik ve düplik işlemlerine yer 
91  SUNAR, Gülcan: Medeni Usul Hukukunda Basit Yargılama Usulü, Yayımlanmamış Doktora tezi, İstanbul, 2002,s. 43.
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verilmediği gibi; kanıtların ilk duruşmada derhal gösterilmesi ve sunulması gerektiği de 
normatif hükme bağlanmıştır (HUMK . 510). Diğer bir anlatımla bu yöntemde biçimsel 
bürokratik işlem ve süreçler azaltılmış; kanıtların bir an önce sunulması suretiyle sonuca 
(karara) gidilmesi amaçlanmıştır.

Yukarıdaki paragraflarda açıklanan, özellikle arsa sahipleri, yüklenici ve alıcılardan oluşan 
üçlü ilişkiye yani kat karşılığı inşaat sözleşmesi temeline dayalı olarak tüketiciler tarafından 
açılan tapu iptal ve tescil davalarının yapısı gereği uzun sürdüğü, yoğun çekişmeci niteliğiyle 
basit yargılama usulüne, dolayısıyla tüketici yargısına uymadığı, yasanın amacı dışına 
taştığı açıktır. Bu tür davalara bakan Tüketici Mahkemesinin genel mahkemeden, örneğin 
bir Asliye Hukuk Mahkemesinden hiçbir farkı kalmamaktadır. Bu olgunun yolaçtığı diğer 
bir olumsuz durum ise, bu tür davalara yoğun emek harcayan, uzun zaman ayıran Tüketici 
Mahkemesi hâkiminin tipik tüketici davalarının (örneğin ayıplı maldan kaynaklanan 
davaları) duruşmalarını uzun aralıklarla yapmak zorunda bırakılmasıdır.

Şimdi, sözgelimi ayıplı bir buzdolabının otomobilin satışından mağdur olan tüketicinin 
hakkı birkaç ay içinde korunabilirse yargısal korumanın bir anlamı olacaktır. Ancak bu tür 
davaların bir yıl ve dah fazla sürede bitirilebileceği bir sistemde aynı yargıya varmak güç.

Öte yandan şu soruna da değinmek gerekir: Kat karşılığı inşaat sözleşemesinden 
kaynaklanan, arsa sahipleri ile yüklenici arasında sürdürülen (eksik, ayıplı ifa nedeniyle 
tazminat, sözleşmenin feshi, nama ifa vb.) davalara genel mahkemelerde bakılarken; 
yüklenicinin bu tür sözleşmeden kendine düşen daireyi tüketiciye satmasından kaynaklanan 
ve tüketici tarafından yüklenici ile arsa sahiplerine karşı açılan tapu ipte ve tescil davaları 
Tüketici Mahkemelerinde görülmektedir. Bu durumdaki davalar karşılıklı olarak birbirini 
etkilediğinden tüm uyuşmazlıkların tek bir mahkemede (genel) görülmesi daha sağlıklı bir 
yargılamaya ve adil bir kararın üretilmesine imkan sağlamış olur.

VII- SONUÇ

Henüz inşaatı tamamalanmamış konut satışlarından kaynaklanan davaların Tüketici 
Mahkemelerinde görülmesi sonucunu doğuran yasal ifade biçimi (düzenlemesi) ile 
Yargıtay’ın konuya ilişkin yorumları, günümüzün tüketici hukukunun ve yargısının 
dinamik yapısına, hız ve ritim anlayışına, kısacası ruhuna uygun düşmemiştir.

Bu tür davaların yoğun şekilde gelmesinden ötürü Tüketici Mahkemeleri özel mahkeme 
niteliğini yitirerek genel mahkemeye dönüşme riskiyle karşı karşıya gelmiş durumdadır.

Bu olgunun ortaya koyduğu gerçeği eleştirel bir perspektifle ortaya koymaktan amaç; 
konut davalarının Tüketici mahkemesinden tamamen alınması değil; özellikle bu mahkeme 
yargıçlarının kişisel rahatlığı hiç değil! Tüketici Mahkemelerinin kuruluş amacına uygun 
şekilde işletilmesidir önemli olan. Bu nedenle, çözüm, kişisel kanıma göre: Gerçekten 
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“konut” olarak tanılanabilecek; yani inşaatı bitmiş; yapı kullanma izni alınmış; elektrik, 
su, gaz gibi tüm hizmetlerden yararlanabilecek92 statüye gelmiş, oturulabilir yapıların 
satımından kaynaklanan davaların Tüketici Mahkemesinde; bu aşamaya gelmemiş 
taşınmaz satımlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların da genel mahkemelerde görülmesi 
daha uygun düşecektir. Kaldı ki henüz inşaatı bitmemiş, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı) 
alınmamış bir yapının konut olarak tanımlanması mümkün olmadığı gibi, alıcının da bu 
yapıyı konut edinme amacıyla satın aldığı bu aşamada somut verilerle kanıtlanabilir bir 
durum değildir. Tüketici Yasasının değiştirilmesi veyahut yeniden düzenlenmesi halinde 
bu önerinin değerlendirilmesini diliyorum. 

Doç. Dr. SEMA TAŞPINAR AYVAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- 
Teşekkür ediyorum. Öncelikle Mehmet Akif Beyin bizim çok bilmediğimiz bir sorunu 
yansıtmasından dolayı çok mutlu oldum. Teorik olarak, özel görevli mahkemelerle genel 
görevli mahkemeler arasında görev problemi nedeniyle davaların geciktiği büyük ölçüde 
biliniyordu, ama özel olarak sorunu aktardılar kendileri. Teşekkür ediyorum. Üzerinde 
düşünmemiz gerekiyor, ciddi bir şekilde bununla bağlantılı olarak, tüm özel görevli 
mahkemelerle ilgili genel bir sorgulama yapılması gerekiyor; bu da işin yarı bir boyutu. 

Sayın Tutumlu’ya göre uzun olacak benim konuşmam. Ben konuyu, üst başlığa göre, 
geciken yargılamanın nedenleri ve neden oldukları başlığı biçiminde bir sunum şeklinde 
hazırlamıştım. 

Süreyle ilgili bir sorunumuz var mı? O zaman ona göre kısaltayım ya da değiştireyim 
diye düşünmüştüm. O halde gene de sabırlarınızı zorlamayacak biçimde ifade etmeye 
çalışacağım. Konumuz medeni yargı ve medeni yargıdaki problemleri tartışıyoruz. 

Medeni yargıya hangi alanda başvuruyor insanlar? Ya bir dava talebiyle bir hukuki himaye 
talebiyle bir hakkının ihlal edildiğini ileri süren yahut hakkının yerine getirilmediğini veya 
böyle bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünen kişiler dava dilekçesiyle mahkemeye 
başvurma ihtiyacı duyuyorlar yahut bizim çekişmesiz yargı adını verdiğimiz ve hasımsız 
dava biçiminde de ifade edilen bir biçimde ilgililer diyelim, mahkemeye başvurma 
zorunluluğunu duyuyorlar. Ancak bilindiği üzere tek bir usul kanunumuz var, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu. Her ikisini de bu kanun düzenliyor, yani hem çekişmesiz 
yargı işlerini, hem davayı bu kanunu düzenliyor ve bu kanunda belirlenen formata göre her 
ikisi devam ediyor.

Mahkemeye başvuran kişi ister dava biçiminde, ister çekişmesiz yargı talebiyle başvursun 
onun derdi şu: Bir an evvel mahkemeden o hukuki korunmayı, hukuki himayeyi elde 
etmek. Çünkü teorik olarak biz şunu söylüyoruz: Yargı veya medeni yargı neden çıkmış? 

92  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 31. maddesine göre “Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve 
kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade 
ettirilir”.
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Çünkü devlet bireylerin kendiliğinden hak almasına engel olmuştur, yargı organını bunun 
için ihdas etmiştir. Bireylerin kendiliğinden hak alması yasak olduğuna göre bu hizmeti 
devlet sunmak zorundadır. Fakat devlet bu hizmeti sunmaya kalktığında bu kez ilgililer 
şunu istiyor: “Ben bir an evvel hakkıma ulaşmak istiyorum”. Peki,  acaba gerçekten “bir 
an evvel”, “hemen” mi yargı konusundaki taleplere cevap verilmeli, yoksa bunun makul 
bir süresi var mıdır? Tabiî bu anlamda biz ilgililerin sübjektif duygulara, düşüncelere, 
beklentilerine saygı duyuyoruz, ama bir an evvel, hemen, derhal ya da hızlı, çabuk bir 
yargılama değil bizim burada söz ettiğimiz, çünkü bizim burada söz edeceğimiz şey usulî 
birtakım güvencelere, ilkelere uygun olarak yargılamanın yürümesi, yani yargılamanın 
belli garantilere, güvencelere uyularak gerçekleştirilmesi ve haklının haksızın, doğrunun 
yanlışın bu prosedür içerisinde tespit edilmesi. Kuşkusuz bu prosedür zaman alacaktır. 

Tartışacağımız şey makul zaman nedir, ne kadar bir süre, zaman makûldür, ne kadardan 
sonrası gecikme yaratır. Problemi sayın oturum başkanı ifade ettiler, yani yargılamanın 
gecikmesi. Kanun taslağından da söz ettiler, Hukuk Muhakemesi Kanun taslağındaki bir 
ifadenin kendisini çok üzdüğünü söyleyerek söze başladı Sayın Dedeağaç. Şunu söyleyeyim: 
Evet, hep kanunlardan yakınılır yahut birileri suçlanır. Avukatlar alelıtlak bir şekilde dava 
açıyor diye bir ithamda bulunuyor. Onlar ve biz diye ayrım yapmak istemiyorum, ama 
sorunu belirlemek açısından bir taraftan da şu söyleniyor: Evet, yargının sorunları var, 
gecikme var ve mütemadiyen usul kanunlarında değişiklikler yapılmak isteniyor. Bütün 
reform iddialarının, bütün kanun değişikliklerinin temelinde, esasında ‘biz bir değişiklik 
yapalım ve bundan sonra davalar daha kısa sürede çözülsün, adalet daha çabuk tecelli etsin’ 
kaygısı var. Ne var ki böyle bir şey gerçekçi değil, yani çıkış noktasında bir hata var. Bu sorun 
bir tek yere bağlanamayacağı gibi, bir tek sorumlunun (failin) bulunacağı veya faturanın 
tek bir kişiye kesilebileceği bir alan değil, çünkü sorunların kaynağı çok farklı. Sorunlar 
aslında bir yumak halinde, belki kartopu halinde görüldüğü için hiç kimse de sorumluluğu 
tek başına kabul etmek istemiyor. 

“Davanın uzamasının sebepleri yargıdır, hâkimlerdir” dediğimizde hemen hâkimler “ama 
olur mu, nasıl hâkimler olur? Bakın, biz müzekkere yazıyoruz, cevap gelmiyor. Bakın, bilirkişiler, 
bakın tanıklar, bakın mahkeme personeli, bakın dava dosyalarımıza...”. Herkesin gerekçesi 
hazır, avukata sorduğumuzda onun da gerekçesi hazır. Dolayısıyla aslında çok fazla sebep 
var, ama tek bir sorumlu bulamıyoruz. Belki de tek bir sorumlu arayışından da vazgeçmek 
gerekir, gerçekten tek bir sorumlusu da yok bunun. 

Yargılamanın geciktiği konusunda herkes hemfikir. Peki,  yargılamada makul süre nedir, 
ne zaman gecikme var, bir dava acaba kaç yıl sürmelidir, daha doğrusu ilgililerin sübjektif 
beklentilerini bir kenara koyarsak hemen olmayacağı açık bunun, ama nedir 3 yıl mı, 5 yıl 
mı, 2 yıl mı, var mıdır böyle bir şey? Hayır, böyle bir ortalama, kesin bir süre söylememiz 
mümkün değil. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına baktığımızda da 
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bunu görüyoruz. 

Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı mahkûmiyet kararlarında 3.5 yılda adil 
yargılanma hakkının (makul sürenin) ihlal edildiğini söylerken, 4 yıl sürmüş bir davada adil 
yargılanma hakkının ihlal edilmediği sonucuna ulaşıyor. Çünkü bunun objektif ve tek bir 
kriteri yok, çünkü şunları esas alıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Bir kere uyuşmazlık 
konusunun niteliği nedir? Uyuşmazlık konusunun karmaşıklığı, zorluğu, özelliği, yasal 
düzenlemesi; bunu dikkate alıyor. Bunun dışında tarafların tutumu nedir, yargılamanın 
geciktiğini ileri süren kişilerin yargılamanın gecikmesine nasıl bir rolleri olmuştur, yani 
onlar tutum ve davranışlarıyla bizatihi kendi davranışlarıyla yargılamanın gecikmesine mi 
sebep olmuşlardır, yoksa yargılama başka bir sebepten mi uzamıştır yahut mevcut ülkenin 
makamlarının, resmi organlarının tutumu nedir yargılamanın gecikmesinde gibi kriterleri 
var. Bunun ayrıntısına girmenin yeri değil, o nedenle makul süre ne zaman aşılmıştır, 
yargılama ne kadar sürerse uygundur-değildir kriterleri konusunda sadece başlık olarak 
değinmek yeterli olacaktır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilgilinin kendi tutumuna bakıyor, yani gecikildiğini 
ileri süren tarafın yargılamadaki tutum ve davranışlarını esas alıyor, ikinci olarak olayın 
karmaşıklığını, niteliğini dikkate alıyor. Yargılamada gecikme olaydan mı kaynaklanıyor, 
çok zor, karmaşık bir olay gerçekten uzun sürede sonuçlanabilir. Bunun dışında resmi 
makamların tutumu nedir, yani o ülkenin yargı makamlarının tutumu nedir, o ülkenin 
resmi makamlarının tutumları nelerdir, yargılamanın gecikmesinde onların bir kusuru 
var mı biçiminde bir ayrım yapıyor. Örneğin, 3.5 yıllık bir süreyi adil yargılanma hakkının 
ihlali olarak gören Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin gerekçesi şu: Bir dava İsviçre’de 
3.5 yıl incelenmek için sıra beklemiş. Yüksek Mahkemede 3.5 yıl sadece inceleme sırasını 
beklemiş ve resmi makamlarda o arada işlerinin çok yoğun olduğunu, inceleme için sıraya 
konulduğunu ve bazı davalara ve işlere öncelik tanındığını, bu davanın o önceliklere sahip 
bir dava olmadığını gerekçe olarak ileri sürmüşler. 

Esasında bakıldığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “bir aşamada sadece görülmek 
için 3.5 yıl beklemiş. Dolayısıyla burada biraz evvel belirttiğim kriterler çerçevesinde adil 
yargılanma hakkındaki makul süre ihlal edilmiştir” diyor. Buna karşılık Almanya’da 4 yılı 
aşkın süren iş uyuşmazlığı davasında bu sonuca ulaşmamış. Orada ise şunu söylüyor: “Evet 
ekonominin bozulmasıyla bağlantılı olarak belli bir dönemde uyuşmazlıklar artmıştır, dolayısıyla 
davalardaki artışa bu durum yansımıştır. Alman hükümeti elinden gelen tedbirleri almıştır. 
Buna rağmen dava ancak bu kadar sürede bitirilmiştir” gibi örnek olmak üzere söyledim. 
Dolayısıyla demek ki 3 yıl mı sürecek, 2 yıl mı sürecek gibi genel bir süre belirtip yargılama 
gecikmiştir gecikmemiştir demek için objektif bazı kriterler var. Buna karşılık, aslında belki 
de tartışmanın anlamlı bir yerinden girmedim, yani Türkiye’de yargı gecikiyor mu, davalar 
uzuyor mu uzamıyor mu? Belki hiç bu tartışmaya gerek yok, herkesin bildiği, herkesin 



161

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

kabul ettiği bir şey, evet Türkiye’de yargı ağır işliyor, yargı gecikiyor ve bu gecikme her yıl 
adli yıl açılış konuşmalarının vazgeçilmez teması, bütün usul kanunları değişikliklerinin 
vazgeçilmez motoru, dolayısıyla hep vurgulanan husus: Yargı Gecikiyor. 

İstatistiklere bakıyoruz, Adli Sicil Genel Müdürlüğünün istatistiklerinden rakamlar 
aldım. Sayın Tutumlu’yu desteklemek üzere söyleyeceğim, özel görevli mahkemelerdeki 
yargılamanın uzun sürmesiyle ilgili. Örneğin, en uzun süre, Fikrî ve Sınaî Haklar 
Mahkemesinde, 621 gün olarak ifade ediliyor 2005 rakamları için. Yalnız bizdeki istatistikleri 
sağlıklı değerlendirebilmek çok mümkün değil, çünkü derece derece belirtiyor istatistikleri 
genel müdürlük, yani ilk derecedeki yargılama, hukuk dairesinde, Yargıtay dairesindeki 
yargılama, Hukuk Genel Kurulunda gibi derecelerde belirtiliyor. Dolayısıyla esasında 
bizim için ilk derece mahkemesine davanın ne kadar süreç içinde çözümlendiğinden 
ziyade, vatandaşı ilgilendiren, mahkemeye başvurduğu, talepte bulunduğu tarihten kesin 
hüküm elde edinceye kadar geçen süredir. 

Sayın Tutumlu biraz önce söyledi, 14 yıl sadece bir görev problemi yaşıyor. Bu 
durumda vatandaşa hesap veremezsiniz. Çünkü vatandaş, “Kardeşim, bana ne, bana 
bir görevli mahkeme bulun. Siz 14 yıldır hangi mahkeme görevli diye uğraşıyorsunuz, daha 
benim uyuşmazlığımın esasına giremediniz” diyor. Dolayısıyla bu kadar aslında ekstrem gibi 
görünen, ama yaygın gecikme bizde artık gerçekten şikâyet edilir ve çözümsüzlüğe itilmiş, 
kronikleşmiş bir sorun. Sebepleri ne? Tabii bu çalışmayı bu programa katılacakken bütün 
literatürü taradım ve bizim pirimiz saygıdeğer Baki Kuru hocamızın 69 yılında, yaklaşık 
40 yıl önce hukuk davalarının uzaması sebepleri başlıklı bir makalesine baktım. Hayretle 
tespit ediyorsunuz ki, 40 yıl önce yazılmış şeyler aşağı yukarı aynı. Yanımda da getirdim 
bazı kaynakları, makaleleri. 1930’larda, 40’larda, değişik tarihlerde yazılmış, ama birisini 
çıkarın yerine yeni tarihi koyun, gerçekten çok şey fark etmiyor. Bir iki ufak değişiklik var, 
gıyap meselesi vesaire gibi, ama onun dışında ne yazık ki sorunların bu kadar benzemesi ve 
gittikçe derinleşmesi bizi ürkütüyor. 

Gecikmenin nedenleri konusunda biraz evvel de söyledim, hiç kimse üzerine alınmıyor, 
sayın Dedeağaç da aynı hassasiyeti gösterdi. Tabii tek bir sebepmiş gibi gösterildiği için, 
avukatların sebep olduğu gecikmeler yok mu ya da avukatların hataları yok mu? Şüphesiz 
var, ama mesleki hassasiyetler, aşırı duyarlılıklar bizim objektif olmamıza engel oluyor. Bu 
nedenle bence şapkayı önümüze koyup objektif olarak tartışma yapmamız gerekiyor. 

Yargılamanın gecikmesine neler sebep oluyor denildiğinde, ben iki genel başlık altında 
bunu ele aldım. Biri mevzuattan kaynaklanan gecikme sebepleri, diğeri ise uygulamadan 
kaynaklanan nedenler. 

Mevzuattan kaynaklanan sebepler doğal olarak en başta Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu olmak üzere bütün kanunlarımızı kapsıyor. Dolayısıyla ilk olarak mevzuat engeli 
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yahut mevzuattan kaynaklanan problemler dikkatimizi çekiyor. 

Uygulamadan kaynaklanan problemler başlığı altında ise, karar mekanizmasından 
kaynaklanan, yani hâkimlerden kaynaklanan nedenler, ikinci olarak taraflar ve vekillerinden 
kaynaklanan nedenler, üçüncü olarak yargılamada görev alan üçüncü kişilerden kaynaklanan 
nedenler ve son olarak da bürokratik nedenler, işleyişteki hantallık, teknik ve ekonomik 
yetersizlikler ve diğer nedenler başlığı altında gerekli nedenleri toplamak mümkün. 

Bana göre iki büyük başlık altında öncelikle, daha sonra bir başlık altında da dört ayrı 
grupta gecikme nedenlerinden söz etmek mümkün. 

Mevzuattan kaynaklanan nedenler içinde, birkaç başlık altında tespit ettiğim 19-20 
kadar şey var. Buna pek çok şey eklenebilir, ama mevzuattan kaynaklanan eksikliklerden 
söz etmek istiyorum. 

Birincisi, girişte de söylediğim husus, çekişmeli yargı çekişmesiz yargı ayrımı yok bizde. 
Dolayısıyla çekişmesiz yargı işleri, örneğin,  bir mirasçılık belgesi istenmesi işlemi de bir 
dava formatı içerisinde görülüyor, aynı şekilde yer işgal ediyor, aynı şekilde prosedür 
uygulanıyor, çünkü konuda ayrı bir usul yok. Dolayısıyla bir kere bir çekişmeli yargı 
çekişmesiz yargı ayrımı ve buna yönelik bir kanunun olmaması, hepsinin aynı potada 
görünmesine ve hemen hemen aynı kurallara tâbi olmasına neden oluyor. 

İkincisi, -pek çok hukuk sisteminde bu var şu anda- bazı çekişmesiz yargı işlerinin 
(mirasçılık belgesi gibi) artık yargı mercilerinin görevinden çıkarılması ihtiyacı, değişik 
teklifler var. Yurt dışı örneklerine bakılarak, örneğin,  bunların noterlere bırakılması. Tabiî 
bu bizim için biraz ütopik, ama yazı işleri personeline, müdürlerine birtakım işleri bırakıp 
biraz adli memurların güçlendirilmesi, onlara bazı yetkiler verilmesi gibi eğilimler var. 
Aslında idari olabilecek, yargı konusu olamayacak bütün işleri hâkimlere yüklemek onların 
işini artırıyor. 

Üçüncüsü, uyuşmazlık öncesi bir uzlaşma veya arabuluculuk kurumunun yokluğu. 
Dolayısıyla her şey doğrudan doğruya yargı önüne geliyor. Dava konusu olabilir mi olamaz 
mı bütün bunları bilmiyoruz, ama her şey yargı önüne geliyor. Belki bir eleme yöntemi, 
belki bir uzlaşma yönteminin olmaması bir eksiklik. 

Mevzuattan kaynaklanan bir problem yine, hâkimlerin seçimi, atanması ve özlük işleri 
konusunda tam bir bağımsızlıklarının bulunmaması. Bu konuda hep aynı yakınma var, 
liyakatın esas alınmadığı, başka kriterlerin rol oynadığı, dolayısıyla gerçekten nitelikli, 
gerçekten donanımlı, gerçekten bu işi yapmaya hevesli kişilerin mesleğe alınamadığı 
konusunda birtakım kaygılar var, birtakım eleştiriler var, bence de haklı olarak yine 
gündeme gelen. Tabiî bunlar da yasal düzenleme konusu hâkimlerin mesleğe alınması, 
atanması yahut hâkimlerin görevlendirilmelerinde yıllardır zannediyorum -Sayın Tutumlu 



163

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

beni düzeltsinler eğer farklı bir şey varsa- bir ceza hâkiminin birden hukuk hâkimi haline 
getirilmesi yahut Yargıtay’a yapılan atamalarda yıllarca ceza hâkimliği yapmış birinin hukuk 
dairesine geçmesi gibi. Hâlâ bu kadar belki çok bildiğimiz, ama hâlâ ısrarla uygulanan hatalı 
gördüğümüz şeyler var. 

Yine avukatlıkta sınavın kaldırılmış olması çok ciddi bir hata, çünkü çok sayıda hukuk 
fakültesi var ve gerçek anlamda bir eleme yapılmadan, bir değerlendirme yapılmadan 
hemen herkesin stajı tamamlayarak (Ankara Barosu için böyle bir şey pek söz konusu 
değil, çok ciddi staj yapılıyor Ankara Barosunda bildiğim kadarıyla, ama diğer barolarda 
böyle bir şey yok) herkes avukatlık hak ve yetkisini kazanabiliyor. Bu kişilerin de tarafları 
yönlendirdiği, davaları yürüttüğü düşünülürse bazen çok basit hatalarla zarar verdikleri 
görülürse, bu dikkat edilirse ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bu iş ciddi bir iş, 
avukatlık da hâkimlik de ciddi bir iş, gerçekten nitelikli, donanımlı kişilerin mesleğe kabul 
edilmesinde yarar var. 

Denetimde de problem var. Sorumluluk konusunda da düzenlemeler eksik. Gerek 
hâkimlerin sorumluluğu, gerek avukatların sorumluluğu ve avukatların denetimi meselesi; 
bu da önemli bir problem. Bu konuda da belki yasal düzenlemelerde de sorun var, 
ama uygulamada daha çok sorun var kimsenin buna yanaşmaması, bazı müesseselerin 
işletilmemesi konusunda. Yargılamanın gecikmesi konusunda hâkimlere yönelik hiçbir 
denetim yok. Hâkimler notla değerlendiriliyor değil mi Sayın Tutumlu? Varsayalım aynı 
benzer bir uyuşmazlıkta bir hâkim daha kısa sürede iş bitirebiliyorken, bir başka hâkim 
bitiremeyebiliyor. Dosyayı incelemeye alıyor, çünkü dosyaya tam anlamıyla ismi gibi 
hâkim olmadığı için incelemeye alıyor, sürekli ara kararlarını bekletiyor vesaire. Örneğin,  
dosya incelenirken Yargıtay’da herhalde buna hiç bakılmıyor. Bir hâkim bu kadar zaman 
ne yapmış, örneğin,  bir yıl geçmiş, yapılan işlemlere bakıyorsunuz, beklenen yazılar bir 
kenara belli bir aşama kat edilmesi lâzım. 

Hâkimin yargılamadaki tutum ve davranışları, işine hakikaten ciddi sarılıp sarılmadığı, 
gereksiz raporlar, izinler, keyfi ertelemeler var mı yok mu bunların da bir şekilde denetimi 
olması gerekir yoksa bu kadar önemli bir makamı işgal eden kişilerin “biz biliriz, biz 
yaparız” demesi gerçekten işin ağırlığıyla bağdaşmıyor ve hesap verilebilirlik bakımından 
da ciddi bir problem oluşturuyor. 

Hâkimlerin uzmanlaşmaya sevk edilmediğini görüyoruz. Uzmanlık mahkemeleri 
kuruluyor, günümüzün en önemli eğilimlerinden bir tanesi. “Evet o uyuşmazlığa hemen bir 
mahkeme kuralım, efendim iflasları ayrı bir mahkemeye getirelim, tüketici uyuşmazlıklarını 
ayrı bir yere, fikri ve sınai haklar uzmanlık gerektiriyor, bunu ayrı bir yere alalım, ayrı mahkeme 
kuralım.” Bir kere bu mantıkta da bir hata var, yani her şeyi hemen ayırıp başka bir mahkeme 
kuralım. Peki,  bu mahkemeye kimi vereceksiniz, hangi hâkim? 
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Uzmanlaşmadan anladığınız nedir? Örneğin,  Aile Mahkemeleri Kanununa, aile 
mahkemesi hâkiminin tercihan evli olması, çocuk sahibi olmasını yazmak mıdır uzmanlık,  
yahut tüketici hâkiminin uzmanlığı fikri ve sınai hakları hâkiminin uzmanlığı nereden 
gelir? Uzmanlaşma olgusu üzerinde titizlikle durulması lâzım. Adalet Akademisinin de 
buna özen göstermesi, böyle bir çalışmayı yapması gereklidir. 

Aynı tür davaları görerek mi uzmanlaşır insan? Bizdeki uygulamada bu davalara o 
bakıyor, bunu bilir. Bu durum hataların derinleşmesi ve sürekli hale gelmesine neden 
oluyor. Dolayısıyla uzmanlaşma olgusunun çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi, 
uzmanlık mahkemeleri kurulmasına dikkat çekilmesi, öyle her uyuşmazlığa, her konuya 
bir mahkeme kuralım da bu iş çözülsün demekle olmuyor. Bunlar palyatif, geçici tedbirler, 
o nedenle hâkimlerin yetiştirilmesi, hâkimlerin belli bir alana kanalize edilmesi konusunda 
Akademinin etkili bir çalışma yapması ve gerek Yargıtay’da, gerek Akademide teoriyle 
pratik arasında işlevsel bir işbirliğinin kurulması daha sağlıklı, daha iyi ve daha doğru, 
isabetli kararlar verilmesine katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. 

Tebligatla ilgili olarak, tebligatın kısa sürede teknik iletişim hızına uygun gerçekleştirilecek 
yasal düzenlemelerimiz de yok bizim. Sadece klasik usulde tebligat yapıyoruz yazılı bir 
şekilde, imza karşılığı. Savunma hakkının kullanılması, adil yargılanma hakkına uygun 
davranılması bakımından tebligat çok önemli, ama tebligat konusunda da artık eski usullerle 
gitmek çok güç, çok kötü niyetli uygulamalara prim veriyor. Bunun dışında yine üçüncü 
kişilerle ilgili sorunlarda söz edeceğim, tebligatı yapan kişilerin bilgisizliği, yetersizliği veya 
zaman zaman kasıtları nedeniyle tebligat yapılamıyor. Bir davada tebligatın yapılamaması 
demek, o davada en az 3 ay, 5 ay zaman kaybedilmesi demek bir tek tebligat için geçirilen 
zaman. Bir tek derken tebligatı küçümsediğim için değil, tebligat mutlaka kişinin en doğal 
anayasal hakkı, ama bu aradaki hataları ortadan kaldırmak, en aza indirmek, tebligat 
yapacak memurları, kişileri bilinçlendirmek ve onlara doğru tebligatı öğretmek gerekir. 
Çünkü çok teknik bir alan tebligat mevzuatı. Bir tebligatın herhangi bir sebeple kanuna 
aykırı yapılması, tüzüğe aykırı yapılması halinde derhal geçersiz, usulsüz olabilecek bir 
tebligat, onun için bu son derece önemli. Bu konuda da yasal düzenlemelere ihtiyaç var. 

Bunun dışında davaların dürüstlük kuralına aykırı sürüncemede bırakılması halinde 
yeterli bir yasal düzenleme yok kanunlarımızda. 418-421-422 -zikredeyim, gerekirse 
tartışılır- bu maddeler dışında dürüstlük kuralına aykırı davanın sürüncemede bırakılması 
yahut uzatılması konusunda yaptırım niteliği taşıyan kurallar ne yazık ki yok. 

Davada gerekli olacak giderlerin baştan avans biçiminde alınması şeklinde bir düzenleme 
de yok. Dolayısıyla şunun için masraf, masraf yatırılması için süre verilmesi, süre demek 
bu kez süre kesin değil, bir kerede bir kesin süre verilmesi derken davayı uzatmak 
isteyen taraflar için sırf bu ücret yatırılması bile birkaç ay gecikmeye sebep olabiliyor. O 
sebeple avans konusundaki düzenlemenin önemine işaret etmek istiyorum, ama burada 
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söyleyeceğim bazı şeyleri Hukuk Muhakemeleri Kanun Taslağı getirdi. Örneğin,  avans 
müessesini getirdi, davanın başında peşin olarak alınması olumlu bir uygulama olacak diye 
umut ediyorum kanun eğer çıkarsa. 

Bunun dışında kamu avukatları bakımından, 4353 sayılı Kanunun 32. maddesi nedeniyle 
avukatlar hemen hemen çok küçük istisnalar dışında bütün davalarda temyiz yoluna 
başvurmak zorunda hissediyorlar kendilerini sorumluluk nedeniyle. Dolayısıyla bu da iş 
yükünün artmasına, davaların uzamasına etki eden bir husus. 

Yine derdestliğin ilk itiraz olması mevcut sistemde davaların uzamasına, gereksiz yere 
görülmesine sebep oluyor. Yine örneğin,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25. 
maddesinde merci tayini konusunda doğrudan Yargıtaya başvurulamaması, bir taşınmazın 
sınırında tereddüt edildiğinde önce bir mahkemeye başvurup yetkisizlik kararı alacaksınız, 
sonra başka mahkemeye gideceksiniz yine yetkisizlik kararı alacaksınız Bu da davaları 
oldukça uzatan bir şey. Bu konuda doğrudan doğruya bir merci tayini istenebilmesi son 
derece önem taşıyor. 

Uzmanlık mahkemesinden hareket ediyoruz, ama sulh hukuk, asliye hukuk mahkemesi 
ayrımının da bugünkü haliyle hiçbir işlevi yok. Öneriler var, sulh hukuk mahkemesinin 
çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli hale getirelim yahut ayıralım gibi bazı teklifler 
var, ama şu haliyle hiçbir işlevi yok, yani 5910 lira, ki bugün 7.2 olarak arttı. Kaç oldu 
bilemiyorum, 5910’du 1 Ocak öncesi. 6 milyar diyelim. 6 bin YTL’nin altındakileri sulh 
hukuk bakıyor, üstündekilerine asliye hukuk bakıyor. Bu her sene değişiyor, her sene ne 
olduğunu bilmediğimiz, dolayısıyla gereksiz görev problemleri ortaya çıkıyor, ya bu sınır 
çok yükseltilmeli, bence bu ayrım kaldırılmalı. Davaların sırf görev sebebiyle uzaması çok 
ciddi bir problem. 

Temel kanunlarda çok hızlı değişiklikler yapılıyor. Türk Medeni Kanunu, Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemesi Kanunu, Usul Kanunu geliyor, İcra İflas Kanununda arada bazı 
değişiklikler yapıldı. Çok sık ve hızlı yapılan kanun değişiklikleri çok ciddi bir şekilde 
zorluyor hukukçularımızı. Bu yeni kanunları öğrenmek, anlamaya çalışmak vakit alıyor 
herkes için. İş yüklerine ek olarak bunları ayırabilecek zamanları da kalmıyor. Dolayısıyla 
yeni bir kanunu anlamaya çalışmak, uğraşmak gerçekten ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza 
çıkıyor. Sayılan eksikliklerden bir kısmı biraz evvel bahsettiğim 2006 tarihli Hukuk 
Muhakemesi Kanun Taslağında giderilmiş. Avans müessesi, bir ön inceleme aşaması 
getirilmiş yeni taslakta, dava şartları sayılmış, derdestlik ilk itiraz olmaktan çıkarılmış. Bu 
değişikliklerin hayata geçmesi halinde yararı olacağı açıktır.  

Hâkimlerden kaynaklanan sorunlar: Yanımda da bir hâkim varken konuşmak belki biraz 
zor, ama kendisi çok hoşgörülü olduğu için belki aşırı alınganlık göstermeyecek. Aslında 
Anayasaya bakıyoruz, 141. maddede ve HUMK m. 77’de “davaların hızlı, basit, mümkün 



166

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

olduğu derecede süratli, intizam içerisinde görülmesi yargının görevidir” diyor. Dolayısıyla 
aslında hâkim bey, usul ekonomisi ilkeleri hızlı işletme meselesi hep size yönelik. Bundan 
da şu sonuç çıkmasın: Avukatlar bir şey yapmayacak, tarafların bir şeyi yok, yargının görevi 
hızlandırmak. Sanki anayasal ifademizde Anayasanın 141 ve HUMK’un 77. maddesinde 
hâkimlere hitap ettiği için sorumluluk aslında yasal düzlemde hâkimlerin. Tabii ki bu yine 
de onlara çok yüklenmemize neden olmayacak. Sıralamalara baktım en çok hâkimler sebep 
oluyor, yani benim tespitlerimde objektif olarak söylemek gerekirse davanın uzamasında 
en büyük faktör fatura hâkimlere çıktı yine. Çünkü her ne kadar taraflarca hazırlama ilkesi 
hâkimse de, davayı yürütme yetkisi hâkimin, davayı idare ve sevk yetkisi hâkimin. O sebeple 
büyük ölçüde yük hâkimlere düşüyor. 

Usul kuralları tam olarak uygulanmıyor, hep söylenen şey. Usul kuralları uygulanmıyor, 
onun yerine daha çok bilinen “biz böyle yapıyoruz, böyle gördük böyle uyguluyoruz” 
mantığıyla usul kurallarının ihmal edildiği, ihmal suretiyle ihlal edildiği yahut kasten 
yerine getirilmediği haller var. Usul Kanununun öngördüğü bir kesit var, aşamalar var 
yazılı yargılama usulünde. Dilekçeler teatisi, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm biçiminde 
bir kurgusu var Usul Kanununun, ama bakıyoruz uygulamada -ben bunu arkadaşlarımla 
da konuşuyorum- “sen ne diyorsun böyle bir şey yok, biz her şeyi her zaman yapıyoruz, her 
dilekçeyi her zaman veriyoruz, bunlar da kabul ediliyor. Dolayısıyla siz anlatın bildiğinizi, siz 
öyle diyorsunuz, ama usulde böyle bir şey yok.” Hatta biz usulcüler olarak öğrencilerimizden 
de en çok bu eleştiriyi alıyoruz. “Hocam, siz anlatıyorsunuz ama uygulama çok farklıymış, hiç 
böyle değilmiş” diye bizi de itham ediyorlar, yanlış şeyler öğrettiğimizi de söylüyorlar bize. 
Dolayısıyla Usul Kanununun öngördüğü kurguya uyulmadığı görülüyor, bu kurgu gözden 
kaçıyor, bu kurgu ihmal ediliyor yahut ihlal ediliyor. 

Hâkimler örneğin,  dava şartlarını davanın başında incelemiyorlar. Dava karar aşamasına 
gelmiş, görevsizlik kararı verebiliyor bir hâkim. 14 yıl sonra görevsizlik kararı verilmesini 
siz hangi tarafa anlatabilirsiniz. Hukukçu olarak anlamak daha zor, ama vatandaş bunu 
nasıl kabul eder, hiçbir açıklaması yok. Der ki “14 yıldır ne yapıyorsunuz?”. Bunu açıklamak 
hakikaten çok zor. Dolayısıyla bir hâkimin dava açıldığı an davaya kendisinin hâkim olması 
gerekiyor, yani davada ne isteniyor, neler talep ediliyor, bunu anlaması çok önemli. Dava 
şartları gibi her zaman gözetmesi gereken, her aşamada kendiliğinden dikkat etmesi gereken 
hususlara daha başından boş yere zaman kaybedilmeden karar verilmesi gerekiyor.

Yine asliye hukuk mahkemesinde, hep söylenen, ancak bir kısım hâkimlerimizce davaları 
uzattığını ifade ederek karşı çıktıkları, “uygulasak da dava uzar” dedikleri husus. O da yazılı 
yargılama usulünde layihâlar teatisi bitmeden, duruşma günü tespit edilmesi, yani dava 
açıldığı an hâkimin bir duruşma günü tespit etmesi sorunu. Her ne kadar “evet hâkim bu 
duruşmayı replik düplik için geçecek süreyi dikkate alarak bir duruşma günü tespit ediyor” 
savunması yapılsa da bunun böyle olmadığı, sırf bu nedenle gereksiz duruşmalar yapıldığı 
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maalesef uygulamada görülüyor. 

Layihâlar teatisinin özelliği şu: Taraflar hangi konuda anlaştı, hangi konuda anlaşamadı 
bunu görmek. Çünkü tahkikatı çekişmeli hususlara hasredeceksiniz. Zaten tarafların 
anlaştığı yahut dava konusuyla ilgili olmayan hususların incelenmesine, ispat edilmesine 
ihtiyaç yok, ama eğer bizim hâkimimiz tarafların anlaştığı ve anlaşamadığı hususları tespit 
etmemişse, bu durumda taraflar ne isterse, ne yazık ki davaya da hâkim olamadığı için 
bunları kabul etmek ya da bunlar için süre vermek gibi bir duruma düşüyor ve gereksiz 
yere bir zaman kaybı, davayla çoğu kez ilgisi olmayan hususların da dava içine çekildiği 
maalesef ortaya çıkıyor. 

Bir başka sorun, gereksiz ve çok sıkça bilirkişiye başvurulması olarak karşımıza çıkıyor. 
Gene tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan, çünkü hâkimlerimiz diyor ki “iş yükü 
çok fazla. Ben bunu çözememem”. Aslında bilirkişilik teknik ve bilimsel konular için, yani 
hukuki konular dışındaki hususlara özgü olarak gidilmesi gereken bir yol. Bilirkişi hâkimin 
yardımcısı, ama hâkimde eksik olan bilgiyi tamamlamak üzere düşünülen kişi. Oysa 
uygulamamızda maalesef derinleşmiş bir şekilde her konuda ve dosya tamamen bilirkişiye 
tevdi ediliyor. Bilirkişi ne için görevlendiriliyor belli değil, dosyanın tamamını alıp inceliyor. 
Çünkü hâkimlerimiz bilirkişiyi görevlendirirken hangi konuda görüşüne başvurduğunu 
belirtmiyor, “tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda rapor tanzimine” diye dosyayı 
tevdi ediyor. Dolayısıyla bilirkişi görevinin ne olduğunu bilmeden, görev sınırları çizilmeden 
dosyanın tamamını ele alıyor, hâkimin yerine geçiyor, böylece bizim Anayasadaki yargı 
yetkisi de bilirkişilere devredilmiş oluyor. Kararı da maalesef -bilirkişinin raporunu 
hâkim hükmüne esas alınca- adetâ bilirkişiler vermiş oluyor. Dolayısıyla gereksiz ve sıkça 
bilirkişiye başvurulması, bilirkişinin görev sınırlarının tespit edilmemesi, bilirkişinin raporu 
ne kadar sürede vermesi gerektiği ve vermediği durumda yaptırımının ne olacağının hâkim 
tarafından kararında belirtilmemesi bilirkişilerin elinde aylarca, bazen yıllarca dosyaların 
kalmasına neden oluyor. 

Ayrıca dosya tekemmül etmeden bilirkişiye başvurulduğu görülüyor. Dolayısıyla 
bilirkişilik gene burada sıkıntılı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bilirkişi seçiminin isabetli 
olmaması, gerçekten o işin uzmanı olup olmadığı bilinmeden, belli mahkemelerin belli 
tanıdıklarıyla çalışması yahut hep o işi yapıyor diye aynı kişilerin o işi yapması zaman zaman 
gerçekten ehil olmayan kişilerin bilirkişilik yapmasına neden oluyor. Hâkimin tensiple 
beraber süreler konusunda kesin bir tavır koymaması, kendisine verilen takdir yetkisini ne 
yazık ki taraflara açıkça belirtmemesi, özellikle sürelerin kesin olduğunu ifade etmemesi, 
tarafların aslında zaman zaman usule aykırı olarak mütemadiyen süre istemelerine yol 
açıyor ve hâkim de bu süreleri taraflara veriyor.

Bunun dışında, tahkikat aşamasında sözlü ifade yerine geçmek üzere dilekçe vermesine 
izin veriyor hâkimlerimiz yahut usulde yeri olmayan onlarca dilekçe verilebiliyor 
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ve bunların da hiçbir yaptırımı yok. O nedenle usul kurallarının aslında tam olarak 
uygulanmadığını görmek mümkün. Hâkimlerin iş yoğunluğunun çok olduğu açık. Bir 
güne bakabileceklerinden çok fazla duruşma koyuyorlar veya duruşma saatleri açık olarak 
belirlenmiyor. Bakın orada avukatın zamanı da gidiyor, tarafların zamanı da gidiyor. Bunlar 
doğrudan belki davaların uzaması için bir sebep değil, ama insanlara zaman konusunda 
saygı duyulmadığının göstergesi. Çünkü avukat orada saat 9’daki duruşmayı bekliyor, 11-
12 olmuş hâlâ bekliyor. Işıl Hanımın yaptığı sunumda gördük, kafasını şöyle tutan avukat 
herhalde bir sinir harbi yaşıyor. Yaptığınız ne? Bir de o var, çünkü medeni usul olduğu 
için davayı takip etmek zorundasınız, yani orada gidip görünmek zorundasınız. Aslında 
yazılı yargılama usulü, bir şey yapmıyorsunuz, dilekçenizi veriyorsunuz, ama duruşmaya 
gelmezseniz davanızın müracaata bırakılması gibi bir tehlike var. Dolayısıyla zaman 
kavramına saygının olmadığı yahut zamanın da iyi kullanılamadığı maalesef görülüyor.

Taraflar veya vekillerinden kaynaklanan sorunlarla ilgili Sayın Dedeağaç kızacak ama ben 
de aynı şeyi söyleyeceğim, davanın tam olarak hazırlıklı açılmaması önemli bir sorun. Bunu 
taraf açıyorsa taraf, avukat açıyorsa avukat aynı şekilde gerçekten davayı hazırlıklı olarak 
açmak gerekiyor. Avukatlık Kanununun 2. maddesinin verdiği bir yetki var. Avukatlara 
kurumlar, kuruluşlar bilgi vermek zorundalar, yardımcı olmak zorundalar. Işıl Hanım da 
bana bakıyor, “yapmıyorlar” diyor herhalde bu hüküm hiç uygulanmıyor. 2. maddenin 3. 
fıkrası teorik bir hüküm olarak kalmış gibi görünüyor. Oysa bu hayata geçirilse, avukatların 
mesleki kimliğindeki bu tanınma gerçekleşse ve avukatlar gerçekten davaları hazırlıklı 
açsalar, davaların çabuk görülmesi konusunda ciddi bir adım atılmış olacaktır. 

Taraf veya vekillerin davayı uzatmaya yönelik mazeretinin geçerli olup olmadığı hâkimler 
tarafından ne kadar denetleniyor bilmiyorum, ama mesleki mazeret adı altında zaman 
zaman iyi niyetli, kötü niyetli bazı şeyler olduğunu da görüyoruz, dolayısıyla istenirse bu 
tür uzatmalar da mümkün. 

Yargılamada görev alan üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlarda bilirkişiler ön sırayı 
alıyor maalesef. Bilirkişilerin dosyayı uzun süre ellerinde tutması, hâkimlerin dosyayı 
verirken rapor tanzimi için süreyi belirtmemesi, yaptırımlarını belirtmemesi önemli bir 
problem. 

Bir başka problem, resmi belgelerin istenmesi halinde kurumların, kuruluşların bunları 
sunmaması, bunlara çoğu kez tekitler yazılması. Aslında mahkemelere her türlü bilgiyi 
vermek zorundalar, yasal yaptırımlar da var, ama bu yaptırımlar da maalesef uygulanmıyor, 
dolayısıyla duruşmalar sadece tapudan yazının beklenmesine, nüfusa yeniden yazı 
yazılmasına, cevabın sorulmasına biçiminde gereksiz duruşmalarla uzuyor, hem avukatlar 
hem hâkimler için gereksiz bir sinir harbine dönüşüyor.

Kalem personeli nitelik ve nicelik olarak yeterli değil. Keşke daha donanımlı, daha 
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becerikli, daha bilgili elemanlarla çalışabilse hâkimlerimiz. Kararı yazdırırken ya da 
duruşmada tutanağa geçirirken tuhaf tuhaf bakmasa, en azından kavramları bilse, bu derece 
nitelikli personel olsa, bu da mümkün değil. 

Gene Tebligat Kanununda tebliği yapan posta memurlarıyla ilgili bilgisizlik, yetersizlik 
gibi sorunlar da üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlar. 

Bürokratik nedenler, işleyişteki hantallık, teknik ve ekonomik yetersizlikler ve diğer 
etkenler. Malum hemen ileri sürülen kaynak yetersizliği. Adalet Bakanlığının kaynakları 
sınırlı, hâkimlere verilebilecek ücret sınırlı -ki nispeten iyileştirme var eskiye göre-, fiziki 
mekânlar sınırlı, çok kötü yerlerde, kötü koşullarda hâkimlerimiz ve adliye personelimiz 
çalışmak zorunda, yeterli teknik donanım sağlanamıyor. Ülke genelinde sağlıklı bir adres 
kayıt sistemi kurulamıyor bir kere, yani ülkemizde kimin nerde oturduğunu bilemiyorsunuz. 
Tebligat konusu bu nedenle de önemli bir problem haline geliyor, çünkü kayıtlar sağlıklı 
değil. Hani e-devlete geçiyorduk, hiç kimsenin yeri belli değil, yurdu belli değil. Oraya 
yazıyorsunuz cevap gelmiyor, buraya yazıyorsunuz cevap gelmiyor, tebligata elverişli adres 
araştırmasıyla aylarca zaman kaybediliyor. Dolayısıyla modern, çağdaş bir devlete uygun 
şekilde bu tür adres sistemlerinin kurulabilmesi son derece önemli. 

En son sebep olarak da aslında bütün bunların ötesinde şunu söylemek istiyorum: 
Geleneksel alışkanlıklar, yargılama kültürü ve meslek etiğine uygun olmayan davranışlar ve 
çıkar ilişkilerine girilmesi de gerçekten davaların istendiğinde yargılamanın sürüncemede 
bırakılmasında önemli bir etken oluyor. Aslında biraz babadan dededen ya da yukarıdan 
usta-çırak ilişkisi görüldüğü gibi uygulanıyor, dolayısıyla geleneksel alışkanlıklar 
değişemedikçe, yapıdaki statik bazı noktalar kırılamadıkça değişimler de yaşanamıyor. O 
nedenle yargı içerisinde herkes topu başkasına atıyor, “ama hâkimler sebep oluyor” diyor. 
Hâkimler diyor ki “ben bu kadar dosyayı nasıl anlayayım.” Biz diyoruz ki “niye gerekçe 
yazmıyorsunuz” hâkimlere. Nasıl yazalım, özellikle Yargıtay’daki arkadaşlarımız “o kadar 
işimiz var ki, o onun aynısı, o yüzden formül kararlar.” Onamalarla, formül onamalarla, formül 
bozmalarla kararlar çıkıyor. Bu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bunları yapamayacak 
güçte olduğundan, çapta olduğundan değil, ama bir şekilde zaman engeli karşılarına 
çıkıyor. Bir taraftan şunu söyleyeyim: Yargıtay’da -siz de başta sundunuz- bir dosyaya düşen 
inceleme süresi  zaman zaman dakikalarla ölçülüyor. Giren ve çıkan iş sayısına bakıldığında 
olağanüstü bir şey. O zaman tabii şu kuşku: Evet yargılama hızlı sürüyor, çabuk yapılmış, 
2-3 dakikada kararlar verilmiş. Bu kararlar nasıl veriliyor? Dolayısıyla biz hızlı, acele karar 
istemiyoruz, biz sağlıklı, doğru, objektif, hukuka uygun ve yargılama garantileri içeren bir 
prosedür içerisinde karar verilmesini istiyoruz. 

Peki,  bütün bunlar neye neden oluyor? Sebepleri hepimiz zaten biliyorduk, sizin de 
zamanınızı alarak gereksiz uzattım belki. Neye neden oluyor? Biz yargılamanın amacı 
konusunda değişik görüşler var. Yargılamanın amacı gerçeğe ulaşmaktır, yargılamanın 
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amacı hakları tespit etmektir, yargılamanın amacı adalete ulaşmaktır, hukuksal barışı, 
toplumsal barışı kurmaktır gibi teorik yaklaşımlarımız var. Şu var, hangi amacı kabul 
ederseniz edin, biz bir şeyden yola çıkıyoruz. Devlet ihkakı hakkı yasaklamıştır, vatandaşa 
kural olarak dediği şu: Hakkını benim mahkemelerimin önünde arayacaksın. Peki,  hakkını 
arayacaksın dediğimiz kişiye hangi imkânı sunuyoruz? Burada yargılamanın kendi amacını 
sorgulamamızı gerektiren, yargılamanın amacını tehlikeye düşüren ve hukuk devletinin 
sorgulanmasına, devletin meşruiyetinin sorgulanmasına sebep olan bir olumsuz süreç var 
ne yazık ki. 

Burada insanlar şunu düşüyorlar: Evet ben hak arıyorum, ama başka ülkelerde “git 
hakkını mahkemede ara” derken, biz de “git istersen mahkemeye” diye alay ediyor. Bu ironik 
yaklaşımın sebebi şu: Git sürün mahkemelerde. Sonuç ne olacak? Davacı bezecek, bıkacak, 
davalı da bir baskı süreci içerisinde, hakkında bir dava açılmış, bir mahkûmiyet baskısı 
veya davada aleyhine kararla karşılaşma riski ve ve her ikisi de bir baskı süreci içerisinde 
yıllar geçiriyorlar. Belki bir ihtiyati tedbir uygulanıyor. Bir kişi yıllarca malı üzerinde 
tasarruf edemiyor sırf ihtiyati tedbir dolayısıyla. Diyebilirsiniz haksız ihtiyati tedbirden 
dolayı tazminat davası var. Bu tazminat onu karşılamaya yetecek bir şey değil. Bir kere bir 
davanın uzun sürmesi, uzaması, kişilerin psikolojik olarak içinde bulunduğu durumun 
tamamen gözardı edilmesi anlamına geliyor. Mahkemeler önünde sunumda da gördük, 
dosyalar yığınlar biçiminde, arkada insanların öfkeleri var, nefretleri var, beklentileri 
var. Biz bütün bunları hiçe saymış oluyoruz ve vatandaş dikkate alınmadığını, kendisine 
saygı duyulmadığını hissediyor, önemsenmediğini düşünüyor. Çünkü aylarca duruşmayı 
bekliyor, duruşmaya gittiğinde hâkim hiçbir şey yapmıyor, bir sonraki celseye bırakılıyor 
herşey. 

Vatandaş -bazen biz de yanımızda görüyoruz, arkadaşlarımızdan bildiğimiz- “yıllar oldu, 
hâkim bana bir kere bile a dedirtmedi, ağzımı açamadım. ‘Avukatın var sus’ diyor. Avukat da 
birşey konuşmuyor zaten” diyor. Vatandaş en azından psikolojik olarak dikkate alındığını, 
önemsendiğini düşünüyor. Bu işin psikolojik boyutu, benim alanım değil, ama hukuki 
boyutu şu: Bir kere devletin hukuki himaye sunması yeterli değil. Sunduğu hukuki 
himayenin etkili olması gerekir. Dolayısıyla “evet ben dava yolunu tanıdım, gitsin vatandaş 
dava açsın” diyorsunuz, ama sunduğu hukuki himaye etkili değilse hiçbir anlamı yok. 
Öte yandan siz adil yargılanma hakkını hilal ediyorsunuz, çünkü herkesin makul sürede 
yargılanma hakkı var. Bunu ihlal ettiğiniz zaman siz hukuk devletini temelinden sarsmış 
oluyorsunuz. Üzerinde yıllarca mücadele edilmiş, çalışılmış, uğraşılmış bazı ilkeler var. 
Hukuk devleti var, demokratik hukuk devleti ilkeleri var ve siz bunların hepsini adetâ 
kâğıttan kuleler haline getiriyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere hukuki himaye 
etkisiz halde olduğu zaman hukuki himayenin bir anlamı yok. “Adil yargılanma hakkını 
ihlal etti” diyorsunuz. Bundan dolayı da bir başka maddi sonuç daha var. Türkiye’nin 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde tazminata mahkûm olması gibi. Dolayısıyla 
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yargılamanın uzaması -ben de  uzattım, özür diliyorum- davacı ve davalı üzerinde etkisi çok 
farklı, ama en önemlisi her ikisinde bir baskı süreci yaşanması, belirsizlik yaşanması, hukuki 
durumun netleşmemesi, hukuki himayenin etkili olmaktan çıkması ve adil yargılanma 
hakkının ihlal edilmesi son derece önemli sonuçlar hukuki bakımdan. Sabrınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyoruz.

OTURUM BAŞKANI- Biz de teşekkür ederiz. Şu anda konuşma sırası gelen değerli 
konuşmacı aslında Devlet Planlamada bu konuyu birkaç kez tez haline getirmiş ve Devlet 
Planlamanın sunumlarını işlemiş bir dostumuz. Sözü ona veriyor ve bir başka pencereden 
olayı değerlendirmek istiyoruz.  Buyurun efendim. 

HASAN DURSUN- Teşekkür ederim efendim. Konuşmama başlamadan önce davaların 
uzamasından ne gibi tehlikeli sonuçlar doğar, önceliklikle onu tespit etmek istiyorum. 

Davaların uzamasından doğabilecek tehlikeli sonuçları dört başlık altında toplamak 
olanaklıdır. Bunlardan birincisi, yurttaşların temel bir kamu hizmeti olan devletin kuruluş 
nedeni olan yargı hizmetine ulaşması davaların uzaması yoluyla önlenmiş olur, ki yurttaşların 
temel kamu hizmetine erişim hakkının bu açık bir ihlali olarak değerlendirilebilir. 

İkincisi, davaların uzamasının bir başka olumsuz unsuru, delillerin kaybolmasına yol açar 
davaların uzaması. Bu da dellilerin bozulması veya kaybolmasından dolayı geç karara yol 
açarak adaletin hiç sağlanamaması veya gereği gibi sağlanamaması gibi tehlikeli bir sonuca 
yol açmaktadır. 

Üçüncüsü, davaların uzaması davanın taraflarını, özellikle davacıyı psikolojik ve 
maddi açıdan büyük külfetler altında bırakır. Son olarak davaların uzamasının bir başka 
tehlikeli sonucu ise halkın yargı sistemine olan güven, inanç ve itimadının sarsılması veya 
kaybolmasıdır, ki bu demokratik hukuk devletinde son derece tehlikeli bir durumdur. 

Davaların uzamasının dört ana başlıkta sadece bu saydıklarım hukuk davasının 
uzamasından doğan tehlikeli sonuçlardır. Ceza davalarının uzamasından çok daha tehlikeli 
sonuçlar doğar. Konumuz sadece hukuk davaları olduğu için bu konuyu incelemeyeceğim. 
Hukuk davalarından doğan, bu dört ana başlık halinde ileri sürdüğümüz olumsuz 
sonuçlardan başka bir de yan başka olumsuz sonuçlar doğar, ki bunlar yan olmasına rağmen 
ikincil derecede sonuçlar olarak değerlendirilemez. Bunlar da oldukça önemli ve tehlikeli 
sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu sonuçlardan bir tanesi, davanın yavaş işlemesinden dolayı insanlar davanın taraflarına 
sağlanan hukuksal güvencelerine gerek veya lüzum olmadığı şeklinde bir anlayışa kapılarak 
usul yasalarında kişilere sağlanan yasal, hukuksal güvencelerin kaldırılması yönünde 
çabalarına yol açabilir. Halbuki insanların hukuksal güvenceleri elde etmeleri yüzyıllar 
boyunca verdikleri bir savaşın sonucunda elde edilmiştir. Bu yüzyıllar boyunca elde ettiği 
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insanlığın kazanımları bir çırpıda bu davaların uzaması olgusu nedeniyle gözardı edilme 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Davaların uzamasından dolayı bir başka olumsuz yan sonucu da, avukatların meslek 
kurallarından ayrılmasına yol açabilir. Avukat bir zengin müşterisine dava nasılsa uzuyor 
diye devamlı zengin müşteriden para alarak davaların uzamasından bir çıkar sağlamaya 
çalışabilir ve dolayısıyla bu da avukatın meslek kuralını ihlal etmesi anlayışına yol açabilir. 

Hukuk davalarının uzamasının bir başka olumsuz yan sonucu, günümüzde de 
görüyorsunuz, davalar uzuyor deniliyor. O halde ne yapalım? Uzlaşma yolu getirelim, 
arabuluculuk yolu getirelim, müzakere yolu getirelim gibi alternatif uyuşmazlık yollarına 
doğru bir eğilim doğuyor. Halbuki alternatif uyuşmazlık yolu kapitalist sistemin piyasa 
düzeninin bir anlayışıdır ve yargıya piyasanın hâkim olması gerektiğini savunan bir görüşün 
sonuçlarıdır. Alternatif uyuşmazlık yolları tahkim, arabuluculuk, uzlaşma gibi yollar bir 
hukuk sisteminin temel hedefi olamaz. Bu yollar son derece ayrıksı ve özel durumlarda 
başvurulması gereken ve son derece kısıtlı alanlarda gidilmesi gereken bir yol olmasına 
rağmen şimdi görüldüğü üzere birçok şeylere alternatif uyuşmazlık yolunu getirelim 
deniyor. Halbuki bu son derece tehlikeli bir olaydır. Mesela bugün Almanya’da sadece 
mal varlığına yönelik uyuşmazlıklarda tahkim yoluna gidilmesi esası kabul edilmişken, 
Türkiye’de çoğu şeylerde tahkime gidelim deniliyor. 

Bugün bir başka tehlike karşımızda. Bugün milletler arası uyuşmazlıklardan doğan kamu 
hizmeti uyuşmazlıklarında tahkime gidiyoruz. Diyelim ki bir Türk vatandaşıyla bir kamu 
hizmeti anlaşması yaptık ve o Türk vatandaşı, o şirket yüzde 1 oranında yurtdışından kredi 
aldıysa ve biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yurtdışındaki uluslararası tahkime gidiyoruz ki 
ortamın tehlikesinin vahameti sayın arkadaşlar. 

Davaların uzaması sadece Türkiye’ye özgü bir olay değildir, sadece yeni bir olay da 
değildir. Tarihten bu yana insanlık bu davaların uzamasından çok büyük ızdırap duymuştur. 
Örneğin,  Hamlet, insanın dünyada taşımak zorunda olduğu 7 külfetten bahsetmektedir. Bu 
külfetlerin 5. sırasına davanın uzamasını koymaktadır. Göte, yine davaların uzamasından 
son derece olumsuz sonuçları, hatta edebi bir dille çeşitli eserlerinde de dile getirmiştir. 
Hamlet şu anda Türkiye’deki davaların uzaması durumunu görseydi, herhalde insanın 
taşıması zorunlu olduğu külfetin birinci sırasına davaların uzamasını koyabilirdi. 

Sayın arkadaşlar, davaların uzaması sadece anayasal bir ilke de değildir Türk hukukunda. 
Gerçi Anayasamızın 141. maddesinde davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 
çözülmesi gerektiği bir buyruk olarak konulmuş, ama mevcut durumu anayasal durumla 
bağdaştırabilmek ya olanaksızdır ya da çok zor bağdaştırılabilir. 

Bir ikincisi, artık davaların uzaması sadece Türkiye’nin ulusal sorunu olarak da 
düşünülemez, uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Şöyle ki, Avrupa İnsan Hakları 
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Sözleşmesinin 6. maddesinde adil yargılanma hakkından bahsedilmektedir. Bu adil 
yargılanma hakkının unsurlarından bir tanesi de davanın makul süre içerisinde çözüme 
kavuşturulmasıdır. Eğer şu anda olduğu gibi zaten şu anda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine yapılan başvurular artık işkence veya kötü muamele olmaktan çıkmış, 
davaların geç işlemesi veya gereği gibi hızlı işlememesinden dolayı Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine tazminat veya giderim istemiyle yapılan başvurulardan oluşmaktadır. 

Bu kadar önemi büyük olduğu için hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, Türkiye’de veya 
herhangi bir ülkede davaların uzaması ne tek başına usul kurallarıyla çözümlenebilir bir 
olaydır, ne de işlevsel olarak yapılacak birtakım yapay tedbirlerle davaların uzamasının önüne 
geçilemez. Örneğin,  bu zamana kadar yanlış hatırlamıyorsam 30’dan fazla Hukuk Usulu 
Muhakemeleri Kanunu değiştirilmiştir davaların uzamasını önlemeyi engelleyebilmek 
için, ancak bu değişikliklerden hiçbir şekilde bir sonuç elde edilememiştir. Demek ki hukuk 
usulünü isterseniz yüz kere değiştirin hiçbir şey değişmez, demek ki hukuk usulü dışındaki 
başka olaylara da davaların uzamasını önlemek için bakmamız gerekmektedir. Hatta hukuk 
usulünde yapılan değişikler öyle bir sınıra gelmiştir ki artık kişilere sağlanan güvencelerin 
sınırı noktasına gelinmiştir. Bundan sonra yapılacak, özellikle davalı aleyhine yapılacak bir 
düzenleme davalının hukuksal güvencesini tersyüz edebilecek niteliktedir. 

Arkadaşlar, ben Türkiye’de davaların uzamasının önlenebilmesi için alınması gereken 
tedbirleri iki başlık altında topluyorum. Bunlardan birincisi kurumsal tedbirler, ikincisi 
ise işlevsel tedbirlerdir. Gerçi bu tedbirler bilinmedik tedbirler değildir. 20 yıl önce de 
bir kitabımda yazmıştım, 20 yıl sonra gene ifade ediyorum, ancak beni üzen nokta şu: 
Ne kadar konuşursak konuşalım, yapılan şeyler bir fikir cimnastiğinden öteye gidemiyor, 
yaşam alanı bulamıyor söylenen öneriler. Dolayısıyla bunun benim biraz da şevkimi de 
kırdığını ifade edeyim, ancak şevkimi kırmasına rağmen sırf kendimizi tatmin edebilmek 
için bu tedbirlerden gene de bahsetmek istiyorum. 

Kurumsal olarak yapılması gereken ilk düzenlemelerden birincisi, sulh ve asliye hukuk 
ayrımının kaldırımasıdır. Bugün sulh ve asliye ayrımının hiçbir rasyonel açıklamasını 
bulamıyorum. Ayrıca işin daha da vahim tarafı, 40 gün önce hazırlanan Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kununu tasarısında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıda sulh 
hukuk, asliye hukuk ayrımı kaldırılmasına rağmen 2004 yılında çıkarılan Mahkeme 
Teşkilatı Yasasında gene bu ayrım sulh hukuk, asliye hukuk şeklinde yer almaktadır, ki bu 
işin vahametini daha da artırmaktadır. 

İkinci olarak düşündüğüm yapısal önlemlerden -sırf hukuk davaları için konuşuyorum, 
ceza davaları için konuşmuyorum, çünkü konumuz dışında- bir başkası, ticaret 
mahkemesinin kaldırılmasıdır. Arkadaşlar, ticaret mahkemesinin kurulması için üç tane 
temel rasyonel neden olması lazım, üç nedenden biri olması lazım en azından. Bunlar 
şunlardır:  Bir, ticaret mahkemesinin kuruluş tarzının diğer mahkemelerden farklı olması 
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gerekir, yani hâkimin yanında tacirlere de yer verilmesi gerekir. İki, ticaret mahkemesinde 
ayrı bir yargılama usulünün uygulanması gerekir veya ticaret mahkemesinde ayrı bir delil 
sisteminin olması gerekir. Bu üçünün hiçbiri olmadığına göre ticaret mahkemelerini 
Türkiye’de muhafaza etmenin bir anlamı yoktur. Daha da vahim olan tarafı, bugün ticaret 
mahkemeleri toplu hâkim seviyesinde çalışmaktadır. Üç hâkimli bir mahkeme zaten 
hâkim sayısı olan bir yerde bir de toplu mahkeme şeklinde çalışarak hâkim sayımızın 
daha da azalmasına ve hâkimin etkin bir şekilde faaliyet gösterememesine yol açmaktadır. 
Dolayısıyla ya ticaret mahkemeleri kaldırılmalı ya da kaldırılmıyorsa tek hâkimli mahkeme 
haline bir an önce dönüştürülmelidir. 

Bir başka kurumsal önerim, bugün Adalet Bakanlığının profesyonel bir yapıya kavuşması 
gereğidir. Bugün Adalet Bakanlığının temel insan kaynağını hâkim veya cumhuriyet 
savcılarından geçici görevle veya atama suretiyle Adalet Bakanlığı teşkilatına atanan 
kişiler oluşturmaktadır, ki bu son derece yanlış bir uygulamadır. Çünkü yargısal görevlerle 
kurumsal görevler farklı olması, kamu yönetiminin temel ilkesidir. Bu açıdan adalet 
alanında bürokratik ve kurumsal iş yapacak kişiler uzman seviyesinde uzman yardımcısı 
olarak işe alınmalı ve uzman olarak Adalet Bakanlığında yükselme olanağı sağlanmalıdır, 
yoksa en ufak bir kürsü hâkiminin Adalet Bakanlığına geçici veya kalıcı bir görevle gelmesi 
hem yargı bağımsızlığına aykırı, hem de kamu yönetiminin temel ilkelerine aykırıdır.

Bir başka kurumsal önerim sayın arkadaşlar, yargı memurluğu kurumunun kurulmasıdır. 
Bugün ülkemizde açılan davaların yaklaşık yüzde 25’i nizasız kaza dediğimiz çekişmesiz 
yargı işleridir, nüfus işleri, veraset ilanı verilmesi işleri gibi. Bugün bu tip işler, örneğin,  
Almanya’da yargı memuru denilen müessese vasıtasıyla yargı memuru tarafından bu işler 
yapılmakta ve hâkimin onayına tabi tutulmaktadır. Bugün Türkiye’de de aynen Almanya’da 
olduğu gibi bilhassa adalet yüksek okulu mezunları arkadaşlarımız, zaten işsizlik sorunu da 
çekmektedir, bunlara yargı memuru statüsü vererek bu tür basit işleri adalet yüksek okulu 
mezunlarından yargı memurluğuna atanan kişiler çözmeli ve bu kişilerin vermiş olduğu 
kararlarda hâkimin tasdikine tabi tutularak bu tip mahkemelerdeki davaların yüzde 25’ini 
çok kolay bir şekilde çözebilme olanağı vardır. 

Bir başka yapısal önerim sayın arkadaşlar, bugün ceza uyuşmazlıklarında liste usulüyle 
bilirkişilik yoluna gidildi. Bunda da eskiye göre gene de iyi bir duruma gelindi, fakat 
gerçekten hukuk davlarında bilirkişilik kanayan yara haline gelmiştir. Aynen ceza 
davalarında oludğu gibi liste usulüyle bilirkişilik uygulamasına geçilmeli ve o liste dışında 
hiçbir kimsenin de hukuk davalarında bilirkişi olarak atanmasının önüne geçilmelidir, hatta 
o listeye girmeyen üniversite öğretim üyelerinin bile bilirkişilik yapması önlenmelidir. 
Çünkü üniversite öğretim üyesinin görevi bilirkişilik yapmak değildir, bilimsel araştırma 
yapmaktır, dolayısıyla üniversiteye başvurulması bile doğru değildir. 

Bir başka yapısal önerim arkadaşlar, bugün Almanya’da yargıç, avukat ve cumhuriyet 
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savcısı olacak kişiler 2 yıl aynı staja tabi tutulmaktadır Adalet Bakanlığı gözetiminde. 
Bunlar birbirini anlama, birbiri arasında karşılıklı sevgi saygının gelişmesi açısından çok 
önemli faydalar görülen bir sistem olduğu için 2 yıl kişiler Adalet Bakanlığı gözetiminde 
ücretli bir şekilde staj yapmaktır, 2 yılın sonunda avukat olacaklar avukatlık sınavına, hâkim 
savcı olacaklar da hâkim ve savcılık sınavına girerek hâkim ve savcı olarak atanmaktadır. 
Türkiye’de bu staj sistemiyle avukatlık son derece vahim bir hal almıştır, hatta Mecliste  
avukat olabilmek için sınav şartını öngören bir düzenleme de 2005 yılında yanılmıyorsam 
kaldırılarak tekrar eski düzene dönülerek birçok bilgisiz ve ehliyetsiz kişilerin de avukat 
olması gibi bir vahim durumla karşı karşıya kalınmıştır, ki bu kanımca hiçbir şekilde doğru 
kabul edilecek bir tutum değildir. 

Bir başka kurumsal düzenleme önerim sayın arkadaşlar, adli tatilin Türkiye’den bir 
an önce kaldırılması gerekmektedir. Bugün adli tatil 45 günden yanılmıyorsam bir aya 
düşürüldü, bunu bile doğru kabul etmek hiçbir şekilde doğru değildir, çünkü adli tatil 
olduğu andan itibaren dosyalar zaten 15 öncesinden itibaren uygulamada. Adli tatilden 
15 gün veya 20 gün öncesine kadar, hatta duruşma konulmuyor. Gerekli dosyalara özen 
gösterilmiyor ve son derece davaları uzatıcı vahim bir duruma yol açmaktadır. Yapılan 
ampirik araştırmalar açısından da doğru değildir adli tatilin olması. Mesela ben bir 
araştırmada okudum arkadaşlar. New York’ta yazın 15 gün daha fazla çalışan bir hâkim 
diğer zamanlara göre birkaç kat daha verimli, faydalı olarak davaları çözdüğü ampirik 
olarak ispatlanmıştır. Dolayısıyla adli tatilin hiçbir meşru haklı gerekçesi olmadığından bir 
an önce kaldırılması gerekir, ancak hiçbir şekilde bu kaldırılmıyor. Yeni usul yasalarında 
gene aynı eski sistemde olduğu gibi adli tatilde görülmez, şu görülür bu görülmez, adli tatil 
5 Ağustos 5 Eylül arasıdır falan gibi hiçbir şekilde olması gereken hukuk açısından doğru 
olmayan bir yola gidilmektedir. 

Daha bir çok şey savunulabilir, ancak olayı kısa tutmak açısından burada kurumsal önerimi 
bırakıyorum. İşlevsel öneriler konusuna temas etmeyeceğim, çünkü işlevsel öneriler 
konusunda zaten 93 yılında yazdığım bir kitapta hepsi ayrıntılı olarak Türk yargısında 
davaların uzamasının nedenleri ve çözüm önerileri olarak DPT uzmanlık tezi olarak bu 
kitabımda hepsi vardır. Onları tekrarlamanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum, fakat 
sadece işlevsel nedenler olarak şunu söylemek istiyorum: Demin de söylediğim gibi bizde 
işlevsel olarak sadece hukuk usulünde değişiklik yapılınca sorunun çözüleceği gibi çok 
yanlış bir anlayış bulunmaktadır. Yine demin söylediğim gibi 30’dan fazla hukuk usulünde 
değişiklik olmasına rağmen hiçbir sorun çözülememiştir. Esasen hukuk usulünde değişiklik 
yapmak değil, bence yapılması gereken işlem, örneğin,  Medeni Kanundan usule yönelik 
bütün hükümlerin çıkarılması, diğer kanunlardan usule yönelik hükümlerin çıkarılması, 
usulün basit, sade ve yalın hale getirilmesi yönünde bir düzenleme yapılırsa usul açısından 
davaların uzamasının önüne geçilmiş olabilir. Usule yönelik hükümlerin kimini Medeni 
Kanuna koy, kimini Türk Ticaret Kanununa koy, bu şekilde usule yönelik hükümlerin 
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dağınık dağınık kanunlarda yer alması davaların uzamasını artırdığı gibi işin içinden 
çıkılmaz bir hale de yol açmaktadır. O yüzden şimdilik burada konuşmamı kesiyorum. 
Hepinize teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Konuşmacıya teşekkür ederim. Bu atölye çalışmasını hazırlarken 
hukukçu dışında bazı meslek gruplarının da gelmesini ettik. O nedenle basından, sosyolog 
olarak öğretim üyeliği yapan kişilreden de rica ettik, ama katılımı sağlayamadık. Şu ara 
aramızda hukuk mesleğinin dışında insan sağlığıyla ilgili bir konuşmacımız var. Davaların 
uzamasının nedenlerini ve neden olduklarını hiç bakmadığımız bir pencereden bize 
sunacaklar. Söz Adnan Bey sizindir, buyurun.

Doç. Dr. ADNAN CANSEVER (Psikiyatri Uzmanı)- Çok teşekkür ediyorum. 
Aslında ben de bu daveti aldığımda çok mutlu oldum, çünkü biz de artık kongrelerimizde 
hukukçuları çağırıyoruz, onların fikrini alıyoruz. Bilimler arası iletişimin son derece önemli 
olduğuna inanıyorum, fakat buraya gelirken bu kadar yalnız kalacağımı düşünmemiştim, 
değişik meslek gruplarından birileri olur diye umut ediyordum, ama yalnız kaldım. Konuyu 
çok uzatmak istemiyorum, ancak konunun da çok önemli olduğunu vurguluyorum. 
Herkes doktorluk yapmaya çok meraklıdır biliyorsunuz, benim de biraz hukukçuluğa ilgim 
vardır. İlgim de nereden? Ben askeri hekimdim, 10 yıl kadar bilirkişilik yaptım. Bizim her 
davamızda “bunalıyorum” diyeni hemen doktora sevk ederler ve bu gerekçelerle çok dava 
yukarıdan bozulur. Şunu görüyorum: Sizleri eleştirmek gibi bir niyetim yok, ama siz zaten 
kendiniz bunu çok fazla yapıyorsunuz. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum, çoğu 
görüşlerinize de katılıyorum. Dışarıdan bile ben bunları görüyorum, aslında bu kadar açık 
gerçekler niye düzeltilemiyor, buna şaşırdığımı ifade etmek istiyorum.

Yansılarım olacak. Bir de şunu belirtmek istiyorum: Tabii ben terminolojiye çok yakın 
değilim, bu anlamda hatalarım olursa affola. Geciken yargılamanın psikolojik sonuçları 
diye konuyu ele alıyorum. Ancak daha önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi gecikmenin 
bir tanımı yok, bu olaya göre değişebiliyor. Bazı davalarda gecikme ya da davanın beklenen 
bitme süresi çok farklı olabiliyor, değişik davalarda çok değişik sonuçlar beklenebiliyor. Bu 
anlamda gecikmenin tam bir tanımı yok. Ayrıca yine davanın gecikmesinin subjektif algısı 
da kişiye göre değişebiliyor. Örneğin,  bir boşanma davasında kadın 3 yılda bitti derken, 
erkek 3 yıl sürdü diye değişik bir bakış açısı getirebiliyor. Bazı dedikodulara da şahidim. 
Ben gittiğim yerde 10 kişinin bilirkişiliğini yapıyorum. Bazı hâkimlerin yılda bitirdiği dava 
sayısıyla diğerininki çok farklı olabiliyor aynı çeşit davalara baktığına göre. Bu anlamda 
aslında gecikme konusu bir çok belirsizliklerle dolu. Bu konuda bilimsel araştırma var 
mı diye baktım, kanıta dayalı tıpta uyguladığımız ölçütleri esas alarak yapılmış bilimsel 
araştırma var mı? Örneğin,  10 yılda biten davalarda psikolojik hangi sorunlar çıkıyor, 
3 yılda biten davalarda hangi sorunlar ortaya çıkıyor? Bu anlamda hiçbir bilimsel veri 
olmadığını da acaba ben mi bulamadım diye bir kaygı yaşamıştım, ama sanırım öyle bir veri 
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yok. Bu anlamda benim anlatacaklarım mümkün olduğu kadar şahsi fikirlerim olmadan, 
ama kuramsal olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. 

Bunlar yansıda vardı, ben devam ediyorum gecikmeyelim, zamanı tasarruflu kullanalım 
diye. Bu konuyu araştırırken yargıda gecikme şeklinde girdiğim zaman arama motorlarından 
ancak güzel sözler çıkıyor bu konuyla ilgili. Volter Lander’ın -kendisi 18. Yüzyılda yaşamış 
bir şair ve yazar, İngiliz bir yazar- şöyle bir lafı var adaletle ilgili güzel laflar arasında. 
Adaletin gecikmesi adaletsizlik diye vurgulamış. Ben de   bu gecikmeyi adaletsizlik olarak 
kabul ettiğimi ve bu adaletsizliğin olası sonuçlarını vurgulayacağımı özellikle belirtmek 
istiyorum. Psikiyatride birçok kuram ve birçok araştırma var. Bunlardan bir tanesi Maslow 
bir Amerikan psikoloğu, 1908-1970 yılları arasında yaşamış. O dönemlerde herkes 
hastalıklara çok eğilmişken, bu daha çok gelişim üzerine eğilmiş ve insanın psikolojik 
gereksinimlerini beş temel noktada toplamış. 

Birinci noktaya bir pramit yapmış. Pramitin temelini fizyolojik ihtiyaçlar oluşturuyor. 
Bu fizyolojik ihtiyaçlar yeme, barınma, içme, cinsel dürtülerin doyumu gibi fizyolojik 
ihtiyaçlar oluşturuyor. Hemen üzerinde kişilerin güvenlik gereksinimi var. Maslow’a göre 
temeldeki bir gereksinim doyuma ulaşmadan ikinci bir gereksinimi doyuma ulaştırmak 
pek mümkün değil. Aç olan bir insanın güvenlik arayışında olması pek mümkün değil 
ya da aç olan güvenlik arayışında da sorunları olan bir insanın üçüncü basamağı geçmesi 
mümkün değil. Üçüncü basamakta neler var? Sevgi ve aidiyat duygusu, yani birini sevmek 
ya da bir gruba ait olmak. Dördüncü basamakta ne var? Saygı görme, bir şeyi başarabilme 
ve toplumdan saygı görebilme. En son basamakta ise kendini gerçekleştirmek, kişinin 
ideallerine ulaşması. Bu anlamda görüntü olmadığı için bir daha tekrarlamak istiyorum, 
temelde fizyolojik ihtiyaçlar, üstünde güvenlik, adelet bununla son derece ilişkili, sevgi, 
saygı ve kendini gerçekleştirme, yani fizyolojik ihtiyaçları tamamlanamamış toplumlarda 
bunun üstünde güvenlik arayışı açısından da sorun varsa, asla üst düzeydeki birtakım 
gelişmelerin olması mümkün değil ya da bu olasılık çok düşük deniyor. Bu kuram aşağı 
yukarı 50 yıllık bir kuram. 

Birçok kuram biliyorsunuz teknoloji gibi değişiyor, ama hâlâ değişmemiş birtakım 
eleştiriler var. Bir insan bunun hepsini birden yaşayabilir deniyor, ama kuramın temeline 
fazla bir eleştiri yok. Kabul edilen güvenlik ya da adalet kavramının insan psikolojisinin 
temel gereksinimleri olduğu. Bu anlamda toplumsal açıdan da baktığımız zaman eğer bu 
gereksinim karşılanmazsa insanların sevmesi, saygı göstermesi ya da başkalarına yardım 
etmeyi düşünmesi pek mümkün olmayabilir. Bu anlamda baktığımız zaman hakikaten 
ben hep buna inanırım, değişik eğitim mi adalet mi sağlık mı toplumun gelişmesi için ön 
planda diye sorgulanır. Benim şahsi inancım hep adaletin ilk planda, herşeyden çok daha 
önemli olduğu yönündeydi, zaten benim inancımın dayanağını da bu nokta oluşturuyor. 
Sağlık malum olduğu üzere genellikle toplumu düşünmekle birlikte çoğunlukla hasta kişiye 
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yönelik bir hizmettir, ama hukuk ya da adalet toplumu düşünen daha geniş kapsamlı bana 
göre çok daha önemli bir temel ihtiyaçtır. Adaletsizlik oluştuğu zaman neler olabilir? 

Bir başka konu da yine psikiyatrik hastalıklarla ilişkili bir konu. Toplumda yapılan 
çalışmalar şunu gösteriyor: Toplum psikiyatrik hastalık oranları aşağı yukarı yüzde 30. Ben 
bu mesleğe ilk başladığı yıllarda öğrencilere sorduğum zaman yüzde 5-10 falan derlerdi. 
Şimdi ben çeşitli topluluklarda konuştuğum zaman vallahi herkes oldukça yüksek rakamlar 
söylüyor. Mesela doktorlar diyor ki “bize gelenlerin hepsi psikiyatrik hasta ya da benzer şeyleri 
bize yargıladığımız hasta diyebilirsiniz. Hatta bizim okulda kızın hocası bile söyledi, velilerin 
hepsi hasta dedi.” Haklı. Okula veliler girmesi yasaktır diye birşey koymuşlar, iki de bir 
de gidiyorlar çıkıyorlar, “ne oldu bizim kız geçip geçmedi mi” diye bir aşırı telaş var. Delilik 
dediğimiz ağır ruhsal hastalıkların oranı ise yüzde 2 civarında. Psikiyatrik hastaların çok 
önemli bir bölümünü delilik dışı ruhsal hastalıklar oluşturuyor. Bunlar göz ardı ediliyor 
tabii. 

Basından da birşeyler getirmek istemiyorum. Bu konuşmayı yapacağımı duyan birçok 
hukukçu dostum var. Şu gazetede şu var diye onları referans almak istemiyorum. Belirli bir 
hastalığı yok, ama karısını altı çocuğunu öldürdü. Bu muhtemelen bilirkişi muayenelerinden 
geçecek. Adli tıptan da sağlam raporu olacak, çünkü bunu öldüren, sonradan da kaçan, 3 
gün saklanan, silahını temizleyen, değiştiren bir adamın ağır ruhsal hastalığı olma ihtimali 
de çok yok. Psikiyatrik hastalıklar o kadar yaygın ki toplumda yüzde 30 dedik, yüzde 90’ı 
da delilik dışı ruhsal hastalıklar. Bunların da ciddi anlamda belki şuur ve hareket serbestisini 
etkileyecek derecede değil, ama ciddi anlamda suç işleme ya da davranış bozukluğu 
gösterme ya da bu olasılığı artırma ihtimali var. Bu tamamen göz ardı ediliyor. Mesela 
öğrencilere hep söylerim, gecenin 12’sinde hasta geliyor, kulağım kaşınıyor, “hocam gecenin 
12’sinde de kulağım kaşınıyor diye adam gelir mi?” Gelmez doğru. Ona kötü davranıyor. Ben 
onlara hep şunu vurgularım: Bunun yapmasının altında başka bir neden olabilir. 

Çok sık karşılaştığımız toplumda psikiyatrik bozukluklardan biri kaygı bozukluğudur, 
aşırı kaygılıdır bazen insanlar. Bayanlar daha iyi bilir bunu, hemen herşeye aman öyle 
falan. Kocası der ki “yahu biraz abartmıyor musun hanım, sakin ol.” O da kocasını “sen ne 
kadar duyarsız adamsın” diye suçlar ve ciddi çatışmalara neden olur. Ufacık bir olayda 
bir randevuya yetişme, bir otobüse yetişme konusunda bu kadar duyarlı olan bir insanın 
yargılama sürecinde ya da karısıyla ilgili bir dedikodu duyduğunda ya da kocası biraz 
geciktiğinde, kokusu değiştiğinde aşırı tepkiler göstermesi davranış bozuklukları, bunu 
biraz genişletelim, suç işlemesi; bunlar hep gözardı edilen durumlar. Mesela bizim 
meslektaşlarımızın yargılandığı bir dava vardı, yıllarca sürdü. Bir tanesi intihar etti. 
Gerekçe şu: Bu kadar sürer mi bu dava. Sonuçta da beraat ettiler. Beraat bile edemediler, 
çünkü af çıktı ortada kaldı olay. Dedik ki “yapmayın, bak adam boşu boşuna öldü, intihar 
etti. Biz onları suçladık.” Onlar da dedi ki “bak kardeşim 10 kişi yargıladık, bir kişi intihar 
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etti, demek ki normalde hepsi intihar ederdi.” Psikiyatrik hastalıklara baktığınız zaman oran 
yüzde 10 bu tür olaylara duyarlı tepki gösterebilecek insan oranı. Ben bazen hastalara şunu 
diyorum: Bizim hastalıkların psikiyatrik durumları matematik gibidir. Bakın, dilenciye 
para verenleri bilirsiniz. 10 kişiden biri verir, çünkü duyarlı insan oranı toplumda aşağı 
yukarı o kadardır. 

Bana bırakırsanız işi ben her şeyi psikiyatri içinde izah edebilirim. Adalet sorunları ya da 
uzaması psikiyatrik problemlerin alevlenmesine neden olabilir; bu çok önemli bir konu. 
Şüphesiz bu psikiyatrik sorunlar ağır ruhsal hastalıkları da içeriyor, ama onlar o kadar 
barizdir ki böyle bir şey ortaya çıktığı zaman zaten herkes bilir, yani mahallenin hastasıdır, 
ailenin delisidir. Bu anlamda onu bilir, ama benim dediğim bunun dışında kalan vakalar. 
Sizlerin de vardır, “bu olaya bu kadar tepki olur mu” dediğiniz -siz hukukçusunuz- dünya 
kadar dava var. Bunların hiçbiri araştırılmaz, keşke araştırılsa. 

Bu anlamda bunu destekleyecek görüş nedir? Psikiyatrik hastalıkların nedenleri henüz 
bulunmamıştır. Genetik nedenler olduğundan ağırlıklı olarak söz edilmektedir. Bunun 
dışında çevresel etkenlerin de çok etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu anlamda son görüş 
şudur: Kesin bir neden bulamadığımız için psikiyatrik bozuklukların -bunlara davranış 
bozukluğu da diyebilirsiniz- ortaya çıkmasındaki temel olay genetik etkenlerle çevresel 
etkenlerin etkileşimidir. Genetik etken yatkınlık ne kadar yoğunsa ufacık bir çevresel 
etkenle problemin ortaya çıkması mümkündür. Bunun dışında genetik yatkınlık olmasa 
bile, çevresel sorun ne kadar yüksekse yatkınlık olmasa bile psikolojik problem ortaya 
çıkabilir. Bu anlamda psikiyatrik sorunların çıkmasında çevresel faktörler önemlidir. 
Herkeste önemlidir, ama birçok duyarlı kişide adaletin zamanında, gecikmeden yerini 
bulması hakikaten çok önemlidir. Eğer gecikiyorsa duyarlı insanlarda çok daha vahim 
sonuçların ortaya çıkması mümkündür. Bu sonuçlar birçok psikiyatrik hastalığı içerebilir, 
ama tekrar ediyorum, intihar, cinayet bizim psikiyatrik olarak en çok korktuğumuz iki 
şeydir. Ancak bunlar olursa yatırırız çoğunlukla. Kendine ya da çevresine zarar verme 
olasığı, bunun arasındaki herşey olabilir. 

Temel güven duygusu dediğimiz yine kuramsal bir kavram var, bundan birazcık söz 
etmek istiyorum. Temel güven duygusu dediğimiz olay, yaşamın ilk yıllarında kazandığımız 
bir duygudur. Biliyorsunuz insanoğlu dünyaya geldiğinde diğer varlıklarla, diğer canlılarla 
kıyaslanamayacak kadar zayıftır ve bakıma muhtaçtır. Bu anlamda özellikle yaşamın ilk 
yıllarında o kişiye verilen bakım çok önemlidir. Bu bakımın sürekliliği, aynılığı ve tutarlı 
olması o kadar önemlidir ki birçok psikiyatrik hastalığın zemininde buradaki sorunların 
yattığına inanılıyor. Bakım evlerinde büyüyen çocuklara çok iyi bakılsa bile bakımın sürekli 
aynı ve tutarlı olmaması, bunu sağlamanın çok olması nedeniyle bu güven duygusunun 
pek iyi gelişemeyeceğinden söz edilir ve bu tür çocuklarda problem olma olasılığı 
-araştırmalar da göstermiştir- biraz daha fazladır. Şunu da kabul etmek lazım: Bu dönem 
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hiç kimsede kusursuz değildir. Anneler daha iyi bilir ya da baba olarak da bu yeter diye 
çocuğa kızdığımız, bazen yatağın köşesinden yere düşürdüğümüz olmuştur, bunlar benim 
yaşadıklarım olduğu için. Bakıcıya verdiğimiz, bakıcıda olumsuz davranışlara neden olma 
ihtimali yüksektir. 

İlerde yaşanan özellikle adalet duygusuyla ilgili birtakım eksiklikler direkt buradaki 
çatışmaları akla getirir. Froit yüz yıl önce bilinçaltı dediğimiz kavramı ortaya atmış, hâlâ da 
bu kuram tamamıyla dışlanamamıştır. Tabii psikiyatrinin merkezinde değildir, ama hâlâ da 
kabul gören, yüz yıldır eskimeyen bir kavramdır. Kavramın esası bu tür görüşlere dayanır. 
İşte adaletle ilgili problemler direkt buraya yansır, yani çok içten gelen bir sıkıntı yaratır 
bu adaletsizlik duygusu kişide. Şüphesiz bu kişiler sadece bireysel anlamda olduğunu 
düşünmeyin. Bu adaletsizlik duygusu ya da bunun yarattığı suçluluk bizden sonraki 
nesillere aşırı bakımı ya da aşırı bağımlılığı da getirir. Bu duyguyu kendi dünyalarında 
yaşayarak sıkıntı duyan bireyler çocuklarına aşırı bağımlı olabilirler. Sürekli olarak onların 
gelişimini engelleyecek kısıtlayıcı davranışlarda bulunabilirler. 

Devam edelim. Geciken adalet, tekrar ediyorum -o sadece kuramsal bir olay- sadece 
bireylerin huzurunu bozmakla kalmayıp belki nesilden nesile daha da şiddetlenerek ruhsal 
sorunların aktarılmasına neden olabilir. Bu adaletsizlikle ilgili konularda değil, ama mesela 
genetik geçişin olduğu birçok psikiyatrik hastalıkta kanıtlanmış birşeydir. Mesela polar 
bozukluk dediğimiz hastalık vardır. Depresyon zaman zaman mani, genelde ailevi geçiş 
yükü de fazladır, çocuklarda genellikle daha şiddetli ortaya çıkar. Nesliden nesile hastalık 
daha şiddetlenerek ortaya çıkar. Bu anlamda sağlıklı bireylerin sağlıklı yetiştirdiği kişiler de 
daha sağlıklı olacaktır. 

Bir başka konu, güven duygusundaki zayıflık. Bu bir ihtiyaçtır. Nasıl aç kaldığınız zaman 
yiyecek ararsanız, üşüdüğünüz zaman örtünecek birşey ararsanız, güven duygusunun da 
temel duygulardan biri olduğundan söz etmiştik. Eksiklik hissettiğiniz zaman da bunu 
birşeyle doldurmak zorundasınız. Bazen sağlıklı davranışlar ortaya çıkar. Bakarsınız çocuk 
kendine güvenemez, çekingendir, ama çok iyi bir sporcu olmuştur, bakarsınız bilgisayar 
konusunda çok yetenekli biri olmuştur, şahane şiirler yazar. Sağlıklı davranışlar ortaya 
çıkabilir, ama sağlıksız davranışlar da görülebilir, madde kullanmaya başlayabilir ya da 
hukuk dışı yollara başvurmaya çalışabilir. Lisede 2 bir çocuk, ailesi getirdi. Çok da düzgün 
bir çocuk, çekingen bir oğlan, ama bakkaldan gidip 5 lira verip sakız almayı beceremiyor. 
Dolmuşa binemiyor bozuk para üstü yok abi bozuk para yok mu derler diye. Bu çocuk 
okulda herkesi dövüyor. Anlattığımda şöyle bir şey dedi: “Hocam herkes benimle dalga 
geçiyor, ben de   çok pısırık oğlandım. Bir gün o kadar sıkıştırdılar ki dayanamadım bir tane 
vurdum, burnunu kırdım, ertesi gün herkes bana ‘saygılar abi’ demeye başladı, şimdi herkesi 
dövüyorum.” Bunu öncesinde adaletle nasıl ilişkilendiriyorum? Bu öğretmenine söylediği 
zaman, annesine babasına böyle oldu dediği zaman, “oğlum sen nesin” falan gibi laflar bir 
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çözüm değil. Böyle öneriler çocuk kendisi bulmuş, dolayısıyla sağlıksız davranışların 
ortaya çıkma ihtimali çok yüksek.

Devam edelim. Adaletin gecikmesi kaybedilmiş güven duygusunu kazanmak üzere 
uygun olmayan davranışlara yönelme olasılığını artırabilir. Yaptığım araştırmada tesadüfen 
bulduğum bir şey. Adaletle nasıl ilişkilendirilecek? Genelde davranış bozukluklarının 
altında üç psikolojik problem yattığından bahsediliyor. Birincisi, psikiyatrik bozukluktan 
kaynaklanıyor olabilir. Mesela adam arabayı yaktı. Bu hakikaten o arabanın kendini takip 
eden bir şeytan olduğunu, içinde ajanların olduğunu düşünür hasta, ağır delilik dediğimiz 
durumlarda yakabilir. Bu bir hastalıktandır, bunun çözümü tedavidir. Nitekim Amerika’da 
hapishanelerde yatanların yüzde 25’ini psikiyatrik hastalar oluşturmaktadır. Bizdeki 
gibi değil, yattı sosyal salah oluştu. Ben de   öyle çok hastaya imzalattım, azgünüm ama 
öyle. Tam salah olana kadar genelde bekletiyorlar. Duygusal kırıklardan kaynaklanabilir. 
Nedir? 11’de randevu vermişsinizdir, gidersiniz 1’e kadar beklersiniz hiçkimse açıklamaz, 
tepki gösterirsiniz. Bunun çözümü nedir? Açıklamadır, bilgilendirmedir, açık olmadır, 
şeffaflıktır.

Bir de kişilik bozukluklarından kaynaklanabilir. 23 kere hırsızlık yapmıştır, 27 kere 
daha yapacaktır. Zaten 33 tanesi de ispatlanamamıştır. Bunlar da ise ceza gerekir, ceza 
olmadan iyileşmesi mümkün değildir. Adaletsizlik nerede? Bilirkişilerden hep söz ettiniz, 
size katılıyorum. Bu ayrımı yapmak bazen zordur, bilirkişiye çok başvurulur ya da setle 
bet arasında bir ayrım da yok. Kardeşim ilk defada işliyorsan sucu işlemişsin. Çocuk firar 
etmiş ama 3 ay önce annesi ölmüş ve bu çocuk onu atlatamamış. Yas 3 ay sürer mi? Bunda 
sürmüş, bunun bir indirimi yok, yatıyor, ama öbürü 10 kere kaçıyor. Bu da adaletin bu 
esasları -bilemiyorum teknik olarak nasıl olur- alarak yerine getirmesinde belki suçun 
önlenmesinde yardımcı olabilir. 

Devam edelim. Sadece kişinin problemli olması değil ya da problemleri engellemek 
hiçbir zaman mümkün değildir. Doğal afetler vardır, çatışmalar olacak, menfaat çatışmaları 
mutlaka olacak. Bizim psikiyatride amacımız şudur: Olaylara alternatif çözümler getirebilen 
bireyler oluşturabilmektir; bu çok önemli. Sorun olacak, sorun her zaman çıkacak, insanlar 
yargılanacak. Bizim meslektaşımız bir hocamız “böyle yargılarsanız intihar ederim” demişti. 
Yok öyle birşey, yargılanacaksın, herkes yargılanacak. Bütün amacımız mümkün olduğunca 
olaylardan kaçan insanlar değil, olayları uygun yollarla çözebilecek insanlar geliştirebilmek. 
Bu ancak sağlıklı bir psikolojik gelişimle mümkün olabilir, sağlıklı bireylerin yetiştirdiği 
sağlıklı nesillerle gerçekleşebilir. Ancak çok temel psikolojik ihtiyaçlardan olan adalet 
duygusu, güvenlik duygusu eğer gecikmeyle sarsılıyorsa bu pek mümkün olmayacaktır, 
dolayısıyla hep pimpirikli, hep korkak, hep kendini ispat edemeyen, sadece kurallar 
çerçevesinde davranmayı ilke edinmiş, bunun dışına asla çıkamayan insanlar yetişecektir. 
Sanki bizim ülkemizde de çok uyuyor bu. 
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Devam edelim. Bunlardan tek tek bahsettik. Ben şöyle bir soruyla konuyu kapatmak 
istiyorum: Adalet neden gecikiyor ya da yargılama neden gecikiyor? Şüphesiz en doğru 
olanı bulmak için, herhalde öyle. Bunun için gecikiyor, altta yatan amaç budur herhalde 
yoksa avukatlar kazansın ya da işler sürünsün diye değil. Zamanında adalet çabası hata 
oranını birazcık artıracaktır. Şimdi ülkemize baktığımız zaman -en azından ben psikolojik 
yönünü, başka alanlarda bir şey demiyorum- acaba hangisinin verdiği zarar daha çoktur 
diye düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bana göre sanki acele edilse, mesela ben 
bilirkişilik -ukelalık yapıyor olabilirim- yaptığım olaylarda davayı gördüğüm zaman firar 
davalar çok standarttır. 5 ayı geçmişse, yakalanmışsa 10 aydır, -eskiden öyleydi- 5 aydan 
önce kendi getirilmişse 5 aydır. Bu dava 2 sene sürer, ama öyledir. Uzlaşı falan haddimi 
aşmak istemiyorum, ama o çok bellidir. O dava 2-3 yıl sürer. 

Bizim doktorlarda da aynı şey var, onu da açıkça vurgulayayım. Çok eleştiriyorsunuz ve 
eleştiriye açık olduğunuzu görüyorum, bundan cesaret alarak yine de hatamız olursa affola. 
Bizim doktorlarımızda da ciddi psikiyatrik hastalar vardır, hâkimlerde de var, yargıda da 
var. Sadece oradan bakıyor, “o böyle” diyor. Aşırı titizlik, hastalık diyoruz ona. Öyle titiz 
hastalarımız vardır ki bir satırı, yazar içine düşersiniz, ama bir satır yazar. Mükemmelliyetçilik 
bazen oyalanmaya neden olabilir. Acaba böyle de birşey yapılabilir mi? Bizim doktorlarımız 
için de aynı şey söz konusudur. Mesela, bir hasta şöyle demişti: “Yahu Ahmet Hoca, var 
gittik, ne kadar inceledi çocuğu.” Öbür ay “abi daha bitmedi, bir aydır inceliyor.” Bu anlamda 
sabrınız için teşekkür ediyorum. Umarım size değişik bir ufuk açmışımdır. 

SELMA ÇETİNER (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)- İyi günler 
diliyorum hepinize. Ben usul hukuku hocası değilim. Sema Hanım zaten usulle ilgili 
mevzuatta ne gibi değişiklikler olması gerektiğini söyledi. Diğer konuşmacıların da tespit 
ettiği gibi biz bu sorunların aslında hepsini biliyoruz. Baki Hocamdan beri 40 yıldır 
yazılıp çizilen konular. Biz de çeşitli makalelerimizle değinmiştik bu konulara, ama Hasan 
Beyin biraz önce söylediği gibi ben de   zaman zaman umutsuzluğa kapılıp bu konuda 
yazıp çizmeyi bırakmak istiyorum, çünkü yazıyorsunuz sorunlar biliniyor, ama iyileştirme 
konusunda pek birşeyin olmadığını görüyorsunuz. 

Başta da söylediğim gibi usulcü değilim, ama 8 senelik bir hâkimlik deneyimim var. 
Orada karşılaştıklarımdan örnekler vermek istiyorum. Belki de bu konuların da uzamaya 
neden olduğunu düşünüyorum, sizlerle onları paylaşmak isterim. Bir kere bir hâkimin 
baktığı dava sayısı çok fazla, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Böyle olunca da tarafların 
verdiği mazeret dilekçeleri, usuldeki süreler ve bilirkişilik müessesesi hâkimin de işine 
geliyor, çünkü dosyayı ertelemesi için bir neden teşkil ediyor. Aslında dava sayısı bu kadar 
olmasa herhalde bunlar aşılabilir şeyler. Bir hâkim beyin söylediği gibi, diyordu ki “hâkimler 
4 saat duruşma yapacaklar, 40 saat okuyacaklar.” Ama biz 40 saat duruşma yapıyoruz, 4 
saat okuyoruz bile vaktimiz yok diye. Dava sayısı herhalde davaların uzamasının en baş 
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gerekçelerinden birisi. Sadece uzamaya sebep olmuyor, vatandaşın tatmin duygusunu da 
zedeliyor. 

Hâkimken başıma gelen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bana çok büyük ders 
olmuştu ilk gençlik yıllarımda davaya bakarken. Bir tapu iptali tescil davasıydı. Sulh hukuk 
mahkemesine bakıyordum o zaman. Davacı oranın -Urfa’da oluyor bu olay- baro başkanıydı, 
avukat, davalı taraf da bir vatandaş. Ben tam duruşmayı bitirirken içeri girdi ve “ben geldim” 
dedi. Ben de geldiğini zapta geçirdim. Ondan sonra dedi ki “bana hiçbir şey sormuyorsunuz.” 
Ben de “söylemek istediğiniz birşey varsa buyurun” dedim. “Söylemek istediğim bir şey yok, ama 
siz hep karşı tarafa soru soruyorsunuz, bana hiçbir şey sormuyorsunuz” dedi. Onun üzerinde 
dedim ki “Tapu zaten sizin üzerinize kayıtlı ve ispat yükü sizde değil. Aksini iddia eden kişi 
karşı taraf, o nedenle ona soruyorum, ondan ispatlamasını istiyorum.” 5-6 dakika bir konuşma 
yaptım. Arkasından dedi ki “siz karşı tarafa kâğıt veriyorsunuz, bana vermiyorsunuz.” “O 
kâğıdı ben vermiyorum, baro veriyor, ama arzu ederseniz siz de alabilirsiniz” dedim. Daha 
böyle bir çok soru sordu ve ben bunların hepsini cevapladım, ama 20-25 dakika uzadı. 

Bu arada avukat arkadaşlar da saatleri gösteriyorlar, “acelemiz var, bu kadar uzun şey 
yapmayın” diye.” Hatta arkasından “fotokopi çektirebilirsiniz, dosyayı kaleme götürün” 
dediğimde de aynen söyledikleri şu: “Hâkime hanım, bu çarıklı erkâna bu kadar yüz vermeyin, 
bunlar böyle şeyi uzatırlar.” Neyse ben duruşmayı bitirdim, öğle yemeğinden geldim. Bir 
hâkim arkadaşın odasında oturuyorum, ama kaleme de haber vermiştim. Odama dönerken 
bir karartı gördüm, dedim ki “kimi bekliyorsunuz?” “Sizi bekliyordum hâkime hanım” dedi. 
“Neden beklediniz, söylemediler mi diğer hâkim arkadaşın yanında olduğumu?” dedim.  
“Söyledile,  ama rahatsız etmek istemedim” dedi. Ben bu arada yürüdüğüm için o sabahki 
kişinin olduğunu gördüm ve dedi ki “ben Mersin’den geliyorum ve otobüsü de kaçırdım, sadece 
sizden özür dilemek istiyorumn.” Bu benim hayatımda aldığım en büyük dersti. Davayı 
kaybetse de artık adil yargılandığına inanacaktı. Bu nedenle davalarda duruşmaların sadece 
süre uzaması değil, hâkimlerin dosya sayısı nedeniyle vatandaşın bazı psikolojilerine 
bakamayışlarına da sebep oluyor. 

Davaların uzamasının bir diğer sebebi, Sema Hanım gelmeden de söyledim, siz zaten 
mevzuatla ilgili her şeyi söylediniz, istinabe olayı. Size hemen size sevinçli bir haber 
vereceğim. Hâkim beyler biliyorlardır herhalde. Biliyorsunuz istinabe çoğu zaman 
kalemde yazılıyor ve aceleyle sorulması gereken sorular da sorulmadan gidiyor. Açıkçası 
talimatlar da kalemde alınıyor. İzmir’de gelen bir dosyada Ankara’da talimat dosyasını bir 
katip arkadaşa verdim ifadeyi. Gerçekte sorulması gereken sorular neler? Belki onlar tam 
olmadan geri gidiyor, ama şimdi Adalet Bakanlığında bir iş için gittiğimizde Bilgi İşlem 
Dairesinden sevindirici bir haber aldık. Aynı yurt dışında olduğu gibi telekonferans sistemi 
bizde de kuruluyormuş. Bu herhalde yargılamanın gecikmesine neden olan sebeplerden 
bir tanesi kalkacaktır, böylece belki arkadaşlar da orada yüzyüze soru sorma imkânı 
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bulacaklardır, hâkim kendisi soru sorma imkânı bulacaktır. Bu da sevindirici bir gelişme 
diye düşünüyorum. 

Mevzuatın dışında davaların uzamasının bir diğer sebebi de yargı sistemimizdeki hâkimlerin 
tayin ve terfileriyle ilgili diye düşünüyorum. Beşinci bölgeye gidiyorlar, bazen biliyorsunuz 
ağır ceza merkezlerini de kurada çekebiliyorlar. Ama beşinci bölgeye gittiklerinde orada 
kalacakları süre hâkim için biliyor ki ben iki sene buradayım ve bir de not sistemi var. 
Hâkim bey demin dedi ki “10 tane dosyası birleşen bir dosya var.” O dosyayı hiçbir zaman 
bitirmek istemeyecektir. Ben iki yıl kalacağım, iki defa ertelesem bu dosyadan kötü puan 
almama gerek yok. Çünkü ciddi bir maddi kaybınız ve tayinlerinizde etkili bir şey oluyor. 
Hiç kimse bunu göze almak istemiyor, bu nedenle de böyle bir kaygıyı taşıyorlar. Amiyane 
tabiriyle çetrefil davaları kimse ellemek istemiyor. Bir kere bu not sisteminin kaldırılması 
gerekiyor herhalde. Yurt dışında İngiltere’de kaldığım sırada sordum, hâkimlerin mesleğe 
başlayışlarıyla Yargıtay hâkimlerinin, yani temyiz hâkimlerinin maaşları aynı. Diyorlar ki 
“mesleğe başlayanla temyizdeki kişi farklı mı çalışıyor?” Aynı çalışıyor. Hakikaten neden bu 
farklılık. İnsanın gençlik yıllarında paraya daha çok ihtiyacı oluyor, çünkü çocukları küçük 
oluyor, onların okul masrafları oluyor. Neden bu şeyde terfiyle geliyor? Aslında bunun 
kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. 

Bir de tayinde şöyle bir şey oluyor: Siz gidiyorsunuz beşinci bölgeye. Meselae kaçakçılığın 
yoğun olduğu bir yer. Orada tam o konuyu öğreniyorsunuz. Zaten iki yıl gibi bir süre 
kalıyorsunuz, çok kısa bir süre. Sonra gidiyorsunuz, gittiğiniz yerde o dosya yok. Bu sefer 
de karşınıza orman davaları çıkıyor. Hiç bilmediğiniz bir başka şeye yeniden bakıyorsunuz. 
Bu arada oradan alınıyorsunuz yine uzmanlığınız olmayan başka bir yere gidiyorsunuz. 
Bir kere neden o yörede hâkimlik yapamıyor insanlar? Bu da yanlış birşey. Doğum yerleri 
ve şeyler için biliyorsunuz yasak uyguluyorlar. O yöreyi daha iyi tanıyordur. Eğer taraflı 
davranamıyorsa görevden alırsınız. Bu da yanlış bir şey diye düşünüyorum. Yurtdışında 
biliyorsunuz hâkimlerin atanmaları zaten yaş haddiyle emeklilik diye bir söz konusu değil, 
50 yaşından sonra hâkimlik yapıyorlar İngiltere’de ve kaydı hayatla atanıyorlar. Bu da bir 
şey diye düşünüyorum. 

Adli kolluk ve tebligat, herhalde bunların kurulması gerekiyor. Bir de şeye değindiniz, 
hâkimlerin davayı uzatmaları halinde tazminat ödemeleriyle ilgili. Yanılmıyorsam 
Avrupa Birliğine uyum yasaları içerisinde böyle bir tasarı var. Yalnız hâkimler tarafından 
çok sıcak bakılmadığı için çıkarılmıyor. Bu tasarı gündemde diye biliyorum. Uzmanlık 
mahkemeleriyle ilgili de yine Sema Hanımın söylediğine katılıyorum. Hâkim Bey siz 
tüketici mahkemesi bunun için başlamadan önce bir eğitim aldınız mı? 

MEHMET AKİF TUTUMLU- Başlamadan önce almadım, yalnız bir günlük seminer. 

SEVİM AYÇETİNER (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)- Bizde 
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isim hep arkadan gelir. Önce mahkeme kuruluyor. Mesela ben aile mahkemeleriyle ilgili 
bir çalışma yaptım. Aile mahkemeleri Amerika’da 1899 yılında kurulmuştu biliyorsunuz. 
Kuruluş nedenleri, demin doktor beyin de söylediği gibi, kendisi hasta olduğunu bilip 
de zaten doktora kişiler tedavi oluyorlar, ama eğer yoksul insanları mahkeme bir şekilde 
yakalıyorsa, devlet son ebeveyndir dediği için aile mahkemeleri deniyor bu mahkemelerin 
adına. Orada rehabilite ediliyor, o nedenle uzmanlar var. Bizde uzman her mahkemede 
olması gerekiyor, ama bildiğim kadarıyla hepsinde yok. Örneğin,  bir kişi eşini dövdüğü için 
dava açtı diyelim, kendi dövdüğü halde davayı o açtı. Boşanma davaları Amerika’da kusurlu 
da olsanız açabiliyorsunuz. Bir taraf istemediği zaman şiddetli geçimsizlik vardır diyor ve 
boşamaya karar veriyor hâkim. Diyor ki “bu kişi kusurludur, o halde tedavi edilmelidir. Çünkü 
bir daha evlendiği zaman yine kusurlu davranacaktır. Mahkemelerin görevi aynı zamanda 
topluma şekil vermektir.” Sürat, ama onun dışında bir de işin psikolojik var doktor beyin de 
söylediği gibi. Buradan rehabilite yoluna gidiyor ve çocuk mahkemeleriyle aile mahkemeleri 
konumuzun dışı, ama orada birlikte çalışıyorlar. Çocuk suç işliyorsa ebeveyn de suçludur 
diye hemen ebeveyn de yargılanmaya başlıyor. Benim söylemek istediğim bunlar. Belki 
daha sonra konuşmalarla katkıda bulunurum. 

Av. KEMAL HÂKİMOĞLU- Efendim, tabii bu tür toplantılarda, çalışmalarda önde 
olanların konuşma avantajı arkada kalanlara söz bırakmıyor. Sema Hocam da sanıyorum 
hepimizin ezberini bozdu, bu konuda söylenmesi gerekenleri bir çırpıda söyledi. Kendisine 
teşekkür ediyorum. Yermek için değil ama tabii önceden bir paylaşım olmadığı için kendi 
hazırlığını sundular, saygıyla karşılıyorum. Bir sitem anlamında değil, ama bir gerçeği 
söylemek için, birçok şeyin tekrar olmaması için ezberimizden onları düştükten sonra 
neler kalıyor diye baktım. Sanıyorum tartışmaya daha uzun vakit ayıracağız. Şu ana kadar 
sanki üzerinde durulmadığını gördüğüm bir iki konuya değinip sözlerime son vereceğim. 

Sema Hocamın değindiği davaların gecikmesinin nedenleri arasında belki söylenmesi 
gerekenlerden bir tanesini her ne kadar avukatların da Sayın Başkanın söylediği gibi 
suçlandığı bir ifadeyle yeni Usul Kanununda davaların hazırlanmasındaki yetersizlik 
diyelim, davaların uzamasına neden oluyor deneliyorsa da ben avukatla temsil 
zorunluluğunun getirilmesi gerektiği görüşündeyim. Yeni Usul Yasasında tasarıda bu var, 
ancak belli bir sınırlama getirilmiş. Belki zamanla bu sınır kaldırılarak davaların uzamasına, 
vatandaşların başvurusu halindeki sakıncalardan daha az olacağı düşüncesiyle böyle bir 
sistemden yanayım. Mevcut usulü bazı hükümlerin yargılamayı geciktirdiği bir vaka. 
Bunların düzeltilmesi tabii ki gerekiyor, ancak tabii önemli olan insan unsuru. Siz ne kadar 
güzel, ne kadar kuvvetli, ne kadar yararlı hükümler getirirseniz getirin uygulayacak olanlar 
insanlar, bu nedenle insan faktörü öne çıkıyor, hepimiz herhalde o hususta hemfikiriz. 
Hâkimlerin, savcıların, avukatların yetişmesine yönelik çok  önemli tedbirlerin alınması 
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yasalarda yer alan kimi süre kısaltıcı düzenlemelerin 
işlevsiz hale getirilmesi de yargılamanın gecikmesi nedeni diye düşünüyorum. Bunun için 
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örnek vermek istiyorum. 

Örneğin,  İş Mahkemeleri Kanununda işe son verme halinde işçinin açacağı işe iade 
davasının yargılamasıyla ilgili hem mahkeme, hem Yargıtay yönünden süre konulmuş. 
Benzer süreler İdari Yargılama Usul Kanunumuzda da var, ancak bu konuda yüksek 
mahkemelerimiz ne diyor? Yasalarda olan hâkimi ve tarafları yargılamayı hızlandırmaya 
yöneltmek, daha kısa sürede karar verilerek hakkın teslimi, özellikle iş Kanunu yönünden 
söylüyorum biraz uğraş alanım olduğu için. Zayıf durumda olan işçiye bir an evvel hakkını 
teslim etmiş için getirilmiş olan düzenlemeler var yasada. Keza Sendikalar Yasasında 
var, sendikaların açtıkları bazı davalar yönünden getirilmiş olan süreler var bir an evvel 
işyerindeki çoğunluk tespitinin sağlanmasına vesaireye yönelik. 

Yüksek Yargıtayımız bununla ilgili bir kararında aynen şöyle diyor: Yasalarda süreyi 
kısaltmaya yönelik olarak getirilen hükümler temenni niteliğindedir. Bu nedenle hâkimleri 
bağlamaz ve kararın bozulması için neden teşkil etmez. Siz yasalarda bulunan hükümlerin 
işinize gelmediği zaman uygulanmayacağını söylerseniz o yasalara o hükümlerin 
konulmaması gerektiğini düşünüyorum, konulmuşsa uygulanmak için konulmuştur. Hukuk 
devletinin belki ön şartı öncelikle kanunlara uymaktır. Kanun devleti olalım demiyoruz, 
ama hukuk devletinde kanunlara uymazsanız hukuk devletinin temel taşını oynatmış 
olursunuz. Bunu bir temenni diye alırsanız kanunların kimi hükümleri uygulanamayabilir 
gibi bir sonuca varırsınız. İşte bu da toplumdaki bazı yetkili ve etkili kişilerin de bu tür 
söylemlere imkân tanır. 

Başka bir örnek vereyim. Anayasa Mahkemesinin 1991 yılında verdiği bir karar var. 
2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununda değişiklik yapan ek maddeyle itiraz halinde 
mahkemedeki evrak üzerinde inceleme yapılarak itirazın mahkeme kayıtlarına intikalinden 
itibaren en geç bir ay içinde karar verilir şeklinde yapılan 3622 sayıyla ilgili yapılan bir 
değişiklikle ilgili açılan iptal davasında verdiği karar var. Tabii daha eski kararların da 86 
yılında verdiği bir kararda hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak sonuçlara yol açma 
olanak ve olasılığına neden olmadıkça kimi kararlara karşı yasa yollarına başvurmanın 
sınırlanabileceği, süre konulabileceğine ilişkin görüş var. Ancak 91 yılında vermiş bulunduğu 
kararda çok kısa süreler içinde temyiz olanağı bulunmayan hâkimi süre bakımından 
sınırlayan, baskı altına alan bu itiraz yöntemi hak arama özgürlüğü, etkili yargı denetimi 
ve yargı güvencesi kavramlarına ve sonunda da hukuk devleti ilkesine aykırı düşmektedir 
gerekçesiyle bu kanun maddesini iptal etmiştir. 

Süre konulduğu için hâkimi baskı altına almak tabii ki çok kısa bir süre verirseniz 
yargılamayı hızlandırma amacını aşan, çabukluk uğruna hakikatın aranmasında fedakarlık 
edilmesinin yolunu açan bir süreyi verirseniz doğru olmayan bir işlem yapmış olursunuz. 
O vakit bu karara hak veririm. Çünkü demin hocalarım da belirttiler, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemelerindeki makul süre ölçüsü diye de tanımlanan ölçünün dikkate alınması 
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gerekirdi. Ancak doğrudan doğruya sadece süre konulmasının hâkimi baskı altına aldığı 
şeklinde bir yoruma giderseniz, o vakit bizim burada söyleyeceğimiz her türlü tedbir de 
hâkimi baskı altına alacaktır. Yasalarda yapacağınız düzenlemeleri uygulayacak olanlar 
öncelikle hâkimler olduğuna göre bu hâkimi baskı altına alır, bu tür düzenleme yapamazsınız 
gibi bir sonuca varılır mı diye biraz daha geniş düşünüyorum.

Etkili yargı denetimi: Tabii burada etkili yargı denetiminden kastedilen nedir? Biz 
hızlı karar verilsin, yanlış da olsa Yargıtay bozsun gibi bir şeyin içinde değiliz. Böyle bir 
yönetimi benimsediğiniz zaman Yargıtayı şu anda olduğu gibi çözüm yolu olarak dosyalarla 
boğuşturur hale getirirsiniz, ayrıca da her bozulan kararın sürece getirdiği ilave sürelerle 
zaten gecikmenin önlenmesi şeklindeki bir tedbiri de alamamış olursunuz. Tabii demin 
söylediğim gibi insan unsurunu öne getiren ve tamamen yorum gerektiren yargı güvencesi 
gibi kavramların içinin biraz daha doldurulması gerektiğini düşündürüyor. 

Tabii biraz da sonuçlara gelmek gerekirse, çünkü diğer hususlara değinildi ve biraz da 
tartışmaya vakit ayrılsın diye sonuç olarak eksik gördüğüm bir iki noktaya değinmek 
istiyorum. Bir kişiyi mahkemelerde uzun süre süründürmek öncelikle kişilik haklarına 
tecavüzdür. Olayı bu açıdan da irdelemek gerekir. Hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasının 
ötesinde kişilik haklarına tecavüzdür. Sayın doktorumuz değindiler, vatandaşın ruh 
sağlığını bu gecikmenin etkilediğini ben daha genel tanımla dava sayısının fazlalığının 
yarattığı gecikme hâkimlerin ruh sağlığını bozuyor. Gecikme dava sayısındaki fazlalıktan 
kaynaklandığı için işi yetiştirememenin sıkıntısıyla hâkimlerin ruh sağlığı, hakkını almak 
için geçen zamanda tabii ki vatandaşın, hocamın değindiği gibi ruh sağlığını bozuyor. 
Mahkeme sonuçlandığında alınan karar bazen önemini kaybetmekte, bazı durumlarda 
hiçbir anlam ifade etmemektedir. 96 yılında açılmış bulunan -avukatlık yönünden 
söyleyeceğim, kendi yönümden, tarafları kenara koymuştum- 5 milyarlık davayı davalı 
vekili olarak aldım yüzde 10’la. 

Sene 2008 ve ben hâlâ o duruşmalara gidiyorum. Bilirkişi raporları geliyor, sayfalarca 
yazı yazıyorum. Bu davayı kazandığım takdirde bana sağlayacağı yarar, ben neticede hem 
adaletin gerçekleşmesine yardımcı olan bir yargılamanın sujelerinden biri olan savunmayı, 
makamı temsil ediyorum, ama bir yandan da karnımı doyurmayı düşünüyorum. 12 senedir 
bu dosyaya gidip gelmek için vermiş bulunduğum paranın otobüs parasını hesaplasanız 
bunu geçiyor. Onun için bu davanın reddinden dolayı avukat olarak bana sağlayacağı 
herhangi bir yararın kalmadığını, hiçbir anlam ifade etmediğini, davacı kazandığı takdirde 
de ona da hiçbir şey sağlamayacağını çok rahat söyleyebilirim. En önemli ve şu ana kadar 
söylenmemesini veya değinilmemesini yadırgadığım olay ise adaletin gecikmesinin 
çözümün başka yerlerde aranmasına neden olmasıdır. Bu kendi işini kendi görmeden töre 
kurallarına göre çözüme ve sonunda da sosyal ilişkilerin boşluk kaldırmamasından dolayı 
mafyanın devreye girmesine neden olmaktadır. 
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Bugün hepimizin de bildiği Türkiye gerçeğinde senet tahsilatı büyük oranda 
mafyanın eline geçmiştir, çünkü daha kısa sürede daha etkin ve başarılı sonuçlar alındığı 
söylenmektedir. Bu nedenle bence üzerinde önemle durulması gereken sorunlardan birisi 
bu çeteleşme olgularını da artıran adaletin gecikmesinin bu işe katkısını önlemek için 
neler yapılacağını bir de bu yönden görmek gerektiğini düşünüyorum. Ben de   inceledim, 
hocalarım da demin değindiler, 1945 yılından beri hem adalet yılının açılış konusunda 
hem de aynı tabir kullanılarak geciken adalet adalet değildir şeklinde bir açıklamayla bu 
konuşmalar yapılıyor, öneriler getiriliyor. Ancak bugüne kadar yapılan değişiklikler hâlâ 
geciken adalet adalet değildir söyleminin devam etmesi yolundaki görüşü değiştirmiyor. 
Umuyorum ki yasalarda yapılacak değişikliklerle birlikte öncelikle Türk insanı olarak kafa 
yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu kafa yapısını değiştirmediğiniz sürece, sözümün 
başında söylediğim insan unsurunun önde olduğu bir sistemde ne kadar güzel kurallar 
getirirseniz getirin uygulanmasında sakıncalar çıkacaktır. 

Ayrıca batıda yargılama çok hızlı, biz de niye böyle geri vesaire gibi şeyleri hep duyar 
söylerdik öğrenciliğimizden, avukatlığa başladığımızdan bu yana, ancak son senelerde bu 
görüşümü değiştirdim. Dışarıda da bu kadar kısa olduğunu düşünmüyorum. Örneğin,  
Brüksel’de, Belçika’da bir iş davasını bir Belçikalı avukatla birlikte ortak takip ettik. 
Türktü davacı olan taraf. Onlardaki mevcut yargılama sistemine göre deliller toplanıp 
tahkikat aşamasında bir tek duruşma yapıldı. Ben de   gittim duruşmayı izledim. Biz tabii 
katılamıyoruz, inşallah AB’ye girme hayalimiz gerçekleşirse karşılıklılık esesına göre biz de 
katılacağız. 1.5 yıl deliller toplandı. Bu bir iş davası ve 1.5 yıllık delillerin toplanmasından 
sonra 3 ay sonraya duruşma günü verildi. Karşı taraf bir bahaneyle mahkemeye başvuruda 
bulundu, “biz bunu da inceleyelim” dediler bir üç ay daha attılar, dolayısıyla ikinci yılın 
sonunda duruşmaya girdik. Karar duruşmadan sonraki bir ay içinde verildi, şimdi temyizde. 
Temyize gideli 7 ay oldu. Sordum ne kadar zamanda geliyor diye Belçikalı meslektaşıma. 
“2 yılda gelir” dedi, yani 4 yılda iş davası. Türkiye’de bu davanın benzerini Yargıtay dahil 1 
yıl içinde bitiriyoruz. Hiç de öyle kendimizi aşağılamayalım diye düşünüyorum. 

Yine yargılamanın hızlanma yollarından gösterilen uzlaşma, hakem gibi Hasan Beyin 
değindiği yöntemlerin de çok kısa olmadığı kanısındayım. O konuda da deneyimim var. 
Paris Ticaret Odası bünyesinde kurulan ICC Uluslararası Hakem Mahkemesinde de 
yine davalı olarak bir dava takip ediyorum. Burada da 1.5 yılı doldurduk, bir duruşma 
yapıldı. Şimdi o yapılan sözlü duruşmanın zabıtları geldi 100 sayfalık ve bize 2 aylık buna 
cevap verme süresi tanındı. Bu arada üçüncü kez hakem süresi uzatıldı. Allah kerim ne 
zaman bitecek, ondan sonra kazanırlarsa Türkiye’ye infaza gelecekler, temfizi var, temfizin 
yargıtayı var, dediğim gibi herhalde 4 sene sonra da o davacı hakkını alır. Şimdilik sözlerim 
bu kadar, teşekkür ediyorum, saygılar. 

OTURUM BAŞKANI- Kemal kardeşim, senin metnini bozabilmişiz, ama söylemini 
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katiyen bozamamışız. O harika uslübunla sen gene de söyleyeceğini söyledin. Teşekkür 
ederim. Hâkim Bey, buyurun.

Av. HÜSEYİN ULU (Ankara Barosu)- Ben de   önceki katılımcı arkadaşların 
konuşmalarında yer alan hususları tekrarlamamak adına arada boşlukta kalan hususları 
açıklamak suretiyle konuşmamı yapacağım. 

Yasama ve yürütme erklerinin bağımsızlığının tartışılmadığı bir ortamda yargı 
bağımsızlığı ise hep tartışılır bir konumda olmuştur. Dolayısıyla yargı organı kendi gücünü 
kendi adına kullanacak durumda değil iken, bu gücün kullanılmasından doğan hatalardan 
oluşan sorumluluk tartışılacak. Medeni yargılama usulünde yargı organının sujeleri iddia, 
savunma ve hüküm olarak değerlendirsek, nesnel unsurlar ise mahkemeler, taraflar ve 
yardımcı organlar olarak da avukat dava takipleri savcılar şeklinde. Yargıda gecikme olup 
olmadığı konusunda hemen hemen herkesin ortak görüş taşıdığı Internet’teki formlara 
gelen mesajlar, haberler vesaire yerlerden az çok ortaya çıkıyor. Hukukçu olmayanların 
görüşleri daha çok subjektif nitelik taşıyor. Diğer dediğim işler avukatlar birbirine inat 
yapmaya başlarsa dava köy mirası durumuna döner ve 56 yıl sürer. Bir yerde denilmiş ki 
mahkeme dosyası kaybolmuş, 3 ay sonra tekrar gittim, başka bir yer dedi. Hâkimler davayı 
okumadan karar veriyor. 

Tüketici Hakları Merkezi Genel Başkanı Ömer Keser de tüketici mahkemelerinin 
sayısının artması suretiyle gecikmenin önlenmesi gerektiği yönünde fikir beyan etmiş. 
Yürütme erkinin temsilcisi Adalet Bakanının demecinde mahkemelerin iş yükü fazlalığı 
ve davaların uzun sürmesinin nedeninin hâkim, savcı ve yardımcı personel sayısının 
azlığı olduğu belirtilmiş. Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde dosyaya bakıldığı ifade 
edilmiş. Hukukçuların, avukat meslektaşların görüşleri yaklaşık olarak birbirine paralel 
olarak yansıyor. Ülkede çekişmeli durumların çok fazla olduğu, her anlaşmazlığın adliyeye 
intikal ettirildiği, kurumların işleyişinin çok yavaş, adalet organları hızlansa bile diğer 
kurumlar yavaş olunca adalet kurumlarının da yavaşladığı, kanunların yetersizliği, adaletin 
mahkemeden mahkemeye hâkimden hâkime veya başka kriterlere göre değişebildiği, hâkim 
ve savcıların sayı olarak yetersiz, bilgi açısından da daha iyi eğitilebilecekleri, adliyelerin iş 
yükünün gerçekten çok fazla olduğu şeklinde sıralanmış. 

Adli yıl açılış konuşmasında ise davaların uzamasına neden olan etkenler, mahkeme 
ve hâkim sayısının az, dava sayısının çok olması, bazı hâkimlerin duruşmalara hazırlıksız 
çıkması, bazı hâkimlerin ağır iş yükünü taşımaması, iş yükü nedeniyle kendilerini 
yenileyememesi, davanın uzamasına yararı olan taraf ve vekillerinin bu amaca yönelik olarak 
usul hükümlerini zorlaması, bilirkişilerin bilirkişilikle görevli kurumların hızlı çalışmaması, 
tebligatların tebligat tüzüğünün hükümlerine uygun, usulüne uygun olarak zamanında 
kullanılamaması, yapılamaması şeklinde sıralandıktan sonra Avrupa’daki mahkemelerdeki 
iş yükü ve Türkiye’deki iş yükü açıklanmış. Gecikmenin nedenleri arasında subjektif haklar 
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olarak şunu sayabiliriz: Hâkimler veya tarafların ve/veya vekillerinin subjektif nedenlerle 
yargılamasının uzamasına gecikmesine yol açmaları. Bunu konu dışında tutmak gerekir 
öznel bir neden olarak. 

Onun dışında objektif faktörler arasında öncelikle kendi koşullarını yargının kendisinin 
ayarlamadığından, yani yargı bağımsızlığının olmamasından söz etmek istiyorum. Bundan 
sonra mahkemelerdeki yeterlilik yetersizlik, iş yükü, fiziki koşullar yönünden yetersizlikleri 
hemen hemen herkes tarafından genel geçer kabul görmekte. Mesleki yetersizlik de aslında 
gündemde. Meslek öncesi meslek içi eğitim eksikliğinin yanında, meslek seçimlerinde 
de birtakım hataların olduğu tartışma konusu yapılabilir. Gene yardımcı organlardan 
avukatların mesleki yeterliliği yetersizliği konusu da etkileyen faktörlerdendir. Meslek 
öncesi ve meslek içi eğitim eksikliği her aşamada gecikmeye yol açan faktör olarak 
görülebilir. Mevzuatta da yetersizlikler söz konusu. Avukatların yargı içindeki yerlerinin 
yeterliliği konusunda da fikir beyan etmek gerekirse, az önce açıklamada bulunan katılımcı 
arkadaşın görüşüne katılıyorum. Avukatla temsil zorunluluğunun olması, avukatların yargı 
organının içinde bizzat yer alması, yardımcı organ olarak değil de organın içerisinde bizzat 
yer alması, yargılamanın gecikmesine yol açan nedenleri engellemede faydalı olacaktır diye 
düşünüyorum. 

Bir de hâkimliğim sırasında gözlediğim şey şuydu: Ben hâkimlik yaparken delilleri neden 
topluyorum diye soruyorum. Medeni usulde deliller taraflarca ikame edilir. Oysa hâkim gelir, 
delilin ne diye sorar, o delillerin ibrazı için taraflara süreler verir veya kendisi müzekkereler 
yazar. Hâkimin görevi aslında muhakeme edip delilleri değerlendirip hüküm kurmaktır. 
Delillerin taraflarca toplanması ise duruşma hazırlığı aşamasının usulde ayrıca düzenlenmesi 
gerektiğine işaret ediyor. Avukatlık Kanunu 2/2’de yer alan belgelerin toplanması vekalete 
bağlı, doğrudan doğruya sıfatına bağlı değil, vekil olarak ancak katılabiliyor, belge 
isteyebiliyor, toparlayabiliyor. Uzlaşma müessesesinde ise zorunluluk yok zaten Avukatlık 
Kanunu 35/a’daki hâkimin delilleri toplar konumundan çıkartılmasını sağlayacak sadece 
delilleri toplayıp değerlendirip hüküm kuracak duruşma hazırlığı aşamasında avukatların 
yargı gücünün bir parçası olarak delilleri toplamaya yetki verilmesini sağlayacak, yetkinin 
yanında yükümlülükler de hâkimlerin karşılaştıkları zorluklar toplumsal baskılar. Avukatlık 
yaparken benim gözlemlediğim avukatlar üzerinde böyle bir baskı oluşmuyor. Yargılama 
aşamasındaki bütün yük hemen hemen hâkimin üzerinde. Bunun paylaştırılması gerekir, 
hem yetkinin verilmesi gerekir, hem de sorumluluğun. 

Ayrıca delil toplamadaki kurumsal bazı zorluklar var, değişik kurumlarla yazışmalar. 
Takdiri delillerden bilirkişi raporu aslında bir takdiri delil olmasına rağmen yargıda yaygın 
bir egemenliğe sahip, fakat kurumsal bir yapısı yok. Benim üzerinde tartışılmasını istediğim 
noktalar bunlar. Geciken yargılamanın sonuçları konusunda ise, adaletin zamanında 
gerçekleşmemesinin toplumsal güvene ve bütün toplum düzenine, devlet düzenine etki 
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ettiği noktasında hemen hemen hemfikir. 

Av. MECİT SONBAY- Konumuz geciken yargılamanın nedenleri şeklinde. Tabii peşinen 
yargılamanın geciktiğini kabul ediyoruz ve böyle bir kanı da herkeste var, aksine kimse 
birşey söylemiyor. Fakat bu geciken yargılamanın nedenleri olarak Sema Hocamız çok 
güzel bir ayrım yaptı, mevzuattan kaynaklanır, uygulamadan da. Buna aynen katılıyoruz, 
mevzuat ve uygulamadan kaynaklanıyor geciken yargılama. Bunun nedenleri bu, tabii 
herkes farklı çözümler önerebilir, her çözüm de farklı sonuçlara yol açabilir. Fakat yıllardır 
çözüm önerileri geliyor. Yapılmıyor dedi arkadaşlarımız. Tabii bunlar olmuyor. 

Niye gecikiyor? Yargılama normalinde adil olmalı, esas amacı yargılamanın adil olması 
etkili olmasıdır, hızlı olması da tabii çok önemli bir etken. Hangisi öncelikle tercih 
edilecek? Geç olsun da adil olsun mu demek lazım, hızlı olsun da ne olursa olsun demek 
mi lazım? Tabii yargılama ve adalet derken ilk başta adil olması çok daha önemli hızlılıktan 
bana sorarsanız. Tabii adil bir sonuca hızlı bir şekilde varılması da önemli. Bizim ülkemiz 
açısından baktığımızda en önemli nedeni dava sayısı çok. Bu dava sayısı neye göre çok? 
Bizim nüfusumuza göre baktığımızda mı çok yoksa mahkemelerimiz mi az? İstatistikler 
yapılıyor tabii bu konularda. Çeşitli şekillerde mahkemeler kuruluyor vesaire, ama bunlar 
hiçbir şekilde yargılamayı çok fazla hızlandırmıyor. Bazı istatistikler var, mesela kişi 
başına düşen hâkim sayısı yönünden. Avrupa’da falan bizden üç misli hâkim düşünün kişi 
başına. Çok önemli bir şey olarak sonuca etkili mi değil mi? Bizde daha az hâkim düşüyor 
istatistiklerde. 

Tabii bunun sonuçları ne olur? Yargılamanın uzamasının sonuçlarını DPT’deki 
arkadaşımız çok güzel dört ana temel üzerine yerleştirdi. Hepsine aynen katılıyorum, 
tekrarlamak istemiyorum. Sonuçları bunlar, fakat burada çözüm de bulmamız lazım. 
Mevzuattan kaynaklanıyor, kanunu değiştirelim. “Kanunlar değişiyor, fakat değişmesinin 
sonuca çok etkisi yoktur” dedi arkadaşımız, ama başka çaremiz de yok, yani kanunları 
değiştirerek yardımcı olacağız yargılamanın hızlandırılmasına. Bir de uygulama tabii 
çok önemli. Anayasamız ve usul hukuku yargılamanın uygulamasında Anayasanın 141 
ve usulün 77. maddeleri “çabuk, hızlı sonuçlandırılması yargının görevidir” diyor. Tabii 
yargının derken hâkime düşüyor görev. Hep aynı şeyler yeterli hâkim, liyakatlı, nitelikli 
hâkim, taraf vekilleri uzatıyor diyoruz. Tabii taraflar kendilerince usulün açıklarından 
faydalanıyor. Faydalanabilirler tabii onlara birşey diyemiyoruz. Kanunda öyle bir imkân 
varsa faydalanacak, ona “sen bundan faydalanıyorsun, niye böyle yapıyorsun” diyemeyiz. Onu 
hâkim belki önleyecek. Usul yasaları ona imkân verecek, hâkim de belli sürelerde bu işler 
yapılsın diye devamlı takipte bulunacak. 

Örneğin,  bazı uygulamalarda dedik ki “hâkim dava şartlarını işin başında incelemiyor.” 
Doğru, buna aynen katılıyorum, yani ilk başta hâkimler okumuyor. Okumuyorlar derken 
işin içine çok girmiyorlar, “Cevap gelsin, replik duplik olsun da ondan sonra okuyayım” diyorlar. 
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Bunlar olana kadar 3-5-6 ay bazen geçiyor, ondan sonra bakıyor. Halbuki ilk başta incelese 
belki o replik dupliklere bile gerek kalmadan bir karar verecek. Ben emekli hâkimim, ticaret 
mahkemelerinde çalıştım genelde. Ticaret mahkemelerindeki duruşmalar çok lüzumsuz 
bir iş gibi gelirdi belli işler dışında tabii. Dilekçe aldım verdim, cevap vereceğim, avukatın 
da zamanı gidiyor, hâkimlerin de zamanı gidiyor. Usul buna imkân verir, replik dupliklere 
kadar duruşma açılmasın, ondan sonra şahit dinlenecekse çok istisnai durumdur, bilirkişiye 
verilecekse.. Duruşma yapılmasın, hatta idari yargı bunu yapıyor mesela. 

Duruşma yapılmasın derken parantez içinde birşey daha söyleyeyim. Duruşmanın 
yapılmaması iyi mi kötü mü sonuçlar doğurur onu çok şey yapıyorum. Neden yapamıyorum? 
Çünkü idari yargılama usulünde çok faydalı olmadı gibi geliyor bana. Duruşma biraz da 
hâkimi de çalışmaya teşvik ediyor, zorunlu kalıyor. Hâkim biraz duruşma olunca dosyaya 
bakmak zorunluluğu hissediyor, öbür türlü olunca, hele özellikle ağır davalarda “bugün 
bakarım, yarın bakarım” diyor o dosya kalacak gibi o endişeyi taşıyorum. Daha da uzatacak 
o zaman yargılamayı diye düşünüyorum. Mesela bu replik duplikler aşaması sırasında 
tahkim yargılamalarında yeni yeni gelen bir usul var, milletler arası tahkimde var. Bir görev 
belgesi düzenleniyor. Tarafların iddiaları, savunmalarının yer aldığı, uyuşmazlığın nasıl 
çözümleneceğine dair çok özet bir belge yapılıyor ve taraflar imzalıyor bunu. 

Bunlar bir öneri olarak belki mahkemelerde de olabilir. Neden olabilir? Çünkü avukatlar 
da bazen dava açarken çok fazla ayrıntılı yazmak istemiyorlar. Çeşitli nedenleri var bunun. 
Hem kendilerini bağlamak istemiyorlar, hem de karşıdan ne gibi bir tepki gelecek, ne gibi 
bir cevap gelecek ona göre biz idarede hareket edeceğiz. O şekilde dava açılıyor, yani ilk dava 
açılırken tabii bunun istisnaları yok mu? Çok güzel dava dilekçesi hazırlanıp bütün deliler 
sunularak veriliyor, ama çoğunlukla onu görüyorum. Kısa yazılıyor, fazla açık vermemek 
isteniyor. Bir görev belgesi gibi belge yapılırsa, karşılıklı replik duplikler sonucunda neyi 
çözeceğiz, uyuşmazlık ne bir defa? Onu çözmek gerekiyor. Avukatların da bu tür şeyleri 
oluyor. Davayı uzatmak, ki zaten malum insan unsuru çok önemli bizde. Öyle davalar, öyle 
ihtilaflar oluyor ki adam borcunu kabul ettiği halde “gitsin mahkmeye, ben veririm nasıl olsa, 
uğraşsın dursun” diyor.  Taraflar arasında uyuşmazlık yok esasında. Biri birinden alacaklı, 
biri borçlu, ikisi de biliyor, fakat uyuşmazlık mahkemeye bir yargılama yapılıyor. Git 
mahkemeye uğraş dur, inat, karşılıklı çekişme oluyor ve uzatmaya çabalanıyor. 

Bunları başka türlü nasıl halledebiliriz? Mahkeme öncesi arabuluculuk veya tahkim 
usulleri, buna bazı arkadaşlarımız katılmaz, ama ben bu yola gidilmesinin faydalı 
olabileceğine inanıyorum. Yargılama dışı bir olay olarak görülebilir mi, yargılamayı sadece 
hâkimler mi yapar, buna yargılama mı deriz? Bu hukuk yargılaması, hukuk usulü, iddia ve 
savunları biri alacak, biri borçlu, üçüncü kişileri ilgilendirmiyor bu husus, kamusal bir yönü 
de yok. İki taraf oturup da uzlaşabiliyorlarsa zaten bu bitmiş demektir. Bunu mahkemeye 
götürmeden evvel halletmekte yarar var gibi geliyor. 



193

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Onun dışında mevzuatta çekişmesiz yargı işleri, özellikle veraset şeyleri söylendi, noterler 
yapsın, yazı işleri müdürleri. Ben oraya bir şey ekliyorum, bu idari bir iş olsun mesela. Nüfus 
müdürü versin. Bir itiraz olursa o zaman dava açılabilir. Nüfus müdürü zaten aile nüfus 
kayıt tablosu çıkartıyor, ona göre şunlara kaldı diyerekten bir belge verecek her zaman aksi 
ispat edilebilecek bir husus zaten. Bir de uzman mahkemeler. DPT’deki arkadaşımız ona 
pek katılmadı, ama ben katılıyorum. Uzmanlaşmış veya ihtisas mahkemelerinin olmasında 
yarar görüyorum, çünkü ihtisas mahkemelerindeki hâkimlerin tabii uzmanlaşmış olmaları 
gerekiyor, öyle rastgele değil. Uzmanlaşan bir mahkeme de hem yargılamayı daha çabuk 
yapar, hem de daha doğru karar verir. Doğru karar vermek Yargıtaydaki işleri de azaltacaktır, 
dolayısıyla yargılamanın gecikmelerini azaltacaktır. 

Onun dışında ayrıntılı diğer hususlar, üçüncü kişilere tebligatlar vesaire, özellikle bilirkişi 
müessesesi hakikaten bir sıkıntı. Ne olabilir, ne yapılabilir? Cezada yapılması iyi denildi. 
Bunu usule nasıl uyduracağız? Adli Tıp Kurumu gibi bir bilirkişilik kurumu mu kurmak 
lazım? Bana daha uygun gibi geliyor. Her mahkeme kendi tanıdığını bilirkişi atıyor, fakat 
bilirkişi atanırken hâkimler çok önemli. Bilirkişiye gitmeyecek bu hususta bilirkişiye 
görev veriyor. Bunu hâkimler denetleyecek. Yargıtay o hâkime kötü sicil verecek, kötü 
not verecek, sen bilirkişiye gitmemen gerekirken bilirkişiye gitmişsin gibilerden. Böyle 
bir denetim sistemi bizde olmadığı için ona çok katılıyorum. Bütün mahkemeler dosyayı 
bilirkişiden ne istediğini belirtmeden aynen bilirkişiye verir. 

Onun dışında fiziki mekan, adres ayrı hususlar. Onlar çok önemli değil tabii. 
Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Sema Hocanın yaptığı ayrım üzerinden tartışmamız 
çok güzel sonuçlar verecek. Güzel bir ayrım yapmış, o ayrım içerisinden tek tek şurada şu 
olursa burada bu olursa belki sonuç daha hızlı hazırlanacak raporun öneri kısmında bunlar, 
yani gecikmenin kaynakları maalesef ülkemizin her yerinde herşey pek iyi işlemiyor. Ama 
yine de ben şunu da söyleyeyim: Yargı gene de bürokrasi veya diğer kurumlarla ele alınınca 
iyi çalışıyor. Hiçbir zaman hakkını şey yapmayalım. Yargı şu aşamada Türkiye’de iyi çalışan 
kurumlardan bir tanesi. Şimdilik teşekkür ediyorum, sağ olun.

OTURUM BAŞKANI-  Ben teşekkür ediyorum. Bülent’i dinleyelim.  

BÜLENT ACAR- Teşekkür ediyorum. Zaten söyleneceklerin büyük bir kısmı söyledi. 
Ben konuyu daha dar bir alanda almak istiyorum. Sadece soruşturma kapsamı itibariyle hem 
Usul Kanunumuz çok kısa, öz, hem uygulamayı, hem de tasarıyı kuşbakışı değerlendirmek 
istiyorum. 

238/2 maruf ve meşhur olan hususlar mülahazalı sayılmaz. Bizim bugün konuştuğumuz 
konu bu, yasal dayanağı da oluştu bu olgunun. Konu hakkında birden çok faktör olduğu 
söylendi, bunlara girmiyorum. Ancak çok faktörlü, çok boyutlu bunların hiçbirini dışlayacak 
durumda değiliz, zaten DPT’deki uzman arkadaşımız çok güzel çerçeveleri çizdi, daha 
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evvelki konuşmalarda çizildi. Ben her ne olursa olsun belirleyici unsur ve en önemli unsur 
olarak insan unsurunu görüyorum. Biraz da insan unsuru odaklı alacağım sorunu, yani 
uygulayıcıyı alacağım, özellikle avukata acımasız ve kıyasıya vuracağım. Çünkü bana göre 
bu 32 yıllık, üstelik de benim için çok onurlu bir meslek olduğu için bunu söylüyorum. 
Özeleştirimizi biz yapmazsak kim yapacak. Yargının kalitesi belli, konuşmamıza gerek yok. 
238/2 ile başladık, yargının bilinen sorunlarına girmeye gerek yok. 

Avukatı önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum: Bir kere avukat servis veren, Nurullah 
Kunter’in deyişiyle servis veren bir kişi değildir, yardımcı organ hiç değildir. Zaten avukat 
erkini, gücünü bilmediği için yargı bugün bu durumdadır. Avukat kamusal bir makamdır, 
erk kullanan kişidir, Avukatlık Kanununu yargı erkinden alır. Dolayısıyla nasıl hâkim 
Anayasadaki yargı erkini kullanma yetkisini hâkimlik ve ilgili mevzuat kanalıyla alıyorsa, 
avukat da usul kanunları ve Avukatlık Kanunundan doğruya doğruya ve avukat kamusal 
bir makamdır, kişi olarak meslek adamı olması yanında erk kullanan kişidir. Bir kere bu 
bir avukatın kendi gücünü bilmemesinin sonucudur. Konu dağılacak ama arada böyle 
renklendireyim. 

Ben başladığımda çok iddialı başlamıştım. Kendimi ilk 5 sene içinde Türkiye’nin en iyi 
avukatı falan görüyordum. Çok düzgün çalışıyordum kendime göre ve sistemi de tek başıma 
değiştireceğim duygusunu taşıyordum. 32 sene sonra bir meslek adamının geriye dönüp 
baktığında öyle zannediyorum. Davalarıma girdiğim zaman adliyeyi kişiliğimle, dosyadaki 
gücümle, çalışmamla öyle hissediyordum. Ben adliyeyi değiştireceğimi hissediyordum, 
babam bana gülüyordu. Rahmetli babam benim ustamdı, avukattı. Biz Anafartalarda Işık 
Handa aynı odanın içerisini paylaşıyorduk. Karşıda da Işıklar Caddesinde bir büfecimiz 
vardı, bir de ilerde bir manav vardı. Mesleklerle ilgili herhangi olumsuz değerlendirme 
olarak düşünmüyorum. Gelirdi giderdi, Işıkhan’ın trafiği de fena değildi, iyi meslektaşlar 
vardı, buna rağmen bir şey aksıyor gibi gelirdi bana. “Ben bunlardan değilim, ben başka iş 
yapıyorum” diyordum, babamla da çatışıyordum. “Evladım, müvekkillere fazla sert davranma, 
fazla memur gibi de davranma, müdür gibi de davranma” diyordu. Bir türlü oturtamıyordum, 
ondan sonra sezgi yoluyla buldum ve 86 yılında bir yazımın dipnotuna koydum. Erk 
kullanan avukattır. Baki Hocaların da çok hoşuna gitti herhalde, icra iflasta vekil ve avukat. 
80’den sonra hiçbir dilekçemde vekil ismini kullanmadım, avukat sıfatını kullandım. Biraz 
özelleştirdim, ama buradan başlayalım. Önce avukat gücünü bilecek. 

Avukat şunun için önemli: Avukata bu mesleklerden önemi dolayısıyla böyle bir erk 
gücü verilmemiş. Yok böyle bir şey, işin toplumdaki işlevi gereğiyle bu yetki verilmiş, 
bu güç verilmiş. Nedir o, bir kere ilk temas eden kim? Yargıcı bilmez vatandaş, önce bir 
avukata gidecektir eğer doğrudan doğruya dava açmıyorsa, dolayısıyla davadan önce 
ilk problemle karşılaşan kişi avukattır. Avukatın mesleki bilgi, becerisi, kalitesi yargının 
kalitesi bakımından doğru etkiler. Siz önce delili toplayacaksınız, nitelendireceksiniz, 
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olayın uyuşmazlığını siz sınırlandıracaksınız, olabildiği kadar delilleri toplayıp birlikte 
açacaksınız, Avukatlık Kanununun verdiği yetki var. Hemen cevap vereyim Sayın Ulus’a. 
Avukatlık Kanununun 2. maddesi için vekalet almadan bilemiyorum alabilir mi. Sonuçta 
avukat yetkiyi kullanacaksa bir davada kullanacak, vekaletname almakta çok uzun bir iş 
değil. Notere gidecek 15 dakikada çıkarılabilecek bir durum. Olabilir de olmayabilir 
de, yalnız şu var: Avukatlık Kanunu 2. maddesi elden geçirilebilir, daha hızlandırılabilir, 
yaptırımlar getirilebilir. 

Her zaman şunu söylüyorum: Bu kadar yetersiz haliyle bile Avukatlık Kanunu 2. 
maddesinin çalıştırabilsek sonuçları çok değişik olduğunu göreceğiz. Nedir? Denetim 
birçok kez, yazıyorsunuz doğru gelmiyor, ama 240’dan verdim. Savcılığa suç duyurusunda 
kitle halinde avukat bu hakkını, tek kişi değil, bir kişi iki kişi değil, avukat bu gücünü kitle 
halinde yargıya intikal ettirirse sorumluluk açısından çok şeyin kamuda kendiliğinden 
oturabileceğini görürüz. Aynı zamanda yargının toplumu düzenleyici bir unsuru da 
var, bir yaptırım uyguluyorsunuz. Bizde çalışılmayan şey bu, hepsi bununla ilintili. Bir 
faktöre bağlayamam, ama tüm bunlar bu, yani siz yaptırım gücünü yerine tam bir şekilde 
sağlamayadığınız sürece bunlar karşılar, aynı tür anlaşmazlıkların sayısı farklı ve değişik 
boyutlarda önünüze çıkıyor. 

Neyse buradan esas konuma geleyim. Dolayısıyla tek temel sorumlusu avukattır, çünkü 
sistem çalışacaktır. Sistemi çalıştırmak için hâkimin kendi durumu belli, not alacaktır, 
yapabilecektir, bağımlılığıdır veya kendi yetkileri içerisinde daha farklıdır. Onun için zaten 
sistem de çok düzgün, avukat dışta olan bir kişi hem içinde, hem de toplumun dışında ve 
bağımsız olabilen bir kişi. Ayrıca barolar burada çok önemli. Avukat da kişi olarak yetersiz 
kalabilir. Gidip bir hâkimi şikâyet edemezsiniz. Küçük yerde edersiniz, ama bir daha iş 
yapamazsınız orada o hâkim gidinceye kadar. Dolayısıyla barolar aracılığıyla kuracaksınız, 
yani sistem aslında çok güzel bir sistem. Eksikleri yok mudur? Her sistemin eksikleri 
vardır, ama Türkiye’nin modelini, mevzuatını bir araç olarak, bir taşıt olarak düşünürseniz 
Türkiye’nin bugünkü diyelim ki en uygar dediğiniz, en çağdaş dediğiniz toplumların 2010 
modeli arabası varsa, -2 yıl sonrasını söylüyorum- Türkiye’nin arabası da hiçbir zaman 1930-
40 model bir arabanız yok sizin. Sizin arabanız olsun olsun en fazla 10 yıldır, bilemedin 12 
yıldır, 15 yıldır, 15 yıl araç eksikliği belki önemli, ama tek başına bütün bu tartışmaları 
belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaz. Sizin yolunuz ve sürücünüzle probleminiz 
var. 

Soruşturmadan başlamak istiyorum. Kanuna baktığınız zaman Usul Kanunu 1927’de 
alındığı zaman bir uygulama modeli koymuş. Nedir? Basit hepimizin bildiği, ama bir türlü 
şekilde bir model olarak bir cümleyle söyleyemediğimiz ve hiç uygulamadığımız. Nedir 
temeli? Davanın temeli maddi olgulardır, işlem, fiili olgular. Davada ne vardır? Çekişmeli 
mi çekişmesiz mi maddi olgular vardır? Kanun bunu getirmiş, 216/2’de koymuş. Bizde 
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yapılacak şudur: Usul Kanununun getirdiği şey, maddi olgulardır. Çekişmeli maddi 
olgularla çekişmesiz maddi olgular işin başında ayrılacaktır. Soruşturma çekişmeli maddi 
olgularla ilgili yürütülecektir. Bunun için yargıcın yapması gereken birşey var, ispat yükünü 
dağıtacaktır, çünkü iki tarafta da olabilir, tek tarafta da olabilir, davalı da olabilir, davacı 
da olabilir. Soruşturmanın başında dilekçe aşamasında, dilekçenin teatisinden sonra 
soruşturmanın başında ispat yükünü dağıtacaktır. Zaten kararlar da var, zaten kanunun özü 
de budur. Bundan yapacağı şey nedir? Kanuni delil olayda işlem varsa kanuni delil vardır, 
istisnasız olup olmadığının tespitidir, bunun dışında tanık dinlenecekse, sözlü kanıtlar 
alınacaksa bunu toplamaktır. Sistem aslında çok basit, anlaşılmayacak bir şey de yok. Bütün 
mesele bunu algılayıp anlamak isteyip uygulamak istemektedir. 

Usul Kanununda değişiklik olabilir, yenilenebilir. Tasarıyı da şöyle kısa sürede inceleme 
olanağı buldum. Bir kere Usul Kununda getirilen uygulama modeli yeterlidir. Cümleler 
biraz değişik olabilir, Türkçeleştirilebilir, ben buna birşey demiyorum. Yeniden aynı şeye 
sadık kalınarak ufak değişiklikler de yapılır, bence hukuk usulünde böyle köklü değişiklikler 
yapmayı gerektiren, yani insanların da uygulama alışkanlığı, yılların karar birikimi, bunları 
tamamen sıfırlayıp yeni baştan yola çıkmanın ceza usulünde, özellikle Ceza Kanununda 
düşünülen tuzağa düşmenin de çok bir anlamı yoktur. Zaten tasarıda getirilen en büyük 
yeniliklerden biri de ön uygulama olarak getirilmiş, böyle bir şey yok. Zaten kanunda 
söylediğim bu modeli getirilmiş. İlk itirazlar zaten var. “Hadise şeklinde incelenir” diyor 
.dava şartlarını düzenlemiş, zaman aşımını düzenlemiş. 

Aslında uygulamadaki olumsuzu tepkisel olarak, yani tasarı bir tepki kanunudur. Türkiye 
tepki kanunlarıyla yönetilemez. Türkiye’de uygulamanızı değiştireceksiniz. Tamam 
kanununuzu da değiştirin. Ben yapamıyorum, bunu kanunla teminat altına alayım. Ne 
olacak? Yapacaksınız, onu da yarın bir başka kanunla teminat altına alacaksınız. Sayın 
Duman söyledi, 30’a yakın değişiklik olmuş. Demek ki buradan bir şey çıkamıyorsunuz. 
O zaman ne yapacaksınız? Uygulama modelinizi doğru tespit edeceksiniz, fakültelerinde 
bunun eğitimini adam gibi vereceksiniz ve bunu yaşama geçireceksiniz. O zaman şimdi 
dönelim neler olabilir? Özü itibariyle söyleyeceğim en büyük şey bu. Tartışmaların bir 
sürü sebebi var. 

Birinci sebep, bu kanunun metinlerini yanlış mana verilmesi ve ruhu ile başka bir teamül 
hukuku doğmasıdır. Davaların hızla ve emniyetle yürütülmesine temin için herşeyden 
evvel bu teamül hukukunun da teamül edilmesi gerekir. Sorun sizin de söylediğiniz gibi 
30’lara, 40’lara, ben meraklıyımdır, akademisyen değilim, ama 47’nin ön sözü. 

Gelelim davaların uzamasıyla ilgili esas şeye. Uygulamanın yapısından kaynaklanan 
duruşuna bir kere usul kanununda duruşma yapmama değil bakın. Sayın Gürsoy’a 
cevaben olsun, duruşma yapmama değil, yerinde, zamanında yapma. Tabii ki insanlar 
yüz yüze anlatacaklar, hâkim temas edecek. Doğrudanlık diye birşey var, bu çok doğru bir 
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şey. Önemli olan duruşmanın zamanı, zemini, adam gibi bunu düzgün kullanmak, aracı 
düzgün kullanmak, zamanında, yerinde kullanmak. Bir kere hemen şunu söyleyeyim: Usul 
Kanununda daha tensiple birlikte duruşmayı koymaya ilişkin bir norm yok. Bana olan 
söyler. İkincisi, yazılı delillerin toplanmasıyla ilgili de hem gerek yok, hem yazılı delillerle 
ilgili duruşma açılması zorunluluğu yok. Zaten sözlü kanıt niteliği veya kanıt sayılmamakla 
birlikte isticvap, ikrar gibi, teknik anlamda söylüyorum, isticvap kanıt değil, aslında ikrarın 
da kanıt olmadığı söyleniyor, ama Usul Kanununda delillerin arasına koymuşlar. Üstelik 
şeyi anlayamıyorum, onu Esat Öztek’te görmüştüm, şehadet sayılmıyor. Delil kavramını 
sınırlamışlar teknik olarak sadece yazılı deliller anlamında. Halbuki sözlü delil vardır, yazılı 
delil vardır. Bunları sayarsınız. Teknik tartışmaları benim ilgi alanım dışında, yetki alanım 
da dışında, konumun da dışında. 

Baştan söylemek istediğim şey burada büyük bir zaman kaybı yaşıyoruz. O zaman 
demek ki yapmamız gereken bir şey duruşmayı iyi kullanmak. Mesele bu kadar basit, 
büyük keşiflere, Amerika’lara gitmeye gerek yok. Her gün yaşıyoruz, duruşmayı yerinde 
zamanında yapacaksın. Demek ki bir tensiple beraber başlamana gerek yok, iki yazılı 
delillerde hiç yok. Bunun dışında tanık zaten mecburen dinleyeceksin. İsticvabı yapmam 
deyip zaten yapamazsın, dolayısıyla fazla büyük sözlere de gerek yok. Yapılacak dilekçelerle, 
yazılı deliller aşamasında duruşmayı çıkartmak. Bir kere normatif yükümlülüğünüz. 

Gelelim bu nereden çıkmış? Araştırırken buldum, Dr. Esat Öztek 34 yılında galiba 
Almanya’da doktorasını yapmış. Sadi Kazancı’yla 57 yılında kitabı yazmışlar. Rahmetli 
babamdan bana kalan. En büyük miras bu kitaplardan biri. Burada neyi buldum bakın. 
11.9.48 tarihli 81109-16 sayılı tamim Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, adli vekalet o 
zamanki haliyle. Bunu  vereceğim şimdi, bu tarihi belge. Aslında hiç konuşmaya gerek yok, 
bunu burada değerlendireceğim. Burada diyor ki “-48 yılında çıkarmış- davayla beraber 
duruşma vermen gerekli değildir.” Dilekçeleri var, ilgilenenlere vereceğim, çoğaltırlar. Daha 
sonra –bunu okumak istiyorum- 52 yılında yeni bir tamim çıkıyor. 1.12.52 tarih, sayısı 
önemli değil. Bakanlığın 11.8.48 sayılı tamiminin 1. maddesi değiştirildiği takdirde asliye 
hukuk ve asliye ticaret mahkemelerine açılan davaların daha süratli intaç edebileceği yapılan 
anket sonucunda anlaşılmıştır. Hukuk Usulü Kanunumuzda dava dilekçesiyle birlikte 
duruşma günü tayin edilemeyeceğine dair bir hüküm yoktur -214. maddeyi anlatmış, 
okumuyorum- denilmekte ise de dava dilekçesinin mahkemeye verilmesini müteakip 
taraflar arasında layiha teati müddetleri göz önünde bulundurmak suretiyle muhakeme 
günü tayin edildiği takdirde kanunun bu hükmü de ihlal edilmiş olmayacaktır. Yukarıda 
“buna göre uygula” diyor. 

48 yılında doğrusunu koymuş, bakın tartışmaya başlamış. 48’de koymuş, bunun gereğini 
duymuş. 10 bent halinde diğerlerini ikinci turda söyleyeceğim. Çok renkli birşey olacak 
sanıyorum. 52’de geri almışlar. Bunların birisi Sabri Şakir Ansay’da var, diğeri de Esat 
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Öztek’te var. Söyleyeceklerimi bu kısımda söyledim. Müfit Beyin söylediğine katılıyorum. 
Aynı olmamakla birlikte çok yakındır ve bu dediğim uygulamada idari yargıda, -adli yargının 
pek beğenmediği, kendisine göre öyledir bunlar, bizim aramızda da çekişmeler vardır- adli 
yargıda da başarıyla uygulanmaktadır. Bunun sorumluluğu tamamen bize aittir. 

Söyleyeceklerimi özetledim. Bunlardan en önemlisi dava şartlarının baştan 
çözümlenmemesi, tasarıda getirilmiş; bu söylendi, geçiyorum. İkincisi, burada ben biraz 
radikal düşünüyorum diğerlerinden farklı olarak. İddia ve savunmanın genişletilmesi 
yasağının çiğnenmesi. Amacımız nedir? Taraflar arasındaki çekişmeyi maddi olgular 
getirildi, ıslah müessesesi de var, düzeltme imkânı da tanıyor. Dolayısıyla taraflar hakikaten 
olabilir unutabilir, çeşitli nedenler olabilir. Sonuçta o anlaşmazlıkla ilgili maddi olguları 
tam olarak dosyaya yansıtamayabilirler, bu çok normal ve doğru birşey. 

İnsanlara yeni bir hak vermekte yarar var. Bunun sınırı nedir? Kanun bunun sınırını dava 
değiştirme -kısaca Baki Hocadan gidersek- yasağı terimiyle karşılıyoruz. Tamam güzel. 
Burada aslında kanun rızadan söz ediyor, rızanın biçimini koymuyor. Açık mı zımnen 
mi diye bir şey yok. Baki Hocadaki tasnife bakarsanız davayı geri alma yasağında hem 
Baki Hoca, hem de Yargıtayın kararı açık, diyor ki “irade açık olacak.” Dava değiştirmeye 
geldiğiniz zaman zımni de var, yani zımni parçası da girdi. Zımninin sonu yok, yani zımni 
demek karşı tarafın saflığı, beceriksizliğiyle, kuvvetli bir tarafın birden çok sınırsız bir 
şekilde dava bitinceye kadar yeni maddi olgular getirmesi, dolayısıyla davayı hem maddi 
olgu girdikçe yargıç mecburen soruşturma yapacak, delil toplayacak, dolayısıyla davanın 
uzaması nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Burada benim görüşüm diğerlerinden farklı bir çok görüş var açık olsun kapalı olsun. 
Üstündağ’da gördüm, Almanya’da bir usul kanununda fiksiyon olarak zımni kabul vardır. 
Biraz daha karine şeklinde verdiği bilgiye göre söylüyorum, tabii yetkin değilim. Onu bir 
yere kadar çözmüş. Usul Kanununda açık olmanın dışında hiçbir şeye imkân tanımadığını 
söyledi. Demek ki bunlar zaten tartışılmış. Ben daha radikal birşey söylüyorum bu konuda. 
Tasarıyı da inceledim için söylüyorum, çünkü tasarıda da çeşitli aşamalar getirilmiş. 
Ben radikal bir çözüm öneriyorum, kabul edilebilir edilmeyebilir. Ben diyorum ki dava 
değiştirme yasağı tamamen ortadan kaldırılsın, ama taraflara da bir imkân tanımak lazım. 
Islah iki defa olsun. Bu dediklerimizin bir mantığı var mı? Ecder Yılmaz’ın ıslahına baktım, 
dipnotta buldum, Usul Kanununda iki kezmiş. Demek ki aklın yolu bir. Benim önerim 
bu. Bergesay da bunu çözmüş. Biliyorsunuz asliye hukukta yazılı usul var, ama duruşma 
aşamaları şifai usul, sözlü. Demin sözü edildi ya sözlü beyan yerine, kaim olmak üzere 
dilekçe veriyoruz. Böyle birşey yok, o uydurma birşey, o uygulamanın uydurması. Burada 
Belgesay’da güzel bir şey söyledi, diyor ki “değiştirme sadece yazılı açıklamalarda, replik 
düplikte olsun.” Taraflar hazır olamayabilir. Belgesay diyor ki “duruşma sırasında iddia ve 
dava değiştirmeye imkân tanınmasın.” Bu da bir öneri, güzel de bir öneri. Tasarıda bunu 
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getirmiş. 

Tasarıda replik düplikte de Usul Kanununda tek olan, yani ilk aşamada olabilen durumu 
ikinci serbestçe tanımış, demek ki yasağın kapsamını ileri ötelemiş. İkinci olarak da 
diyor ki “ön incelemenin soruşturmasına gel kardeşim gelebilirsen -açık izne bağlamış- 
ama gelmezsen -bir yerde duruşmaya katılmayı özendirici bir davranış, bir ödüllendirici 
davranış olarak görüyoruz- senin aleyhine yokluğunu da istediğin gibi değiştirir. Her 
değiştirir demek zaten tartıştığımız konularda yeni maddi vakalar varsa girecek demektir. 
Herhalde iki taraf arasında bir anlaşmazlıkta da 500 tane maddi olgu yoktur, ya üç tane 
vardır ya beş tane vardır. Eğer bir beceriksizlik, bir unutma veya bilinemeyen bir nedenle 
bu maddi olgular, başta olan bu beş taneden, üç taneden kısmi olarak getirilenler bu şekilde 
tamamlanabilir. Eğer dava açıldıktan sonra yeni madde olarak ortaya çıkarsa zaten onların 
getirilmesine, delilin de getirilmesine engel yoktur, engellemeniz de akla uygun değildir. 
Bizim sistemimiz nedir? Bizim hukuk sistemimiz bir kere laik değildir, önce aklidir, sonra 
akli laik, liberal demokratik bir hukuk sistemidir. Zaten ilahi delil kavramı diye bir delil 
kavramı bizde olmadığına göre aklımız da bunu gerektiriyor. 

Bunları da bu şekilde özetledikten sonra İmran Öktem’in çok güzel iki güzel cümlesini şey 
yapmak istiyorum, hem de rahmetliyi anmış oluruz. Formule etmiş çekişmeli olaylarla ilgili 
ispat yükünün dağıtımında çok hoş bir şekilde. İmran Öktem, hukuk mahkemesinde nasıl 
hak müdafa edilir, Ankara 1938, sayfa 14. Hangi hadise ispat edilmelidir, hangi taraf ispat 
etmelidir, hadiseler nasıl ve neyle ispat edilir? Türk yargısının, özellikle Türk yargıçlarının 
en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Recai Seçkin -bir sürü değerli yargıcımız var- 
formule etmiş. Bu bizim adamımız, bizim insanımız, canavar gibi formule etmiş. Hiçbir 
yerde İmran Öktem’in Usul Kanununda atıf görmedim. Bunu da akademisyenlere bir 
özeleştiri veya bir eleştiri olarak getiriyorum. Kendi değerlerimize de sahip çıkalım, çok 
çok değerli bir insan, bazı şeyler kayda geçsin diye söylüyorum.

İkinci olarak uygulamada karşımıza çıkan en önemli konulardan birisi -metne bağlı 
kalmadan anlatmak istiyorum- kesin hüküm. Bir kere sürede ayrım yapmak lazım; avukat 
var mı yok mu? Tarafın avukatı varsa kesin meylin çalıştırılmalı, çünkü bir meslek adamı 
işini bilmeli, kendisini ona göre hazırlamalı. Eğitimi yeterli yetersiz onu ben bilemem, ama 
aldı mı yapacak işini, tam gereği gibi yapacak, yapamazsa sonuçlarına katlanacak. Nitekim 
avukatlar disiplin, gerek hukuki, gerek cezai sorumluluklarda açıktır. Bu da beni rahatsız 
etmiyor, çünkü doğrusu budur. 1938 yılında -hiç unutmuyorum- Münüp Hayri Ürgüplü 
yazmış, meslek adamının okumamasından dolayı makale, İstanbul Hukuk Fakültesi 
mecmuasında yayınlanmış. Kendimi matah zannettim, meslekte ilk 5 yılımda okuduğum 
en değerli şeylerden biriydi, ufkumu açmıştı. Demek ki bir kere bu kesin meylin doğru 
çalıştırılması lazım. 

İkincisi, kesin meyille ilgili Yargıtayın uygulamasını eleştirmek istiyorum. Yargıtay bunu 
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içinden çıkılmaz hale getirmiş. “Efendim, bir sürenin sonunu bildir, iki sonuçlarını bildir”, yani 
bunlar işin uzatma tarafı. İkincisi, “yok efendim delil demek sadece yazılı belgeleri kapsar.” 
Yok böyle birşey. Tanıklar için ayrı vereceksin, onları bildireceksin. Yargıcın tabii ki taraf 
vekillerine, özellikle avukatı olmayan tarafa bilgi vermesinde yarar var, bunda bir zarar 
yok. Güzel bir şey, ama avukat olan bir kişiye kesin meylin sonuçları anlatıldı, hatırlatıldı, 
imzası alındı, bunlar çok gereksiz uygulamalar. Avukat yaptığı işi bilecek, hâkim de verdiği 
süreyi bilecek. Bir şeye kesin süre veriliyorsa bu bellidir, kanunda bunu ayrıca açıklamaya 
gerek yok, bu ispat yükü gibi değil. İspat yükünün bile düzenlenmesine gerek. Bakmışlar ki 
çıkılmıyor, yeni tasarıya ispat yükünü bir normatif olarak koymuşlar. 

Karşımıza çıkan konulardan ikincisi de, delillerin hasletmesi dediğimiz, delilleri tam 
olarak verilmesinin sağlanması. Burada da gene ikili ayrım görülmesinden yanayım. 
Kural olarak avukat eğer varsa davalarda usul katı bir şekilde uygulanmalıdır. Vatandaş 
sade giriyorsa belki bilemeyebilir, ona bir imkân tanınmasında yarar vardır. 241/2 çok 
az kullanılır. Avukat müdahale ederse olur ya da yargıç çok titizse, bilirkişide çoktur da, 
hangi konuda bilirkişi incelemesini, hangi maddi olgularla ilgili gideceği konusunda 
hangi özel ve teknik bilgide hiç yoktur, uygulamada ben 32 yıldır hiç rastlamadım. Tanık 
açısından 241/2’nin uygulamasına rastlıyoruz, çünkü taraf da bazen soruyor avukat iyiyse, 
mesleğine bağlıysa, bazen yargıçlar da resen uyguluyor, dolayısıyla 241/2’ye de bir işlerlik 
kazandırılması gereğini düşünüyorum. Burada bilinen şeylere okumadan tensip kararının 
iyi verilmemesi, keşifle ve bilirkişi incelemelerine -sayın konuşmacılar da söyledi, bir 
keşif kaldı galiba, keşfi de ben araya sıkıştırayım- hazırlıksız keşif ve bilirkişi incelemesine 
gidilmemesi. 

Hemen şeyi söyleyeyim, onu unuturum sonra. Bakın, 218 ve 242 en önemli maddele-
rinden biri, usulün belkemiği. Diyor ki “taraflar delillerini verir, hâkim delilleri takdir eder. 
-242/2- Takdir edip eğer kabul edilmeyenler varsa kendisine iade olunur.” Ben demiyorum 
bunu, kanun diyor. 32 sene sonra ilk defa öğrendim. Bu söylediklerimin hepsini kendime 
söylüyorum. Avukatınız buysa yargınızın kalitesi de bu. 242/2 siz bugüne kadar uygulan-
dığını gördünüz mü? Dosya onun için böyle olur, ben veririm, siz verirsiniz. Uygulamada 
da bunu karafakih, okurken gördüm, 52 yılının kitabında değinmiş, yani dilekçeler replik 
düplikten sonra Belgesay’da bir şeyinde değinmiş. Baki Hocada vardır, ama çok kuvvetli 
bir sesle yoktur. Buna Yargıtay da müsaade etmiştir. Ben veririm, siz verirsiniz, kılıfı da bu-
lun, şıfai beyan yerine geçmek üzere yazılır. Yok böyle bir şey, onun için dosyalar içinden 
çıkılmaz hale geliyor. Tabii ben yazınca meslektaşım da yazıyor, o yazınca ben yazıyorum. 
Hele bir de çok taraflı dava ise klasörler hiç anlamı olmayan, çünkü yeni bir şey yok ki, ne 
yazacağız, sadece hareketsiz kalmamak için bunları yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey 
yok, bunun önlenmesi lazım. Bunu kanunla önleyemezsiniz, bunu ancak uygulamayla ön-
lersiniz. Çünkü kanunda ek dilekçe diye bir şey çıkardı. İdari yargıya gönderiyoruz. İdari 
yargı almıyor, bu sefer de iadeli taahhütlü gönderiyoruz. Ne yapsın, o da dosyasına koyu-
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yor. Bu bize ait bir şey, yani siz kurala uymamak istiyorsanız her türlü imkânınız hazır. 

Zamanaşımını koymuşlar, güzel. Demek ki aynı şeylere geldik. Zamanaşımını davanın 
esasıyla birlikte neredeyse uygulamanın yüzde 80’ı zamanaşımı definin, daha başında 
yapılan -sonradan da yapılabilir- zamanaşımı definin esasla birlikte karara bağlanması dava 
şartlarının husumet itirazının, bu tarz şeyleri uygulamada yaşıyoruz. Bunların tasarıyla 
getirilmesini olumlu bir husus, iyi bir düzenleme olarak görüyorum. Aslında herşeyin 
kanunla gereği yok, ama maalesef bu da böyle karşımıza çıkabiliyor. 

İsticvapla ilgili çeşitli tartışmalar var. İsticvabın iyi kullanılması işlerlik kazandırılmasında 
bir yararı olabileceğini düşünüyorum. Bir sürü tartışma var lehinde, aleyhinde, ama gene 
de şeyin verilmesinde yarar var. 

Dilekçeyle ilgili bunu da okuyorum, bunlar tarihi belgeler. Adliye Vekaleti Hukuk 
İşleri Umum Müdürlüğünün 21.12.98 tarih, 32/300 sayılı tamimi dilekçe konusunda. 
Anlatıyor ne olduğunu. Dilekçenin özüne geleyim, diyor ki “halbuki tatbikatta vekillerin 
duruşma sırasında şifaen izah etmeleri gereken hususlar için şifai ifade yerine kaim olmak 
üzere layihâlâr verdikleri veya bu şekilde layihâlâr vermek üzere mühlet talebinde bulundukları 
görülmektedir. Şifai ifade varakası verilmek üzere matuf olduğu ve müteakip celsede kendisine 
verilen bu layihâlâra karşı diğer tarafın da pek haklı olarak tetkik ederek cevap vermek üzere 
mühlet talebinde bulunduğu ve bu suretle davaların uzamasına meydan verildiği ve davanın 
her safhasında bu kabil layihâlârın verilmesi adet haline getirilerek dosyaların çok kere eski 
iddia ve müdafaları tekrardan ibaret olan müteadit layihâlârla şişirildiği ve neticede gerek 
Yargıtayca evrakın tetkikinde güçlük çekildiği ve bu yüzden davaların uzadığı anlaşılmaktadır. 
Bu durum karşısında ancak yargıç müsaadesiyle şifaen izaha müşkil veya gayrimümkün olan 
maddi vakaların veya hukuki ceetlerin izahı için bu şekilde ifade varakası verilmesi kabil 
olacağını ehemniyette nazara alınması icab eder.” 1948, Sene 2008, 60 sene önceki tamimi 
uygulayamayan bir ülkenin hukukçusu yargının bu kalitesine muhatap olmak zorundadır, 
başka da söz söylemeye hakkı yoktur. Bunu elbirliğiyle biz yaptık. Bizden önceki kuşak 
yaptı, biz yaptık, bizden sonrakilere de devredeceğiz. Demek ki biz kendimize çekidüzen 
vereceğiz. Bunu da tekrar söylüyorum, en önemli şeyi avukatlar olarak görüyorum. 

Sayın Hocam da değindi, Usul Kanununda avans getirme yükümlülüğü var. Hukuk 
İşleri Yönetmeliğinin 35. maddesi, okumayacağım bu maddeyi, bakarsınız. 30’lu yıllarda 
filan çıkmıştır. Tamam efendim 47. 35. madde diyor ki “tarafa o şeylerin dışında iradi olarak 
avans verirsin, masrafını alırsın, avanslar oradan resen yapılır.” 35. maddeyi bugüne kadar 
çalıştıran Türkiye’de gelmiş geçmiş avukat ya üç tanedir ya beş tanedir, on tane olmaz, ben 
dahil. Ben de   bilmiyordum ki çalıştırayım, çalışırken buldum, bilseydim çalıştırırdım. Ben 
biraz meraklıyımdır uygulamaya, ama bilmiyordum ki çalıştırayım. Yalnız “bu tasarıda yeni 
olarak getirildi” diyor. Ben biraz tasarıya da yükleneyim. Tasarıda yeni filan değil,  İUK’tan 
kopya çekmiş almış, ama güzel almış. Getirilen şey güzel, ama genel gerekçeye “ben bunu 
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yeni buldum” diye getirirsen ben buna karşı çıkarım, eleştiririm. İUK’ta olan bir uygulamayı 
35. maddeyi yasalaştırmışsın. Güzel yapmışsın da, öyle iyi cümlelere gerek yok. 

Ara kararların taraflarının iyi niyeti konusunda yapılacak tek şey var. Alango’ya söylemiş, 
o yazdığı için hoşuma gitti, çünkü o direkt yazmış, hedefi direkt vurmuş. Avukatlık Kanunu 
134. maddesi “çalışacaksın kardeşim, disiplini uygulatacaksın” diyor. Disiplin para cezaları 
değil, 417-18-20 onlar da doğru, ama “avukatın disiplin sorumluluğunu çalıştıracaksın” 
diyor. Doğru bir şey. Ben disiplin kurulunda çalışma imkânını buldum, zaten avukatlığın 
ne olduğunu orada gördüm, orada öğrenmeye başladım. Sene 92-94, Aralık 75 benim 
ruhsatım. Avukatlığın ne olduğunu disiplinde öğrenmeye başladım. İki tane uyarı yediğin 
zamana kınama. Katlanarak bir üst dereceyle gider, hele beş tane yaptığı zaman, 7-8 taneden 
sonra meslektan atılma noktasına sadece bu yolla gelir bir avukat. Öğrenir ama bunu, buna 
uymayı öğrenir. Demek ki birşeyleri çalıştırmamız lazım. İnsanları kendi haline bıraktık, 
yapmıyor, o zaman yaptıracağız, başka yapacağımız bir şey. “Efendim, herşeyi sopayla mı 
yapacağız?” Ben onu bilmem, ama yaptırım var, norm var, normu çalıştıracaksın, normun 
bu gücünü kullanacaksın. 30 yıllık avukat sen buna uymuyorsan, bu davranış kalıbını 
içselleştirmemişsen sana birileri bunu yaptırmak zorunda. Yasa değişikliğiyle bunu 
çözmemiz mümkün değil, dolayısıyla burada çok sert bir şekilde avukatlar hakkında gerekli 
işlemlerin yapılmasında yarar var.

En önemli konulardan birisi, bu konuda çok radikal görüşlerim var. Hukuki konularda 
bilirkişiye gitme konusu. 275’teki değişikliğin amacı, kesin yasaktır bu. Bakın usulü 
işlemde kesin işlem yapma yasağıdır. Bizim sistemimiz açıktır, Anayasanın 6 son maddesi 
açık, “Anayasanın vermediği yetkiyi hiç kimse kullanamaz” diyor. Bu kamu görevlisi 
sadece yürütme erkini kullanan değil, yargı erkini kullanan için de geçerli. Yetkisiz işlem 
yapamazsınız. 765/240 yetkisiz işlemi, yetki aşımı işlemin şekli suç olarak düzenlendiği 
dönemde bunu suç saymıştır. Suç sayalım mı saymayalım mı tartışmasına girmeyeceğim. 
Bir kere hukuki bakımdan bakalım, siz zaten ifade ettiniz, bu doğrudan doğruya kanunsuz 
bir yetki devridir. Burada suç vardır. Suçu bıraktım, radikal olsun, bir kere keyfilik vardır. 
Yargıcın asli görevi nedir? “Asli görevine dönsün” diyor bakın. O da bir bakış. Diyor ki 
“dellilerin toplanmasından bile çekilsin, değerlendirsin, takdir etsin.” Güzel doğru, bir parça, 
çünkü “o parça çıksın veya etkinlik kazandırılsın” diyor. Güzel de söylüyor, ama asli görevi, 
siz asli görevinizi veriyorsunuz. Efendim, işim çok falan değil. Bir kere hâkim de sonuç 
itibariyle bir meslek insanıdır. 

Meslek insanı bir günde olmaz, akşam sabah kalkıp meslek insanı olunmaz. Meslek 
insanı bir süreçtir. Her gün bir şey öğreniyoruz, ben de   öğreniyorum. Şurada bir sürü şey 
öğrendim, çünkü öğrenmeye açığım. Yaparak öğreniyoruz. Ben böyle konuşuyorum, sanki 
avukatlık görevimi yaparken hiç mi hata yapmıyorum? Hepimiz yapıyoruz. Önemli olan 
yaptığımız hatalardan bir sonrakine ders çıkarabilmek, hataları da en aza indirebilmek, 
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yoksa hatasız olmak mümkün mü. Ben demiyorum ki burada yanlış anlaşılmasın, herşey 
yargıç hukuki sorumlu olsun, yok böyle birşey. Şu var: Bunu çözeceksiniz. Herkes 
şikâyetçi, “efendim onu getiriyor, bunu getiriyor.” Bilirkişinin en şey konusu hukuki konularda 
bilirkişiden görüş almaktır. O zaman getirin raportör tutun, bir tetkik hâkimi kurumu 
kurun. Nasıl yapıyorsanız yasallaştırın, normatif bir düzenleme getirin, versin hâkim 
dosyasını, onu rapor etsin. 

Yargıtaydaki sistemin bir başka sistemini adli yargıya taşıyabiliyorsanız ilk dereceye 
taşıyın, bu da bir düzenleme. Hiç olmazsa bundan daha gerçekçi ve daha ciddi birşey. Siz 
geleceksiniz bir taraftan asli görev edeceksiniz. Bizim şimdiki durumumuzu söyleyeyim; 
bir örnek anlatacağım: Avukatların vardır, hâkimlerin de vardır. Çok beğendiğim, çok 
takdir ettiğim ve bana göre gelmiş geçmiş son dönemin en iyi yargıçlarından biri -isim 
vermeyeyim- bir iş mahkemesi yargıcında maalesef bu bir davada karşımıza çıktı. Bunu 
dile getirdim, yani sert bir şekilde eleştirdim, bunun yetkisiz işlem olduğunu söyledim. 
Herhalde hâkim hanım da alınmış. Gerçi çok düzgün bir şekilde yazdım. “Haklı olabilirsiniz, 
bunu tartışmıyorum, ama şunu biliyor musunuz avukat bey: -Duruşmada herkesin içinde- 
Bilirkişilerde avukat üye korunmadığı için veya bir hukukçunun bilirkişi kurumuna konulmadığı 
için bizim kararlarımızı bozuyor. Peki,  biz ne yapalım” deyince, bitti artık ne diyebilirim, 
özür diledim. Aslında özür dilememi gerektiren birşey yok, ama haklı olduğum bir konuda 
çok beşeri bir davranış olarak özür dilemek durumunda kaldım, bunu çözeceksiniz. 

Bir kere hemen şunu söyleyeyim: Bilirkişiden bu konuda alınan rapora dayalı verilen 
şey, bilirkişinin bu konuda verdiği işlem hukuken yok hükmündedir, yetkisizdir. Yetkisiz 
işlemi tanıyamazsınız istediğiniz kadar söyleyin. Bu tipik bir hükümsüzlük halidir. Yetkisiz 
her işlem hukuken yok hükmündedir. Bunu bu şekilde çözeceksiniz. Zeki Hafızılar’la çok 
tartıştım, Zeki Hafızılar benim ustam kendisi. Bana şiddetle burada muhalif, ama bunu 
söylemekte sakınca yok, hem de kayıtlara da geçsin. Buradaki yargıcın bu davranışının bir 
yaptırımı var mı yok mu? Veriyor. Ne yapacağız? Hocanın savunduğu bir görüş var, deniyor 
ki “burada müeyyidesiz norm söz konusudur teknik anlamda, dolayısıyla sen yargıç hakkında 
hiçbir işlem yapamazsın, disiplin de hiçbir işlem yapamazsın, sadece etik olarak eleştirirsin.” 
Ben buna karşıyım, Anayasanın 6. maddesinden hareketle yargıcın bu konudaki yetkisiz 
işleminin 5237 sayılı Kanunun 257/1 maddesi karşısında mağduriyete, zarara neden 
olduğu inancındayım ve şartlarının oluşması -manevi unsurunu bilemem- halinde burada 
görevi kullanma suçunun oluştuğu kanısındayım. Ben ciddiyim, bunu dilekçelerimle de 
dile getiriyorum. Yalnız şu olabilir: Bu değerlendirilebilir, ama herhalde özgün bir görüştür. 
Buna bağlantılı bir anımı anlatmak istiyorum, bunun etkisi olabiliyor. 

Bir ticaret mahkemesinde turizm sektöründe danışmanlık müşavirliği, girildi aynı konu 
çıktı, sözleşmenin feshi. Bilirkişiden alındı, -akademisyen de var içinde, ismi önemli değil- 
dedik ki “bu hukiki konu, bunu siz çözeceksiniz. Sözleşmenin feshi, buna siz bakacaksınız.” 
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Anlatamadık. Bunları yazdım; görevi kötüye kullanma olur, bilirkişiyi korkutayım dedim, 
hâkimin bu konuda size verdiği talimatı kanunsuz emir olur, Anayasa 137/2 sizi de 
kurtaramaz. Dilekçe yazdım, etkili olamadım, dava bitti. Karar geldi, şunu gördüm: Kararın 
gerekçesinde bilirkişiden hiç söz etmemiş, ama aynısını almış, gerekçe hiç yok. Bilirkişiye 
gidildi gelindi, rapor alındı hiç geçmiyor. Tabii ben bunu dile getiremedim, sonuçta yargıç 
o parçayı çıkartmış, kendi görüşünü değerlendirmiş. Temyizde itiraz konusu yapmadım, 
fakat temyiz dilekçemizi götürdüğümde şöyle bir anımı da paylaşayım sizinle. Başkan hafif 
gülümseyerek -tanır da duruşmalarda girip çıkarken- “avukat bey herhalde 240’dan kurtulduk 
galiba.” Anlamadım, “doğru efendim kararda yer almıyor, 240’dan kurtuldunuz, ama bu sefer 
de 230’a düştünüz” dedim. “olur mu avukat bey, ne demek o?” “Efendim madem siz karar 
veriyordunuz, benim dosyamı niye bilirkişi kurumuna verdiniz? O zaman görevi ihmal olur.” 
Tabii şaka yollu söyledik, ama sayın başkanın yüzünde çok kısa bir an tedirginlik yaşadığını 
da hissettim. Belki onu öyle algılamak istiyordum o an. İçinden öyle bir şey geçmedi sayın 
başkanın, ama ben bunu öyle algıladım. 

Ön incelemeyle ilgili yapayım bitireyim, söyleyeceklerimi büyük ölçüde söyledim. 
Tasarının ön incelemesi dedikleri şeyi yeni bir buluş olarak getirmişler. Yeni bir buluş falan 
değil, ama güzel bir şey. Onun hakkını teslim edelim, güzel birşey. Bütün bu tartışmalara, 
uygulamadaki aksaklıkları düzenlemeye almış. Yapılan iş güzel bir iş, ama öyle söylendiği 
gibi büyük bir iş değil. Zaten ilk itirazlar vardı. Neyi getirdi? Zamanaşımını ve dava şartlarını 
getirdi. Onlar da zaten işin doğası gereği aslında herşeyin kanunla söylenmemesi, kanun 
yapma tekniği bakımından söylenmemesi gereken bir şeyi yasalaştırdın. İkincisi de dava 
şartları sırasında getirmiş, diyor ki “dava devam ederken şart tahakkuk ederse hükme kadar..” 
Zaten bu Yargıtayın yerleşik uygulamasıydı. Dolayısıyla yeni bir şey yapmadın, İUK’tan 
da kopya çektin, ama yaptığın iş düzgün bir iş. İspat yükünü söylemene gerek yok, bu da 
düzgün bir şey. 

Son eleştirdiğim konu da bilirkişiyle ilgili düzenleme açık, süre getirmiş, 2-3 aylık 
süre. CMK’dan almış getirmiş, yani oradaki uygulamanın paralelini koymuş. Orada 3 
aylık süre vardı. İstanbul’da çok sanıklı bir davada, ki birçok şeyde uygulama bu getirilen 
3 aylık süreler şu şekilde aşıldı: Türkün aklı herşeye yeter, tabii çok zeki olduğumuz için 
herşeyi aşarız. Efendim, bilirkişiye veriyor, süre geçiyor. Efendim ilk verilen süre dosya 
çok klasörlüdür, intizama sokulması için ön inceleme süresi adı altında -bilirkişilere süre 
tanındı, yani İstanbul’un geliştirdiği kalıbı söylüyorum- bu süreyi aşmıştır, Türk uygulaması 
sizin getirdiğiniz iki tane 3 aylık süreyi aşmıştır. Sayın hâkim söyledi, buradaki sürenin 
niteliği nedir? İki süre vardır, düzenleyici süre midir, hak düşürücü süre midir? İşlemlerde 
usulün temelidir. Siz buna koyuluş biçimiden öyle anlıyoruz ki ikinci süre kesindir gibi 
veya alınır dediğinize göre bir anlamda tam bir hükümsüzlük, yani butlan anlamında bir 
hükümsüzlük buraya izafi etmemişsiniz, ama sonuç itibariyle bir de butlanın sonuçları 
doğru. İster üçlü ayrımdan hareketle diyelim ki mutlak butlandır, ister iptal edilebilir ikili 
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ayrımdan alalım butlandır. Ortaya çıkan sonuç butlandır. O raporu siz bir bilirkişi raporu 
olarak değerlendiremezsiniz, kararınızı esas alamazsınız. Ortaya çıkan sonuç budur, yeni 
bilirkişiye vereceksiniz, o kişi hakkında da varsa ilgili yaptırımları uygulayacaksınız. İşte 
İstanbul’daki ceza uyulaması bu sorunu bu şekilde aşmıştır. 

İkinci bir konu, orada Baki Hocanın zaten 283’le ilgili bir açıklaması var, bu önemli olduğu 
için söylüyorum. Bilirkişi raporlarına bir haftalık sürede itiraz hak düşürücü süre midir 
değil midir? Baki Hocanın kitabı, açık zaten. 60’lı yıllarda Yargıtayın uygulaması bunun 
kanuni süre olduğunu; bakın yargıcın verdiği süre değil, kanuni süre olduğunu, dolayısıyla 
hak düşürücü süre olduğunu söylüyor. Sanıyorum 254’ten hareketle Baki Hoca koymuş 
zaten. Benim söylemek istediğim, ben de   buna katılıyorum. Yargıtayın sonradan çıkardığı 
görüş değiştirip yaptığı uygulama geçerli bir uygulama değildir, davanın gereksiz uzama 
nedenlerinden biridir. Yeni Usul Kanununda aslında bunlara neşter atması gerekirken, bu 
konuda tasarının suskun kaldığını görüyorum. 

Ben aslında gereğinden de herhalde fazla konuştum. İsterseniz şöyle yapayım: Bir beş 
dakika daha vaktinizi alayım, ondan sonra bir daha söz almayayım. Sayın Tutumlu çok 
güzel dile getirdi o arsayla olan işi. Bir, zaten çözüm önerisi de getirdi, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Sorun belki direnme kararıyla bir hukuk genel kuruluna götürülmesinde 
bir yarar görebilirim. Daireleri zorlamak bakımından bu da pratikten bir şey. İçtihadı 
birleştirme düşünülebilir. 

İkincisi, iş yükünün artırması benim için önemli değil. Orada hafif ayrılıyorum, ama şu 
önemli: Oradaki tespitinize yürekten katılıyorum. Mahkemeyi kurmuşsunuz, bir başka 
iş getiriyorsunuz, o mahkemeyi yok ediyorsunuz, fonksiyonsuz kılıyorsunuz. Ben işin en 
önemli tarafı bu. İş artacak. Ben de   öyle anladım, onun için getirdiğiniz görüşlere aynen 
katılıyorum. Bunu çok net şekilde dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Dursun’a 
da teşekkür ediyorum. Tabii birçok şey öğrendik sizden. Yalnız bir anı olarak ekleyeyim. 
Yargının uzamasında ikincil faktörler dediniz ya, sayın hâkim onu çok güzel dile getirdi.  
80’li yıllarda Baki Hocanın da Çanakkale’de, yukarıda bir bürosu vardı, Hocayla o zaman 
doktora öğrencileriyle -Haluk Konuralp, Hakan Pekcanıtez filan- dersleri orada yapıyorduk. 
Pozitif hukuk deriz değil mi? Bu negatif hukuk. Hoca “olmaz” dedi. “Yok hocam olur” dedik, 
müeyyideyi uygulayacak ya. Kuralı var, diyor ki “parayı öde, ödemezsen -ayağını korkutuyor- 
ayağına sıkarım” diyor. Onun da derecesi var, “diz kapağına sıkarım” diyor, ondan sonra 
yukarıya doğru geliyor ve uyguluyor. Negatif hukuk, mafya hukuku, orman hukuku, 
maganda hukuku nasıl değerlendirirseniz değerlendirin negatif hukuk. Kabul etmeseniz de 
doğrudur, ama bugün maalesef hukukun izdüşümü negatif hukuk haline gelmiştir. Terim 
olsun diye söylüyorum, negatif olarak değerlendirmekte yarar görüyorum. 

Yargı memurlarıyla ilgili görüşleriniz çok hoşuma gitti, aynen katılıyorum. Şevkin 
kırıklığına aynen katılıyorum. Orada bir yanlış anlama var. Eskiden anlatırlardı, duruşma 
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başında verirmiş, hatta onun fıkrası da vardır. Çocuk girmiş yıllar sonra avukat olmuş, 
davayı bitirmiş “baba senin 40 yıldır sürdürdüğün davayı bir celsede bitirdim.” “İyi halt ettin, 
ben okutmuştum, torunumu yapacaktık.” Bunlar güzel anılar olarak yerini almış, ama böyle 
bir şey yok. Türkiye’de böyle bir gelenek yok, tespitiniz yanlış. Sizin gibi uzman bir kişide 
böyle bir tespitin kalması şu anlamda yanlış: Dava başına ücret alma, duruşma başına ücret 
alma gibi birşey yok. Bunu 100 bin avukattan ya bir kişi uygulamıştır ya iki kişi. Bunun 
sayısı inanın ki istatistik ölçekte de ihtimal hesabında 100 binlerde, onlar mertebesindedir. 
Bunu sadece kayıtlara geçsin diye söylüyorum.

Sayın Cansever’in söylediğine, bizde kadastro davaları 40 sene falan sürer. Onların şiirleri 
vardır, edebiyatı vardır Hasan Pulur zaman zaman dile getirir. Benim söylememe gerek yok, 
Hamlet’ten örnekler verdiniz, demek dışarıda da varmış, ama içeride de var edebiyattan 
örnekleri. Eşim dolayısıyla biraz ilgileniyorum. Toplumu ne kadar etkiler bilemem kültür 
olarak, ona da siz karar vereceksiniz.

Yargılanmak bir insan onurudur aslında gerek iddiada, felsefi anlamda böyle. Bizde böyle 
mi? Cezada beraat edersin “bana ne kardeşim. Toplum vicdanında aklandım mı” der. Adli 
hakikat, adli gerçeklik dediğimiz şeye Türk toplumu çok yabancıdır, avukata da yabancıdır. 
Beraat kararını alırsın, “sen onu boşver” der. Bunu avukat söylüyor, taşrada falan değil, 
Ankara’da 30 yıllık avukat “kamu vicdanında aklandın mı” diye bir şey geçti. Hocam bunu 
sizden istiyorum. Adli hakikatle olan bağlantısı toplumun yaralarından birisi. 

Sayın Hâkimoğlu güzel bir şey söyledi kanun devletiyle ilgili olarak. Doğru, ama bir 
başka taraftan da bakıyorum. Acaba biz kanun devleti olamadığımız için mi hukuk devleti 
olamıyoruz. Hukukun üstünlüğü devletine de geçimiyoruz, orada ciddi kuşkularım var. İş 
davaları Türkiye’deki uygulama yüz kızartıcı hale geldi. Burada yargıç tamamen izleyicidir. 
Bakın, dava kuyumculuk, tek başına imal, endüstri olmaz mümkün değil. Bunu fabrikasyon 
yapamazsınız, her dava bir kuyumcu titizliğiyle yargıç tarafından izlenir. Olur olmaz 
onlara girmiyorum, işin özü bu, kuyumcu gibi işleyeceksin, bunu tek imal edeceksin, bir 
başkasına benzemeyecek. Emsal kararı falan ayrı, ama bu tek işlenecek. İş mahkemeleri 
fabrikasyondur, buradan girer buradan çıkar. Çok becerikliyseniz avukat olarak veya 
yargıç çok titizse belki bir ek rapor alma imkânınız vardır, yıl sonu adli tatil öncesi bunu 
alma imkânınız da yoktur. Herşeye uygundur tutanağa baktığınız zaman. Avukat bey 
inceleme için süre alacaksın, kabul etmiyorum de bitti. Tekrar söylüyorum, Müfit Beyin 
sözüne katılıyorum, her şeye rağmen bizim yargımız gerçekten, -ben olanları söylüyorum- 
yargı, yürütme ve diğer fonksiyonlara baktığınız zaman yargı gerçekten yüz akıdır. Bunu 
da söyleyeceğiz, ama kendimizi de içerde dışarıya bırakmadan özeleştirimizi acımasızca 
yapacağız. 

Hüseyin Beyin iki sözünü de yanıtlamışım. Burada avukatlıkla ilgili yapayım bitireyim. 
Uzun süredir kafamda şöyle bir şey vardı, sonra bunu baroda da dile getirdim, benimle alay 
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ettiler, ben de   bıraktım ipin ucunu. Bir, büyük kentlerde avukat sayısının sınırlandırılması. 
Bunu ciddi olarak yaparız da. Bana dediler ki demokrasiyle ilgili. Bunun demokrasiyle 
bir ilgisi yok. Avukatın bir sayısı, kaldırabileceği bir sayı var. Sayının sınırlandırılması 
tartışılsın, biçimi tartışılsın, zamanı tartışılsın. Mesela bundan 12 sene sonra başlasın, ama 
birşey tartışılsın. 

İki, dikey sınıflandırma getirilsin, yani belli derecedeki mahkemelerde belli kıdemdeki 
avukat gelsin. Bu yeni bir şey değil. Ankara Barosunda en değerli meslektaşlarımdan 
birisi Semih Güner’den öğrendim, bu Osmanlı’nın son nizamnamesinde zaten varmış, 
uygulamışlar. Osmanlı’nın son döneminde dikey sınıflandırmanın uygulandığı bilgisini 
ben kaynak olarak söylüyorum, inşallah yanlış öğrenip yanlış şey yapmayayım. Kaynak 
Semih Güner’dir. Dikey sınıflandırma düşünülsün. 

Avukatı güçlendirmemiz lazım mali yönden, ki kaliteli olsun. Mesela çekişmesiz yargıda, 
pratik söylüyorum, olabilir mi bilmiyorum. Pratikten düşünüyorum, çünkü buna benzer 
öneriler geldi, yargı memurluğu yapsın denildi. Tamam doğru. Nüfus yapsın denildi. 
Doğru. Ben de   avukat yapsın diyorum. Gene denetim olsun, biçimini tartışalım, avukat 
yapsın. Devletin koyacağı, noterlere yaptığı gibi bir maktu ücret alsın, kaynak da kesilsin, 
hem iş yükü azalsın, hem avukat gelir sağlasın. Üzerinde düşünülebilir. Bu ham bir düşünce, 
işletebiliriz. Nüfus yapabiliyorsa avukat da yapabilir. Yetki bakımından bir problem yok, 
avukatın yapmasında bir sakınca yok. Noterin işleri fazla, o de belki yapabilir. İlla avukat 
noter çekişmesini de getirmek istemiyorum, ama hem avukata yeni bir iş alanı olur, hem 
bir alınabilir, denetime tabi tutulabilir. Vesayetteki sistem getirilebilir sulh hukuk asliye 
hukuk arasındaki. Bunun mekanizmaları tartışılabilir, bir çözüm getirilebilir. 

İkinci olarak, gene büyük kentlerde, özellikle sulh hukuk mahkemelerinde karşımıza 
çıkıyor, kat mülkiyeti. Çok sayıda olduğu söylüyorum. Kat malikleri kuruluyla mahkeme 
arasına eskiden vardı biliyorsunuz prim ölçümleme komisyonu, kadastro komisyonu, 
tapulama; buna benzer mecburi tahkim gibi bir şey. Ara süzgeç organ, bu yeni bir buluş 
değil, zaten iş hukukunda uygulandı. Dolayısıyla olan bir şeyi buraya acaba kat mülkiyetiyle 
ilgili yapıp da bir ara geçiş sağlayabilir. Biz biraz azaltabilir miyiz diye düşünüyorum. Benim 
söyleyeceklerim bu kadar, hepinize de sabrınız için teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-  Evet ikinci raunda da başlayalım ve Müfit Beyin sorusu varsa 
alarak tekrar oradan devam edelim.

Av. MÜFİT SONBAY- Sayın Başkan teşekkür ederiz, tabii çok şeyler beraber kazanıyoruz, 
özellikle Bülent Beyin son konuşmasında çok eskiye yönelik bakanlığın genelgeleri, 
tamimlerini hatırlattı. Demek ki 60 yıl evvel aynı şeyler konuşuluyordu, inşallah 10 sene 
sonra konuşulmaz artık. 

Netice itibariyle yasalar veya yasalarda hükümler var. Hep insan unsuruna geliyor, hep 
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uygulamaya geliyor. Uygulayıcılar niye uygulamıyorlar yasayı. Bize de bir daire başkanı 
Yargıtayda söylemişti, “replik duplik yapmayın, bunları şey yapmadan duruşmayı açmayın, ben 
yapmıştım” derdi. Yavuz Okçuoğlu, rahmetle anıyorum. Biz onu uygulamadık, mahkemede 
yasalar müsait, ama uygulama yapılamıyor. Demek ki bunu kim uygulayacak? Hâkimler 
en başta dedim biraz evvel, bir de avukatlar. Yine de güç hâkimlerin elinde, hâkimler 
uygulamak zorundalar. Tabii bunu uygulamayan hâkime bir müeyyide getirilmezse ortada 
kalır. Cezasız bir işlemdir, kolay kolay yaptırılamaz. Bu müeyyideyi de yine hâkimler 
yapacak. Üst mahkeme hâkimleri yapacaklar, Yargıtay hâkimleri. Bence en büyük sorun bu 
hâkimlerden kaynaklanıyor. 

İkinci olarak da tabii avukatlardan da kaynaklanıyor, ama öneriler arasında birçok 
öneriler var. Ben de   katılıyorum, derece avukatlığı getirilebilir. Bir de avukat zorunluluğu 
da getirilebilir, çok istisnai işler dışında bütün işlemlerin avukat kanalıyla yapılması 
şeklinde zorunlu avukatlık müessesesi. Onun dışındaki önerilerimiz tek tek var, şu 
aşamada benim söyleyeceğim çok fazla birşey yok. Önerilere tek tek girersek nasıl olmalı 
bilmiyorum girilecek mi öyle bir öneriye, tek tek girebiliriz. Biraz evvel dedik ya veraset 
davalarına falanca baksın, onun dışında sulh asliye ayrımı kalksın. Güzel bir öneridir o, ben 
de   katılırım ona. Görev ayrımı olabilir belki veyahut da ihtisas mahkemeleri olacak sulh 
asliye kalkınca. Belli görevlere belli mahkemeler bakacak, dolayısıyla bir nevi uzmanlaşma 
olmuş olacak. Belki o şekilde bilirkilik müessesesi nasıl düzenlenecek? Bunlar da tek tek 
önerilecek hususlar. Bunlara tek tek gireceksek orada tek tek ayrıca öneriyi yapabiliriz. 
Teşekkür ederim. 

Av. HÜSEYİN ULU- Sayın Acar’ın Avukatlık Kanunu 2/2 ile ilgili yaptığı açıklamaya 
kısmen açıklık getirmek için şunu söyleyeyim: Vekalet verilmesi avukat tarafından 
işin alınması gerekiyor. İş alındıktan sonra ise avukat zaten araştırmasını sona erdirmiş 
olacaktır, dolayısıyla araştırma yapmasına gerek kalmayacaktır. Bir de mahkemeler dışında 
Yargıtayda da zaman zaman salt hukukçu bilirkişinin görüşünün arandığı durumlara 
bizzat şahit oldum, fakat genel olarak mahkemelerde teknik bilirkişinin yanında hukukçu 
bilirkişinin konulmasının nedeni, teknik bilirkişiye yol gösterebilmesi içindir. Ama 
katılıyorum, bilirkişi incelemesi yapılmadan çözülmesi gereken pek çok dava bu şekilde 
bilirkişi incelemesine verilerek uzamaya yol açılıyor. 

İnsan unsuruna dayandığı doğru, fakat ağırlığın hâkim üzerinde olduğunu da kabul 
etmek gerekir. Yargılamanın ağırlığının büyük çoğunluğu hâkim üzerinde, bir paylaşım 
söz konusu olmuyor. Belki duruşma hazırlığı döneminde avukata hâkimin yaptığı bazı 
delil toplama kolaylıkları sağlanır ise ve bu şekilde bir paylaşım yapılır ise hâkim de kendi 
asli görevine dönüp delillerin değerlendirilmesi ve karar sürecini daha sağlıklı bir şekilde 
işletebilir. O zaman tartışılması gereken de kararın süresinde verilip verilmediği olur, yoksa 
delillerin zamanında toplanıp toplanmadığı olmaz. Deliller  taraflarca ikame edilmesi 
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gereken hususlar. Bunlar dışında genel olarak ben de   diğer arkadaşların söyledikleri 
hususlara katılıyorum.

Av. KEMAL HÂKİMOĞLU- Başkanım tabii yöntem olarak bundan sonra neyi 
konuşacağız, ne yapacağız onu tam kestiremediğim için, çünkü Müfit Bey de o konuda 
bir tereddüt belirtti. Söylenenlere eleştiri anlamında söylüyorsunuz. Tabii söylenenler 
genelde katıldığımız hususlar. Yargının sorunlarını genel anlamda da değerlendirdiğimiz 
bu gecikme nedeniyle söylenen husuların tamamı birer sorun. Bu anlamda insan unsuru 
dediğimiz için dönüp dolaşıp belki oraya geliyoruz. Uygulamayla ilgili maddelerin 
düzenlenmesinde özellikle uygulanmaması halinde ne olacağına ilişkin daha açık 
hükümlerin getirilmesi, bunun taraflara haklar getirmesinin yanında sorumluluklarının 
ne olduğunun belki düzenlenmesi de gerekebilir. Örneğin,  Avukatlık Kanununun 2. 
maddesinden bahsediyoruz. Avukata tanınan bu yetkinin kurumlarca tanınmaması 
anlamına gelen bir bilgi istenildiğinde verilmemesinin müeyyidesini de koymak lazım, 
bunun örneği var. 

Örneğin,  Bilgi Edinme Yasasında istenilen bilginin 15 gün içerisinde başka bir birimden 
bilgi almak gerekiyorsa 15 gün ilave edilerek bir ay içerisinde yanıt verilmemesi halinde 
suç oluşturuyor ve bilgi edinme yasasına göre öngörülen de ceza verilebiliyor. Örnek var, 
hatta demin Bülent Beye kendi konuşmamızda dedim, ikinci maddede bize tanınan imkân 
müeyyidesiz olduğu için ben genelde dilekçelerimi Bilgi Edinme Yasasına göre veriyorum, 
hiç değilse ondan şimdilik görebildiğim bütün kurumlarda bilgi edinme birimi kuruldu. 
Özel olarak kurulma zorunluluğu getirildiği için o birimlerin kendi kurumsal çalışmaları 
içerisinde de diğer birimleri zorlayarak, yani bilgiyi verecek olan birimleri zorlayarak 
elde ettikleri bilgileri vatandaşa, dilekçe sahibine aktardıklarını gözlemledim. Bir miktar 
içinde de bulundum, o ceza psikolojisinin etkisi oluyor. Buna benzer düzenlemeler diğer 
hükümler yönünden de düşünülebilir. 

Bu aşamada benim de söyleyeceğim pek birşey yok. Konulara girdikçe herhalde tartışma 
şeyi açılacak. Bir de Bülent Acar kardeşim değindiler, Sayın Dursun zengin bir müvekkil 
bulması halinde uzun süre avukatların davayı geciktirmeden yarar sağlayacağı gibi bir şeye 
vardılar. Ben 35 yıldır bu meslekteyim, hiç böyle bir müvekkilim olmadı, bilakis demin 
verdiğim örnekte olduğu gibi bu sene 12. yaşına giren bir davayı 500 milyonla halen takip 
ediyorum, edeceğim. Herhalde önümüzde bir 3 senemiz daha var, çünkü henüz bilirkişiler 
Yargıtay iki defa bozdu geldi, yeni bir bilirkişi incelemesinde yeniden karar verilecek, 
Yargıtaya gidecek. Bir 3 senesi daha var. 15 sene mesleğimin etiği ve meslek anlayışındaki 
namus sözcüğünü kullanmak istemiyorum, ama oradaki sorumluluk duygumun geldiği 
nokta itibariyle o davayı kanımın son damlasına kadar sanki asker gibi takip etmek 
zorundayım, ediyorum ve edeceğim de. 

Onun için bizim mesleğimizde rahmetli Saffet Nezihi Bölükbaşı’nın söylediği bir laf 
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vardır, avukatlıkla rahat yaşanır, zengin olunmaz. Saygılarımla. 

HASAN DURSUN- Ben de   iki noktaya temas etmek istiyorum. Birincisi, ülkemizde 
dava adedinin çok fazla olduğu söylendi. Ben bu görüşe katılmadığımı ifade etmek 
istiyorum, çünkü bugün Almanya ve Fransa’yla mukayese ederseniz ülkemizde dava sayısı 
bu ülkelere kıyasla, özellikle hukuk davaları son derece azdır. Mesela elimde tam son yılların 
rakamı yok, ama 1990 yılında Almanya’da 5 milyon 125 bin tane ihtar uyuşmazlığı denilen 
“mamwerfen” diye bir hukuk davası türü var. 1990 yılında ülkemizde tüm hukuk ve ceza 
davalarının toplamı 3 milyon küsur civarındaydı. Sırf ihtar uyuşmazlığı olayları 5 milyon 
125 bin olan bir ülkeyle Türkiye’mizdeki dava sayısı kıyaslanırsa çok az. 

İkinci olarak bir daha temas etmeyi unuttuğum bir konu var. Avukatlık Yasasının 11. 
maddesinde avukatlar dışında çeşitli meslek mensuplarına avukatlık yapma hakkı tanınıyor. 
Bu bence son derece hatalı birşey. Örneğin,  doçent olup da 5 yıl üniversitede duranlara 
veya başka çeşitli meslek sahiplerine bu şekilde avukatlık yapma hakkı tanınarak Türkiye’de 
iki tane sakınca doğmaktadır. Bir, bizim hukuk yaşamımızdaki bilim hayatımız son derece 
kısır bir noktaya gidiyor. Doçentlerimiz maalesef 5 yıl çalışıp derhal işi avukatlığa döküp 
oradan para kazanma yoluna bakıyor ve üniversitedeki araştırma görevini aksatmaya 
başlıyor. Bu açıdan bir olumsuzluk doğurduğu gibi ikinci olarak bu ayrıca bir haksız rekabet 
de oluşturmaktadır. Çünkü mesleğine yeni başlayan bir kimseye de hiç kimse gitmeyeceği 
için özellikle mesleğinin başlangıcında olan avukatlar son derece zor ve güç durumda 
bulunmaktadırlar. 

Üçüncü olarak bir sakınca da şudur bence: Avukatlık enerjik ve kendini sırf bu işe 
adamak gerektiren bir şey. Dolayısıyla kesinlikle hiçbir şekilde part time bir iş olarak 
düşünülemez. Bu açıdan da her türlü istisnanın kaldırılarak milletvekillerine, doçentlere 
falan sırf avukat olarak çalışma konusunda bir düzenleme yapılırsa bence son derece iyi 
olur gibi düşünüyorum. 

Doç. Dr. SEMA TAŞPINAR AYVAZ- Teşekkür ediyorum. Çok fazla not var 
önümde. Nasıl uygun görürseniz. O zaman yan komşumdan başlayarak, başlangıçtaki 
konuşmalarından birkaç şey söylemek istiyorum. 

Genelde bir algı var toplumumuzda, özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri 
içerisinde. Birincisi tahkim de bir alternatif uyuşmazlık yolu gibi görünüyor. Oysa ki tahkim 
bir alternatif uyuşmazlık yolu değil. Aslında devlet yargısına alternatif, devlet yargısı gibi 
işleyen, sonuçta elde edilen karar da devlet yargısına kıyasen elde edilen, aynı şekilde icra 
edilebilen bir karar. Dolayısıyla tahkimi -teknik anlamda söylüyorum- alternatif uyuşmazlık 
çözüm yolları içerisinde görmemek gerekiyor; bir kere bunu açıklamak istiyorum.

İkincisi, zaten tahkim Usul Kanununda düzenlemesini bulmuş. Milletlerarası Tahkim 
Kanununda da tahkim düzenlemiş. Bunun tartışması ayrı bir şey olduğu için ona girmek 
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istemiyorum, ama alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden söz edilen bugün 
günümüzde arabuluculuk, uzlaştırma veya diğer biçimleriyle bunun çıkışı konusunda, 
temel felsefesi konusunda kendisine katılırım. Liberal sistemlerin bir ürünüdür, bir anlamda 
şöyle bir düşüncesi de vardır: Devletin aynen özelleştirmelerde olduğu gibi yargının da 
özelleştirilmesi yolunda birtakım adımlara hizmet ettiği yahut o tür amaçlarının olduğu da 
söylenebilir. Liberal felsefenin bir yansımasıdır alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri. 

Yalnız şunu hiç unutmamak lazım: Amerika’dan çıkmıştır, Anglosakson kökenli bir 
müessesedir. Hiçbir zaman alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde -ki konumuz bu 
değil, ama kısaca söyleyeyim- bağlayıcı bir karar verilmez ve devlet yargısına gitmenin önü 
tıkanmaz. Hak arama özgürlüğü alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden etkilenmez, 
engellenmez. Şu söylenebilir: Örneğin,  bugün Arabuluculuk Kanunu taslağı var önümüzde. 
Bu tür müesseselerin getirilmesi esasında yargıya başvurmadan önce bir yöntem olduğu 
için aslında acaba uyuşmazlığın çözümünü daha fazla mı uzatıyor sorusunu bize sordurtur 
haklı olarak. Buradan memnun kalmazsa taraflar, anlaşamazlarsa iş mutlaka gene yargıya 
intikal edecektir. Dolayısıyla böyle bir amaca hizmet eder mi etmez mi o tartışılır, ama 
uyuşmazlığın bu noktada çözüldüğü düşünülürse, tarafların anlaşması sağlanırsa, o zaman 
bağlayıcı bir sonuca ulaşılmış olur, ama tarafların anlaşması koşuluyla. Dolayısıyla bu 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde böyle bir teknik ayrım yapmak gerektiğini 
öncelikle düşünüyorum, ona dikkat çekmek istedim.

Tahkimle ilgili ayrı bir tartışma, ona girmek istemiyorum. Bir kere bunu vurgulamak 
istiyorum, adil yargılanma hakkı zaten Anayasamızın 36. maddesinde var. Artık İnsan 
Hakları Sözleşmesine gitmeye gerek yok, doğrudan doğruya bizim Anayasamızın hükmü. 
Biz usul ekonomisi davaların hızlı görülmesi konusundaki amaçtan bahsederken aslında bir 
anayasal emir var, karşımızda bir adil yargılanma hakkı var bireylerin ve böyle bir ilke var. 
O nedenle bu son derece önemli, pozitif dayanağı olan bir düzenleme. Onun için aslında 
mecburuz bunu yapmaya, yani sadece yapalım edelim iyi hoş, ama yapmak zorundayız, 
tavsiye niteliğinde değil, zorunlu olduğumuz bir şey bu. 

İkincisi, bir iki yerden atlama yapacağım farklı konuşmacılar değindiği için. Tabii 
bu noktada yargılamanın adilliğiyle verilen kararın adil olup olmadığı meselesi farklı 
şeyler, genellikle bunlar karıştırılıyor. Bir adil karar verilip verilememesi esasında maddi 
hukukların işidir, maddi hukuk düzenlemesidir. Siz boşanma sebeplerini şu ya da bu 
şekilde düzenleyebilirsiniz, sözleşmenin feshinin, iptalini şu sebeplere bağlayabilirsiniz. 
Bu hükümlerin adil olup olmadığı ayrı değerlendirilir. Oysa yargılamanın adilliği, usul 
kurallarına uyulup uyulmadığı, usulî güvencelerin taraflara tanınıp tanınmadığıyla 
ilgili birşey. O nedenle yargılamanın adilliğiyle verilen kararın adilliği konusunu ısrarla 
birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman bu karışıyor, çünkü oturuma 
sabah katılan psikiyatri uzmanı da “hızlı karar, acele karar, bir an evvel, ama bu doğru mu” 
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filan dedi. 

Bizim burada tartışmamız gereken şu: Biz “aman bir an evvel karar verelim” demiyoruz, 
sadece makul sürelerde karar verelim. Hangi makul sürede? Birtakım güvenceleri ihlal 
etmeden taraflara imkân tanıyacaksınız, savunma imkânı tanıyacaksınız. Hemen parantez 
içinde söyleyeyim: Bir duruşma meselesi konuşuyoruz, duruşma tabii ki mecburi. Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 73. maddesi “hâkim istisnai haller dışında iki tarafı davet 
etmedikçe hükmünü veremez” der. Bu kadar basit, yani mutlaka hukuki dinlenilme hakkı 
tanıyacaksınız. Tarafları davet edip karar verecektir, aksine dosya üzerinde karar vereceği 
haller sınırlıdır. Dolayısıyla duruşma olacağına kuşku yok, ama bu da bir hem temel hak, hem 
insan hakkı, hem adil yargılanmanın gereği hukuki dinlenilme hakkına saygı gösterilmesi. 
Dolayısıyla mutlaka kararı verelim, çabucak verelim değil, taraflara beş değil de iki dilekçe 
versin. Bu bir hukuk politikası meselesidir. Acaba her iki tarafın iki dilekçe vermesi yeterli 
midir yoksa üçe mi çıkartalım dilekçe sayısını? Bu tamamen bir tercihtir. 

Aynı şeyle bağlantılı Sayın Acar’ın çok önemle değindiği birkaç şey vardı, oradan 
hemen ilişki kurmak istiyorum. İddianın, savunmanın değiştirilmesi, genişletilmesi 
konusu. Bunu nereye çekelim? Ne zaman taraflar söylediklerini değiştiremesinler. Bir 
kere Üstündağ Hocamızdan bahsettiler, Alman hukukundan örnekler veriyor. Almanya’da 
iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı yoktur. Bu tamamen bize 
özgü bir düzenlemedir, dolayısıyla orada böyle bir yasak olmadığı için tamamen hâkimin 
inisiyatifine bırakılmıştır. Yeni vakıa getirilmesinde, yeni delil getirilmesinde kabul edilip 
edilmemesi konusunda hâkim, tarafların niyetine bakarak karar verir. Ama bizde bu çok 
tartışıldı, özellikle bölge adliye mahkemeleri kurulurken istinafta yeni vaka ileri sürülsün 
mü sürülmesin mi meselesinde bizim kanun koyucunun hâkimlere de güveni yok 
açıkçası. Biraz belki kesin ifade oldu bu, ama “hâkime böyle yetki tanırsak biz bu işin ucunu 
toplayamayız, ne olur ne olmaz diye sınırları koyalım” denildi.  Tabii bu bir teksif ilkesi. 

Teksif ilkesini çok sıkı uygulayanlar var, ortadan kaldıranlar var. Örneğin,  Alman 
hukukunda teksif ilkesi yok, ama hâkime yetki veriyor. Buna karşılık pek çok usul 
kanunlarında yapılan değişikliklerde bir teksif ilkesinin bulunması gerektiği kabul ediliyor. 
Bunun da tek sebebi var, yargılamayı uzatmamak, yargılamanın her aşamasında yeni 
vakıalara, delillere imkân tanımamak, dolayısıyla böyle bir engelleme var. O nedenle bu 
mesele çok önemli, bir hukuk politikası meselesi. O sınırı nereye kadar uzatacaksınız? 
Tabiî ki tartışmak çok yararlı, ama genel eğilimler şu anda bunun mümkün olduğu kadar 
sınırlamak. Sayın Acar’ın da değindiği gibi son taslakta ön inceleme replikler ve düplikler 
aşamasına kadar çekildi. Aslında davacı için dava dilekçesiyle, davalı için cevap layihasıyla 
başlayan bu süreç biraz daha ileriye çekildi. Bunu tartışabiliriz, tartışmaya açılacak 
konulardan en önemlisi bence bu. Yeni vakıa ne zaman gelir, nereye kadar gelmelidir? 

“Yargılamanın amacı gerçeği bulmaktır” diyor bazı görüşler. Adalet çerçevesinde gerçeği 
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bulmaktır, şu şekilde gerçeği bulmaktır. O zaman deniyor ki “madem gerçeği bulmaksa 
sınırlamayın, yargılamanın sonuna kadar getirsin, ama insanlarda mutlaka bir şekilde buna 
sınır çekmek gerekiyor duygusu, fikri ve bilgisi olduğu uygulamada hep bunu sınırlayalım, ama 
imkân sunalım, ıslah örneği”. Islah davanın sonuna gelmiş, bir defa 10 yıl çöpe atıldı, yeni 
bir dava başlayacak, adetâ yeni bir dava başlayacak. Bunu iki defa yapalım. İsviçre’den 
örnek verdiler. Evet iki de olabilir bu Ejder Hocanın da atıf yaptığı gibi. Yalnız şekilcilikteki 
sıkıntıları önlemek, yani şekilcilikle insanları da boğmamak için ıslah müessesesinin geniş 
anlamda kullanılması tabii ki mümkün. Öyle hassas bir noktada hareket ediyoruz ki, 
bıçak sırtı. Bir kere kullanımına daha izin verdiğimizde bir başka ilkeden feragat ediyoruz, 
yargılamanın daha çabuk sonuçlanması ilkesinden feragat ediyoruz. Onun için bütün 
bunlar hukuk politikası açısından tercihlerdir yoksa en doğrusu budur, istediği kadar versin 
gibi birşey yok yahut hâkim karar versin, dediğim gibi bu tamamen tercih, sanıyorum kurul 
bunu tartışacak. 

Bir kısım işlerin çekişmesiz yargının alanından çıkarılması. Bir kere bunun adını da doğru 
koymamız lazım. Yargının alanından çıkaracaksak eğer, çünkü Anayasa yargı yetkisini 
hâkimlere, bağımsız mahkemelere vermiş. Dolayısıyla siz adına hâlâ yargı diyerek yargının 
içinde tutamazsınız. Bunlara idari bir iştir vesairedir diyebildiğimiz ölçüde sakıncalarını 
bertaraf ederek yapabiliriz, buna bir engel yok. Mevcut sistemde değinildiği üzere 
Almanya’da örneği olduğu gibi “Rechtsfleger” adı verilen adli memurlar yahut meslek 
personeline bu işi vermek bugünkü Anayasa içinde çok kolay değil, çünkü yargı yetkisinin 
bir anlamda devri oluyor bu ve yargı yetkisini de bağımsız mahkemeler kullanacağı için 
orada karışımıza anayasal bir engel çıkabilir. Bunlar tabii ki tartışmamıza engel değil. 

Bizdeki meslek memurları nasıl yetişiyor, adalet meslek yüksek okullarının niteliği, 
donanımı, çapı nedir, yurt dışından verdiğimiz örneklerde durum nasıldır? Bu konuda çok 
ciddi tereddütlerim var tabii. Kişisel olarak da aşağı yukarı 15-16 yıldır adalet meslek yüksek 
okulunda ders verdiğim için ve Almanya’da bizim bir kardeş okulumuz olması nedeniyle 
bu müesseseyi biliyorum. Orada üç yıllık ciddi bir eğitim alıyorlar, yani yarı hukukçu 
halinde yetişiyorlar. Galiba bizim o anlamda çok daha fazla yol kat etmemiz gerekiyor, 
ama bunun anayasal engellerini düşünmemiz ve ona göre bir tasarım yapmamız gerekir. 
Fakat bu arkadaşları da yönlendirmek, daha iyi bir noktaya getirmek, hâkimlerimizin de bu 
arkadaşlarımızdan azami düzeyde faydalanmasını sağlamak son derece önemli. 

Meselâ ticaret mahkemelerinde tacir bulunsun, niye meslekten üç hâkim var ya da toplu 
mahkeme olsun olmasın tartışmasında; bu da biliyorsunuz iş mahkemeleri konusunda 
1950’li yıllarda Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karar var. İşveren ve işçi temsilcileri 
bulunmaktaydı iş mahkemesinin ilk kuruluş biçimde. Anayasa Mahkemesi bunu Anayasaya 
aykırı bularak iptal etti, dolayısıyla bugün mevcut sistem içinde yine öyle bir sıkıntımız var 
tabii. Meslekten olmayan kişilerin hâkim olarak kabul edilmesi ya da yargılama yetkisinin 
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kendilerine verilmesi bugün için pozitif sistemimizde mümkün değil. Tabii ki bunun üzerine 
kafa yorulması gerekir, yurt dışında da örnekleri var; Almanya’da ticaret mahkemesinde 
tacir var, iş mahkemesinde temsilciler var. Uzmanlık mahkemelerinin yapılanması konusu 
üzerinde düşünmemiz gerekir. Uzmanlık mahkemelerinden anladığımız şey, hâkime bir 
günlük iki günlük kurs verip bunu uzman haline mi getirelim yahut hâkim zaten uzmanlık 
mahkemesinde bilirkişiye gidiyor, yani teknik konu olduğu için anlamıyor. Acaba biz o 
bilirkişiye gitme ihtiyacını kaldıralım da o teknik bilirkişilere mahkemenin yapısı içine mi 
dahil edelim, üzerinde düşünmek gerekir. Bunun da formatı hâkimlik biçiminde şu anda 
görünmüyor, yani belki yardımcı bir personel aynen aile mahkemelerinde öngörüldüğü 
gibi psikolog, sosyal araştırmacı, çalıştırmacı gibi formatta mı olur, bunun üzerinde de 
düşünmek gerekiyor. Mevcut sistem şu anda buna izin vermiyor, ama üzerinde düşünülmesi 
gerekiyor. 

Sulh hukuk, asliye hukuk mahkemesinin ayrımı ne? Bizce aslında bu çok tarihi 
tartışmalardan bir tanesi. Bir görüş diyor ki, “sulh hukuk, asliye hukuk ayrımı kaldırılmalıdır.” 
Ben de o görüşe katılıyorum. Bir başka görüş de “Hayır, sulh hukuk mahkemesinin temelinde 
tarihsel birtakım nedenler yatar.” Tarihsel temelinden kast edilen, atıf yapılan da bu konuda 
Selçuk Öztek ve Süha Tanrıver Hocamızın ısrarlı görüşleri var. Bu işlevseldir. Kendisi de 
burada olsaydı aslında çok iyi tartışmalar yaşanacaktı, çünkü kendisi aynı zamanda bu kanun 
taslağının komisyonunda olduğu için belki doğrudan cevaplayabilirdi. Ben o anlamda 
kendimi yetkin de görmüyorum, söz söyleme hakkım yok, ama fikrimi söyleyeceğim. 

Fransa’da çıkmış sulh hukuk mahkemeleri. Daha çok o hâkimin görevi -Fransa’daki çıkış 
noktasından söz ediyorum- uzlaştırmak, tarafları anlaştırmak, küçük, basit, önemsiz işlere 
bakmak, tarafları uzlaştırmak, bir tür uzlaştırıcı görevi görmektir. Bu tarihsel temelden 
dolayı deniyor ki “evet bir anlamı var, adı da sulh. Sulh mahkemesi, uzlaştırma vesaire” Bunu 
olumsuzlama anlamında söylemedim, bunun bir temeli var, bunu kaldırmayalım. Açıkça 
söylemek gerekirse böyle bir temeli görmüyorum, yani bizim yapılanmamızda bu tarihsel 
Fransız perspektifinden gelen temelin bize yansıdığını düşünmüyorum. Ne farkı var? 
Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan anlaşmazlıklar, 5910 liranın veya bugün 6 binin biraz 
üzerindeki rakamın altındaki davalara bakıyor. Başka neye bakıyor, ne yapıyor? Yargılama 
usulleri de farklı. O da belki dile getirip konuşacağımız konulardan birisiydi. 

Yargılama usulleri arasında bir fark var mı şu anda? Dört tane yargılama usulünden 
bahsediyoruz; seri, basit, yazılı, sözlü. Üstelik şöyle bir cehalet çok sık dile getirildiği için 
söylüyorum: Bankacılık Kanunlarında değişiklik yapılırken bu davalar seri usulde görülür 
diye hükümler ekleniyor. Seri usulde görülür denildiği için sanki seri ve daha çabuk 
görülecekmiş gibi bir anlam çıkıyor. Oysa yargılama usulleri arasında da ciddi bir farklılık 
yok şu anda zaten, birbirine benzemiş, birbirinin içine geçmiş. O nedenle şu anlamda, yani 
sulh hukuk, asliye hukuk mahkemesinin görünür bir farkı yok. O nedenle bu kadar görev 
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problemlerine yol açması ve şu anki haliyle işlevinin olmadığını düşünüyorum. Fakat ne 
olabilir? Şu öneriler var: Çekişmesiz yargı işlerinin sulh hukuk mahkemesine verilmesi, 
asliye hukuk mahkemesinin bir itiraz mahkemesi haline getirilmesi gibi öneriler var. Yalnız 
şunu söylemek durumundayım: Taslakta da bu yönde yeni bir yapılanma yok. Dolayısıyla 
taslak geçer de kanunlaşırsa gene eski usul olacak. Gerçi çekişmesiz yargı işlerini büyük 
ölçüde oraya veriyorlar, ama sonuçta yine bir şey değişmeyecek. Bence de sulh hukuk 
asliye hukuk mahkemesi ayrımının şu anda bir anlamı yok, bu bir soru olduğu için cevap 
verdim. 

Toplu mahkemelerle ilgili gene bir tercih yapma zorunluluğumuz var. Toplu mahkeme 
niye var, tek hâkimli mahkeme niye var? Çok bilinen bir şey, toplu mahkeme güvenceli 
adaleti sağlıyor. Kuruldur, müzakere edilir, daha çok tartışılır, fikir alışverişi olur, daha 
sağlıklı, daha iyi kararlar çıkar tek hâkime göre; temel mantığı bu. Nasıl uygulanıyor? 
Tahkikat hâkimi -herhalde Sayın Tutumlu da bu işte olduğu için biliyor, siz de aynı şekilde- 
görevlendiriliyor esasında. Üçe mi bölünmüş oluyor dosyalar, bir faydası oluyor mu? Onu 
bilemediğim için soruyorum: Benim dışarıdan gözlemlediğim dosyalar paylaştırılıyor, 
aslında üç kişilik iş üçe veya ikiye bölünmüş oluyor, dolayısıyla aslında toplu mahkemenin 
temelinde yatan felsefe gene gerçekleşmemiş oluyor. Dolayısıyla bu noktadan da tartışma 
gerekir

 Avukatlık Kanunun 2. maddesine çok atıf yaptık. Avukatlık Kanununun 2. maddesinin 
3. fıkrası bu konuda sadece örnek almayı vekâlete bağlıyor. Hemen şuradan okumak 
istiyorum: “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu 
iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara 
görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarda özel hükümler saklı 
kalmak kaydıyla bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla 
yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır”, ki bu bildiğimiz 
hüküm, yani normalde de dosya inceler, avukat her türlü dosyayı inceler adliyede de, ama 
vekalet sunmadan belge alamaz. Bu onun aslında bir devamı, ama mesele bu hükmü avukat 
arkadaşlarıma sorduğumda “hayır canım, böyle bir hüküm mü var, yok canım bu işlemiyor ki, 
böyle bir şey yok” deniyor, ama belki bunu da dillendirmek, belki bunu da vurgulamakta 
yarar var. 

Tabii Sayın Acar çok acımasız bir özeleştiri yaptı kendilerine, ama bir anlamda da 
çok sevindirici bir meslek grubunun kendisi için bunları söyleyebilmesi gerçekten çok 
etkilendim, Tabii ki yargılamayı sevkini, idaresini yapan hâkim, ama şu da bir vakıa: 
Gerçekten Sayın Acar’ın ifade ettiği ölçüde bilgili, donanımlı, işini bilen bir avukat 
karşısında zannediyorum hâkimler de şapka çıkartıyor ve hâkimler de ona göre işini 
yapıyor. Sevk, idare hâkimde, ama avukat gerçekten malzemeyi hazırlayıp getiren ve ona 
çok ciddi anlamda yardımcı olan, bu işi yürüten kişi. O nedenle avukatın konumu çok 
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önemli burada. 

Sayın konuşmacılardan birisi “yardımcı makam” dedi ve ben de onu garipsedim, 
Sayın Acar da söyledi. Aslında yargılamanın tamamen içinde yardımcı makam olarak 
görmemek lazım. Yargılamayı yürüten en önemli kişilerden birisi aslında avukatlar diye 
görmek gerekiyor. Zorunluluk anlamında da söylediniz? Tamam o zaman düzeltiyorum. 
Zorunluluk meselesinde de avukatta temsil zorunluluğunun gelmesinde yarar var. Tasarı 
zaten getiriyor, ama o da özellikle mesleki sigortanın olmaması ve bazı adli yardım 
hükümlerinin düzgün işlememesi halinde onun da çok anlamı yok, çünkü biz o anlamda 
bunu yürütebilecek bir finansmana sahip değiliz. Bugün CMUK avukatları diye tabir 
edilen avukatlar bile paralarını alamazken ciddi bir adli yardım müessesesi olmadan da bu 
hükmü işletmek sosyal devlet bakımından problemli olacaktır. 

Dediğim gibi taslakla ilgili hiç üzerime almıyorum, komisyonda filan yoktum, ama 
eleştiriler konusunda benim de katıldığım, beğendiğim, beğenmediğim şeyler var. Evet 
avansla ilgili yazı işleri yönetmeliğinde hüküm var, ama o kadar isteğe bağlı şekilde 
yazılmış ki, taraflardan biri isterse yatırır, yatırmak isterse şöyle yapar böyle yapar diye 
aslında kolaylık olmak için taraflar dilerse o dava dolayısıyla ödemeleri icap edecek harç 
ve masraflara karşılık olmak üzere peşin bir miktar para yatırabilirler. Kim yatıracak, nasıl 
yatıracak? Tabii bir başka problem, dosyalar nasıl tutuluyor, dizi pusulası var mı, dosyaların 
düzeni, dosyalar yönetmeliğe uygun tutulabiliyor mu? Bu da ayrı bir problem açıkçası, ama 
niyet hükmü, dilek hükmü idari yargıdan da mülhem bir şekilde adli yargıya geldi. Esasında 
yararlı olacağına inanıyorum, en azından bu tür para yatırılması, süre verilmesi, beklenmesi 
gibi şeyleri ortadan kaldıracak. Ön inceleme konusunda Sayın Acar dedi ki “bunların hepsi 
vardı.” Doğru hepsi vardı, hepsinin adını koydular son inceleme, sonrası tahkikat. Çok 
önemli bir eksiği var bu kanun taslağının, hiçbir yaptırımı yok. Ön incelemeyi yapmadı 
hâkim, ne yapacaksınız? Hiçbir hüküm yok. Ne diyor gerekçesinde? O çok garipsediğim 
bir düzenleme oldu. Bunu gerçekleştirmek hâkimin sorumluluğundadır, hâkim bunu 
yapacak. Hangi hâkimin sorumluluğu ve siz hâkimin sorumluluğunu nerede işletiyorsunuz, 
nasıl işletebiliyorsunuz ki burada usule uygun ön incelemeyi yapmadı diye bir sorumluluk 
işletebilesiniz. Açıkçası en önemli yumuşak karnı bu ön inceleme müessesesinin. Hâkim 
uygulamadığında ben yine eski usulü yapıyorum dediğinde hiç kimsenin yapabileceği 
birşey yok, açıkçası bir yaptırım yok. 

Hukuki konulardaki bilirkişi meselesi tarihi, ezeli ve ebedi bir tartışma olarak kalacak 
herhalde. Keşke Süha Hoca gelseydi, bilirkişi hükümlerini kaleme alan kendisi komisyonda. 
Taslak çok kesin ifadelerle “asla kat’a hukuki konularda bilirkişiye başvurulamaz” diyerek, 
ifadeleri daha da kesin bir şekilde, aktif cümlelerle emredici olarak, yani o kadar emredici 
yazdılar ki artık son seferinde, ama uygulamayı değiştirmeye güçleri yeter mi bilmiyorum. 

Uzman görüşü diye bir müessese getirildi taslakta. Uzman görüşü de bir anlamda 
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hukuki konularda bilirkişiye başvurulma yasağının arkadan dolaşılan kapısı gibi olacak 
galiba. Bende öyle bir izlenim oluşturdu en azından, ama hukuki konulardaki bilirkişi 
meselesi bize de geliyor, hukuk fakültelerine. Reddettiğimizde, bir kez başımıza o da geldi, 
iş yoğunluğunu gerekçe göstererek reddettik, hakkımızda savcılık soruşturma başlattı. 
Görevi ihmaldi zannediyorum, hakkımızda bir tahkibat başladı bununla ilgili. Gerekçe 
bildirerek iş yoğunluğuyla kabul edemeyeceğimizi söylediğimizde, ki gerçekten tamamen 
şuna inanıyorum, şahsi fikrim: Hâkimlerimiz iş yoğunluğundan hukuki konuda bir mütalaa 
alıyorlar özellikle öğretim üyelerinden, üniversitedeki hukuk fakültesi hocalarından 
özellikle bir mütalaa almanın yolu gibi görünüyor bu. 

Onun dışında pek çok kararlar da var; bilirkişi kurulunun hukukçu bilirkişiden oluşması, 
hukukçu bilirkişinin de yer alması. Hukukçu bilirkişi ne yapacak? Teknik anlamda neye 
yardımcı olacak o belli olacak. Problem şu: Hâkim dosyayı tamamen verirse kişiye nasıl 
yapacağını bilmezse, teknik adamsa bu kişi, teknik konuyu “şu konuyu aydınlat, şu hesabı 
yap” diye vermesi gerekir. Raporunu şöyle yazar ama böyle yazar, ama kendini ifade eder. 
Teknik hesap budur, şu kadar metrekare tutuyor diye bir açıklama yapar geçer. Bizde o 
değil, bizde tamamen teknik konular bir kenara bırakılmış durumda, hukuki konularda 
yüzde 100 bilirkişiye gidiliyor. Bu bir vakıa olmuş durumda. Tabii doktrinde özellikle 
Karayalçın hocamızın bir görüşü var, “hukuki konuda bilirkişilere gidilsin” diyor. 

Yine bazı usulcü arkadaşlarımızın görüşleri var. Hâkim bilimsel içtihatlardan, 
kaynaklardan, yargı kararlarından yararlanmak zorundadır. Medeni Kanunun 1. 
maddesine göre bilimsel görüştür bu aynı zamanda. Bilimsel görüş başlığı altında 
hukukçu bilirkişilerden yararlanılması ya da hukuk fakültesindeki öğretim üyelerinden 
yararlanmasının gerekçelendirildiğini de görüyoruz. Neresinden bakarsak bakalım bu işte 
bir sakatlık, bir yanlışlık var. Hukuki konularda, özellikle Sayın Acar da ifade ettiler, hâkim 
nasıl yaptı onu bilmiyorum, raporu tamamen çıkardı, dosyanın içinde olması gereken 
birşey nasıl çıkar anlayamadım. En azından o bir hileyi şeriye yapmış da, ama normalde 
nasıl olacak bu? Raporu aynen alıp, gerekçe de kurmuyor, raporu karar haline getiriyor 
hâkimlerimiz. Yargıtay uygulaması ne yapıyor? Bu sefer buna izin vermiyor, bilirkişi 
raporunun aksine karar verebilmesine imkân tanımıyor. 

Tabii ki temel mantık şu: Teknik konuda hâkime “sen bilirkişinin aksine nasıl karar 
verebilirsin” demek, ama her konuda bilirkişiye gidildiği için artık adeta hâkimin elini 
kolunu da Yargıtay uygulaması bağlıyor bilirkişi raporu doğrultusunda karar verme 
konusunda. O nedenle bu çok ciddi bir sıkıntı, ama çözülebileceğini zannetmiyorum, 
bütün bu konuşmalar, toplantılar ne olursa olsun bu konuda son derece ümitsizim. Hatta 
bunu meşrulaştırmak adına da söylediğim gibi gerekçeler de konulabiliyor yahut yeni 
taslağa gelen uzman görüşü de sanki biraz bu amaca hizmet ediyor gibi geliyor açıkçası. Usul 
kurallarında -Sayın Acar söyledi- vatandaş ve avukat ayrımı yapılabilir mi? Belki avukata 
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kesin mehlin sonucunu anlatacaksın ya da bu kesindir diyorsa kanun neyi söyleyeceksin? 
Doğru, ama teknik anlamda ne tür bir yapılanmayı öngördü anlayamadım. Hâkime böyle 
bir serbesti verebilir miyiz? Eşitlik ilkesi bakımından vatandaşsa ona söyle, avukatsa böyle 
bir ayrım o ciddi bir sıkıntı yaratabilir. 

OTURUM BAŞKANI- Kesin meyle giden kararlarda ihtaratta ve birtakım açıklamalara 
bağlı zabıt tutuluyor, bir şekilde Yargıtaya gidiyor dosya. Yargıtay kalkıyor diyor ki “avukata 
kesin ihtaratta bulunmadın, sonucunu net şekilde anlatmadın.” Bülent de diyor ki “bana neyinin 
sonucuna anlatacak ya da ikinci ihtaratın zaten kesin olduğu kanunda yazılı, ona rağmen bana 
kalkıp hâkim ‘filanca maddeyi filanca şey doğrultusunda bu kesindir mi’ diyecek, demediyse bir 
maddi hata yaptıysa, zabıtta bir noksan varsa bunu bir bozma nedeni yapıp da tekrar tekrar 
yargıyı uzatmanın bir anlamı yok.” Yanlış mı anladım? 

Doç. Dr. SEMA TAŞPINAR AYVAZ- Ben onu tam anlayamamıştım, onun için 
sordum, ama şu var: Burada da aslında hâkim bu işi format halinde yapıyor. Galiba öyle 
yazıyor, ihtaratı verildi, sonuçları anlatıldı. Böyle yapsınlar hâkimler ve bu işte kesin mehil 
konusunda ya da süreler konusunda ciddi bir sıkıntı var, boşluklardan yararlanıyor. Burada 
ne olursa olsun iş çok büyük ölçüde hâkime düşüyor, hâkimin bunu vurgulaması gerekiyor. 
Mehiller konusunda hâkimin sorumluluğu bence çok yüksek. 

Avukat sayısının sınırlanması: Bunun uygulamaları var, bu çok ekstrem birşey değil, 
olabilir de. Belli yerlerde yurt dışında var bu örnekler. Belki kulağı tırmalıyor, rahatsız 
ediyor, çünkü bu kadar kişiyi mezun ediyoruz. Sistem birçok yerde tıkanıyor. Bu kadar kişiyi 
alıyoruz, daha geriye gidelim, bu kadar çok hukuk fakültesi açıyoruz. Bu kadar çok öğrenci 
alıyoruz, okutuyoruz, mezun ediyoruz. Biz bitirirken bir genel sınav yapmıyoruz, ama sonra 
mesleğe geçişte de ciddi bir sınav yok -hâkimliği bir kenara bırakıyorum, avukatlıktan söz 
ediyorum- ve çok büyük bir tezahüratla kaldırıldı bu sınav mecliste, başardılar. Sonuçta 
bir yerde elenmesi gerekiyor insanların, bir sınırlı sayı ilkesinin konulması gerekiyor, ya 
sistem eleyecek ya siz eleyeceksiniz. O yüzden böyle bir şey mümkün. Dikey sınıflandırma 
dediğiniz şey de mümkün. İngiltere’de bu var. Belli kıdemdeki avukatlar belli derecede 
belli mahkemelerde görev alabiliyorlar. Bu da mümkün olabilir, bir tür yetişmedir, 
uzmanlaşmadır, olgunlaşmadır. Bence bu da mümkün, avukatlar bakımından da çok karşı 
çıkılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum açıkçası. 

Çekişmesiz yargının avukata aktarılması konusu. Mesele burada yargı adını kullanıyor 
muyuz kullanmıyor muyuz, bir kere ona karar vereceğiz. Yargıysa yargının içinde başka 
birisine devretmek çok zor görünüyor. Adına yargı değil, idari iş deriz. Bu da bir hukuk 
politikası sorunu tartışması. Çok büyük sorun çıkar mı? Çıkmaz. Çekişmesiz yargı işlerinde 
zaten kesin hüküm falan teşkil etmiyor, aksi ispat edilebiliyor. Bir problem yok, tekrar dava 
konusu olabiliyor, yargıya gidilebiliyor, o nedenle problem yok diye görüyorum. Ayrıca 
genelgelerden çok memnun olurum sizden alabilirsem. Çünkü bizim kitaplardan okuyup 
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da açıkçası utandım da, akademisyen olarak benim bulmam gerekirdi, ama o kadar verili 
bilgiler ki bazı şeyler ne kadar kuşkucu çalışsanız da yine de o kadar maruf ve meşhur hale 
geliyorlar ki açıkçası utandım. O nedenle hem teşekkür ediyorum, hem de çok mutlu 
oldum sizden bunu öğrenmiş oldum. 

Komşuma geliyorum. Doçentlere hemen laf söyledi, bir tek doçent benim burada. 
Avukatlık yapmıyorum şu anda, ama şunu söyleyeyim: Siz mesleğin hiçbir yerinde 
bir sınırlama getirmiyorsunuz. Bir sınav yapmıyorsunuz, bir kalite kontrolünüz yok. 
Sınava alırken ya da avukatlık mesleğine alırken ciddi kriterler koymuyorsunuz. Hukuk 
fakültesini yeni bitirmiş birisinin avukatlık yapmasına, bir yıllık stajla avukatlık yapmasına 
imkân tanıyorsunuz, ama bu işin akademisyenliğini yapan insanlara sınır koymayı ben 
çok doğru bulmuyorum, bunu bir mesleki kıskançlık olarak da görmüyorum. Evet onlar 
bizi istemiyor, biz de onları istemeyelim; böyle birşey değil. Aksine özellikle Yargıtay 
için söylüyorum, yurt dışında yine bunun örnekleri var, denenmiş modeller. Hakikaten 
Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz, yurt dışı için var, yüksek mahkemelerde öğretim üyeleri 
çalışıyor. Bu işbirliğinden kaçmamak lazım. Kimseye bir işi zorla yapacaksın demiyor 
insanlar. Eğer kendisini yapabilecek güçte, cesarette, yetenekte görüyorsa buyurun yapsın, 
ama işletin, sorumluluk meselesini, disiplin meselesini işletin. O nedenle bu şeye maalesef 
katılamıyorum. Bu yolu kapamamak gerekir, bu işbirliğinden kaçmamak gerekir diye 
düşünüyorum. 

Yargılamanın başka ülkelerce de uzamasıyla ilgili notlarım var. İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarından örnekler getirmiştim. İtalya’dan bir uyuşmazlık İnsan Hakları Mahkemesine 
intikal etmiş. Bir arazi toplulaştırılmasından doğan uyuşmazlık 16.5 yıl sürmüş. Gerçekten 
burada biraz kendimizi aklamak için, “biz de ne kadar iyiyiz, biz de beceriyoruz bu işi” demek 
için değil. İlk konuşmada da söylemiştim, İsviçre’de -ki biz Baki Hocanın kitaplarından 
da biliriz, kendi hocamızın da ifadesi vardır, kendi gözlemlerime göre dava üç celsede 
bitmektedir diye bende  de yer etmiştir- örneğini verdiğim 3.5 yıl yüksek mahkemede 
incelemeyi bekleyen ülke İsviçre’dir. 16.5 yıl İtalya’da arazi toplulaştırmasıyla ilgili bir dava, 
dolayısıyla hakikaten oralarda da çabuk sonuçlanmıyor davalar. 

İkincisi, aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde davalar çabuk sonuçlanmıyor, 
makul sürede yargılanma orada da gerçekleşmiyor. Çünkü kabul edilebilirlik incelemesi 
için bile 1-1.5 yıl bekliyor, ondan sonra incelemeye geçiyor. Makul sürede yargılanma, 
işte biz çok kötüyüz, biz hızlı yargılama yapamıyoruz gibi bir şey değil. Bence temel insan 
haklarını ihlal etmeden, yargılama garantilerini savunma hakkını ihlal etmeden, ama 
teknik problemleri kaldıralım diyorum. Nedir? Bir adres kayıt sistemi kurulsun bu ülkede, 
insanların ikametgahını kolayca tespit edelim. Bir adres araştırması için üç ay beş ay geçer 
mi? Bizim ülkemizde geçiyor. Bunları kaldıralım, bunlar yargılamaya dahil değil, delillerin 
toplanmasına ilişkin değil, sadece bir davetiye, sadece bir tebliğ hususu, onu belirtmek 
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istedim. Galiba biraz gasp biçimine girdi benimki. Sayın Başkan çıktı, devam mı edeyim? 

Sayın Acar’ın önerisi içtihadı birleştirmeye gidilsin görevle ilgili problem. Ben içtihadı 
birleştirme yolunun mevcut sistem içinde işlediği kanısında değilim. İçtihadı birleştirme 
konusunda çok ciddi sıkıntılar var, dolayısıyla içtihadı birleştirmeyle hiçbir şey çözülemiyor. 
Son yıllarda ciddi içtihadı birleştirme kararları çıkmıyor, çıkamıyor. Kurulların yapısı çok 
kalabalık, bunların toplanması, karar vermesi ve sağlıklı tartışmaların yapılması ne yazık ki 
mümkün olmuyor. Belki direnme yoluyla bu konu Hukuk Genel Kuruluna götürülebilir, 
yargıda tartışılması belki sağlanabilir. Bu da bir özensizliği gösteriyor. Özel görevli 
mahkemeler benim takıntı konum haline geldi neredeyse. Yargılama daha kısa sürede 
sonuçlansın diye kurulma temellerinden birisi, ama örnek verdiğim fikri ve sınai haklar 
mahkemesi 621 gün, yani ucu başı hangi yıl olduğu önemli değil, sonuçta bir yıl içinde 
Türkiye’de ortalama yargılama süresi içerisinde rekor onun elinde. Tabii ki bu mahkemede 
yargılamanın uzun sürmesine bakarak “uzmanlık mahkemesi kurmayalım, çünkü burada 
uzun sürüyor” demek değil. 

Mesele şu: Bizim burada ilk olarak, maddi hukuk kurallarımız ne getiriyor, onu iyi 
sorgulamak gerekir; ikinci olarak, usulümüze ne getiriyoruz, yani o mahkemeyi kuruyoruz, 
ama aynı işleyecek bir mahkemeyi niye kuruyoruz? Aynı usullere tâbi olacak mahkemeyi 
kurup da ismine aile mahkemesi demenin bir anlamı yok. Mantıklı bir gerekçe olması 
lazım, usuller konusunda düşünmek lazım, yetkileri konusunda düşünmek lazım. Biz 
medeni yargıda hareket ediyoruz, kuralımız taraf egemenliği, kural tarafın herşeyi yapması. 
O zaman farklılaştırdığımız noktalar nelerdir? Bunların üzerinde durmak gerekiyor. Nedir? 
Bir tüketici mahkemesinde harç yok. Onun dışında başka ne yapıyorsunuz? Basit yargılama 
usulü, ki o usuller birbirine karışmış zaten. Ne avantajı var, niye oraya aktarılıyor? Tüketici 
mevzuatından kaynaklanan hükümler var, ama bunları yeniden düşünmek, sorgulamak 
gerekiyor. Olası görev problemleri bakımından özellikle dikkat etmek gerekiyor diye 
düşünüyorum.

Sayın Acar adli hakikatle ilgili bir not aldım, ama sanki adli hakikatten bana yönelik bir 
sorunuz oldu. Onu tam anlayamadım. Bu bizim usulcülerin tarihi tartışmalarından birisi 
gene; adli hakikat, şekli hakikat, maddi hakikat. Dediğim gibi Süha hoca olsaydı şiddetli 
tartışmalar yapardık burada. Bu tartışılıyor tabii, şekli hakikat midir, gerçek midir, gerçek 
nedir, gerçek ortaya çıkabilir mi, gerçekten gerçeği ceza hukukunda ortaya çıkarabilir 
misiniz, gerçek dediğiniz nedir? Medeni usul hukukunun belli ilkeleri var, delil sistemi 
var, ispat yükü diye bir mesele var. Bir kere ispat edemeyen tarafın aleyhine karar vermek 
zorunda medeni yargı hâkimimiz. Bir kere sistemde bazı tercihlerimizden dolayı problemler 
var. Kaldı ki bu tarafların özel hukuk ilişkisi, yani çok da fazla içine gireceğim, gerçeği 
araştıracağım, ne varsa ben bakacağım; taraf istediği için mahkeme önüne getirilmiş, o 
istediği ölçüde de mahkeme önüne geliyor. 
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Bir kamu yararı yok herkesin özel hayatına girilmesinde, araştırılmasında bir yargılama 
içerisinde. Devletin bunu finanse etmesine de gerek yok, bu şekilde hâkim istihdam et, 
usul kuralları koy. Dolayısıyla bu çok temel bir tartışma usul hukuku bakımından. Ben 
kaçınıyorum gerçeği bulmak kavramından, çünkü tehlikeli bir şey. Gerçeği gerçekte 
de bulamazsınız, gerçek ceza yargılamasında da ortaya çıkmayabilir, çünkü tanıkların 
bilgisine bağlıdır, görmesine, unutmasına, etkilenmesine. Dolayısıyla gerçek kavramını 
kullanmıyorum, ama şunu söylemek istiyorum: Adli hakikat diye bir şey niye çıkıyor? 
Söylediğinizden esinlenerek söyleyeyim hemen. İnsanlar ikna olamıyorlar, çünkü kararlar 
yeterince tatmin edici (gerekçeli) değil. Ben eğer bir mahkeme kararından haklı ya da 
haksız sonuç itibariyle gerekçelerini görmüşsem kabul eder otururum -kendi adıma 
vatandaş olarak söylüyorum- ama -işin ucu yine hâkimlere dokunacak- gerekçenin tatmin 
edici olmaması, tarafların ileri sürdüğü hususların incelenmemiş olması, dikkate alınmamış 
olması ya da cevaplanmamış olması, aslında kişinin dikkate alınmaması, “evet ben bunu 
dikkate aldım, ama reddettim” desin, yani gerekçenin yeterli olmaması bence insanları tatmin 
etmiyor. Bunun dışında yargıdaki şaibeler, “bilirkişi kararı böyle verdi” diyor. Siz insanlarda 
bu duyguyu oluşturursanız, insanlar da haklı olarak yargıya güvenlerini kaybederler. 

Bir küçük deneyimimi izin verirseniz paylaşmak istiyorum usulle ilgili birşey olduğu için. 
Benim kendi yakınımın davası sürüyor, görevsizlik kararları gidiyor geliyor aile mahkemesi, 
asliye hukuk mahkemesi arasında, 4-5 yıl geçmiş. Çok bariz bir şekilde ortada hem dava hem 
karşılık dava var. Davacı görevsizlikten sonra 10 gün içinde başvurmamış, dava görülmeye 
devam ediyor ve bilirkişi aşamasına gelmiş. Bu yakınımın olduğu için gittim hâkimle 
konuştum, kendimi tanıttım. Birşey istemiyorum, ama sadece şunu açıklamak istiyorum. 
“Hâkime Hanım, bakın burada usulî bir hata yapıyorsunuz, yani açılmamış sayılması kararı 
vermeniz gereken bir davayı yürütüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bilirkişi aşamasına getirdiniz 
bu davayı. Bilirkişiye gidecek gelecek. Yargıtay’dan bu bozulacak ve sonuç bir hiç olacak, dava 
açılmamış sayılacak.” Tabii sağolsun terslemedi ya da en azından olumsuz bir şey söylemedi, 
“hayır ben öyle düşünmüyorum” dedi.

Şunu söyleyeyim: Tabii ki bu çok fazla dosyalara hâkim olunmamasıyla ilgili birşey. İlk 
duruşmada davanın açılmamış sayılması kararını verdi. Bunu gidip benim söylemem doğru 
bir şey değildi belki, ama ben biliyorum ki 4 yıldır o dava görev problemi yaşıyor. O dava o 
şekilde gidecekti, ama Yargıtay’da yine bozulacaktı. Çünkü davacının talebi yok, açılmamış 
sayılması gereken bir dava yürüyor. Dolayısıyla usulî hatalarla insanların hak kaybına 
uğraması çok can acıtıcı açıkçası. Bunu vatandaşa anlatmak çok zor. Bunca geçen yılın 
hesabını birilerinin vermesi lazım. Buna karşılık adil yargılanma hakkı ihlal edildiyse bu 
ülkede, bunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tespit ederse tazminata mahkûm ediyor. 
Ama acaba para neyi karşılar? İnsanların duyguları, öfkeleri, kızgınlıkları, mutsuzlukları, 
belki o davaya bağladıkları kaderleri var. Bu kaderlerinin karşılığı alınacak tazminat mı ya 
da ödenecek para mı? Bu anlamda çok ciddi kuşkularım var. 
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Yine sayın meslektaşımız “kimse değinmedi buna” dedi, ama notlarımın içindeydi, 
unuttuğum için söylememişim onu. “İhkakı hak yasak diye devlet çıktı yargı yetkisi verdi” 
dedik, ama kaos haline, başa dönmüş oldu, yani alternatif oluşumlar, yani adını anmak 
istemediğimiz belki çok rahat söylemediğimiz çek-senet mafyası ya da başka türlü 
oluşumların içine ne yazık ki insanlar çekiliyor ve yargıya olan güven, inanç sarsılıyor, 
hukuk devletinin meşruiyeti sarsılıyor. O nedenle aslında en önemli sonucu bence bu. 
Fazla kullandım hakkımı, ama gerekirse unuttuğum yerlerde de tartışmaya dahil oluruz. 
Teşekkür ederim. 

MEHMET AKİF TUTUMLU- Ben de   değişik noktalarda bir şeyler söylemek istiyorum. 
Öncelikle bu tabii kişiler kadrosunu öne çıkarmak lazım, yargıç ve avukat. Temel gerilim 
burada. Tabii burada nesnel olmaya çalışmak lazım ne kadar nesnel olunabilirse. Bir defa 
hukukumuzda bence avukatın konumu, en azından normatif konumu güçlü. Az önce hep 
anılan, söylenen 2. madde hükmünde avukatın -şöyle kısaca söylemek istiyorum maddeyi 
tam okumadan- adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini sağlamaktır görevi 
birçok kurum nezdinde. Bir ara ben Nejat Aday’ın Avukatlık Hukuku kitabına bakmıştım. 
Orada İsviçre Avukatlık Kanununa atıf yapıyordu. Orada “hâkimin yardımcısıdır” ifadesi 
vardı. Bizim yasamız bence ondan daha ileri, “yardımcısı değil bizzat gerçekleştiricisidir, 
sağlamaktır” diyor. Yalnız bu normatif düzenlemeye karşın avukatların bu bilinci genel 
olarak içselleştirmediklerini düşünüyorum. 18 yıllık yargıcım, bunu ne yazık ki diye 
söylemek istiyorum. 

Bilindiği gibi avukatlık hukuku kuramında avukatın çifte işlevinden bahsedilir. Bir 
tanesi vekilin çıkarlarını en iyi şekilde savunmak, korumak, kollamak, diğeri de hukukun 
adalete uygun gerçekleşmesini sağlamaktır. Birincisi için birşey söyleyemeyeceğim, o tabii 
ki yerine getirilmeye çalışılıyor. Hukukun gerçekleştirilmesinde avukat sanki kendini çok 
da sorumlu hissetmiyor gibi izlenim var, genel olarak Bülent Beyin görüşlerine o açıdan 
katılırım. Ben isteyeyim de, talep edeyim bir karar verir, aleyhe olursa temyiz ederiz gibi 
biraz kolaycı bir tutumun çok yaygın olduğunu ne yazık ki gözlemliyorum, halen de öyle. 

SEMA TAŞPINAR AYVAZ- Sayın Başkan bir cümle söyleyebilir miyim? Sayın Acar 
da sormuştu, güvensizlik, adli hakikat. Tabii ceza hukuku boyutunu hatırlatınca Sayın 
Tutumlu, o zaman aklıma geldi. Çok yakında konuşuldu, hemen söyleyeyim, siyasi davalar 
sebebiyle. Şunu vatandaş bilmek istiyor: Çok samimi söylüyorum, benim eşim bunu bana 
soruyor. “Bu nasıl bir sistemdir, bir kişi hakkında bir başsavcılık 217 yıl istiyor ve beraat ediyor; 
bunu açıklayın. Böyle bir hukuk olabilir mi? Bir  hukukçu 217 yıl istiyor, öbürü beraat veriyor” 
diyor. Buna gerçekten insanların algılaması çok zor. Hukukta biraz daha bu kadar çarpıcı 
değil, boşanmadır, alacaktır, ispattır, daha kolay bir zemindesiniz, ama ceza hukukunun 
kaypak zemini bir tarafta çok ciddi kaygılar yaratıyor. Çok samimi, benim eşimin sözüdür 
bu. “bana açıkla bunu” diyor. İkisi de hukukçu, biri 217 yıl istiyor ve sonuç beraat. Tabii 
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ispatsızlık, delil vesaire bunlar tabii tamamen teknik konular, ama bu da etkili oluyor. Bazı 
şeyleri hakikaten medyada veriliş biçimi, yansıtılış biçimi de önemli. Aklıma geldiği için 
söylemek istedim, teşekkür ediyorum. 

SELMA ÇETİNER- Ben tabii buradaki salonda en genç hukukçuyum. 5 yılım geçti, 
Bülent Bey gibi yalnız ideallerimden şu an için vazgeçmiş değilim. Bir konuya açıklık 
getireyim. Ben aynı zamanda Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezinde çalışıyorum. Bu 
merkezin amacı şudur: Avukatın sıkıştığı noktada avukat avukata destek olsun, tutanak 
tutalım ve bunu ilgili mercilere iletelim. Avukatlık Kanununun 2. maddesinin uygulaması 
konusunda çok fazla tecrübemiz oldu. Bu tecrübelerimizden birisi tapu dairelerinde çok 
yaşadığımız, ikincisi emniyet, üçüncüsü savcılar. Dosyadan bakmak, tapuya bakmak, 
dosyaya bakıp incelemek, yani örnek almak değil, bu konuda çok fazla sorun yaşıyoruz, 
bunu tutanaklandırıyoruz emniyette, jandarmada, tapu dairelerinde, nüfus idarelerinde 
veya savcılıklarda, özellikle savcının elindeyken. Bu konuyu çözmek için gerçekten gayret 
sarf ediyoruz. 

Sonuç alma kısmına geleyim. Böyle bir neden var. Avukatlık Kanunu 2. madde 
önemsenmiyor. Delillerin toplanması aşamasında katkı sağlayacağımız, özellikle tapularda 
gayrimenkul davalarını hızlandırabilmek için bu çok önemli bir kriter. Yapabileceğimiz 
şeyleri yapabilmemiz için bürokrasi önümüze set çekiyor. Biz götürüp kanunu gösteriyoruz, 
onlar getirip yönetmeliklerini çıkarıyorlar. Kanun yönetmelik orayı geçiyorum artık, böyle 
bir sıkıntımız oluyor, bu sistemi yavaşlatıyor. Avukata da o mekanları gidip o belgeleri 
istemiyoruz, yani orada müdürle uğraşmaktansa hâkimin onu göndermesini tercih 
ediyoruz, çünkü şöyle oluyor: Yine elden takiple alıyoruz. Mesleğin başında olduğum için 
davaları da hızlı bitirmeye çalışıyorum. Yine elden takiple alıyorsunuz, ama “bu mahkeme 
kararı” diyorsunuz, onu anlatmak daha kolay oluyor. Bu Avukatlık Kanunu 2. maddenin 
uygulaması.

Diğer bir konu, bütün sistemi eğitim bakımından sorunlandırıyorum, uzamasını da esas, 
adli ne derseniz, yani  çekilen sıkıntıların çoğunu eğitime bağlıyorum ve yargının sac ayağı 
olan iddia-savunma ayaklarının birbiriyle kavgalı olduğunu düşünüyorum. Staj eğitimini 
verimli geçirdim, öğrenciliğimden beri avukatlıkla içiçeyim. Ama konu bu değil, konu 
hâkim oraya geçtiği zaman avukat çok para kazanıyor diye düşünüyor, avukat bulunduğu 
yerden hâkim dosyayı okumadı diye düşünüyor. Bunun önüne geçebilmek için de bence 
en az 4 yıllık -ki bunun örneğini baroda araştırdık, Fransa’da var- avukatlık akademileri 
deniyor, ki bu avukatlık kelimesini çıkartarak şu an mevcut Karayalçın Hocanın kurduğu 
akademinin çok müsait bir mevzuatının olduğunu biliyorum, çünkü kanunu var, kanunda 
diyor ki “noter, avukat, hâkim, savcı yetiştirir.” Bu sistemin geliştirilmesi çok olası, bunun 
için mevzuat değişikliğine ihtiyaç yok. Yapılacak tek bir şey, kanunun uygulanması için 
yönetmelik çıkarmak. Bu sistemle en az 4 yıl birlikte bir eğitim alınması, hukukçunun 
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birbirinden uzaklaşmaması, birbirleriyle aynı ortamlarda, aynı mekanlarda aynı dersleri 
alması ve sonuç-karar aşamasında bir sınav değil, birden çok sınav, birden çok mülakat, hatta 
tez aşamasıyla mesleğine karar vermesi gerektiğini düşünüyorum neterlik de, avukatlık da, 
hâkimlik ve savcılık da böyle. 

İyi biliyorum hâkim olmak istediği halda savcı olan arkadaşlarımı, savcı olmak istediği 
halde hâkim olmak zorunda kalanları ya da büro açamayacağı için hâkim olmak zorunda 
kalanları. Burada maddiyatın önünde birtakım engellerimiz var ve bu eğitimdir. Eğitimi 
düzenli hale getirirsek, bunu baştan düzenlersek  zannediyorum ki birçok sorunu 
aşacağız, birbirine kardeş kurumlar, birbirlerini kalkındırmak, birbirlerine destek olmayan 
kurumlarda ne zaman sınırı olur, ne esas sorunu olur benim kanımca ve toplum barışı bu 
şekilde sağlanmış olur. 

Bir tek şeye daha dikkatinizi çekip o konuyu bitirmek istiyorum. Bağımsızlıktan hiç 
bahsedilmedi. Bence Adalet Bakanlığının gölgesindeki bir hâkimden doğru, net ve 
düzgün bir karar vermesini bekleyemem. Adalet Bakanlığının vesayeti altında kalınmış bir 
kurumdan doğru karar vermesini bekleyemem, bağımsız olmayan hâkimden de “sen bağımsız 
olmalısın” diyemem. Dolayısıyla bu sorunların ve süre sınırlarının da, not sistemlerinin de, 
terfi-tayin atama sistemlerinin de bu çerçevede değerlendirilerek sonuçlandırabileceğine 
inanıyorum. Böylelikle daha seri, daha adalete uygun, daha bize yakışır -yurtdışında ne 
oldu benim için önemli değil- bir planla Türkiye’nin bu adalet sorunlarını çözebileceğine 
inanıyorum. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-     Bülent’cim isterseniz bu aşamaya kadar ben kendimin 
anladıklarını hepinizin anlattıklarından toplarsam belki bir noktaya gelmek ve rahatlamak 
mümkün olacak. 

O kadar garip ki gaz lambasından, elektriğe olmayan arabadan arabaya buzdolabına 
değişen teknik yapı, aile yapısının gelişmesi, geniş aileden küçük aileye dönme, eğitimin 
artması eksilmesi gibi bir ton değişiklik yaşayan bu ülkede 1948’de, ben doduktan bir 
sene sonra ne varsa usuldeki problem hâlâ devam ediyor. Ben sosyal bilimci değilim, ama 
herhalde bir sosyal bilimci için bunun tahlilini yapmak oldukça güç. Herşeyi değişen bir 
ülkede değişmeyen bir problem, o da yargıya ait. Ama anlatılan problemlere baktığım 
zaman şunu gödüm: Usul Kanunu ile birebir kimse şikâyetçi değil. Usul Kanununun 
herhangi bir bölümünün şu şekilde ya da bu şekilde olup olmaması tartışılabilir tezi var 
ortada, ama gene bir endişeyi taşıyor tüm konuşmacılar. Bunu söylerken dahi zaten yasa 
doğru uygulanmıyor ki, uygulansa idi acaba bu problem doğarmıyı içinde taşıyor. O halde 
kanunu uygulamayan bir yapıya sahibiz, bunun önlenmesi gerekir. Bunun önlenmesinin 
bir yolu konuşmacılar tarafından dile getirildi, o da kanunu uygulamakla yükümlü olan 
avukat, hâkim, savcı grubuna yaptırımlarını koyabilmek. 
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Yaptırımsız bu işin olmayacağını söylüyoruz. Ben de diyorum ki “özünde yaptırımlarımız 
bizim yasalarımızda var, ancak yaptırımları bize yaptırmamak için elimizden gelen herşeyi 
yapıyoruz:” Yargılanmanın bir onur olduğunu katiyet hissetmiyoruz. Özünde eğer bizi 
yargılayacaklarsa bu bizim onurumuzdur, hatta bundan bir ceza alacaksak o bile bir 
onurdur, çünkü topluma karşı yapmış olduğum bir hatanın bedelini, diyetini vermiş 
olacağım, iç huzuruyla rahat olarak oradan ayrılacağım. Yargılamada yaptırım var, onu 
biz engelliyoruz. Örnek mi istiyorsunuz. Yargıtay hâkimlerinin yargılanmasına ilişkin 
yasa maddelerine bakınız ve bu konuda alınmış genel kurul kararına bakınız, bir yıl sonra 
değişen genel kurul kararının gerekçesini nerede bulacağınızı da bilmiyorum. Bilmiyenler 
için tekrarlamak istiyorum. Yargıtay bir yıl önce diyor ki “Yargıtay hâkimi de diğer hâkimler 
gibi yargılanır.” Bir yıl sonra nasıl oluyorsa oluyor, diyor ki “Yargıtay hâkimi yargılanamaz.” 
Yargıtay hâkiminin yargılanabilmesi için illaki ve illaki bir ceza davası açılması lazım ve 
ceza davasından da mahkûm olması lazım. 

Beyler ceza davasını ben mi açacağım sokaktaki vatandaş, hangi davada resen takibi gerekli 
görevi ihmal ya da görevi suiistimal davasında başsavcım nerede, niye bana yıkıyorsunuz? 
Eğer bir sorumluluk varsa o sorumluluğu yaratacak, doğuracak ve sonuca götürecek olan 
ekip sizsiniz. Aynı şey avukat için de geçerli. Ben özel yargılamaya tabiyim, izne tabiyim. 
Benim onurumdur, yargılanırım. Bir, sorumluluğun gelmesi lazım. İki, Işıl arkadaşımın 
da söylediği gibi bir eğitimin gelmesi lazım. O halde tüm konuşmaların toplandığı nokta 
mevut yasa bize yeterli, ancak bunu uygulayacak kişilerin yeterli eğitime, yeterli yüreğe 
ve yeterli sabra kavuşmuş olması gerekir diye düşünüyorum. Benim anladıklarım bunlar, 
böyle özetleyebilirim, ama Bülent’in katkılarını almaya da hazırım. 

Av. BÜLENT ACAR- Sayın Başkan, benim katkım filan olacaktır, ama şunu sadece 
başlıklarıyla geçirmek istiyorum. Çok önemsedim 48 tarihli genelgenin 10 bendi var, 
sadece başlıklarını okuyacağım. 

Bir, dava dilekçeleriyle birlikte duruşma gününde tayin ve dava edilerek tebliğ olunması; 
bunu eleştiriyor. İki, şifai sözlü ifade yerine yazılı dilekçeyi eleştiriyor. Üç, keşiflerin 
tayin olunan günlerde yapılmaması. Dört, tahkikata talik eden işlerde ihtilaflı hususların 
tahkikatın başında tefrik edilmemesi. Beş, uyuşmazlığın çözülmesine faydası dokunmayacak 
olan olayların lüzumsuz yerine tahkikiyle vakit geçirilmesi. Altı, yargıçların duruşmasını 
yapacakları dava dosyalarını duruşma gününden evvel okumamaları, tetkik için duruşmayı 
talik etmeleleri. Yedi, vekillerin işlerine gelen uzun talik taleplerinin mahkemece kabul 
edilmesi. Sekiz, mahkemece yapılan davete icabet etmeyen ve sebepsiz talik talebinde 
bulunan taraf veya vekilleri hakkında kanunlarda yazılı müeyyidelerin uygulanması. 
Dokuz, adli tebligatın 15 günlük sürenin dayanağıyla beraber koymuş, uyulmaması. On, 
hüküm tevdi edildiği halde kararların yazılmasının geciktirilmesi. Bitireceğim, başka bir şey 
konuşmayacağım. Benim doğum tarihim 52 Aralık. Bu 11 Eylül 48. O kadar hoşuma gitti ki, 
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ben bunu hayat boyunca unutmayacağım, 11 Eylül 1948. 60 sene geçmiş biz konuşuyoruz. 
Ben bunu yeni buldum. Yazdım size vereceğim size. Bunu bilseydim oturup çalışmazdım. 
Çalışırken usulü de öğrendim, bana faydası oldu, ama bunu getirip söyleseydim yeterliydi. 
Konuşmayı da uzatmak için değil, sadece kayıtlara geçsin diye aldım. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-     Başka söz isteyen var mı? Buyur Hocam. 

SEMA TAŞPINAR AYVAZ- Çok teşekkür ederim, sağ olun. Herhalde öğrencim olduğu 
için sevgili Işıl diyebilirim, bir sakıncası yok. Onun dile getirdiği şey benim de söylemek 
istediklerimden birisiydi. Aslında birincisini başta söyledim, siyasi iktidarla ilişki hâkimlerin 
seçilmesi, atanması, değiştirilmesi, ki son günlerde gene tartışma konusu oldu, özellikle 
son Anayasa Mahkemesi kararını takiben yeni kanun vesaire bu çok tartışıldı. Bunu başta 
söyledim, çok ciddi endişelerim var. Biraz evvel Sayın Tutumlu da söyledi, gerçekten bu işi 
hak etmeyen yahut gerçekten bu işi yapamayacak kişilerin bu mesleğe gelmesi halinde ne 
gibi sorunlar olduğunu hepimiz yakından biliyoruz. Aslında hâkimlik gerçekten çok zor 
bir iş, çok çalışmayı, bilgili olmayı, özverili olmayı, bazı önemli erdemleri gerektiren bir 
meslek. O nedenle bu konuda kendisine katılıyorum. 

İkincisi, gene benim söz etmek istediğim birşeydi, kendisi değindiği için sevindim. Bu 
ilk olarak Adalet Akademisi Karayalçın Hocanın önerisidir,. Gerçi Hocanın önerisi gibi 
çıkmadı, farklı bir yapılanma öngörüldü. Ne yazık ki orada da özlenen yapıya ulaşılamadı, 
çünkü adeta Adalet Akademisi hâkim eğitim merkezinin yeni bir modeli haline geldi. 
Evet kanuni hükümler yazıldı, kütük muayenesi olsun, avukatlar da gelsin, hatta şunu çok 
iyi hatırlıyorum. O kanunun komisyon çalışmalarına katılmıştım, son çalışmalarından 
birisiydi. Barolar Birliği temsilcisi “hayır ne münasebet, siz kim oluyorsunuz da avukatlara 
eğitim vermeye kalkıyorsunuz” dedi. Çok iyi hatırlıyorum orada böyle bir tartışma çıktığını. 
Bir kere bu algının, fikrin değişmesi lâzım. Sürekli savunma, karşılıklı çekişme hali var. 
O bakanlığın içinde olmaz, o bakanlık “size ne oluyor, siz avukatları zapturapt altına mı 
alacaksınız” duygusu var. Esasında bu çekişmeyi, didişmeyi bir kenara bırakıp, bunun 
ülkenin sorunu olduğunu, daha nitelikli, daha donanımlı, daha iyi hukukçular yetiştirmek 
adına atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekmek lazım. Bunu mesleki kıskançlıklar, 
mesleki çekişmeler içerisinde harcamamak lazım. 

Bence temel problem, bakış açısı. Sayın Tutumlu çok iyi ifade ettiler, kendileri mesleğin 
içinde nasıl edilgen yapıda avukat pozisyonu, nasıl metafor olarak, onun deyimiyle köle-
efendi ilişkisi; bu bakışın değişmesi lazım. Zannediyorum kendisi de söyledi, işini çok iyi 
bilen, yapan avukatlar karşısında hâkimler hiçbir şey söyleyemiyor ya da hâkimlerin o efendi 
bakışı değişiyor. Belki bilgi bu efendiliği getiriyor, yani onlar kürsünün ve mesleğin getirdiği 
güçle hareket ediyorlar, ama karşılarında bilgili, donanımlı, güçlü avukatlar gördüklerinde 
biraz o efendilik şeyi düşüyor değil mi? Bakın, bu zaten meslek etiği içerisinde yer alması 
gereken birşey. 
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Şunu da vurgulamak lazım: Bilgili bir insanın erdemli de olması gerekir. Bilgili bir 
insanın ukalalık adına küçümsemesi ya da sizin söylediğiniz biçimde birtakım çekişmelere 
girmesi de aslında doğru birşey değil, ama bence bu çekişmeye mentalite olarak son 
vermek lazım. Avukat-hâkim işbirliği biri diğerinin üstü değil, onun amacı karar vermek, 
öbürünün görevi karara yardımcı olmak ya da karar malzemesini getirmek. O nedenle bu 
temel bakış açısının değişmesi gerekiyor. Tabii Adalet Bakanlığı içerisinde devlet memuru 
gibi davranmak, memur olmak ya da bir kürsünün sahibi olmak gibi bir bakış açısı temel 
bir yanlışlığı gösteriyor. Teşekkür ediyorum. 

HASAN DURSUN- Ben de   son olarak birkaç kelam etmek istiyorum. Birincisi, yargı 
memurunun bir nizasız, çekişmesiz yargı işini görmesi elbette mevcut Anayasamız gereği 
olanaklı değil, çünkü Anayasanın 6. maddesine göre yargı yetkisi mahkemeler tarafından 
kullanılır. Ancak yargı memurunun yaptığı işi hâkimin tasdikine tabi tuttuk mu bu anayasal 
engel aşılmış olur ve anayasal bir sorun da olmaz. 

İkincisi, Sema Hanım “tahkim alternatif uyuşmazlık yolu değildir” dedi. Halbuki “alternativ 
disput resolation” denilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi Avrupa Birliği tarafından 
da üçe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi tahkimdir, diğeri arabuluculuktur, üçüncüsü de 
müzakeredir; bu gerçeği de vurgulamak istiyorum.

Üçüncüsü, arkadaşlar özel hukuk kesinlikle iki kişi arasında bir olay olarak görülemez, 
çünkü özel hukukla kamu hukuku arasında bir ayrım yapaydır ve son yıllarda tüm dünyada 
çağdaş hukuk sistemleri böyle bir ayrımı kaldırmıştır. Özel hukuk ve kamu hukuku diye 
sadece didaktik, eğitimsel açıdan bir ayrım yapılabilir yoksa gerçek anlamda özel hukuk-
kamu hukuku ayrımı yapılamaz. O yüzden gerek ceza hukuku yargısı, gerekse hukuk yargısı 
hiçbir zaman şekli adalet peşined koşmaz. Bu ikisinin de amacı, daha doğrusu tüm yargının 
amacı maddi hakikate, gerçek adalete ulaşmaktır. 

Bir başka vurgulamak istediğim nokta, yargının hızlılığıyla gerçek adalete ulaşma 
birbirinin alternatif değildir arkadaşlar. Çünkü yargının hızlı olması diye birşey olamaz, 
şöyle olamaz: Ne kadar gerçek adaleti gözardı ederek, yargıyı hızlı bir şekilde yapmak için 
çaba gösterirseniz gösterin birçok yargılamanın iadesi davası açılmak suretiyle yargının 
hızlılığı zaten tekrar bozulmuş olur. Dolayısıyla yargının hızlılığı ancak maddi hakikate 
ulaşma doğrultusunda, o çerçevede hızlılık düşünülmesi gerekir yoksa yargının hızlılığı 
hiçbir zaman ne hedeftir, ne de tek başına sağlanabilecek birşey değildir. 

Bir başka vurgulamak istediğim nokta arkadaşlar, ben tabii zengin bir müvekkilden 
bahsettim. Arkadaşlarımız onu yanlış anladılar. Çok nadir de olsa bu avukat bu yola 
tevessül edebilir diyorum yoksa eder diye birşey olmaz. Öyle birşey olamaz, çünkü bir kere 
sosyal bilimlerde nedensellik diye birşey yoktur, sadece böyle bir eğilim doğurabilir. Ben 
onu vurgulamak istedim yoksa elimde herhangi bir kanıt da yoktur, sadece teorik olarak 
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bir şey ileri sürdüm. 

Bir başkası da arkadaşlar, usul hukukunda bu kısa kararın tefhimi diye birşey hiçbir zaman 
hukuk mantığıma sığdıramadım. Bunun usul yasamızdan derhal çıkartılması gerekir. Bir 
karar ya veriliyorsa gerekçeli veriliyordur, ancak gerekçesiyle birlikte sunuluyorsa o karar 
karardır yoksa kısa kararın tefhimi esasında gerekçesiz düşünce düşünce değildir. Bunun 
yok hükmünde olması lazım, dolayısıyla yeni usul tasarısına da kısa kararın tefhimi diye bir 
yolun derhal kaldırılarak sadece gerekçeli bir şekilde hükmün açıklanması yoluna gidilmesi, 
aksi takdirde hükmün hiçbir şekilde açıklanmaması yolunda bir önlem konulmasının 
yerinde olacağını düşünmekteyim. Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI-     Söz söylemek isteyip de söyleyemedim diyen var mı? Son 
çağrı, son söz?

Oturumu kapatıyorum ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

AVUKATLIK MESLEK ETİĞİ

Oturum Başkanları: Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-Prof. Dr. HARUN TEPE

MANOLYA 1 (SABAHATTİN ARDIÇOĞLU) SALONU, 10 Ocak 2008

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN - Efendim, hepiniz bu atölye çalışmasına hoş 
geldiniz. Bu “workshop” sözcüğüne “atölye” denildiği zaman benim aklıma tabii marangoz 
atölyesi geldi hemen. Aletler falan olacak, birşeyler olacak. Aslında espri olarak doğru 
birşey. Burada tabii bizim aletlerimiz kazma, kürek, çekiç, çivi değil. Burada kavramlar 
olacak bizim aletlerimiz. Onları kullanarak resmen bir düşünce üretme ya da bir düşünce 
kurmaya yarayacak olan kavramları (aletleri) oluşturmak için buradayız.

 Avukatlık etiği kavramı bağlamında çok genel bir çerçeve vermek istiyorum bu 
aletlerden olmak üzere. Avukatlar da bu çerçevenin içinde yer alacaktır diye düşünüyorum.  
Sonra tabii Harun Beyin de buna büyük katkıları olacaktır. Daha sonra da bu çerçevede 
bu kavramlarla oynayarak, bu kavramları kullanarak, bu kavramlar arasındaki bağlantıları 
kurmayı deneyerek ilerleme umulabilir. Ayrıca bunlarla uygulamalar (gördüğüm kadarıyla 
oturumu izleyen avukat arkadaş sayısı fazla) arasındaki bağlantıları oluşturarak, kurarak 
bazı düşünceler, öneriler üretilebilir.

Ben tabii “avukatlık etiği” ya da “avukat” sözcüğünü burada kullanmayacağım. Biraz 
önce de söylediğim gibi bu sözcüğü de içerecek başka bir kavram “hukukçuluk” ya da 
“hukukçuluk mesleği” diyeceğim. Zaman zaman da meslek adamı kavramı geçecek. Bu 
kavramların yerine avukatı, avukatlığı çok rahatlıkla koyabilirsiniz diye düşünüyorum. 
Şunu da belirtmem gerekir ki, bu çerçeve konuşması, İstanbul Barosu’nun bundan iki yıl 
önce düzenlediği toplantıda yaptığım konuşmanın ruhunu taşıyan bir çerçeve çizmedir. 

Etik biliyoruz ki hukuk için yeni aslında. İşin içinde olanlar “yıllardır biz bu işle uğraşıyoruz” 
deseler de etiği hukukun içine çekme, resmileştirme denemeleri oldukça yeni kuşkusuz. 
Hukuk fakültelerinde öyle kitaplar var, hukuka başlangıç, hukuk felsefesi. Bu kitaplara 
baktığımız zaman ahlak kavramı hukukla ilişkisinde işleniyor ve bu kavramın hukuk 
için önemi anlatılıyor. Burada tabii yapılması gereken bir ayrım yapılmıyor, etikle ahlak 
arasındaki ayrım üzerinde durulmuyor. Bu bakımdan etik, hukuk için yeni sayılmalıdır. 
Bunun yanında dünyada ve ülkemizde artan toplum ve hukuk sorunları doğrudan doğruya 
kişiler olarak hukukçuları da öne çıkaran sorunlar olduğu için bunun için etik hukukçuluk 
mesleği ve hukuk bakımından yeni bir alandır. 
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Hukukun etikle ilişkisine hukuk ve hukukçuluk mesleği açısından baktığımız zaman 
tabii en temelde karşımızda tek kişileri görüyoruz. Kişi insanlar arası ilişkilerde temel bir 
ilişkinin taşıyıcısı olan bir öznedir. Temel ilişki derken buna kişi-kişi ilişkisi, etik ilişki de 
denilmektedir. Sorunun insana yönelik mesleklerde büyük ölçüde bir sorun olduğu tabii 
ki kuşkusuz, yani en azından neden böyle avukatlık etiği gibi bir konu var. Meslek alanında 
tabii yaşanan, sizlerin avukat olarak yaşadığı ilişkilerle ilgili bazı sorunlar var kuşkusuz. 
Genel olarak baktığımızda insana yönelik mesleklerde büyük ölçüde sorunların meslek 
adamlığının gerekleri ile o kişinin sahip olduğu -avukatın, yargıcın, hukuk adamının 
vesaire- anlamlar ve değerler dünyası arasındaki çatışmadan kaynaklandığı söylenebilir. Bu 
kişinin sahip olduğu anlamlar ve değerler dünyası tabii derken de burada kişinin kişi olarak 
kimliği arasındaki çatışma da denebilir buna kuşkusuz. 

Soru şu aslında: Belirli bir sorunu çözmek istersek meslek adamlığı formasyonu ile 
kişiyi ne biçimde ve nasıl değiştirmeliyiz ?  Bu soruyu meslek adamlığı formasyonu 
ile tabii bu meslek adamlığı formasyonu kişiyi değiştirmek için yeterli bir alan mıdır 
ya da yeterli bilgileri veren bir yer midir orası tartışılır, ama hukukçuluk belirli bir 
formasyonla tabii ediniliyor. Bu soruyu yeterince düşünebilmemiz için ve bu soru 
üzerinde bir görüş oluşturabilmemiz için meslek, meslek adamlığı ve kişi kavramları 
üzerinde durmak gerekiyor. İnsana yönelik -zaten insana yönelik olmayan bir meslek 
var mıdır, tabii orası da tartışılır, ama ifade olarak öyle söylemek istiyorum- her 
mesleği meslek yapan üç unsur saptanabilir. Bunlar bir amaç, diğeri bilgi, üçüncüsü de 
uygulamadır. Tarihsel süreç içinde bakıldığında bu üçlüden bilgi ve uygulamanın zaman 
içinde değiştiğini, ancak amacın aynı kaldığını görebiliriz. Çünkü bir meslek amacı 
tarafından belirlenir ve insanlar arası ilişkilerde rol oynayan başlıca meslekler olarak 
hukukçuluk, hekimlik, öğretmenlik gibi mesleklerin arkasında, o mesleğin insanlar için 
sağlamaya ya da ulaşmaya çalıştığı bir hedef yer alır. Bu her defasında, yani mesleğin her 
bir uygulamasında kendisine ulaşılmaya çalışılan bir şeydir. Niteliği ise onun bir fikir 
olmasıdır, felsefede bizim ide dediğimiz şeydir, bir ide olmasıdır. Her meslek böyle bir 
fikre, bir kavrama dayanır. 

*  Örneğin,  burada hukukçuluk söz konusu olduğuna göre bu fikir adalet (adaletin 
sağlanması) kavramıyla dile getirilebilir. Bu fikir mesleğin amacıyla çok yakından örüntülü, 
çok yakından bağlantılıdır. Örneğin hekimlik mesleği dediğimiz zaman arkasında sağlık 
(sağlığın sağlanması) vardır, öğretmenlik dediğimizde eğitim (eğitimin sağlanması) gibi 
bir fikirden söz edilebilir, Bunlar mesleklerin değişmeyen öğeleridir. Zaman içinde tarihsel 
olarak meslekler değişse de bunlar hep var olmuşlardır. Bunu söylerken dikkatli olmak 
gerekiyor. İdelerin kendisi değişmez, Yani hiçbir zaman adalet kalkıp da yerine başka bir 
şey gelmemiştir, Fakat adalet fikrinin anlayışları zamana ve yere göre (kültürlere göre) 
değişir. Biraz sonra vereceğim bir örnek var. 



231

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Yaşadığımız toplumsal ilişkiler düzeni içinde adalet kavramının anlaşılış biçimine temel 
olan şeylerden birisi, günümüzde küreselleşen dünyadaki egemen bazı değerlerdir. Orada 
da çok somut biçimde adalet fikrinin günümüzde yaşanan toplumsal ilişkiler düzeni 
içinde hangi değerler ya da hangi ilkeler üzerine inşa edildiğini göreceğiz Max Weber’in 
bir metnine dayanarak. 

 Max Weber’in “Kapitalizmin Ruhu ve Protestan Ahlakı” diye bir kitabı vardır. Orada bu 
ruhu oluşturan, o canlılığı oluşturan değerleri şöyle sıraladığını söylüyor Max Weber piyasa 
dizgesi derken.  Mesela “unutma ki zaman paradır, unutma ki kredi paradır; bunlar temel 
ilkeler ve değerler adalete bakışın oluşmasını sağlayan. Unutma ki para üretimi güçlendirici ve 
verimli bir yapıya sahiptir. İyi bir ödeyici herkesin cüzdanının efendisidir. Kişi kredisini etkileyen 
en önemsiz eylemleri dikkate almak zorundadır. Borçlarına sadıksan bu durum senin şerefli bir 
insan olduğun gibi, sorumlu biri olduğunu da gösterir. Bu da senin kredini artırır” diyor. “Sahip 
olduklarını kendi mülkiyetinde tutmaya ve ona göre yaşatmaya dikkat et” diyor. Böyle bir 
adalet anlayışı  adalet fikrinin günümüze yansımasının temel ilkelerini, temel görüntülerini 
bize vermektedir. 

 Böylece insanın, merkezinde ekonomik ilişkilerin diğer ilişkilerin belirleyicisi olarak 
bulunduğu bir duruma indirgendiğini görüyoruz. “Home economicus” diyorlar kimileri. 
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için doğaya ve diğer insanlara doğal olarak bağımlı olması 
zorunluluğunun piyasa kurallarına tabi kılındığı bir toplumsal durum söz konusu. 

Meslekler, hukukçuluk mesleği de içinde olmak üzere bu tür değerlerden, bu ilkelerden 
etkilenmiştir ve ona göre kendilerini belirli bir toplumda belirli bir biçimde, tabii sorunlarını 
da birlikte getirerek şekillendirmişlerdir. Şimdilik bu kavramları verdim sizlere. Bir mesleği 
meslek yapan şeyler amaç, bilgi ve uygulama. Bütün bunlar  ne için? Böyle bir adalet için, 
Hukukçuluk mesleği söz konusu olduğunda böyle bir adaleti sağlamak için, Ama adaletin 
günümüzdeki görünümler ve yansımaları çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir.  Bu 
da yaşanan toplumsal düzeninin temel değerleri ve ilişkileri üzerine kurulu ve sanırım 
sorunlar da bunlarla yakından bağlantılı. Şimdilik benim söyleyeceğim bunlar. Buyurun 
Harun Bey.

Prof. Dr. HARUN TEPE- Tabii bu bir panel değil, onun için atölyede hep beraber birşey 
yapacağız. Böyle bir şeye yol açmak ya da imkân hazırlamak açısından belki bizim birkaç 
şey söylememiz bekleniyor. Ben de   bir iki noktaya temas edip sonra size vereceğim. 

Ne yapacağız, hangi sorunları konuşalım? Biz bu camianın dışından insanlarız. Tabii ki 
teorik olarak bazı bilgilerimiz var, ama siz yaşıyorsunuz bu sorunları. O nedenle ne gibi etik 
sorunlar olduğu üzerinde konuşup ya da niçin bu kadar yıldır etik sorunlar konusunda yol 
alamıyoruz? Ben baktım, Barolar Birliğinin çıkardığı avukatlık meslek etiği kuralları 1971 
tarihini taşıyor. 1971 çok iyi bir tarih. Türkiye bu açıdan dünyadan geride kalmış değil. tam 
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kıyaslayacak bilgiler de yok elimde, ama iyi bir tarih. Bugün ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? 
Hala sorunlar varsa demek ki kurallar mi yetersiz, kuralları mı doğru uygulayamıyoruz, 
kurullarımız mı doğru çalışmıyor? Bunun üzerinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. 
Ben bir felsefeci olarak avukatlık meslek etiği kuralalarına baktığımda da,  orada problemli 
gördüğüm yerler de var, onlar da konuşulabilir. Belki sizin de dikkatinizi çeken şeyler 
olabilir, bu tür şeyleri tartışalım istiyorum.

Benim bir özrüm var. Ben erken ayrılmak zorundayım toplantıdan başka bir görevim 
dolayısıyla. İstanbul’da yarın sabah doçentlik sınavında görevliyim, o nedenle erken 
ayrılacağım. İsmail Hocam oturumu tamamlayacak. Bir iki nokta söyleyeceğim. Bir tanesi 
şu: Bu toplantının konusu avukatlık meslek etiği. Dikkat ederseniz felsefeciler hep genelden 
başlar. İsmail Hoca da mesleklerden başladı. Ben biraz daha özele geleyim. 

Avukatlık meslek etiğinin hâkimlik ya da savcılık meslek etiğinden farkı nedir ya da çok 
mu farklıdır? Etiği böyle kompartmanlara böldüğünüz zaman şöyle bir sakıncası oluyor: 
Mutlaka şunun farkındayım tabii ki: Bir hâkimin karşılaştığı etik sorunlarla bir avukatın 
karşılaştığı etik sorunlar aynı türden olmayabilir. Bütünüyle farklı mıdır bu sorunlar, hiç 
ortak sorun yok mudur, hukukçunun etik sorunları diye birşeyden söz edemez miyiz? Hatta 
daha yukarıya çıkarsak, acaba avukatın karşılaştığı etik sorunlarla bir hekimin karşılaştığı 
etik sorunlar çok mu farklıdır? 

Diyebilirsiniz ki hekim hastasının özel şeyleri var. avukatın özel şeyleri yok mu? En temel 
ilkelerden birisi sır saklamadır tıp etiğinde. Dört temel etikten söz edilir. Birisi hastanın 
sırrını saklama. Avukat için de önemli bir ilke değil midir? Onun için bunun konuşulması 
gerektiğini düşünüyorum ya da bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Şunu görmeye engel olmasın yalnız: Eğer avukat değilseniz avukatlıkla ilgili meslek 
etiği sorunları konusunda da pek bir uzman olamazsınız, yani dışarıdan bizim gibi gazel 
okuyabilirsiniz, ama yeterli olmaz, o mesleğin içini bilmeniz gerekir. Onun için beni bir 
tıp etiği sorunuyla ilgili davada tabii ki bilirkişi olarak çağırabilirler, fikrimi söylerim, ama 
bu yeterli olmaz, mutlaka o işi bilen birisinin o komisyonda olması lazım. İşi bilen kişi 
olmadıkça doğru etik karar da verilemez, ama yalnız işi bilmek de yeterli değildir. Burada 
biraz da değerlendirme sorunları, değerlerle ilgili, çünkü birçok zaman iki değer arasında 
karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık dediğimiz 
durumlar hepimizin çok sık karşılaştığı durumlar. Böyle durumlarda ne yapmak gerekir? 
Tabii bu tür durumlarla kurallar koymak çok önemli birşeydir burada baronun yaptığı gibi. 
Bu olmazsa olmaz birşeydir, ama acaba yeterli midir? O zaman biz nasıl bir etik eğitimi 
yapalım. Biliyorum Ankara Barosunun etik komisyonu var, disiplin kurulları var, elinizde 
yetki var, meslekten men edebiliyorsunuz; bu çok önemli bir yetki. 

Geçen gün bir arkadaşım başına gelen birşey anlattı. Bir oto tamirhanesine gitmiş. 
Tamirci kızmış, demiş “arabanı al git defol bir daha getirme arabanı.” Dedim ki “bunların 
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bir üst organı varsa bu kişinin elinden bu mesleği yapma yetkisinin alınması gerekir.” Siz bir 
müşterinizi kovabilir misiniz dükkandan? 20 yıl önce de bir dolmuşta başıma gelmişti, 
Ulus’ta. Gece karanlık kış günü Ulus’ta bekleyen otobüse bindik. Feci bir ayak kokusu var 
dolmuşun içinde. Kibar bir şekilde “şoför bey camı açabilir misiniz?” dedik. “Soğuk” dedi. 
“Burası da çok kokuyor” dedik. “Beğenmiyorsan in taksiye bin” dedi. Kamu işi yaptığının, o 
arabanın artık onun olmadığının farkında değil vatandaş. Bunlar onun için etik sorunlar. 
Hoşunuza gider miydi kovulmak. “Al git arabanı” diyor. Ben paramla işimi yaptırmaya 
gelmişim. Çok para istersin benden bir daha gitmem. Onun için etik davranmak hepimizle 
ilgili şeyler, ama avukatlıkla ilgili tabii ki onu siz daha biliyorsunuz, o sorunları ya da neyi 
konuşmak istiyorsanız buyurun. Serbest olsun diyorum, sıra olmasın. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Bir şey söyleyebilir miyim?  Tabii benim bir genel 
çerçeve çizmemin nedeni bir anlamda bir düşünce disiplini kaygısıyla, yoksa yaşanan 
sorunları tabii dile getirebiliriz, ama onları belirli bir çerçeve içine oturtmazsak çok dağılırız 
ve sonuca varamayız. Onun için bu çerçeveyi çizdim. Mümkünse ve düşünülebilirse meslek 
kavramlarıyla ilişkisini de düşünelim diye çerçeveyi çizdim. 

Prof. Dr. HARUN TEPE - İbrahim Bey önce söz istedi, buyurun. 

İBRAHİM AKIN- Hocalarımızı dinledik, onlar genel bir çerçeve çizdiler. Yalnız bizim 
burada Harun Hoca dedi ki “hâkimlerle avukatların yaptığı etik ilişki ortak yönleri var yahut 
da doktorlarla avukatların yaptığı ortak yönleri var.” Tabii var da çok yüksekte. Avukatlığın 
ki daha ayrı olması lazım, onun özel bir yeri olması lazım. Etik konusunu tartışacaksak, 
meslek etiği ise avukatlarla hâkimlerde farklı. Bu farkı çıkarmak için önce avukatın ne 
yaptığını  belirlememiz, avukat ne yapar diye sormamız lazım kendimize. Bu da çok 
enteresan, herkes de sorar, herkes “avukat ne yapar?” diye dalga da geçerler. Hâkim adam 
öldürmüş, adliyenin önünde birisi -o zaman meşhut suç mu deniliyordu onlara- hemen 
mahkemenin önüne çıkarmışlar. Ağır ceza reisi sormuş, demiş ki “adam öldürmüşsün 
adliyenin önünde, herkes de görmüş. Savun bakalım kendini.” O demiş ki “savunmamı avukat 
yapacak.” Reis demiş ki “avukat neyini savunacak, herkesin önünde öldürmüşsün adamı.” O 
da “ben de merak ediyorum” demiş. Hakikaten herkes merak ediyor, avukat ne yapar. 

Hâkime soruyorsun “avukat ne yapacak, dilekçe yaz ver, bu işi biz yapıyoruz.” Zaten deniliyor 
bunlar. Biz ne yapıyoruz, önce bunu tespit etmemiz lazım. Tabii bunu hukukçular tespit 
etmiş, demiş ki “avukat hak yaratır.” Hak yaratma ne oluyor yahut da yaratma ne olacak, 
onu da açıklamamız lazım. Yaratma birçok şeylerin arasından bazıları seçip onlara şekil 
vermek. Mesela gardrobunuzdaki elbiseleri, kışlıkları ayırırsınız gardrobuna koyarsanız 
ona bir şekil vermiş oluyorsunuz. Ayırdınız, şekil verdiniz, daha rahat edersiniz, yani 
kışın giyinmenizi daha kolaylıkla sağlarsınız. Bu bir yaratma yahut da gökteki yıldızlara 
bakıyorsun bir sürü yıldız var. onlar içinden bazılarını çiziyorlar. Bu küçük ayı, bu da büyük 
ayı diyorlar ki incelemeyi kolaylaştırıyor, yıldızlara bir şekil veriyor. Onu izah etmek için, 
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bilmek için, kullanmak için ona bir şekil vermek lazım. Yaratma, bir şeyi başka şeylerin 
arasından seçip onlara şekil vermek, bunu böyle kabul etmemiz lazım. Avukat da böyle 
yapar, avukat da birçok olayın içinden hepsini almaz, bazılarını alır ve onlara şekil verir. 

Şöyle diyelim: Hak ne? Bunu da o zaman açıklamamız lazım. Hak başkalarından bir 
şeyi talep edebilme. Ben burada bir şeyi başkalarından talep edebiliyorsam o benim bir 
hakkım oluyor. Birşeyleri yapmaya zorlayıp borçla onu yerine getirme oluyor. Avukat da 
hak yaratır dedik. Mesela değişik olabiliyor. Ben bir olay anlatayım size. Sabıkalı iki kişi, 
üçüncü kişilere -kabadayı bunlar- şirket kurdurmuşlar. Bankaya gitmişler, temizlemiş 
banka da, çek vermiş. Hadi bakalım bir sürü çek yazmışlar. Herkesi dolandırmışlar 1 
milyon YTL. Dolandırılanları şikâyet ediyor, herkes avukata gidiyor, birisi diyor ki 
“bunların yaptığı karşılıksız çek vermek” diyor dilekçe yazıyor. Birisi “adil dolandırıcılık 
yapmışlar, müvekkilimi dolandırmışlar” diyor dolandırıcılıktan şikâyet ediyor. Birisi “nitelikli 
dolandırıcılıklar yapmış” diyor, nitelikli dolandırıcılıktan şikâyet ediyor. Birisi de diyor ki 
“bunlar hem nitelikli dolandırıcılık yapmışlar, hem de çete kurmuşlar.” Görüyorsunuz farklı 
olayları aldığımız zaman ne kadar farklı sonuçlar çıkıyor, farklı haklar yaratıyoruz. Birisi 
sadece karşılıksız çekten talep ediyor, “bunu cezalandırın, böyle bir hakkım var” diyor, öbürü 
dolandırıcılıktan para cezasından başlıyor 5 seneye kadar hapis cezasına çıkıyor, çok farklı 
sonuçlara gidiyor. Yaratma bu bence. Bilmiyorum daha uzatalım mı? 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Benim anladığım birşey var İbrahim Beyin 
konuşmasında, Bu bir soru daha doğrusu. Ben mesleklerin amacından söz ettim. Amaç 
yaratma mı acaba. Yoksa nedir?  Amaç, hak yaratma mı? Yaratma bana uygulamayla ilgili 
geliyor, Sözünü ettiğim üçlü içinde uygulamayla ilgili gibi. 

İBRAHİM AKIN- Tabii, yaratıp adaleti sağlıyorsunuz. 

SALONDAN- Amaç nedir, avukatlığın amacı.

İBRAHİM AKIN- Adaletin gerçekleştirilmesi için müvekkilinin haklarını korumak 
diyelim. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Tartışarak gidelim,  tartışmayı tercih ederim, onun 
için biraz sonra belki devam edersiniz İbrahim Bey. 

İBRAHİM AKIN- Olabilir, ben burada hak yaratırken ne gibi etik sorunlar karşılaşılabilir, 
tehlikesi nedir, onları açıklayacaktım.

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Bence söz gelecektir tekrar, bayağı vakit var. 

Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI- Eğer izin verirseniz kısa kavramsal bir açıklama yapmak 
istiyorum. Ben de   akademisyenim. Hukuk felsefesi sosyolojisi branşım. Benim burada 
vurgulamak istediğim şey şu: Etik kavramının kendisinde de birtakım sorunlar var aslında. 
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Etik derken genel olarak estetik dışında felsefenin değer teorisinin bütününü kastediyoruz. 
Etik aslında bir yandan hukuku, diğer yandan ahlakı kapsıyor. Dolayısıyla hukukçuluk etiği 
diyebiliriz, meslek etiği diyebiliriz, ne dersek diyelim, burada vurgulamaya çalıştığımız şey 
etikten ziyade ahlak, ahlaki davranış. Hukukçu ya da tıpçı ya da başka bir alanda bir meslek 
icra eden ya da genel olarak söylemek istersek şöyle diyebiliriz: İnsana yönelik, insan 
ilişkileriyle doğrudan ilişkili ve insanlar hakkında birşeyler yapan herhangi bir meslekteki 
sorunlarımız geniş manada etik sorunlar olmaktan ziyade, daha dar manada ahlak sorunları 
gibi geliyor bana daha çok. Tabii biz ahlak tabirini kullanmayı tercih etmiyoruz, daha kırıcı 
geliyor. 

Etik kavramı daha estetik duruyor ve daha genel manada etik ihlal edilebilir gibi bir 
şey olarak da algılanabiliyor duruma göre. İhlal edildiğinde sanki birşey olmayacakmış, 
sadece mesleki bir ilkeymiş gibi düşünülüyor, halbuki bu ahlak olarak algılandığında 
insani bir tavır, insani bir değerlendirme ölçütüne indirgeyerek böyle algılandığında 
bütün insani ilişkilerde insani tavırlar arayışına, yani profesyonel bakış açısından amatör 
ruha dönerek karşımızdakinin insan olmadığını unutmayarak hareket etmeye gelir. 
Hâkim, savcı, avukat değil, doktor, mühendis vesaire kamusal hizmet veren herkes bu 
anlamda profesyonelleştikçe etikten uzaklaşıyor. Meslek konusu olan şeyi insan olarak 
algılamayı bıraktıkça etikten uzaklaşıyor. Ahlak kavramını kullanmak bizim insan algısına 
her seferinde yeniden döndürmeyi sağlayabilir. Bence meslek etiği yerine meslek ahlakı 
kavramını kullanmak daha doğru bir yaklaşım olur gibi geliyor. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Biz etikle ahlâkı ayırıyoruz, ona girmeyeceğim, 
ama şöyle baktığımızda meslek adamının davranışlarının etik bir değer taşıması -bakın, 
ahlaki değer taşıması demiyorum- için bazı koşullar gerekir. Zaten biz insanlar  kendi ahlaki 
değerlerimize göre hareket ediyoruz. Bizim için değerli olabilir birşey, yani ölçütümüz 
kendi sahip olduğumuz değerlerdir. Şu veya bu biçimde ahlaki değerler de bunun içinde. 
Ölçütümüz, yani kriterimiz bize değerli gelebilir birşey, ama acaba etik değer taşır mı, etik 
değer taşıması için gerekli koşullar yok mu? Bana var gibi geliyor, o da felsefi etiğin getirdiği 
bilgiler, görüşler. 

Av. HALUK İNANICI (İstanbul Barosu)- Bu kavramlar alanımızı saptamak açısından 
önemli. Tabii bu konuda bu kavramsal düşünmeyle ilgili Harun Beyin çok değerli çalışmaları 
var, onlardan da yararlanarak söyleyeceğim. Bir kere meslek ahlâkı diyemeyiz, dememeliyiz, 
çünkü ahlâk kişiyi ilgilendirir, onun iç dünyasını ilgilendirir. Etik de aslında doğru bir 
tanım değil, çünkü etik değer vaaz etmez, değerleri analiz eder, değerlere “niçin öyle” diye 
sorar. Bu etik tabii dediğiniz gibi belki estetik kaygılarla hoş geliyor diye kullanıyoruz, ama 
bunun adı var aslında. Meslek deontolojisi adını ilk ben kullanmıştım. Meslek kuralı diye 
çevirebiliriz. Şu anda bizim meslek kuralı tabiri daha doğrudur, çünkü bir meslek kuralı bir 
hukuk normudur, hukuk kuralı. Hukuk kuralını ihlal ederseniz müeyyidesi vardır, ahlaktan 
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farklı bir etaptır. Ahlak kuralını ihlal ederseniz ahlaksız olursunuz, bir müeyyidesi yoktur, 
toplumla vicdani ilişkinizdir. 

Aslında başlığı da şöyle demek lazım: Etik meslek kuralları ve etik desek daha doğru 
olurdu. O zaman kendi yasamıza etik açıdan bakıp analiz edebilirdik. Bir iki başlıkta onu 
yapacağım fazla vakit almadan. Avukatlık alanına etiğin girmesi demek felsefenin hayata 
girmesi demek aslında. O değeri analiz edeceğiz avukatlık alanında. Hoş da birşey, çünkü 
önce bizim hangi değerlerin temsilcisi olduğumuzu bize gösterecek. Biz kimiz avukat 
olarak, hangi avukatız? Biz aslında modern avukatı temsil ediyoruz. Bunu niye söylüyorum? 
Modern avukat son 200-300 yılın avukat ürünü, modern toplumun değerlerinden 
besleniyor. Dolayısıyla bizim avukatlık deontolojilimizi, avukatlık meslek kurallarının 
kaynağı modern toplumun değerlerinden geliyor. Etik burada işimize yarıyor. 

İkinci olarak, modern toplum dönüşüyor. Dönüşürken modern toplumun değerleri de 
değişiyor. Böyle dışarıdan bakarsak o değer dönüşümüne tekabül eden avukatlık mesleki 
değerlerinin dönüşümünü de anlamamız sağlar etik. Ancak böyle bakarsak biz herhangi 
bir meslek kuralımızı alıp inceleyebiliriz. Hangi döneme aittir, bu modern bir değer midir, 
şu andaki postmodern ya da sanayi sonrası dönem denilen ya da yaşadığımız dönem neyse 
ona ait bir değer midir? Çünkü bu iki farklı aşamanın değerleri birbiriyle çatışır, farklıdır, şu 
anda birkaç başlıkta söyleyeceğim onları. Avukat olarak etik bir yerde daha işimize yarıyor, 
bunu görmemizi, farkına varmamızı sağlıyor. 

Bir de para kazanmak isteyen avukat olarak Haluk İnanıcı, yani müvekkilime belli bir ücret 
karşılığında hukuki yardım yapıyorum. Adalet amacımız, ama onun önünde daha samimi, 
daha düzgün bir terimle ifade etmemiz lazım. Ulvi şeyler bazı şeyleri gizler. Müvekkilimize 
yardım ediyoruz. Bu müvekkiline yardım eden avukat olarak Haluk İnanıcı’nın mesleğini ifa 
ettiği kuralları dışarıdan bakmasını sağlar etik. Ben ne yapıyorum diye kendisine soru sorar. 
Ben bu işi yaparken örneğin,  müvekkilinin parasını alıp vermemişsen “ben ne yapıyorum?” 
sorusunu sormaya yardımcı olur. Bir şeye daha yarar. Bugün oraya doğru kanalize olmalıyız. 
Sizi bazı değerlere sahip çıkma konusunda düşünce oluşumunuza yardımcı olur. Bir kaos 
tarih değişiyor, avukat modelleri değişiyor, tipleri değişiyor, değerler kayıyor, siz bir yerden 
bir şeye sahip çıkacaksınız kendinizi ifade etmek için. Kimi, neyi seçeceksiniz, ona yardımcı 
olur. 

Son bir iki cümle daha söyleyeceğim fazla vakit almamak için. Örneğin,  klasik toplumun 
değerlerinden kaynaklanan klasik avuaktlığın temel birkaç tane değeri var. Birisi bağımsızlık, 
birisi imtiyaz talep etme. Nedir modern toplum? Lonca toplumudur. Devlet loncaların 
loncasıdır, herşey imtiyaza dayanır. Kral imtiyaz verir, oranın barosu olursunuz, kral imtiyaz 
verir sadece orada avukatlık yaparsınız. İmtiyaz üstüne kurulur. Kimse size imtiyazın 
kaynağını soramaz. Gökten gelmiştir o, ilahi bir kaynaktır, ama modern toplum meşruiyet 
temeline dayanır. Klasik avukatlık modern avukatlık, lonca avukatlığının karşıtıdır. İşte bu 
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klasik avukatlık modelinin en önemli değerlerinden birisi imtiyaz talep etmemedir. Hiçbir 
serbest meslek toplumdan imtiyaz talep edemez, talebinin meşru gerekçesini göstermek 
zorundadır. 

Örneğin,  avukatlık tekel hakkı istiyorsa bunu imtiyaz olarak değil, aldığı akademik 
eğitim sonucunda kendisine verilen o imtiyaz karşılığında vatandaşa, o topluma nitelikli 
hukuki yardım hizmeti vermek için o hakkı alır, tekel hakkını alır, imtiyaz değildir. Bir 
önceki aşamada lonca avukatlık tipinde imtiyazdır. Bu basit şeyi niye söylüyorum? Mesela 
günümüzde bütün meslekler kendisine imtiyaz talep ediyor. Bizim yasamızda imtiyaz 
hükümleri var. Mesela birisi “avukatlar şunu da yapsın, vatandaş avukatsız mahkmeye 
girmesin” dediğinde bir imtiyaz talep ediyorsunuz. Meşru temelini söylemek zorundasın. 
Niye bunu istiyorsunuz? Modern toplum böyle bir toplumdur. Dolayısıyla bir imtiyaz 
konusunda, iki bağımsız konusunda. 

Bağımsızlık nedir? 1791’de modern toplum inşası belli bir aşamaya geldiği zaman, bütün 
loncaları kapattı. Peki,  ne açıldı yerine? 1820’de dernekler açıldı. İlk avukatlık örgütleri 
derneklerdir, yeni bir örgütlenme modelidir. Müvekkilinin çıkarı demeyelim, müvekkilin 
neyse genel anlamda menfaatleri avukatları çıkarları etrafında bir araya getiren meslek 
örgütlenmesi 1820’de ortaya çıkmış. Artık devletin dışında bağımsız bir örgüt olarak 
çıkmış. Avukatlık loncası devletin bir parçasıdır. Devlet de loncaların loncasıdır, ama yeni 
avukatlık teşekkülü modern toplumun içinde doğmuş bağımsız bir kurumdur ve onun için 
baroların bağımsızlığı çok önemlidir. Avukat lonca içinde lonca aracılığıyla imtiyazlara 
dayalı iş alan avukat yerine, artık müvekkiliyle toplum içinde bağımsız karşı karşıya gelen, 
ona meslek örgütü dışında hiçbir başka dışarıdan bir müdahale olmaksızın avukatlık 
faaliyetini serbestçe yapma imkânı veren yeni bir modeldir bağımsız avukatlık modeli. 
Bağımsızlık bu nedenle çok önemli. Bu çerçevede başkaları da var, ama sadece ikisi çok 
önemli olduğu için söyledim. 

Siz avukatlık Yasasına bakacaksınız, ne anlayacağız buradan arkadaşlar, bu kimin avukatlık 
yasası, neyi temsil ediyor, hangi değerleri temsil ediyor, biz o değerleri nasıl anlayacağız, 
nasıl eleştireceğiz, kendimizi nereye koyacağız? İşte burada etik bize çok büyük yardımı 
dokunacak bir disiplin, bir düşünce tarzı. Eğer tekrar vakit verilirse, zaman kalırsa Avukatlık 
Yasasına bu çerçevede bakıp 6-7 tane çok önemli modern toplumu referans alarak onun 
değerlerini ihlal eden yasadaki çok önemli 5-6 tane problemi de aktarmak istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Kavramsal çerçevede çeşitli şeyler söylenebilir. Sayın 
avukatımızın beyanları doğru. Ahlakla kişisel bir bağ kurma anlamında her ilişkide kişisel 
bazda ahlaklı olmaya ve ahlakla muhatap olmaya çalışıyoruz, ahlaksız bir insanla muhatap 
olmamaya çalışıyoruz, hepimiz için bu böyle. Yargılamada da bu böyle, yani mahkeme 
başkanı olarak ya da mahkemenin bir aracı olarak diyelim karşımızda dürüst avukatlar 
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görmek istiyoruz, ahlaklı avukatları görmek istiyoruz. Biz de öyle olmak istiyoruz, ki öyle 
olmadığınız zaman orada olmamanız lazım. Fakat bu bir masumiyeti de gerektiriyor, yani 
etik ilişki bir saflık, bir masumiyet ilişkisi de gerektiriyor. Fakat siz yükümlendiğiniz görevi 
yaparken bu masumiyetin dışına çıkabilirsiniz. Bir yargıç bu masumiyetin dışına çıkıyorsa 
görev suçu işliyordur, ama avukat taraf olarak müvekkilinin çıkarını savunurken acaba 
nerede duruyor? Etikle yüzleştiği yer burası belki avukatların ya da hukukun ya da kamu 
düzeninin etik ilişkiden nemalanması gereken yer de burası. Ancak bu ilişkinin sonuçları 
bu gerçeklik bize etik ilişkide avukatın nerede olduğunu, işleyişin ve ortaya çıkan hükmün 
gerçekten adil olup olmadığını söyleyebilir. 

Sorunsallara eğildiğimiz zaman, gerçeklik sınaması yaptığımız zaman avukatın ne 
yaptığını, mahkemelerin de bu yapılana ne tür bir karşılık verdiğini ve ortaya çıkan 
sonucun ne olduğunu görebilmemiz lazım. Bence burada belirleyici unsurlardan bir tanesi 
kişisel çıkarlar, yani müvekkilin çıkarıyla ve o çıkarla birleşen avukatın kişisel çıkarıyla ve 
o paylaşımın içinde kamu hizmeti ya da kamu çıkarının nerede durduğu ve bu çatışmanın 
-ki bu olası bir çatışma aslında- üzerinde de kuruluyor hukuk. Çünkü burada mahkemenin 
durumu postüla bir durum belki. Onu içereklendiren de belki avukat beyin dediği gibi 
hâkimin avukatların çatışmasının seyircisi olması. Biz orada bir seyirci konumundayız, ama 
bu seyircilik düz bir seyircilik değil, bilgilenmiş bir seyircilik ve bir süzgeç görevi görmek. 
Dolayısıyla hakkı algılarken avukatların yaptığı savunmalar, biz orada bir seçilik içinde 
mutlaka oluyoruz, ama orada nitelik arıyoruz aslında. Bu niteliği de aslında bir ahlakilikle, 
bir etik ilişkiyle de sınıyoruz, kendi içimizde bu samimiyeti de arıyoruz. Bunlar çok çok 
insani şeyler aslında. Yargılama denilen şey çok çok abartılı şeyler değil, çok çok insani ve 
çok çok hepimize ait şeyler, farklı şeyler değil. 

Müvekkilinin herhangi bir çıkarının da oranın içinde olup olmamasıdır yargılamanın 
sonucu. Orada bir netlik oluşturuyoruz, birini kabul ediyoruz, kimseyi memnun etmeniz 
mümkün değil. Biri reddediliyor, biri de kabul ediliyor. Burada avukatlar karşı karşıya 
geldikleri zaman kesinlikle bir çıkar çatışmasının içinde oluyorlar. Bu çıkar çatışmasında etik 
onları nasıl oluşturuyor, ne yapıyorlar, nasıl yönelimler izliyorlar? Bence kavramsallıktan 
ziyade gerçeklik üzerinde fazlaca durmamız gerekiyor. Tabii avukatlık ticari bir iş değil, 
belki şirketleşmeye gitme eğilimleri de var. Kamu hizmeti, kamu yararına ilişkin bir 
hizmet, sonuçta bir kamu düzenine de hizmet ediyor bu. Dolayısıyla bunun oluşumunda 
avukatların etikle ilişkileri nasıl olabilir? Bu hizmetin ayrışmasında ya da adalete yardımcı 
olma, o süzgeç adalete ulaşmak için var. Ama bu adalete ulaşmak çoğu zaman kolay değil, 
hepimiz biliyoruz bunu. Biz de bazen benimsemediğimiz kararlar veriyoruz. İtirazlarla 
da karşılaşıyoruz, ama inanın şahsım adıma söyleyebilirim, çok yolları denemişimdir. Bir 
çözüm arıyoruz. 

Mahkeme bir fikir işçisidir aslında. Biz fikir işçiliği yapıyoruz ve ürettiğimiz çözüm en iyi 
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çözümse ona ikna olmuş oluyoruz. O başka bir gözden başka bir şey olabilir, ama o bizim 
çözümümüz oluyor. Nasıl oluyor? Avukatların sunduğu, tarafların mağduriyetlerini ya da 
haklı sundukları bir yerde gerçekleşen bir çözüm oluyor. Onu birebir belki yaşamak lazım. 
Adaleti görmek için mağduriyetin içine girmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. içine 
girdiğiniz zaman ne olduğunu çok iyi görebliyorsunuz ve orada doğrudan yana, yani adil 
olandan yana taraf tutmanız da çok kolay oluyor. Biz de bir tarafız aslında, bunun tarafıyız. 
Dolayısıyla bu ilişkinin bir etik çerçeve içinde olması lazım. Etik çerçevenin de avukatların 
önümüze getirdiği savunmanın içinde ya da iddianın içinde görülmesi lazım. Bizi en çok 
ilgilendiren ya da bazı avukatlara saygı duyup bazı avukatlara çok da önem vermememizin 
altında yatan da bu, o içeriği görebilmek ve bu ilişkide bir samimiyet görebilmek. Bu insani 
oluyor, ama sizler de onu çok arıyorsunuz, avukatlar da bunu arıyor. Dolayısıyla yargılama 
gerçekleşiminin ya da adalete ulaşmanın temelinin aslında bir etik ilişki olduğu ve o etik 
ilişkinin içinde de ahlaki bir arayışın olduğunu görüyoruz. Bunu bozan nedir ve niye bozar? 
Bunun üzerinde durmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Av. HALUK İNANICI- Demin dediğim çerçevede avukatlığın kendi değerleri var 
aslında. Birisi taraf olmama, birisi de Strasbourg kararlarına yeni  giren etkin savunma ya da 
hak arama hizmeti verme. Bozulmanın nedenleri ayrı, ama buna ilişkin modern avukatın 
değerleri var, mevcut. 

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Bence gerçeklik üzerinde konuşmamız lazım. Formel bir 
düzeyde değil de, informal düzeyde; kısacası bu. Ne oluyor, ne yapılıyor? Ben de   bunu 
bilmek istiyorum. Tabii ki avukatları biz de kategorize... Bu insani bir şey. Mahkeme olarak 
ben öyle yapmıyorum. Kendi kişisel görüşüm olabilir, bazılarına saygı da duyarız. Ben çok 
karşılaşmadım. Avukatlar hakkında olumsuz konuşmak istemiyorum, ama işini iyi yapan 
avukat var, yapmayan var. Başka şekilde bizzat avukat meslektaşlardan duyduğum şeyler 
de var. Biz de kontrol altında tutuyoruz, işin gerçeği bu. Bir güvensizlik var, herkes bunu 
görebilir. Bunu yaratanlar da herkes değil tabii ki, hatta geneli de olmayabilir, belli bir saygı 
çerçevesinde yürüyebilir. 

Benim gözlemlediğim en temel şey, avukatların birbiri hakkında olan etiğe aykırı 
durumları, yani avukatlar birbiri hakkında, hatta yüzde 80 diyebilirim. Bu şeye gelmeden 
önce konuşmalar da yaptım avukat arkadaşlarla, birçok şey de araştırdım. Avukatlar 
arasında bu etik ilişkinin büyük oranda ihlal edildiğine dair kanıdan öte sonuçlar var. Hatta 
ad vermeyerek, ama kim olduğunu da belirterek söylüyorlar. Somutlaştırıyorlar, çünkü 
somutlaştırma gereğini duyuyorlar. Kendini yüzde 20’lik gruba katanlar bile hem bundan 
onur duyuyorlar, hem de böyle bir ilişkinin asıl olması gereken bir ilişki olduğunu adeta 
itiraf ediyorlar. Bunun istatistiği yapılmamış. 

  Gerçi sizin katıldığınız Antalya’da bir toplantı vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Orada 
Zafer Cirhinlioğlu’ydu sanırım. O bir istatistik araştırması yapmıştı herhalde. Yüzde 75’ler 
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civarındaydı, etik ilişkiye uymama konusunda yüzde 75’lik bir oran çıkmıştı.  Yargı etiği 
çok eksik bir alan, ama bu gerçeklik araştırmasını yaparken konformizm buna ne kadar yol 
açıyordur? Konformizm Türkiye’nin büyük bir sorunu diye düşünüyorum, yargıçlar için 
de bu böyle, savcılar için de böyle. 

Prof. Dr. HARUN TEPE- Konuşmayı bitirememek hocaların hastalığı zannediyordum, 
ama yalnız değilmişiz. Hakikaten güzel konuşuyorsunuz, dinliyor herkes, ama daha fazla 
kişi konuşsun ki  tartışabilelim. Buyurun hanginiz isterseniz. 

DAHAM KELEŞ (Ankara Barosu)- Sayın eşbaşkanlar ve değerli katılımcılar; ben 
çalıştay konusu olan avukatlık meslek etiğinin gerek ülkemiz gerekse yabancı mevzuattaki 
düzenlemelerden bazı örnekler vereceğim. Buna geçmeden önce çok kısa bir giriş yapmak 
isterim.

Yasa kurallarına uymamanın yaptırıma bağlanması kaidesi yanında  örf ve adet ve ahlak 
kurallarına aykırı bazı davranışlar içinde ayıplama, kınama ve benzeri hususların gündeme 
gelindiği bilinmektedir. Mesleklerin saygınlığını sağlayan kurallar arasında etik kurallar o 
meslek için vazgeçilmez ölçüde ve önemli kurallardır. Etik kurallar sadece avukatlık mesleği 
için değil, başka meslekler için de varolan olgudur. Örneğin,  yargının avukatlarla birlikte 
diğer iki kurucu unsuru olan yargıç ve savcılarla ilgili 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun 68. maddesinin a ve c bentlerinde kusurlu veya uygunsuz hareketle ilişkileriyle 
mesleğin şeref ve nüfusunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek, hatır ve gönüle bakarak 
veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak eylemde bulunan hâkim 
ve savcılar hakkında yer değiştirme cezası verileceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Buradan geçerek çalıştay konusu olan avukatlık meslek etiğiyle ilgili ülkemizdeki 
mevzuata bir göz atmak istiyorum. Bu hususta Avukatlık Yasasında reklam yasağı 
yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliğinin 1971 tarihli dördüncü genel kurulunda kabul 
edilmiş meslek kurallarında geniş bir şekilde yer aldığını görmekteyiz. Avukatlık Yasasının 
1. maddesi, avukatlığın kamu hizmeti ve serbest bir meslek olduğunu tarif eder, hemen 
akabinde 5. maddenin e bendi avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları 
çevresinde bilinmiş olmayı avukatlığa kabulde engel sebepler arasında saymıştır. Bu 
Avukatlık Yasasının etik kurallara ne kadar önem verdiğinin çok bariz bir göstergesidir. Aynı 
yasanın 34. maddesi, avukatların yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir 
şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği 
saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek 
kurallarına uymakla hükümlüdürler düzenlemesini getirmiştir. 

Meslek kurallarının 3, 4, 7, 8, 11 ve 12. maddesi, madde içeriklerini okumayacağım, 
çünkü konuşmacıların önemli bir bölümünün hukukçu oludğunu biliyorum, fakat 
bütün bunlarda avukatlık meslek etiğiyle ilgili düzenlemeler yer almıştır. Keza Türkiye 
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Barolar Birliği reklam yasağı yönetmeliğinin 1, 4, 8 ve 9. maddelerinde yine etik kurallar 
düzenleme konusu olmuştur. Bu maddeleri de tek tek okumak yerine anılan maddelerin 
avukatlık mesleğinin saygı ve güvene yaraşır biçimde icrasının haksız rekabetin önlenmesi 
ve benzeri konularda düzenlemeler içerdiğini belirteceğiz. Bu yasal ve yönetmelikle 
düzenlenen hususlardan sonra çok eskiye, bizim belki avukatlık tarihinde 1940 yılı eski 
sayılabilecek bir tarihtir, İstanbul Barosunun eski umumi katibi, yani bugünkü deyimiyle 
baro genel sekreteri Av. Ali Haydar Özkent’in 1940 yılında yayınladığı Avukatın Kitabı 
isimli eserinden küçük bir alıntı alacağım. Meslekin Vakar ve Haysiyeti başlıklı bölümde 
şöyle yazıyor 1960 yılında vefat etmiş meslek üstadımız: “Avukat başkalarının hareketleri 
hakkında hüküm yürütme, fikir vermeye memur bir adamdır. Onun birinci vasfı amme hizmeti 
olan yardımını yapmaktır. Şu halde bu vasfı bozacak olan hal ve hareketlerden sakınmak vakarlı 
ve haysiyetli olmak mecburiyetindedir.” 

Dışarıya baktığımızda ülkemiz dışında avukatlık meslek etiğiyle ilgili kurallara kısaca 
göz atmak istiyorum. Havana kurallarının başlangıç bölümünde, avukatların meslek 
örgütleri, mesleki standartların ve meslek ahlakının yüceltilmesinde hayati bir role sahiptir 
düzenlemesini getirmiştir. Paris Barosunun 2000 tarihli iç tüzüğünün birinci bölümünde, 
“avukatın mesleğini saygınlık, vicdan, bağımsızlık, doğruluk, insanlıkla icra etmesi ve bunu 
yaparken şeref, dürüstlük, çıkar gütmeme, meslektaşlık anlayışı, titizlik, ılımlılık, nezaket 
ilkelerine uyması gerekmektedir” düzenlemesi konulmuş ve akabindeki 1-4 maddesinde 
bu ilkelerden, kural ve görevlerden yalnız birine bile uymamayı disiplin suçu oluşturur 
biçimde tanımlamıştır. Macaristan Avukatlık Yasasının 3. maddesinde, “avukat en iyi 
bilgi donanımıyla dürüst bir şekilde ve kanunlar çerçevesinde mesleğini icra etmek, mesleğin 
icrası sırasında her zaman avukatlık mesleğine yakışır şekilde hareket etmek zorundadır” diye 
başlayan düzenlemenin hemen akabinde, meslek dışındaki faaliyetleri nedeniyle baronun 
itibarına zarar vermeyi bile disiplin suçu sayan bir düzenlemeye yer vermiştir. 

Açıkça bilinmekte, gerek günümüzde ve 50 yıl öncesinde ülkemizde ve gerekse birkaç 
düzenlemesini irdelediğimiz yabancı mevzuatta avukatlık meslek etiği konusuna çok önem 
verildiği, aksine davranışların cezalandırma gerekçesi yapıldığı anlaşılmaktadır. Benim 
bundan sonraki aşamada, eğer zamanım olursa üyesi bulunduğum Türkiye Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu üyesi olarak kurulumuzdan çıkan ve meslek etiğiyle ilgili örnek sayılacak 
bazı kararlardan da örnek vereceğim. Teşekkür ediyorum. 

Av. CEVAT BALTA (Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanı)- Sadece bu toplantı 
veya tartışma vesilesiyle değil, öteden beri hep etik kavramı bana biraz uzak, biraz modern, 
biraz çizilmiş, mimari, ruhsuz gelmiştir. O nedenle ahlakı tercih etmenin daha doğru 
olacağını düşünüyorum. Ahlak kavramının çağrışımlarının daha zengin, daha derin, daha 
ruhlu, daha insana dönük ve insancıl olduğunu düşünüyorum. Hâkim bey “dürüst ve ahlaklı 
avukatlar görmek istiyoruz” dedi. Bir hukukçu veya meslektaşın ahlaki anlamda çok kötü 
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olan bir meslektaşımızın, Örneğin,  etik olarak çok iyi avukat olarak görebilirsiniz, yani 
reklam yasağı asla yapmaz, çok güzel konuşur, objektif konuşur, meslektaşıyla ilişkileri 
çok nazikhanedir vesaire, ama derinde görmediğiniz birtakım tutum ve davranışları 
değerlendirdiğiniz asıl zemin ahlak zemini zayıf olabilir. 

Dağhan Bey de bahsetti, Avrupa Konseyi Avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlükler 
hakkında 9 numaralı tavsiye kararında, gerekse Havana kurallarında şeref ve ahlaka 
vurgu yapılıyor, etik kurallar, meslek kurallarına vurgu yok. Ahlaklı avukatlar, mesleğe 
kabulün temeli olan ahlaki değerlere sahip olmak gibi kavramlara vurgu yapılıyor. O 
nedenle tartışmayı daha zenginleştirmesi ve derinleştirmesi bakımından sadece kavramı 
tartışıyor gibi görünebiliriz, ama aslında meselenin özünü tartışıyoruz. Bu nedenle ahlak 
kavramının, meslek ahlakı kavramını tercih etmenin getireceği çağrışımlar, göstereceği 
yollar bakımından daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu 
kadar. 

Av. MUSA TOPRAK (Ankara Barosu Etik Kurulu Başkanı)- Öncelikle konuşmamın 
sonlarına doğru seviyemizi birazcık düşürmek istiyorum hocalarım da, katılımcılar da izin 
verirse, yani felsefi boyutuyla kavramları tanımlayarak işe başlamak istersek zaten burada 
bize ayrılan sürede bunu yapamayacağımız muhakkak. O yüzden de ahlak-etik tartışmasının 
üstünden atlayıp, hâkim beyin söylediği gibi gerçeklere gelebilmek için oradaki sadece şeyi 
söylemek istiyorum, yani çağrışımlar bizim çağrışımlarımız diye düşündüğümüz, mesela 
etik bakımdan çok iyi olan, ama ahlaksız bir avukat dediğimiz zaman burada benim aklıma 
hemen homoseksüel avukat geldi. Ahlaksızlık diyorsak o tanımları zemin farklılıklarının 
etikte olmamasının, sadece ona değinmek istiyorum. Değeri insana göre belirlediğimizde 
sapmamak için kendi duracağımız yeri göstermesi bakımından önemli olduğunu 
düşünüyorum. Tabi özellikle hocalarımızın önünde kavram tartışmasına girmek de doğru 
değil. O yüzden ben sayın Mustafa Beyin söylediklerinden alıp daha güncel tartışmalara 
getirmek istiyorum, bizim için daha yararlı olacağını düşünüyorum. 

Hâkim Beyin söylediklerine katılıyorum, ama bir nokta bence eksik kaldı. Avukat 
mahkemenin de saygınlığını koruyor. Dışarıda kişisel deneyimlerimiz karşımıza bir 
müvekkil adayı oturduğu zaman bir noktadan sonra “bu işin başka bir olur yolu yok mu?” 
diye soruyor. Buna verilen cevap bazen ikna da olmuyor. Hatta daha ileri örneklerde dava 
değerinin tamamının bir hâkime rüşvet olarak teklif edilmeyeceği değerde, yani 1 500 
liralık, 2 000 liralık işlerde hâkime rüşvet verildiğinden bahsediyor ve emin müvekkil. Ne 
yaparsanız yapın ikna olmuyor, davayı kazanmak dışında onu ikna edecek hiçbir şey yok, 
kazandığınız zaman bile nasıl olduğunu anlayamıyor. Tabii burada birinci boyut, toplumda 
bu algı nasıl oluşmuş, yani adalete güven neden yok? Bunun üstünden atlamak zorundayız, 
çünkü içinden çıkamayız, ama böyle bir gerçek var. 

Şunu yapan da var: Sadece avukatlar değil, benim üst kat komşum Yargıtay Başkanının 
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şoförünün teyzesinin oğluna “sen gel de biz şöyle şöyle yapalım” diye -bu söylediğim gerçek 
bir olay- söylenen rakam akla ziyan bir rakam. Ona verilecek de Yargıtayda bir hâkime 
iletilecek. Böyle şeylere gülüyoruz, ama dışarıdaki algı bakımından ve bunları kullananlar 
bakımından geçerli. insanlar “ben senin işini yaparım, ben sadece Yargıtayda iş yapan 
avukatım” diye çalışanlar. Şeyden sonra kesin olarak Yargıtayda bozulacak bir iş, hele bu 
tebliğnamelerden önce oradan haberbar olup da “ben senin işini yaptırıyorum” diye hâkim 
adına para alıp o işi kendi oluruna bırakan, ondan sonra iade eden. Tabii bu örnekleri 
meslektaşlar daha da zenginleştirirler. 

Buradan gelmek istediğim şey, özellikle o saygınlığı, yani adaletin sac ayağının bir tanesi 
kırıldığında tek başına avukatlar mükemmel de olsa aynı o algı değişmeyecek toplumda, 
fakat herhangi bir şekilde az önce söylediğim, benim yaşadığım örnekler, eminim ki 
oradaki hâkimlerin her biri mesleklerinde gayet başarılı ve kesinlikle de bir parasal ilişki 
içinde olmayan insanlardır. O dava süreçlerinde herhangi bir şeyin olmadığı rahatlıkla 
istenir. Benim hiç başıma gelmedi, ama o eksikliği gene de gidermiyor tabii ki. 

Burada ne yapılabilir meselesi geldiğinde birazcık pragmatist yaklaşıp izin verirseniz 
iki dakika kadar Ankara Barosu etik kurulunu anlatmak istiyorum. Böylece biraz kurulun 
nereye gitmesi konusunda da sayın meslektaşlarımdan tavsiyeler alabiliriz. Dinleyicilerimiz 
de birazcık az, ama... 

Av. CEVAT BALTA- Meslektaşım “ahlaksız avukat deyince aklıma homoseküel avukat 
geliyor” dedi. Tabii buna katılmak mümkün değil, biraz da ilk aklına gelen şeye de 
üzüldüm. Meslek ahlakından bahsedelim derken etik değerlere, etik kurallara, reklam 
yapmaz, objektif konuşur, saygılıdır falan, ama çantasını dolu getirebilir. Yaşanmış bir olay, 
bir dakikanızı alayım. Belki siz biliyorsunuzdur, konuşmamı sonlandırmak bakımından 
anlatmak durumundayım. 

Bir yargıcın başından geçen olay :  Adliyeden çıkarkan bir vatandaş yakasına yapşıyor, “var 
mı öyle?” diyor. Ondan önce şunu söylemem lazım: Meslektaşımız odasına giriyor, çantasını 
bırakıyor “hâkim bey, hemen kalemde bir şey yapıp geleceğim” diyor. Bu benim arkadaşımın 
başından geçen bir olay. “Kâzım bey çanta dolu mu boş mu?” diyor hâkim bey. “Anlamadım 
hâkim bey” diyor. “Sen kalemde işini hallet, söyleyeceğim” diyor. Arkadaş gidiyor, kalemde 
işini halledip geliyor, “hayırdır hâkim bey, ne diyorsunuz?” diyor. “Yıllar önce başımdan birşey 
geçti” diyor. Başından geçen olay şu: Bir avukat aynı şekilde odasına gelmiş, birşeyler sormuş, 
“hâkim bey, kalemde bir şey yapacağım, aklıma birşey geldi, çantam iki dakika dursun” demiş, 
gitmiş ve biraz sonra gelmiş. Akşam adliyeden çıkarken vatandaşın birisi gelmiş “ne o hâkim 
bey, var mı öyle paraları alıp davayı reddetmek?” demiş. “Ne diyorsun sen” demiş. “Gözümle 
gördüm avukatım getirdi çantayla paranı odaya koydu, çıktı, sonra da davayı reddettin” demiş 
ve yakasına yapışmış, şikâyet etmiş falan. Bu meslektaşımız konuştuğumuz etik değerlere 
uyabilir, reklam yapmaz vesaire. 
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 Meslek ahlakına sahip bir meslektaş zaten reklam yapmama gibi bir düşünceye sahiptir. 
Zaten müvekkiliyle özdeşleşip kendisini davanın bir tarafı gibi görüp objektiflikten 
uzaklaşmaz. Meslek ahlakı zemini demek isterken bunu kastetmiştim yoksa kişisel dünyası 
itibariyle kesimden kesime değişen dar genel ahlaki şeyleri kastetmedim. 

İBRAHİM AKIN- Ahlakla etik arasındaki ilişkiyi tartışma konusu oldu. Şöyle bir örnek 
vereyim size. Açmak için söyledim, tam zamanı, denk geldi. Medeni Kanun çıkmadan önce 
İzmir’de bir olay olmuş. Bir fabrika sahibi zengin bir adam -çocukları da Fransa’daymış- 
ölmüş. Öldükten sonra çocukları gelmiş. Çocuklar cenazeyi kaldırırken  mahkemeden 
yazı gelmiş. Bir  kadın “babanız ölmeden iki gün önce ben evlendim onunla. İmam şahit, iki 
tane de şahidi var, mirasımı istiyorum” demiş. Dava dilekçesini almışlar avukata gitmişler 
çocuklar, Avukat bakmış demiş ki “bunlar nikahlanmışlar, imam burada, şahitler de burada. 
Yapılacak ne var?” Yapılacak birşey yok, çünkü bir kayda tabi değil. Oradan öbür avukata 
gitmişler, o da demiş ki “yapılacak bir şey yok.” Üçüncü avukata gitmişler, o da demiş ki 
“vallahi babanız ölmeden bunu boşadığını ispatlayabilirseniz davayı kazanırsınız.” O nasıl? 
“İki şahit bulursunuz, ‘babam boşadı bunu’ dersiniz, o zaman mahkemeye gitmeye gerek yok ” 
demiş. Avukatlık etiği burada şu: Avukat ahlaksızlık yaptı, akıl verdi. Bu doğru mu yanlış 
mı? Eğer ahlaka bakarsanız yalan söyledi, sahtekârlık yaptı, ama etiğe bakarsanız başka 
yapılacak birşey de yok. Etikle ahlakın arasındaki fark bu. Buna tartışmada dikkat etmemiz 
lazım. Teşekkür ederim.

Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Çok kısa birşey söyleyeyim. Arkadaşlar, biz Harun 
Beyle etik-ahlak arasındaki kavramsal ayrımı burada yapmamaya karar verdik, ama siz bizi 
çok kışkırtıyorsunuz. Buna rağmen de yapmayacağız, Şimdi biraz  bayanlara söz verelim 
onlar konuşsun. 

Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI- Benim burada vurgulamaya çalıştığım şey bir defa 
mesleğin insani boyutu, ikincisi ise bütün bu somut örneklere realite dediniz, haklısınız. 
Bütün bu örneklere baktığımızda yapılan davranışları, yani etiğe aykırı olarak algıladığımız 
davranışların hepsinin ahlakilik sorunu olduğunu görüyoruz. Somut gerçekliklerle 
hep ahlakilikle karşı karşıyayız. Bir de sizin verdiğiniz o örnek, ben de aynı fikirdeyim. 
Homoseksüelite ya da başka bir şeyin ahlaka aykırılığıyla, etiğe aykırılığı arasında hiçbir 
fark yoktur. Çünkü ahlak da etik kadar objektif olabiliyor. Evrensel ahlak ilkelerinden söz 
ediyoruz, sosyal ahlaktan söz ediyoruz. Ahlak bireysel bir şeydir, evet doğru, her bireyin 
bir ahlakı da vardır, ahlak bu anlamda çok niteliklidir, kabul, ama aynı zamanda evrensel 
ahlak ilkeleri vardır; dürüstlük, doğruluk, yalan söylememek ve benzeri. Benim kastım bu 
anlamda ahlakilik kavramını kullanmak, etiğin yerine geçecek ya da etikle karşılaştırılacak 
bir kavram değil, etiğin içinde olan bir kavram zaten. 

Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN -  Ahlak toplumla birlikte yaşamakla ilgili bir kavramdır, 
Toplum tekleri olarak bireyleri ilgilendirir.  Etik ise  insan tekleri olarak kişileri ilgilendirir.  
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Av. AYŞEGÜL YAVANOĞLU (Hazine Avukatı-Ankara Barosu Etik Kurulu Üyesi)- 
Size sonsuz söz hakkı, çünkü benim muhakkak sormak istediğim hususların cevabı sizde. 
Tartışmaları dinledim, son derece aydınlandım, ancak konunun başına dönmek isterim. 
“Avukatın amacı nedir?”e dönmek istiyorum avukatlık meslek etiğini tartışmak için. 

Avukatlık yasamızın 2. maddesinin sondan bir önceki fıkrası, “avukat bu amaçla hukuki 
bilgi ve tecrübelerine, adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder” diyor. Yukarıda 
uzun olarak anlatıyor, ben vakit almak istemedim. Burada avukatlık mesleğinin amacının 
ne olduğunu saptayabilirsek, tekrar kavrama dönmek zorundayız, etik daha önem 
kazanacak gibi düşünüyorum. çünkü avukatlık meslek etiğini avukatlık mesleğinin amacı 
doğrultusunda düzenlenen ilkeler topluluğu olarak alıyorum. Kişiler arası ilişkilerde veya 
yargıyla olan ilişkilerde veyahut da meslektaşlarla olan ilişkilerde hep belli standartları 
saptamak üzere oluşturulmuş ilkeler topluluğu olarak düşünüyorum. Avukatlık hepimizin 
de bildiği gibi herşeyden önce bir onur ve güven mesleği. Güvenin olmadığı yerde avukatlık 
yapmaya imkân yok. 

Biraz önce dinlediğim örnekler gerek kendi uzun meslek yaşantımda, gerekse mensup 
olduğum aile dolayısıyla hâkim, yargıç, çeşitli kademedeki kişilerin hayatlarını zaman 
zaman rastladığı örnekler, ancak bunlar çok ciddi ölçütler değil bence. Eğer mesleği yapan 
avukat kişiye, müvekkiline “benim müvekkilim devlet, hizmet ederken aynı zamanda 
doğru hukuk yapmayı ve adaleti bulabilmeyi, adaletin sağlanmasında önemli bir unsur 
olabilmeyi göze alarak veyahut da bunu ideal edinerek yola çıkarsa sanıyorum hiçbir etik 
sorun kalmayacak. Ama tabii ki gene etik ilkelere ihtiyaç duyulduğunu, çünkü belli mesleği 
yapan kişilerin uymaları gereken belli kuralların bulunması gerektiğine inanıyorum. Onun 
için de ahlaktan farklı görüyorum, meslek etiği olması gerektiğini, etik ilkeler olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Bu arada İstanbul Barosundan meslektaşım baroların bağımsızlığına değinmişti. Bence 
baroların bağımsızlığı çok gerekli ve doğru, ancak avukatın bağımsızlığı çok daha önemli bir 
kavram. Çünkü avukatın bağımsızlığı bence pek çok şeyden arınmış olmasını gerektiriyor; 
öncelikle duygularından arınmış olmayı gerektiriyor, dünya görüşünden arınmış olmayı 
gerektiriyor ve dıştan gelecek tüm baskılardan arınmış olmayı gerektiriyor. Ben kendi 
adıma 35 yıldır bu mesleği icra ederken buna yaklaşmaya çalıştım, yapamadım noktalar 
belki olmuştur, ama benim anladığım etik ilkelerin tartışılması gereken nokta, avukatlık 
mesleğinin amacı nedir, avukat ne yapar, ne yapmalıdır? Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. HARUN TEPE- Doğru bir yerdeyiz bence, doğru bir yere geldik. Biz etikçiler 
olarak tartışılması gereken yerin burası olduğunu da düşünüyoruz, ama somut sorunları da 
unutmamak lazım, yani onları konuşsak daha iyi.  Biz niçin bu etik ahlak ayrımı üzerinde 
konuşmak istemiyoruz? Çünkü oldukça derin ve karışık bir konu. Bu konuda literatürü iyi 
biliyorum. Almanca’da da aynı tartışmalar var. İşin içinden çıkamayız. Ben bizim senatoda 
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üniversite bir etik kod çıkarıyordu, beni çağırdılar, orada şöyle anlattım, çok açık anlaşıldı. 
Her ahlaksız görünen şey etik olarak sorunlu değildir. Mesela bir örnek vereyim. Bir kız 
öğrencimizle bir erkek öğrencimizin bir arada yaşaması etik olarak bir sorun değildir. Etikçi 
olarak ben burada hiçbir sorun görmem, ama bu Türkiye’de ahlaksızlıktır. Örneği daha 
radikalleştireyim. İki tane yetişkin insan biraraya gelmişler, çocuk dünyaya getirmişler. 
Burada ahlaksal olarak bizim toplum ahlakı açısından diyorum, çünkü görelidir bu. Fransıza 
göre hiçbir sorun yoktur, Alman’a göre bir sorun yoktur, ama bizim ahlakımız açısından bu 
feci ahlaksız bir durumdur; çocuğa ne ad verildiğini biliyorsunuz. Ama etik olarak bana 
sorarsanız aklı başında iki insanın bir araya gelerek verdikleri bir karardır, etik hiçbir sorun 
yoktur. Tabii bu etiğin bir kullanımıdır, ama disiplin kurulu başkanımıza katılıyorum. 

Meslek etiği söz konusu olduğunda burada meslek etiktir diyebilirsiniz, ahlak da 
diyebilirsiniz, bu anlamda hiçbir şey değişmez. Onun için kullanıldığı yerlere göre bu 
terimleri birbirinin yerine koyabiliriz, ama bazen müthiş ayırmamız gerekebilir. Ahlak 
dediğimiz şey göreli olan şeydir, yani belli yerde doğru sayılır, bugün doğrudur, yarın 
bakarsınız değişmiştir. İş bundan çok daha derindir, yani daha çok konuşmayı gerektirir 
ve hakikaten çıkamayız. O nedenle buraya dalmak istemedik. Literatürü okumak lazım. 
Kuçuradi’nin Uludağ konuşmaları metninde ahlak kavramları üzerinde bir yazısı vardır. 
Onu hepinize önerebilirim, çerçeve çizen bir konuşmadır. Onun dışında başta da 
söylediğim gibi özür diliyorum bu kadar hoş bir tartışma olabileceğini düşünememiştim, 
ayrılmak zorundayız. İsmail Bey devam edecek. Kusuruma bakmayın tekrar. 

Doç. Dr.  İSMAİL DEMİRDÖVEN- Harun Beyin kısaca yaptığı bu açıklamaya ben 
de   katılıyorum. Bir arkadaşımız şunu söylemişti: “etik bakımdan iyi, ama ahlaksız.”  Bunun 
ne demek olduğu üzerinde de konuşabiliriz. Kavramlarla ilgili bu kadar yeter, çünkü ahlak 
dediğimiz şeyin bir toplumsal yanı var herşeyden önce ve değer yargılarını içeriyor. Etik 
felsefenin bir dalı ve felsefede ciddi görüşler ve kimilerinin felsefi bilgi dediği -bence de 
öyle- görüşler var. Bir kişinin etik davranmasıyla ahlak normlarına göre davranması farklı 
şeyler. O anlamda bir bilgiye göre davranması, yani en azından felsefenin etik alanını bilen, 
bunu düşünmüş, bunu olabildiğince içselleştirmiş bir kişinin davranışları olabilir. Öbür 
tarafta tabii ahlak değer yargılarına göre de eyleyebilir. Biraz önce konuşmamın başında 
söylediğim şey :  Adalet nasıl biçimleniyor?  Musa Bey söyledi. Adalet fikri günümüzde 
piyasa ilişkileri düzeni içinde yaşanan toplumsal ilişkiler düzenine göre anlaşılıyor ve 
biçimleniyor. Bunu örnekle de vurguladı, dolayısıyla bu çerçevenin içinde iyi bir noktaya 
temas etti diye düşünüyorum. Buyurun. 

Av. CEVAT BALTA- Hocam, takdir sizin tabii. Benim için de ufuk açıcı oldu Harun 
Hocanın biraz önceki açıklamaları, ama biraz önce bahsettiğim iki uluslararası metinde 
neden ahlak ve şeref vurgusu yapılıyor, hatta bir tanesinde mesleğe kabulün ön şartı olan 
yüksek standartlı eğitim ve ahlaklı olma vurgusu yapılıyor. Biraz da oralardan hareketle 
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demiştim, ama o vurgunun sebebini size sorabilir miyim? 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Bazı değerler var, bunlara insan değerleri diyoruz. 
Bunlar, adalet fikri nasıl değişmiyor dediysem, bunu gibi, değişen şeyler değil. Dürüstlük, 
şeref, zaman içinde anlaşılış biçimleri tabii ki değişiyor, büyük ölçüde de toplumsal 
ilişkiler düzeninden etkilenerek değişiyor. Şeref ya da namus ya da özveri hep bir değer 
olarak var, ama bu değerlerin bilgisi nedir ya da şeref nedir, dürüstlük nedir ya da özveri 
nedir diye sorduğunuz zaman iş o zaman felsefi etiğe gelip dayanıyor. Çünkü kavramın 
bilgisini soruyoruz. Felsefede bu kavramlara verilmiş cevaplar var. Bunlar tartışılır tabii 
ki, hepinizin bildiği gibi. Felsefe tartışılmaz diye bir şey söz konusu değil, çünkü felsefi 
bilgi dediğimiz bilginin özelliği bilimsel bilgiden farklı. Ucu açık ve tartışılır şeyler. Ama 
insanları düşündürten fikirler, düşünceler belirli bir kavrama bağlıdır ve o kavramla ancak 
bir anlam bağlamı oluşabilir. Bu anlam bağlamları da insanların dünyasında  son derece 
önemlidir. Çünkü insanı, ilişkilerini biçimlendirmede etkin olabilir. Tıpkı bilimsel bilgiler 
gibi.  Bu kadar söyleyeyim şimdilik. 

Av. MUNİSE DAYIN (Ankara Barosu Etik Kurulu Üyesi)- Meslektaşım çok zarif 
davrandı, elini kaldırmadı, sanki gene meslekten kaynaklanan bir şey avukatlık yapmam 
gerekiyormuş gibi. Arkadaşım konuşamadı diye üzüldüm yoksa benim acelem yoktu, 
büyük bir keyifle dinliyorum arkadaşlarımı. 

Ayşegül arkadaşım biraz değişik bir yola gitti diye düşünmeye başladık ve hangisine 
konsantre olacağız formel mi günlük olayları mı sorunları mı konuşacağız diye, ama 
Ayşegül’le birbirimizin farkında değiliz, ama arkadaşımla Harun Hocamdan falan çok uzun 
eğitimler aldığımız için belki çok benzer düşünüyoruz. Ben de   lafa öyle başlamak istiyorum. 
Hukukçuluğun -avukatlığın da değil- amacı nedir? Hâkim karnını doyurmak için meslek 
sahibi olup, o parayı kazanıp yaşamak için hâkimlik yapıyorsa, avukat da birinci sınıf tacir, 
çok daha fazla, daha da fazla para kazanmaya çabalamak için mesleğini yapıyorsa, o zaman 
baktığımız yerler başka noktalar olacak. Ama öncelikle hukukçu olarak hepimizin -en başta 
siz söylediniz- gerçekten ana unsur amacımız adaleti sağlamak. Önce toplumun bakış açısı 
değil, hukukçular olarak gerçekten çok ciddi bir eğitim alıp, çok ciddi donanımlara sahip 
olup adaleti gerçekleştirmek için bulunduğumuz yerlerde bulunduğumuzu anlamalıyız, 
kavramalıyız, kabul etmeliyiz. 

Esas amacımız para kazanmak olursa o zaman işte bence şu devreye girer: 
Müvekkillerimizin çıkarlarını korumak. Ben 28 yıllık avukatım. Bu çıkarlarını korumak 
lafını son zamanlarda çok sık duymaya başladım. Benim görevim müvekkilimin çıkarlarını 
korumak değil, müvekkilimin yasadan doğan hakları varsa, o yasadan doğan haklarını 
bilmez, ben o yasadaki haklarını bulurum, çıkarırım ve sergilerim, fakat yalan söyleyerek 
değil veya daha fazla para kazanmak için değil, adil sonuçlara varmak için. Benim baktığım 
bu noktadan hâkim arkadaşlarımın çoğu da bakmıyor. 
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Sayın meslektaşım Mustafa Bey, hâkim arkadaşım söyledi zaten o konuda çok dürüst 
davrandı. Kimimizi adil yargılamadan, adaletin gerçekleşmesinden yana olan avukatlar, 
kimi de cebini para doldurmaya, şov yapmaya çalışan avukatlar diye ayırt ederler bizi zaten. 
Bence ayırt etmek de doğru değil, çünkü bu da bir önyargı. Önyargıyla birşeylere başlarsak, 
o zaman zaten vardığımız sonuç da çok doğru olmaz. Önce amacımızı tespit edip bizim 
adaleti hizmet olduğunu netleştirip ondan sonra etik tartışmaları yapmalıyız diyorum. 
Bence çok önemli, belki de biz bu konuda felsefe hocalarımızdan çok dinlediğimiz, eğitim 
aldığımız için öyle düşünüyoruz, ama benim öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla, 
gözlemlediğim kadarıyla ahlak kuralları birçok zaman yasalara aykırı olabilir. Mesela bir 
tanesi, töre cinayetleri, kan davası gibi bir kısım ahlak kuralları kesinlikle yasaların tam 
tersine olan kurallar. 

Etik kurallar ahlak gibi değil, genelde yasalarla desteklenen mutlaka bir kısım normlar 
içinde olan etik kurallar, bir kısım normlarla sabitlenmiş. Etik kurallar benim öğrendiğim 
kadarıyla etik değerlerdir, normlarla mutlaka bir norm desteği olması mutlaka bir normda 
bulunması, mutlaka bir hukuk kuralında veya meslek kuralında yazılı bir yerde bulunması 
gerekli olmayan ilkelerdir. Cevat’ı dinlerken biraz o nedenle anlayamadım. Ceza yargılaması 
yapılacak kurallar avukat sahtekarlık yaparsa ceza yargılaması yapılır ve cezalandırılır veya 
avukat meslek kurallarını çiğnerse veya Avukatlık Kanunundaki kuralları çiğnerse disiplin 
cezasıyla cezalandırılır. Etik kurallar bunlar değil, etik kurallar bunların tamamı etik kurallar 
içerisinde olabilir, ama etik kurallar bunların dışında olan kurallarda. İşte söylediğiniz tam 
bir etik değer bence, normali de bu. Çantayı götürüp verdiyse hiçbir şekilde bu insanın 
ahlak ve etik ayrımı burada bir kere yanlış, yani ahlak ve etik ayrımı değil, bu bir etik değer 
zaten. 

Eğer bir hâkimin hırsız olduğunu, rüşvet aldığını söylüyorsa ve götürdüğünü verdiğini 
söyleyerek ikinci bir evrensel dürüstlük ilkesine aykırı bir davranışta bulunuyorsa, zaten 
etik değerleri taşımayan bir insandır, zaten burada etik değerlere aykırı bir davranış söz 
konusudur. Bunun cezalandırılamıyor olması maddi bir kurala bağlanmamış olmasındandır, 
ama gene de biz etik kurulda bu tarz konularda etik değerlere aykırı davranmıştır, etik ihlali 
vardır diye düşünüyoruz. Bence normatif kurallara bağlı, meslek kuralları şu bizim avukatlık 
meslek kurallarının içerisinde olmayan veya avukatlık kanununda olmayan hukukçular 
veya avukatlık mesleği için birçok etik kural olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  Belki şunu sormamız lazım: Bir kişinin eyleminin 
değeri nedir ?  Aslında ahlaka göre de davransa, töreye göre de davransa o eylem değerli 
olabilir. Ama referans noktası töredir, etik değildir. Törede ise değerlilik töre insanının 
eyleminin değerliliği/değersizliğidir. Herhangi bir insanın değil.  Bir eylemin etik değeri 
söz konusu olduğunda ise bir insanın sadece insan olması yeterlidir. Onun belirli bir törenin 
ya da ahlakın insanı olması ilgilendirmez etiği.  Buyurun. 
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Av. ALTAN HEPER- Merhabalar.83 yılından beri Almanya’da yaşıyorum. 89 yılından 
beri de Almanya’da çeşitli bürolarda çalışıyorum. Türkiye’deki sorunlara da bir parça 
değinerek Almanya’dan bakış açısıyla buradaki gelişmeleri karşılaştırmak istiyorum. 

İki ülke birbirine benziyor. Kıta Avrupası hukukunu benimsemeleri nedeniyle bir 
parça Anglo Sakson, Anglo Amerikan dünyasındaki oradaki avukatlığı da takip ediyoruz. 
Orası mevzuat açısından çok çok farklı ve uygulama açısından da çok farklı. Almanya ile 
Türkiye’nin mevzuatları birbirine çok çok yakın olmasına rağmen uygulamada burada 
farklılıklar doğuyor. O farklılıkları bir parça Almanya’yı anlatarak belki görebiliriz. Oradan 
birtakım dersler, burası için uygulanabilecek sonuçlar çıkartılabilir diye düşünüyorum.

Hemen Almanya’daki avukatlık meslek hukukunun temel maddelerini okuyayım. Zaten 
3-4 madde. 1. madde şunu söylüyor: “Avukat adli mekanizmanın adaletin bağımsız bir 
organıdır” diyor. 2. madde, “avukat serbest bir meslek faaliyeti yürütür. Avukat faaliyeti bir ticari 
faaliyet değildir” diyor. 43. madde var, “avukat mesleğini titizce ifa etmekle yükümlüdür. Meslek 
içinde ve dışında avukatlık konumunun gerektirdiği saygıya ve güvene uygun davranmalıdır.” 
Buradaki titizce mesleğin ifası tabii bütün etik tartışmaları içinde barındırıyor. Bununla 
Almanlar bütün problemlerini çözüyorlar. 

Birkaç önemli hüküm daha var. Adli mekanizmanın adaletin bağımsız bir organı olması 
tabi çok önemli. kime karşı bağımsızlık? Müvekkiline karşı bağımsızlık, devlete karşı 
bağımsızlık. Devlete karşı bağımsızlıkta büyük problemler doğmuyor, ama müvekkile karşı 
bağımsızlıkta avukatlığın ücret yasasındaki ve o kültürdeki uygulamalarla sağlanabiliyor. 
Bence burada hem serbest meslek faaliyeti olarak, hem de bağımsızlık unsurunu Türkiye’de 
ücret konusundaki problemler nedeniyle -ben Almanya’ya gitmeden önce de Türkiye’de 
birkaç yıl avukatlık yaptım- orada çıkıyor. Siz rahatlıkla yaşayabileceğiniz ücretinizi yasal 
zeminler üzerinde sağlayamıyorsanız -ki Türkiye’de bunun yasal zeminleri var- müvekkile 
karşı bağımlılık doğuyor. Bunun giderilmesi söz konusu olmalı. 

Almanya’da da problemler çıkıyor, çünkü bu globalleşme Avrupa Birliğinin mevzuatının 
Almanya’ya sokulması orada da avukatın ücret konusunda sıkıntıya düşmesine yol açıyor. 
Orada da 95 ile 2005 arasındaki avukat sayısını karşılaştırırsak yüzde 50 artmış, şu anda 135 
000 avukat var Almanya’da. Ben 89’da başladığımda 40 bin filandı. Orada da rekabet artıyor 
şüphesiz, fakat ücret konusundaki kültür avukatların müvekkiline karşı o saygıyı, avukatlık 
mesleğine duyulması gereken saygıyı sağlıyor. Çünkü yasal ücretin altında mahkemede iş 
yapamıyor, yüzde 10, yüzde 5 üzerinden veya “davayı kazandığım, takdirde bu kadar para 
alırım” bu geçersiz, hiçbir şansı yok. İngiltere’deki gibi “no suxses, no fee” anlayışı olmadığı 
için bu önemli ölçüde bağımsızlığı sağlıyor. 

Adli mekanizmanın organı olması da çok önemli. Avukat yalan söyleyemiyor. Niye yalan 
söyleyemiyor?  Zaten meslek hukukukun temellerini asgari etik olarak görüyor. Bunlar 
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etik kurallardır, avukatın bağımsız olması, avukatın güvenilir olması, avukatın titizce 
çalışması, avukatın müvekkilinin menfaatlerini savunması, bakın arkadaşlar müvekkilin 
menfaatlerini savunmak, dışarıdan baktığım kadarıyla son derece etik bir davranış. 
Müvekkilin davranışlarını savunmak çok doğru, fakat tabii bu savunmak Amerikalıların 
yaptığı gibi her yolun mübah olması, her türlü anlayışın bir kenara bırakılması, değerlerin 
para kazanmak için veya müvekkilin hizmeti için herşeyi yapmak değil. Çok önemli 
sınırlar var. Almanya’daki sınırlar buradan çok çok daha katı. Yalan söyleyemiyor. 
Müvekkil geldiğinde bir olay anlatıyor. Avukat bu olaya güvenmezse, inanmazsa avukat 
bu olayı mahkemede anlatamıyor, çünkü yalan söylemek kesinlikle suç ve adli usullerle 
dolandırıcılık oluyor. Avukatın kasıtlı böyle bir şey yaptığını mahkeme anlarsa başı belaya 
giriyor. Zaten müvekkili yanıyor, yani borcu olmadığını bildiği halde bir borç davası açmak 
adli usullerle dolandırıcılık oluyor Almanya’da. Oradaki sınırlar çok farklı. 

Amerikalı avukat arkadaşlarımız da oluyor. İngiltere örneğini biliyorum, kısa bir süre 
orada kaldım. Almanya’da şu adli mekanizmanın bir parçası olduğunuz için ceza davasında 
mahkemeye yazıyorsunuz, orijinal dosyanın tamamını size gönderiyorlar. Mahkemede 
dosya kalmıyor, savcılık aşamasında dosyanın kendisini istiyorsunuz. Savcılıkta başka 
dosya kalmıyor. Çok çok önemli, bilinmemesi gereken şeyler varsa çıkartıyor tabii, ama 
size güveniyor. Siz de o  güveni kesinlikle istismar edemiyorsunuz, istismar ettiğiniz zaman 
derhal atılıyorsunuz, bunun acıması yok. 89’da ilk başladığımda bir müvekkil bir şeyler 
anlattı telefonda. Avukat arkadaş yazdı çizdi, “sen niye yazıyorsun bunu?” dedim. “Bu bir 
belge, bilgi notu” dedi. “Bu ne işe yarayacak?” dedim. “2-3 sene sonra birşey sorulduğunda ben 
bunu göstereceğim” dedi. “Peki,  sen yazıyorsun bunu” dedim. “Ama avukat güvenilir insandır” 
dedi. Ben tabii çok şaşırdım. Türkiye’den gelen insan, bu niye böyle oluyor gibi sorular 
soruyoruz.

Orada da sorunlar oluyor. Bir yandan serbest meslek ifa ediyorsunuz, bir yandan da tabii 
ekonomik bir aktörsünüz, büronuzun kirasını ödeyeceksiniz, çoluk çocuk var. Buradaki 
sorunlar insanın olduğu her yerde çıkıyor, ama bu işin doğasından. Para kazanmak gibi 
bir laf edildi. Para kazanmak son derece normal, haklı, meşru, etik ve bireysel ahlaka da 
uygun, ama bu parayı kazanırken dediğimiz gibi minimum sınırlar var. Almanya’taki etik 
profesörleri de tartışıyorlar bunu. Meslek hukukunda 3-4 tane kuralın dışında bireysel veya 
kolektif düzeyde avukatın gönüllü olarak kendini ahlaki kurallara, etik kurallara bağlaması; 
bunun faydası olduğunu görmek mümkün deniyor; bir tartışma var, böyle bir görüş var. 
Bununla da şunu söylüyorlar: Avukatlık sizin dediğiniz gibi güven ilişkisiyle yürüyor. 
Güven ilişkisini stabilize etmek, bunu geliştirmek ve sadece meslek hukukuyla, pozitif 
hukukla etik asgari koşullarla değil de, bunun üstünde avukatın kendinin de inandığı, 
kendinin de içten bireysel ahlakıyla bağlandığı, yani Kant’cı deyimiyle göreve uygun değil 
de görev saiki niyetiyle bağlandığı kurallar olmalı deniyor. Tabii bu ne derece gerçekçi olur 
tabii tartışmalı konular. 
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Orada şöyle bir sorun var: Tabii buraya gelmedi belki, ama gelecek. Ceza davalarında 
dil yapma, Amerika’dan geldi o. Mahkemede veya savcılık aşamasında delillerin çok net 
olmadığı veya çok sanıklı veya çok karmaşıklı uzun sürecek davalarda mahkeme veya savcılık 
şey yapıyor, yani bu sanık suçunu itiraf etsin, şuna şu kadar ceza verelim, temyiz de etmesin, 
biz bu işi bitirelim yoksa 3 sene sürecek. Sonunda 6 sene de çıkabilir bu davadan. Burada 
tabii avukat etik problemlerle yaşıyor. Bir yandan müvekkilini ikna edecek, bir yandan 
o itiraf sonucu neler çıkacak, diğer sanık avukatlarıyla görüşmesi, savcılıkla görüşmesi 
avukatlığı tabii sıkı pazarlıkçı bir tutuma götürüyor. Orada tabii bu tür problemler çıkıyor 
buradan farklı, belki buraya da gelecek. Uzlaşma denilen bir kurum gelmiş yeni bildiğim 
kadarıyla. Bunlar orası için önemli sorunlar. 

Şu anda dediğimiz gibi bu avukatlık etiğini belirli kurallar içerisinde toplamak gerekir 
deniyor. Çünkü avukatlık Almanya’da Türkiye’dekinden biraz daha farklı. Çok çeşitli 
avukatlar var, yani cüppesini alamayan avukat var, sosyal yardım dairesi cüppe alıyor. Sabah 
bürosunda çalışıyor, öğleden sonra kitapçıda çalışıyor avukat. Burada bu belki problem 
çıkartır, ama Almanya’da mümkün. Bir yandan da çok zengin avukatlar var. özel uçağı olan, 
helikopterle duruşmaya giden tipler, star avukatlar, her tür değişik tipler var. Bütün bu 
avukatların birleşeceği ilkeler olmalı deniyor. Bunları bir meslek hukukçusu şöyle sayıyor: 
Bağımsızlık, birbirleriyle çelişen çıkarlarını savunması yasağı, sır saklama, tek taraflı menfaat 
temsili, adaletin bir organı olma konumu; bu şekilde toplamak mümkün. Avukatlık meslek 
etiğinin temelllendirilmesini filan da yazmıştım, ama burada çok sayıda arkadaşımız var, 
hemen bitirmek istiyorum. Eğer sorular olursa cevaplandırmak isterim.

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Altan Beyin söylediği bir şey şunu düşündürdü 
bana: Dedi ki “yalan söylememek.” Yalan söylememek etik bir değer midir ?  Bana sorarsanız 
değildir ama yine de bir düşünülsün, bir etik değer midir yalan söylememek?

Av. MUSA TOPRAK- Daha önce sizden ders aldığım için kendimi muaf sayıyorum. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Musa biliyor tabii bunu. 

Av. MUSA TOPRAK- O yüzden de ikinci turu başlatıp somut şeyler yapalım mı? 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Aslında galiba bir saat vaktimiz var. Uzatırız, bir 
ara vermek gerekebilir. 

Av. NEZAHAT DEMİRAY (Ankara Barosu)- Ben de etik kurulu üyesiyim. Hocamız 
biraz önce bahsetti, adalet kavramını artık kapitalist düzen içinde tanımlıyoruz. Almanya 
örneğini anlatırken Altan Bey, mevzuatların paralelliği, yakınlığı bir yönüyle bizim için 
kurtarıcı, ama kapitalizm anlamında bizden fersah fersah ilerde olan bir ülke için artık 
postkapitalizmden bahsediyoruz. Almanya örneğinde ya da sosyal mobilizasyonun bittiği 
bir ülkeden bahsediyoruz. Almanya örneğiyle Türkiye’yi kıyaslarken çok net bir örnek geldi 
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aklıma. Almanya’da hukuk sigortası diye bir kavram var. Siz daha evvel öngöremediğiniz 
hukuki riskleri sigorta primleri ödemek suretiyle güvenceye bağlayabiliyorsunuz. 
Aleyhinize açılacak davalarda ve bazılarını ödediğiniz prime bağlı olarak bazen de sizin 
uğradığınız kayıplar nedeniyle açmanız gereken davaları daha evvel primler ödeyerek 
sigorta şirketinden tazminat olarak geri alabiliyorsunuz dava masraflarını. O yüzden 
bu çok tabana yayılmış durumda benim izlediğim Almanya’da. Üçüncü kişilere karşın 
çocuklarınızın küçük kabahatlerini bile sigortalamak mümkün. züccaciye dükkanına gidip 
de küçük bir çocuğun tek bir parçayı çekmesiyle de büyük bir kazaya dönüşüyorsa bile bu 
tazminatı çocuktan sorumlu olduğunuz halde küçük bir primle karşılamanız mümkün. 

Burada şuraya gelmek istiyorum: Birey düzeyinde adalet aramada bu kadar bilinçlenmiş 
bir toplumun avukat arayışı ve avukattan beklentileri Türkiye’ye döndüğümüzde aynı 
olmayacak. Bu şeyi kendisini sigorta hakkı gibi, ki ben bunu bir hak olarak görüyorum, 
devletin sağlaması gereken bir altyapı gerçek bir kapitalist devlette. O yüzden ülkemizdeki 
avukatlık etiğini kıyaslarken Türkiye’de avukatları nasıl nelerle boğuşması gerektiği 
gerçeğini unutmamamız  gerekiyor. Müvekkiliyle ilişkisini değerlendirirken de sıradan bir 
Almanın aradığı adaletle, bir Türkün aradığı adalet çok farklı olabiliyor. Sıradan bir Türk 
vatandaşı bir avukata gittiğinde herhalde can havliye gidiyor son noktaya geldiğinde. Daha 
evvelki küçük sorunları için gidip bir avukata danışmak onun için ciddi bir ekonomik 
külfet. Avukatlar için de aynı şey söz konusu, müvekkil kazanmak ciddi biçimde bir sorun, 
hiç de kolay değil. O yüzden abalıya vururken biraz hakkını vereceğiz adaletin Almanya 
örneğinde ve Türkiye’de çok da paralel gidemediğini. Teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Adalet, yani bizim adaletimiz. Buyurun. İsterseniz 
bundan sonra bir ara verelim. 

Av. HÜSEYİN ERKENCİ (Manisa Barosu / Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 
üyesi)- Namuslu olmak, erdemli olmak, dürüst olmak, onurlu olmak; bunlar zaten bir 
insanda olması gereken değerler. Eğer bir insanda bu değerler yoksa onun avukat değil, 
hiçbir şey olmaması lazım, hekim de olmaması lazım. Her insanda bulunması gereken 
değerler olarak arıyorsak eğer toplumsal bir sıkıntılarımız var demektir. Türkiye’deki 
avukatlık hukuku, meslek kuralları, etik değerler yeni değil, çok uzun bir geçmişi de var. 
Mevzuat olarak baktığımızda çok değişik, fazla düzenlemenin olduğunu da açık şekilde 
görüyoruz. 

Türkiye’deki Avukatlık Yasası, 1924’te başlayan Muhamat Yasasıyla, 38 yılındaki 3499 
sayılı Yasa, 1970 yılındaki 1136 sayılı Avukatlık Yasası, 2001 yılında yapılan 4667 sayılı 
Yasa; aşağı yukarı Türkiye’de 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda eklemeler, değerlendirmeler 
yapılmış. Türkiye’de bugün Avukatlık Yasasının gelmiş olduğu noktayı çok ileri bir hamle 
olarak görüyorum. Türk hukukçuları, Türk avukatları mevzuat olarak iyi bir mevzuata 
sahipler Avukatlık Yasası olarak. Neden? Çalışmalarında bulunduk, çok mücadelesi 
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verildi. Türkiye’de avukatlık meslek kuralları rahmetli Faruk Hocanın önderliğinde 
1971 yılında düzenlendi ve Adana Genel Kurulunda kabul edildi. Türkiye’deki meslek 
kurallarının bugün aşağı yukarı 36 yıllık bir geçmişi var. Bu geçmiş baroların ve Türkiye 
Barolar Birliğinin disiplin kurulu kararlarıyla oturmuş ve içtihat haline gelmiş çok kurallar 
var. Avukatlık meslek kuralları bugün avukatlık meslek etiği için en önemli kurallardır. 
Yalnız hiçbirimiz bugün bir tanesi açıp, avukatlık meslek kurallarında şunlar vardır diye 
bir tartışma içine girmedik, devamlı bir etik kavramı, ahlak kavramı üzerine, biraz kavram 
tartışması üzerine girdik. 

Türkiye’deki avukatlık meslek kurallarına baktığımızda bunun altı ana bölüm halinde 
düzenlendiğini görüyoruz. Birincisi, bir avukatın genel olarak sahip olması gereken davranış 
biçimleri düzenleniyor. Avukat yazarken de konuşurken de avukat gibi hareket edecektir, 
objektif olacaktır, adaletin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır; bu genel kuralları koymuş. 
Yargı organlarıyla, adli mercilerle olan ilişkilerini düzenlemiştir. Bir avukat mahkemede 
nasıl davranacaktır, müvekkilini nasıl savunacaktır, yargıça karşı, kalemdeki personele 
karşı nasıl davranacaktır; bununla ilgili hep kurallarımız var. Bunun dışında meslektaşlar 
arasındaki dayanışma, biraz önce Sayın Yargıç da dedi “o avukat öteki avukatın çok aleyhine 
konuşuyor.” Bunu düzenleyen kurallarımız var. Meslektaşlar arasında dayanışma ve 
ilişkilere dayanan kurallar var. Örneğin,  en basit nezaket kuralı. Eğer başka bir yerdeyseniz, 
duruşmaya gelemiyorsanız arkadaşınıza telefon edeceksiniz, önceden haber vereceksiniz; 
böyle kurallar konulmuş.

Onun dışında müvekkilinizle, iş sahipleriyle olan ilişkiler var. Ne şekilde müvekkilinizle 
görüşeceksiniz, davayı nasıl alacaksınız, ücreti nasıl olacak, ücretle ilgili nelere dikkat 
edeceksiniz, müvekkiliniz adına tahsil ettiğiniz paranın hesabını nasıl vereceksiniz, ne 
zaman vereceksiniz, hapis hakkını nasıl kullanacaksınız; bunları düzenleyen kurallar var. 
Bunun dışında da avukatın barolarla, Türkiye Barolar Birliğiyle olan ilişkileri düzenleyen 
kurallar var. Bana göre kurallar yeteri kadar var. Nisan ayı içinde Türkiye Barolar Birliğinde 
bir etik kurulu oluşturulmuştu. Bu etik kurulu aşağı yukarı deneyimli, meslekte uzun 
yıllarını vermiş baro başkanlarından, disiplin kurulunda çalışan kişilerden meydana 
gelmişti. Avukatlık meslek kurallarını gözden geçirdi, bazıları günümüze uymayan, örneğin 
gıyap meselesi kalkmış, artık bunların gitmesi lazım. Uygulamada sıkıntıları olan durumları 
değerlendirdi ve bir taslak da hazırladı. Tabii bunu Türkiye Barolar Birliği oluşturacak, 
zaman içinde bu meslek kurallarında değişim sağlanacaktır. 

Bu konuda değişik çalışmalar var ve Türkiye’deki avukatlık meslek kuralları şunu açık bir 
şekilde söylüyorum, Avrupa’daki meslek kurallarından daha da ileri noktada diyebiliriz. 
Türkiye’de mevzuat bakımından, kural düzenlemesi bakımından hiçbir zaman için bir 
gerilik yok. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Faruk Erem mi yapmıştı bunu? 
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Av. HÜSEYİN ERKENCİ (Manisa Barosu - Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 
üyesi)- Evet Hocam. Atilla ağabey burada. Atilla Sav üstadımız bu konuda bunların tanığı. 
Avukatlık Kanununun 1. maddesi çok güzel bir düzenleme yapıyor. Savunma mesleğine 
avukatlığı yargının kurucu olarak unsuru olarak kabul ediyor 1. maddesinde. Çok önemli 
bir aşamadır bu, 4667 sayılı Yasayla elde edilmiş bir kazanımdır. 

Demin meslektaşımız onun son bölümünü açıkladı, ama aslında avukatlığın ne olduğu, 
ne şekilde olması Avukatlık Kanununun 2. maddesinde açık ve net şekilde tespit edilmiş. 
Bakın, avukatlığın amacı hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele 
ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözülmesi -size ölçü koymuş, adalet 
ve hakkaniyet ölçüsünü koymuş- ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derece 
yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi kurumları nezdinde sağlamaktır. Ne diyecek? 
Eğer bir avukat adalet ve hakkaniyete uygun çalışmıyorsa ayrı bir sorun var burada. Bence 
düzenleme bakımından bunlar var. Yine Avukatlık Kanununun 34. maddesi avukatlığın ne 
şekilde yapılmasını açık bir şekilde düzenliyor. “Siz burada özen ve doğruluk kurallarına göre 
hareket edeceksiniz” diyor ve Türkiye Barolar Birliğine de bu avukatlık mesleğinin adalete 
uygun bir şekilde yürümesi için meslek kuralları çıkarma görevini veriyor. Meslek kuralları 
da çıkarılmış, bugün uygulanıyor. 

Bana göre mevzuat bakımından fazla sıkıntımız yok, kavram kargaşası içinde de hiç 
boğulmamıza da gerek yok. Bana göre burada en önemli olay ekonomik tablo, ekonomik 
olaylar. Bugün Türkiye’deki avukat sayısı 60-65 bin civarında, son rakamlar bu rakamlar, 
biraz daha değişebilir. Yapı değişmeye başladı, Sayın Haluk İnanıcı’nın dediği gibi lonca 
avukatlığından modern toplumun avukatlığına bir evrilmeyi yaşıyoruz. Yasalarımız amacı 
koymuş, avukat Muhlise Hanımın tanımına aynen katılıyorum, amacını çok güzel açıkladı. 
Biz burada müvekkilimizin haklarını savunurken yasaların onun açısından tam olarak 
uygulanmasını sağlıyoruz. Biz onun emir kulu değiliz. Avukatın bağımsızlığı derken aynı 
zamanda müvekkiline karşı bağımsızlığını da savunuyoruz ve avukatın müvekkiline karşı 
bağımsızlığı onun haklarının yasalar önünde tam olarak savunulması anlamına gelir yoksa 
onun istediği biçimde savunulması anlamına gelmez, bunun ayırdında bulunmamız lazım. 
Böyle olunca 60 binin üzerinde avukat var. 

Avukat meslektaşımız Almanya’daki durumu da anlattı, Türkiye’deki avukatların büyük 
bir bölümü bugün ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Yazıhaneleri açıyorsunuz, onun bir sürü 
masrafları var. Bugün etik olarak disiplin kurullarını en fazla meşgul eden olayların başında 
paramı aldı, tahsil etti, param verilmedi olayları geliyor. Onun ieçin artık bizim bir kural 
düzenlenmesinden ziyade, hizmetiçi eğitim, avukatların eğitimi, avukatlık mesleğinin ne 
olduğunun anlatılması, tanıtılması, avukatların nitelikli insan olması yönünde çalışmaları 
yapmamız lazım. Ben noktayı burada koyuyorum. Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  Teşekkürler. 10 dakika ara verebilir miyiz 
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arkadaşlar? 10 dakikayı geçmesin olmaz mı? 

Değerli arkadaşlar, son konuşmacı arkadaşımız etik kurallardan söz etti. Acaba 
uygulamada bu kurallarla ve yasayla ilgili olan somut problemler -sizler yaşıyorsunuz 
bunları- getirelim, bunlar üzerinde biraz düşünelim derim. Tabii aslında biz genelde toplum 
olarak kavramsal ve düşünsel platformda işler yapmaya çok yatkın değilizdir. Kavramlar 
ve düşünceler kendisini bilgi vermekle ya da bir biçimde bilgisel olarak tanımlayan her 
alanın temelidir ve işidir, her bilimin de işidir. Kavramlardan ve düşüncelerin bilgisinden 
tabii ki hiç vazgeçemeyiz kuşkusuz, ama burada birinci bölümde bazı kavramlara ağırlık 
vermekle de çok gereksiz iş yaptığımızı doğrusu düşünmüyorum. Dediğim gibi varolan 
yasa ve kurallar çerçevesinde ortaya çıkan problemler var mı, dolayısıyla bu problemler 
avukatlık etik kuralları ve yasasına da bir değişime belki ışık tutabilecek nitelikte olabilir, 
bunlar üzerinde de düşünmemizi sağlayabilir. Buyurun. 

Av. DAHAM KELEŞ (Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi)- Ben iki somut 
olayı anlatmak istiyorum. Bunlardan birisi, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun 
verdiği bir karar, diğeri ise avukatlık asgari ücret tarifesinde yapılan bir değişikliğin 
nedeni. 

Yasal reskont faiz oranını olduğundan çok fazla yüksek göstererek icra takibi açan avukat 
hakkında disiplin cezası verilmektedir, geçmişte de verilmekteydi, biz de vermekteyiz. 
Oysaki avukatın faiz oranını olduğundan yüksek miktarda hesaplamasına karşılık 
borçlunun ilk planda buna itiraz ve dava konusu yapıp iptal ettirme imkânı vardır. Olaya bu 
şekilde baktığımızda avukatın fahiş dahi olsa faiz oranını yüksek tutmasının yasaya aykırı 
bir yönü yoktur, iptal edilebilir bir işlemdir. Ancak doğruluk ve özen kurallarına uyması 
gerekmesine rağmen talep ettiği fahiş faiz oranıyla toplumda mesleğe güveni zedeleyen, 
saygınlığı azaltan bu tip davranışlar mesleğin etik kurallarına aykırı bulunmakta ve gerek 
meslek örgütü olan baro disiplin kurulları ve gerekse Türkiye Barolar Birliği Disiplin 
Kurulu kararlarıyla cezalandırılmaktadır. Bunu küçük bir örnekle anlatmak isterim.

Yüzde 9 olan yasal faiz oranını yüzde 25 olarak talep ederseniz, yüzde 30 olan reskont faiz 
oranını yüzde 80 olarak talep ederseniz disiplin kurullarımız ve Birlik Disiplin Kurulu buna 
hoşgörüyle bakmamaktadır. Şunu yaparsınız: Yüzde 9’dur. Bir yıl önce yüzde 12, yanlışlıkla 
veya tam takip edememe nedeniyle makul denilebilecek sınırdan bir talep açtığınızda, bu 
kabul edilebilir, ama diğer yönde doğruluk mesleği olduğuna inandığımız ve inançla icra 
ettiğimiz bu mesleği toplumda saygınlığına verecek şekilde bu tür davranışlara gitmeyi etik 
anlamda doğru bulmuyoruz ve bunları cezalandırıyoruz. 

Bir başka husus, 2007 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
1 YTL’lik dahi icra takibi için 2006 yılı ücret tarifesine göre alacaklı avukatına 110 YTL 
icra avukatlık ücreti ödenmekteydi. 1 YTL’lik icra takibi uç olarak görülebilir, fakat 110 
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YTL’den daha az borcu bulunan birçok vatandaştan anılan vekalet ücretinin tahsil edildiği 
bilinmektedir. Örneğin,  20 liralık bir alacak takibi yapılmakta, icra avukatlık ücreti olarak 
borçludan 110 lira tahsil edilmekteydi. Bunun yasaya aykırı bir yönü mevcut değildi. Çünkü 
Avukatlık Yasasını vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunun asgari ücret tarifesine uygun olarak yapılmaktaydı. Ancak 2007 yılı asgari ücret 
tarifesinde bu uygulamadan vazgeçildi. Buna ilişkin 11. maddenin 1. fıkrasının sonuna şöyle 
bir hüküm eklendi. Maktu ücret tarifesinin altında, yani geçen yıl için 125 YTL’nin altında 
bir takip açıyorsanız, avukatlık ücreti asıl alacağa geçemez. 20 liralık takip açıyorsanız, 20 
liralık bir icra avukatlık ücretine hükmedilir. Türkiye Barolar Birliği neden böyle bir görüşe 
vardı? Çünkü sayıları azımsanmayacak ölçüde yayın ve konuşmalarda haksız yere dahi 
olsa avukatlık mesleğinin paraya düşkünlük ve fırsatçılık olarak tanımlanacak yargılarda 
bulunularak meslek mensuplarına yönelik olumsuz kimi düşüncelerin silinmesi ve anılan 
vekalet ücretinin etik olarak hoşgörülmemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Teşekkür 
ediyorum. 

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Benim bu aşamada üzerinde durmak istediğim konu, 
müvekkille avukat arasındaki güven ilişkisi üzerine olacak. Avukatlığın güven üzerinden 
işlediğini hepimiz biliyoruz. Bu temel ilkelerden bir tanesi, yasal olarak da açıklanmış, 
meslek kurallarında da yer alıyor, en temel ilişki. Fakat şunu diyebiliriz belki: Avukatlığın 
sorun yaşadığı en temel ilişki de bu, yani avukatlığın -Sayın Erkenci herhalde okumuştu- 
amacında yer alan şeylerin çoğunu avukatlık uygulamasında olmadığını avukatların 
kendilerinden yine dinledim. Bu konuda araştırmalar da yaptım. Sincan Adliyesi üzerinden 
son soruşturma makamı olarak Sincan ağır cezalarda görülüyor, orada bir araştırmam söz 
konusu oldu. 

Çok dava yok aslında, fakat dikkatimi çeken şu oldu: Burada bir istatistiki araştırma 
yaptım. İki tane ağır ceza var Sincan Adliyesinde. 1. Ağır Cezaya 2007 yılı içinde 40 tane 
avukat soruşturması gelmiş. 40’ından da karar verilmiş. 2. Ağır Cezaya da 78 tane avukatlık 
soruşturması gelmiş. Bunların 7 tanesi devredilmiş, 78 karar verilmiş. Tabii bakanlığa 
gidenler oluyor, Ankara Adliyesi içinde soruşturmaların yürüyor, yargılamalar sürüyor. Bu 
tabii Sincan yöresi açısından söylenebilecek bir şey. Avukat sayısına baktığımız zaman şu 
anda kaç bilmiyorum. 7 500 çok az bir rakam gibi görülüyor, fakat belki Ankara Barosuna 
bağlı avukatlar arasında çok az bir oran denebilir buna. Gerçekten az bir oran istatistiki 
olarak, fakat belki dikkat çekici özellik Sincan’da suç da az. Ağır ceza ne kadar davaya 
bakmış? 1. Ağır Ceza 222 dava sonuçlandırmış, bunların 40’ı avukat soruşturması. Sincan 
2. Ağır Ceza 233 karar vermiş, bunların 78 tanesi avukat soruşturması. Tabii beraatler de 
var içlerinde, dava açılmasına ilişkin son soruşturma kararı verilen de var, fakat hepsi belli 
bir hukuki vakaya dayanıyor. 1. ve 2. Ağır Cezalar arasında bir oranlama yaptığımız zaman 
bakılan -ki esastan karar veriliyor, değişik iş falan değil, esastan inceleniyor, esas kaydı 
vererek ağır cezalar bunları sonuçlandırıyor- her iki ağır cezanın verdiği esastan kararlar 
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arasındaki oranı yüzde 25.93. Sincan 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi yüzde 25.93 oranında 
avukatların soruşturmasıyla ilgileniyor. 

SALONDAN- Sincan Ağır Ceza Mahkemesi sadece Sincan yöresindeki avukatların 
değil, en yakın ağır ceza mahkemesi sıfatıyla bütün ....

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Tabii tabii öyle, o yüzden az diyorum, o sayıya göre çok 
az. Suç tiplerine baktığımız zaman cezaevine cep telefonu, cep telefonu kartları sokmak 
var. Onlardan genelde delil yetersizliği, beraat kararları verilmiş, ama azımsanmayacak bir 
oranda görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, görevi nedeniyle güveni kötüye kullanma, 
resmi belgelerde sahtecilik, yine görevi kötüye kullanma, mahkeme heyetine görevinden 
dolayı hakaret, güveni kötüye kullanma, görevi ihmal bu tip sorunlar var. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Bu şeylerden ziyade güzel, sizin yargıç olarak 
ya da avukatlar olarak birebir yüzyüze kaldığınız durumlarla ilgili örnekler daha çok etik 
bağlamında değerlendirilebilir. Bunlar bilgi verici şeyler, ama etikle pek yakın görmedim. 
Birebir davalarda belirli müvekillerle ya da belirli kişilerin davasında kaldığınız çıkmazlar 
var mı, yani karar verirken ya da bir davayı alırken ne gibi sorunlarla, yani kişilerle ilgili 
değer ve değerlendirme sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz. Tek örnekler derken aslında bunları 
kastetmiştim. 

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Bunların hepsine aslında güven ilişkisi diyoruz, güven 
ilişkisi avukatla müvekkil arasında temel ilişki. Bu güven ilişkisinin çok sorunlu olduğunu 
biliyoruz. Bu güven ilişkisinin içeriği de etik ilişkinin sancılı olmasından kaynaklanıyor 
ve burada da sorunu belirleyen temel şey para. İyi avukat olmak iyi tahsildar olmakla 
eşleştirilir. Siz çok iyi bilgiye sahip olabilirsiniz, hatip de olabilirsiniz, ama para tahsil etmeniz 
gerekiyor. Bu önemsiz bir şey değil, bu gerçekten önemli, çünkü bir hayatınız var, mutlaka 
emeğinizin karşılığını almak istersiniz, kazanç için yaşarsınız. İnsan da böyle bir varlıktır, 
insan hem çıkarına düşkün bir yaratıktır, ama içinde adalet duygusu da taşır. Hepimizde 
var, çıkarımıza düşkünüz. Bir yandan insan loarak hem iyiyiz, hem kötüyüz. Bunun anlamı 
şu: Hayat karşısında hepimiz aynı durumdayız aslında, Alman da aynı durumda, Türk de 
aynı durumda, İranlı da aynı durumda. Dolayısıyla biz bu aynılığı çıkarlarımız üzerinden 
mi, yani çıkarlarımızı herşeyin önünde tutarak mı sağlayacağız yoksa onu herkese ait bir 
kamusal etik ilişki denebilir buna, etik ilişki üzerinden mi gerçek olacağız. Güven ilişkisinin 
yol açtığı sorunlar üzerinde durmak gerekiyor.

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Kendimle ilgili bir örnek vereyim. Benim tıpta bir 
hastalık dolayısıyla yaşadığım bir durum. Buna paralel bir şey kastediyorum somut örnek 
derken. Eşimin hastalığı nedeniyle trombosit ve kan ihtiyacı oldu. Tabii bunları temin 
edebileceğim en yakın kişiler benim öğrencilerimdir. Öğrencilerime söyledim, birkaç 
tanesi gelip trombosit verdiler. Bunlar benim öğrencim, benden ders alıyorlar. Şimdi, bu 
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durumda bunlara nasıl davranmalıyım?  Ben nasıl davranacağımı biliyordum tabii, ve öyle 
davrandım. Sizin için değerli olan ne ise ona göre ve öyle davranırsınız.  

Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI- Somut bir örnek de ben anlatayım. Öğrencilerimden, daha 
doğrusu başka bir fakülteden bir öğrenci geldi odama, genç bir kızımız. Aile baskısıyla 
evlenmiş nasıl olduysa, fakat anlaşamamışlar, yürütememişler. O üniversiteye başlamış, 
eşi okumuyor. Boşanma kararı almışlar, bir avukata başvurmuş doğal olarak genç kızımız. 
Avukatla işlemler yürürken genç kızın tek dileği bir an önce evlilikten kurtulmak, dolayısıyla 
ne tazminat istiyor, ne çocuk olmadığı için nafaka istemiyor, hiçbir şey istemiyor karşı 
taraftan. Avukata bu dileğini belirtiyor, anlaşmak istediğini söylüyor, fakat avukatın tavrı 
şu: “Sen hiç müdahale etme, karşı tarafla sen görüşme, her şeyi ben halledeceğim.” Avukatın 
arka planda yapmaya çalıştığı şey, karşı taraftan tazminat talep etmek, nafaka talep etmek 
ve bütün bunları avukatlık ücretine eklemek düşüncesi maalesef.

İBRAHİM AKIN- Altındağ’daydı o zaman adliye, genç bir çocuk senet vermişler 
müteahhide. Karşılıksız kalmış senet, sonradan vazgeçmişler evi satmaktan. Müteahhitten 
istemişler seneterini, vermemiş. Çocuk gitmiş müteahhidin bürosuna, adamı bir güzel 
dövmüş, senetleri almış. Ondan sonra da müteahhit karakola gitmiş şikâyet etmiş, gasptan 
dava açmış savcı ve yargılanıyor. Müteahhidin avukatı olarak geldik biz. Tabii herşey 
ortada, yani çocuklar gitmişler, zorla senetlerini almışlar. Hâkim de ceza verecek. Savcı 
da okudu şeyini “gasp” dedi. Bana sordular, ben de   dedim ki “burada gasp yok, olsa olsa 
hakkını zorla almış olur, yani senet kendi senedi; bu şekilde cezalandırılması gerekir.” Hâkim 
de o zaman şöyle bir baktı, kitapları okudular falan. Tartıştılar savcıyla, sonradan adama 
hakikaten hakkını zorla almaktan ceza verdiler ve o da birşey tutmuyordu. Burada etik 
sorun şu: Avukat mesela susabilirdi de. Baktı ceza alacak, müvekkilinden de para alacak 
cezalandırdımn diye. 

Etik sorun şu: Oradaki ilişkide gözünün önünde birisinin hakkı yeniyor, acaba durabiliyor 
musun orada, müvekkilimi savunacağım diye, para alacağım diye göz mü yumacaksın yoksa 
söyleyecek misin? O zaman da müvekkil bize “ne oluyor, adam niye ceza almadı” diyecek. 
Bu bir örnek olabilr diye düşündüm. Çocuklar harcanıyor, çocukları kurtarıyorsun.

MUSTAFA KUTLU- Burada avukatlığın dışına çıkılıyor. Geçen de bizim mahkemede 
davası görülen bir arkadaş, Sincan avukatlarından diyor ki “öyle şeyler yaşıyoruz ki adil 
olmadığı durumları savunmak zorunda kalıyoruz. Niçin? Müvekkilimizin çıkarı için. Ben 
biliyorum adam suçlu. Beraatle çıkardım ve bunun vicdan azabını çekiyorum. Avukatlıkta yeteri 
kadar para kazandım, şu kadar evim var, şu kadar arabam var. Artık manevi olarak rahatsız 
olmaya başladım” diyor. Şimdi avukatların hâkimliğe geçme durumu var malum, yasa 
değişti. Ciddi ciddi bunu düşünüyor. En ücra bölgede çalışmaya da razı, ama yükünü de 
tutmuş, genç de bir arkadaş, fakat manevi olarak özellikle ceza davalarında bunun eksikliğini 
hissediyor adam. Biraz da dindar bir arkadaşımız, günahkâr olduğunu hissediyor. 
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Av. MUNİSE DAYIN- Bence o etik değil, kişisel sorumluluğu, yani eğitimi, ailesinin 
verdiği terbiye. Bu her meslekte var ve özellikte Ankara’da anılan avukat sayısından çok 
diğer devlet dairelerinde çalışan insanlar için aynı şeyler var. Bu etik anlamda, özellikle ceza 
yargılaması kesinlikle bir kıstas olamaz, mümkün olan birşey değil; bir.

İkincisi, bizim çok büyük bir şansızlığımız var. Adalet Bakanlığı hâkimler aracılığıyla 
bizim suç işleyiş işlemediğimize karar veriyor. O nedenle avukatlar çok para kazanır, 
hâkimler az para kazanır, o zaman avukatlar kazanmak için çok kötü yollar kullanır, buraya 
geldiyse yargılansın diye hiçbir şey yapmamış insanlar için davalar açılıyor. Her an hepimiz 
sanık sandllyesinde olabilecek konumdayız özellikle Ankara’daki avukatlar. O nedenle ceza 
yargılaması kesinlikle etik anlamda bir kısım veriler bile veremez, değil ki çok net onları 
kıstas yapalım. Bunlar bize bir veri bile değil, çünkü dosyaları çıkarın, ağır ceza reisi icra 
takibi bilmediği için bir arkadaşımıza ceza vermiş. Yargıtay bozmuş veya bozmamış, yani 
çoğu etik problemler ceza mahkemesinin önüne gitmiyor zaten. O nedenle ceza konusu 
çok da etik anlayış içerisinde tartışılır gibi gelmiyor bana. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  bir yargıcın ya da avukatın elinde verilerin olması 
gerekiyor, araştırma gerekiyor. Veri olmazsa  yapılacak değerlendirmeler ne kadar doğru 
olacaktır? 

Av. HÜSEYİN ERKENCİ- Hocam, bir katkı yapabilir miyim arkadaşımın sorusuna bir 
yanıt olarak. Avukatlık Yasasının 38. maddesi var, işin reddi zorunluluğu diye bir kural var 
orada. Burada diyor ki “kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan 
yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa işi reddetmek zorundadır. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Efendim, gitmek durumunda olan arkadaşlarımız 
var, İstanbul’a gidecekler. Onlara öncelik tanıyalım isterseniz. Buyurun.

Av. HALUK İNANICI- Teşekkür ederim. Ben biraz soyut kalan başlangıçtaki kısa 
değinmemi somut bir iki şeyle tamamlamak istiyorum anlaşılması açısından. Meslek 
kuralları ve meslek kurallarının uygulaması genelde bizim üstüne gerçekten fazla kafa 
yorduğumuz şeyler. İstanbul’da 2 yıl disiplin kurulu başkanlığı yaparken önümdeki 
dosyalara baktığımda, -ki 2000 dosyayı inceledik 2 yılda, 500 karar verdik, 400 ceza 
kararı vardı- utanılacak dosyalar vardı. Bunlar anlatmakla bitmez, hepimiz anlatırız. Esas 
olarak son dönemde bu disiplin ihlallerinin artışına kafa yormamız gerekiyor. Başlangıçta 
modern toplum derken bu yaşadığımız dönemde başka birşeye doğru evriliyor bu toplum, 
dolayısıyla ona bakmamız lazım. Bu toplumsal analiz postmodern vesaire bir sürü terimlerle 
açıklanır, ama ben mesleğimize yansımasını iki yerde tespit edeceğim size. Mesela gündelik 
dilde çok rahatlıkla konuştuğumuz uzmanlaşma tabiri. Herkes uzmanlaşma taraftarıdır, 
ama düşündüğümüzde uzmanlaşma aşırı uzmanlaşma histerisi bizi avukatlık kimliğinin 
teknisyenleşmesine doğru götürüyor. Nedir teknisyen? Teknik işini yapar, parasını alır 
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başka hiçbir şey düşünmez, yani Amerikan avukatlık modeli ağırlıklı olarak. Bunu yapan 
tek tek avukatlar değil, toplumdaki değişen değer yargıları; etik burada işimize geliyor. 

Bir, teknisyenleşme sürecinde avukatları bekleyen çok büyük bir felaket var geleceğe 
doğru. İki, avukatlığın sayısının artması sebebiyle bizi İspanya’daki felaket bekliyor. 
İspanya’da 120 bin civarında avukat var, o kadar niteliksiz avukatlar ki Avrupa Birliğindeki 
diğer avukat büroları gelmiş büroları açmışlar, İspanyol avukatlardan kafası çalışanlar, 
doktora yapanlar vesaire nitelikte olanlar büro açmış, kalanları taksi şoförlüğü yapıyor. 
Bu da yoksullaşmayı getiriyor, yani içinde bulunduğumuz ekonomik yapı, toplumun 
kanalize olduğu alan bir teknisyenleşme süreciyle, adaletle olan bağlantımızı koparıyor, 
iki yoksullaşma noktasına getiriyor. Yoksul avukat herşeyi yapar arkadaşlar, kızamazsınız 
ki. Disiplin kurulu cezalarını verelim. Verdik, veriyoruz, ama yoksul avukat. Yapmasını 
onaylamıyorum, herşeyi yapar diyorum, aç avukat herşeyi yapar. Bu suç artışlarının sebebi 
bu temel iki tane dinamiktir. 

Hemen başlangıca dönüp meslek kurallarına değil, Avukatlık Yasasına bakarak bir iki 
konuda açılım getirmek istiyorum. Etik bize bir de Avukatlık Yasasına bakma imkânı 
verir. Etiğin kaynakları, yani meslek etiği diyorsak en önemli kaynağı Avukatlık Yasasının 
kendisidir, meslek kuralları da ikinci düzenlemedir. Arkadaşlar, klasik niteliğimiz 
bağımsızlık. Bağımsız avukat kimlikli, nitelikli, bağımsız yargı içinde yer alan bağımsız suje 
olarak hakkaniyetli, adil bir kararı temin edebilir. Türkiye’de avukatların yaklaşık yüzde 
50’den fazlası hizmet akdiyle çalışıyor. 195 maddelik Avukatlık Yasamızda kaç tane madde 
var dersiniz? Bir tane alt madde. 

Bir kere önce kendi dükkanımıza bakmalıyız. Bugün en büyük sömürü kaynağı, yani en 
büyük etiksizlik, değersizlik avukat, hizmetli avukat, tüzel kişi, hizmetli avukat arasındaki 
ilişkidedir. Bir kere bunu önümüze almalı, irdelemeli ve buna çözüm çareleri bulmalıyız. 
Mesela Paris Barosunun iç tüzüğünü açarsanız avukat ve yanında çalışacak hizmetli 
avukatlarla ilgili tip sözleşme örnekleri vardır. Bize yetersiz, ama onlarda bizdeki sorunlar 
yok, ama biz o örneklerden yola çıkarak -Barolar Birliğinin en büyük görevidir burada- 
standartlar hazırlayarak hem avukatı hizmetli avukata karşı korumalı -ayrılıp gidebilir, bir 
sürü etik ihtilaflar doğuyor-, hem de o avukatı yanında çalışan avukata karşı koruyucu 
kuralları, standartları kurmamız gerekiyor. 

Kamu avukatlığının durumu; en büyük etiksizlik, en büyük afedersiniz kepazelik kamu 
avukatlığı alanında. Meslektaşlarımızın orada çektikleri sorunların temel kaynağı var. 
Sizin yaptıklarınız anlamında demiyorum. Muhakemat Yasası kavramlarına bakın. Bir 
iki tane Muhakemat Yasası kavramı söyleyeyim size. Namzet avukat, yardımcı avukat, 
avukat müşavir. Hani avukat bağımsız, başkasına karşı bir statü ifade eden, avukatlar 
arasında farklılık olmaz, yardımcı avukatlar falan disiplin kurullarımız karar veriyor, yasa 
da duruyor. 
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İkincisi ücret konusu. Ücretler haksız yere davaya girmeyenlerle paylaşılıyor, avukat 
olmayanlar oluyor, garip birtakım şeyler, avukatın ücretine bakılıyor. Bir kere burada çok 
ciddi etik sorunlar var. Ayrıca kamu avukatlık faaliyetleri bazı illerde fazla, bazı illerde az. 
Buradaki arkadaşların ücret talep etme talebi oluyor. Aynı noterlerdeki gibi gerçek hizmet 
yapan avukatlar almalı, aralarında paylaşım ilkelerini Türkiye Barolar Birliği belirlemeli. 
Daha az gelişmiş yerdeki az kaynak alan kamu avukatlarına kaynak aktarılmalıdır, yüzde 
2’si kadar vesaire. 

Disinlin konusu: Bir kere baroya kayıtlı olmayan avukat, ihtiyari; nasıl oluyor böyle 
bir şey. Peki,  kayıtlıysa hem memur disiplin kurulu, hem baro disiplin kurulu tek disiplin 
kurulu olmalı. Komple devletin içinden çıkarılmalı. Kamu avukatı demek ille devletin 
memuru olmak zorunda değil, bağımsız bir organizasyon kurmalı ve kendisini yönetecek 
mekanizmalar... Bir kere bütün bu kamu avukatları alanındaki felaket, yani meslektaşlarımızın 
maruz kaldığı, dolayısıyla kendisini bağımsız hissetmeyen bir meslektaşımız ne kadar 
nitelikli hizmet ifa edebilir, bu da ayrı bir konu. Onlar da tartışılabilir belki, burada ciddi 
bir sorun var.

Bir başka konu, mesela ben rahatsız oluyorum, bilmem sizi rahatsız ediyor mu; gidiyorum 
mahkemeye, bakıyorum o mahkemede bilirkişilik yapan arkadaş karşımda. Mahkemenin 
bilirkişisi benim karşımda davalının ya da davacının avukatı. Yasamızda böyle bir şey var 
mı, bugüne kadar niye önermiyoruz? Koyalım 38’e, diyelim ki “eğer o mahkemede bilirkişilik 
yapıyorsan 3-4 sene o mahkemede avukatlık yapamazsın. Yanda yapabilirsin, çünkü sen o 
hâkimin bilirkişisisin.” Mesela örnekleri veriyorum, çok çoğaltmak mümkün. Bütün bu 
sorunlara rağmen -toplumsal yapı zorluyor bizi- çözüm var mı? Çözüm siyasi, çözüm 
toplumsal bir projeksiyon gerektiriyor, ama yine bizim yapabileceğimiz bir çözüm var. 

2001 yılındaki değişiklikle adli yardımla ilgili hükümlerimiz çok devrimci bir kimliğe 
bürünmüştür. Sadece yargılama mahkemedeki davaları kapsayan değil, o maddeye göre 
fakir bir kadının ya da ihtiyacı olan bir kadının danışma ücretinde bile o maddelerle 
karşılaşabiliriz. Artık tüm avukatlık faaliyetleri adli yardım kapsamına alınmıştır kanun 
olarak. Yönetmeliğimiz de zengindir, ama kaynaklar sınırlı, fonlar sınırlı. Bir tek burada 
örnek vereceğim, olumlu örneği vererek ne yapmamız gerektiğini şey yapacağım. Hollanda 
örneği en mükemmel örnek. İhtilafların yüzde 60’a yakını adli yardımdan geçiyor. Bakın, 
gelişmiş bir ülkede 300 milyon Euro, 2004 yılı fon miktarı. Avukatların yüzde 60’ından 
fazlası oraya kayıtlı, bayağı kazananlar da oraya kayıtlı, çünkü gerçek ücret veriliyor oraya 
gittiğinizde. Her gelen avukat vatandaşa adli yardım mevzuatına göre adli yardımdan 
yararlanma hakkı olup olmadığını söylüyor, avukat kendisi söylemek zorunda. 

Bakın, gelirinize göre şu kadarlık adli yardımdan alma hakkınız var. “Ben bu kadarını 
oradan alacağım” diyor, -ne etik sorunlar çıkacak düşünün diğer davaya göre- kalanını 
gidiyor veriyor şeyini fondan alıyor, farkı müvekkilinden alıyor. Kapsam içinde olan 800 
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Euro nakit geliri olana, olmayana tam hizmet veriliyor. 800 ve 1200 direktif var Avrupa 
Birliğinde. 800 ile 1200 Euro arasında -bakın evinin olması değil, nakit geliri diyor. Evi 
olabilir, parası olmaz- kısmi yardımda bulunuyor. Bu bütün CMK avukatlığı, şu avukatlık 
bu avukatlık sorunlarımızı düşünün, o kepaze tarifleri düşünün, o işlerle etkin savunma 
hizmeti yapılabilir mi? Bu sistemde yapılır ve bu sistemde atamayı da kaldırabilirsiniz. 
Nitekim öyle, avukatına gidiyor, baro atamıyor ya da o kurum atamıyor avukatı. “Ben 
avukatıma gittim” diyor ya da avukatı gidiyor başvuruyor, “müvekkilim geldi, şu kadar gelir 
belgelerini ibraz ediyor, şu kadar şeyde” diyor, ücretini alıyor. Bütün hizmetler kapsamda 
arkadaşlar. Böyle bir sorun bizim yoksullaşma dediğimiz yerde birçok problemi çözebilir. 
Türkiye bu kaynağı bulabilir mi? Bulmalı, yaratmalı, hedefi olmalı. 300 olmaz başka şey 
olur, sınırı dar olur, genişlemeyi hedefler, ama bizim böyle bir projeksiyonumuz yok. Adli 
yardım karşılaştığımız sorunların, ki bakın burada etik kod müsait, devrimci bir yasadır şu 
anda adli yardım yönetmeliği ve şeyi, ama uygulanamaz halde kaynaksızlıktan vesaire. 

Birkaç tane başlık söyleyeceğim. Mesela Avukatlık Yasası 34’de kutsal yazar. Lonca 
döneminden kalma kalıntıdır arkadaşlar. Bu kavram bazı meslektaşlarımız tarafından 
-anlıyorum onları- savunuluyor, ama mesela bu tartışılması gerekli bir kavram. Staj, 
avukatlığa kabul orada ciddi etik problemlerimiz var. Mesela stajyer arkadaşlarımız aynı 
hâkim, savcıların tabi olduğu statü gibi onların haklarına sahip olmalı. Bırakın krediyi 
vesaire, orada stajyer avukatı daha mesleğin başında biz zor durumda bırakıyoruz. O nasıl 
etik davranacak. Madem kamu hizmeti avukatlık, devlet staj aşamasında hâkim, savcı 
stajyerine hangi hakkı veriyorsa aynı hakkı olmalı, nitekim Türkiye’ye gezmeye gelen 
Alman stajyerlere bakın, Alman hâkim, avukat, savcı stajyerleri birlikte dolaşırlar, birlikte 
staj yaparlar. Mesela orada büyük bir etik problem kökeni var. Anlaşmazlıkların hakem 
marifetiyle çözümü bizim açımızdan büyük ayıp onu istememiz. Kendi sorunlarını kendi 
özel mahkemesinde çözen bir meslek kurumuna dönüştürdü bize. Anayasa Mahkemesini 
iptal etmesi gerekmezdi, onda kendimiz karşı çıkmalıydık etik değer itibariyle. 

Yalnız avukatların yapabileceği işlerde büyük sıkıntı bekliyor bizi. İlk darbeyi marka 
patent vekilliğiyle aldık. Onların yeni meslek yasası çıkıyor, hiç tartışmıyoruz. Mesela o 
meslek yasasında marka patent vekili avukat oraya dahil olursa iki disiplin kuruluna mı, iki 
meslek kuruluşuna mı dahil olacak, iki meslek örgütünün üyesi mi olacak? Hayır dünyada 
böyle bir şey yok. Bunları tartışmamız, kodu değiştirmemiz gerekiyor. Mesela görev 
suçlarıyla ilgili ciddi etik problemlerimiz var yasadan kaynaklanan. İzin alma meselesi. 
İzin alma Türkiye Barolar Birliği olmadır, Adalet Bakanlığı değil. Bize niye güvenmiyor? 
Biz kamu hizmeti yapan bir kurumuz. Bizim kurumlarımıza niye güvenmeyecekler, böyle 
hakları var mı? Disiplin hukuku açısından mesela etik mahkemedeki tavırları nedeniyle 
avukatın ceza sorumluluğu kesinlikle olmamalı. Avukat özgürce savunma yapmalı, ama 
disiplin sorumluluğu olmalı, hukuki sorumluluğ olmalı. Bakın önemli bir tartışma konusu, 
bunları ayrı ayrı tartışabiliriz. 
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Başka bir konu, disiplin kurullarının etkinliğini sağlayamıyoruz. Neden? Çok iş var 
ve değiştiremiyoruz yasamızı. Birden fazla daire kurmamız lazım disiplin kurullarında. 
Raportör olabilecek arkadarşlarımızı tayin edebilmeliyiz. Sanki avukatlar kendi 
meslektaşlarını koruyormuş görüntüsünü ortadan kaldırmamız lazım, böyle bir etik 
problemimiz var. Şimdilik başlıklarım bunlar. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  Haluk Bey gerçekten biraz önce avukatlık meslek 
etik kuralları ve kısmen yasayla bağlantılı olarak öneriler getirdi. Bu çizgide başka önerisi 
olan ya da biraz önce değindiğimiz tek olay anlatacak  arkadaşımız varsa  lütfen buyursun. 

Av. HALUK İNANICI- Arkadaşlarımın hakkını yemeyeyim. Şöyle: Etik bakış bize 
değişimi anlama imkânı verir. Çünkü etik soru sorar, niye böyle, niçin böyle diye. Ahlak 
“adam öldürmemelisin” der, etik “Niçin adam öldürmemeliyim” diye sorar. Etik bakarsak o 
zaman hep neden, niçin sorusunu sorarız. O zaman da değişimi görürüz. Değişimi görünce 
o zaman biz meslek kurumu olarak ne yapabilirizi daha rasyonel olarak tespit edebiliriz, 
hayali şeyler konuşmayız. Bir de içinde yer aldığımız hepimizin siyasi görüşleri vardır, 
hepimiz bir yerde liberal partide, sosyal partide olabiliriz, muhafazakar olabilir. Orada 
bu toplumsal kaymaya karşı ne yapılabilir? Çünkü adalet denilen mekanizmanın kendisi 
tahrip oluyor bu süreçte. Onlar konusunda müşterek fikir üretebiliriz. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  Kurulabilir, düşünebilir belki, ama oraya 
girmeyelim, çünkü çok uzar, 17.30 gibi bitirme durumundayız. Musa Bey  önce söz 
istemişti. Buyurun.

Av. MUSA TOPRAK- Örneklere geçmeden önce iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. 
Oralarda bir eksen kayması var, o da tartışmada bizi farklı yerlere getiriyor. Herşeyden 
önce bu kavram tartışmasına dönmek istemiyorum, ama orada önemli bir şey söylemiştik 
etik kişisel diye. Sadece o cümleye vurgu yapmak gerekiyor. Şundan yapmak gerekiyor: 
Üstadımın söylediklerinin tamamı doğru, önerilerinin de çok büyük bölümüne katılıyorum. 
Sorun tespitlerinin hepsi doğru, çözümler bakımından da söylediklerinin önemli bir kısmı 
doğru, ama burada felsefeyle etiğe aynı anlamı yüklediğiniz zaman şöyle bir sorun çıkıyor 
ortaya. Bu yapısal sorunların çözümünü döndürüp avukatın sırtına yüklememiz gerekiyor. 
O zaman da zaten bir sarmal doğuyor. O döngüden de bu şekilde çıkamayız. Neden 
çıkamayız? Çünkü avukatın bunları düzeltmesi mümkün değil. 

Vurgulamak istediğim şey şu: Burada bizim yapabileceklerimiz, yani avukat-avukat 
ilişkisinde kişi olarak avukatın, avukat-hâkim ilişkisinde ve avukat-müvekkil ilişkisinde 
yapılacakları bir paranteze alıp onları tuttuğumuz zaman, onların tabii ki dırşarıdan beslenen 
ekonomik, sosyal pek çok yönü var, ama en azından bizim “avukat şu şekilde eğitilirse böyle 
davranır” diyebileceğimiz şeylerde bazı çözümler olabilir. O yüzden yapısal dediğim 
sorunları bu nedenle, küçüksemek değil kesinlikle, ama birazcık ayrı tutsak diyorum.
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İkinci olarak da avuaktın rolü, büyük çoğunluk avukat olduğu için mi bilmiyorum, 
ama az önceki tartışmada farklı bir yere konuldu. Avukat müvekkilinden aldığı bilgiyi 
mahkemeye vermeli mi, avukat adaletin sağlanması için şöyle yapmalı mı? Bir de somut 
olaydan çıkıp avukatın genel tanımına bakarsak, savla savunmanın çatışması, çarpışması 
lazım. Ben adaletin gerçekleşmesini istiyorum diye o olayda savcının yanına geçtiğim 
zaman yapısal olarak, yani kurulmuş olan dengenin bozulması söz konusu. Ben özellikle 
cezada müvekkilim var, ben varım. Karşı tarafta savcı var, kolluk var, muazzam bir teknik 
var, teknoloji var, para var, insan gücü var, akla gelen her şey var. Ben karakola gittiğimde 
bazen müvekkilimle görüşemiyorum, fakat savcı bey kolluğa telefon açıp da “şöyle yapın” 
dediğinde yapmadıkları oluyor, ama hele birazcık dişli bir şeyse kolaysa yapmasın. Ben 
görüşemeyebiliyorum. Bu durumda işler farklılaşır, yani orada adaletin gerçekleşmesi için 
farklı birşey yapmak gerekir, ama bunu avukatın yapması gereken bir şey gibi düşünmeye 
başladığımızda, adaletin gerçekleşmesi için çabalamak dediğimiz zaman asıl yapması 
gereken şey vargücüyle orada sava karşı, savcıya karşı elinden geleni ardına koymadan 
mücadele etmesidir. Bu tabii ki bazı ahlaksız yollara sapmak anlamına gelmiyor. 

Burada şu somut örneği vermek istiyorum: Benim müvekkilim -halen de Yargıtay 
aşamasında- herhangi bir suç işlemiş. Zaten oraya girersek tartışma da hukukileşebilir, o 
yüzden önemli değil. Damadıyla birlikte yargılanıyor, müvekkilim kayınbabası asıl faili. 
Diyor ki “ben bu adamı zaten oldum olası sevmiyorum, ilişkimiz de çok zayıftır. Ama yanında 
çalışıyor, büyükçe de bir mağazası var üç katlı, gözümün görmeyeceği bir yerde duruyor bu adam. 
Orada böyle bir şey yapmış. İnanıyorum yaptığına, ceza alsın, ama ben de   beraat edeyim, 
çünkü ben masumum.”  Olayın da böyle olduğuna inanıyorum, ama şöyle bir boyut daha 
var ki, damat olayı o şekilde yapmamış. 

Bir de kollukta şöyle bir şey hepimiz biliyoruz: Eline aldığı işi büyütmek, şişirmekten 
hoşlanır, yani hırsızlıksa gasp olur, yaralamaysa öldürmeye teşebbüs olur şeklinde. Orada 
da bir şekilde bazı deliller biraz abartılmış. Dosyayada da bizim bir ilgimiz olmadığı ortaya 
çıktı, fakat öyle bir noktaya geldi ki artık esas hakkında iddianame okundu, beraat istendi. 
Benim müvekkilim için beraat istendi, diğeri için ağır bir ceza istendi ve çok önemli 
eksiklikler var. O kadar önemli bir eksik ki dosyada olmayan bir rapor, çünkü dönmesi 
bekleniyordu, dönmemiş, aleyheymiş gibi söylendi. Heyet de dikkate almadı. Onun 
dışında başka bazı unsurlar. Bunlardan bir kısımını ben kendi savunmamda kullandığım 
zaman savunmam çökecek, çünkü “bu adamla müvekkilimin hiçbir ilişkisi yok, bağlarını 
koparmış. Fakat bu iddianamede şuralar yanlıştır” dediğimde o bölüm çökecek ve benim 
müvekkilimin durumu tehlikeye girecek. 

Ben o durumda ne yaptım? Kendi şeyimi söyledim, “iddianameye katılıyoruz, şu şu 
sebeplerle de müvekkilimin beraati gerekir” dedim. Ondan sonra da uzun uzun düşündüm 
üstüne. Burada benim yaptığım doğrumuydu diye. O kişi sonuçta ceza aldı. Üstüne 
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tartışalım diye söylüyorum. Kendi vardığım bazı sonuçlar var doğru, yanlış vesaire gibi. 
Sadece şunun altını çizmek istiyorum: Avukatın rolünü bazen yukarıdan da bakarak 
görelim. 

Bir diğer somut örnek şizofren bir insan. Bu kişi kendisinin avukat olduğuna inanıyor, 
ruh sağlığı bozuk. Adliyeye gelmiş bir adet cüppe çalmış. Cüppeyi gdiip satın da alabilirdi, 
ama çalmış. Ondan sonra da vestiyerden bir avukatın cüzdanını çalmış. Büro tutmuş, tabela 
asmış, Ankara’da avukatlık yapıyor. Ankara’da o isimde iki avukat beraberce çalışıyorlar ve 
birisi Necati Beyde, öbürü Sezenler sokakta, bu derece mesafeler de yakın. Bu kişi süresini 
hatırlamıyorum, ama yaklaşık bir yıldan daha uzun bir süre -13 ay olması lazım- boyunca 
avukatlık yaptıktan sonra yakalanmış. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  Dava kazanmış mı? 

Av. MUSA TOPRAK- Bazılarını kazanmış. Zaten o yolunda akan birşeydir, öyle gidebilir. 
Belki de öbür meslektaşımız Ankara’da olmasa bu adam yıllarca devam edecek. Mesele şu, 
dikkat çekmek istediğim nokta: O avukatın hele hele ilk aylarında hukuk fakültesindeki 
lisans eğitimini adliye salonunda aldığını düşünürsek, ondan önce de okumuştur, ama 
durduğu yerden, söylediği sözlere kadar birtakım anormallikler olduğu, dikkat çekici bazı 
şeyler olduğu muhakkak. Bunu avukat-hâkim ilişkisine dikkat çekmek için söylüyorum, 
avukatın tolere edilmesi, bazı şeyleri “bu adam gitsin, zaten bu dosyaya ayırdığım 5 dakikam 
var. Saçma sapan konuşuyor, ben onu dinlemiyorum, dosyaya göre yaparım” diye kafasını 
önüne eğmiş ki pek çok hâkim ve karşıda oturan meslektaşlarımız da o kadar uzun bir süre 
devam edebilmiş. 

Zaman bakımından da çok şey yaptık, ama ne yapmalı? Biz Ankara Barosunda birşeylere 
başladık. Burada da İbrahim Beyden bu taraf tamamen etik kurul üyesi meslektaşlarımdan 
oluşuyor. O yüzden de affınıza sığınarak iki dakika etik kurulun ne olduğunu, ne yapıyoru 
söylemek istiyorum. Ankara Borusu Etik Kurulu 2006 yılında kuruldu. Hukuk ve etik 
seminerleriyle başladı bu süreç. Türkiye Felsefe Kurumu ve Ankara Barosu işbirliği içinde 
hukuk ve etik seminerleri yapıp, bu seminerlerin sonunda katılımcı avukatlara ve genele 
duyuru yaparak etik kurulu kurdu. Burada felsefe kurumunun büyük katkısı vardı ve esas 
olarak da zaten akademisyen danışmanlar süreci şekillendirdi. Burada o kuruluş bölümünü 
atlayıp esas olarak geçen yıl boyunca tartışarak bir çalışma şekli oturttuk. Türkiye’de ilk 
olması bakımından önemsiyoruz ve görevleri iki başlık altına ayırarak tanımadık. İlk olarak 
baro tarafından yapılan görevlendirmeler hakkında görüş bildirmek, ikinci olarak da etikle 
bağlantılı olan konular hakkında eğitim çalışmaları sürdürmek. 

Baromuz tarafından verilen görevlendirmeler derken, burada Ankara Barosuna ulaşan 
şikâyetlerden genel bir sorun olduğu anlaşılan konular veya disiplin soruşturmasına konu 
olacak ağırlıkta olmayan ve/veya avukatlık mesleğine ilişkin mevzuatla yasaklanmadığı 
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için disiplin soruşturmasına tabi olmayan konular veyahut disiplin mevzuatımız uyarınca 
yasak olduğu halde bu yasağın hukuka aykırı olduğu konusundaki görüşlerle ilgili tavsiye 
niteliğinde görüş bildirmek için kuruldu. Burada etik kurul kararlarının disiplin kurullarına 
kesinlikle alternatif değil. bu husus bizim için çok önemli. dünyadaki uygulaması da 
aynı şekilde. Etik kurulu kararlarının ne ölçüde dikkate alınacağı yahut dikkate alınıp 
alınmayacağı baronun inisiyatifinde ve disiplin kurulu açısından da bir ilk karar, ön karar 
gibi bir şey değil, tam aksine de bir karar verebilir. 

Burada bu ayrımı şuna dayandırıyoruz: Etik kurul tümüyle soyut bir düzlemde, yani 
kişilerden ve onların gerçekleştirdiği eylemin somut olayda gösterdiği nitelikten bağımsız 
olarak ilke kararları alıyor ve tabii ki ayrıca disiplin kurulu yasal yetki ve sorumluluklar 
taşırken etik kurul bu şeylerden bağımsız. Bu sebeple de mevzuata değil, evrensel ilkelere 
dayanarak görüş oluşturabilme avantajına sahip oluyor. Etik kurul kararlarında meslektaş 
davranışlarında, yani az önce söylediğim gibi kişi olarak avukat-avukat, avukat-müvekkil, 
baro-avukat ve hâkim-avukat ilişkilerinde geçerli olması beklenen ilkeler bakımıdan tavsiye 
niteliğinde. Burada kurula başvuru yöntemi olarak da doğrudan başvurunun olmamasının 
yönetim kurulu tarafından verilen görevlendirmelerin yapılmasını öngördük. 

Diğer şeylerde de esas olarak gizlilik kurul içi yazışmalarda da kişilerin isimleri 
görülmüyor. Karar alma sürecimiz en fazla tartıştığımız şey olduğu için gerçekten 6 ayda 
şekillendi. Şöyle bir süreç izliyor şikâyetler: Önce görevlendirme kurul toplantısında 
tartışılıyor; ilk adım. İkinci adım, bir alt kurul oluşturuluyor bununla ilgili bir görüş 
taslağı yazmak için. Alt kurul hazırladığı görüşü elektronik ortamda kurula gönderiyor 
ve mail ortamında eleştiriler geri geliyor. Daha sonra bir fiziki toplantı yapılarak oybirliği 
olup olmadığı, sağlanabilecek durumda eleştirilerin ağır durumda olup olmadığı -burada 
İbrahim Bey gülüyor, kendisi sağ olsun bizim kararlarımızı her zaman eleştirir, 4-5 toplantı 
fazladan yaparız- toplantıda tekrar ilk adıma dönüp ve ilke olarak da eleştiren avukatın da 
o alt kurula katılmasıyla tekrar bir kurul oluşturup bütün sürecin tekrar başlaması şeklinde. 
Gene somut bir şey olduğu için şimdiye kadar verdiğimiz kararlar Internet’te var, Ankara 
Barosunun sitesinde, Ankara Barosu dergisinde de yayınlandı. İlk karar kamu avukatlarının 
bağımsızlığına ilişkindi, yani kamu avukatı amirinden dava açıp açmamakla ilgili talimat 
alabilir mi diye. 

İkinci olarak avukatın unvan kullanması. Burada mevzuat açısından çok açık bir durum. 
Mühendis avukat bilmem kim diye tabelasını yapmış, meslektaş da çekmiş cep telefonuyla 
fotoğrafı, şikâyet etmiş. Üstadıma gitse tartışacak bir yön yok, ama mesele şu ki o adam 
mühendis ve avukatlık yapıyor. Türkiye Cumhuriyetinin bıraksa avukatlığı mühendislik 
yapabilecek durumda olan bir kişi, atılmamış, kovulmamış. Peki,  neden kullanamasın diye 
bu tartışma konusu yaptığımız konu. 

Ondan sonra reklam yasağı ve özellikle web sitesi üzerinde şu anda burada web siteleri 
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üzerinden çok daha şeyler devam ediyor, mesela şubelerini ilan edenler, somut olayda 
kocaman bir vize logosu vardı. Kredi kartıyla ödeme alıyoruz diyor, ama sayfanın ¼’ü 
kadar mizah vardı. Hukuk bürosu sahibi, law office lowner, filan diye farklı. Mesela orada 
bir diğer önemli nokta ücretlendirmemiz Ankara Barosu avukatlık asgari ücret tarifesine 
göre yapılmaktadır” böyle bir ilan bu yapılabilir mi diye. 

Bir de mesela burada tüketici mahkemesinden baroya şikâyet gelmişti. Bir meslektaşımız 
dava dışında bir diğer meslektaşa bilgi vermiş “biz şöyle şöyle yaptık” diye tebligat yapılmadan 
önce. Orada da o davanın zaten yer yönünden yetki bakımından reddedileceği için tebligat 
çıkarılmamış. Haberdar olduğu için meslektaşımız da gelmiş, vekaletini koymuş, burada 
haksız yere vekalet ücreti çıktı mı çıkmadı mı idi tartışmalar. Tabii hangi kararları ne diye 
verdik bölümüne girmiyorum çok uzattığım için. 

Temel olarak burada bizim beklediğimiz şey şu: Önümüzdeki dönemde zaten 
görevlendirmeler üzerinden kararlar ve tartışmalar devam edecek. Bir mustarip 
olduğumuz nokta, avukatlar avukatları şikâyet etmiyor. Bunu mümkün olan her yerde 
şöyle söylüyorum:

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  Meslek dayanışması, bu hekimlerde de var. 

Av. MUSA TOPRAK- Biz staj eğitimindeyken bu söylenmişti avukat avukatı şikâyet 
etmez diye. Gerçi bir meslektaş söylemişti, tartıkşmaya yolaçmıştı, ama söylenmişti. 
Burada mesela şöyle bir ‘promosyon’ diyelim, etik kurul kararları avukatın disiplin cezası 
almasına yolaçmaz, dolayısıyla şikâyet edebilirsiniz diye bir şey yapıyoruz mümkün 
olan toplantılarda, hukuk derneklerinin genel kurullarında fırsat buldukça. Meslektaşın 
ceza almasından rahatsız oluyorsanız burada yok, ilke kararları ortaya çıksın diye. Nasıl 
sağlanabilir, bir somut soru. Onun dışında özellikle Altan Beyin tecrübeleri gibi ve 
üstatların baro birlikte benzer çalışmaları bakımından onları da duymayı çok isteriz bizim 
gelişebilmemiz için.

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN-  Türk Tabipleri Birliği Etik Kuruluyla çok paralel 
ve çok benzer konularda iş yapıyorsunuz, onu anladım.

Av. MUNİSE DAYIN- Musa Beyin sözlerine küçük bir ek yapmak istiyorum bu 
konuşmalar kayda geçtiği için. İlk kararımızla ilgili küçük bir açıklamaydı. Kamu avuktatının 
amiri tarafından dava açılıp açılamayacağı konusundaki talimatına ilişkin değil de, orada 
görevinin dışında bir konu hakkında dava açılma konusundaki talimattaki ciddi bir farktı, 
bir kamu avukatı olarak belirtmek istedim. Teşekkür ederim. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Efendim, teşekkür ederim. Oturumu burada 
kapatmak durumundayım. Sizi  unuttum özür dilerim. Konuşmacı son arkadaşımız. 
Buyurun.
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Av. GÖKTAN KOÇYILDIRIM (Ankara Barosu Etik Kurulu Üyesi)- Fiili durum 
yaratmamak için biraz uzak kaldım. İlk turda da pek birşeyler söyleme imkânı bulamamıştım. 
Belki bunun için gerekçelerim vardı, ama ana hareket noktam şu: Etik kurula girerken de 
biraz bu ahvalde bakıyordum konuya. Ben aslında etik ilkeleri veya meslek ilkelerini bir 
direniş olarak da görüyorum. Çünkü bir amaçla yola çıkıyorsunuz, hocalarımızın söylediği 
gibi bir meslek amacınız var. Bu amaç zaman içerisinde deforme oluyor ve bu deforme 
risklerini görüyorsunuz. Bu deformasyona karşı birtakım ilkeler benimsiyorsunuz, bunun 
alt dinamikleri var. Çok fazla nedenini sayabilirim, ama uzatmayacağım. Bir direniş olarak 
da görüyorum bozulmaya karşı etik kuralları ve vereceğim örnek de aslında bununla 
ilgili. Benim başıma gelen bir olay, birçok meslektaşım biliyor ki bir davaya girerken, bir 
duruşmaya gireceğiniz zaman saati gelen bir duruşmada eğer karşı taraf vekili gelmemişse 
makul bir süre beklemenizi söyler size kurallar, fakat bu her zaman için sizin ihtiyarinizde 
olan bir durum değildir. Bunun yapılması beklenir, çünkü muhtemelen o meslektaşınız da 
Türkiye’de her şey zamanında olmadığı için bir başka yerde bir başka avukatlık faaliyetini 
yürütüyordur ve belli bir süre beklemenizi bekler sizden; etik anlayış, mesleğin etik 
kuralları. 

Benim başıma şöyle bir olay geldi: Saat 11.00’deki duruşma 11.05’te inanılmaz bir 
yığılma olmuştu öncesinde. Hâkim son duruşmaları çok hızlı bitirmeye başladı. O sırada 
meslektaşım geldi, 11.03’te. Girelim girmeyelim derken “ben o zaman başka bir yere gideyim 
madem çok sıra var” dedi, rica etti. Ben de “tamam” dedim. Bekliyorum, bizi çağırdılar, dedim 
“meslektaşım gelecek.” Hâkim kabul etmedi, dedi ki “sırası geldi alacağım, zaten çok geç oldu.” 
Ben de   davacıyım. Belki sizler bilmeyebilirsiniz diye söylüyorum, hepimiz biliyoruzdur 
eğer davacısı olduğunuz bir davaya girmezseniz ve karşı taraf da yoksa, yani takip etme 
iradesi göstermezse o dava dosya işlemden kaldırılır ve sizin üç ay içerisinde yenilemeniz 
gerekir. Bu da Türkiye koşullarında şu demektir: Üç ay sonraya bir duruşma günü alırsınız. 
Bu şunu yarattı tabii: Meslektaşımı bekleyeyim mi yoksa bunu mu yapayım? Belki de uzun 
sürecek işi. Hâkim bir yandan da beni tabiri caizse fırçalama ruh hali içerisinde, adalet için 
burada çalışıyoruz filan gibi. Demek istediğim direniş biraz da bu, direniş göstermemiz 
gerektiğini hissettim ve duruşmaya girmedim. Bir yandan da müvekkilinizin çıkarı var, 4 ay 
atacak az bir süre değil. Böyle ikilemlerde nasıl davranmamız gerektiğini bize kurallar bize 
söyleyemez, ama bakış açımızla alakalı.

Bir de son olarak bir somut kurala ilişkin komik gelen bir örnek vermek istiyorum. 
Bir reklam yasağımız var, bunun altındaki dinamik mesleğin saygınlığı; bunu biliyoruz. 
Bir reklam yasağı yönetmeliğimiz var. Hazır Disiplin Kurulu Başkanımız ve Barolar 
Birliğinden temsilcimiz de buradayken söyleyeyim. Tabii kendine göre günün koşullarına 
uygun veya uygun olmayan hükümleri var, fakat bir e-posta yasağı var ki anlamak mümkün 
değil. Bunu da şuradan bir örnekle açıklayacağım. E-postayı biraz yanlış anlamışız ve o 
kuralı koymuşuz. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum; bunu da kuralları gözden geçirme 
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bağlamında söylemiş olayım. Ben bu e-posta yasağından sonra disiplin kurulumuzun 
e-postalarına baktım. Hepsi meslek kurallarına aykırı, biri hotmail, biri yahoo, biri işbank. 
İşbank bana kalırsa -lütfen yanlış anlamayın- yanlış. Meslek kurallarının hangi maddesi? 9 
olabilir. Mutlaka bir alt tr sitemiz olması gerektiği; bunu tartışmıyorum. 

Madem lafı açıldı biraz açayım. Mesela hotmail.com, avukatgoktankoçyıldırım@
hotmail.com nizami bir e-posta adresi değil yönetmeliğe göre, ama olabilir. Neden? 
Çünkü benim 532’li bir cep telefonu kullanmamdan hiçbir farkı yoktur. Çünkü orada com 
comation’dan geldiği için belki bu kaygıyla, mesela avukatgoktankocyıldırım.com adlı 
bir web sitesi yaparsanız açılımı şudur: Avukatgoktankocyıldırım.comation, yani ticari, 
dolayısıyla web sitesi av.tr olabilir, fakat goktankocyılıdırım@gmail.com dediğiniz zaman 
orada comation olan gmail’dir, ben değilim, yani Turkcell kullanıcı olmanızdan farksızdır. 
Zaten uygulanabilir bir hüküm değil, hiç uygulandığını da görmedim. Dolayısıyla bu 
bağlamda bütün kuralları -bizim özellikle son dönem olduğu için bu örneği verdim- gözden 
geçirmemiz gerekir. Tıpkı baro başkanı nezaket ziyareti gibi yeri geldiğinde uygulanamayan 
şeyleri ilk planda yapılması gereken olarak temizlememiz gerekir diye düşünüyorum. 

Doç. Dr. İSMAİL DEMİRDÖVEN- Göktan Bey, çok teşekkür ederim duyarlılığınız 
için. Tabii bu da önemli bir sorundur. Efendim, bugün bu oturumu kapatıyoruz. Bu konu, 
yani başta “etik, hukuk için çok yeni” derken çok da haksız değildim aslında. Bu yenilik 
konuştukça ve sorunları tartıştıkça, yeni düşünceler, fikirler üretildikçe hukuğun onsuz 
olunamaz bir yanını oluşturacaktır. Katılan herkese teşekkür ederim.  Burada  katılımcılara 
verilecek bazı plaketler var. 

(Plaket töreni yapıldı)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

KATILIMCI DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME

(GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR)

Oturum Başkanı. Prof. Dr. İLHAN TEKELİ

MANOLYA 1 (SABAHATTİN ARDIÇOĞLU) SALONU, 11 Ocak 2008

 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İLHAN TEKELİ- Katılımcılara hoşgeldiniz derim. 
Bugün yapacağımız toplantının niteliği, sonucunda ne ürün elde edeceğimiz konusunda 
bir bilgi vereyim. Bana bu toplantının örgütlenmesi sırasında barodan aktarılan şöyle bir 
genel görev çizgisi var. Bu çizgi şu: Baro katılımcı demokrasiye ve gönüllü örgütler yahut 
STK’ların Türkiye’deki potansiyelleri, sorunları, katılımcı demokrasiye katkıları açısından 
bir toplantı yürütmemizi istiyor. Genellikle istediği şu: Bir yanlış kanıya düşmeyelim diye 
özellikle belirttiler, baro olduğu için bizden yalnız hukukla ilgili birşey istenmiyor, bizden 
çerçevesi en geniş şekilde bu konuyu tartışmamızı istiyorlar ve Türkiye’nin gerçekleri, 
dünyada bu konudaki gelişmeleri göz önüne alan bir geniş perspektifli bir tartışma, bunun 
sonuçlarını yayınlayacaklar. Eğer istersek sonunda bir bildiri yayınlayabileceğiz, bildiri 
haline getirebileceğiz, ama istemezsek bizden bir zorunlu birşey beklemiyorlar.

Şöyle bir şey daha düşündüm: Önce tabii bu toplantıyı yürütebilmek için yöntemini 
saptamamız gerekir. Ben şöyle bir yöntem düşündüm: Onu bir tartışmaya açalım. O yöntem 
eğer uygun görülürse onu geliştirelim, “hayır uygun değil” denilirse onu geliştirelim. Benim 
düşündüğüm yöntem şöyle bir yöntem: Madem oldukça uzun bir toplantı yapacağız ve bu 
toplantı sonunda çok dağınık bir tartışma metni hem daha sonra okuyanlar için anlamlı 
olmaz, hem de buradan bir bildiri çıkartılacaksa bildiri çıkartmak için yararlı bir çerçeve 
oluşturulmaz. Onun için dedim ki biz 4-5 tane temel konu alalım, bu 4-5 tane temel konuyu 
ayrı ayrı tartışalım. Birinci konuyu tartışıp kapadıktan sonra ikinciye, üçüncüye geçelim. 
Böyle konular olarak da şöyle genel gruplar saptadım. Birinci konu, daha genel bir konu. 
Temsili demokrasi, katılımcı demokrasi ilişkileri, bunun içinde gönüllü örgütlerin yerleri, 
gönüllü örgütleri diğer demokratik sistemde etkili olan diğer örgütlerden ayıran nitelikler, 
örneğin demokratik kitle örgütlerinden, baskı gruplarından farkları ve benzeri konularda 
bir genel çerçeve oluşturacak ilk bir tartışma grubu yapalım.

Genel tartışmayı da yapmış olarak, ikinci olarak da gönüllü örgütlerin Türkiye’de bugün 
pratik içinde çalışırken karşılaştıkları temel sorunlar nelerdir? İsterseniz tabii birinci 
konuyla ikinci konu yer değiştirebilir; önce Türkiye, sonra genelde. 

Üçüncü konu olarak gönüllü örgütlerin toplum içindeki ilişkilerinin nasıl düzenleneceği 
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problemi. Bu yasal bir problem değil, yasal yönü de olabilir. Burada değişik kategoriler var, 
örneğin devlet gönüllü örgüt ilişkisi, gönüllü örgütlerin kendi aralarındaki ilişki biçimleri, 
gönüllü örgüt özel kesim ilişkisi, gönüllü örgütlerin ülke dışı ilişkileri. Bir çeşit normatif 
bir yöne gidebilecek şekilde bir tartışma, tabii günümüzdeki pratikleri gözönüne alan bir 
tartışma.

Dördüncü konu olarak belki şöyle bir konu alabiliriz: Aktif bireyle STK ilişkisi, yani 
STK’ların başarılı olabilmesi için toplumda belirli bir yurttaş profiline ihtiyaç var. Burada 
aktif birey modeli nasıl bir rol oynayabilir? Bu da bir tartışma konumuz diye düşündüm. 

Beşinci konu olarak da kendi örgütlenmeleri, yani içteki demokrasi problemleri, kaynak 
sağlama problemleri, topluma hesap verme problemleri, yani tamamen kendi içine dönük 
bir şey. Benim aklıma bu beş tane konu geldi. Daha başka eklemek istersek ekleyebiliriz. 
Mesela önümüzde vakit olduğuna göre en azından her birini bir saat tartışabiliriz, en az 
bir saat vaktimiz var her biri için. Her birinde sözler bitmeye başladığı zaman onu bir çeşit 
özetlemeye çalışacağım. O gruptaki tartışmalarda ne elde ettiğimizi özetleyeyim. Onlar 
gerekirse o özetle bir araya gelerek bir bildiri haline de gelebilir istenirse. Böyle bir yöntem 
aklıma geldi. Sizlere de uygunsa bu yöntemi izleyebiliriz. Tabii geliştirmek isterseniz açık. 
Buyurun Hocam.

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Ben sadece ufak bir öneride bulunmak istiyorum. 
Biz yıllardan beri bu işlerin içinde uğraşırken çeşitli ifadeler kullanıyoruz; sivil toplum 
kuruluşları, örgütler. Burada eğer arkadaşlar da uygun görüyorsa sadece örgüt sözü, 
sivil toplum örgütü diyerek örgütlenmenin tehlikelerini yok edecek şekilde sürekli öyle 
kullanarak, örgütüz tehlikeli değildir, önemlidir. STK dediğiniz zaman biz örgüt değiliz, 
ama kuruluşuz. Bu havaya da girmeyip sadece STÖ olarak kullansak belki daha yararlı olur 
diye düşünüyorum.

Prof. Dr. SENCER AYATA- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi.

Prof. Dr. BAHATTİN AKŞİT- Ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi diye 
başlayabilirdim, ama öyle idi, Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.

ERGİN CİNMEN- Neden çağrıldığımı tahmin ediyorum. Yurttaş girişimi, barış girişimi 
gibi birtakım girişimlerde uğraştığım için. 

Av. ŞENAL SARIHAN (Ankara Barosu)- Ankara Barosu üyesi bir avukatım. Aynı 
zamanda da geçtiğimiz yıllarda Çağdaş Hukukçular Derneğinde yöneticilik yaptım, genel 
başkanlık yaptım. 10 yıldır da Cumhuriyet Kadınları Derneğinde genel başkan olarak 
çalışıyorum. Daha önce de öğretmen örgütlerinde görev yaptım, öğretmen avukatım. 

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Halen üç kurumda görevliyim. Bir tanesi kendi 
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okulumun, mezun olduğum lisenin, KANKEV dediğimiz Kandilli Kız Lisesi Kültür ve 
Eğitim Vakfı, ikincisi Cüzzamla Savaş Derneği, üçüncüsü de 20 yıldır Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği çalışanıyım. 

ORHAN SİLİER- Herhalde buraya sivil toplum kuruluşları sempozyumları da dahil 
sivil toplum kuruluşları alanında epey faaliyette bulunan tarih vakfının uzun dönem 
yöneticiliğini yaptığım için çağrıldım. Şu an Antalya’da sivil toplumla çok yakın ilişki içinde 
kurulan bir Antalya Kent Müzesi projesinin yöneticisiyim. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. ERSİN KALAYCIOĞLU- Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi.

Dr. CAHİT TUTUM- Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü eski öğretim üyesi, 
Balıkesir Eski Milletvekili.

EROL TUNCER- TESAV-Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Başkanı, bir 
de Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı.

Av. FEVZİ ÇAĞANLI- Avukatım, Türk Hukuk Kurumu Genel Sekreteriyim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. İlk konudan o zaman tartışmaya başlayalım. 
Ben ilk konunun genel çerçevesini tekrar hatırlatayım kısaca. 

Bugün biliyoruz temsili demokrasi diye esas çalışan bir kurum var, ama bu temsili 
demokrasi belirli bir kriz içinde. Bunun karşısında bir alternatif olarak katılımcı demokrasi 
gelişiyor. Ama katılımcı demokrasi de bir anlamda temsili demokrasiyi yerinden edecek 
güçte bir çıkış içinde değil. Onun için pratikte şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Hem 
temsili demokrasi kurumları, hem de katılımcı demokrasi bir arada var oluyor. Bu geçmişte 
yalnız temsili demokrasinin hâkim olduğu durumdan farklı bir durum. Çünkü iki tür 
demokrasi anlayışının birlikte olmasının birbirine getirdiği bir sınırlama var ve o sınırlama 
içinde sistem işlemeye çalışıyor. Bunun içinde de demokrasinin işletilmesinde kritik önemi 
olan değişik aktörler var; siyasi partiler var bir uçta, değişik kitle örgütleri var, sendikalar, 
odalar vb, diğer taraftan esas bizim konumuz olan -Hoca “dikkat et” dedi- STÖ’ler var bir 
grup olarak, yurttaşlar var. Böyle bir karmaşık sistem birlikte çalışıyor. İlk tartışmamızda, 
bu birlikteliğin özellikleri nelerdir, her bir kurumun nitelikleri nelerdir ve bunların her 
biri hangi özellikleriyle diğerlerinden ayrılır gibi bir çeşit toplantının diğer kesiminde 
yürüteceğimiz tartışmanın kavramsal çerçevesini oluşturacak bir pratik içine gireceğiz. Söz 
almak isteyen arkadaşlarımıza söz vereyim. 

Prof. Dr. ERSİN KALAYCIOĞLU- Belki benim daha sonra konuşmam daha iyi 
olurdu, çünkü ben siyaset bilimciyim, dolayısıyla onun yaratmış olduğu bir kısıt veya 
bir deformasyon vardır. Çünkü bizim toplumdaki örgütlenmelere bakış açımız iktidarla 
ilişkileri bakımındandır. O bakımdan da genel olarak bunların hepsine çıkar grubu adını 
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veriyoruz, çünkü bunlar sonuç itibariyle belirli bir kesimin görüşlerini, önceliklerini, 
değerlerini, düşüncelerini, endişelerini çıkar olarak ifade eden gruplardır. Bunların 
hepsi çıkarın bir parçası olarak algılanabilirler. Türkiye’de çıkar dediğin vakit öncelikle 
mali menfaat anlaşılıyor. Bu yanlıştır, çıkarı başka bir anlamda kullanmak gerekir, daha 
genel anlamda, herhangi bir kıymet atfedilecek değerin savunulması veya korunması, 
geliştirilmesi anlamında kullanıyorum. Dolayısıyla bu açıdan genel anlamda bakacak 
olursanız hepsi çıkarı savunmaktadırlar, ama kendi çıkarları ama şahsi çıkarlar ama devletin 
veya insanlığın çıkarları. 

Çevre dediğiniz zaman insanlığın çıkarlarını savunduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bir 
daha kuşak nefes alabilsin, yaşayabilsin vesaire bu anlamda kullanıyorum. Dolayısıyla bu 
anlamda baktığınız zaman bu örgütlenmeleri ya iktisadi faaliyette bulunan, yani sektörlere 
göre düşünebilirsiniz, iktidarı bir şekilde etkilemeyi ve kendilerine bazı kaynakların 
aktarılması, bazı değerlerin aktarılması peşinde olanlar diye düşünebilirsiniz yahut 
hükümetle hiç ilişkili olmayanlar ve iktidar mücadelesine doğrudan girmekten çok, bir 
toplumsal bir aradalık ve dayanışma örgütü görüntüsünde olanlar diye algılayabilirsiniz. 
Angloamerikan literatürde bunlara “Non Govermenter Organisation” deniyor. Biz STK’yı 
bir miktar bunun karşılığı olarak kullandık. Aynı şey değil ama, yani sivil toplum örgütü 
demekle hükümet dışı örgüt demek aynı şey değil. 

Hükümet dışı dediğiniz zaman bunlar siyasi bir programa veya hedefe sahip olmak 
zorunluluğunda olmayan örgütler demektir. Günü geldiğinde bunlar hükümette de temas 
içerisine girebilirler, hükümetten de talepte bulunabilirler, diğer çıkar gruplarından biri 
haline de dönüşebilirler. Öncelikle bunların kuruluş nedeni, hükümete bir talep iletmek, 
bir çıkar ifadelendirmek yahut öncelikle bunların hedefi hükümete baskı yapmak değildir, 
bir dayanışma örgütüdür. Benzer dünya görüşlerini, fikirleri, hatta demin tanımladığım 
anlamda çıkarları ve onunla ilgili algılamaları, vizyonu paylaşanların bir araya geldiği bir 
örgütlenmedir. Bunların bir kısmı da tabii yaşamamakta ve dağılmaktadır zaman itibariyle 
ya hedeflerine ulaştıkları için, ulaşamayacaklarını gördükleri için veya birbirleriyle ilişkiyi 
sürdürebilecek koşullar ortadan kalktığı için böyle olabilmektedir, bunları ayırabiliriz 
bence. Bunların bizim literatürümüzde ulusal olanı, uluslararası olanı, yarı hükümetle ilgili 
olanı guango diyorlar, ingo diyorlar filan. Çeşitli türleri var literatürde, bu şekilde de ifade 
edebiliriz, ama siyaset biliminin yaklaşımı ve bakış açısı iktidar ve hükümetle ilişki itibariyle 
olduğu için çıkarı nasıl ifadelendirdikleri ve kullandıklarıyla ilgili olarak bir sınıflamadır. 
Onun için bunu aktararak belki bu konudaki düşünmemizi bir miktar etkileyebiliriz diye 
düşünmekteyim. 

Örgüt denilmesi gayet doğaldır, Türkan Hanımın önerisini canı gönülden destekliyorum. 
Örgüt bizatihi kötü birşey de değildir, ama Türkiye’de örgüt denildiği vakit yine tıpkı çıkarda 
olduğu gibi kavram kirlendi, suç örgütü veya çete yahut çıkar örgütü anlaşılıyor, menfaat 
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örgütü. Sosyal bilimlerin -meslektaşlar da katılacaklardır umarım- bir zaafı böyle popüler 
hale gelen bazı kavramlar sizin kullandığınız ve işinize yarayacak kavramları dejenere ediyor, 
kullanamaz hale geliyorsunuz. Onun için örgütün kullanılması bence herhangi bir şekilde 
sorun değil, belki bir yerde tanımlamamız gerekir eğer bir bildiri olacaksa. Biz örgütü şu 
anlamda kullanıyoruz, yani organizasyon karşılığı olarak kullanıyoruz. Nötr bir kavramdır, 
buna başka anlamlar izafe edilmemesi gerekir. Bu şekilde de dile tekrar kazandırılmasında 
yarar vardır diye düşünmek lazım. 

Tabii burada geriye bir kategori kalıyor, Türkiye için önemli. İllegal olarak çalışan, 
sisteme karşı olarak kurulmuş olan, dolayısıyla diğerleri gibi bir şey almak değil, belki 
tamamen sistemi yıkmak isteyen türden örgütlenme, terör örgütü olabilir veya başka siyasi 
örgüt de olabilir; bunları herhangi bir çıkar grubu olarak alacak mıyız yoksa bunlara ayrıca 
bir başka ölçüt çerçevesinde yaklaşma durumumuz var mı ve onlardan bahsetmediğimizi 
anlatmanın başka kolay bir yolu mevcut mudur? Bu konuda sorun ortada, ama yanıtını 
biliyorum dersem yalan söylemiş olurum, bilmiyorum. Temel itibariyle zannederim STK 
gibi bir terminoloji kullanılmasında temel amaç bunlardan olan farkı açıklamaya gayret 
etmek içindi, bu şekilde bir yaklaşım içerisinde bulunabilmek mümkün. 

OTURUM BAŞKANI-  Teşekkür ederiz. Orhan istedi, sonra Sencer.

ORHAN SİLİER- İçeriğe ait tartışmalardan çok kavrama ait tartışmalara yönelme 
tehlikesine rağmen sivil toplum kuruluşu teriminin kaynağı üzerine bu terimin ortaya 
atıldığı ve yaygınlaştırıldığı ilk çalışmanın içinde bulunan bir kişi olarak en azından tarihi 
bilgi vermek istiyorum. 

Sanıyorum ülkemizdeki ilk sistemli sivil toplum kuruluşları arası buluşma 1994’te başlayan 
ve TRT’nin düzenlediği bir açık oturum sonrasında 18 kere devam eden sempozyumların 
ilki vesilesiyle olmuştur. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarını temsil eden bir grup ilk olarak 
“Peki,  biz bu terimi Türkçe’ye de nasıl kullanacağız” tartışmasını yapmıştır. Bu tartışmanın 
sonunda Aydın Uğur’u hatırlıyorum, Felsefe Kurumu adına Kuçuradi’yi hatırlıyorum, 
İnsan Hakları Derneğinin eski genel sekreteri, kaybettiğimiz TRT’ci arkadaşımızı, -kusura 
bakmayın adını hatırlayamadım- çok değerli kişiyi hatırlıyorum. Uzun uzun bütün 
alternatifleri tartıştık kelimeyi İngilizce, Fransızca benzerinden kelime kelime çevirme de 
dahil olmak üzere. Sonuç olarak sivil toplum kuruluşu terimini tercih ettik. Bu tercihte 
örgüt terimiyle sınırlamamamızın altında -sanıyorum bugün de epey konuşmamız yararlı 
olacak- bir örgüt olarak kendini kurmamış, girişim, hareket, kampanya, buluşma benzeri 
yanyana geliş biçimlerinin özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren sivil toplumun var 
oluşunun artan biçimleri olduğunu değerlendirmekti. 

Sayın Hocamın duyarlılığına katılıyorum, özellikle 12 Eylülden beri Türkiye’de örgüt lafı, 
örgütlenme lafı üzerinde var olan ideolojik tabulaştırmayı kırmak için bunu sıkça kullanmak 
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lazım, ama sanıyorum bir örgüt biçimini almamış kuruluşları da kapsama anlamında 
-konunun diğer yanlarına girmeyeceğim- daha geniş, daha yaygın ve bu yüzden de içeriği 
itibariyle günümüzün sivil toplum biçimlenmelerine uyan biçim STK kısaltmasıyla ifade 
edilen biçim olarak değerlendirildi. Aradan yaklaşık 12-13 yıl geçtikten sonra yine bu K’yı 
orada tutmaktan yanayım ve kendi konuşmamı da öylece kullanacağım. 

Prof. Dr. SENCER AYATA- Soru ortaya atmaya çalışacağım. Türkan Hanımın söylediğine 
tamamen katılıyorum, ama Türkiye’de zannedersem tartışmaktan kaçınamayacağımız 
başka bir oluşum var, biraz olsun onun üzerinde konuşabiliriz diye. 

Temel varsayım, İlhan Hocanın da gayet güzel özetlediği gibi siyasi meşruiyetin daha 
yaygın bir toplumsal temele, daha yaygın bir kitle temeline oturtulması demokrasi açısından 
çok önemli ve bu kitle temeline oturtulması sürecinde de sivil toplumun çok hayati bir 
rolü olduğunu biliyoruz ve bu yaşamsal rol çok açıdan karşımıza çıkıyor. Ben bunun uzun 
bir listesi üzerinde duracak değilim, ama örneğin,  iktidarın sosyal etkinlikleri, kendi 
keyfiyetine göre sınırlayıp sınırlamama yeteneğini büyük ölçüde sınırlayan güçlerden birisi 
de sivil toplumdur. Bu anlamda da doğrudan doğruya demokrasiye bir katkıdır. Sivil toplum 
yoğunluğu en çok üzerinde durulan konulardan birisi, güven ilişkisinin yaratılmasında çok 
büyük rol oynamakta.  

Bunları uzatmak istemiyorum, esas getirmek istediğim problem şu: Özellikle daha az 
katılan dışlanmış grupların bu etki alanına, bu faaliyet alanına çekilmesinde sivil toplumun 
çok önemli bir rolü olduğunu söylüyoruz. Bu sivil toplum yoğunluğu arttıkça da demokrasi 
güçleniyor diyoruz, ama sorum şu, tartışmamız gerektiğini düşündüğüm konu şu: Her 
yoğunluk artışını sivil toplumun zenginleşmesi, güçlenmesi ve demokrasiye doğru bir 
katkı olarak mı yorumlayacağız? Getirmek istediğimiz noktada belki şöyle toplanabilir: 
Özellikle Türkiye’de ve benzer ülkelerde, hatta Türkiye’nin başı çektiği bile söylenebilir 
birçok açıdan, siyasi elitler tarafında da doğrudan doğruya mobilize edilen güçlü ataerkil 
ilişkilerin, güçlü hiyerarşik ilişkilerin, dışlayıcı ilişkilerin egemen olduğu kuvvetli bir sivil 
toplum oluşumu var Türkiye’de. Sadece belirli bir türde de çıkmıyor, Ersin’in özetlediği 
anlamda her sivil toplum türü diye karşımıza çıkan alanda bu örgütlenmeleri görüyoruz. 
Tamamen gönüllü birliktelik alanı dediğimiz zaman yine çıkar savunan, orada gördüğümüz 
gibi paralel örgütlenmeler şeklinde meslek örgütlenmelerinde de karşımıza çıkıyor. 

Çok örnek verilebilir, çok konuşulabilir, ama bir hipotetkik; hipotetkik aslında çok da 
bilgi sahibi olduğum bir örnek. Örneğin,  bir ilimizde kurulmuş olan bir vakıf belediye ihale 
alanlardan belirli bir oranda kesinti yapıyor, doğrudan doğruya bu kesintileri belli bir vakfa 
aktarmasını söylüyor. Bu vakıf vakfın kendi açısından çok da illegal olmayan bir süreç, vakıf 
bu paraları alıyor, bu kaynakları elde ediyor, bu kaynaklarla çok yönlü faaliyet yürütüyor ve 
bu faaliyetlerin arkasında da çok yaygın oranda kitlelerin, çok yaygın oranda çalışanların, 
yoksulların yalnız siyasete değil, birçok alana katılması da var, tabii çok güçlü patronaj 
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ilişkileriyle birlikte. Şunları şunları yaparsan illa al parayı, ver oyu değil, ama çok daha 
karmaşık biçimde, örneğin,  hipotetkik vakfımız ciddi bir tabanın siyasi mobilizasyonunun 
sağlanmasında başrol oynuyor. Bütün görünüşü tamamen yasal, hukuki bir örgütlenme, 
yani sizin dediğiniz örgüte de formal, biçimsel açıdan da tamamen uyuyor. Onun için 
Türkiye’de karşımıza sivil toplum, sivil toplum gücü dediğimiz zaman bir kenara kolay 
bırakamayacağımız mesele çıkıyor. Ben soru olarak ortaya atmaya çalıştım. 

ERGİN CİNMEN- Ben sivil toplum örgütlerinin ne olduğunu yaşarken anladım, yani 
bir sivil toplum örgütü kuralım diye kurulmadı. Bizim Yurttaş Girişimi, Barış Girişimi diye 
iki tane girişim vardı. Yurttaş Girişimi hafızamızı hatırlarsanız ışıkları yakıp söndürmüştük 
ya sunduktan sonra, orada içimizden birinin aklına bu Susurluk’u tipik suç ilişkilerinde 
tek tek insanların yoğun tepkisi var. Bu tepkiyi nasıl açığa çıkarabiliriz diye düşündük, 
ne yapabiliriz? Ortak bir eylemliği nasıl bulabiliriz? Türkiye gibi devletimizdeki baskıcı 
hareketler vardır ya, sokağa adımınızı attığınız anda copla karşılaşırsınız. İnsanlar da 
cop yeme mecburiyetinde değiller. Nasıl yapabiliriz? En basiti, herkes akşam belli bir 
saatte saat 9’da ışığını yakıp söndürsün diye bir fikir ortaya atıldı. Atıldı ama bunu nasıl 
gerçekleştireceğiz? İlk önce 3 kişiydik, bir örgüt kuralım filan diye değil. Sonra bu iş açıldı 
4 kişiye, sonra 5 kişiye, duyan geldi, sonunda 15 kişilik bir yapı oldu.  Hala da söylüyorum, 
sivil toplum örgütü kuralım diye başlamadık bu işe, bu hareketliliği nasıl çıkarabiliriz diye 
düşündük. Daha sonra el yordamıyla demin sizin söylemiş olduğunuz gibi bir girişim oldu, 
bir kampanyaya çevrildi, bir hareketlilik oldu. 

Mesela orada şeye çok dikkat ettik, kesinlikle ve kesinlikle, çünkü üyesi falan olmadığı 
için, katkıda bulunmak isteyenler geldiği için kimin geldiğini bilemiyorsunuz. Buraya gelen 
arkadaşlar burada kurucu üye bilmem ne varsa, bunu bu şekilde kabul ediyorsanız bir kere 
burada asla şiddet yok. Zaten sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden bir tanesinin de bu 
olması gerekiyor. Sonunda tamamen hiçbir şekilde dikey olmayan, kendiliğinden yatay bir 
yapılanma oldu. Bunun ne başkanı vardı, ne üyesi vardı, hiçbir şeyi yoktu, ama tam anlamıyla 
bir gönüllük içerisinde biri medyayla uğraştı, biri televizyonlarla, biri gazetelerle, biri 
bildiri yaptı, yani tam bir imece usulüyle iletişimci arkadaşlar geldi, “ben de   işin burasından 
tutarım” dedi. Gerçekten bizim yaşadıağımız olay, tam anlamıyla benim anladığım -daha 
sonra bu işin içine girdim- bir sivil toplum örgütü gibi bir şey olduk, kesinlikle tüzel kişi 
olmadık. Daha sonra bu yapı aynı insanlarla ve aynı düşüncelerle birdenbire deprem oldu. 
Bu sefer deprem sivil koordinasyon yapılanması haline geldi aynı insanlar, ama bu sürecin 
içerisinde yine Susurluk tipi bir sorun ortaya çıktığı zaman o şapkalar çıkarıldı, bu sefer 
Yurttaş  Girişimi şapkaları konuldu. 

Bir yerimiz vardı, cebimizden paralar toplanıyordu, oranın kiraları ödeniyordu. Şimdi 
hâlâ devam ediyor, bu sefer Barış Girişimi adını aldı. Sonunda orada bulunan, devamlı 
gelen arkadaşların üç tane şapkası oldu; bir Yurttaş Girişimi şapkası oldu, bir Barış Girişimi 
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şapkası oldu, sivil koordinasyon hâlâ birtakım şeyler devam ediyor, üç tane şapka oldu. 
Hala yataylığa çok dikkat ediyoruz ve bir anlamda parça başı -bu benim tanımımdır- iş 
yapıyoruz. Bir yerde bu alan çerçevesinde bir sorun olduğunda -bir de Internet sitemiz var- 
haberleşiyoruz,  ilgili olanlar hemen belli bir yere geliyor. Ben tam anlamıyla sivil toplum 
örgütü olarak bunu anlıyorum. Yatay ilişkiler önemli ve dar anlamda bir ideolojiye sahip 
olmayan, çünkü dar anlamda bir ideolojiye sahip olduğunuz zaman insanlara eşit mesafede 
pek fazla olamıyorsunuz, bu da bunun sivil yapılanmasını bozuyor. Benim deneyimim 
buydu. 

Bir şeyin altını çizmek istiyorum sadece. Şunu anladım ki, bir pratisyen olarak, burada 
hocalarım var, ben çok el yordamıyla bunları tanıdım; eğer katılımcı demokrasi olmaz ise 
demokrasi olmaz, yani temsili demokrasi ve katılımcı demokrasi birbirinden ayrılmayan 
ikiz kardeş gibi birşey veyahut da birbirlerinden güç alan, birlikte yürüyen iki insan gibi 
birşey. Temsili demokrasi artık tek başına manasını bitirdi. Her zaman olacak, bir şekilde 
bir yönetim kademesi gelecek. Nasıl olacak? Temsiliyle olacak tabii ki, ama eğer katılımcı 
demokrasi olmazsa, yani temsili demokrasi de kurulan erk almış kararlarda kendisini 
denetimsiz hissediyorsa, ki o denetim sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak o 
yapılanma çoğu zaman şirazesinden çıkıyor. Bu tam anlamıyla bir şart haline artık geldi, 
hele hele Türkiye’de. Türkiye’de temsili demokraside yüzde 10 baraj nedeniyle yok gibi 
birşey. Bu kadar fazla insanın oyu çöplere atılıyorsa, temsili demokrasiden bahsedebilmeniz 
mümkün müdür? Değildir. Bir de Türkiye gibi bir yerde iyice bu yüzde 10 barajla beraber 
söylüyorum, bir sürü başka nedenleri var; parti içi demokrasilerde sorun var falan, ama 
yüzde 10’u aşamamış bir toplumda sivil toplum yapılanmaları fevkalede önemli, ikinci 
bapta konuşacağımız mesela nasıl olacak, nasıl bir yurttaş tipiyle olur. O da gerçekten 
düşünülmesi gereken bir husustur diyebilirim. Şimdilik bu kadar efendim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. 

Türkan Hanım; buyurun. 

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Tabii çok birikim olduğu için nereden başlayacağımı 
bilmiyorum, ama biraz dağıtmadan nasıl toparlarım diyorum. 

Birincisi, bundan yıllarca evvel bu konularda çok fazla bilinçli değilken biliyorsunuz 
Cumhuriyet gazetesi el değiştirmişti. Bir çok insan almamaya başladık derken oradan bir 
telefon geldi. Ben de zaman zaman yazı yazıyorum. Dedikler ki “biz bu işi çok iyi yapacağız, 
ne olur yazılarınızı kesmeyin, almayı da kesmeyin.” Birdenbire ne söyleyeceğimi şaşırdım, 
dedim ki “siz bunu yaparken bana sordunuz mu?” Telefonu kapattım, sonra düşünmeye 
başladım ve her konuda böyle düşünen bir insan haline geldim. Bana sorulmadan devlet 
niye bu kararı alıyor, benim mahallemde bunu yaparken bana sormadan nasıl yapabiliyor; 
bunu etrafıma da aşılamaya gayret ettim. Sana sordular mu bunu yaparken? Bu duygu 
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çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Sivil toplumcu olmanın böyle bir bilinçlenmeyle 
yüreyeceğini hayal ediyorum. 

İkincisi, İonna’dan söz ettiniz, biz de Dernekler Yasasını yaparken hep birlikte zaman 
zaman hukukçularla çok önemli toplantılar yapmıştık, şunu vurguladık: Örgütlenme 
güvenlik sorunu değil, insan hakları ve demokrasi sorunudur; bunu empoze etmeye çalıştık. 
Çok zor bir şeydi, çünkü hukukçular bir yasa yaparken hırsızlık olursa, namuzsuzluk olursa 
nasıl ceza veririz yönünden bakıyorlardı. Bizde onlara “önce örgütlenme olur, birşey olursa 
oranın yasaları, ceza yasaları işler. Önce örgütlenmeyi rahatlatalım” dedik. Sonra bu yasa çıktı 
falan, İçişleri Bakanı bir yerde bir de baktım bu lafı söyledi. Bir an gözgöze geldik, ben 
ne diyeceğimi şaşırdım. Söyleye söyleye birtakım şeyleri inanmasalar bile insanlara zorla 
söyletebiliyorsunuz. 

Bugün buradan eğer bir çalışma çıkacaksa Türkiye’de ve dünyada da belki çok dağınık 
olan bu sivil örgütlenmelerin bir şekilde tanımlanmalarından yanayım. Şu bakımdan: 
Önce düşünün yıllar evvelden bilirsiniz kanarya sevenler ya da kuş sevenler dernekleri 
vardır, hâlâ vardır. Ben onları tanımıştım mesela. Genellikle erkekler bir araya gelir, 
kuşlarından konuşurlar, çay içerler, kahve içerler, oyun oynarlar, ama hafta sonları alırlar 
kuşlarını uçurturlar. O da bir örgütlenme, insanları bir araya getiren birşey. Buna benzer 
bir sürü sanat dernekleri, yani insanların hobileriyle ilgili toplantılar yaptıkları birtakım 
örgütleri var. Aslında demokrasi eğitiminin olduğu birer okul gibi düşünüyorum bunları. 
Bunların içinden girişimci insanlar çıkabilir. Sermaye vakıfları, dernekleri var. Onlar parayı 
koyuyorlar, profesyonel yöneticiler alıyorlar ve bir sivil toplum örgütü gibi iş yapıyorlar. O 
da güzel bir şey, ama bu nereye oturacak? 

Bir de tarikatlar var, dini örgütlenmeler var. Ayata’nın söylediği gibi güdümlü şeyler var, 
“GONGO” deniyor bunlara, goverment oriented NGO’lar var. Biz bunları İnsan Hakları 
Danışma Kurulunda çok yaşadık. Mesela bir ay sonra gidiyoruz toplantıya, bakıyoruz 
iki tane adam belirmiş orada. Bunlar kimler? Bunlar yeni kurulan Huder’ler, Hader’ler, 
Mader’ler. Diyoruz “bize sormadınız, yönetimimiz var burada, biz seçmedik.” “Üç defa 
gelmeyeni çıkarıyoruz, yerine birisini koyuyoruz.” 

Bir de şeyi hatırlıyorum, altın madeni tartışmalarında böyle bir kurul televizyonda 
konuşuyorlar, bir grup birden bire altın madenini savunan, neredeyse içsek iyi olacak 
ilaçlar gibi şeyleri şimdi de konuşuyorlar ya, o zaman da Oktay Ekinci yönetiyordu. Hiç 
unutmuyorum, çok etkilemişti beni. Yandaki arkadaş savundu savundu sonra -bir profesör- 
“siz ne zaman kuruldunuz” dedi. “biz iki ay evvel kurulduk” dedik, yani altın madenini savunan 
bir angeo güya. Bunlar da var ortada, meslek örgütleri var. Hepimiz meslek örgütlerinde 
çalışıyoruz. Mesleğimizi geliştirmek ve meslektaşlarımızın şartlarını iyileştirmek gibi bir 
gruba hitap eden şeyler, ama onlar da zaman zaman siyasal bilinci geliştirme konusunda 
çalışıyorlar. Vatanseverler diye birşey çıktı, derin devletle ilişkili. Onlar da NGO olarak 
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geçiyor. Kulüpler var Dernekler Yasasıyla yönetilen. Tamamen NGO dışı bir ticari oluşum 
bunlar. Bütün bunlar nasıl bir şekilde bir STÖ altında ya da STK altında tanımlanır, bunların 
ayrı ayrı bölümleri mi olması lazım, kimisi tamamen seçimsiz geliyor, demokrasiyle hiçbir 
ilgisi yok, bir nevi kulluk üzerine yürüyor. Bizim ülkemizde de kulluktan uyrukluğa, 
uyrukluktan bireye geçmeye çalışıyoruz. 

Bu arada herkesin beklentileri farklı, algılamaları farklı. Bütün bunlarda bu karmaşanın 
da belki yavaş yavaş dengelenmesi gerekiyor, yani gerçek gönüllü kuruluş bize kalırsa, 
demokrasiye hizmet eden belli bir amaç için gönüllü insanların zaman zaman gerektiğinde 
profesyoneller çalıştırarak, ama gerçekten zamanlarını katlaya katlaya verecekleri, uykuları 
kaçacak derecede bu işi benimsedikleri ve bunun ülkenin demokrasisine, ülkenin düzenli 
işlemesine ve temsili insanların yanlış yapmasını engelleyen bir noktaya gelmesini sağlayan 
bir açılım olarak düşünüyorum. Bu karmaşalı tariften sonra nasıl toparlanır bilmiyorum, 
ama sadece bunların hepsini görüşmemiz gerekiyor. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Şimdi Şenal Hanımda.

Av. ŞENAL SARIHAN- Ben de şu fikirleri paylaşmak istiyorum: Galiba bu tartışmayı 
yaparken önce sivil toplum örgütleri ya da demokratik kitle örgütleri, kuruluşları diye 
andığımız kuruluşlara, yapılara hangi nedenle gereksinim olduğu noktasında bakmak 
gerektiğini düşünüyorum. Nereden çıkmıştır bu örgütlenme isteği bireylerin ya da 
yurttaşların devlet yönetimine katılma istemlerinden çıkmıştır. Devletin ortaya çıkışından 
şimdi söz etmek istemiyorum, ama devletle yurttaş arasında bir toplumsal sözleşme 
vardır. Bu sözleşme içinde özellikle temsili demokrasilerde yurttaş kendini yönetme 
hakkını seçimler vasıtasıyla parlamentoya gidecek olan kişilere vermektedir. Bu pasif bir 
olgudur, bundan sonrasıyla sanki ilgili olmamak gibi bir durumdan söz edilebilir, oysa 
birey devlet yönetimini etkileme istemi içindedir ve katılma istemi içindedir. Sadece 
etkileme konusundaki devlet yönetiminin daha çok çoğulcu devlet yapısında karşımıza 
çıktığını görüyoruz. Oysa bugün demokrasi en iyi sistem olmaya devam ediyor, fakat aynı 
zamanda da onu geliştirecek araçlar arıyoruz. Katılımcı demokrasi bu araçlardan herhalde 
en önemlisi. 

Bugün bir çeşitlilik var, temsili, çoğulcu ve katılımcı demokrasi bir arada işliyor. O zaman 
bu yapı altında iki olgudan da söz etmek gerekiyor. Katılımcı demokrasinin olabilmesi için 
iki yan var, birisi bağımsız bir devlet, birisi de birey, yani yurttaş. Yurttaş ve bağımsız bir 
yapı olacak, bu iki yapı arasındaki ilişkilerde birey yönetime katılma hakkını demokratik 
bir biçimde kullanacak. Üçüncü temel ögenin de demokrasi olduğu inancındayım. Burada 
toplumsal sözleşmeler ya da yasalar üzerinden giden bir katılma olgusuna baktığımızda, 
zannediyorum mevcut yasalar karşımıza çıkıyor. Siyasi Partiler Yasası, siyasal katılmanın en 
etkin aracı olarak. Ben şöyle düşünüyorum: Sivil toplum örgütleri, yani yurttaş örgütleri; 
yurttaş örgütleri de aslında siyasete katılma isteminin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. 
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Çok daraltılmış, hobilere yönelik ortaklıklar olabilir, ama hobilere yönelik ortaklıklarda dahi 
bir siyasi talebin ya da temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir talebin olduğunu düşünüyorum. 
Salt siyasal talep değil, bütün temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren istemleri, bireylerin 
örgütlenerek ifade ettikleri alanlar diye düşünüyorum. 

Meslek örgütlerinin çalışmasıyla ilgili, siyasi partilerin çalışmasıyla ilgili, derneklerin 
çalışmasıyla ilgili yasal düzenlemeler de var. Bu yasal düzenlemeler içinde sürdürülen 
çalışmalar var. Katılmanın bir başka biçiminin de yasa dışı; yasa dışı kavramını yasayla 
tanımlanmamış katılma diye ifade etmek istiyorum. Örneğin,  1919 Amasya Genelgesinden 
başlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşuna kadar, 1920’ye kadar geçen süreçteki 
halk hareketini bir devrimci halk hareketi olarak nitelemek mümkün. O dönem için bu 
yasal bir hareket değil, ama devrimin gerçekleşmesinden sonra yasal bir hareket niteliğine 
dönüşüyor. 68 kuşağının gerçekleştirdiği eylemlere bakalım, bizdeki 15-16 Haziranlara 
bakalım. Bunlar herhangi bir biçimde yasayla tanımlanmış bir hakkın kullanılması değil, 
ama halk hareketi ya da yığın hareketi olarak ortaya çıkıyorlar. Bence aydınlık eylemleri 
de böyle eylemler, yani burada bir ‘sivil toplum örgütü’nden -örgütü tırnak içine alarak 
ifade etmek istiyorum- söz etmeyeceğiz, bir sivil toplum hareketinden söz edeceğiz. Bu 
hareket evrilip ne olabilir? Bir sivil toplum örgütüne ya da bir başka örgütlenmeye doğru 
dönüşebilir. 

Deyimleri tartışırken hukuksal yönden de bakarak, yani hukukla çerçevesi çizilmiş olan 
örgütlenmeler bu çerçeve dışındaki örgütlenmeler diye herhalde iki ayrı bakışta baksak ve 
bunların tümünün de kendi eylemlilikleri içinde bir meşruiyet taşıdıkları ve bu nitelikleri, 
yani demokratik birer unsur ve eylem oluşları nedeniyle de yönetimi etkiledikleri, yönetimi 
biçimlendirdiklerini düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Katılımcı demokrasinin 
salt başına kullanılmasında da bir anarşinin doğabileceği gibi kaygı içindeyim. Hocamın 
söylediği gibi cemaatlerin katıldığı ya da cami yaptırma derneğinin de katılımcılık ifade 
ettiği, herhangi bir dinsel grubun ya da herhangi bir politik grubun kendi uç siyasi talepleri 
etrafında katılmak istediği bir ortamda demokrasi değil, anarşi ortaya çıkabilir diye 
düşünüyorum. Bu yüzden yasal alanların genişletilerek demokrasinin daha sağlam hale 
gelmesi konusunda bir çabaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Herhalde ileride bunu 
tartışacağız. Bu da Türkiye pratiğinde adım adım gelişmekte olan bir durumdur diye 
düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-     Teşekkür ederim.

Orhan Bey söz istedi; buyurun. 

ORHAN SİLİER- Ben yine geçen sefer olduğu gibi uzun ve temel alanlara gitmeyen 
küçük kavram anlaşma önerisi anlamında iki şey söylemek istiyorum. 

Bir tanesi, Hocamın söylediği çıkar terimini ya gerçekten onun da belirttiği gibi çok geniş 
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bir anlamda kullanmamız lazım. O zaman çıkar kelimesi belki bu anlamını kaybediyor ya 
da daha geniş çıkar, ilgi, yaşam tarzı, vizyon, hobi ve benzeri özellikler etrafında yanyana 
gelen yurttaşların oluşturduğu yapılar veya hareketler gibi genişletmekte yarar var. 

İkinci olarak da, acaba sivil toplum hareketini bizatihi olumluluk içeren demokrasiyle 
ilişkili bir hareket olarak görmek mümkün mü veya sivil toplum hareketi içinde 
çoğulculuğun sınırları nelerdir? Eğer sivil toplum hareketini devlet dışı, siyasi toplum 
dışı örgütlenmiş hareket yanıyla ele alacaksak, bunun için de ilim yayma cemiyetinden 
akıncılar derneğine Afganistan’a yardım inisiyatifinden deprem dayanışma kuruluşuna 
kadar bir bölümü doğrudan doğruya demokrasi mücadelesi ve bireysellikle hiçbir ilişkisi 
olmayan ve birbiriyle çatışan kuruluşları, bir bölümü ise eğer ‘sen aslında demokrasiyi 
yıkmak istiyorsun’ değerlendirmelerine gitmeyeceksek farklı demokrasi anlayışlarını 
içeren kuruluşlar, hareketler, kampanyalar söz konusu olacaktır. O yüzden toplumun 
örgütlenmesinin bizatihi uzun dönemde toplumsal çıkarlara yarayan bir süreç olduğunu 
varsaymak dışında sivil toplum teriminin kendisinin bazı ideolojik elekleri bulunduğu 
düşüncesinden uzak durmakta yarar olduğu kanısındayım. Bu çoğu durumda birbiriyle 
çatışan sivil toplum alt hareketlerinin varlığını, bunların Türkiye’de olduğu gibi sivil toplum 
kuruluşları birliği adıyla kendini aşırı temsil yetkisi veren bir birlik var, gönüllü teşekküller 
federasyonu adıyla yine kendisine aşırı yetkisi, sanısı veren kuruluşlar var. Bunlar işin 
doğasında, dolayısıyla sanıyorum bireysel katılım ve demokratiklik konuları bile elekler 
olarak bizi çok zorlayabilir. 

Son bir konu, inanç gruplarıyla sivil toplum hareketlerini nasıl ilişkilendirebileceğimiz. 
Yasal olarak zorunlu örgütlülük yapıları içeren yapılarla sivil toplum hareketini nasıl 
ilişkilendirebileceğimiz alanlar da ortaya atılabilir. Burada da yine aynı karmaşık yapıyla 
karşıya karşıyayız, çünkü insanı insan yapan özelliklerin içinde gerçekten inanç ve dünyevi 
olmayan, inanmama veya inanma biçimlerinin var olduğunu ve bunların insanların biraraya 
gelmelerinde önemli bir rol oynadığını inkâr etmemiz biraz zor. Aynı şekilde özellikle 
Türkiye ve gelişmemiş ülkelerin çoğunda kanunla kurulmuş olsalar da -bizde mühendis, 
mimar odaları, barolar, tabip odaları bunun iyi örneğidir- meslek kuruluşlarının toplumda 
muhalif devleti etkileyen, kontrol eden geniş toplum kesimlerinin çıkarlarını savunan 
hareketlerde oynadıkları rol azımsanmayacak bir roldür. Bunların yasayla kurulmuş 
kuruluşlar olarak tanımlanıp sivil toplum alanının dışında bırakılmasına yönelik tanımlar 
sanıyorum dar tanımlar olur. 

Belki şu yapılabilir, sözümü bunu söyleyerek bitirmek istiyorum: Biraz saf haliyle sivil 
toplum içi demokrasi bireysel var oluşu, yurttaş katılımının sorumluluğu temel alan sivil 
toplum biçimleriyle çeperinde yer alan, ama şu an hareketin de aslında büyük bölümünü 
oluşturan bu tür yasayla kurulmuş işveren dernekleri gibi, hatta kimi pazar kalite kontrol 
amaçlarını da içeren, dolayısıyla sosyal hayattan çok ekonomik hayatla da ilişkili olan 
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kuruluşları bir ikinci çevrede tanımlamak ve birincisinin modellerinin etkileşim yönetim 
biçimlerinin buralarda da geçerli olmasının toplumda genel olarak eşit demokratik ilişkileri 
geliştireceği umudunu taşımak mümkün olabilir sanıyorum. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Ersin Kalaycıoğlu’na vereceğim. Yalnız sen konuşurken cevapla 
diye bir soru sormak istiyorum. Bu sivil toplum örgütleri ya da kuruluşlarında şöyle bir 
sorun var: Temsil problemi diye bir problem çıkıyor. Benim okuduğum literatürde sivil 
toplum hareketlerini yahut kuruluşlarını hiçbir şekilde temsille ilişkilendirmemek, 
onları üretimleriyle, muhalefetleriyle olduğu gibi ele almak. Temsil iddiası geldiği zaman 
katılımcılıktan biraz uzaklaşıyor mu acaba, ne oluyor? Tam bir siyaset bilimcinin cevap 
vermesi gereken bir konu. Söz almışken onu sıkıştırdım.

Prof. Dr. ERSİN KALAYCIOĞLU- Tekrar kusura bakmayın, ikinci defa söz aldım. Bir 
katkıda bulunacağımı düşünüyorum. 

Yapılan tartışmalarda şuna dikkat ediyorum: Sivil toplum kuruluşlarının özellikle etkinlik 
alanı doğal olarak hükümetle ilişkilere ve dolayısıyla siyasal kararların alınmasına etkiye, yani 
siyasal katılmaya dönük oluyor. Böyle bakacaksanız o zaman buradaki kavramsallaştırmada 
şu soruyu sormanız lazım: Siyasal katılmanın birey tarafından yapılan bir eylem olma 
özelliği var. Artı, bu yaklaşımda vurguladığımız grup olarak bireyin gruplaşması ve grup 
olarak siyasal kararların alınmasına etkisi. Dolayısıyla siyasal katılmadaki birey hangi 
noktada siyasal katılmadaki grup haline dönüşüyor diye sorabilirsiniz; benim açımdan 
esas mesele budur, bireysel olanla grup olan. Grubun ortaya çıkması, kendi başına bir 
örgütlenme ifade etmez, zorunlu da kılmaz. Gruplar örgütsüz olabilirler, bunların en tipik 
örneği linç gruplarıdır. Çıkarlar, giderler, karakolu basarlar, birisinin ırzına geçmiş olan 
adamı alırlar parça parça ederler, ertesi gün bir tane adam bulamazsın; temel örgütsüz grup 
örneği. Bunu sivil toplum kuruluşu olarak alacak mısınız? Bilimum eşik burası. 

Herhangi bir şekilde bir grubun önemli konu ortaya çıkması, problem ortaya çıkması, 
insanları motive eden müthiş tepki vermesine sebep olan bir konunun ortaya çıkması, 
örneğin bir küçük kız çocuğu -örneklerin hepsini siyaset dışından vermek istiyorum- 
ilkokula giderken yolu karşıdan karşıya geçmesi sırasında eziliyor. Oradaki ahali bundan 
infial duyuluyor, infilak ediyor, gidiyor yolu trafiğe kapatıyor. Bunun bir örgüt haline 
dönüşmesi sürekli kazanmasıyla olur. Yurttaşlık hareketi başta örgütsüz, ama söylediğiniz 
şekliyle gevşek bir örgüt haline dönüşmüş durumda, süreklilik kazanıyor. Sosyolojiyle 
uğraşan meslektaşlarım düzeltsinler yanılıyorsam, ama kurumsallaşma istikrarla başlar. 
Sürekli olarak aynı şeyleri yapmaya başladığınız anda kurum kuruyorsunuz demektir. 
Bu kurum tabelası olur, örgütü olur, hukuki bir tüzel kişilik kazanır kazanmaz orasına 
bakmıyoruz, hukukçular oraya bakıyorlar. Savcıysanız bu konuda fezleke hazırlayacaksınız 
o zaman hukuka uyuyor mu diye. 
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Bizim açımızdan bir şey eğer süreklilik kazanmışsa, tekrar ve tekrar yapılıyorsa kurumdur. 
Siz bir kurum oluşturmuş oluyorsunuz, ama bu sürekli ögütü olan, hiyerarşi olan, lideri 
olan, sekreteri olan, özel kalemi olan bir yer değil. Bizim açımızdan bu kurum, çünkü 
yaşıyor, sürekli olarak tekrar ediyor ve ortada oluşmuş bir davranış örüntüsü çıkıyor ve 
temel itibariyle bir işlem görüyor; eşik burası. Buna ne ad vereceksiniz? Sonuç itibariyle 
yaptığımız tartışma, buna kuruluş mu diyeceksiniz, STK’da denildiği gibi örgüt mü 
diyeceksiniz, sivil toplum grubu mu diyeceksiniz? Minimum şunu kabul etmeniz lazım: 
Birden fazla kişi bir araya gelip “bizim derdimiz var, bu derdimiz bu mahalleyle ilgili olabilir. 
Şu sokak çamurlu, şuradan nasıl gideriz” diye oturup konuşmaya başladıkları anda hayata 
geçiyor demektir. Sivil toplumun hayata geçtiği yer bu. Bunun siyasal olması gerekmiyor, 
orayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun çok olması demokrasiyle ilintili. Bundan 2-3 
sene önce Alexis Stockwell  gösterdi. Bu çok olursa böyle bir yerde demokrasi gelişiyor. 
Bu az olursa demokrasinin gelişmesi çok oluyor temsili veya doğrudan. Doğrudan çok zor 
oluyor, temsili de olsa bile esnek köstek yaşıyor. Bizde çok yakın zamanlara kadar az olan 
buydu. 

Gördüğünüz bir problem var, belediye çözsün bana ne, benim yapabileceğim bir şey 
yok diye düşünüyorsunuz, bireysel tepki veriyorsunuz ve birleşip biraraya gelip bu işleri 
yürütemiyorsunuz. Dolayısıyla bu demin sayılmış olan çeşitli adlar kullandık. Hareket, 
girişim, kuruluş, örgüt, grup; bunların hepsi bireysel katılımın topluluk içeren, toplu hale 
gelen gruplaşmasını sağlayan özelliklerdir. Bunların hepsi benim tanımladığım anlamda 
çıkar grubu içerisine girer. Bunların hepsinde potansiyel olarak siyasal olma, siyasallaşma 
özelliği vardır. Bunu kabul etmemiz lazım. Hükümetle ilişki kurup da bu çıkarı en düşük 
yerel düzeyde siyasal karar alma mekanizmasına yansıttığı anda, mesela kaymakama gittiği 
anda -bunu Ankara diye düşünmeyelim- yahut belediye başkanının kapısını açıp “efendim 
biz seni seçtik, sen şu konuda birşey yap” dedikleri anda siyasallaştığını düşünebilirsiniz. 
Bunlar temel itibariyle ne kadar ulvi haklı, meşru, yasal olursa olsun belirli bir değer 
sistemini algılamayı, belirli endişe ve öncelikleri yansıtıyorlar. Bu yansıttıkları gene benim 
başta tanımladığım genel anlamda çıkar olarak ifade ederseniz bu çıkar doğal olarak özel 
bir çıkardır, o gruba ait bir çıkardır. Hepimizin çıkarıyla ilintili değildir, hatta tersine ilişki 
de olabilir. 

Bir meslek grubunun çıkarı, bir diğer meslek grubunun çıkarını kaybetmesiyle 
sonuçlanabilir. Bu arada sıfır toplanma oyun olayı vardır, iş çevrelerinin çıkarı işçinin 
çıkarının zedelenmesiyle gerçekleşiyor olabilir, bizatihi çatışabilir. Türkiye’nin kolektif 
çıkarına da hizmet etmeyebilir, bunu kabul etmeniz lazım. Dolayısıyla buradaki beklenti 
şu: Yeterince bunlar özgür bir ortamda örgütlenebilir ve büyük bir çoğulculuk olursa 
herkes kendi çıkarı peşinde serbestçe koşarsa, birbirine zıt çıkarların çatışması genel 
çıkarın felakete uğramasını engeller. Bir küçük grubun “ben genel çıkarı temsil ediyorum” 
diye el koymasına fırsat vermez. Mesele budur, yoksa tek başına bir çıkar grubu, adı ister 
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STK olsun, ister seranofil derneği olsun potansiyel olarak kötü bir şey, iyi bir şey değildir, 
ama bunların hepsi serbest bırakılsa bu zıtlıklar bir iyilik ortamı doğurabilir; teorik olarak 
düşündüğümüz bu, doğru veya yanlış temel mesele burada. 

Bunlar doğal olarak özel çıkarları oldukları için temsil özellikleri fevkalede sınırlıdır. Kimi 
temsil ediyorlar? O çıkara doğrudan doğruya gönülden veya başka şekilde bağlı olanları, 
onun dışında bir temsililik olamaz. Bunun dışında temsil aranıyorsa, o zaman kamuya 
çıkıp “ben bu değerlerle sizi yöneteceğim, bana bir şekilde destek olun” talebinde bulunmanız 
gerekir ki, artık o noktada çıkar grubu olmak bitiyor, siyasal parti oluyorsunuz. Kamu 
da böyle bir destek verirse, o zaman iktidara gelebilirsiniz veya iktidarı paylaşırsınız ve o 
noktada temsili hale gelirsiniz. Aksi takdirde bunların temsili sadece temsil ettikleri fikirler, 
düşünceler, çıkarlar itibariyledir ve onlara bu konuda yardım eden, gönül veren, destek 
olanlarla sınırlıdır, onun dışında herhangi bir temsili özelliği söz konusu değildir. 

Şunu da unutmayalım, anımsatmak için söylüyorum: Temsili demokrasi bir etkinlik 
argümanıdır, yani demokrasinin temsili olması gerekmez. Normal olanı doğrudan 
olmasıdır halkın halk için halk tarafından yönetilmesi. Halk kendi kendini hiçbir aracıya, 
hiçbir vekile ihtiyaç duymadan yönetebiliyorsa tabii yönetir, öyle olması gerekir, ama bu 
mümkün olmadığı için, imkânsız olduğu için bir etkinlik aracı olarak araya temsilci koyma 
durumundasınız. Birilerini seçiyorsunuz, onlar da sizin adınıza bu denetimi yapıyor, 
sizin verdiğiniz vergi nereye harcanıyor diye bakıyor dönüp size, seçim dönemi geliyor 
anlatıyor, “iyi yerlere harcandı, gelin bize tekrar oy verin” diye. Dolayısıyla temsili demokrasi 
bir geçici aygıt olma durumundadır. Günün birinde eğer buna gerek duymayacak şekilde 
bir örgütlenmeyi becerebilirsek o zaman kalkar, kendiliğinden anlamını yitirir. Öyle 
zannediyorum Avrupa’da olan, bize yansımaya başlayan endüstri ötesi toplumda bunun 
teknolojisi biraz yavaş yavaş gelişmeye başladı; bir.

İkincisi, bu şekilde bir ortamda çalışabilecek insan sayısında muazzam bir artış oldu 
endüstri ötesi toplumda. İnanılmaz sayıda üniversite mezunu var. Bunlar hukuktan 
anlıyor, haklarını biliyor, bunları savunabiliyor. Bir üçüncü şey oldu. Onları yönetmek 
için seçtikleri siyasal temsilcilerle kendileri arasındaki statü ortadan kalktı. Ben birisine 
oy veriyorum, o da benim kadar eğitilmiş, o da benim kadar başarılı, o da benim yaptığım 
işi yapan kişi olarak geliyor. Eskiden köylü-işçi aristokrota oy veriyordu, o çok eğitilmişti, 
İngilte’de Oxford’dan mezun olmuştu, zavallı adam ilkokul mezunuydu, arada bir statü 
farkı vardı. Dolayısıyla seçilmiş olanı adam yerine koyuyordu “lider beni yönetiyor” diye. 
Şimdi öyle birşey yok, şimdi herkes üniversite mezunu, herkes haklarını biliyor, herkes 
yasaları okuyup anlayabiliyor, herkes onu savunabiliyor. 

Gayet haklı olarak Türkan Hanımın sorduğu soruyu soruyor “bana sormadan niye 
çıkartıyorsun?” diyor. Çünkü ona sorduğu vakit verebileceği bir yanıt var, endüstri 
toplumunda ve daha öncesinde yoktu. Dolayısıyla hem örgüt değişti, hem de işyerinde 
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de böyle çalışılıyor artık. Unutmayın orada da -Hocam Türkçe’ye kazandırdı, yönetişim 
ilkeleri geçerli- işçiye soruyor bir adım atmadan önce. Orada da soruyorsa, siyasette de 
size sormak zorunda aynı adımı atarken. Türkiye’de bu daha henüz gelişmedi tabii, çünkü 
biz endüstri ötesi toplum da değiliz, aradaki statü farkları da bu kadar azalmadı, onun için 
patronaj ilişkileri halen son derece önemli bir şekilde devam ediyor, ama bu statü farkı 
azaldığı takdirde katılımcılık olgusu bence yayılacak, temsililik azalacak, ama temsililik 
böyle özelliği olan bir husus. Biraz fazla konuştum, özür dilerim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Şimdi zaman programlamasını yapalım diye 
birşey söyleyeceğim. Saat 11.05. 11.30’da bu aşamayı bitirelim. Söz alan arkadaşlara söz 
vereceğim sırayla, ondan sonra ikinci konuya geçeriz. Fevzi Beyde.

Av. FEVZİ ÇAĞANLI- Tartışmamızın odak noktasını demokrasi oluşturuyor. 
Demokrasinin ortaya çıkışını da Atina sitelerinde görüyoruz, adı doğrudan demokrasi. 
Doğrudan demokrasiyle yönetilen toplumlardaki katılımın, katılan insanların, yaşayan 
insanların azlığı nedeniyle yönetim kolay oluyordu ve doğrudan oluyordu. Ancak zaman 
içinde nüfusun artışı ve devletlerin oluşumuyla doğrudan demokrasi yerini temsili 
demokrasiye bıraktı. Bugün yoğunlukla Türkiye’de yaşanan temsili demokrasideki 
tıkanıklıklar dünya genelinde olduğu gibi karşımıza katılımcı demokrasiyi getiriyor. 
Katılımcı demokrasi bu yönüyle çok sesliliği, çoğulculuğu karşımıza çıkarmaktadır. 
Çoğulculuk da bugün konumuzu oluşturan sivil toplum örgütlerini, diğer adıyla da 
demokratik kitle örgütlerini veya kuruluşlarını çıkarıyor. 

Benim üzerinde duracağım konu, sivil toplum örgütlerinin bir demokrasi ürünü 
olduklarıdır. Bu yönüyle de şiddet içeren ırkçı şiddet veya dinci şiddet içeren örgütlerin bu 
tür demokratik örgütlenmeden ayrı tutulması gereğidir. Çünkü demokratik kitle örgütleri, 
sivil toplum örgütleri, gönüllülük esasına dayanıyor. Bu örgütlere girme gönüllülük 
esasına bağlı olduğu gibi çıkma, ayrılma da gönüllülük esasına bağlı ve yönetimleri de, 
örgütlenmeleri de demokratik ölçütlere göre gelişmektedir. Şiddet örgütlerinde bir tür 
ne demokrasi egemen, ne de şiddet örgütüne giren bir insanın o örgütten gönül rızasıyla 
çıkması mümkün. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye’de temsili demokrasi vatandaşlık 
hakları yönünde bir tehdit olmaya başladı. 

Özellikle temsili demokraside güçler ayrılığının olmazsa olmaz koşulu olan yasama, 
yargı ve yürütme erklerinin, güçlerinin günümüzde yürütmenin esareti altına girme 
girişimlerinin yoğunlaştığı bir ortamda çok sesliliğin işareti olan sivil toplum örgütleri 
kaçınılmaz görevler yüklenmek durumundadır. Bunun belirgin örnekleri var. Hâkimler ve 
Savcılar Yasasında yapılan düzenlemelerle demokratik hakların nasıl tıkandığını ve devlet 
görevine katılmadaki sıkıntıların nasıl karşımıza çıkarıldığını görüyoruz. Hâkimler ve 
Savcılar Derneğinin kapatılması için hükümet tarafından parlamentoya sunulan bir başka 
yasa taslağı da sivil toplum örgütlerinin karşı karşıya bulunduğu güçlükleri ifade etmektedir. 
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Bu açıdan baktığımızda, sivil toplum örgütlerini kuruluş veya örgüt; örgüt demekten 
de çekinmemek gerekiyor, gerçekten birer örgüttür, ancak bu örgütleri kesinlikle şiddet 
örgütü olan ırkçı ve dinci örgütlerden ayırmak lazım. Kıstas olarak da demokrasiyi, barışı, 
katılımı ve çoğulcu odak noktasına getirip sivil toplum örgütlerini bu şekilde tanımlamak 
gerekmektedir. Teşekkür ederim. 

Dr. CAHİT TUTUM- Aslında konumuzun başlığı içeriğini belirtmiyor. Ben bu 
daveti aldığım zaman konunun nasıl ele alınacağını düşündüm, çözemedim. Siyaset 
bilimi açısından ele alınabilir, hukuk açısından ele alınabilir, kamu yönetimi açısından ele 
alınabilir, doğrusu ben bir kamu yönetim bilimcisi olarak burada oturan değerli uzmanların 
yapabileceği katkıyı yapabileceğimi sanmıyorum. Konuyu ele alırken bir denklem çözer 
gibi sıkıntı çektim. Belki şu anda yapacağım şey konunun ağırlık merkezini kaydırmak 
olacak. Konunun çerçevesini çizerken şöyle bir ön kabulden yola çıktım: Aslında konu 
ülkemizde gönüllü kuruluşların demokratik sürece katılma biçimleri ve getirebileceği 
katkılar, ben böyle anladım. Konunun bu biçimde sınırlandırılması ister istemez gönüllü 
kuruluşlar nedir, demokratik süreç veya demokrasi nedir, ne anlama geliyor? Bu soruların 
yanıtlanması gerektiğini düşündüm, ama bu iki soruya bugüne ne kuramsal, ne pratik 
açıdan kesin bir yanıt verilmediğini düşünüyorum. 

O halde sorum şu: İsim, terim, tanım, içerik, amaç ve statü açısından belirgin olmayan 
bir kavramla yine demokrasi, demokratik süreç gibi içinin doldurulması gereken soyut 
bir kavramı birlikte nasıl ele alacağız? Bu soruya ben yanıt veremedim, son derece güç. 
Onun için konunun ağırlık merkezini biraz kaydırmak istiyorum. Böyle bir soru sordum, 
ama ortada bir gerçek var. Ferit Zekeriya’nın söylediği gibi, dünyanın beşinci kalabalık 
Müslüman nüfusuna sahip Türkiye’de kusurlu, ama işleyen liberal bir demokrasi var. 
Öte yandan dernek, vakıf, sendika, oda, birlik çeşitli statülerde kurulmuş 80 bini aşkın 
gönüllü ya da zorunlu kuruluşlar var. Bunların bir kısmı menfaat ve baskı grubu, bir kısmı 
meslek kuruluşu, bir kısmı hemşerih grubu, bir kısmı düşünce kuruluşu. Bu kuruluşların 
siyasi süreci ulusal ve yerel yönetim sürecini etkileyebilecek önemli bir seçmen tabanını 
oluşturdukları da bir gerçek. 

Siyasi partiler ve yukarıda belirtilenlerin dışında başka toplumsal örgütlenme biçimleri 
de var. Örneğin,  yurttaş inisiyatifleri, platformlar, hatta illegal olmayan dini cemaat ve 
tarikatlar bu alanda öyle görüyorum ki hem düşünsel, hem pratik planda olağanüstü bir 
belirsizlik söz konusu. Bu açıklamadan sonra konunun nasıl ele alınabileceği sorusuna 
tekrar döndüm. Önce şu sorunun yanıtlanması gerekir diye düşünüyorum. bu kuruluşları 
tıpkı siyasi partiler gibi hukuki ve idari açıdan tanımlamak şart mıdır, şart ise neden? Bu 
kuruluşları düzenleyen genel ve özel mevzuat var. Bu yasaların dışında neden siyasi veya 
idari bir tanım arıyoruz? Acaba bu kuruluşların tek bir tanım içinde ifade edilememesi siyasi 
süreci olumsuz mu etkilemektedir? Örneğin,  kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleme 
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ya da siyasi süreci kendi çıkarları, hatta yabancıların çıkarları için etkileme ihtimalinden mi 
korkmaktayız? Bize göre öncelikle bu kuruluşların son zamanlarını neden bu derece önem 
kazandığı ve siyaset bilimcilerin demokrasi açısından neden bu kuruluşlara bu derece bel 
bağladığı sorusuna yanıt aranmalıdır. Bu soru öncelikli bir sorudur, çünkü uygulamada bu 
kuruluşlarla ilgili olarak leyhte ve aleyhte çok şeyler söylenmektedir. 

Kimileri demokrasinin kılcal damarları, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazları, 
demokrasinin alt yapıları, demokrasiyi sığ olmaktan kurtaran ve onu derinlik kazandıran 
kuruluşlar, demokrasi çarkını toplumsallığa çevirebilen denge kuruluşları, kalkınmanın yeni 
aktörleri, toplumun gazını alan, onu rahatlatan ve demokrasiyi ilerleten kuruluşlar diyor, 
kimileri de tam tersine bileyerek ya da bilmeyerek var olan sisitemi sorgulamadan toplumu 
siyasetten uzak tutma işlevini üstlenmiş oluşumlar, yoksullar için hayatı daha katlanabilir 
hale getirmek üzere yardım sunan, yoksullukla mücadelenin köklü çözümünü gözden 
kaçırtan demokrasiye zararlı kuruluşlar. Ulus devletlerinin veya ulus devlet ittifaklarının 
sivil görünümlü uzantıları çoğu temsil kapasitesi olmayan, tabandan kopuk, kamuyonu 
saptıran kuruluşlar. O halde bu alanda bir açıklık yok. Şüphesiz bu kuruluşlarla ilgili dile 
getirilen bu bahsittiğim övgü ve yergilerin abartılı olduğu ortada. 

Aslında eleştiriler bu kuruluşların kendilerinden çok işleyiş biçimlerine yönelik 
sayılabilir. Bu kuruluşlar ülkemizde her zaman vardır. önemli olan bunların neden son 
yıllarda yoğunluklu olarak gündeme oturmuş olmasıdır. İşte bu noktada ben bir varsayım 
ileri sürüyorum. Bu kuruluşların öne çıkmasının ana nedeni, geleneksel demokratik siyasi 
kurumların ciddi bir biçimde aşınmış olmasıdır. Siyasi konulardan kasıt, siyasi partiler 
başta olmak üzere parlamenter sistem, temsil ve siyaset yapma yöntemleridir. Aslında bu 
olgu Avrupa çapında genel bir yargıdır, hiç kuşkusuz ülkemiz için de geçerlidir. Üstelik 
ülkemiz siyasi rejimimizin niteliği ve cumhuriyetimizin temel değerlerinin sorgulandığı bir 
ortamın içinde yaşamaktadır. Bence konunun ağırlık merkezini kaydırmak gerekir dediğim 
zaman parti sisteminin sorgulanmasından işe başlanması gerektiğini düşünüyorum. 

Bugün çağdaş demokrasilerde siyaset parti siyaseti olarak algılanır. Öyle ki 20. yüzyıl 
yalnız demokratikleşme ve demokrasi çağı olarak değil, aynı zamanda parti demokrasisi 
çağı olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte çağ kapanırken partili demokrasilerin 
çoğu açıkça sağlıksız işaretler vermektedir, çağdaş demokrasilerde partilerin önemine 
karşın belki de bundan dolayı partili demokrasinin kendisi de artan ölçüde sorunlu hale 
gelmiştir. Ülkelerin çoğunda partilerden hoşnutsuzluk, partiler sistemine karşı güvensizlik 
artmış, bir partiyle özdeşleşme ve partiye bağlılık duygusu azalmış, partiler arası hem 
ideolojik, hem iktidar icraatları açısından ileri derecede bir benzeşme ortaya çıkmıştır. 
Bunun nedeni, uluslararası koşullarda ortaya çıkan büyük değişimdir. 

Öncelikle siyasi partilerin karar ve hareket alanları daralmıştır, iktidara gelen partiler karar 
verme sürecine yön verme ve onu kontrol etme konusunda güçlükle karşılaşmaktadırlar. 
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Ülkeler kendilerinin doğrudan hâkim olmadıkları birtakım sınırlandırıcı faktörlerin etkisi 
altındadırlar. Siyasi ve ekonomik sorunlara verecekler yanıtlar iç talepler baskısı kadar 
uluslararası baskıların etkisiyle biçimlendiği ortada. Bu da siyasi partilerin program ve 
hedeflerinin ne işe yaradığının sorulmasına neden olmaktadır. Siyasi partilerin temsil 
kapasiteleri ve kimliklerinde aşınmaya karşın demokrasinin temel kurumları olma 
özelliklerini halen korumaktadır. Buna mukabil partiler parasal açıdan zenginleşmiş, devlet 
yardımlarına kavuşmuş ve patronaj olanakları da artmıştır. Böylece popüler geçersizlikle 
kamusal ayrıcalıkların yanyana geldiği bir süreç yaşıyoruz. Bu henüz yeterince açıklanmamış 
bir paradokstur.

Ülkemizde siyasi partilerin toplumsal talepleri dile getirme, onları tartışma ve somut 
siyasete dönüştürme, vatandaşları sosyalleşme, sistemle bütünleştirme gibi işlevlerinden 
vazgeçtiklerini görüyoruz. Sadece kâr peşinde olan bir seçim şirketi bir tür ganimet dağıtma 
aracı haline dönüşmüş olması nedeniyle temsilcilerin bir tür atama yoluyla belirlenir 
olması, particiliğin maddi çıkar ilişkisine bağlanmış olması, parti içi demokrasi eksikliği, 
lider hegemonyası, delege oyunları, sivil toplumla ilişkilerin tek yönlü olması, gençlerin, 
kadınları, nitelikli kişileri kendilerine çekecek ortam yaratamamaları, oy devşirme 
yöntemlerinin ilkelliği ve benzeri nedenlerle siyasi partiler aracılığıyla vatandaş sorunlarına 
çözüm bulacaklarına olan inancı sarsılmış ve partiden uzak durmayı yeğlemişlerdir. Bu 
noktada alternatif arayışlar devreye girmiş. 

OTURUM BAŞKANI-     Cahit Bey bir şey söyleyeceğim. Süre olarak buçuğa 10 dakika 
kaldı. 4 tane daha söz almış konuşmacımız var. Ona göre biraz kısaltabilirseniz...

Dr. CAHİT TUTUM- Sayın Başkan, burada durabilirim. İki paragraf konuşmam 
kaldı, onu tamamlayabilirim, hangisini yeğlerseniz. Bu gelişmeler siyasi katılımın tek 
aracı gibi işlev gören siyasi partiler yanında başka araçların da devreye sokulması gereğini 
ortaya çıkarmıştır. İşte bu noktada bakışlar gönüllü kuruluşlar veya sivil toplum örgütleri 
olgusuna çevrilmiştir. Ancak bu noktada önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Acaba siyasal 
sistemin ve demokrasinin fiili işleyişindeki aksaklıklar sivil toplum örgütlerinin yardımıyla 
telafi edilebilir mi? Ben bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bugün sivil toplum 
örgütlerine yapılan vurgu, siyasal sistemin geçirdiği krize bir çözüm bulma arayışını 
yansıtmaktadır. Siyasi otoritenin müdahale alanı dışında bir alan yaratarak bu alanda 
sağlanacak dinamizmle siyasal sistemin aksaklıklarını giderme ya da iyileştirme gibi bir 
işlev kurgulanmaktadır. Oysa siyasal sistemin şimdiden değişim faktörleriyle sivil toplumu 
biçimleyen faktörler aynıdır. 

Küreselleşme olgusu devletin küçültülmesi, sosyoekonomik rolünü alabildiğince 
sınırlandırılması, geçmişte üstlendiği ekonomik ve siyaset devişim ve değişimin etkin aracı 
ve önderi olma rolünü terk etmesi istenmektedir. Bu tercih arkasında bir miktar pazar 
her zaman en iyisini yapar, kamusal örgütler bireyin hak ve özgürlüklerinin önünde her 
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zaman engeldir türünden ön yargıda bulunmaktadır. Bunlara katılmıyorum. Gündemine 
hâkim olamayan, kurumları yeterli ölçüde işlemeyen bir siyasal sistemin zaafları gönüllü 
kuruluşlarla telafi edilmesi olanaksızdır. Bu durumda siyasal sistem çıkar gruplarının ya 
da etkin bir azınlığın eline geçmesi, sivil topluma etki ettiği kuruluşların tutsağı haline 
de gelebilir. Bu nedenle çözüm siyasal sistemi işler haline getirmek, görevini eksiksiz 
yapabilecek bir yetkinliğe kavuşturmaktır. Siyasi ve idari alanın yeniden yapılandırılması 
öncelikli bir konudur. Katılımcı demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için her iki alanın 
kendi sınırları içinde güçlü olamsına bağlıdır. Siyasal sistemin temel aktörleri halen 
siyasal partilerdir. Küreselleşme fırtınasının yarattığı alt üst oluşlar karşısında oluşan yeni 
dinamikleri mevcut siyasal yapılarla dizginlemek olanaksız gözükmektedir. Siyasi partiler 
ya kendilerini değiştirecekler ya da duruma intibak edemedikleri takdirde yerlerini daha 
demokratik katılım araçlarına bırakacaklar. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-     Teşekkür ederim. Arkadaşlara soralım, buraya bir ara çay 
servisi yapılacağı gibi bir söz geçmişti. Epey uzun süredir duruyoruz, çay servisi yapılırsa. 
Tümümüzün çıkarı açısından şey yapıyorum. Bakın, söz alanları sayıyorum. Şu dakikadan 
sonra söz vermeyeceğim. Sencer, Ergin Bey, Hocam, Bahattin ve Erol Bey bitti. 5 maddeyi 
yapalım, başta geçti onun sırası. 

Prof. Dr. SENCER AYATA- Özellikle son 30-40 yılda yalnız Türkiye’de değil, daha çok 
Türkiye dışında hem Amerika’da, hem Avrupa’da devletin ekonomiyle ve toplumla değişen 
ilişkisinin sonunda veya ona bağlı olarak sivil toplum denilen bir gücün daha çok ortaya 
çıktığını, kendisinin daha çok güçlendiğini ve aynı zamanda da daha üst düzeyde tutulmaya 
çalışılan bir değer haline geldiğini görüyoruz. Bu yükseliş çeşitli biçimlerde Türkiye’ye de 
intikal etti. Ne zaman etti. Aşağı yukarı 20-25 senedir en az benim hatırladığım canlı bir 
şekilde sivil toplum konusunu konuşuyoruz; bu birinci altını çizmek istediğim nokta.

Öyle ki sadece bir demokrasi problemi açısından değil, onun ötesinde bir ekonomi 
sorunu olarak sivil toplumun önemi, hatta bir örnek vereyim, sosyal politika sorunu olarak 
sivil toplumun önemi bütün bu toplumlarda çok ciddi olarak ön plana getirilmeye başlandı. 
Mesela sosyal politikada. Bizde ne kadar sorun çıkaracak bir ifade, sivil toplumda devlet, 
sivil toplumda siyaset birbirine rakip değildir, birbirinin tamamlayıcısıdır, sivil toplumda 
siyaset-devlet içiçe çalışmalıdır. Bundan kastettikleri olay, karar verelim de huzur evlerinde 
bakılan insanların önemli bir kısmı da evlerinde bakım görsünler, örneğin bir işçinin 
çalışan bir kimsenin ücretine bir takviye yapalım, haftada 2-3 gün gitsin annesine babasına 
baksın. Sivil toplumla devletin, siyasetin içiçe olması, birlikte çalışması denildiği zaman bu 
anlaşıldığı için bir problem çıkmıyor. Tartışılıyor, ama problem çıkmıyor. 

Ben buradan şuna getirmek istiyorum: 3-4 temel açıdan bu konuyu aldık ve konuşuyoruz. 
Üye tipine bakıyoruz, örgüt içi ilişkilerin niteliğine bakıyoruz, örgütlerin hedeflerine 
bakıyoruz, örgütlerin siyaset ve devletle ilişkilerine bakıyoruz, hepimiz bu örgütlenmeler 
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hakkında ayrı ayrı özellikler ortaya koyuyoruz. Bir tip örgütten bahsediyoruz, üye tipi belli 
bir profilde çıkıyor karşımıza, başka bir örgüte baktığımız zaman başka bir üye tipi çıkıyor. 
Aynı şey örgütlenmenin kendi özellikleri açısından, devletle ilişkiler açısından söz konusu. 
Bu farklılıklar bize neyi anlatıyor. Burada daha çok Avrupa, Amerika kaynaklı literatürden 
hareket etmekle birlikte, Türkiye’de sivil toplumu düşünürken daha farklı düşünmemiz 
gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu son derece önemli bir sosyolojik olgu, çünkü 
oradaki sivil toplumla çok büyük benzeşmeler, özdeşleşmeler, iç içe geçmeler gösterse bile 
Türkiye’de sivil toplumun kompozisyonuyla örneğin,  Almanya’daki, İngiltere’deki sivil 
toplumun kompozisyonu aynı değil. 

Tekrar söylüyorum, Almanya’daki sivil toplum örgütlenme tipine benzeyen, onları 
andıran çok örgüt var, bunlar sayıca artmakta, güçlenmekte, ama bizim sivil toplumun 
kompozisyonu aynı değil. Çok konuda eğer farklı görüşler söylüyorduk, sivil topluma 
farklı farklı bakıyorsak, bu kompozisyon farklılığıyla da konunun çok ilgili olduğunu 
düşünüyorum. Onunla ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. Şöyle diyelim: Biraz önce 
Ersin Hoca da bir konuya değindi, dedi ki “sivil toplumun uzlaşmaları aşıcı, sivil toplumun 
toplumda entegrasyon sağlayıcı özellikelri vardır.” Bakıyorsunuz aynı zamanda farklı farklı 
çıkarlar. Eğer bir sivil toplum dediğimiz entite kendi içinde büyük farklılıklar gösteriyorsa, 
o örgütlenmeler arasında çok büyük farklılıklar varsa, o sivil toplum pekala esas olarak 
çatışmaların yatağı, hem de uzlaşmaz çatışmaların yatağı olabilir. Nitekim bu sivil toplum 
teorilerinin köküne gidip, ilk sivil toplum teorilerinden birini ortaya atan Hegel’e göre sivil 
toplum zaten kendi meselelerini çözemeyen, devamlı kavga çıkaran, devamlı çatışmalara 
yol açan, onun için de bir üst iradenin, devlet iradesinin gelip de belli sorunları çözmesinin 
beklendiği bir alandır sivil toplum Hegel’e göre. 

Sivil toplumun bu çatışmacı özellikleri de her zaman vardır, Türkiye’de de var. Bugün 
Türkiye’de bakarsanız aslında demoksinin de, siyasetin de temel sorunlarından birisi 
sivil toplum dediğimiz alanın iç çatışmasıdır. Bu yokmuş gibi davranamayız. Sivil toplum 
ne kadar çatışma, ne kadar uzlaşma üretiyor, bu sivil toplumdan ne anladığımıza bağlı, 
kompozisyonuna nasıl baktığımıza bağlı. Burada iki varsayımdan hareket edebiliriz. 
Birinci varsayım şu: Az önce söylemeye çalıştığım gibi, bütün bu özellikleri gösteren, 
Ersin’i söylediği linç eden, ona mob dediğimiz, yani kalabalık davranışını bir kenara 
bırakalım, onun dışında hepimizin verdiği inanç temelli vesaire bütün örgütlenmeleri eğer 
sivil toplum alanı diye alırsak, bu bir sosyolojik ele alıştır. O zaman deriz ki “biz beğenelim 
beğenmeyelim, bunları sivil toplum kabul edelim etmeyelim, bunların faaliyetlerini destekleyelim 
desteklemeyelim sadece çalışıyoruz. Bir sivil toplum var, Türkiye’deki sivil toplum olgusu bu.”

İkincisi de haklı olarak çoğumuzun yapmaya çalıştığı gibi daha normatif bir bakış. “Yok, 
bak eğer sivil toplum okumalarımıza, çalışmalarımıza, dışardan gelen bize aktarılan demokrasi 
bilgilerine, teorilerine göre sivil toplum şudur, şu olmalıdır, bu olmamalıdır” dersek başka bir 
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yere gideriz. O zaman olguların belli bir bölümünü yok sayarız, “yoktur bunlar, normatif 
olarak sivil toplum şu olmalı” deriz, yasal olarak da ona göre düzenleriz, kamu yönetiminde 
de buna göre sivil toplumla ilgili düzenlemeler yaparız. Burada ne yaptığımızı çok iyi 
bilmemiz lazım. Onun için burada doğru sivil toplum, yanlış sivil toplum, hangisi gerçek 
sivil toplum değildir sorusu bize çok bağlı olan bir soru yoksa kendiliğinden şu sivil 
toplumdur, bu yoktur diye birşey yok. 

Bakınız, size bir örnek vereyim. Muazzam bir akademik islami literatür var. Bu 
literatürün temel iddiası şu: Ne demek batıda sivil toplum, esas sivil toplum islam uygarlığı 
içindir. Neden? Çünkü bizde 1500 senedir bakın lonca teşkilatlarımıza, bakın caminin 
örgütlenmesine, ulemanın kendisi, bunların hepsi 1500 yıldır devlet dışında varolan canlı 
bir toplumdur. Bugün bunların izdüşümlerini islami örgütlenmelerde görüyoruz. Bakın, 
bu bir iddiadır, tam tersine sivil topluma fazlasıyla sahip çıkmadır, sahiplenmedir. Eğer olgu 
olarak alacaksak bunu dışlayamayız, ama normatif olarak bakacaksak “hayır dur bakalım, 
sen birey açısından, örgütlenme açısından, hedeflerin açısından belli özelliklere sahip misin?” 
sorularını meşru olarak sorabiliriz. Son olarak da şunu söyleyeceğim: Aslında bu kargaşayla 
sadece bizde karşılaşmadık. Sivil toplum olgusunun zaten Avrupa’da, Amerika’da bir 
evrimi var, özellikle Avrupa’da bir evrimi var. Birinci aşamada 19. yüzyılın daha çok ikinci 
yarısından itibaren ortaya çıkan Avrupa’daki sivil toplumda aslında çoğu çeşitli kiliselerin 
patlamasına dayanır. 

1900’de dini örgütlenmeler İngiltere’de maksimuma vurmuştu. İşçi sınıfının en 
gücünün doruğuna ulaşıp örgütlenme aşamasına geçtiği bir dönemde, tam manasıyla 
bizdeki terimden ilerleyelim, bir tarikat-cemaat patlaması yaşanıyordu; -Sunday Scoots- 
bütün eğitim sürecine el atmaları, yardımlaşma derneklerini kurmaları. Bunu şunun için 
söylüyorum: Sanayi öncesi toplumların değerlerini, sanayi öncesi toplumların ilkelerini, 
kimliklerini benimsemiş, onları modern topluma taşımak isteyen, yani deyim yerindeyse 
tarım toplumuyla sanayi toplumu arasında çeşitli dengeler arayan sivil toplum örgütleri 
orada da bir zaman ciddi bir sorundu. Sanki Avrupa hiç bunları yaşamadı gibi düşünüyoruz. 
Orada da bir sorun oldu bu. Eski tarım toplumu kimliklerinden gelen değerler üzerinden 
örgütlenmeler orada da geliştirildi. Türkiye’de biz bir anlamda çok yoğun olarak, hatta belki 
de sivil toplum dokusunun en yoğun tabakası olarak tarım toplum temelleriyle, değerleriyle, 
ilkeleriyle hareket edip biraz tarımsal kültür özelliklerini taşıyor, biraz modern, hatta biraz 
postmodern özellikleri taşıyan muazzam bir sivil toplum dokusuna sahibiz sosyolojik olgu 
anlamında söylüyorum. Onun için birinci tabakası bu. Buna yok diyemeyiz, bu var, bunu 
çalışmamız lazım.

İkinci aşama -onun üzerinde bu şekilde durmayacağım- şu: Sanayi toplumu -hemen 
geçeceğim- sivil toplumu daha çok, Cahit Beyin de ilk bölümünde ifade ettiği gibi 
meslek kuruluşlarıyla, Ersin’in daha teknik anlamda çıkar kuruluşları dediği çoğulcu bir 
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demokratik yapı içerisinde temsil ettikleri meslek gruplarının güçlerini ortaya koyan, 
onların gelişmeleri için olanaklar geliştirmeye çalışan örgütlenmelerdir. Türkiye Mimarlar 
Odası, Mühendisler Odası gibi sayısız meslek kuruluşları. 

Yalnız üçüncüsü var. Gayet güzel değindiğiniz bir dakika karanlıktan, literatüre bundan 
15-20 sene önce postmodern örgütlenmeler olarak gitti. Siz bunun kendi deneyiminizle 
mükemmel bir örneğini anlattınız. Ne anlamda? Bunlar bürokratik yapılara sahip. 
Sendikalar kendi içinde hiyerarşik örgütlenmiş, kuralları olan, çalışma alanları toplumda 
net olarak belirlenmiş şeyler değil, bir mesele çıkıyor ortaya, o mesele etrafında birdenbire 
vatandaş, yurttaş inisiyatifi olarak beliriyorlar. Bazen kendilerini tekrarlayabiliyorlar, bazen 
tekrarlayamıyorlar. Bireylerle ilişkileri son derece gevşek. Üç gün ışığı açıp kapatabilir, 
dördüncü gün vazgeçebilir, sizin hiçbir müeyyideniz yok onlar üzerinde. Bir başka meselede 
tekrar ortaya çıkabilirler, güçlü bir merkez yok. Bir bakıyorsunuz 2 milyon insan katılıyor. 
Mitingler gibi, 2 milyon insan katılıyor, ertesi gün ortada hiçbir kurum kalmayabiliyor. 
Tam tersine postmodern örgütlenmelerin özellikleri de bundan. 

Benim söyleyeceğim sonuç şu: Türkiye’de üç tür sivil toplum örgütlenmesini birden 
görüyoruz. Bunların üçü birden var, çünkü Türkiye henüz daha yüzde 30’u tarımda olan, 
tarımdan sanayiye veya kentlere gelip çoğu henüz tarım değerleriyle sanayi değerlerini, 
modern toplum değerlerini içiçe geçirmeye çalışan çok büyük bir nüfus dilimine sahip. 
Bunların sorunları var. Bakın, üye tipinden söz ediyorsunuz. Cemaat türü örgütlenmeler, en 
büyük katılım bunlarda. Katılım var, ama birey ne kadar özerk? Bu soruyu soruyoruz, çünkü 
muazzam patronaj ağları var. Çocuğu alıyorsunuz, 12 yaşından bir okula koyuyorsunuz. 
Ondan sonra onu doyuruyorsunuz, yurtlarda besliyorsunuz, sonra da ondan beklentileriniz 
var. Onun üzerindeki bağımlılık ilişkisi hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. Takva diye bir 
film seyrettim. Çok araştırma okudum, o ayrı, ama sadece Takva filmini seyredin, oradaki 
bağımlılık ilişkisini izleyin. Bu adama ne kadar özerk birey diyebiliriz, ne kadar özgür birey 
diyebiliriz? 

Öbür taraftan da bütün örgütlenme gücünü görüyorsunuz. O nedenle üye tipinden 
örgüt içi ilişkiler eşitlikçi mi -ki ideali eşitlikçi olması lazım- eşitlikçi yoksa tam tersine 
dikey, hiyerarşik patronaj ağları hâkim. Aynı şekilde -son olarak onunla bitireyim- devletle 
ilişkiler. Bir yerde abartılı bir resim çekelim. Bu muazzam sivil toplum örgütlenmesi, ki 
kendim kişisel olarak o kadar yakın değilim, ama yabancı literatürü bir düşünün, büyük 
bir hayranlık duyuyor Türkiye’deki sivil topluma. Diğeri sivil toplum falan değil. böyle 
bir atmosferde devletle ilişkiler, özellikle son seçimlerine baktığımızda -somut olalım- 
son seçim sonuçları itibariyle neredeyse bambaşka alanlarda faaliyet gösteren, meslek 
kuruluşlarından dini yardım örgütlerine kadar hepsi müthiş bir orkestrasyonla bir tek siyasi 
iktidarı ayakta tutmak için ve ondan da beklentilerini karşılamak için çalıştılar. Bunlar bir 
yanda muazzam bir svil toplum dokusu, öbür tarafta da bir merkezden düğmeye basılarak 
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idare edilmiyor da olsa müthiş bir örgütlenme... Ne amaçla? Doğrudan doğruya siyaset, 
doğrudan doğruya devlet amaçlı. 

Bazılarımız diyorlar ki “bak bu sivil toplum, bunlar askeri vesayeti de frenlemek istiyor.” 
Doğru, askeri vesayete karşı çok karşılar, ama aynı anda bütünü bütünüyle bir siyasi 
iktidarı, erki ele geçirip o erki kendi isteği doğrultusunda kullanmak istiyor. Bu konuda 
da iş farklılıkları olsa bile muazzam bir birleşme var. Bu ne kadar, ne anlamda sivil toplum 
örgütüdür? Bakınız, yoktur diyemeyiz, tek mesele o, ama bunu oturup yorumlamamız, 
değerlendirmemiz lazım. 

OTURUM BAŞKANI-  Sıra Ergin Beyde; buyurun. 

ERGİN CİNMEN- Buraya gelene kadar daha nettim bu konuda, şimdi kafam karışmaya 
başladı. Tabii linçciler sivil toplum örgütü olamaz. Diyelim darbe sevenler derneği olur 
mu? Form olarak diyelim aynı sivil toplum örgütü gibi kuruldu. Bu olur mu? Resmen 
darbe sevenler derneği veyahut da kadınların örtünmesi ve irticayı güçlendirme inisiyatifi 
istediği kadar yatay kurulsun, istediği kadar sivil toplum örgütü formatına sahip olsun 
bu sivil toplum örgütü olamaz, çünkü sivil toplum örgütünün amacının bir kere hukuka 
uygun olması lazım. Yasaya değil bakın, yasaya aykırı olabilir, hukuka uygun olması lazım. 
Bu hukuka uygun değilse, demin saymış olduğum şeyler hukuka aykırı olan şeyler. Hukuk 
artık herkese göre değişen bir kavram olmaktan çıktı, özellikle uluslararası sözleşmeler 
bağlayıcı hale geldi. Bizim Anayamızda bile uluslararası sözleşmeler iç hukuk metni haline 
geldi. 

Giderek 90. maddeye göre iç hukukla çeliştiğinde buna öncelik tanınır denildi. Dolayısıyla 
artık hukuk dediğimiz olay ete kemiğe büründü, bu kadar fazla subjektif olmadı. Bakın, 
yasayı ayrı tutuyorum, yasaya uymayabilirsiniz, hukuka uygun davranacaksınız. Öyle bir 
sivil toplum örgütü olur ki yasayı değiştirmek için o yasayı çiğner, hukuku sağlamak için o 
yasayı çiğner. Dolayısıyla bence bu işin temel kriteri, formatı değil,  formatı da önemli, ama 
asıl bir kere hukuka uygun olması lazım. Bunun içine hukuk felsefesini de koyabilirsiniz, 
demokrasinin genel ilkelerini de koyabilirsiniz. Bir kere bu aykırıysa istediği kadar bunun 
formatı sivil toplum örgütü gibi olsun, o sivil toplum örgütü değildir. Kendisi istediği kadar 
böyle söylesin, değildir. 

Biraz evvel sayın meslektaşımla birşey konuştuk, bir de hayatın gidişatını. Demin 
konuştuğumuz derneğin adını vereyim değil mi? Çağdaş Hukukçular Derneği. Ben 
üyesiyim, kendisi genel başkanlığını yaptı bizim Çağdaş Hukukçular Derneği. Pek ilginiz 
olmadığı için bilemeyebilirsiniz. Başında öyle kuruldu ki hukukçuyum diyen herkesi 
hemen hemen kapsadı, demokrat, ilerici herkesi kapsadı, ama şimdi iyice küçüldü. Neden 
küçüldü? O kadar dar alanda siyaset yapmaya başladı ki küçüldü. Hayatın mihengine 
koyduğumuz anda o sivil toplum örgütü gibi çalışmadığı için kendiliğinden sönümlendi. 
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Bunlar hayatta da karşılığını buluyor. Benim için bu işin mihengi, formatı değil, hukuka 
uygun davranmasıdır; hukuka uygun davranma, artı format. 

Mesela meslek kuruluşlarının bir de gönüllülüğü var tabii, -bunları konuştuğumuz için 
tekrar üstüne varmak istemiyorum- gönüllü olacak. Ben avukatım, baroya bağlı olmadan, 
kayıtlı olmadan çalışmam mümkün değil, yasak bu, bütün dünyada da bu böyle. Gönüllülük 
yok baroda, dolayısıyla baro bir sivil toplum örgütü değil, bu bir meslek kuruluşu, bu bir 
baskı aygıtıdır belki, bir baskı örgütü, ama asla sivil toplum örgütü değildir. Eğer mecbursam 
oraya çalışmaya, nasıl kurulursa kurulsun sivil toplum örgütü niteliğinden uzaklaşıyor. Bir 
de bunları ortaya koymak lazım, yani hem formsal, hem de hukuk mihengine vurduktan 
sonra bu ortaya çıkar diye düşünüyorum. 

OTURUM BAŞKANI-     Teşekkür ederiz. 

Şimdi söz Türkan Hocada; buyurun.

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Ben Ersin Hocanın söylediklerinden hareket etmek 
istiyorum. Tepki grubu diye düşünüyorum bu şeyi, yani yolda birisi öldü, halk oraya 
çıktı, yolu kapattı. Bunlar tepki grubu sözüyle açıklanabilir zannediyorum ve çok çok çok 
önemli. Biz ne istiyoruz? Demokrasi zaten uygun olmayan bir şeye tepki gösterme şeyidir. 
Vatandaşlar bunca yıldır bundan uzak tutuldu. Vatandarşın böyle bir tepki göstermesi 
kadar güzel bir şey olamaz. 

ERGİN CİNMEN- Söz almadan ne olursunuz bir düşüncenizi öğrenmek istiyorum. 
Yolda bir çocuk öldü üst geçit yapılmadığı için. Halk tepkisini koydu. Bana göre bu sivil 
toplum örgütü haline gelmedi, ama eğer o halk, oraya üst geçit yaptırana kadar bu faaliyet 
üzerinde çalışıyorsa, mailler gönderiyorsa, orada periyodik olarak iş görüyorsa bence o 
bapta bir sivil toplum örgütü haline gelmiştir diyebilir miyiz?

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Aynen. 

ERGİN CİNMEN- Tepkiyle sivil toplum örgütlülüğünü bu şekilde devamlı STÖ haline 
gelmiş olabilir. 

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Bu çok önemli bir şey. Bu ne oluyor? Ötekilere örnek 
oluyor, o diyor ki “bak, bizim mahallenin insanları bir araya geldiler, köprüyü yaptırdılar.” O 
zaman bütün mahalleler aynı cesareti gösterebiliyor. Bu bence demokrasinin en önemli 
örneği. Buna ait bir örnek Arnavutköy Semt Girişiminden söz etmek istiyorum. Arnavutköy 
Semt Girişimi de tam böyle bir şey, çünkü Arnavutköy’de yaşayan çok farklı insanlar var, 
birbirini sevmeyen, birbirinin düşmanı olan, çıkar ilişkileri olan, ama köprü yapılacağı 
zaman önce bir düşünmüş millet, para kazanacağız, evlerimiz satılacak falan, sonra bilimsel 
olarak anlatıldığı zaman Şebinkârahisarlılar kahvesinde toplantılar yapılarak birbirini 
hiç sevmeyen, belki alışveriş yapmayan, öğretmeninden, profesöründen, ahçısından, 
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zerzevatçısına kadar bütün millet bir araya geldi, herkes “köprü falan istemiyoruz” dedi. 
Her zaman seçimler sırasında siyasetçiler geldiler, “vallahi billahi yapmayacağız” dediler, 
seçimler bitti tekrar “yapacağız” dediler. Her sefer böyle girişimde bulunuldu ve şimdi artık 
biliyorsunuz Arnavutköy’ün üzerinden köprü belası kalktı gibi gözüküyor. 

Yurttaş Girişimi de buna göre birşey. Bu bence demokrasinin ve sivil örgütlenmenin 
en temel bazı, bunu yapabilirsek çok önemli. Bir de 80 bin dernek var diyorlar. Özellikle 
dernek masaları falan çok şikâyetçi, hükümet, yöneticiler çok şikâyetçi. Ben de “sakın öyle 
düşünmeyin, 80 bin en az minimumdur, 800 bin olması gerekir” diyorum, şaşırtıyorum onları. 
Herkesin bir şeyler yapabilecek gücü var. 

Bir de şunu söylemek istiyorum, yine benim kendi gözlemlerim. Tek olalım, bir olalım, 
dernekler üstünde koordinasyon olsun, tek çatıda toplayalım, şemsiye olsun; bunları 
hiç doğru bulmuyorum, çünkü insanların içinde lider olma özelliğine sahip kişiler var. 5 
tane lideri bir dernek kurucusu olarak alın 5 tane dernek çıkacaktır orada. Niye çıkmasın, 
birbirlerini yemesinler de iyi şeyler yapsınlar, işleri paylaşsınlar. Bu konuda böyle 
düşünüyorum, yani çok sayıda olsun, hepsi öğrensilerler, bu bir öğrenme sürecidir. 

Bir örnek daha vermek istiyorum. Ortaköy Pazar Girişimi. Böyle bir şey yok ortada, 
ama Ortaköy pazarında özellikle benim de çok yakından tanıdığım, birlikte uzun seneler 
yaşadığım bir kızım benden öğrendiği bütün şeyleri sanki ödev vermişim gibi gidiyor orada, 
polis geliyor bunları dövecek “kimsin sen, göster hüviyetini” diyor. Birdenbire polis şaşırıyor. 
Herkesin içinde bir örnek. “Tamam gidelim karakola, sen bize tokat attın” diyor. Bir kişi 
bütün pazarı örgütledi, şimdi kendi aralarında ö yle bir birleşme içindeler ki hiçbir şekilde 
orada haraç alması bilmem nesi konularında hemen bir örgütleniyorlar ve kendilerine bir 
zarar geleceği zaman ortaya çıkıyorlar ve korkuyor onları sömürenler. Bunu ben gözümle 
yaşıyorum, çok da beğeniyorum.

Bir de İdil örneğini vermek istiyorum. Şırnak’ın İdil’inde projeler yapmıştık, konserler 
şunlar bunlar. Sonra “her sene biz niye taşınalım oraya” dedik, İdil Güzelleştirme Derneği 
kuruldu. Senelerden beri yıllık etkinlikleri onlar düzenliyor, öğretmenler, öğrenciler. 
Olmayacak bir şey değil, örnek vermemiz gerekiyor. 

Son olarak Sayın Ayata’nın söylediklerine de şu konuda şey yapmak istiyorum. Gerçekten 
kötüler var, iyiler var. Biz bunları sınırlayamayız, ama iyiler ya da bize göre demokratik 
olanlar mutlaka çoğalmak zorundalar. Korkup içeriye kaçıp da “ben birşey yapamam, ben 
kimim” diye bu düşünceyle insanlar var olurlarsa hiçbir sonuca varamıyoruz. Birilerinden 
beklerlerse her gün yüzlerce ihale alıyorum, diyorum ki “bana ihale etmeyin sorunları, 
kendiniz çözün.” Bundan vazgeçip herkes kendi yaşadığı sorunu veya yanında yaşanan 
sorunu çözmeye çalışabilirse -ki bu tepki gruplarıyla olacaktır- mutlaka sonuç alacağız, 
ötekiler de arada kaynayıp gideceklerdir. Biz ne kadar çoğalırsak demokratik olarak, onların 
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da belki etkileri daha azalacaktır veyahut da demokratik bir yönetim gelince bu sivil toplum 
örgütlenmeleri demokratik bir yönetimi birlikte yürütecektir diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI-   Söz istekleri var, vermiyorum, çünkü diğer konularda da bunlar 
konuşulacak. Bu şeyi yürütebilmek için buradan dağılmaya başlarsak kontrol edemeyiz. 
Bahattin ve Erol’dan sonra bir kapatıyorum. İkinci konu, onun içinde de bazı şeyler 
söylenebilir.

Prof. Dr. BAHATTİN AKŞİT- Bu kavramsal açıklaştırma kısmında hakikaten ortaya 
çıktı, Sencer’in de belirttiği gibi bir normatif, hukuki olarak ne olması gerekir herhalde onu 
düşünmemiz lazım. Sonuç bildirgesinde falan öyle bir yere girer o, ama özellikle Sencer 
Hocanın da, benim açımdan da bunun sosyolojik kısmı önemli. Şunu anlamamız lazım: 
Bir kere hakikaten bir paradoks var. 

Bir diğer literatür, batıda sivil toplumun bittiği yönünde, yani sanayi toplumundan sanayi 
sonrası topluma, enformasyon topluma doğru geçince artık Habermas’ın 19. Yüzyılda 
sözünü ettiği tür siviel toplumun bittiği temsili demokrasinin de krize girdiği birşey var 
literatürde. Bu tam da böyle varken bizde burada sivil toplum kuruluşları patlamasından 
söz ediyoruz. Orada tabii NGO sivil toplum farklılaşması da var, belki de biten bir anlamda 
NGO’lardı. 

İkinci olarak yerel düzeyle küresel düzeye bakmak lazım. Olgu olarak anlamak deyince 
genel toplumun değişimi dönüşümü, onu Sencer iyi anlattı, sanayileşme bir yandan da 
sanayi sonrası postmodern birtakım kuruluşlar, bir yandan da hakikaten sanayi öncesi 
cemaatlerin dönüşümü süreci. Burada sosyolojide ideoloji kavramıyla kültür kavramını 
nerede çakışıyor, nerede ayrılıyor bakarız, ama galiba burada ideolojik kavramından 
çok kültür kavramı daha çok işimize yarayacak, çünkü şunu anlamamız gerekiyor olgu 
olarak anlarken: Nasıl oluyor da bu kadar çok gecekondularda, varoş dediğimiz yerlerde 
örgütlenmeler oluyor, mobilizasyon oluyor ve yüzde 47’lere, yüzde 60’lara doğru giden 
bir örgütlenme var. Bu bir örgütlenme. Bir kere bunu anlamamız lazım. Bunu anladıktan 
sonra da Çağdaş Yaşamı  Destekleme Derneği acaba benzer yerel kültürü, değerleri, hangi 
değerleri nasıl dönüştürerek bu örgütlenmeyi çeşitlendirebilir? Sadece bir derneği değil 
-orada katılıyorum- farklı farklı dernekler, ama benzer alanda gelişen, çoğalan dernekler. 
Burada sanıyorum hakikaten bir antropologlar ordusuna ihtiyaç var. 

Bana öyle geliyor ki bu örgütlenmenin temelinde bir şekilde şimdiye kadar varolan, 
içinde oldukları bir inanış sistemi, bir kültür küreselden gelen medyanın çeşitlenmesi, 
çoğalmasıyla bir bombardıman altında. Müthiş bir bombardıman altında ve bir yerinden 
edilmişlik, discotation diye bir kavram var ya sosyolojide, yani bir yerinden edilmişlik 
durumu var yerel cemaat kültürlerinde. Bu yerinden edilmişlik bağlamında bir tepkisel 
savunma şeklinde örgütlenme var. İki, bu yerinden edilmişliği veya -yersiz yurtsuzluk da 
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diyebiliriz- yersiz yurtsuzluğu, kendine yer edinme, bir yer bulma ve bunu da zaman zaman 
da daha genelin içine doğru taşıma veya yerel yerde onu anlamlandırma, dolayısıyla yerel 
kültürle küresel kültür bir anlamda bu medyanın bombarmanıyla içiçe geçmekte, blokal 
veya küreyel dediğimiz tür kültürler ortaya çıkıp onun etrafında iniyasitif halinde olsun veya 
dernek halinde olsun bunlar ortaya çıkmakta. Bunları ne kadar iyi anlayabilirsek o zaman o 
kadar istediğimiz tür örgütlenmelerin belki de daha bireyi öne çıkaran tür örgütlenmelerin 
ortaya çıkmasını sağlayacak ortam oluşturabiliriz, hem kavramsal düzeyde ortam, hem de 
fiili alandaki çalışmalar anlamında. Burada keseyim.

OTURUM BAŞKANI-  Son sözü Erol Beye veriyorum; buyurun.

EROL TUNCER (TESAV Başkanı)- Enine boyuna tartıştık. Sivil toplum örgütlerinin 
zararlı olanlarının zararlı yanlarını, taşıdığı riskleri de konuştuk, ama sanıyorum bütün 
bunların belli rizikoları taşıması sivil toplum örgütlerinden vazgeçmeyi gerektirmiyor. 
Bir kere uygar toplum örgütlü bir toplumdur. Mutlaka örgütlenme düzeyini, Hocamın 
dediğim gibi 80 binden 800 bine getirmek lazım. Parantez içinde birşey söyleyeyim. O 80 
binin hepsinin de ne ölçüde aktif olduğu belli değil, bir de o tarafı var. Belki tartışacağız, 
önemli bir sorun da sivil toplum örgütleri içindeki katılım. Bunlar katılım araçları örgüt 
olarak, ama kendi içlerinde katılımın ne ölçüde sağlandığı tartışmalı bir konu. 

Yurttaş tabii çok kısaca söyleyeyim, bir biçimde kararları e tkilemek istiyorsa, bir 
biçimde gücünü kullanmaya çalışacak, bu örgütler eliyle kullanacak, örgütlenmeden 
mümkün değil. Denetleme mekanizmasında görev almak istiyorsak, böyle bir işlev yerine 
getirmek istiyorsa, gene bu kuruluşlardan yararlanacak. Onun için kötü örnekleri bundan 
vazgeçmemizi gerektirmiyor. Birinci söyleyeceğim bu.

İkincisi, Hocam siyasi partilerdeki dejenerasyon diyeyim doğru mu? Bunun sivil toplum 
hareketini tahrik ettiğini, hızlandırdığını söyledi. Siyasi partiler kusurlarını ortadan kaldırsa 
dahi sivil toplum hareketinin hızlanması gerektiği inancını taşıyorum. O hızlandırıyordur, 
bu ihtiyacı doğuruyordur, ama siyasi partiler mükemmel hale gelseler de sivil toplum 
örgütlenmesine ihtiyaç var. 

Ben bu arada bir şey söyleyeyim. Bir parti hariç, onun hangisi olduğunu siz de 
biliyorsunuz. Siyasi partilerimizin sivil toplum örgütleriyle düzenli ilişkisi yoktur, meslek 
örgütleriyle düzenli ilişkisi yoktur. Oysa bir parti yönetiminin yapması gereken önemli şey 
toplumun nabzını tutabilmek için bu kuruluşlarla düzenli ilişki kurabilmektir. Onun için 
bunu da ayrı bir kusur olarak siyasi partilerin hanelerine yazayım. 

Bir de şunu söyleyeyim: Kavramla ilgili sizin söylediğiniz gibi bizim bile kafamız 
karışıyor, biraz daha tartışsak daha çok karışacak. Galiba bu toplantıdan çıkacak hayırlı 
sonuçlardan biri, gönüllü kuruluşlarla meslek odaları gibi zorunlu kuruluşları birbirinden 
ayırmak. Bu öbür kuruluşların, yani gönüllü olmayan kuruluşların demokratik katılımdaki 
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işlevlerini ortadan kaldırmıyor, herhalde ona da vurgu yaparız, ama bir kavram kargaşası 
var bu konuda. Onu ortadan kaldırmaya yönelik bir katkımız olabilir diye düşünüyorum. 
Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Ben de   teşekkür ederim. Yarım saat kadar sarkarak bu grubu 
toparladık. Başta da söylemiştim, bu tartışmayı belirli bir çerçevede özetlemeye çalışacağım. 
Belirli notlar aldım. Tabii bu mükemmel bir özetleme olamaz şu dakikada. 

Önce şunu söyleyeyim: Ben bu tartışmadan çok memnunum. Konuları olabildiğince 
derinliğine ve çok yönlü olarak tartıştık. Galiba bunun kuramsal çerçevesinde üç farklı 
yaklaşım kendini gösterdi. Bunlardan birisi, siyasal teoriden yola çıkanlar, diğeri sosyolojik 
teoriden yola çıkanlar, üçüncüsü ise sivil toplum pratiği içinde bireyin gözüyle sivil 
topluma bakmaktan yola çıkanlar diye üç grup içinde toplayabilirim. Biz sivil toplumun 
kavramsallaştırılmasını hangi teoriye göre yapmalıyız? Siyasal teori, kendi ihtiyaçlarına 
göre bir kavram üretmiştir. O kendine göre bazı ayrıntıları görmezden gelecektir ki teorisini 
geliştirsin. Her temsil gibi bu da her teori kendinin temsili esas gerçeklik yanında eksiktir. 
Bu üçün her biri de eksiktir aslında, ama bizim bakımımızdan ne sorusu, soru nedir? 
Biz buradaki tartışmada sivil toplum pratiğine yol göstermek istiyorsak, o zaman bizim 
teorimiz ve kavramsal çerçeve sivil toplum pratiğine yol göstermek bakımından yeterli 
midir değil midir diye test edilmelidir yoksa başka teorilerin, başka alanların teorilerinin 
kavramlarına göre bunun doğruluğu yahut yanlışlığı çıkarsanamaz. Onun için bu ayrımı 
yaparsak rahat ederiz diye düşünüyorum. Bu sanıyorum netleştirilmesi gereken bir alandı, 
bizim tartışmamız içinde üç taraftan da analiz geldi. 

Burada şöyle bir başka bakış açısı var, yine tartışmamız içinde çıkan bir ikilem var: 
Biz tartışmamızda burada çok ağırlıklı olarak demokrasi pratiği açısından sivil toplum 
meselesine baktık ve demokrasi bakımından anlamlılığı üstünden gittik, ama Sencer’in 
getirdiği bir konu var, aslında benim elimde çok sivil toplum literatürü yok, ama elimde 
olan bazı kitaplarda gördüğüm kadar, bu kitapların önemli bir kısmında demokrasi 
üstünden yola çıkmıyorlar. Tamamen farklı bir çıkış yolları var. Bu kamu ve özel kuruluşlar 
arasında bir kamu hizmetini arz etmekteki etkinlik çözümü olarak ortaya koyuyorlar. 
Biz bunun üstünde durmadık, çünkü bizim buradaki gelişmemiz içinde, bizim tarihimiz 
içinde böyle bir şey henüz anlamlı değil. Hiçbir sivil toplum örgütümüz o anlamda bir şeyi 
sürekli olarak yüklenebilecek çap vesairede değil, ama böyle bir alan olduğunu gözden ırak 
tutmamamız gerekir. O daha çok NGO diye o tartışmaya giren bir demokrasi sorunu değil, 
bir etkinlik sorunu olarak da bunu geliştirmek olanaklıdır. Bizim şimdiki pratik bakımından 
bu gündemimizde henüz değil diye düşünüyorum. 

İkinci bir konu, buradaki tartışmada açıkça ortaya çıktı. NGO’larının yahut sivil toplum 
kurumlarının sayısı arttı vesaire, bunların bazıları da kötüdür tartışması içinde tabii gerçek 
payı var, ama yine normatif olarak bakarsak bu üstünde uzlaşacağımız bir başka noktada 
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sayıların azlığıdır. Bizde yeterli çeşitlilik ve ciddiyette sivil toplum kuruluşu yoktur. Mesela 
Orhan’la bizim içinde olduğumuz Tarih Vakfı Türkiye’nin bir tane değil, belki yüz tane 
Tarih Vakfına ihtiyaç var, ama bir tane var. Onun için mesele bizim yeni ve çok sayıda şeylere 
ihtiyacımız var. Burada temel bir soru var, sosyoloji alanından gelenlerin kaçınılmaz olarak 
getirdiği bir soru var. Biz olgulara mı bakacağız, normatif olarak mı bunu tanımlayacağız? 
Olgulara baktığımız zaman bu alan yayılıyor ve sosyolojik analiz için de gerekli. 

Bizim burada biraz normatif ağırlıklı konuşmamız ve bir sivil toplum örgütünün 
idealleştirilmiş karakterlerini belirlemeye çalışmamız şuradan geliyor: O hep sivil toplum 
kanalından gelip, sivil toplum örgütlerinin kötüye kullanılmasına tepki duyan sivil 
toplumcular getirdiler bu tartışmayı hep. O da şu ihtiyacı ortaya koyuyor: Biz aslında Türk 
toplumunda gerek demokrasimizin işleyişi için -bu işleyişe hizmet üretme problemini de 
içererek söylüyorum- bir yeni aktör tanımlamak istiyoruz, Türk toplumuna yeni bir aktör. 
Bu aktörden de birçok şey bekliyoruz. Henüz belki güçsüz, ama bunun içinde gelişme 
temayülünü gördüğümüz bir aktör tanımlamak istiyoruz. Bunu tanımlarken de şöyle bir 
şeyler karşımıza çıktı: Bir kere bu tamam gelişmesi aşamasında spontan olarak ortaya 
çıkabilir, ama zaman içinde kararlı bir örgüt haline gelebilir, gelmesi de iyi olabilir. Bu işlevi 
bittiğinde de ortadan kalkar, mutlaka sürdürülmesi gereken bir şey değildir. 

Gönüllülük esastır; ikinci önemli normatif baskı geldi. Demokratiklik esastır; üçüncü 
önemli baskı geldi. Önemli bir başka özelliği, bunun temel meşruiyeti bireylerin özel 
alanlarından getirdikleri para, emek, saygınlığı bunun içinde kullanmalarıyla olanaklıdır. 
Onun için meşruiyetini kamusaldan değil, özelin tüketim harcamaları özgürlüğünden 
alır bir anlamda. Bunun içinde iktidar talebi yoktur, yani bir çıkar içine kendine göre eğer 
Ersin kadar geniş tanımlamaya gitmezsek, bunun içinde pratik bir iktidar talebi yoktur. Bu 
iktidar talebi olmamak belirli konulara özel olarak girmektir. Mesela Doğal Hayatı Koruma 
Derneği diye bir şey bütün ekoloji alanını kontrolü altına almak istiyorsa, burada bir iktidar 
talebi vardır, ama kuşların bilmem nesini yapmak böyle bir iktidar talebi içermez. Alanını 
ne kadar genişletirse bir iktidar talebi içermeye başlar, onun için konu spesifik olmalıdır 
ve bu bir temsil aracı olarak ortaya çıkmamalıdır. Temsil aracı olarak ortaya çıktığında da 
iktidar talebi içermeye başlar. Üretimiyle ortaya çıkmalıdır. 

Ne üretmektedir? Burada da karşımıza iki tane konu, iki tür ortaya çıkıyor tartışmalarımızda 
gördüğümüz gibi. Türlerden biri şu: Mesela diyelim ki Tarih Vakfı gibi tarihle ilgili bir 
üretim yapıyor. Bu kamusal bir üretimdir, kamuya bir hizmet arz ediyor yahut diyelim ki 
belirli bir sağlık konusunda, Hocanın Cüzzam Derneği gibi bir şeyde de bir hizmet arzı 
var. Ama bazı alanlar var ki bunlar savunuculuk işlevi görüyorlar. Bu savunuculuk işlevi 
gördükleri alanlar ne? Mesela insan haklarıyla ilgili bir savunuculuk işlevi görüyor yahut 
azınlıkların bilmem nesiyle savunuculuk işlevi görüyor. Yalnız burada bu tabii ötekilerden 
daha çok siyasal alana daha çok müdahale eden bir şey. Burada kendisini bir siyasal partinin 
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aktivitesinden yahut diyelim ki bir meslek örgütünün çıkarla ilişkisini kurmasından bir 
farklı ilişki kurma biçimi var. Bu ilişki kurma biçimi kendi üyelerine dönük çıkar talebinde 
bulunmuyor. Bütün topluma açık bir çeşit diğerkâm denilebilecek bir ele alış biçimi var. 
Bunları sanıyorum kaba olarak bizim konuştuklarımızı böyle bir kategori içine sokarsak 
belirli netlik kazanacak ve her bir konuşma belki kendi kutusuna daha rahat oturacak. 

Ben de   özetlememi bitirdim. İkinci konumuz biliyorsunuz Türkiye’de sivil toplum 
kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı temel sorunlar, başarı örnekleri varsa hangi koşullarda 
başarı örnekleri; bu genel kavramsal çerçeveyi bilerek Türkiye pratiği içinde siviel toplum 
örgütlerinin yahut kuruluşlarının sorunları ve başarıları üstünde bir saat konuşalım. 

Bir-iki cümle daha söyleyelim. Şöyle kaba olarak Türkiye’de sivil toplumun tarihine 
baktığım zaman şunu görüyorum: 1990’larda bugünkü anlamda sivil toplum kuruluşu 
olarak ortaya çıkmaya başladı. Tarih Vakfı olsun birçok şey o tarihten sonra kuruldu, ama 
esas patlamasını, esas sıçramasını Habitat toplantısıyla yaptı. 1996’da Birleşmiş Milletlerde 
de devletler gibi sivil toplum örgütleri de temsil edildi ve müzakerelere katıldı. Onunla 
beraber Türkiye’de canlanma hızlandı, daha büyük bir canlanma deprem sonrası oldu. 
Orada Akut falan, hatta orada olmayacak kadar bir popülerite kazandı. Ne oldu? Devletin 
yerine sivil toplum kuruluşları, örgütleri geçsin diye tartışmalar oldu. Bunlara baktığımız 
zaman bizim demokratik dediğimiz sivil toplum kuruluşları çok rahat ortamda çalışmıyorlar. 
Arkalarında büyük bir akar vesaire yok. Türkiye’de özel kesimin sponsorluk şeyleri çok 
seçici ve limitli. Onlar büyük kuruluşlar ne yapıyorlar? Kendi vakıflarını kurarak sivil 
toplumu ortak olarak ortaklığa girmiyorlar. Devletle ilişkilerinde problemler var. Mesela 
bizim Tarih Vakfında olduğu gibi ilkleri kurulup 15-16 yıl yahut 20 yıla yaklaştığı zaman 
kanlarını yenilemesi gerekiyor, yeni bir yenilenmeyi başarmakta sorunlarla karşılaşıyorlar, 
devletle ilişkilerinde sorunlarla karşılaşıyorlar. 

Türkiye’de bir sivil toplum faaliyeti var. Bunlar belirli insanların coşkusu, çabasıyla 
götürülüyor. Hepsi başarılı olamıyor, bir kısmı başarılı oluyor, başarılı olanlar da sorunlarla 
karşı karşıya. Bunu realist olarak ortaya koymalıyız ki ne bekleyebiliriz, nasıl iyileştirebiliriz? 
Daha sonraki maddelerde ele alalım. Önce bu alanın temel sorunları ve başarılı olduysa 
hangi koşullar, hangi özellikler dolayısıyla başarılı olduğu, bunları ortaya koyabilirsek daha 
sonraki ele alacağımız konular ne yapılmalıya daha dönük ortaya koyabilir. Buyurun. 

Av. ŞENAL SARIHAN- Öncelikle biraz önce söylemek istediğim, ama söyleyemediğim 
konuya değinmek istiyorum kısaca. 

Ersin Beyin önerilerinden yola çıkarak tartıştığımız çıkar ve değer kavramının ayrı 
ayrı kavramlar olduğunu düşünüyorum. Kendileri bunların ortak bir başlık altında da 
değerlendirilebileceğini söylediler, fakat şöyle bakıyorum: Çıkar grupları daha çok meslek 
örgütlerine, kitle örgütlerine uygun düşüyor. Çünkü onlar belirli bir çıkar için birleşenlerinin, 
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ortaklarının ya da üyelerinin çıkarları için öncelikle hareket ediyorlar. Elbette bunlar 
siyasal istemler, demokratik istemlerle ifade ediyorlar, ama birincil istemleri çıkarları. 
Ayrıca onların ifade ettikleri siyasi istemlerin de özellikle iktidara yönelik istemlerin geniş 
kitle tabanını ifade etmediğini düşünüyorum. Çünkü meslek örgütlerinde her ideolojiden 
insanlar bulunuyor, farklı farklı ideolojileri yansıtıyorlar, ama yönetim ya da çoğunluk 
kim sağlamış ve yönetim kuruluna gelmişse yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın siyasal 
görüşlerinin adeta o meslek grubunun görüşleri gibi ifade edildiğini düşünüyorum. Bunu 
hem ikinci başlığımızın altına bir sorun alanı olarak koymak istedim, hem de bu farklılığı 
ifade etmek için belirtmek istedim. 

Gönüllü örgütlerle ilgili olarak değerden söz etmek gerektiğine inanıyorum. Amaç ya da 
değer, biz hukukta ona korunan değer diye bir niteleme getiriyoruz. Burada bir değer var, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin koruduğu bir değer var, cumhuriyet kadınlarının 
koruduğu bir değer var. Tarih Vakfının belki vakıfları daha farklı düşünmek lazım, diğer 
dernekleri İnsan Hakları Derneğinin koruduğu bir değer var. Burada birinci sırada olan 
çıkar değil. Çıkarın sözlük anlamı, hepimizin anladığı anlamı bu karşılamıyor. 

Katılmadığım bir başka noktadan daha söz etmek isterim. Biraz önce örneklendi ve 
yine Ersin Hocam dedi ki “eşik istikrardır.” Örneğin,  yoldan geçen çocuğun bir taşıtın 
altında kalmasına duyulan tepkiyle köprü yapımı konusundaki isteğe bağlı çalışma bir 
örgüt ya da bir kurumsal çalışmadır. Bence bu kurumsal kavramına da hukuki açıdan 
uygun düşmüyor. Burada bir örgütlenmenin de var olmadığı inancındayım. Burada kısa 
vadede sonuç alınacak bir amaç için bir hareket söz konusudur. Halk hareketi denilebilir 
belki, grup hareketi denilebilir, ama bunun bir örgüt olmadığı inancındayım. Örgütün 
sizin en son tanımladığınız alt alta koyduğunuz değerlerin bir bütünüyle ortaya çıktığını 
düşünüyorum. 

Örgütlerimizdeki temel sorunların ne olduğu konusunda birkaç şeyden söz etmek 
isterim. Birinci soru, kendilerinin demokratik olduğunu iddia eden sivil toplum örgütleri 
çoğu zaman kendi içlerinde demokrasiyi ve katılımcılığı sağlayamamaktadırlar. Hangi 
nedenle? Yönetimler Türkiye gibi topluluklarda hâlâ riskli alanlar olduğu için bazı 
kuruluşlarda yönetime gelme isteği, bu riskle baş edememe, riske karşı direnç duymama 
nedeniyle geri adım atılmasına ve yönetici olmaya talip olmamaya doğru bir tavrı ortaya 
çıkarmaktadır. Bazen özellikle çok yerleşik, çok gelişmiş, büyümüş ve iktidara karşı da 
güçlenmiş, bu sebeple risklerle karşılaşma olasılığı zayıf olan kuruluşlarımızda ise bir 
rekabet alanına dönüşmektedir. Oradaki rekabet o işin iyi yapılması noktasında değil, güçlü 
bireyler, üyeler tarafından yapılması noktasında değil, belirli siyasi grupların taraftarı olan, 
belirli siyasi yaklaşımlara yakın olan ekiplerin yönetime gelmesi biçimine dönüşmektedir 
ve orada aslında doğrudan bir siyasal alan olmayan, bir siyasi parti ile doğrudan ilişkisi 
olmayan grupların, ilgisiz gibi gördüğümz siyasi partilerin müdahaleleriyle sorunlu 
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hale gelmektedir ve bir siyasi parti yarışması durumuna dönüşmektedir. Burada üyeler 
kendilerini sadece, hatta çoğu zaman herhalde hocam da katılacaktır, aidatlarını dahi 
ödeme sorumluluğu hissetmeyen, ama kendi etkinliğini, kendi katılımını aidat ödemekle 
sınırlı tutan, bu konuda da katılımcılığın geliştirilememiş olduğunu düşünüyorum. 

Bir başka sorun, biraz önce siz ifade ettiniz, dediniz ki “tarih alanında çalışan dünya 
kadar vakıf olabilmeli, bu gerçekten demokratik katılımdır.” Doğrudur, ama bazen yakın 
alanlarda çalışlan örgütler kendi aralarında bir rekabete düşebilmektedirler. Bu rekabet 
ya da örgüt kıskançlığı diye ifade edebileceğimiz sizin belki yabancı olduğunuz alanlar 
akademisyen arkadaşlar için bu, ama gerçekten örgütler arasında bir yarışmacı, birbirini 
beğenmeyen, birbiri aleyhine konuşan durumlar ortaya çıkabilmektedir. Son 10 yılın ya 
da 15 yılın özellikle kadın örgütleri yönünden bu konuda çok olumlu örnekler de içerdiği 
inancındayım. Bundan birkaç örnek vermek istiyorum. 

İlginçtir, kadın örgütlerinin ayağa kalkışı 1980’li yıllardan itibaren olmuştur. O sıkı 
yönetim dönemleri, darbe arkasında doğan boşlukta kadınlar kendi haklarını birden 
hatırlamışlardır, özellikle eski kendilerini devrimci, sosyalist, ilerici olarak niteleyen 
kadınlar. Kolay da bir alandır bu haklar için mücadele etmek. Kadın örgütlerinin daha çok 
yükseldiği kadın talepleri ve kadın mücadelesi çok eski tarihlidir. Bunu tabii ki kesinlikle 
yok saymıyorum, ama Türkiye’de sayısal çoğalması, seslerini yükseltmesi, daha önce sokak 
eylemleri ve küçük kadın hareketleri biçiminde Mor İğne gibi dilekçeler verme, ortak 
dilekçeler imzalama, bunu parlamentoya taşıma gibi örgütsüz kadın birlikteliğinden doğan 
hareketler hızlı bir kadın örgütlenmesine evrilmiştir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
bir kadın derneği olmamakla birlikte, kadın çoğunluğu sebebiyle biraz kadın derneği gibi 
de görülmektedir, zannediyorum genel başkanımızın kadın olmasından da kaynaklanarak, 
ama esas olarak kadın dernekleri çok çeşitli istemler etrafında ortaya çıkmışlardır. 

Bizim barolarımızda meslek örgütümüzün içinde kadın alanı özel bir alan olarak 
saptanmaya başlanmış, önce kadın kurulları, kadın komisyonları, sonra kadın danışma 
merkezleri kurulmuş, ardından da Türkiye Barolar Birliği üst düzeydeki örgütümüzün 
altında geniş bir Türkiye Baroları Kadın Komisyonları Birliği oluşmuştur. Tamamen 
kadına özel hukuk alanlarıyla ilgilenmeye başlamışlardır. Baroların hukuk sorunu doğal bir 
görevi gibi ya da kadın kurullarının doğal bir görevi gibi görünürken, diğer kadın örgütleri 
de kadın sorununa ilişkin, örneğin yasaların taranması, yasal mevzuatta değişiklik önerme 
konusunda ciddi ortak bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Bu ortaklık onları birleştirmiştir, 
bu istemleri yüksek sesle hep birlikte ve tek ağızda önce kendi aralarında tartışarak ifade 
etmişlerdir. Buradaki hukukçu arkadaşlarımın anımsayacağı, sizin de anımsayacağınız 
Ailenin Korunması Yasası, yani bu doğrudan aynı zamanda iktidarı etkeleme biçimine 
dönüşmüştür. Çünkü sadece yasal önermelerle kalmamışlar, bunu lobicilikle ya da diğer 
propaganda yollarıyla ciddi bir biçimde yaymışlardır diğer kadın kesimlerine de, halk 
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kesimlerine de ifade ederek. 

4320 sayılı Ailenin Korunması Yasası, Medeni Yasa, Türk Ceza Yasası, kadınların 
toplumsal istemlerine son derece de uygun bir biçmide birtakım olumsuzluklar olmasına 
karşın düzenlenebilmiştir. Bunun kadın hareketi ya da sivil toplum alanındaki ilk birliğe 
örnek olduğu gibi, bilmiyorum katılıp katılmayacağınızı, ben bazen şöyle düşünüyorum, 
öyle de ifade ediyorum: Diyorum ki “sivil toplum örgütlerini görüşlerini resmileşsin diye 
sunarlar. Resmi hale gelsin ya da yasal hale gelsin ve herkese uygulansın, geniş kesime uygulansın.”  
Bu çalışmada kamusal alanla, yani Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüyle ciddi bir ortak 
çalışma yürütülmüştür. Sivil toplumda kamusal alan bazı arkadaşlarımızın itirazları da daha 
sonra giderilerek, çünkü bu devlet güdümünde bir çalışmaya mı dönüşüyor biçiminde, 
ama orayla ortaklaştırılmış, birleştirilmiş, ikna edilmiş Kadın Statüsü Sorunları Genel 
Müdürlüğü bürokrasisi ve ortak mitingler halinde parlamentoya taşınabilmiştir. Bunu 
olumlu bir örnek diye ifade etmek istiyorum. 

Çok uzun konuştum, ama bir tek cümleyle şundan söz edeceğim: O birliktelik, o 
ortalık toplumsal olaylara ilişkin başkaldırı ve direnme hareketine de önderlik etmiştir. 
2007 yılına damgasını vurmuş olan cumhuriyet mitingleri hepimizin bildiği gibi esas 
olarak kadın örgütlerinin öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bunun kendi kaderini tayin hakkı 
konusunda sivil toplum örgütlerinin ya da bireylerin hakları yönünden baktığımızda 
olumlu bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Tabii ki yasal düzenleme kurulları ve 
önderlik -bunu küçümsemeden söyleyeceğim- kadın örgütlerinindir, ama geniş bir halk 
yığını, halk hareketi haline dönüşmüş bir katılım vardır. Bunu da olumlu bir örnek diye 
sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Tabii bu konularda insan çok uzun süreler çalışırsa çok 
da deneyimleri oluyor ve birikimleri oluyor. Onun için belki farklı şeyler söyleyebilirim, 
ama önce olumsuz tarafından bakalım. Bir kere sivil toplum örgütlenmesi ya da örgütlenme 
devlet tarafından son derece korkunç olarak algılanıyor. Devletin en aklı başında insanı 
bile dış görünüşüyle hemen “bunun arkasında ne var?” diyor. Arkadaşlarınız da öyle 
söylüyor. Ben yıllar evvel Anadolu’da cüzzam taramalarına gittiğim zaman, ki siz onun tek 
konu olduğunu düşünürsünüz. Bu bir insan hakları konusuydu aynı zamanda, çünkü bu 
insanların hem tedavileri, hem de insan olarak topluma kazandırmaları söz konusuydu. 
Akademisyen arkadaşlarım şöyle demişlerdi: “Allah aşkına bunun arkasında ne var söyler 
misin?” Beni çok iyi tanıyan insanlar bana bu soruyu sormuşlardı. Demek bir kere hem 
kendi yakınlarınız, hem devlet, hem yönetimde olan diğer kişiler mutlaka arkasında ne var 
sorusunu soruyorlar. Hala bugün aynı soruyla karşı karşıyayız. 

Biz yıllardan beri mahkmelerde süründük, Fetullahçılar bizim mahkeme açtılar, 4 
yıl süründük. Ne hırsızlığımız kaldı, ne uğursuzluğumuz, 312’den bile sorgulandık 
imam hatiplere burs niye vermiyoruz diye. Şimdi biliyorsunuz bir misyonerlik takıntısı 
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oldu imzasız mektuplarla her tarafta yayılıyor, ediyor. 37 tane kilisemiz varmış. Nerede 
olduğunu ben de   bilmiyorum, kilise açmışım şahsen. Herkesi Hiristiyan yapıyormuşuz, 
İncil dağıtıyormuşuz vesaire. Büyük bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Bir kere resmi 
kuruluşlar, isim vermesi gereken, teşekkür etmesi gereken belli konularda çalışıyorsunuz 
diye, aslında yüzünüze bu yapılıyor, ama onun arkasından öyle bir olumsuz yapılanma var 
ki buna karşı çıkmanız mümkün değil. sadece bunu da olağan kabul ederseniz işlerinizi 
yürütüyorsunuz. Bu belki de kafa yapısının eksikliğinden oluyor, yani insanlarımız hangi 
kültürden gelirle gelsin, nasıl eğitim görmüş olursa olsunlar birtakım insanların devletin 
kendi işine karışmasını istemiyorlar. 

Bu en basitinden Çocuk Esirgeme Kurumlarına yapılan desteklerle başlamıştı. Birtakım 
örgütler yardım toplarlar, götürürler, çocuklara verelim, onlarla ilgilenelim, “hayır kapıya 
bırakın gidin, siz asla buraya giremezsiniz” diye başlamıştı. Bugün biraz daha gevşedi, Avrupa 
Birliği havucuyla bütün bunlar oldu. Sivil toplum kendini kabul ettirmek için bu ülkede çok 
çok acılar çekmiştir gerçek gönüllülerden oluşanlar. Siz büyük bir sanayi kuruluşuysanız, 
vakfınızı da kurmuşsanız, bir de doğru dürüst birşeyler yapmaya girişmişseniz tabii ki el 
üstünde tutulursunuz. Bu çok büyük farklılık, yani dayak yiye yiye gerçek gönüllü kuruluşlar 
bir yerlere gelmeye çalışırlar. Bu çok zor, katılım neden az diye düşünürsek kolay değil, 
herkes evini barkını, tehlikeye koyup da bu riskleri alma cesaretini gösteremez. Onları da 
doğal kabul etmek lazım. Sevinerek gelir hoşuna gider, “ne güzel idealist bir çalışmadır, ben 
de   katılayım” der, ama baktı ki tekmeyi vuruyor polis giriyor, sizi arıyor. Bizim Çağdaş 
Eğitim Vakfı vardır, polis giriyor, arama yapıyor. PKK broşürleri bırakıyor, sonra onları 
buluyor. Esrar bırakıp esrar bulmak gibi. Ne yaparsanız yapın, eğer o sizi yiyecekse bir 
şekilde halletmeye çalışıyor. Bunun mücadelesini vermek zaten ömür törpüsü, bütün 
enerjinizin yarısı gidiyor.

İkincisi karşınıza sürekli gongolar giriyor, goverment oriented NGO’lar veya dini 
NGO’lar. Bir yandan ana görevleri yapılan demokratik şeyleri karalamak şeklinde oluyor. 
Ben hep şöyle söylerim devlet erkanına: Bizi kuma görüyorsunuz. Biz sizin kumanız 
değiliz, biz asılız, siz vekilsiniz. Lütfen bunu kavrayın, biz asılız, vatandaşlar olarak sivil 
toplum örgütleri olarak size yapılması gereken doğru şeyleri söylemeye ve örnek vermeye 
çalışıyoruz. Bu mücadele gerçekten insanı eğer gücünüz yoksa tüketebilecek durumda. 
Küçük organizasyonları, yani emniyet, polis vesaire zaten nefret ediyor, özellikle gençlerden, 
kadınların konuşmalarından bile rahatsız olan “siz de kim oluyorsunuz, ben asarım keserim, 
bütün yetkiler bendedir” diyen biliyorsunuz İstanbul Emniyet Müdürü polislerine şöyle 
söylemişti bir kere: “Kanunu değil, beni dinleyeceksin, yani yasaları değil, beni dinleyeceksin.” 
Böyle bir ortamdasınız, böyle bir mayın tarlasında sivil toplum örgütçülüğü yapmaya 
çalışıyorsunuz. 

Kafalar çok dar. “Devletin yasakları vardır, o yasaklara uymak gerekir. Her şeyi biz biliriz, siz 
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birşey bilemezsiniz” deyip yetkisini o zavallı insanlar üzerinde kullanmak. Buna örnek olarak 
eşcinselleri söylemek istiyorum. Bir türlü örgütlenemezler, canlarına okur emniyet. Ona 
halk da, milliyetçiler de katılır. Vicdani retçilerin çektiği sıkıntıları görün Türkiye’de. Kimse 
doğru dürüst konuşma hakkına bile sahip değildir, dayak da kötek de karalama da müthiş 
bir şekilde yürümektedir. Bu neden? Demokrasi kavramının okullarda verilmemesinden; 
ailede hiç yok zaten, okullarda hiç yok. Okul içindeki öğretmen arasında, yöneticiler 
arasında, devletle okulların arasında, Milli Eğitimle okullar arasında bu yok. çocuklar hiçbir 
şey öğrenemiyor, hepsi baskıcı olmayı öğreniyorlar, “ben haklıyım, kimseyi dinlemeyeceğim. 
Asacaksın keseceksin vuracaksın.” Dün demirle dövmüş öğretmen 5 tane kızı. Olacak şey 
değil, ama herkes güçle yetkisini bulmaya çalışıyor. Bunun için de bulanık suda balık avlar 
gibi sivil toplumcu olmaya çalışıyorsunuz. Kolay değil bu, bu çok çok önemli. 

Başarı örnekleri dediniz. Başarı örneklerini düşündüğümüz zaman gerçekten eğer siz 
ısrarla çalışırsanız ve gruplar olarak çalışabilirseniz, biraz Şenal Hanımın dediği gibi büyük 
yasa değişiklikleri, biz 50-60 bin imzayla Büyük Millet Meclisine gidip ya da Başbakana 
gidip yasaların kadınlar lehine değiştirilmesi konusunda çalışmıştık. 8 yıllık temel eğitimde 
sivil toplum örgütlerinin büyük bir desteği vardır. Şuralarda yaptığımız çalışmalar inanılmaz 
boyutlardadır. 5+3’lerle 8 olsun diyenler arasında ve sonra 8 yıllık temel eğitim ANAP 
bakanlığında kazanılmış bir haktır. Biliyorsunuz bunu şimdi yok etmek için büyük gayret 
sarf ediyorlar. Büyük bir darbe olmuştur, çocukları ilkokuldan sonra Kuran kurslarına legal 
olarak götürmek isteyen zihniyetin karşısında 8 yıllık temel eğitimin kabulü birçok sivil 
toplum örgütünün çalışması sonucu olmuştur. 

Buna bir başka örnek Dernekler Yasasının yapılması. Ben kendi örgütüm adına 
çok büyük çalışmalar yaptığımızı söylemek istiyorum. Bilenler bilirler, her satırında 
etkinliğimiz vardır, emeğimiz vardır. Bu platform sözcüğünün konulması konusunda da 
özellikle hukuçuları ikna etmek ve emniyet görevlilerini ikna etme konusunda Avrupa’dan, 
dünyadan örnekler vererekten “böyle olmalıdır” diyerekten. Biz de Sivil Toplum Kuruluşları 
Birliği için mahkemelerde sürünmüştük. Polis gözetliyor; şurada toplandılar, aralarında 
konuştular, yani burada oturuyorsunuz, polis zabıt tutuyor falan. Bütün bunları yaşadığımız 
için buna karşı çıkabildik, bu oluştu. Gençlere ulaşma konusunda örgütlü çalışmada çok 
başarılı olabiliyorsunuz. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok başarılı olabiliyorsunuz. Bu 
da demokrasinin o kesimden oturması için bir nokta oluyor. 

Bir de çeşitli kampanyalarda sivil toplum örgütleri çok önemli yerler alıyorlar. Bu da o 
kampanyaların başarısı demek oluyor. Zorlukları çok çok fazla, eğer bir dengeye koymak 
isterseniz ve rahat yaşamak isterseniz kendi sorunlarınızı halletmiş bir insansanız, çoluğunuz 
çocuğunuzla oturup köşenizde televizyon seyredip kitap okumayı yeğlerseniz çok güzel, 
ama eğer bir sivil toplum örgütünün içinde gerçekten eylemli olarak çalışmayı istiyorsanız 
çok zor bir şey. Bu zorluğu bir aşabilirseniz, yani “bunlardan dolayı olaylar zor oluyor. Bu 
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zihniyetin değişmesi için orada olmalıyız, bunu belki çocuklardan, gençlerden başlayarak 
yapmalıyız. Uzun erimli bir konu, ama başka çözümü de yok” diyebilirseniz de, hem ülkenize, 
hem dünyaya, hem insan haklarına, hem de demokrasiye hizmet etmiş oluyorsunuz diye 
bakıyoruz. Bu bir denge meselesi diye düşünüyorum. 

OTURUM BAŞKANI-     Çok teşekkür ederim. 

Prof. Dr. SENCER AYATA- Siz çok güzel bir şekilde sivil girişimler üzerindeki devlet 
baskısından söz ettiniz. Bu benim için çok önemliydi. Özellikle risk faktörünü gündeme 
getirdiniz. Gerçekten de bu konuda temel özgürlükler ve garantiler olmazsa bu tür sivil 
toplum inisiyatifleri çok zorlanır, imkânsıza doğru gider. Sorum şu: Türkiye’de devlet 
dediğiniz zaman gözümüzün önüne birçok şey geliyor, ama son zamanda en hâkim 
gözümüzün önüne gelen, daha çok askerle temsil edilen, laik, yani seküler, elitist bir güç. 
Siz baskı diye anlatmadınız, siz devlet dediniz, başka bir şey anlattınız. O bileşke üzerinde 
durur musunuz? Bu çok önemli bir şey.

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Hemen kendi fikrimi ve deneyimlerini söyleyeyim. 
Devlet derken biraz farklı söylüyorum başka yerlerde, hükümet ve devlet farklı şeyler. 
Buna çok kızıyor hükümet mensupları, “ne demek, biz devletiz” diyor. “Hayır siz devlet 
değilsiniz, siz geçicisiniz, devlet esastır. Ama siz devletin yapması gereken şeyleri yapmıyorsunuz” 
diyebiliyorum. Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanının şahsen en 
nefret ettiği insanlarız, ama biz varız. Bizi ekarte edemiyor, yani gidiyorsunuz okullarda 
burs veriyorsunuz, tamir ediyorsunuz, ihtiyaçlarını belirliyorsunuz, kurslar yapıyorsunu, 
seminerler yapıyorsunuz, yani yasaya uyuyorsunuz, onun için hayır diyemiyor, ama 
engellemek için elinden gelen herşeyi de yapabilir, çünkü kuma görüyor demek istiyorum. 
Biz devleti daha üst makam olarak ve devletin planı, projesi olması gereken bir varlık olarak 
görüyoruz. Devlet adına çalışanları söylüyorum; emniyeti, bakanlıklar, yani yazılarınızın 
gitmesi gelmesi, beklemesi vesaire. Biz bunları çok çok aştık aslında. 

Askere gelince, Anadolu deneyimi olan insanlar olarak bizler askerin bir yandan da 
bir sivil toplum örgütü olarak çalıştığını görüyorum, gözlüyorum. O bakımdan Avrupa 
Birliğinde asker düşmanlarına da bazı şeyler söylüyorum her zaman için “sizin askeriniz 
böyle olabilir mi?” diye. Yıllardan beri biz Anadolu’nun sınır köylerindeki kızların askeri 
uçakla okullara bile gönderildiğini yaşadık, çünkü onlar orada bulunuyorlar devletin 
organlarından daha fazla olarak ve sorunları görebiliyorlar. Okulların tamiri, yolların 
kapanması zamanı ve en çok da Mehmetçik dershaneleriydi. Mehmetçik dershanesini 
kuruyor bir komutan ve oradaki bütün fakir çocukları topluyor, OKS’ye ve üniversiteye 
girişe hazırlıyor. Biz nereden biliyoruz? Onları kazananları bize haber veriyor ki burs 
verelim, “Bu fakir çocuklar OKS’yi kazandı, destekler misiniz?” şeklinde. Dolayısıyla askere 
bakış açımız, tabii ki darbecilik dışında, yani ona da rahatlıkla söylüyor, darbeye karşıyız, 
bunu yapamazsınız. İnsan haklarını sizin oturtmanız lazım, kendinizi geliştirmeniz 
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gerekiyor. Bu eleştirilerimizi onlara da rahatlıkla yapıyoruz. Bugün hiçbir zaman inkâr 
etmiyorum Diyarbakır Cezaevinde olanları da yüzlerine vurabilecek güçte oluyorsunuz. 

Ben her Genelkurmay Başkanına mektup yazıyorum derneğim adına, diyorum ki “siz 
askerseniz, orada eşlerinizle oturun, bir sivil toplum örgütü gibisiniz zaten. Varsınız, para 
kazanıyorsunuz, birtakım ayrıcalıklara sahipsiniz. Doğunun sorunlarını siz de çözebilirsiniz. 
İstediğiniz zaman yapıyorsunuz, ama resmen yapın bunları. Eşleriniz köylere gitsinler, 
kadınlarla ilgilensinler, sağlık eğitimi versinler.” Emekli olan büyük bir asker kitlesi var Sayın 
Ayata. Bunu kimse dikkate almıyor. Bunlar 40 yaşında, 50 yaşında emekli oluyorlar. Ne 
oluyor? Kendileri de zor durumda oluyorlar sudan çıkmış balık gibi. Ondan sonra birtakım 
yanlışlıklar çıkıyor, halbuki onlar da sivil toplum örgütü gibi toplumsal kalkınmanın 
içinde yer alabilirler diye düşünüyorum. Sivil toplumu daha geniş bir organizasyon şeması 
olarak görüyorum, çünkü bunu henüz bizim devletimiz ve de devlet adına hükümet eden 
insanlarımız tamamen çıkar ilişkilerine gelecek seçimleri nasıl kazanırımı indirgedikleri 
için ve rant ekonomisini yürüttükleri için gerçekten buralara ulaşmaları, kömür götürmek 
şeklinde değil, oradaki okulun bakımını yapmaları, öğretmenler tutmaları, oraya geken 
öğretmen sayısını artırmaları vesaire o konularda son derece başarısızlar, ilgisiler ve yalan 
söylüyorlar. Onların önüne geçmek için elimizdeki bütün imkânları, aktörleri kullanmamız 
gerektiği düşüncesindeyim. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşımız. 
Buyurun.

Av.  FEVZİ ÇAĞANLI- Bu aşamada Türkiye’de siyasal yapıda örneğine çok 
rastladığımız, ama sivil toplum örgütlerinde de söyleyecek fazla şeyleri kalmayan, başlattığı 
hareketin gerisinde kalan, halk veya sempatizanların nezdinde güç ve desteklerini yitiren, 
ama bulundukları makamı bir türlü terk etmek istemeyen, bu anlamda bir iktidar sultası 
baskısıyla karşı karşıya olan sivil toplum örgütlerinin karşı karşıya kaldığı bir de lider 
sultası var. Ben bu lider sultasını da siyasal yapıda bir baş ağrısı olarak görüyorum. Sivil 
toplum örgütlerinde de etkinliği, kendisini yenileyebilen örgüt başkanları dışında örgüte 
baş ağrısı olan liderlerin de çoğaldığını görüyorum. Örnekler verilmesi gerekirse, bir Türk 
İş Başkanının veya DİSK’in milletvekili seçilmemesi halinde başında bulunduğu hareketin 
önünde bir engel olarak durduğunu da görüyoruz. Aynı şeyi hiç çekinmeden söylüyorum, 
Cumhuriyet Halk Partisinde de Sayın Baykal’ın bir engel olarak görülmeye başlaması 
gibi. 

O yönden benim ulaşabildiğim kaynaklardan kuzey demokrasilerinde sivil toplum 
örgütlerinin toplumsal barışa, demokrasiye katkıları yanında, baştaki liderlerin sürelerinin 
de belli dönemlerle, belli zaman süreçleriyle sınırlandığını da görüyoruz. Hatta mevcut 
hükümetin bu amaçla kendilerine karşıt olan bir güç olarak gördükleri bir sivil toplum 
örgütünü, mesleki bir örgütün başındakini alaşağı etmek için bir yasal düzenleme yaptığını, 
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bu yasal düzenlemenin de Anayasa Mahkemesi tarafından hak ve özgürlükler kapsamında 
iptal edildiğini de biliyoruz, ama bunun da bizi giderek çıkmaza sürüklediğini görüyoruz. 
Bu konuda da bir katkı bekliyorum. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI-     Ben de   teşekkür ederim. 

EROL TUNCER- Hep katılım üzerine konuşuyoruz, sivil toplum örgütlerinin 
demokratik katılımdaki rolünden yola çıkarak konuşuyoruz. İlk konuşmamda söyledim 
parantez içinde, belki daha sonra konuşuruz diye. Toplumda katılım geleneği henüz 
oluşmamış yeterince. O bizim kültürel yapımızdan doğan bir sorun, bu her tarafa yansıyor, 
yani örgütünüzü kurarken de bu katılım eksikliğinin sıkıntısını çekiyorsunuz, kurduktan 
sonra işletirken de çekiyorsunuz. Bir kere ciddi kaynak sorunu var. Sivil toplum örgütlerinin 
çoğunda bu sorun var. Bu kaynağa gönüllü katılımda sıkıntı var. Sırtınızı okşayan çoktur, 
aferin diyen çoktur, keseye davranan çoktur. Aidatları dahi düzenli alamazsınız, böyle 
bir gelenek olmuşmamış. Üye aidatı düzenli ödemek zorunda olduğunu kabul etmiyor, 
tartışmıyor bile böyle bir şeyi. Sonra birikmiş aidatları istediğiniz zaman da birtakım 
sıkıntılarınız oluyor. 

İkinci önemli şey şu: örgüt içi katılım. Burada iki başlı bir sorun var. Bunlardan birisi, 
partilerde olduğu gibi bazı sivil toplum kuruluşlarında lider sultası. O bilinen şey toplum 
olarak bundan hep şikâyetçiyiz. Ben öbür kutbunu söylüyorum. Lider sultasının olmadığı 
yerde başka bir katılım sorunu var. Lider sultası olan yerde katılmayı engelliyorsunuz. 
Burada katılmayı teşvik ettiğiniz halde sağlayamıyorsunuz, üyelerin bir çoğu üye oldukları 
örgütün faaliyetlerine katılmazlar, üretimine katılmazlar, tüketiminden pay almazlar. İki 
alanda da böyle bir katılım eksikliği söz konusu. Genelde hep yönetim kurullarının üstünde 
kalır, bazı kuruluşlarda yönetim kurulunun içinden bir kaç kişinin omuzunda kalır. Onun 
için ben demin “80 binin ne kadarı etkin?” dedim. Üyelerini aktif katılım haline getirememiş 
örgütlerin tam anlamında bir sivil toplum örgütü olduğunu kabullenemiyorum, o 
zorla yürütülen bir hareket gibi oluyor. Başarıya gelince tabii hiç tartışmaya gerek yok, 
yine de bu kadar sıkıntıyı üreterek aşabiliyorsunuz. Hizmet üretebildiğiniz ölçüde 
toplumdan da bir ölçüde daha destek görebiliyorsunuz, üyelerinizden de destek ve katılım 
sağlayabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI-     Ben de   teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen. Buyurun.

Prof. Dr. SENCER AYATA- Ben önce kavramla ilgili birşey söyleyeceğim. Eğitimin 
insan gelişmesi için çok temel bir araç olduğunu savunmak isteyen, bu konuda yurttaşları 
daha çok eğitmek isteyen bir kuruluş İngiliz, Amerikan Anglo Sakson kültüründe interes 
amaçlı bir kuruluştur, yani çıkar amaçlıdır. Oradaki interesle buradaki çıkar örtüşmüyor, 
yani Ersin orada İngilizce’den doğrudan tercüme yaparak interesi doğru kullanıyor, ama 
Türkiye’de çıkar başka bir anlama geliyor. Onun üzerinde durmamız gerekir, çünkü ne 
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olduğunu eğer hukuk dahil tanımlamak istiyorsak, o zaman mutlaka bu çıkar kelimesinin 
yerine geçecek bir kavram bulmamız lazım. Nitekim İngilizce’de bir kelime var, Amerika’da 
en çok karalanan toplumsal davranış türü odur, special interes, özel çıkar. Eğer itham etmek 
isterlerse bizde çıkarcı deriz, onlarda özel çıkarcısın. Özel sıfatı ekleniyor. Onun için bu çok 
önemli bir konu, yani bir kelime, ama arkasında çok önemli kültürel farklılıklar var. onun 
üzerinde düşünmek gerekir diye belki bunu kaydedebiliriz.

İkincisi, çok açık söylüyorum, bu risk ve baskı ve buna bağlı olarak sivil toplum örgütlerini 
kurma, yaşatma ve bununla ilgili yaşanan topyekün bütün sorunlar bu tartışma bana çok 
önemli geldi. Burada sizin de yanıtınızdan bir noktanın altını çizmek istiyorum. Galiba 
enteresan bir boyut var. Baskıyı çok net kullanmak gerekir. Sizin örneklerinizde de olduğu 
gibi, siz daha sonra Diyarbakır Cezaevinden örnekler verdiniz, belli alanlar var ki oralarda 
daha devlet diye son zamanda anlaşılan, daha çok referans konusu olan bürokrasi demiyorum 
artık, asker, daha eliti, siyasi yapılar oralarda bu tür baskı daha önemli olmakla birlikte, aynı 
kurumlar örneğin,  kadınların çalışmasını teşvik etmeye çalışıyorlar. Ama başka kurumlar, 
ki belki de büyük ölçüde dini muhafazakar cemaatler ve onların değerleriyle içiçe geçen 
kuruluşlarda, örneğin poliste olduğu gibi -ki son zamanda çok önemli değişimler orada da 
oluyor- onlar bu sefer baskı unsuru haline gelebiliyor. 

Biz çoğu zaman Türkiye’de bu tür inisiyatifler üzerindeki devlet baskısı dediğimiz 
zaman identifiye etmeden, belirlemeden tek bir şey anlıyoruz, sloganlaştırıyoruz, yalnız 
sonuçlara varabiliyoruz. Bunun ciddi netleştirilmesi lazım. Benim için çok açıcı oldu, ama 
gerçekten de bu birey üzerindeki, bireyin örgütlenmesi üzerindeki, inisiyatif geliştirilmesi 
üzerindeki temel özgürlük sorunu çok önemli, çünkü diyoruz ki “demokrasinin gelişmesi için 
sivil toplumu geliştirelim, ama sivil toplumu geliştirmekte zorlanıyorsanız temel bir demokrasi 
ve özgürlük sorunu var.” Çok güzel dile getirdiniz, ben buna iki madde eklemek istiyorum. 

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- İzninizle Sayın Başkan. Bir cümle söylemek istiyorum. 
Polis dediniz ya, bakın orada da şöyle bir gözlemimiz var: Biz polis meslek yüksek okulunda 
eğitime gidiyoruz. Ben onlara her sene açılış yapıp insan hakları anlatıyorum. Son derece 
içiçeyiz ve her tarafta gördüğüm zaman polisler sarılıyorlar, genç kızlar da var, erkekler de 
var. Buraya kadar çok güzel. Benim korumam oluyor zaman zaman, onlardan da bilgiler 
alıyorum. Diyoruz ki “Peki, bu kadar güzel dersler, bu kadar eğitim alıyorsunuz, siz nasıl 
değişiyorsunuz?” Bize açmışlar kucaklarını, biz her ay oraya eğitime gidiyoruz, inanılmaz 
bir şey. 

Şöyle oluyormuş: Meslek bitip de göreve geldikleri zaman, o zaman kimse başları 
diyorlar ki “okulda öğrendiklerinin hepsini unut çocuğum, şimdi bana tabisin.” Bakın, bu 
açıkları da yakalıyoruz. Okullarda değil sorun, tabii ki buradaki büyük polis okulu ayrı 
birşey, Fetullah örgütlenmesi vesaire. Ben meslek yüksek okulu polisi biliyorum. Böyle bir 
şey, yani neresinden yakalayacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Her polise kızarken o polisin 
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aslında patronunun emrinde ve onun öğretisinde olduğunu da bilmemiz lazım. İçine 
atıyor öğrendiklerini ve onun kötü davranışlarına uymak zorunda kalıyor. Çok çelişkili bir 
durumdayız. 

Prof. Dr. SENCER AYATA- Tamamen katılıyorum. Polisin çok ciddi bir eğitim süreci 
içinde olduğunu, bütün yayınlarıyla, çalışmalarıyla, çalışmalarıyla büyük bir atılım içinde 
olduğunu da biliyorum. Burada dikkat çekmek istediğim konu şu: Birey üstündeki baskı, 
devletin klasik kurumlarından gelebildiği kadar toplumdan da gelebiliyor. Ben bunu çok 
uzun süredir dile getirmeye çalışan bir kimseyim. Daha çok da etrafta duyuyorum artık 
baskı toplumdan da gelir diye. Bu kendi içinde önemli bir konu. Siz bunu dile getirdiniz. 

Bir imaj var. Bir çok kuruluşta özellikle son dönemde katıldığı, katılan kimselerin kolektif 
olarak yükselmesini sağlamak amacıyla hareket ediyor. Dışarıdan baktığınız zaman özel 
çıkar tipi dediğimiz kuruluş ortaya çıkıyor. Ona bütün katılanlar siyasetin ve ekonomik 
ilişkilerin bütün kaynakları alabildiğine kullanılarak topyekün eşit olmasa bile birlikte daha 
önemli konumlara geliyorlar. Bu makam olabilir, mevki olabilir, ekonomik kaynak, ihale 
olabilir. Bu imaj çok büyük bir zarar veriyor sivil toplum örgütü kavramına kamuoyunda. 
Ne amaçla neden kuruluyorsun, birçok bilen de zaten katılımı “ben böyle bir yerde yer alayım 
ki bunu bir yükselme aracı yapayım” diyor. İkinci söyleyeceğim bu.

Üçüncüsü, bir de birey üzerinde ayrıca durmak gerekir diye düşünüyorum. Belki öğleden 
sonra konuşma durumu olabilir, çok daha uzun bir konu, ama bireyin de tıpkı devletin 
baskısı gibi, toplumun baskısı gibi bireyin de sorunsallaştırılması lazım. Siz bunu bizlerden 
çok daha fazla yaşıyorsunuzdur, çünkü yaygın olarak kırdan kente kopuş, kent ortamında 
bir iki kuşak geçirdikten sonra bu sefere hiçbir yönüyle kolay kolay dizginlenemeyen 
sınırlanamayan bir ego çıkıyor ortaya, müdahaleci bir ego. Lider olursa bir türlü kullanıyor 
bu gücünü, olmazsa bütün kıskançlık kültürünü yayarak ve başkalarının yaptığını her 
türlü karalayarak o türlü kullanıyor ve katılımı ciddi olarak zayıflatan bir boyut. Bu bizim 
eski değil, geleneksel kültürümüz değil, bu bizim kentleşmeyle birlikte daha bireyci, daha 
rekabetçi toplum olmaya dönüşmemizle birlikte ortaya çıkan yeni bir birey tipi. Yine biz 
karşılaşmadık, yine özellikle Avrupa literatüründe 50-100 sene bu bireyin dizginlenmesi 
üzerinedir. Uygarlaşma süreci bu bireyin zapturapt altına alınmasıdır. Hiçbir şeye gerek yok, 
en güzel şekilde o toprakta böyle iki tane düz çizgi çiziliyor, arabalar yan konuluyor, başka 
bir şeye gerek yok. Yan koymak çok daha kolay. Yüzlerce, binlerce örneği hepimiz yaşıyoruz. 
Bu egonun da bir problem olduğunu düşünmemiz, onun üzerine işbirliği yapabilecek olan 
birey hangi bireydir, sorusunu da ayrıca sormamız lazım diye düşünüyorum. 

ORHAN SİLİER- Sencer değindi, daha önce baskılardan doğan yanları üzerine Türkan 
Hoca söyleyeceklerini söyledi, ama sanıyorum Sencer’in ifade ettiği sosyolojik sürecin aynı 
zamanda bizim çabalayıp pek az sonuç aldığımız sivil toplum hareketi çalışmalarında etik 
normların geliştirilmesi, kurallılıkların geliştirilmesi eksikliği gibi bir koca alan olduğunu 
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düşünüyorum. Bu tabii toplumun, Sencer’in çok iyi tanımladığı o uygarlaşma sürecindeki 
eksikleri devam ederken sivil toplum hareketine sızmalar nasıl engellenir sorusunu 
sorduruyor. Özel bir çalışmayı, bunu da belli bir ölçüde kontrol altına alınacak kurallılıkları 
sivil toplum hareketine getirmenin önemine bizi zorluyor.

Bu dar zamanda kısaca değinmek istediğim iki başka konu var. Bunlardan bir tanesi, sol 
humanist hareketin toplumdaki ağırlığının azalmasıyla sivil toplum hareketinde etkin ve 
verimli katılımın azalması arasındaki çok yakın ilişkiye değinmek istiyorum. Çevremize 
baktığımızda şu an, hatta tamamen apolitik alanlarda sivil toplum hareketinin birçok 
önemli kişisinin geçmişte hümanist, sosyal demokrat, en azından liberal ve daha çok 
sol hareketin içinde görev yapmış insanlardan oluştuğunu biliyoruz ve direnç olayına 
baktığımızda da dirençle bu kendini politik harekette kişisel konumlandırma arasında hayli 
yüksek bir kolerasyon da var. Dolayısıyla sol hareketin hümanizmin etkisinin Türkiye’de 
yaygın olmaması süreciyle sivil toplum hareketindeki dirençlilik ve katılım sorumluluğu 
arasındaki bağlantıyı gözetmekte yarar var. Uğradığımız baskının başka birçok ülkeden 
daha büyük olmadığını, ama başka ülkelerde bu baskı karşısında insanları daha yaygın bir 
biçimde ayakta tutan kişilik bütünlüğü savunma ve başka bir dünya perspektifine dayanma 
bakımından Türkiye’de yaşananların katılımının da eksikliğini söylemek istiyorum.

Av. ŞENAL SARIHAN- Benim eklemek istediğim de şuydu: Biraz önce Sencer 
Beyin söylediklerinden yola çıkarak, bizim son dönemde keşfettiğimiz birşey var. Bazı 
kuruluşlar, bazı örgütler daha önce fark etmiş olabilir, ama o sivil toplum örgütlerinde 
çalışan arkadaşların bir iç eğitime gereksinimi var, hem yönetici eğitimine, hem üyelik 
eğitimine gereksinimi var. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz zannediyoruz, böyle bir varsayımla 
yola çıkıyoruz. Oysa gönüllüğümüz gönlümüzden geçmesinden kaynaklanıyor, bu işle 
ilgilenme isteğimizden kaynaklanıyor. Doğru bir yönetim nasıl uygulanır, katılımcı bir 
yönetim nasıldır, hem biz siyasete katılmaya dolaylı yoldan, iktidara katılmaya çalışıyoruz, 
hem de kendi katılımımızı sağlamaktan uzak bir durumdayız. Bunların galiba öncelikle 
yapılması gerektiğini düşünüyorum, kolay bir iş değil. 

Örneğin,  benim şu anda 30 şubem oldu. 97’de kurulduk, 10 yılda 30 şube oldukça iyi bir 
rakamdır. Bu iyi bir yöneticilikten mi kendiliğinden mi oldu? Bu sorulara dürüst yanıtlar 
vermem gerekir. Daha iyi olabilir miydi, iyi olabilmenin yolu neydi? Yönetimde daha etkin, 
bütün yönetim kurulu üyelerimin aktif olduğu bir çalışma nasıl planlanabilirdi, üyelerle 
ilişkiler nasıl? Bunlar son dönemde fark ettiğimiz durumlar. Buna da değinmek isteği 
duydum. Sencer Bey gittiler, ama Hocam da çok iyi altını çizdi. Galiba ön yargılardan da 
uzak olmak gerekiyor. Örneğin,  asker esas olarak baskıcıdır ve baskı uygulamaktadır sivil 
toplum örgütleri üzerinde de. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil, esas yönetime 
bakmak gerekir. 

80’li yıllard askeri yönetim idi, baskıcı niteliği vardı. Bugün daha farklı bir yapılanma 
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var. Askerde, poliste gerçekten ciddi değişmeler var. Bizim onları ilerletici ve geliştirici 
bir rol oynamaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum gerçekliği de görerek, ama 
dünle bugün aynı değil. Nasıl hükümetler farklılaştıkça baskı oranında azalma ya da 
yükselme oluyorsa, itiraf etmeliyim ki biz cumhuriyet adını Bakanlar Kurulu kararıyla 
almak durumundaydık. Herhalde bugün hâlâ almamış olsaydık alamazdık, DSP hükümeti 
döneminde aldık. Bunun bunda etkisi olduğunu düşünüyorum, yani bunlar hükümetlerin 
farklı bakışlarının ve yaklaşımlarının sivil toplumla ilişkilerde kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı 
bir rol de oynadığı açık. Tabii bugün başkaları için kolaylaştırıcı durumda hükümet. Bu 
ayrım ve ayrımcılık da herhalde hükümetlerin yapmaması gereken bir şey ne öncesinin 
bize, ne bugünkünün başkasına yapmaması gereken. O konuda da bir kavrayışa ihtiyacımız 
var. Biraz önce Silier’in ifade ettiği -etik dediniz galiba değil mi- örgütsel etiğin de iyi 
tanımlanması gerektiği inancındayım. 

OTURUM BAŞKANI-  Teşekkür ederim. Konuşmalarımız bitti. Saat 13.00, tam uygun 
zamanda bitirdik. Ben bu kısmı özetleyeyim. Tabii bu kısım öteki kısım kadar karmaşık 
değil. Burada daha temel şeyler var. 

Birinci mesele şu görünüyor: STÖ’ler kendi içinde demokratik olma sorununu çözme 
sorusuyla karşı karşıya. Tabii bu yalnız şeyle ilgili değil. Başlarında bir lider sultasından 
doğan demokrasi problemi yok. Bazı yerde lider de yok, öyle bir sulta yok, ama sistem 
kendini üretemiyor, katılmıyor, yeni yöneticiler bulunmuyor. Bir çeşit STÖ’lerin demokrasi 
içinde kendilerini yeniden üretebilir bir yapıya kavuşmaları temel bir sorun olarak duruyor. 
Bu liderlik sultasında da duruyor yahut tersinden de yönetici bulmama meselesinde de 
duruyor. Burada tabii karşımıza bu blokla ilgili çeşitli sorular var. Bir, katılım kültürünün 
yeterince gelişmemiş olması gibi bir şeyimiz var toplumda. Bu tabii kısa sürede açılan bir 
şey değil, uzun sürede ısrarla, başarı örnekleriyle aşılması gereken bir sorun. 

Tabii bir başka sorun, genel olarak temel özgürlükler sorununun çözülmediği bir yerde 
katılımcılığı da geliştirmek kolay olmuyor tabii. Onun problemleri ikisi beraber gidiyor. 
Burada belki çok fazla konuşmadık, ama şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Katılımcılık 
konusunda sanıyoruz ki katılımcılık öyle iyi bir şeydir ve insanlar katılım fırsatı açılınca 
katılırlar. Bu varsayım temelde yanlış bir varsayım, böyle bir varsayım mümkün değil. 
Bütün deney gösteriyor ki böyle bir şey değil. katılımcılıkta özenle planlaması ve çalışılması 
gereken birşey. Katılımcılık ismi de ona o yanlışı yapmamıza olanak veriyor. o kadar kolay 
birşey değil. Burada temelde şu soruyla ilgili bir sorun var: Bireyin bir sivil toplum örgütüne 
katılmasının onun yaşamı bakımından anlamı nerede duruyor? Bunun net olarak ortaya 
konulması gerekiyor. Hele kayırmacılık türü bir siyasi pratik içindeyse ve bu katılımdan 
elde edeceği neyse pratik sonuçlar kayırmacılıkla daha kolay elde ediliyorsa, niye katılsın 
gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Burada sanıyorum ki üstünde durulması gereken kritik 
kavram onurlu yaşam hakkı. 
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Bizde bu yaşamın onurlu yaşamak olması üstünde yeterince durulmuyor. Halbuki İnsan 
Hakları Bildirgesinde ta başından beri yaşam hakkı değil, onurlu yaşam hakkı ve insan için 
bu STK’da yöneten-yönetilen ikileminin altında düşmek, ki ilk başta hocam anlattı, niye 
bana sormuyorlar sorusunun sorulmamış olması onurlu yaşam hakkıyla ilgili birşeydir. 
İnsanlar ne kadar onurlu yaşam hakkı konusunda bilinçlenirse ve kendisinin kaderi üstünde 
başkalarının etkisinin olmayacağını kabul ederse, insana bir yaşam projesi olarak bakıp o 
yaşam projesinde insanın projesini hayata geçirmesindeki en önemli araçlardan birinin 
bunlar olabileceğini, anlamlı yaşamı ortaya koyabileceğini koyarsak, bence burada katılım 
için anlamlılık meselesi. Katılım için anlamlılık meselesini pratik argümanların  ötesine 
çıkarmamız lazım. Pratik argümanlar, bak şu olacak, sende bilmem ne olacaksının ötesinde 
sen anlamlı bir yaşama kavuşacaksın meselesi bir başka bir soru. Burada bir onurlu yaşam 
problemi var. Bence STK’ların bunu kafi derecede vurguladıklarını sanmıyorum. Hep 
olayın pratik ve pragmatik yönünden gidiyorlar. Tabii o da çok önemli, ama onu aşan bir 
boyutunun da vurgulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 

İkinci bir blok var. Tabii toplumda genel bir zihniyet sorunuyla karşı karşıyayız. Bu 
zihniyet karşısında STK’ların kendisini kabul ettirmesinde bir zorluk var, bir kabul ettirme 
zorunluluğu var. Ortaya gelen bir soru var. Siz niye bu işi yapıyorsunuz, ne amacınız var, 
arkasında ne var? Devamlı olarak şüpheyle sorgulanan bir oluşum olarak görülüyor. Durup 
dururken, işin yok mu işlerle uğraşıyorsun diye bir soru var. Bunu aşmamız gerekiyor. 
Bunu yapabilmek için de bence demin üstünde durduğumuz mesele birey, bireyin onurlu 
yaşama hakkı ve bunu ön plana aldığınız zaman Hocanın dediği şey çok önemli, biz asiliz, 
siz vekilsiniz problemi. Şüpheyle bakmak için hiçbir yetkisi yok. Nereden bu şüpheyle 
bakma yetkisini elde ediyor? O yetkiyi benden elde ediyor, benim oyumdan elde ediyor. 
Ben oyumu orada kullanıp bu yetkiyi yaratırken, burada da STÖ’yu küçük bir kamu alanı 
içinde yaratmış oluyorum. O zaman şu soru ortaya çıkıyor: Bireylerin de kamusal özne 
olma hakkı vardır. Bence bireylerin kamusal özne olma hakkı vurgulanacak bu şeyi açmak 
için çok önemli. 

Bir belediye başkanı niye belediye başkanı oluyor? Kamusal özne olmak ve bundan 
hayatına bir doyum sağlamak için başkan oluyor yoksa yolsuzluk yapmak için başkan 
olmuyor. Tamam,  o zaman bir bireyin kamusal özne olma hakkı yalnız siyasal partiye 
girdiğinde mi olacaktır yoksa siyasal parti dışında günlük yaşamında bir kamusla özne 
olma yolu ona kapanacak mıdır? Bence STÖ’nun varlığının temel nedenlerinden biri 
insanların, tek tek bireylerin, ki onurlu yaşam hakkıyla ilgili kamusal özne olma yollarının 
açılmasıdır yoksa temsili demokrasinin toplumunda bireyler ne yapabilir? Ancak tüketim 
yapabilir, kamusal özne olamaz. Niye olamaz? Bunun cevabı yok. STÖ buna cevap veriyor 
bir kamusal özne olma yolunda. Tabii bu yeni kamusal özneyi ortaya çıkardığınız zaman 
mevcut kamusal özneler dikenler gibi tırnaklarını çıkartıp direniyorlar o alanı bölüşmemek 
için. 
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Bir başka konu, bu çok önemli bir konu, tartıştığımız üçüncü alan ayrım, ayrımcılık 
meseleleri. Eğer biz hakikaten bir demokratik pratiğe inanıyorsak, bu ayrımcılığın her 
türlüsüne direnmemiz lazım. İyi kötü tasnifi de böyle bir ayrımcılıktır eğer çeşitliliğe 
ve başka gruplara olanak veriyorsak. Tabii siyasi mücadele nerede yapılacak, ne olacak 
vesaire gibi başka sorunlar çıkabilir. Ama STÖ’leri doğrudan siyasal mücadele aracı olarak 
görmemek gerekir. Tabii kamu alanını etkiler, Green Peace gelir bilmem neyi etkiler, ama 
bu siyasal bir örgüt değildir. Burada belki iyi kötü meselesinde sağlam bir pozisyon elde 
edebilmek için şu sağlam bir pozisyon olabilir. Eğer ben katiyen bu konuda bir ayrımcılığı 
kabul etmiyorsam ve STÖ’nün siyasal amaçlı olarak kullanılmasını kabul etmiyorsam, 
ben kendime öyle bakıyorsam, öbür taraftan siyasal olarak kullananı deşifre etme hakkı 
elde ederim. Burada bir dışlama ihtiyacı nereden doğuyor? Başkalarının bunu siyasal 
amaçlı kullanması, onların başkalarının siyasal amaçlı kullanması benim de siyasal amaçlı 
kullanmama yol açmalı mıdır açmamalı mıdır? Soru burada gibime geliyor. 

Bunlar ortaya çıkan sorular bu tartışmalarda sanıyorum, benim aklıma gelen sorular. 
Öğleden sonra bu soruları daha derinliğine alacağız. Bizi galiba aşağıda bir yerde yemek 
yedirecekler. 

OTURUM BAŞKANI- Üçüncü konu, bizim gönüllü kuruluşlar yahut STÖ’ler dediğimiz 
grubun toplumla ve diğer gruplarla ilişkilerini ele alalım dediğimiz bir grup. Şöyle ilişkiler 
var: Bir devletle de bu gönüllü grup ilişkisi. İkincisi, gönüllü kuruluşlar, örgütler arasındaki 
ilişki. Bu alanın ahlakı meselesi de bu kısım içinde özellikle yer alması gerekiyor. Gönüllü 
örgütlerle özel kesim ilişkisi. Burada da özel kesimin günümüzde geldiği bir nokta var. 
Onlar hele belirli büyüklükten fazlaysa sosyal sorumluluk projeleri üretmek durumundalar. 
Eskiden Fredman’ın bir lafı var, diyor ki “bir firmanın sosyal sorumluluğu karını maksimize 
etmektir, başka bir sosyal sorumluluk gerekmez.” Şimdi artık böyle bir ahlak orada geçerli 
değil, ama bunu STK’larla ortaklık ilişkisi içinde yapmaktan çok, kendileri vakıflarını 
kurarak onun içinde yürütmeyi tercih ediyorlar. Burada böyle bir alan var. 

Ondan sonra tabii çok büyük bir alan var Türkiye’de, ön yargılarla dolu bir alan var. 
Gönüllü örgütlerin dış dünyayla ilişkileri. Bu alanlarda bir anlamda ne tür normlar olmalı, 
ne tür bakış açıları olmalı ki hem bu kurumlar başarılı olarak çalışabilsin, hem de toplumla 
çok aşırı sürtüşmelere girmesin. Buyurun. Hocam erken gitmek istiyor. Orhan Silier.

ORHAN SİLİER- Ben aslında bunların herhangi biri değil, hepsiyle ilgili bir eksiğimizi 
ifade etmek istiyorum. Biraz araştırınca bizim gibi sivil toplum hareketi görece geç ve 
görece zayıf gelişmiş ülkeleri, oralarda adı sivil toplum destek merkezi benzeri merkezlerin 
buna benzer ilişki alanlarının etiği, raconu üzerine ve sivil toplum yönetiminden tabanına 
kadar ki kesimin eğitilmesi üzerine çok önemli roller oynadıklarını görüyoruz. Burada 
örneğin,  1980 sonrasında ve sonuçta Avrupa Birliği üyeliğiyle gelişen süreçlerde orta ve 
doğu Avrupa ülkelerinde  değişik adlarla buna benzer yapılar kurulmuş ve bunlar önemli 
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işler başarmışlar. Şöyle ki: Bazı temel hukuki bilgiler var. Bir dernek ne yapar, bir vakıf ne 
yapar, bir girişimin hakları nedir vesaire. Bazı temel mali bilgiler var, Vergi Kanununa göre 
ne yapmalı vesaire. 

Demin arkadaşlarımızdan biri değindi, yönetim becerisi ihtiyacı gerektiren proje yönetim 
kursları yahut basınla ilişki konusunda sivil toplum kuruluşlarının potansiyelerini artırma 
gibi tüm bu alanlarda ve elbette işin değişik alanlardaki etiğinde eğer tümüyle nötr bir 
servis merkezi, ama genişçe kaynaklarla çalışan bürokratik olmayan bir servis merkezi var 
edilebilseydi sanıyorum Türkiye’de sivil toplum hareketinin bu kadar hızla siyasallaşması 
devlet veya devlet birimlerinden birinin yönlendirmesi üzerine gelişmesi son 10 yılda 
olmazdı diye düşünüyorum. Bu da benim belki hüsnükuruntum. Bu konuda aslında 
1990’ların başında böyle bir ihtiyaç gözlenip bir lojistik kuruluş olarak ve yönetimi de esas 
olarak sivil toplum kuruluşlarının bir bölümünden, onların daha yerleşik ve daha genel 
saygı gören bir kesiminden gelecek temsilcilerle kurulacak böyle bir birimin kurulması için 
çeşitli projeler, öneriler, toplantılar vesaire oldu. 

Maalesef 1995 ile 2000 arasında bu süreç tüketildi. Burada da yine doğrudan doğruya 
etik alanının içine giren biçimde tüketildi. Avrupa Birliği bu alanda bir proje geliştirdi. 
Bu projenin yöneticileri kendi kendilerine sonra dernekler kurdular, bu işlevi o dernek 
aracılığıyla yapmak için kaynaklar aktardılar. Konunun o yanına fazla girmek istemiyorum, 
ama söylemek istediğim, büyük ve orta kuruluşlar dışındaki kuruluşların özellikle 
Anadolu’daki sivil toplum hareketinin gelişmesi için aklımıza gelmeyecek basitlikteki 
soruların ve küçük desteklerin kritik rolü olabiliyor. Bu rolü oynayabilecek bir tümüyle 
renksiz, tümüyle apolitik teknik birimin var edilmesi, bu alanların etiğinin ve minimum 
ilişki raconunun geliştirilmesinde çok önemli rol oynayabilir. Sadece bunu söylemek 
istedim. 

OTURUM BAŞKANI-     Teşekkür ederiz. Buyurun Hocam.

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Benim de bu konuda syöleyeceklerim epeyce. Bir kere 
devlet NGO ilişkilerini kendi açımızdan geçen sefer söylemiştim, baskıları vesaireyi, ama 
bir de öbür tarafı var. Avrupa Birliği havucuyla birlikte devletten birtakım şeyler isteniyor 
ya da hükümetten birtakım şeyler isteniyor. O zaman etraflarına bakıyorlar, hangi gönüllü 
kuruluş bu işi başarıyor? Hemen getiriyorlar ziyarete gösteriyorlar sizin yaptıklarınızı kendi 
yaptıkları gibi. Böyle bir garip ilişki var. Mesela biz bir anaokulu yapmıştım Kağıthane’nin 
tepesine. Çok göç alan bir yerdi, ama çok güzel dayadık döşedik. Bir gün haber geldi, 
“Avrupa Birliğinden denetçiler gelecek gelmiş okul öncesi eğitimi için, sizin okula geleceğiz.” 
Bizim okul Milli Eğitime verdiğimiz, ama biz o okuldayız. Başka bir şey olur, bilmem 
nereden kraliçe gelmiş, bilmem neredeki projenizi görsün falan. Bir de böyle bir garip 
ilişkilerimiz var devletle. Devlet işine geldiği zaman sivil toplum hareketini kendi yanında 
“bak, bunu yapıyorum, çok da demokratım. Avrupa Birliğine onun için girmek istiyorum” zaten 
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bunu söylemek zorunda, yapmak zorunda, ama tam iki yüzlülük içerisinde yaşanıyor bu 
devlet NGO ilişkileri diye düşünüyorum.

İkincisi, NGO’ların kendi aralarındaki ilişkiler. Burada bir NGO’larda, yani gönüllü 
kuruluşlardaki kişilerin eğitimi var. Biraz evvel arkadaşımızın da söylediği gibi, biz 
artık her üyemize “Dernekler Yasasını oku, yönetmeliği oku, tüzüğümüzü oku da öyle gel” 
diyoruz. “Tamam okudum” diyor, aradan bir sene geçiyor, yönetim değişiyor, yeni gelenler 
unutuyorlar. Çok zorlanıyoruz bu konuda. İnsanlar okuma özürlü olduğu için gönüllü 
kuruluşa katılanlar da özürlü, okuduğunu hatırında tutma özrü de ayrı bir şey. Bilgi, okuma, 
gazete okuman alırsak, çok zorluklar içinde bunu sürdürmeye çalışıyoruz. 

Sivil toplum kuruluşları arasındaki de başka bir mecrada. Bir sivil toplum kuruluşu 
çıkıyor, “ben hepinizin başı olayım, gelin benimle birleşin” diyor. Öbüründen haber geliyor, 
diyor ki “ben koordinatör oldum, gelin birlikte çalışalım.” Böyle bir mantık dışı sizin 
çalışmalarınızı bir nevi neredeyse engelleyecek bir şeyler oluyor. Yeni bir dernek gibi 
hareket ediliyor. Sivil toplum örgütleri arasında şöyle bir iletişim var: Belli konularda, yani 
bir yurttaş girişimi vesaire olduğu zaman sivil toplum kuruluşları iyi kötü bir araya gelmeye 
çalışıyorlar, ama orada da hemen bir patronaj kavgası çıkıyor, “Sen mi patron olacaksın, 
ben mi patron olacağım.” Eğer çok doğru buluyorsanız, o kuruluşta başınızı eğip onların 
dediklerini yapmaya mecbursunuz. O kişi “biz hep birlikte yapacağız bu işi” diyor, ama bir 
bakıyorsunuz en başı çekip emirler vermeye başlıyor, “öyle olmasın da böyle olsun” diye. 
Müthiş bir bencillik var özellikle başkanlar arasında veya yönetim arasında. Bir türlü ortak 
paydada bir şey yapma alışkanlığını sivil toplum örgütüne kadar gelmiş, yani bilinçli bir 
yurttaş olan insanlar bile bilemiyorlar, halbuki bu çok yumuşak bir şekilde yapılabilecek 
diye düşünüyorum. 

Gönüllü kuruluşlarla özel kesim arasındaki ilişkiler bizim Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneğinin çok önemli bir çalışması. Çünkü bizim herhangi bir gelirimiz yok. Ödentiler 
çok küçük bir şey, onlardan en ufak bir şey yok. Biz proje bazında çalışıyoruz, yani 
projemizi yapıyoruz, planımızı yapıyoruz, uygulamamızı kendimiz yapıyoruz, ama parayı 
bir yerden bulmamız lazım. Böylece özel kesime proje sunuyoruz. Özel kesim özellikle 
sosyal sorumluluk projeleri almak zorundalar. Eskiden biraz evvel sizlerin dediği gibi 
karını maksimize etmek içindi, ama şimdi ticari kuruluşlar özellikle galiba Amerika’dan 
yönetilen bir şekilde puantaja giriyorlar. Ne kadar çok yararlı toplumsal destek verdilerse 
projelere, ona göre bayağı bayağı çok önemli bir puan alıyorlar. İlerde ihalelere girmeleri 
vesaire her şeyi de etki yapıyor, yani öyle bir ağ kurulmuş dünyada, dolayısıyla onlar size 
gelebiliyorlar. 

Eğer projeleriniz doğruysa, doğru şeyler önermişseniz, yönteminiz belliyse, deneyiminiz 
varsa, size güveniliyorsa, hesap verebilirlikte vesaire açıksanız onlar size geliyorlar. O 
zaman burada özel kesimi siz denetliyorsunuz; bu neyin nesidir, bana geldi ama silah 
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tüccarı mıdır, sigaracı mıdır yoksa yeşil sermaye midir gibi birtakım incelemelerden geçirip 
el sıkışıyorsunuz, kurallarınızı koyuyorsunuz, protokolünüzü yapıyorsunuz ve devam 
ediyorsunuz. Türkiye’de bizim gibi para üzerine dönmeyen, tamamen gönüllü üyelerle 
çalışan gönüllü kuruluş için gerekli. Çünkü onların karının bir kısmını siz alıp ülkenizin 
yararına kullanıyorsunuz, bir projede kullanıyorsunuz. 

En son olarak NGO’ların dış ülkelerle ilişkilerine de değinmem gerekiyor.  Bu bizim için 
de çok önemli. Şu an birçok kişinin gözünde vatan haini vaziyetindeyiz, çünkü 4-5 tane 150 
bin Euro’luk, kahvelerde insan hakları, kadınların eğitimi gibi küçücük konularda 50 kişiye, 
100 kişiye hizmet götüren Avrupa Birliği projesi aldık. Bu projeler şu bakımdan önemli: 
Birincisi, bir kere Türkiye’nin de yatırdığı paralar var. Onların geri alınmaması nedeniyle 
bizimle dalga geçiyorlar, “bunca yıldır ödenti yatırıyorsunuz bir kuruş almıyorsunuz” diye. Bir 
de bizim projeciliği öğrenmemiz lazım. Özellikle proje nasıl yapılır, nasıl uygulanır, nasıl 
denetlenir, nasıl hesap verilebilir? Bu bir nevi gönüllü kuruluş eğitimi oluyor ya da kişinin 
bireyin bile eğitimi oluyor. Orada çalışmaya karar verdiniz mi bütün bu aşamaları yapmak 
zorundasınız. Sadece bir insan için ve hiçbir zaman hesap vermemiş, proje yapmamış, 
denetimden geçmemiş bir insan grubu için çok zor birşey. Başlangıçta çok zorlanıyorsunuz, 
ama artık öğrenince bunu insanlarınıza, gruplarınıza, şubelerinize yaptırdığınız zaman da 
bir başarı bir başka başarıyı getiriyor, yani bir eğitimdir bu, müthiş bir şeydir. 

Avrupa Birliği projelerinden bahsediyorum. Bunun yanında kimisi Soros’dan alıyor, o 
Soroscu oluyor. Herkese birşey yapıştırılıyor, biz de uzun zamandan beri kendi benzer 
görüşümüzde olan kardeş kuruluşlar tarafından vatan haini ilan edilmiş durumdayız, 
ama gene ona da ses çıkarmıyoruz. Ne yapalım öyle düşünüyorlarsa öyle düşünsünler, 
biz projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 5-6 tane ufak başvurumuz oluyor, kabul 
ediliyor edilmiyor, ama ona çalışıyorsunuz, yani proje vermek için, formata uydurmak 
için çalışıyorsunuz. Sonra kabul edildiği zaman, bilenler bilirler bayağı sorumluluk, 150 
bin Euro için günlerce, aylarca çalışıp hesap vermek zorundasınız. En ufak bir yanlış 
yaptığınızda paraları cebinizden ödüyorsunuz, dolayısıyla bence bu dış ilişkiler bu şekilde 
olabilmelidir diye düşünüyorum. Tabii büyük fonlara ulaşmak başka bir siyasi girişimlerle 
oluyor. Onu büyük sanayi kuruluşları çok daha iyi başarıyorlar Dünya Bankasından alarak. 
Biz daha henüz o şeylere ulaşamadık.

Bir şey daha eklemek istiyorum son olarak. Belki Sayın Ayata’yı ilgilendirir, yıllardan beri 
benim NGO’lar üzerinde düşündüğüm şöyle bir şey var: Milli gelire bizim ne kadar katkımız 
oluyor? Bir kere bunun bir skalası var diyorlar, yok diyorlar, ama ben buna ulaşamadım. 
Diyelim ki bizim 10 tane profesyonelimiz var bilgisayarcımız vesaire, ama 25 tane gönüllü 
aynı proje için çalışıyor. Bu 25 insan haftanın diyelim ki 2-3 günü geliyor, 8 saatini veriyor. 
O insan bir emekli öğretmen olur, emekli profesör olabilir, çalışan profesör olabilir, ama 
parasala dönüştürdüğünüz zaman milli gelire sadece burs vererek sağladığınız kapitalin 
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dışında insan gücüyle verdiğiniz bir büyük hizmet var. Bu büyük hizmet hiçbir zaman milli 
gelire bir skalayla değerlendirilip girmiyor. Ben bütün iktisatçı arkadaşlarıma syölüyorum, 
“Allah aşkına gelin bunları inceleyin, en güzel örnek bizim çalışmalarımız” diyorum. Çünkü 
bunu da insanların gözüne sokmak lazım. Benim gönüllü insanlarım şu kadar saat hizmet 
üretiyorlar, bu kadar kaliteli hizmet üretiyorlar. Bunlara para verilip bunlar yapılsaydı -ki 
batı bunları yapıyor, para da veriyor bu insanlara- ne kadar milli gelire katkımız vardı. Bu 
resmen bir yere işlemesi, girmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarımız erken ayrılacaklar. Burada 
plaketleri var. Ayrılmadan ben onlara plaketlerini vereceğim yoksa sonra kalacak. Buyurun 
Hocam.

Prof. Dr. MİTHAT SANCAR- Kısa bir mazeret bildirebilir miyim? Çok özür diliyorum, 
ben ısrarla saatini sormama rağmen dünden beri bana bugün saat 15.00 diye bildirildi. 
13.00’den beri buradayım, yine maalesef saat konusunda hiç kimse bana net birşey 
söyleyemedi. Yurt dışındaydım, dün geldim ve öğrenemedim. O nedenle geç katılıyorum 
ve hepinizden özür diliyorum. Tartışmaları kaçırmanın büyük eksikliğini hissediyorum. 
Umarım buna rağmen bir faydam dokunur, bir katkım olur. Lütfen bağışlayın beni. 

Prof. Dr.  ERSİN KALAYCIOĞLU- Dün gelenler de aynı tür tartışmayı yaptılar, onun 
için biz baş sallıyoruz. Bahattin Bey, ben, Sayın Silier üçümüz tartıştık kaçta başlayacak 
bu diye. Çünkü programda sanki öğleden sonraymış gibi gözüküyordu bize gönderilen 
programda, sonra anlaşıldı ki sabah da var. Bununla ilgili olarak yine devlet STK 
ilişkilerinde bir nevi belki düşünmemize kolaylık sağlayacak bir sınıflandırma 1990’ların 
ortasından itibaren yavaş yavaş kullanılmaya başlandı siyaset biliminde. Bunu önermiş olan 
meslektaşın -yaşlılık belası- adını unuttum, dolayısıyla kimin önerdiğini söylemeyeceğim, 
American Political Sience Rewiew’da çıktı. İlişkilere şu şekilde bakabilmemizin mümkün 
olabileceği öneriliyor. Bu ilişkileri iki eksen etrafında topluyor. 

Bir iten, bir de çeken, excolation, incolation diye, içeri dahil eden, dışlayan ilişkiler 
yaklaşımı itibariyle bir de aktif ve pasif olmak üzere buna yaklaşabileceğimizi öneriyor 
bu yaklaşım. Aktif olan iten, bu tabii baskıcı bir rejim. Çok ayrıntılı düzenleme yapıyor, 
kiminin dernek kurabileceğini söylüyor. Bizim daha çok 1950’lerde kalmış olan türden 
bir uygulamayı buna bir örnek olarak gösterebilirsiniz. Yasak koyuyor, en ufak bir bundan 
sapış olduğunda komiserini gönderiyor, gerekli soruşturmayı yapıyor, hukuki sonuçlarını 
ön plana çıkartıyor vesaire. Aktif exculation denilen, yani aktif olarak dışlayan devlet 
yaklaşımı. Bunun tersi aktif olarak içselleştiren sürece sahip çıkan ve teşvik eden yaklaşım. 
Bu daha çok Stockwell’in Amerika için önermiş olduğu türdeki ideal model çok sayıda bu 
tür kuruluşun olabildiğince kolay kurulması, gelişmesi ve hayatiyetini sağlayacak koşulların 
ortaya çıkması için devletin çeşitli önlemler alması, hem düzenlemeleri ona göre yapıyor, 
hem hukuk sisteminde büyük özgürlükler temin ediyor vesaire. 
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İkisi arasındaki iki diğer tür ise pasif olarak dışlayan, pasif olarak içeri alabilen yaklaşımlar. 
Türkiye’deki görüntü bu persev exculationa biraz uyuyormuş gibi görünüyor, yani aktif 
olarak sizi dışlamıyor, bastırmıyor, üzerinize çeşitli yöntemlerle gitmiyor, ama bunu pasif 
ve seçici olarak yapıyor. Bazı STK’lar tehdit unsuru olarak gözükmüyor, onlara her türlü 
kolaylık sağlanabiliyor. Bu dönem dönem de değişebiliyor, iktidardaki partiye göre de 
değişebiliyor bunların türleri, ama bazıları çok ciddi bir şekilde devletin bekası için tehlike 
olarak görüldüğünden ona göre yaklaşılıyor ve o şekilde bir ayrım var. bu algılamaların ne 
olduğuna dikkat etmek suretiyle bu tür bir ilişkiyi söyleyebilmemiz veya tanımlayabilmemiz 
mümkün. Dolayısıyla ben bu şekilde bir yaklaşımla bakabileceğimizi düşünüyorum. günün 
Birinde belki Türkiye içselleştiren, bunları teşvik eden ve aktif olarak bunu yapan bir hale 
de dönebilir, çünkü epey bir yol geldi. 

İkinci husus, tabii burada literatürde devletle sivil toplum birbirini dışlayan su geçirmez 
duvarlarla ayrılmış iki hazne olarak algılanıyor. Bu tabii gerçekte böyle değil. Kamu 
nerede başlıyor, özellikle türban konusunda çok tartıştığımız unsurlardan bir tanesi oldu. 
Kamu nedir, kamu alanı nedir, kamu alanı nerede başlar, kamu nerede başlar, özel nedir, 
mahremiyet nedir, bunun sınırları nerelerdedir, sınırı nerede çizeceğiz? Bunu hiçbir 
alanda daha tam oturtabilmiş değiliz. Tabii bundan dolayı sivil toplum devlet ilişkileri 
sorunlu olmak mecburiyetindedir. Bu alanların belirlenmesi de tabii bir sihirli formüle 
göre olmuyor, bunu da yaşayarak, sınayarak ve çeşitli yargı içtihatlarıyla, aynı zamanda 
hayatın içerisine belli şekillerde geçirmek suretiyle siyasilerle olan ilişkiler çerçevesinde 
fiilen oluşturuyoruz, bu şekilde de olmaya devam edecek. Batıda da zaten böyle olmuş, 
başka yerde de başka türlü oluşma biçimi yok. Onun için yaparak, yaşarak oluşturacağız 
bu sınırları.

Devletin bu sınırları oluşturmakta rolü var hiç şüphesiz, ama bu rolün ne ölçüde olması 
gerektiği ve ne kadar olması gerektiği yine ciddi tartışma unsurlarından. Devlet mesela 
bunda ne kadar rol almalıdır? Eğer sivil toplum kuruluşları devletin kendilerine gölge 
etmesini istemiyorlar, bunun gelişmeleri için temel unsur olduğunu düşünüyorlarsa, devlet 
hiç müdahale etmemelidir. Ancak liberalizm ideolojisinden gayet iyi bilirsiniz, devlet hiç 
bir şey yapmamalıdır, ta ki şirketler zora düşünceye kadar o zaman gelip kurtarmalıdır. Eğer 
bu liberal yaklaşımı takip edecekseniz STK’lara da devletin ilişkisinin bu olması gerekiyor. 
Hiçbir şey yapmamalıdır, onlar zora düşüp de bir şekilde hayati problemleri tehlike 
arz edince o zaman müdahale edip onları yaşatacak birtakım unsurları üretebilmeleri 
gerekiyor. 

Aynı konu tabii demin siz bahsettiniz, siyasal partilerde var. Siyasal partilerin iç yaşantısını 
devlet ne kadar düzenlemelidir? Bence hiç, demokrasi olacaksa hiç düzenlememelidir, bu 
Partiler Yasasında kaldırmamız lazım. Başından beri bunu savunuyorum, bir parti yasasına 
ihtiyacımız yok. Ceza Kanunu, Dernekler Kanunuyla idare ederiz, başka bir şeye gerek 



320

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

duymuyorum. Aynı olay burada da var. Mesela Dernekler Yasası ne kadar ayrıntılı olmalı? 
Bence ayrıntılı olmamalı. Buraya fazla bir müdahale de olmamalıdır. Orada da Çeza Kanunu, 
Borçlar Kanunu çerçevesinde bir düzenleme yapılmalıdır. Ben hukukçu değil, hukukçular 
“bu ne söylüyor” diyebilirler, lütfen bağışlayın, ama kendi üyesi olduğum derneklerde 
gördüğüm durum da bu. Burada fazla düzenleme yapmaya gerek yok, çünkü burası sonuç 
itibariyle bireyle birey arasındaki ilişkiler, bunların tamamen o ilişkiler bazında kişisel söz 
verme, sözleşme, ahde vefa falan gitmesi gereken alanlar ve bunun kendi etiği ve kendi 
davranış kalıplarının oluşması lazım, buna da müdahale dışarıdan edilmemesi gerekiyor, ki 
biz bunu öğrenelim, bunun başka bir yolu da yok. 

Devletin buradaki rolünün ne olması gerektiği konusu Türkiye’de pek tartışılmıyor, açığa 
çıkmış da değil, bu konuda yapılmış düzgün bir çalışma da yok. Belki benim gözümden 
kaçmıştır, onu da bilmiyorum, ama görmüş olduğum düzgün bir çalışma da söz konusu 
değil. Daha çok bu bir zıtlık olarak tanımlanıyor Hegel’den beri, ya devlet var ya sivil toplum 
var, ikisi birbirinin düşmanı. Tam böyle değil, bu düşmanlık liberal teorideki düşmanlık 
gibi. Devlet piyasaya müdahale etmemelidir, piyasa dara düşünce bugün yaşanıyor, büyük 
bir kredi problemi. Ne oluyor? Milyarlarca doları devlet birdenbire İngiltere’de bir bankayı 
kurtarmak için 40 milyar Sterlinlik destek veriyor. Nerede liberalizm? Bırakacaksınız 
batacak. Liberal teorideki bu çelişki aynen burada da karşımıza çıkıyor. Bunun siyasal 
uygulamasında da bunun Türkiye’deki tanımı ve sınırı ne olmalıdır? Hukuken bu 
belirlenebilir mi? Ondan da çok şüphem var, onu da söyleyeyim. Bu fiilen olması gereken 
birşey, ancak burada bu zıtlık bize fiili durum hakkında yeterince ipucu vermiyor. Onun 
içini aradaki ilişkinin en azından bir miktar bizler tarafından ve hem bu işin mutfağında 
olan arkadaşlar tarafından, hem de akademisyenler tarafından biraz üzerinde durulması 
gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Ben de   teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşımız 
var mı bu konuda? Eğer yoksa özetleyeceğim. Galiba yok. 

Geldiğimiz noktada birkaç önemli konu ortaya çıktı. Bir tanesi, eğer biz bunları çok 
sayıda ve çeşitli olarak ülkenin her tarafına yayan bir sistemin oluşmasını istiyorsak, etkili 
bir destek merkezleri oluşturmamız gerekebilir. Bu Türkiye’de tek bir yerde de olmayabilir, 
daha bölgesel olarak da olabilir. Bu tabii önemli bir konu. Bunu STÖ’ler kendi aralarında mı 
yapar, Avrupa Birliğiyle ilişki içinde bir proje kapsamı içinde mi geliştirir, bunun hakikaten 
ele alınması bu alanın sağlıklaştırılması ve bu alan içindeki yarışmanın artırılabilmesi 
önemli yoksa projelere bütün dış ilişkiler az sayıda kuruluş tarafından tekelleşmiş durumda 
oluyor. Ayrıca da şimdi çok tuhaf şeyler olmaya başladı, bu hizmeti çok güçlü olmayan, 
dermeçatma özel kuruluşlar yerine getiriyor. Hocanın getirdiği bir konu var, bütün 
ilişkilerin sağlıklı gelişebilmesi için proje kavramı merkeze alınmalı. Bütün işbirlikleri, ister 
devletle olsun, ister dış dünyayla olsun, ister özel kesimle olsun bir proje üstünden olacak. 
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Bu bence çok önemli bir konu. 

Yalnız burada bence bizim üstüne basabileceğimiz bir konu var. STK projesi nasıl 
bir proje olmalıdır. Bir özel firmadan istenen tür bir proje mi olmalıdır yoksa daha çok 
STK’ların kapasiteleri içinde geliştirilebilecek nitelikte bir proje mi olmalıdır? Türkiye’de 
STK’lar Avrupa Birliği dolayısıyla şöyle bir açmaz içinde bulunuyorlar: Avrupa Birliğinin 
kriterlerine göre proje hazırlamak. Avrupa Birliğinin kriterlerine göre hazırlanan projeler 
de bir saçmalık, yani müthiş detaylı. Avrupa bürokrasisi bizim bürokrasiden daha kötü, 
çok daha merkezi ve burada teslimiyetçi bir tutumdan çok belki yeni bir proje türü teklifini 
geliştirmekte yarar var. Ben çeşitli toplantılarda Avrupa Birliğinin temsilcileriyle de 
konuştum. Siz bize desantralize olun bilmem ne herşeyi diyorsunuz, siz bir kendi halinize 
bakın. Bu merkeziyetçilikle ve szonra bana benim doğudaki bilmem ne STK’ma kapasite 
geliştir diyor. Geliştir dediği kapasite onu saçma sapan bürokrasini öğrenmek oluyor, bunun 
hiçbir katkısı yok. Burada ciddi olarak bizim, biz STK’lar bir grupsak bir proje kavramının 
üstünde irdeleme yapmamız, sanki biz bilmiyormuşuz, onlar biliyormuş, bunları öğretecek 
bir pozisyonun dışına çıkmamızda yarar vardır gibime geliyor. Kolay birşey değil, ama 
bunu yapmakta yarar var. 

Hocanın getirdiği bir konu var, bence çok önemli, bunun katma değeri. Katma değerini 
hesap etmedikçe de adam yerine konma şeyiniz azalıyor. Bunun için bir muhasabe 
tekniğine ihtiyaç var gibime geliyor. Geçen gün bizim Tarih Vakfında da konuşuluyordu, 
muhasebemizin yanında bir gönüllü muhasebesi de tutmak. Her kurum yaptığı işlerdeki 
gönüllük katkısının muhasebesini de tutmak, bu kanuni olarak gerekli bir şey değil, ama 
bunun yöntemini geliştirip bunu tutmalıyız ki burada bir hesap talep edelim. Bence 
muhasebelerinde gönüllü muhasemesinin olması önemli bir etki yaratacaktır. Bunu göz 
ardı etmemekte yarar var. 

En kritik meselelerden biri, Hocanın dediği gibi dış ilişkileri olan her şeyin Tür 
ktoplumunda bir grup vatan haini olarak ilan etmeye hazır. Dünyada bir çok fon varsa, bu 
fonlardan Türk STK’ları da yararlanmalıdır ve başarılı olabilmeleri için bu fonları harekete 
geçirmesi gerekir. Hem Türkiye’de hiçkimse elini cebine atmayacak, hem de belirli bir projeyi 
yapmak için kaynak bulanları suçlayacak; bu olacak bir iş değildir. Bunun savunulması 
mümkün değildir ve bunun altında şöyle çok ilginç bir varsayım var, o varsayım da şu: 
Türkler salaktır, üç para bulursa istediği gibi kontrol edilebilir. Halbuki Türklerin akıllı 
olduğunu düşünseler, Türklerin onların parasını dolandırdığını da varsayabilirler. Masus 
bu örneği veriyorum. Buradaki ön yargılara önce STK’lar teslim olmamalıdır. STK’ların 
kendi aralarındaki ahlak kodlarından biri, bir STK’nın aldığı paranın kaynağına göre değil, 
yaptığı işe göre değerlendirilmesi esas olmalıdır. Ben insan hakları konusunda bilmem ne 
yapıyorsam, Türk özel kesimi de bir kuruş oraya para vermiyorsa, dış kaynaktan aldığı için 
bunu suçlamak hakkını kimde buluyor? Dünyadan burada bir ön yargı inşa ederek Türk 



322

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

STK’larını dünyadan soyutlamanın da hiçbir alemi yoktur. 

Sanıyorum konuştuklarımız genel olarak bu çizgideydi. Tabii Ersin arkadaşımızın 
getirdiği bu pasif exculation, pasif inculation kategorilerinin bizim kendimizi anlamamızı 
tarif etmemizde çok yararlı olacağı olan iki kategori olduğunu düşünüyorum. Bir soru 
soracağım hukukla ilgili. Benim kafamı kurcalıyor, burada gündeme gelmedi, ama 
bu konuyla ilgili diye düşünüyorum. Türkiye şimdi Anayasa meselesini tartışıyor. Bu 
anayasa meselesini tartışırken, tartıştığımız anayasa kurumlarıyla herşeyiyle bir temsili 
demokrasinin anayasası. Şöyle bir soru var: Bunun yanıtını bilmiyorum. Belki yanıtı yok, 
ama düşünülebilir. Acaba temsili demokrasiyle katılımcı demokrasinin birlikte olduğu 
çalışacağı kaçınılmaz bir şeyse, acaba Anayasaya bu olay, yani bu birlikteliğe yol açacak, 
kolaylaştıracak bir ilke konulabilir. Ben birkaç anayasacı arkadaşımıza sordum, dediler 
ki “bizim gündemimizde böyle bir şey yok.” Denilebilir ki bu özele dayanıyor, bilmem ne 
dernekle iş çözülüyor, ama sanıyorum ki iyi bir hukukçu burada kolaylaştırıcı bir Anayasa 
maddesi formülü edebilir mi diye bir soru soruyorum. Bu soruyu almak isteyen varsa 
buyurun. 

ERGİN CİNMEN- Barolar Birliğinin bir anayasa çalışması var, taslak diyelim buna. 
Maddesini hatırlamıyorum, burada çok açıkça yurttaş inisiyatifleri başlığında bir düzenleme 
koymuş. Belki şimdi yeni birşey çıkaracaklar. Orada var mı yok mu bilmiyorum, ama 
burada böyle birşey yok. 

OTURUM BAŞKANI-  2001 taslağı değil mi  Ergin? 

ERGİN CİNMEN- Barolar Birliğinin mi? Son taslağı, son elimizde olan taslakta yurttaş 
girişimleri diye bir şey konulmuş. Yurttaş girişimlerini bir anayasal müessese haline 
getirmiş. Bana fevkelade güzel birşey. Tabii bu nasıl çalışılacak? Bu kanunla düzenlenecek, 
fakat kanuna baktığımızda, Dernekler Kanununda da platformlara da bir hukuki kişilik 
kazandırılmış durumda, dolayısıyla bu anayasal kurumun altı doldurulabilir. Böyle bir 
yasal durumumuz da oldu Dernekler Kanunu nedeniyle. Bunun üzerinde durulması lazım 
diye düşünüyorum.

İstanbul’dan geldik buralara, bu arada bunları da konuşalım diye düşünüyordum, biraz 
konumuzun dışında, ama çok küçük birşey. Gerçekten de bu hükümle beraber benzer 
çok iyi hükümler de var Barolar Birliği taslağında. Bunu biraz ortaya çıkarmak lazım diye 
düşünüyorum. Bu hükümetin ne şekilde bir taslağı getireceği belli değil, ama hazır elimizde 
Barolar Birliği gibi bana çok eleştirel gözle bakmama rağmen gerçekten de çok hoşuma 
giden bir taslak. Demin söylediğiniz şey de bunun içinde var. 

Av. ŞENAL SARIHAN- Öncelikle biraz önceki konuya ilişkin söylemek istediğim 
birşey. Hocam çok yüksek bir eleştirinin kendilerine yöneltildiği noktasında ifade etti. 
Böyle düşünmediğimi öncelikle belirtmek isterim, ama biz Türkiye’de sivil toplum 
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örgütlerinin, derneklerin, özellikle gönüllü örgütlerin kendi gücüne dayanak ayakta 
durması gerektiği inancındayım. Kendi örgütüm adına ifade ediyorum, bu tür projelere 
de herhangi bir şekilde başvurmuyoruz, ama bu projeleri uygulayan arkadaşlarımızla ilgili 
herhangi bir değerlendirme yapmamız da kesinlikle gerektirmiyor, bunlar birer siyasi 
bakıştır ve değerlendirmedir. Önce bunu ifade etmek isterim. Avrupa Birliği sorunu bile 
henüz oturmamızken böyle borçlanma gibi görüyoruz ve doğru gelmiyor bize. 

Anayasa konusunda ise şu anda temsili ve katılımcı bir demokrasiden söz ediyoruz. Oysa 
AKP iktidarı katılımcı olmayan bir anayasa önermesinde bulundu. Bütün hukuk kurallarına 
aykırı olarak bir siyasi partinin anayasası karşımızda. Bu çerçevede herhangi bir tartışmaya 
girmenin bu hukuk dışı tutumu meşrulaştırmak olduğu inancındayım. Zannediyorum 
siz de aynı şeyleri düşünüyorsunuz, ama tabii ki bizim önümüzde 1982 Anayası gibi bir 
Anayasa duruyor. Çok önemli değişiklikler geçirmiş olmasına rağmen henüz çok daha fazla 
değişikliğe gereksinimi var. Bu konuda yeni önermelerde bulunmak gibi bir hakkımız da 
var, yeni bir formülasyon için de bir hakkımız var. Şu anda Türkiye’deki durum gerçekten 
pasif bir destektir sizin ifade ettiğiniz gibi. Bu pasif desteğin aktif bir destek haline gelmesi 
konusunda yollar bulmak durumundayız. Nasıl dışarıda devletin doğrudan katkısı var ve 
bu onun sivil toplum örgütlerinin özerk alanını da etkilemeden yapılabiliyorsa, bu köklü 
bir çözümdür, sürekli bir çözümdür düşüncesindeyiz. Bunun dışında örgütlenmenin bizim 
bütün anayasalarımızda var olan halkın direnme hakkına, o noktada bu tür örgütlemelerin 
önünü açacak düzenlemelere gereksinim olduğu inancındayız. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN- Ben çıkmadan bir cümle söyleyebilir miyim? Bu 
konuşmalardan bir cümle söylemek istiyorum. Türkiye’de en büyük eksiğimiz yurttaşlık 
bilincimizin yetersizliğidir. Yurttaşlık bilincini biz sivil toplum örgütleri olarak da bir görev 
zaten bizim için, bunu nasıl şey yapabiliriz. 

Gene ikinciyle birlikte bir televizyon programını hatırlıyorum. Orada konuşuyorduk 
şehircilikle ilgili. Bizim mahallemize gelip de devlet, hükümet, yerel yönetimler neyse, “ben 
şunu yıkıyorum, bunu şöyle yapıyorum” deme hakkına sahip değil, yasal olarak değil, batı 
yasalarında böyle bir hakkı yok. Biz buna müdahale etme hakkımız olduğunun bilincinde 
değiliz daha. Eğer vatandaşlar olarak nerede ne yapabileceğimizi biraz daha rahat bilebilirsek, 
yasalarımızı doğru dürüst bilebilirsek, katılımcı olmamız gerektiğini, kimsenin kapımızı 
kırarak evimize girmeyeceğini, bizi durdurup hüviyet sormayacağını, bir sürü şey var ki 
çok ufak gibi gözüküyor, ama yurttaşlık bilinci içerisinde buna sahip olduğumuz zaman 
sivil toplumun da önü açılacak, devletle ilişkiler de daha yasal şeylere girecek. Vatandaş 
diyecek ki “bir dakika dur kardeşim, senin böyle bir hakkın var mı?” Yavaş yavaş o gelişecek. 
Kahvelerde insan hakları çalışması yaptığımız zaman çok hoşlarına gidiyordu, insanlar 
bizi dinliyorlardı, fakat sonra diyorlardı ki “ben şimdi karakola şikâyet etsem dayak yiyip 
çıkacağım. Beni buradan kurtaracak mısınız?” İnsanların öyle kötü deneyimleri var ki, bu 
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vatandaşlık bilinci bir müddet sonra konuşmaların sonuna doğru toparlanıyorlardı, “evet 
bundan sonra hakkımı arayacağım.” Hakkı aramak da kavga şeklinde değil, ama hakkını 
bilmesi lazım önce. Bunu da bir şekilde sivil toplumun çözmesi lazım. 

ERGİN CİNMEN- Beni çok duygulandıran bir şeydir bu. Vapurla mı geçiyordum? 
Kocaman bir binaya “Arnavutköy Arnavutköylülerindir” diye bir şey asılmıştı. Bu çok 
önemli bir şey bence. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey, daha önce görmemiştim. 
Bakırköy Bakırköylülerindir, Zeytinburnu, Zeytinburnulularındır, yani bazen bazı şeyleri 
tekrarlarsanız, insanların gözüne sokarsanız o bilinç de bu konuda biraz esnek düşünmek 
lazım. Mesela bu beni çok heyecanlandırmıştı. Oralı oluyorsunuz, “buranın sahibi benim, 
beni çiğnemeden yapma, burada benim görüşümü al” şeyi böylece insanlara da bulaşır 
diyeyim.

Prof. Dr. SENCER AYATA- Konuyu düşünmemiz açısından gayet güzel bir şema, 
dörtlü bir matriks sunuyor. Yalnız içeriğinin doldurulmasında en azından bir soru atayım 
izin verirseniz. Türkiye’nin bugünkü yapısı, bugünkü iktidar yapısı ve ilişkileri, pasif 
dışlayıcılığın yanısıra ve belirli kesimler için tarafgir bir biçimde pasif dışlayıcılığın yanısıra 
daha önceden görülmemiş boyutlarda aktif işleyiciliğe doğru hızla gidiyor. Bir hatırlatma 
yaparsam belki sizi ikna etme ihtimalim de artar. Önümüzdeki dönemde sadece sağlık 
ve eğitim alanında daha çok kamu tarafından yürütülmekte olan ve genişleyecek olan 
hizmetlerin piyasaya devredilmesi sürecinde bu süreçte aracı rolü oynayacak olan sivil 
toplum kuruluşlarının önemini düşünürsek zannedersem önümüzdeki dönemde aktif 
işleyiciliğin ne kadar ön plana çıkacağı hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Örneğin,  bir 
cemaat yüzlerce hastane kuruluşunda aracılık yapıp ondan kamuyla oradaki kaynakları 
kamu kaynaklarını da tabii kullanarak yeni kaynak yaratma ve birçok anlamda da kamu 
özel işbirliğine gidecekler. Eğitimde birçok alanda benzer süreçler kapımızda. Onun için 
herhalde ikisini birden düşünmemiz lazım. 

İkincisi, çok kısa olarak kaynak konusunda. Çok üzerinde duruluyor, birçok kuruluş 
gönüllü katkılarla ayakta duruyor. Bazen bu gönüllü katkı bireyin elinde olabilir, bazen 
şirketlerin de olabilir, mali olarak daha güçlü kuruluşların da olabilir. Gönüllü katkının 
sınırlarının bütün konuşmacılar altını çizdiler. Ya kendiliğinden kolay bir şekilde akmıyor, 
sizin de dediğiniz gibi veyahut da zaten kaynakta ne var ki, sonuçta ne elde edeceksiniz. 
Küçümsemek istemiyorum. Mesela Türkiye’de sivil toplum kuruluşu diye hiç düşünülmüyor, 
ama hemen hemen bir orta Anadolu şehrinde hemen hemen her mahallede, hem de kadınlı 
erkekli insanları bir araya getiren klasik Türk müziği toplulukları var. Kendi imkânlarıyla 
yaşıyorlar, binalar yaptırıyorlar, birbirlerini destekliyorlar. Hiç üzerinde durmuyoruz, 
sivil toplumun Türkiye’de çok güçlü yönlerinden birisi, oradan da birliktelikler, işbirliği 
atmosferi falan doğuyor. Bunu birkaç yerde gözlemiştim, dikkatimi çekti. 

İkincisi, Ersin Hocanın matrikse bağlayacağım. Kamu ikinci ve en büyük kaynak, ama 
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kamu önümüzdeki dönemde, yani yerli olan, kamu olanla bu bir şekilde aktif işleyicilik çok 
içiçe geçecek. Bazılarının çok ciddi dışlanacağı kanısındayım. Kamu kaynaklarında böyle 
bir problem var. 

Üçüncüsü, burada konuştuğumuz çok önemli bir konu, bunu enine boyuna konuşmamız 
tartışmamız gerekiyor. Çünkü küresel ve bölgesel örgütler, yani ulus ötesi örgütler, önemli 
ölçüde kaynak sağlayan kuruluşlar haline geliyor. Bunun küresel dinamiklerini biliyoruz, 
burada tekrarlamamızın anlamı yok. Bu konuda etik olan yaklaşım nedir, ne ölçüde bu 
uluslararası, uluslar ötesi kaynaklardan yararlanacaktır? En başta Avrupa Birliği kaynakları 
olmak üzere bir tartışma da çıkmıştı, keşke devam etseydi. Ben burada şunu düşünüyorum, 
kişisel görüşüm tamamen. Uluslar ötesi kaynaklar çok daha yaygın, çok yönlü projeleri hem 
de kompleks biçimlerde desteklemeye ve bu anlamda da proje birlikte işbirliği kültürünü 
geliştermeye yönelik kaynaklar. Açayım, biraz karmaşık söyledim. 

Ben kendim bir nedenle bizim Tikan’ın proje dağıtım sürecini Orta Asya’da incelemiştim 
bir zaman, bundan 7-8-10 sene önce. Şunu gördüm ki, en zor işlerden birisi projelendirmek. 
Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini proje olarak destekliyorsunuz, ama o kadar zor ki 
kime ne destek vereceğiniz, hatta projelendirmek, oradan başlayalım. Onun için karmaşık 
proje daha çok bugün paranın da ötesinde yurtdışından bu küresel kaynaklardan geliyor. 
Oralarda karmaşık problemlerle uğraşmayıp, çok yönlü problemlerle uğraşmayı daha iyi 
öğreniyoruz. O nedenle bunun sadece kaynak olarak görülmemesi gerekir. 

Son konu, burada işbirliği. İşbirliği konusunda da çok güzel deneyimlerden söz ettiniz. 
Kolay kolay kuruluşlar biraraya gelemiyorlar. Sizin deneyiminizle söylediğiniz gibi, oysa en 
büyük kaynaklardan birisi, benzer ve yakın iş yapan kuruluşların faaliyetlerinin birbirlerini 
tamamlaması yönündeki çabalar. Büyük bir kaynak zenginliği burada yatıyor, ama zayıf 
güven, düşük güven toplumu -sizin de bu konuda bir yazınız var- işbirliği olanaklarının 
zayıflığı nedeniyle bu büyük kaynaktan yararlanamıyoruz. Mesela sizin deneyleriniz 
oluyor, dört kuruluş birlikte bir faaliyet yapıyorsunuz, hepsi gücü birleşince ortaya daha 
büyük bir sinerji çıkıyor. 

Bu bir öneri. Özellikle Orhan Silier’e bakarak konuşuyorum. Burada birincisi ben 
böyle bir ortamda kamuya çok güvenmem açıkçası. Fakat kamu aracılığıyla yapılacak 
çok önemli bir iş, nasıl hemen hemen her üniversitemizin kamu yönetimi bölümü var, 
nasıl hemen hemen her üniversitemizin işletme bölümleri var, hatta fakülteler var, en 
azından bunların birinin içinde her düzeyde sivil toplum kuruluşlarını inceleyen derslerin 
konulması ve daha da önemlisi bu dersleri verecek olan elemanların yurtdışına doktora 
yaptırmak suretiyle yetiştirilmesi. Bunun hemen hemen her üniversitede bir zorunluluk 
haline gelmesi yoksa o merkezleri kuracak eleman dahi bulmak çok zor. Ben Amerikan 
üniversitelerinde görüyorum, hepsinde bu kamu yönetimi kadar değil, ama onun kadar 
ona yaklaşan önemli bir alan haline geliyor. Bütünüyle bu sivil toplum örgütlerinin kaynak 
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bulmaktan, üye kalitesini artırmaktan, amaçlarını yerine getirmedeki etkinliklerinden 
nesi varsa hepsinin en önemli boyutu bir rasyonelleşme. Bu rasyonelleşmenin en önemli 
altyapısı da üniversitelerde bu tür bir eğitim sisteminin geliştirilmesi, hızlandırılması, 
etkinliğinin artırılması. 

OTURUM BAŞKANI- Bu konuyu toparladık, dördüncü konumuza gelelim. Dördüncü 
konu, böyle bir sivil toplum hareketinin gelişmesi, örgütlerinin oluşması için nasıl bir 
vatandaş profili, ki bu aktif birey denilen, aktif vatandaş denilen, pasif vatandaştan aktif 
vatandaşa geçmek belki STÖ’leri bu geçişi kolaylaştıran oluşumlar olarak düşünmek, bu 
bilinçlenmeyi yaratmakta onlardan da yararlanmak önemli. Çünkü bizim gibi toplumlarda 
temsili demokrasiyle siyasal gücün dağıldığı, öte yandan da siyasal sadakatlerin 
kayırmacılıkla kurulduğu bir ortamda yurttaş aslında o kanalları kullanarak gereksinmelerini 
bir şekilde karşılıyor. Bir demokratik bilinçlenmeyle aktif yurttaş haline gelerek belirli 
konuları savunmak, onun mücadelesini yapmak yahut kendisi bir aktör olarak bir STÖ 
içinde faaliyet gösterip yeni kamu mal ve hizmetleri üretmek gibi bir şey bilinci çok yaygın 
değil. Belki bir konu olarak bir tur onu konuşalım. Türkiye’de bugünkü vatandaş profili 
bir sivil toplum hareketinin gelişmesi için ne noktada, ne kadar elverişli, hangi alanlarda 
bu daha başarılı olabilir gibi burada bulunan arkadaşların deneylerinden de yararlanarak 
bugünkü vatandaşlık profilini, bunun içinde STÖ’lerin doğması ne kadar mümkün ve 
varolan eğer bir öteki pasif yurttaşlıksa, oradan uzaklaşıp aktif yurttaşlığa doğru geçiş için 
neler yapılmalıdır gibi bir alan var. O alanı tartışmaya açalım. Buyur Hocam. 

Konuşmalara ışık tutsun diye iki deneyimimden söz etmek isteyeceğim. Biz TESAV 
Vakfı olarak da, Sosyal Demokrasi Derneği olarak da bu aktif yurttaş kavramını Hocamın 
bize anlattığı tarihten itibaren çok özenle savunan iki kuruluşuz. Bulunduğum sitenin 
yönetiminde -bu kuruluşların başında olan birini anlatıyorum size- birkaç yıl bulundum. 
Kalabalık bir site. Yıllık toplantıların çoğunluk ölçütü site sakinlerinin ¼’ü, yarıdan bir 
fazlası değil. İkinci toplantıda gelenlerle yapılmıyor, mutlaka ¼’ü bulacaksınız. Birinci 
toplantıda bulamıyorsunuz, ikinci toplantıda bulamıyorsunuz, insanlar evlerinden çıkıp 
sitenin lokalini bu ¼ çoğunluğu sağlamak için gelmiyorlar.  Sonunda hükümet komserinin 
de gayri resmi rızasıyla bulabildiğimiz yöntem şu oldu, toplantıyı yapamıyoruz: Yoklama 
kağıdını evlere göndererek imzaları tamamlayıp öyle yaptık. Tamam mı efendim. Ben o 
zaman bu yönetimin başındaydım. Bundan sonrası Aziz Nesin’liktir. Ben ayrıldığımdan 
beri yoklama kağıdı benim evime de geliyor. Ben gitmiyorum, evime geliyor. 

İkinci yaşadığım deney şu: Bizim sitede yine karşımızda bir büyük iş merkezi açıldı. 
Hayatımız alt üst oldu, trafik karma karışık oldu, girenler çıkanlar, hiçbir düzeni yok. 
Birkaç yıl hep beraber sızlandık, Allah kahretsin nereden çıktı bu, bir gün şurası düzelse, şu 
kapı kapansa bilmem ne olsa filan. Ben de   böyle toplantılarda hep katılımı anlatıyorum, 
aktif yurttaşı anlatıyorum. Bir gün aklıma geldi ki galiba bizim haklarımız var, bunları niye 
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kullanmıyoruz, sadece sızlanıyoruz. Belediyeye telefon ettim, haklarımızı öğrendim. Bir 
dilekçe hazırladım, dilekçeye komşuların imzalarını aldım, dilekçeyi belediyeye gönderdim. 
Ertesi gün bu işyerinin sahibi beni alelacele buldu, “ne emriniz varsa yerine getirelim” dedi. 
Çünkü zaten ruhsatsızmış oradaki bir sürü işlem. Belediye “cezaları keseceğim” deyince 
hemen düzeltmek üzere faaliyete geçti. 

Asıl beni etkileyen şey şu oldu: Öğleyin benimle konuştu, bir yandan da adamlarını 
çalıştırmaya başlamıştı ortalığı düzeltmek için, trafiği düzenlemek için filan. Akşam eve 
geldiğimde komşularımdan biri geldi. Okumuş yazımış eğitimli birisi, bir hanımefendi 
dedi ki “size teşekkür ederim.” İşler düzeliyor. “Niye borçluyum biliyor musunuz? Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde imzamım bu kadar değerli olduğunu hiç bilmedim, ilk defa 
bugün görüyorum ki benim imzamla bir şeyler yapılıyor” dedim. Toplumun hali bu. Kolay 
değil tabii, genlerimize işlememiş katılımcılık. Padişahlık düzeninden gelmiş, tek parti 
dönemi devam etmiş, halen partide katılım yok, ailede katılım yok, işyerinde katılım yok, 
hepsinde katılım düşük. Katılım sadece sivil toplum örgütlerinin sorunu değil. Tabii bu 
sabır istiyor, çaba istiyor, ama benim burada vurgulamak istediğim şey, bütün sivil toplum 
kuruluşlarının aktif yurttaşlık kavramını öne çıkarması, bu konuda eğitim açısından 
çaba göstermeleri, kendi uğraş alanları dışında çaba göstermeleri ve bunu özendirmeleri 
gerekiyor, bu kavramı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunu bilhassa belirtmek istiyorum. 
Teşekkür ederim.

Av. FEVZİ ÇAĞANLI- Aktif insanı etken, üretken, işlevsel kılmak da eğitimden 
geçiyor. Ancak 12 Eylülden başlayarak görüyoruz ki siyasal sistem aktif insanı yaratma 
yönünde engeller oluşturuyor. Bunda daha çok cemaat arayışının da rolü olduğu 
gözleniyor. Bu kapsamda 8 yıla çıkarılan eğitim öğretim sisteminin daha aza indirilmesi 
yönündeki girişimlerin de yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Çünkü düzen nakledilenle 
akledilen arasındaki çelişkiyi henüz aşamadı. Toplumumuzu oluşturan insanları düşünen, 
düşündüğünü uygulayan insanlar haline getirmedikçe cemaat toplumu olma rolünden 
kurtulacağımızı da düşünemiyoruz. O yönden daha çok çağdaş eğitim, daha çok belki de 
11 yıllık zorunlu eğitim süzgecinden halkımızı geçirmemiz gerekiyor. Tabii 12 Eylülden 
başlayarak da halkın siyasetten de soyutlandığını, gençliğin siyasetten soyutlandığını 
görüyoruz. 

Siyasal katılma olmadıkça halkın devlet düzenine katılımı da zayıflıyor. Bu açıdan 
baktığımızda, mevcut süreçte iktidarın gücünü yoksuldan ve çok zenginden aldığını 
görüyoruz. Yoksulun eğitime ihtiyacı yok, güdülebiliyor, hele Doğu Anadolu’daki yoksulun 
tamamının çocuk başına belli bir aylığa bağlanmış olduğu bu süreçte rahatı bozulmayan 
insanın devlet yönetimine, sivil toplum örgütlerine katılma gereksinimini duymaması 
çok haklıdır. Bu yönden etkin, üretken, işlevsel bir toplum yaratma yönünden eğitim ve 
öğretime ve eğitici ve öğreticilere çok söz düşüyor, çok iş düşüyor. Teşekkür ederim. 
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Prof. Dr. SENCER AYATA- İlginç bir durumla karşı karşıyayız burada. Benim 
algılayabildiğim kadarıyla -özellikle siyasal katılma üzerinde 20 senedir filan çalışmaktayım- 
bireyi yönlendiren Türkiye’deki temel dürtüler fevkalade esasında rasyonel dürtüler. 
İrasyonel davranan, akıl dışı davranan bir bireyle karşı karşıya olduğumuz kanısında 
değilim. Belki biraz fazla rasyonel, yani bir algılaması içermeyen bir bireycilikle hareket 
eden, kamuyu herkesin olan, dolayısıyla hiç kimsenin olmayan, dolayısıyla herhangi bir 
şekilde büyük bir olasılıkla herhangi bir yaptırım uygulama yeteneği bulmayan, olmayan bir 
olgu olarak algılayan, dolayısıyla kendisi ve kendisine bağımlı olanların çıkarını maksimize 
edecek şekilde davranmasını engelleyen herhangi bir moral sınırı görmeyen bir vatandaş 
tipiyle hareket etmekteyiz. Bu esasında Türkiye’ye özgü bir durum değil. 

Bu konuda sizler daha iyi hatırlayacaksınız, yanılmıyorsam Edward Danfield’ın  
“Amoral Familisy” isimli bir antropolojik çalışması vardır; daha çok İtalya’nın güneyi 
üzerinde yapılan araştırmalardan türetilmiştir, Harvard’da bir antrapologdur. Orada ileri 
sürülen modele benzer bir modeli biz Türkiye’nin büyük çoğunluğunda görebilmek 
durumundayız. Burada kendi çıkarını maksimize eden, bu çıkarda kamu algısı görmeyen, 
dolayısıyla ahlaki davranma ihtiyacı duymayan başkasının çıkarına veya varlığına atıfla 
kendi davranışını düzenlemeyi düşünmeyen ve dolayısıyla bencil davranmayı bir doğal 
yaşantı biçimi olarak gören bir kitleyle karşı karşıyayız. Bunun birinci sonucu örneğin,  
bu gönüllü kuruluşlarda gönüllülük esasına çalışma eğilimi duymama gibi bir sonuç çıkar 
ortaya. Bunlara üye olursunuz para vermezsiniz, bir şey de yapmazsınız, ama onların 
yaptıklarından yararlanırsınız; Türkçe’de buna bedavacılık deniyor, İngilizce’de free reader 
deniliyor. 

Rasyonel davranan insanların esas itibariyle böyle davranması çok doğaldır deniliyor. 
Bunun üzerine rahmetli oldu, Menson Olsen isimli iktisatçı vardır, onun 3-5 tane kitabı 
vardır, “Logic of Collectraction” diye. Onun için hatırlarsanız oradaki temel önermeyi, 
insanların bir örgüte üye olduklarında “para ödemelerini düşünmeyin, eğer buna bir yaptırım 
getirmezseniz” diyor. Sonuç itibariyle hiçbir şey yapmadan orada üretilen kamu malı neyse 
ondan pay almak varken insanlar niye birşey ödesinler? Bizim birey türümüz bu niteliğe 
çok yatkın olduğu için burada bir kolektif aksiyon üretmek Türkiye’de fevkalade zor oluyor. 
Bu yavaş yavaş bazı değişiklikler gösterdi, ama bakın bir istatistik söyleyeyim. Türkiye 
değerler araştırmasını Üstün ve Yılmaz’la beraber 1990’da yaptığımızda, benim zorumla 
onun orijinal formatında yoktu. Michigan Üniversitesinde geliştirilmiş olan formatında 
Türkiye’de gönüllü kuruluş üyeliği diye bir soru sordum ve bunu da tanımladık uzun uzun; 
spor kulübü, herhangi bir şekilde kurulmuş olan cami yaptırma derneği, güzelleştirme 
derneği bir sürü örneğini sayarak, bunların herhangi birisine üye misiniz veya bunun gibi 
bir derneğe üye misiniz diye. 

Erol Bey hatırlayacaktır yüzde 6 küsur bulduk, sonra millet ayaklandı “Türkiye’de bu 
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olamaz” diye. TESAV veya başka bir vakıf, galiba TÜSES yaptı. Onlar 10 buldu. Sonra 
biz bu araştırmayı periyodik olarak tekrarladığımız araştırmalar içine soruyu koyduk. 
2007 seçimlerinden önce yapmış olduğumuz saha araştırmalarında bu oran yüzde 7. 17 
senedir afedersiniz merkep kuyruğu gibi hiçbir şey değişmiyor. Burada 80 bin örgüt var 
dediniz. Bunların 50 bini, 60 bini son derece aktiftir. Buradaki çalışan insan sayısı 3 milyon 
civarındadır ve bu değişmemektedir. Dolayısıyla bir kişi 20 tane derneğe üyedir, ama 
toplumun yüzde 90’ı hiçbir şeye üye değildir. Tamamen organizasyon dışında yaşayan, 
bireysel olarak yaşayan ve bireysel olarak sorunlarını bir varoluş stratejisine göre çözen 
insanlarla hareket ediyoruz, sizin sitede gördüğünüz. Bizim site de aynı, hiçbir farkı yok 
kimse toplantıya gitmiyor. Dernekler aynı durumda. Türk Siyasi İlimler Derneği var. Ben 
üyesiyim siyaset bilimci olduğum için. Ankara’da toplanamadı, sonunda Bilgi Üniversitesine 
başkan Ergun Özbudun’du, “ben yürütemiyorum artık, alın” dedi. Şimdi İlter Turan başkanı, 
yalvar yakar toplanmaya çalışıyoruz. Aidat kimse ödemiyor. 

Sosyal Bilimler Derneği biraz daha iyi, ama sonuç itibariyle onlardan da 5 defa aidatınızı 
ödeyin diye şey geliyor. Bu Türkiye’nin en eğitim görmüş, en okumuş, en dünya görmüş, 
yurtdışında doktora yapmış heyetinin davranış biçimidir. Pek farklı değil bunların 
hiçbirini görmemiş olanlardan, dolayısıyla içinde bulunduğumuz sosyoekonomik ve 
kültürel ortamın üretmiş olduğu insan tipinin bu olduğunu bir kere bence kabul etmemiz 
gerekiyor. Bu tipin değişmesi, o özelliklerin değişmesiyle bir miktar ilintili olabilir, ama 
burada ben çok büyük bir başarı içerisinde bu tipin değişebileceğini kısa zamanda tahmin 
etmiyorum şahsi kanaatim, çünkü kültür kısa dönemde veridir, yani büyük ölçüde bir 
değişiklik geçirmemiz zordur. Mesela yasalarda yapılacak birtakım kolaylaştırmalar; demin 
örnek verildi, polise itiraz edeceğiz, hemen “memura karşı geldin” diyor, içeri atıyor. Oradan 
adamı çıkarmak için dünya kadar çabaya giriyorsunuz. Bir kere polisi adam etmeniz gerek. 
Bireye ne yapacağımızdan çok, devlet kurumlarının özellikle kolluk kurumlarının adam 
edilmesi lazım ki size gelen haklı, makul eleştirileri copla cevap vermeyeceksiniz. Bunu nasıl 
öğreteceklerse bir şekilde polise öğretmeleri gerekiyor. Tabii onun da biraz eğitime tabi 
tutulması öncelikle gerekiyor. Kolluk kuvvetlerinde çok ciddi problem var Türkiye’de. 

Dövülme dediler. Bir tane karaderili adamı öldürdüler. Ben ilgiyle izliyorum, hâlâ 
bu konuda hiçbir şey yok. Festus Okey; üstünü örtüyorlar bilmem ne yapıyorlar. Aynı 
tarihlerde Avrupa’da birkaç ülkede aynı şey oldu. Bir tane Menenzes olayıydı, biraz daha 
önce olmuştu İngiltere’de. Oradaki Londro polis müdürü direndi, ayrılmadı, ama onun 
dışında polisten birçok kişinin kellesi gitti. Belçika’da oldu, İçişleri Bakanı istifa etti. 
Bizde oradaki komser bile yerinden ayrılmıyor. Olacak iş değil. Bunu nasıl halledeceğiz 
bilmiyorum, ama bu yine vatandaşla ilgili değil, devletin kolluk kuvvetiyle ilgili, hukuk 
sistemiyle ilgili, savcıların görevlerini nasıl ifa ettikleriyle ilgili, yargının reformuyla ilgili. 
Muhtemelen arkadaşlar burada konuşuyorlar bu konuları yargı reformuyla, ama bunları 
yaptığınız zaman hiç olmazsa insanların katılmanın bedelini düşürdüğünüz zaman, 
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algılanan bedeli düşürdüğünüz zaman daha fazlalaşacağını tahmin ediyorum. İyi örnekler 
arttıkça bu tür katılmanın da artabileceğini düşünmekteyim, ama iyi örnek sayısı maalesef 
çok az. Siz başarılı olmuşsunuz. 

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesinde başka bir olaya tanık oldum 10 yıl önce, 97’de. 
Bir öğretmen şikâyette bulunuyor aynı sebeple, belediye gelip bunun balkonunu yıkıyor 
“balkonun fazla çıkmış bilmem ne” diye ve şikâyeti hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Orada 
birtakım siyasi ilişkiler filan var. Ersin’in de örnekleri var. Şikâyet ediyorsunuz, sen mi 
şikâyet ettin, senin evin de zaten ruhsatsız, onu yıkmaya geliyorlar. Bu reaksiyonlar maalesef 
memlekette var. Dolayısıyla kötü örnekleri azaltıp iyi örnekleri artırmanın yolunu bulmamız 
gerekiyor. Bu da devleti bir miktar burada düşünmekten kaynaklanıyor zannederim. 

ERGİN CİNMEN- Türkiye’deki bir tipten bahsediyoruz. Böyle bir tip var mı Türkiye’de? 
Şunu demek istiyorum: Ben Cihangir’de oturuyorum. Trafik açıkken Gaziosmanpaşa’ya 
10 dakikada giderim. Gaziosmanpaşa dediğiniz göç alan bir yerdir, yani orada Sivas’tan 
da, İdil’den de insanlar geliyor. 10 dakikalık aradayız. Bu anketi siz Cihangir’de yaptığınız 
zaman anormal bir şey alırsınız, bana göre olumlu bir sonuç alırsınız, Gaziosmanpaşa’da 
yaptığınız zaman çok değişik bir sonuç alırsınız. Bu memlekette bir tipten ben şahsen 
bahsedemiyorum yok böyle bir şey. Çok değişken bu, yani bırakalım iller arasındaki 
değişkenliği, İstanbul’u hep örnek veriyorum. Mesela Kuzguncuk’la Cihangir çok özel 
bir yer. Orası kendi içine kapanmıştır, öyle yaşarlar. Bir otururuz masaya bu seçimleri kim 
kazanacak diye, bir bakıyorsunuz ÖDP orada birinci parti, sanki iktidara gelecekmiş gibi 
Cihangir’de. Böylesi bir şey bu. Tamamen kendisini kapatmış, dolayısıyla bir tipten bir 
türlü bahsedemiyorum. Bu konuda biz birşey diyebilir misiniz diye Hocam onu sorayım 
size dedim. 

Türkiye çok mu kendine benzer bir durumda? Bu tiplerin bu kadar ayrıştığı, bu kadar fazla 
kültürün içinde bulunduğu başka ülkeler olabilir mi? Diyelim Belçika’yla Türkiye arasında 
nasıl bir şey bulunabilir? Bir de İtalya’daki araştırma kendi çıkarını maksimize eden, mesela 
bunların başka kolerasyonları var mı, bunların ekonomik durumları nedir, hepsine aynı 
mıdır? Kendi çıkarını maksimize eden insan dediğiniz zaman toplumda kendisini biraz da 
yanlız hisseden, kaybedeceği çok fazla şey olan, onun için onlara yapışan, dolayısıyla gözü 
hiç sivil toplum örgütü görmeyen, bununla uğraşacak zamanı olmayan, çünkü hayatta zor 
durum tip bu. Bu tipten fazla birşey beklemek mümkün değil. 

Bir de şunu şuna bağlamak istiyorum, aktif insanı. Fevzi Çamlı Bey konuşurken aktif 
yurttaş tam eğitim diye yazıyordum, eğitim dediniz. Eğitim bu işin başı. Bildiğim kadarıyla 
bu 8 yıllık eğitimden önce bu toplumun ortalama eğitimi 3.4 yıldı, yani 4. sınıftan terk 
bir toplumdu. 4. sınıftan terk bir toplum bütün itibariyle neye vücut verebilir. Şimdi 6 mı 
oldu? Kendi başına gidip pantalon alamaz, ayakkabı alamaz; böyle bir çocuk. Böylesi bir 
organizmanın iyi bir yönetime de vücut vermesi mümkün değil, olmaz böyle birşey. Peki,  
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eğitim derken 6 yıl oldu 8 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle. 8 yıllık zorunlu eğitim, eğitim 
istemi nedeniyle mi ortaya konuldu? Değil, Refah Partisinin arka bahçesini kapatalım diye. 
Eğitime eğitim gözüyle bakarsanız o eğitimdir. Eğitime bir siyasi yapının önünü tıkamak 
için eğitim verirseniz o eğitim değildir, öyle veriyorsunuzdur. Orhan Bey çok iyi hatırlar, 
sizin bir çalışmanız vardı, bizim tarih kitaplarında, ders kitaplarındaki abuk sabuklukları. 
6 yıla bile çıkarken bu tip bir eğitim var. Bunlarla nereye kadar gidebiliriz, aktif yurttaş 
nasıl olabilir? Bunu bir tarafa koyayım, bu konuda görüşlerinizi eğer uygun görürseniz 
hepinizden bekliyorum, merak da ediyorum. 

Gene kendi deneyimime geleyim, bir dakika karanlık hikayesi. İki tane fakülte bitirdim 
1.5 ay içerisinde, çok içindeydim. Bu toplumu orada tanıdım aslında, o hareketlilik içinde 
tanıdım. Orada her ışığını yakıp söndüren işin öznesi olarak kendisini gördü. Hoş tarafı 
buydu bu işin, “bunu ben yapıyorum” dedi. Bir de anonim başladı, kimin yaptığı ortaya 
çıkmadı filan bir süre, herkes bu eylemi çok sahiplendi. Sitelerde inanılmaz arkadaşlıklar 
kuruldu, inanılmaz dostluklar kuruldu. Alt kattaki ışığını yakıp söndüren insan sitenin öbür 
ucundaki “bak, aynı şeyi düşünüyormuşuz bununla” demeye başladılar. Aktif toplum aktif 
yurttaş tipi biraz zor, ama böylesi faaliyetler içerisinde olabiliyor da bu. Genelleştirmek 
mümkünd eğil, ama değişik eylem biçimlikleri içerisinde ona girebilir ve o eylemlilik 
içerisinde eğitim de görebilir. Nasıl ki ben gerçekten iki fakülte bitirdiysem, o insanlar 
da bitirdi, onlarla beraber bitirdik. Belli bir hareketliliğin içinde ben eğitim aldım, -onu 
hissettim- başkanınından eğitim aldım. Hiç ummadığınız yerlerden sesler de çıkabilir. 

Bu Anayasa tartışmalarından çok önce, 2 yıl önce filan gene bu yurttaş girişiminin 
içinde otururken birisinin aklına bir çılgınlık geldi, dedi ki “bu Anayasa meselesini toplumda 
nasıl yaygınlaştırırız?” Daha bu Anayasa tartışmaları yok ortada. Hiç unutmuyorum, fikir 
de Murat Belge’nindi. Çok heyecan duydu, fakat çok romantik bir olay olarak da baktım 
buna. Bunun üzerine herkes cebinden paralarla bilmem neler, uçak biletleriyle Trabzon’a 
Anayasayla ilgili panele, söyleşiye de gitti. Daha sonra bir irtibat numarası verildi. Bir çok 
yerden bakkallar, kasaplar aramaya başladı, “nedir bu, ayaklarımıza kadar geliyorsunuz, bu 
bizim için iyi bir şey mi olacaktır?” diye. Böylesi şeylerle karşılaştırdık, açıkça söyleyeyim 
amiyane tabiriyle pilimiz yetmedi, çünkü herkesin ayrı bir işi var, herkesin bir ekonomik 
durumu var, daha fazla işe koşturamadık. Olanaklarımız olsaydı nereye kadar götürebilirdik 
bu işi? Onu da bilemiyorum, ama olduğundan çok daha fazla olumlu bir şeyle karşılaştığımı 
söyleyebilirim. Böylesi parçalı bir düşünceye sahibim bu konuda, yani olumlu yanlarını 
görüyorum, olumsuz yanlarını çok fazla görüyorum. Ne diyeceğimi bilemeyecek bir halde 
konuşmayı yaptım. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Orhan’da söz, sonra Sencer’de, sonra sende. 

ORHAN SİLİER- Ben daha önce yaptığım gibi yalnızca işin bir yönüne değinmekle 
sınırlayacağım. O yönü de, acaba katılım bakımından katılımı özleyenler yeterince yaratıcı 



332

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ve yeterince dünya deneyiminden faydalanıcı oluyorlar mı sorusunu ortaya atmak. Nasıl 
mahalle arasında öğrenilen futbol yıldız futbolcu olmaya yetmez, antrenmanlar, teknik 
çalışmalar, kamplar, taktikler gerekirse, sanıyorum sivil toplum kuruluşu yönetiminin de 
esas olarak lisede öğrenci derneğinden veya çevredeki insan ilişkilerinden öğrenilip başarıyla 
uygulanan bir alan olduğunu düşünmek, hele hele sivil toplum kuruluşlarının profesyonel 
yöneticilerinin bu tür eksiklerle yönetimde olmaları sanıyorum katılımı etkileyen 
faktörlerden en azından biri. Bu alanda çuvaldızı hep o katılmayanlara yöneltiyoruz, ama 
aslında dünyada sivil toplum hareketinin güçlü olduğu yerlerde de aynı sıkıntılar önemli 
oranda var ve bunlarla baş etmenin yolları bulunduğu için de hareket güçlü kalabiliyor diğer 
faktörlerin yanısıra. Örneğin,  sizin için şaşırtıcı mıdır bilmiyorum, benim için şaşırtıcıydı. 
Amnesty International’ın, üyelerinden her yıl yüzde 60’ını kaybedip, onların yerine yeni 
yüzde 60’lar bulup, hatta üye sayısını artırdığını öğrenmiştim. 

Sivil toplum hareketi büyük sürekliliklerin, kişisel sürekliliklerin kolay katılımların olduğu 
bir hareket, en demokratik ülkelerde bile değil ve bu mekanizmalara, yani yüzde 10’luk 
bir iskeleti yaratmak, bunun çevresinde yüzde 20’lik görece istikrarlı bir alanı yaratmak, 
ama geri kalan için de boyna ve ustaca uğraşmak gerekliliği sivil toplum hareketimizin 
gündemine yeterince girmiş değil. Demin bunun bir başka alanla, sivil toplum destek 
merkezlerinin rolü alanıyla ilişkisini kısaca söylemeye çalışmıştım.

Yaşadığım basit bir olumlu deneyimi kötümserlik ufkunu yıkmak için söyleyip 
bitireceğim. Gelecek üzerine insanlara hareket kazandırabilirseniz bu iyimserliği ve katılımı 
getirebiliyor. Biz geçmiş üzerine çok fazla konuşuyoruz ve özellikle 1990 sonrasında gelecek 
üzerine düşünmeyi çok azalttık. Bunun basit bir denemesi şöyle oldu: Antalya Kent Müzesi 
çalışmaları kapsamında Antalyalılarla müzenin kurulacağı Karaalioğlu Parkının bahçe 
çitlerine kurulan özel ve gelişkin bir sergi sistemiyle bir ortak sergi yaptık. Onlara dedik 
ki “Antalya’nın geleceği üzerine korkularınız ve umutlarınız nelerdir? Bunları ister resim, ister 
karikatür, ister fotoğraf, ister yazıyla 70’e 100’lük kartonların üzerine yazarsanız biz bunları 
doğaya ve dış etkilere karşı laminatlayıp özel iyi bir sergi sisteminde asacağız.” Bekliyorduk ki 50, 
100, 150 kişi buna katılsın, katılan kişi sayısı o kadar arttı ki 500’ü buldu. Sergiyi düzenleme 
alanımız kelimenin hiçbir anlamında yetmez oldu. Bunu şunun için vurguluyorum ve 
son derece usta resimler, son derece iyi espriler vesaire: Buradaki küçük başarıyı değil, 
katılımın toplumun bütün bu kültürü, gelenekleri, zorlukları, baskılar içinde hâlâ mümkün 
olan bir operasyonel arasını iyi tanımlamak, bu ara için insanları güvenilir bir biçimde 
harekete geçirmek ve onlardaki gizli gücü ortaya koymak, umutları, korkuları, endişeleri 
ortaya koymak için fırsat yaratmak da sivil toplum hareketinin yorgun, bezgin, tembel, yeni 
yöntem geliştirmeyen çalışmalarından farklı yollar araması gerektiğini gösteriyor. Bunlar 
ustaca yapıldığı durumlarda büyük patlamalar olur demiyorum, ama kültürümüz böyledir, 
kolay kolay da bu iş gelişmezin altında bizim yönetim kapasitemizin bürokratik ve hantal 
yapısı böyledir, bu STK’ları da etkiliyorun bulunduğunu da görmekte yarar var. 
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Prof. Dr. SENCER AYATA- Özellikle Müslüman toplumda dini yapı var. Bunların üçü 
orada ve bu üçü çerçevesinde bireylerin sorumlulukları, kimlerle ne ölçüde dayanışmaya 
girecek, kimleri dışlayacak belli. Toplumunuz değişiyor; aşağı yukarı 60 sene içerisinde 
yüzde 80’i köy toplumu olan bir toplum, yüzde 80’i kent toplumu olan bir toplum haline 
geliyor. Biz o zemin üstünde konuşuyoruz. O zemin üstünde baktığımız zaman da hâlâ 
bir büyük alan var ki -ben sizin o farklılaştırma sorunuza biraz yaklaşmaya çalışacağım- 
elitleriyle -onlar kendi seçkinlerini de çıkardılar bu konuda- ve onları takip edenlerle 
aslında biraz köy -hemşehrilik-, biraz da din milleti birarada güzel yoğurup o temeller 
üzerinde hiyerarşik, mobilizasyona giden, hatta bugün siyasi iktidarı ele geçirip kaynakları 
da ona göre kullanacak düzeye ulaşan birliktelikleri kurdular. Biz bu birliktelikleri sabah 
da biraz konuştuk, şimdi de konuştuk. Bunların belli niteliği var, giderek de siyasallaştılar, 
ama biz diyoruz ki özgür bireylerden, gönüllü katılımdan, siyaset dışı devleti ele geçirme 
amacından vazgeçeceksek, bizim istediğimiz sivil toplum bu değil. Onun için vakıflar, 
cemaatler vesaireler bu alanı kapatıyoruz. 

O alanı kapattığımız zaman konuştuğumuz ikinci alanda şöyle bir yapı var: Ben bunun 
üzerinde hasbelkader bir süredir çalışan bir insanım, bazı yayanlarım falan da oldu. Eğitim 
düzeyi daha yüksek, yüksek okul, üniversite bitirmiş olan, daha profesyonel orta sınıf 
mesleklerde çalışan bir kesim var, girişimci, kamu veyahut da özel şirketlerde. Bunlardaki 
yaygın sosyolojik eğilim şu: Daha çok kendi içine kapanma, aslında bu dediğimiz açıdan 
temel bir konuda da önemli mesafe kaydetme, yani önce şu akrabalık ve köy toplumuna 
karşı, ben yıllardır onu öyle anlatırım, balkona bayrağı çekip “buraya kayınvalidem bilmem 
ne o bile kolay kolay giremez” demek. Bizim orta sınıflar bu safhada, yani daha çok kendi 
çocuğu merkezli, evine apartmanına giderek daha fazla kapanıyor, ondan sonra “aman 
benim üzerimde kimse dırdır etmesin, ben köy toplumunun, akrabalığın vesairenin dırdırını 
istemiyorum, evimde kendim yalnız kalmak istiyorum” Bir çekirdek aile toplumu. Kimi 
zaman Mezunlar Derneğinden, kimi zaman komşusundan, kimi zaman akrabasından da 
dostu ahbabı var. 

Bu yapıdaki bu çekirdek aile paylaşmaya, birlikte hareket etmeye, ortak hareket etmeye 
çok yatkın görünmüyor. Alışveriş merkezleri doluyor taşıyor, çok tüketim eğilimli. 
Kendi varlığını -o da pasif bir şey değil- tüketimle ortaya koyuyor, evinin tasarımıyla üst 
başın tasarımıyla, buna örnek veriyor. Ben alışveriş merkezleri üzerinde çalışıyorum bir 
süredir. Esprili söyleyeceğim, Amerika’daki bir alışveriş merkezi ile Türkiye arasındaki 
en önemli fark nedir diye sorsanız derim ki bu espri ciddiye almayın. Çocuklar bas bas 
bağırmaz Amerika’da. Bizim Türkiye’de lokantada, alışveriş merkezinde, kafede, çocuklar 
ortalığı yıkar, ama bizler hep ne deriz? Özgür yetişiyorlar, baskıcı çocuk mu olsun, ama 
Amerikalının çocuğu niye alamaz, niye Hollandalının çocuğu alamaz? Bizim çocuk ağlar, 
çünkü çocukçu aile. Bütün varını yoğunu çocuğun üzerine bindirip, çocuğa hayır demeden, 
çocuğun her dediğini yapmayı özgürlük yasan, onun için de çocuğunu başkalarını rahatsız 
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edecek düzeyde lokantada bas bas bağırtan bir toplum. 

Bakın, uçağa biniyorsunuz, dış seferde bir tek çocuk ağlıyor. Gidiyorum bakıyorum 
Türk çocuğu ağlıyor. Niye bu Hollandalının çocuğu ağlamıyor? Bu çok önemli bir konu. 
Buradan varmak istediğim nokta şu: Bu nispeten daha çekirdek aile düzeyinde esas olarak 
tüketimiyle, çocuğuyla, ama muhtariyetini, özerkliğini de ilan etmiş olarak yaşayan kesim 
aslında yavaş yavaş sizin dediğiniz gibi kurallı bir yaşama daha çok da önem veren bir 
kesim. Aktif yurttaşları bu havuzda arıyoruz. Aslında büyükçe bir havuz var Türkiye’de. 
Milyonlarca insandan oluşmaya başladı, ama henüz bu havuz çok hazır değil, zannedersem 
İlhan Hoca çok güzel söyledi, “aslında farkında olmadan biz bir öznede arıyoruz sivil 
toplumda” dediniz değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Aslında havuz bu havuz. 

Orada iki şeyin üzerinde durmak istiyorum. Burada da birkaç tane problem var. Bu 
alanın içinde de var. Depolitizasyon bir anlamda sessiz ve aşırı depolitizasyon. Her 
konuyu siyasal olarak algılamak, her meselede siyasal tavır koymak, her meselede siyasi 
olarak devamlı bir küme olarak birlikte hareket edip, mesela sinyal alan yazarlar var. Bu 
yazar Cumhuriyet gazetesinde de olabilir, bu yazar radikalde de olabilir. Bence hiç önemli 
değil, aynı mekanizma söz konusu. O sinyal olan yazara bakacaksınız, hangi konuda ne 
düşüneceğinize karar vereceksiniz, ona göre de vaziyet koyacaksınız. Ama ortak özellik 
hep nedir? Ortak özellik, devamlı olarak öbür kümelere karşı çıkmak, öbür gruplara karşı 
çıkmak. 

Benim kanım Türkiye’deki bu aktif insanın zayıf olmasının çok önemli meselelerinden 
birisi, bu tür oluşan değer kümelerinin tam bir ad bulamıyorum, çünkü bunlar tam 
cemaat değil. Aslında bunlara Richard Sany -Distracted Community- yıkıcı cemaatler, şu 
anlamda: Bir şekilde paylaşıyor, birbiriyle konuşmasa bile hasmının ne olduğunu biliyor, 
otomatik ona göre vaziyet alıyor. Bütün mesele hasmı yıkmak. Dikkat edin, aktif yurttaş 
olmaktan kaçınan insan tipimiz, en çok bu tip. Depolitizasyona katılıyorum, ama sorun 
o kadar da depolitizasyon değil, aşırı politize aslında. Devamlı politikayla yaşıyor, fakat 
bütün meselesi bir olayda omuz verip sorun çözmek değil, Türkiye’deki temel bir eksiklik 
çok küçümsüyoruz, ama biraz Anglo Sakson sorun çözme kültürü, bu çok eksik. Kanımca 
bu Fransız daha bizim entel yaşantımızın oluşmasında da herhalde büyük önemi var. Daha 
Fransız vaziyet koyan, belli siyasal olaylar konusunda “hadi nasıl tepki vereceksin” diyen, 
devamlı eleştiren, ama geldiğimz noktaya da eleştirisini neredeyse 10 kişi bir araya geldiği 
zaman bir ayin haline getiren, “kötü kötü hayır daha kötü. Aslında şu tarafını görmüyorsun, 
daha da kötü” diye o ayinin sonucunda da arınmış gibi ondan çıkan ve sonuçta da burada 
moral kalmamış, bir şey yapma isteği kalmamış, edilgen, bezgin bir yurttaş. Bunu aşmak 
çok önemli yoksa aslında belki de önemli bir şey var, ama bu negatif kültür motivasyonu 
sıfırlıyor. 

Eğer bir insan bir iş yapacaksa onun için bir motivasyon olması lazım. Motivasyon 
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olması için de birtakım şeylere iyi diye bakması lazım. İyi olduğuna inanmazsanız bir 
işi yapmazsınız. Bizim siyasi kültürümüz bu büyük havuz içindeki siyasi kültürümüzün 
önemi herkes için konuşmuyorum, katılıyorum bunun dışında önemli istisnalar oluşuyor, 
ama maalesef yaygın olanı bu tüketimcilikle ailenin kabuğuna çekilmeyle, daha çok kendi 
çocuğunu üzerinden geleceğini düşünmekle bu tür siyasal vaziyetleri birleştiren bir siyasi 
kültür. Orhan Silier sonunda çok güzel söyledi, ben ona katılıyorum; usta yöneticiler de 
çok iyi neticeler alabilirler, iyi tanımak lazım, iyi incelemek lazım bu siyasi kültürü harekete 
geçirmek için ne yapabiliriz diye. 

OTURUM BAŞKANI-     Teşekkür ederiz. Mithat Bey. 

Prof. Dr. MİTHAT SANCAR- Sabahki konuşmaları kaçırdığım için tabii nereden 
başlayacağımı ben de kestiremiyorum. Konuşulması gereken pek çok konu olduğu ortada, 
zaten söyleniyor. Benim kavramlarla da sorunum vardı, ama artık çok geç bunları yeniden 
başa dönüp tartışmanın katılımcılık ve sivil toplum ilişkisi ya da sivil toplum örgütü, 
kuruluşu kavramı, buna biçilen misyonla ilgili sorunum var, katılımda sivil toplum örgütü 
kavramının ya da olgusunun bu kadar çok fazla öne çıkarılmasıyla da biraz sorunum var. 
Sorgulanması gerektiğini düşündüğüm boyutlar var. Son yurttaş bilinci, yurttaş tipi ve 
siyasal kültürle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii pek çok genelleme yapabiliriz, 
çalışmalara da dayandırabiliriz bunları. 

Galiba Ergin’in yaklaşımı bana çok daha makul, ikna edici geliyor. Biraz daha tek 
tek bireylerin tutumlarının nedenlerine, bunu yaratan atmosfere bakmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bunu da konuştuk, ama yıllarca Almanya’da çeşitli konularda çalıştım, 
hukuk devleti, demokrasi kavramının başka hiçbir ülkede olmadığı, başka hiçbir literatürde 
olmadığı kadar karşı karşıya geldiğini, 18-19. Yüzyıl Vaymar literatüründen itibaren hukuk 
devletiyle demokrasi kavramları arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği, nasıl olduğu, 
nelerden etkilendiğine dönük derin bir tartışmanın varlığını gördüğümde şaşırmıştım. 
Bize çok normal gelen bir ilişki, orada çok büyük bir sorun olarak uzun yıllar ve çok ciddi 
bir biçimde tartışılmış. Demokrasi, katılımcılık, hukuk devleti ya da hukukla ilişki arasında 
üzerine yapılan bu tartışmanın son yıllarda Türkiye için önemli boyutları olduğunu daha 
ciddi düşünmeye başladım. Bunu doçentlik çalışmamda da yazmıştım aslında, uzun uzun 
üzerinde durmuştum, nasıl bir çatışma olduğunu ortaya koyuyorlar diye. Sonra pek fazla 
peşine düşmedim. 

Son yıllarda şunu görüyorum: Biraz önce verilen örnekler bana yeniden bu tartışmayı 
hatırlattı. Bazı yazarlar hukuk devleti kavramının, yani hukukun üstünlüğü, hukuka 
bağlılık, devletin hukuka bağlılığının mutlak olması ve denetimin çok sıkı olması olgusunu 
demokrasinin yaşayabilme şartı olarak gösteriyorlar ve hukuk devleti olmadan demokrasinin 
olamayacağını söylüyorlar. Uzun uzun anlatabiliriz, tartışabiliriz, ama geçeceğim. Türkiye’de 
pek çok girişim, pek çok taraftar, katılımcı, destek, sempati bulabiliyor, ama somut çözme 
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kültürü dediğiniz şeyin önünde çok büyük engeller var. Çünkü sizin büyük emeklerle ve 
bedelleri göze alarak başlattığınız çalışmalar ister yerel birimlerde ister mahallede, ister 
ulusal çapta sonuç alamıyor, bu sizin dışınızda başka faktörlerle belirleniyor. Mesela 
Susurluk’la başlayan bir girişimde bu kadar insan mobilize oldu, bu kadar zaman ve yer 
ayrıldı basında, çeşitli ortamlarda, ama bunun bir sonuca dönüşmesi sivil toplumun kendi 
başına yapabileceği bir şey değil. 

Modern toplumun kurduğu bir aygıt var. Bu aygıt deniz gibi yüzer kitleyi bir şekilde 
bir arada tutmayı sağlayacak mekanizmaları da oluşturmak zorunda. Bunlar da hakemlik 
mekanizmalarıdır, müeyyide mekanizmalarıdır, ihlalleri bir şekilde yaptırıma bağlayıp o 
yaptırımı uygulayacak mekanizmalardır, yrgıdır, polistir vesairedir. Eğer siz buradan bir 
sonuç alamıyorsanız, yani siz uğraşıyorsunuz, bilinci uyandırıyorsunuz, bütün verileri 
ortaya döküyorsunuz. Bana göre çok başarılı bir dönem yaşadı Türkiye bu anlamda, bu 
açıdan, çünkü hiçbir başka ülkede olmayacak delil toplandı. Tamam devlet içinden bazı 
gruplar, güçler de sızdırdılar, ama bugün hiçkimsenin Susurluk’ta ne olup bittiği konusunda 
galiba bir tereddüdü yok. Yeterince delil var, meclis raporu var, denetleme kurulu var, basın 
var ve ciddi bir destek. Onlarca cinayet, yüzlerce kaçakçılık olayı. 

Sonuç ne? Sonuç yok. Sonra bu sonucu sivil toplum kendisi yapmaya kalkarsa tabii bir 
adım ötesi linç toplumu olmamızdır. Bu modern toplum için çok yıkıcıdır, çok tehlikelidir, 
yani iyi amaçlar için de çok tehlikelidir, çok yıkıcıdır. Buradan sonuç alamadınız. Siz 
bir sorunu çözmek için uğraşıyorsunuz, bir süre sonra bunun başka yollarla, hukuk dışı 
yollarla, informel yollarla, klientalist ilişkilerle, kayırmacı mekanizmalarla halledildiğini 
görüyorsunuz. Peki,  nereye kadar bir daha uğraşırsınız? Üstelik karşınıza bir de açık ya da 
örtülü bedel çıkıyor bir süre sonra. Öğrencisiniz, öğrenci derneği kuruyorsunuz, öğrenci 
sorunlarıyla ilgileniyorsunuz. Mesela 90’ların ikinci yarısında ciddi bir öğrenci hareketi de 
ortaya çıktı. Hainlik ve benzeri suçlamaları bir kenara bırakıyorum şimdilik. Ne oldu bu 
çocuklar? Kendilerince kendi yaşam alanlarını düzenleme sürecine katılmayı istediler. Sivil 
toplum örgütü dediğimiz kavramın özünü bu oluşturuyor; özgür yaşam alanına dair karar 
süreçlerini etkilemek, karar vericileri denetlemek. Buradan çıkıyor, çünkü her sivil toplum 
kuruluşu özgül bir faaliyet alanı belirliyor. Öğrenciyse öğrenci sorunu, mahalledeyse 
mahalle sorunu, kadınsa kadın sorunu gibi pek çok sayabilirsiniz. 

Daha makro düzeyde faaliyet gösterenler de var. Sivil toplum örgütü olgusu öncelikle 
yaşadığı alanı kontrol etme, yaşadığı alanda sözünü duyurma veya etkili olma ihtiyacından 
doğmuştur. Bu da çok anlaşılır birşeydir. Bunun geçmişine feodaliteden modern topluma 
geçişte neden böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığına dair pek çok şey var. Onlara zamanımız 
kalmadığı için ben de hiçbir şekilde girmeyeceğim. Şunu söylemeye çalışıyorum: Mahallede 
yaptığınız bir faaliyet, üniversitede bir faaliyet bir süre sonra size ağır bir bedel olarak 
dönüyorsa, örneğin öğrencilik haklarınızı kaybediyorsanız, oradaki ihlallerin hepsi bir 
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şekilde örtülüyorsa, devlet mekanizması içinde bir çözümü kalmıyorsa; Güney İtalya’yla 
ilgili çalışma hakkında birkaç şey okuduğum için söyleyebilirim, aklımda nedenlerden biri 
şu: Eğer sizin hiçbir açıdan nesnel güvenceniz yoksa Güney İtalya çok tipik bir örnektir. 
Nesnel güvenceniz yoksa o bencillik diye adlandırılan kendinize güvence yaratma çabasına 
girersiniz; kaçınılmaz bu. Nedir? Devlete güvenmiyorsunuz mafya etkili, mafya her alanı 
denetliyor. Ya hiçbiriyle kötü olmayacaksınız, çünkü yaşama şansınız yok, bilenler biliyor 
Güney İtalya’yı hem teorik hem pratik olarak. Ne yapacaksınız? Bu bencillik karakter 
özelliği değildir, bu toplumsal şartların yarattığı bir sonuçtur. 

Türkiye’de de benzer birşey var. Mesela evinizin önündeki kahvehanenin kapanma 
saati 12 değil mi? Saat 2’ye kadar, 3’e kadar açık. İçerde kumar oynanıyor, bu biliniyor. 
Saat 12’de, 1’de polis de geliyor, çayını içiyor ve çekiyor gidiyor. Korkuyorum, yani ben 
bunu bildirsem devletin içinden birilerinin bunu kontrol edeceğine inanmıyorum; 
ikincisi, edilmezse bunların bana veya çocuğuma zarar vermesinden korkuyorum. Ben 
de korkuyorsam bu ciddi bir iştir. Ne zaman korkmam? Eğer onlar kadar güçlü biri 
bana destek olursa korkmam. Bizim bile böyle sorunlar yaşadığımız bir ülkede acaba 
cemaat kültürü mü? Cemaatlere sığınmanın açık nedenleri var. Modern toplumda birey 
cemaatlerden koptuğu zaman tek başınadır, kentte binlerin içinde, onbinlerin, yüzbinlerin, 
milyonların içinde tek başınadır. İyi işleyen bir demokrasi ve hukuk devleti kurmuşsanız 
ona birey kimliği veriyorsunuz, onu cemaat bağlarına muhtaç olmaktan kurtaran bağ ya 
da statü hak statüsüdür. “Sen hak sahibi bir öznesin” dediğiniz zaman bu ona bir kimliktir, 
artık o cemaate bağlanma ihtiyacını giderecek veya o bağı ikame edecek bir şey yaratmış 
olursunuz. Hak aynı zamanda mekanizmalar gerektiren bir kavramdır. “Sen hak sahibisin” 
dediğinizde bu hakkı ileri sürmesine imkân tanıyacaksınız, sürdüğü zaman bunu elde 
etmesini sağlayacak kurumları kuracaksınız ve bunlar işleyecek. Bunlar işlemiyorsa siz 
o hak kavramını da yarım yamalak vermişseniz kendisini en iyi koruyacak gücçü arıyor. 
Pek çok insanın dini inanç nedeniyle mi başka nedenlerle mi katıldığı spekülasyonuna hiç 
girmeyeceğim, ama yine sanırım sahada çalışan, bizim de uzak olmadığımız çalışmalardan 
çıkan sonuçlardan edindiğimiz izlenimler pek çok insanın bir mecburiyet, bir var oluş, bir 
ayakta kalma mücadelesi nedeniyle buralara sığındığıdır.

Tekrar dönüp geliyoruz Refah devleti sosyal devlet çözülürken belli STK’lara bunu ikame 
edecek hayır kurumları işlevi verilmesinin sonuçları sorgulanmadı. Genel demokratik 
yapı içinde devlet kurumlarının hâlâ bu kadar belirleyici ve devlet mekanizmalarını işgal 
etme perspektifinin hâlâ bu kadar cazip olduğu bir sistem devam ediyorsa, hukuk devleti 
işlemiyorsa, polisin sizi öldürdüğünde ya da gelip dövdüğünde bir süre sonra serbest 
bırakılacağını biliyorsanız, nasıl kuracaksınız, o yurttaşı bu kadar devasa bir güçler arenasına 
dalmaya nasıl ikna edeceksiniz. Karşınızda tarihin yarattığı en büyük güç var, yani organize 
güç modern devlettir, askeri, polisi, istihbaratı, cezaeviyle. Türkiye Cumhuriyeti veya 
başka devlet değil, modern devlet devasa bir güçtür, sizi öğütebilir eğer bu mekanizmaları 
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kurmamışsanız. O iyi işlemiyorsa o boşluğu dolduran başka güç odakları çıkıyor, informel 
güç odakları dediğimiz mafya benzeri örgütlenmeler. 

Bütün bunların içinde yurttaş sesini çıkardığında da belli adımlar atılıyor, kazanımlar 
oluyor görünüşte, ama büyük çapta kazanıma dönüşmeyen hiçbir şey bezginlik yaratır. 
Sürekli nafile hareket eden ya da havanda su döven insan duygusunu hiçkimse kaldıramaz. 
Bunu globalleşmenin tüketim kültürünü pompalamasıyla birleştirirseniz orta sınıfların 
Türkiye’de uzun süre katılımın öncülüğünü yaptığını da biliyoruz. 70’ler örneğimiz de var. 
Bütün dünyada da aydınların siyasal sorumluluk üstlendiği belli dönemler. 68 var, sonrası 
var. Bütün bu kültürle, global tüketim kültürüyle, bütün bu reklam mekanizmalarıyla 
beslenen ortamda içe kapanmalarını onların karakter sorunu olarak görmek çok zor, 
göremem, bunun bütün bu bağlantılarla birlikte ele alınmasıg erektiği açık. 

Biraz tabii geç geldiğim için uzun mu konuşuyorum Başkanım, bitireyim isterseniz bir 
cümle daha söyleyip. Sivil toplumla ilgili söyleyecek bir sürü şey vardı, not almıştım, ama 
tekrar şunu söyleyeyim: Sivil toplum alanının kendi iç sorunlarını tartışmak önemlidir. 
Projeler sorunu önemlidir, dayanışma, birlikte hareket etme konularında karşılaşılan 
sorunları konuşmak önemlidir. Türkiye’de sivil toplumun istenen özgür yaşam alanlarını 
kontrol etme ve mümkünse deprem gibi büyük felaketlerde karşımıza çıkan dayanışma 
ağlarını örme işlevinin ve başka bir sürü işlevinin yerine gelebilmesi için öncelikle bu 
zemini hazır etmek zorundayız. Bu zemin için uğraşmak gerekiyor, bu zemin için yapılacak 
mücadelelerin veya harcanacak çabaların gerçek aktörü, etkili aktörüyse kitle örgütleridir, 
sendikalardır, siyasi partilerdir. Türkiye’de bir yandan STK’ları güçlendirmek gerekir derken, 
öte yandan sendikaların hayat damarlarının kesilmesi için pek çok şey yapılmaktadır. Bu 
kadar tek tek bireylerin en güçlü olabilecekleri, en fazla güvenceli olabilecekleri alan daha 
yayılmış bir örgütlenme içinde birbirlerine destek verebildiklerini bilmeleridir. Beğenelim 
beğenmeyin, sarı deyin kırmızı deyin ne derseniz deyin, ama bu kadar dağılmış, bu 
kadar fazla güç merkezinin olduğu bir yerde yurttaş girişimi, sendikal örgütlenmeler ve 
benzerlerinin çok önemli işlevi vardır, karar süreçlerini daha fazla etkileme güçleri vardır, 
karar vericileri daha fazla denetleme imkânı sunarlar. Katılımcı demokraside siyasetin 
örgütlenmenin önündeki bu tür yasakların kalkmasını sağlamak sivil toplumun öncelikli 
hedefi olmalıdır. İşleyebilmesi ve biçtiğimiz işlevlerin sivil toplumdan doğru üretilebilmesi 
için bunlara ihtiyaç vardır. Bunları bir arada düşünmedikçe galiba büyük sorunlar içinde 
meleklerin cinsiyeti tartışmasına benzer bir hava ne yazık ki sivil toplum tartışmalarında 
da yakamıza yapışacaktır gibi geliyor bana. Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI-     Teşekkür ederiz. 

Sıra Bahattin Beyde; buyurun.  

Prof. Dr. BAHATTİN AKŞİT- Kısa keseyim, sanıyorum uzadı bu sorunu tartışma. 
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Yurttaşlığı tartışıyoruz, ama bütün bu tartışmalardan şöyle bir yere geldik: Bir anda 
Sencer’in sözünü ettiği, Ersin Hoca da ondan söz etti, aile içine çekilme, orta sınıfın 
bir anlamda bu kamusal alandan, sivil toplum alanından kopma ve onu terk etme, yani 
şöyle bir şey: 1960’lardan 68 olaylarından, senin insancıl sol, hümanist sol dediğin kültür 
birikimine bir anlamda şu anda daha dinsel dediğimiz mobilizasyon sahip çıkmış durumda. 
O dönemin sloganlarının büyük bir çoğunluğu daha bir cemaat ve dinsel içerikli. Onu 
yaratan veya onları aktif hale getirenler de çocuk merkezli, tüketim merkezli bir yere doğru 
çekilmiş durumda. Acaba bu durumu yeniden değerlendirsek ve ortak bir kültürel alan 
yaratmak, başında da söylemiştim, acaba daha önce var olan özerkleşmeye doğru giden 
birey, kendi tarihini, kendi kaderini kendinin yaptığı; o dönemin en önemli şeyleri buydu. 
Bunun etrafında oluşan bir habitus, yani onun gerekli kıldığı donanımlar, daha önce okulda 
öğrendikleri, yani o alanda mücadele ederek öğrendikleri ve onun alanları yaratılmıştı. 
Böyle bir şeyi bir alanda var dedik, orada genişliyor, öbür alanda da böyle bir çekinme var. 

Mesela depremden sonra yaptığımız sivil toplum kuruluşları araştırmasında, orada bir 
yandan hâlâ orta sınıfın hakikaten mobilize olup oraya günlerce hizmet götürdüğünü 
biliyoruz. Deprem bir yerde hakikaten sivil toplumun bir önceki sizin yurttaş 
inisiyatifinden sonra ikinci bir dalgasıdır, böyle bir atılımıdır. Bence orada önemli olan 
başka bir şey olmuştur. Depremzedelerin kendileri dernekler kurdular orada. Depremzede 
derneklerinin üyeleriyle diğer derneklerin üyelerini karşılaştığımızda şöyle birşey gördük: 
Oraya giden diğer derneklerin üyelerinin çoğunluğu üniversite mezunu, profesyonel 
mühendis, yani tamamen üst orta sınıfın bir anlamda sorumluluk etiğiyle oraya gelmiş 
kişiler. Bu depremzede derneklerinin üyeleri ise tamamen alt sınıf diyebileceğimiz, işçi 
sınıfı diyebileceğimiz bir ortam içinde bir anlamda depremin zorlamasıyla bir özerk 
vatandaş olma atılımını kazandı orada. Bir anlamda birtakım yardımlar geliyor devletten, 
Avrupa’dan, başka yerlerden. Acaba doğrudan doğruya biz buna sahip çıkabilir miyiz? 
Kendi haklarımızı kendimiz alabilir miyiz? 

Deprem gibi birşey beklemeden 1960’lardaki, 70’lerdeki senin sol insancıl kültür hareket, 
sosyal hareket, toplumsal hareket dediğin hareketi ve onun kültürünü yeniden yaratmamız 
lazım şimdiki şartlarda. 1960’ların, 70’lerin şartları değişti, şimdi 2000’lerin, 21. Yüzıyılın 
şartlarında ailesine ve bireyselliğine çekilmiş olan kitleleri yeniden hareketlendirebilmek 
için o eylemlerine anlam katacak bir kültürel anlam dünyası ve ona da bir özerklik tanıması; 
böyle bir şeyi yurttaşlık kavramıyla birlikte ilişkilendirmemiz gerekiyor. Sanıyorum 
bunu çalışıp ortaya koymak belki de güçlendirme, yeniden canlandırma olabilir diye 
düşünüyorum. 

Prof. Dr. ERSİN KALAYCIOĞLU- Kısmen Engin Beye cevap vermek istiyorum. 
Tamamen kendi özel çıkarıyla hareket eden ve gayet bencil davranan, hiçbir kamu ve ahlaki 
algısı olmayan insanlar bir araya gelip ortak bir kurgu etrafında veya kuruluş etrafında 
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çalışabilirler mi diye sorarsanız, bunun yanıtı evet. Bunu 1981’de başlayan yayınlarla, 
geçmiş 20-30 yıl içerisinde bir meslektaşımız metematiksel olarak ispat etti oyun teorisi 
kullanarak “Excelroyd” soyadlı birisi ispat etti. Bu mümkün, dolayısıyla bu nitelikte olması 
insanların bir araya gelmelerini engellemiyor. Çünkü ortak olarak algıladıkları bir şey 
buldukları anda, bir değer veya bir çıkar, bir araya gelip onun sinerjisini, yani bir araya 
gelmenin yaratmış olduğu artı değeri kullanmak yoluna gidebiliyorlar. İnsanların böyle bir 
hasleti var ve bu mümkün. 

Nitekim bir ünlü liberal teorisyen Thomas Hops’un temel iddiası devletin böyle 
kurulduğudur. Zaten bu araştırmalar da acaba bu doğru olabilir mi diye yapılmıştır, 
mümkün müdür değil midir onu araştırmışlardır. Mümkün olabileceğini ispatlamış, ama 
fiilen tarihte Milattan Önce 3000’de, 5000’de böyle mi olmuştur, o ayrı mesele. Dolayısıyla 
benim söylediklerim o açıdan imkânsıza işaret etmiyor, fakat ben zorluk olduğunu işaret 
etmek istiyorum. Temel itibariyle bu zorluğu vurgulamak için bunu söyledim, çünkü bir 
yandan bakıyorsunuz dernek sayıları artsa bile derneklerde çalışan insan sayısı artmıyor. 
Baktığımız şey süreklilik arz eden olgular. Burada verilen başarılı örneklerin hepsi tek kerelik 
örnekler. Mesela bir müze için Antalya’da bir hareket üretiyorsunuz. Gelecek hakkındaki 
perspektiflerle ilgili bir proje yapılıyor, bitiyor. İkincisi söz konusu değil, ama bir dernekten 
bahsettiğiniz zaman veya sizin hareketinizin kurumsallaşmasından yurttaş girişiminin, o 
zaman bir süreklilikten bahsediyoruz. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. 

Böyle tek kerelik bireysel girişimler Türkiye’de çok olabiliyor, çünkü o anda eğrisi doğrusuna 
geliyor ve insanları ateşleyen, motivasyon dedi yanılmıyorsam Sencer Hocam. Motivasyon 
son derece önemli. Motive eden birşey çıkıyor. Mesela ışık olayında, ateşe benzinle yaklaştı 
Şevket Kazan. Onların da etkileri oldu, birdenbire bu hareketi kitlesel hale getirebiliyor. 
Bunları halde yapabilecek bir kitlenin ortaya çıkmasından bahsedersek, orada bizim bir 
darboğazımız var, benim işaret etmeye çalıştığım. Zannederim Sencer Beyin de söylediği 
çok farklı değil, darboğaz mevcut. Bireysellik sadece kendi hanesini düşünen, kendisini 
düşenen, kendi yakınlarını düşenen bir düşünce biçiminin yaygınlaşmış olduğu bir toplum 
evresinden geçiyoruz. Bu evreden kolay çıkar mıyız çıkmaz mıyız, bu ayrıca tartışılabilecek 
birşeydir, ancak bizdeki olguları endüstri öncesi toplumla karşılaştırmamamız lazım. Tabii 
eğitim önemli; bunu kabul ediyorum, ama eğitimin başlı başına ve birebir bunu çözeceği 
kanısında değilim, özellikle formel eğitimin, resmi eğitimin. 

Bakın, insanlar eğitim alıyorlar, ama sadece resmi kuruluşlardan eğitim almıyorlar. Okula 
gidip gelirken minibüs içerisindeki arkadaşından da eğitim alıyor, sokakta karşılaştığı o 
günkü çeşitli manzaralarla da eğitim alıyor. Bu eğitimin denetim dışı olduğunu ve oradaki 
eğitimin belki okulda öğrendiği, öğretmenin söylediğinden çok daha güçlü olduğunu da 
kabul etmemiz gerekir. O eğitim bu insanlara bir var oluş stratejisi ürettiriyor. Bu varoluş 
stratejisi demin de belirtmiş olduğumuz gibi bireyselliğe itiyor, bireysel çözüme itiyor, 
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gemisini kurtaran kaptan perspektifine itiyor. Biraraya gelmeyi ve kolektif hareket etmeyi 
zorlaştırıyor, yoksa bütün apartman yönetimlerinde bu kadar sorunla karşılaşmazdık. Siz 
tabii mesleğiniz dolayısıyla daha iyi biliyorsunuzdur, inanılmaz sayıda dava var. Bu kadar 
dava niye çıkıyor ortaya? Nasıl oluyor da tamamen sivil toplum içinde halletmemiz gereken 
bir meseleyi  halledemeyip yargıya başvuruyoruz devamlı? Geçimsiz insanlarız göründüğü 
şekliyle, öyle bir görüntü var. 

Onun dışında derneklerde karşılaştığımız bir başka sorun var. Dernek yönetimleri 
değişmiyor, aynı dernek lideri 40 yıl liderliğe devam ediyor. Partide olunca kızıyoruz, 
dernekte kimseye ses çıkmıyor. Vakıfta, kooperatifte, her yerde böyle. Sözüm meclisten 
dışarı. 

Prof. Dr. SENCER AYATA- Ben savunayım. O çekilirse dernek çökebilir, ama Deniz 
Baykal çekilirse çöker mi?

Prof. Dr. ERSİN KALAYCIOĞLU- Doğrudur, dolayısıyla ortada böyle bir sorunumuz 
var. Benim daha ziyade işaret ettiğim sorun bu nitelikte, Engin Beyin işaret ettiği 
gelişmeler daha çok tek girişimle yapılmış olan başarılar. Ama ben buradaki örneklerin 
vurgulanmasını, çoğaltılmasını ve özellikle pasif dışlayan devlet dedik ya, pasif dışlayan 
devletin giderilmesi için mutlaka devletin kendisinde birtakım süreçlerin yeniden ele 
alınıp kamu yönetimi olarak buna yaklaşıp onların düzeltilmesi, polisin ele alınması lazım. 
Bun nedenle vurguladım, teşekkür ederim. 

Av. FEVZİ ÇAĞANLI- Sivil toplum örgütlerinin güç kazanmasındaki engellerden 
biri de bana göre toplumda giderek artan yadsıma ve yabancılaşmadır. İnsanın insana 
yabancılaşması, insanın toplumuna yabancılaşmasıdır diyorum. 

OTURUM BAŞKANI-  Dördüncü grubu da bitirdik. Ortaya çıkan konuları gene kısaca 
biraz özetleyeyim. 

Tartışma aslında iki başlı gitti denilebilir. Tartışmanın bir ucunda sivil toplum örgütünün 
başarısından yola çıkarak bunun olabilirliği üstüne giden tartışmalar var, diğer taraftan da 
toplumun genel yapısı, zeminin nitelikleri, siyasal kültürün nitelikleri dolayısıyla bunun 
zorluğu hakkında iki grup tartışma aldı. Bu aslında normal, her toplumda bir iş yapmaya 
kalktığınızda bu iki tür analizde gelir yapmak isteyenler iyimser olarak olabilirlikleri ortaya 
koyabilir, öbür taraftan da bunun zorluğunu ortaya koyabilecek yapısal bir çok analizler 
gelebilir. Yapının her bir şeyi toplumda tek tek bağladığını varsayan ele alış biçimini; bu 
normal birşey. 

Galiba biz eğer sivil toplum açısından bakıyorsak ve sivil toplumun geliştireceği kuram 
sivil topluma yol gösterecekse, o zaman bunun yapılabilirliğinin hangi koşullarda olduğunu 
olasılığı az da olsa hangi koşullarda bunun düşünülmesi gerektiği üstünde duran tarafı sivil 
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toplumu daha çok ilgilendiriyor. Dıştan toplumun genel yapısından gelen belirleyicilikler 
ise gözönüne alınması gereken, ama o mutlaka da ona teslim olunmaması gereken, yani 
bunu eylemsizliğin gerekçesi olarak kullanmayan bir ele alış içinde dengeyi kurmamız 
gerekir diye düşünüyorum. Bu perspektifte baktığımızda, olumlu taraftan baktığımızda 
galiba şöyle şeyler çıktı: Zor ama olabilir, olabilmesi için bir kere bu konuda yorulmuşlarla 
yola çıkmayacaksın. 

İki, olumlu deneyler ve arkasında inovasyon olan, yenilik olan, insanlara heyecan 
taşıyabilen projeler geliştirebilme kapasitesine sahip olacaksın ve bunu uygulamak için ısrar 
etme kararlılığına sahip olacaksın; bu ikisi gerekiyor. Şöyle bir soru ortaya geldi: İnsanlar 
katılıyor, katılmıyor. Bu katılmamasının yapısal nedenleri var, karakterle ilgili nedenleri 
var vesaire. Galiba eğer biz demin söylediğim gibi bazı heyecan koşullarında, bazı yenilik 
koşullarında bazı şeylerin yapılabileceğini kabul ediyorsak, şöyle bir soru sorabiliriz: Acaba 
böyle yorulmuş ve koşulların çok elverişli olmadığı bir toplumda hangi yenilik düzeyinde 
hangi heyecan düzeyinde katılım canlılık kazanır diye bir sorabiliriz. Bu soruda başarı için 
yol göstermekte ipuçları verebilir böyle bir soru üstünde düşünürsek. 

Diğer taraftan zemine baktığımız zaman, birçok şey geldi. Bunların hepsini inkâr etmek 
mümkün değil. Tabii bunun belirli bir sosyal gruptan geldiğini, daha çok orta sınıfların 
bunun kaynağını teşkil edeceği ve siyasi kültürde eğer bir toplumda sorun çözme kültürü 
gelişmediyse ve bunun üstünde yüksek engeller varsa katılımı canlandırmanın çok zor 
olacağı. Onun için bir sivil toplum hareketi eğer bazı taleplerde bulunuyorsa aktif yurttaşın 
öne çıkması için, bunun yalnız yurttaşa dönük talepler olmayıp rejime ve zemine dönük 
talepler halinde de formüle edilmesi gerektiği şeklinde bir özet yapabilirim gibi geliyor bu 
tartışmalarımızda. 

Burada bir başka konu var, biraz rafine bir konu, ama bu kadar sosyolog varken onu da 
söyleyeceğim. Yapı ve birey ilişkisine dayanan ele alışlar biliyorsunuz aşıldı sosyolojide. 
Şimdi “emergens” başka düzeylerden bahsediliyor. Bir sosyal sistemin ele alınmasında 
dört katmanlı birey ve toplum ilişkisi yerine birey karşılıklı etkileşim düzeyi, interaksiyon 
düzeyi, emergens düzeyi ve yapı. Bu dört katmerli şeye bakınca yapı ve bireyi belirlemek 
probleminden daha optimist olmaya olanak verecek bir bakış açısı; bunu uzatmayacağım. 
Bu tabii kendi başına çok başka bir yere gidebilir. Yapı birey ilişkisi üstüne analizlerin de 
galiba aşılmak üzere olduğunu düşünüyorum. 

Gelelim son konumuza. Son konumuz, STÖ’lerin kendisiyle ilgili. Bir örgütlenme 
ve bunun başarısından, performasından vesaireden bahsettik, ama galiba en önemli 
konularından biri, beşinci konumuz STK’ların kendi örgütlenmesi nasıl olacak, nasıl 
olmalı? Zaten şimdiye kadar konuştuğumuz çerçevede bunların kafi derecede demokratik 
olmadığı, çeşitli türde eleştirilerle geldi. Bunların topluma hesap verme mekanizmalarının, 
toplumla etkileşim mekanizmalarının açık olmadığı kaynak sağlamada çok önemli 
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sorunlarla karşı karşıya kaldığı, gerek kültürden, gerek değişik nedenlerden, daha da 
önemlisi, demin Erol’un söylediği gibi bu sistemlerin kendilerini yenileme kapasitelerine 
sahip olup olmadıkları, yani bir kurucuları oluyor, ondan sonra ömür boyu kurucuların 
üstünde kalıp kendisini içten yenileme potansiyeline ne kadar sahipler? Türkiye’nin tarihi 
çok eski değil, ama olanlar da bugünlerde ilk kurulanlar yahut 90 sonrasında kurulanlar 
bu kendilerini yenileyebilme sancısını yaşıyorlar. Bir tur da bunun üstünde konuşursak ev 
ödevimizi bitirmiş olacağız. 

Söz almak isteyen? Herkes yorulmuş gibi bir hal var, herkesin boynu biraz bükük duruyor. 
Buyur Hocam.

ORHAN SİLİER- Kimse söz almadı diye bir tek noktaya değineceğim. Kağıtla yaşamın 
uyumuna STK ilişkisinde çok önemli geliyor. STK tüzükleri ve benzeri şeylerin esas olarak 
iki taraflı olduğu bir dönem yaşadık. Sen polise ve hükümete aslında yapmayacağın şeyleri 
söylüyorsun, onlar da biliyor ki aslında oradakiler de bu değildir, iki taraf birbirine kuşkuyla 
bakıyor. Bir sürü kısıt, mecburiyet var Hocanın değindiği. Zaten sana tüzüğünü neredeyse 
hazır vermişler, sen aradaki boşlukları dolduracaksın vesaire. İçinde olduğum uluslararası 
kurumlarla, içinde olduğum yerli kurumları karşılaştırdığımda beni en çok etkileyen şey 
Türkiye’deki kurumların çoğunda yaşamla kağıt arasındaki bağın çok kopuk oluşu ve 
bunun ortaklaşa oynanan karşılıklı güvensizlik oyununa ve biz ahbap çavuşluk ilişkisinin 
kolayca kine, gerginliğe dönüşmesine sani olması. 

Şunu demek istiyorum: Sivil toplum kuruluşları içindeki mekanizmaların tanımlı ve 
nasıl tanımlıysa da öylece yürütülen ve öylece yürütülmesi konusunda tarafların çok titizlik 
gösterdiği bir iç yasallığa sahip bulunmasını süreklilik, küçük çatışmalardan kaçınma, iç 
hukukun sağlamlığı anlamında çok önemli buluyorum. 

Dr. CAHİT TUTUM- Sayın Başkan, bu sivil toplum kuruluşlarının kendi iç meseleleri 
tartışılırken şu aklıma geldi: Diyelim ki okumuş aydın bir kimseyiz. Ben kendimi örnek 
olarak gösterirsem, bir siyasi partiye mensubum. Bir meslek grubuna mensubum, iki 
hemşehri derneğine üyeyim, bir sivil toplum grubu TESAV’a üyeyim. Ben enerjimi nasıl 
kullanacağım hem parasal, hem de entelektüel enerjimi? Sayın Kalaycıoğlu söyledi, “örgütlü 
ortalama yüzde 7” dedi. İsveç’te bilmem şu kadarmış. Peki,  bu ilişki ağırlığı nerede olacak? 
Ben onun için ısrarla sanki demokratik süreçte en önemli darboğaz olarak onun için devleti 
ve siyasi yapıyı gösterdim. Projektörü oraya çevirip orada mutlaka bir şey yapmak lazım. 
Siz de söylediniz, değerli konuşmacı da söyledi, ben bunu bir şey olarak görüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Anladım, benim bu konudaki cevabım şu: Diyelim ki İsveç 
dediniz. İsveç’te de durum böyle. Hiçbir kimse tek örgütün üyesi değil. Birden fazla örgütün 
üyesi. Zaten insanlar artık tek kimlikli de değil, onların her biri zaten o örgüt üyelikleri 
bir tür kimlik, birisi Fenerbahçeli Fenerbahçe’ye üye, birisi İzmirli hemşehriler derneğine 
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üye. Çok kimlikli ve çok aidiyetli bir insan var günümüzde. Bunların dengesini o kişi kendi 
yaşamı içinde kuruyor. Bazısı siyasete ağırlık veriyor, bazısı futbola ağırlık veriyor. Denge 
öyle kuruluyor, yani bunu dıştan kurma olanağı yok; kişisel olarak bakışım böyle.

Prof. Dr. BAHATTİN AKŞİT- Yeni bir siyasi kültüre gereksinim olduğunu 
söylüyorsunuz ısrarla ve onu da aktif yurttaşlık olarak. Böylesine dağıtılınca enerji, kişiye 
bağlı olunca nasıl bu siyasi kültürü oluşturur? 

OTURUM BAŞKANI- Bence o konuda hiçbir problem doğmaz, çünkü oradaki mesele 
bütün herkesin zaten her işini siyasete endekslese biz birbirimizi boğazlarız. 

Prof. Dr. BAHATTİN AKŞİT- Beşinci konuyu tartışıyoruz. STÖ’lerin örgüt yapısı 
ne olacak değil mi? Esasında bütün diğer sorularda da bunu tartıştık. Bir kere bu yatay 
ilişkiler dikey ilişkiler meselesi var. Bazı STÖ’ler, özellikle kampanya veya yurttaş girişimi 
olanlar hakikaten yatay ilişkiler şeklinde oluyor. Önceki dönemden sivil toplum alanına 
gelen demokratik kitle örgütlerinde daha bir hiyerarşik bir yapı vardı, çünkü yasal olarak 
kurulmuştu, yönetim kurulu üyeleri olacak, onlar mecburi. Son 10-15 yıllık deneyim şunu 
gösterdi ki, yatay örgütlenme için yeni bir olanak doğdu. Aşağı yukarı artık bütün dernekler 
elektronik posta üzerinden, yani Internet üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyorlar, hatta 
yönetim kurulu kararı alıyorlar, yapılacak genel kurula yönelik, dergi çıkarılmasına yönelik, 
metin hazırlanmasına yönelik, hatta küresel düzeyde de küreselleşme karşıtı forumlar nasıl 
dünyanın değişik yerlerinden bu network’lar, elektronik ağlar yoluyla mobilize ediliyorlar. 
Belirli bir yerde geliniyor, toplanılıyor, orada dağılıyor. 

Sanıyorum sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesini düşünürken bu yeni teknolojik 
imkânı dikkate almamız gerekir ve onun da getirdiği bu yatay örgütlenmeye ilişkilerin 
o şekilde oluşturulmasına ve de toplumsal kimliklerin, senin biraz önce sözünü ettiğin 
o bireyden yapıya doğru giden yerde birtakım insanlar biraraya gelip bir kolektif bir ağ 
oluşturuyor ve o bir kimlik oluyor. Bütün bu kolektif ağlar, kimlikler diğer kimliklerle 
birleşip o belki de senin ikinci düzey, üçüncü düzey dediğin toplumsal yapılaşmayı 
oluşturuyor, yani onun yapı taşları. Dolayısıyla emergency düzey, ortaya çıkmış düzey 
çözüldüğü zaman da...

OTURUM BAŞKANI- Amrjean düzey aynı zamanda sosyal kapitali üretiyor. 

Prof. Dr. SENCER AYATA- Kültürel kapital onunla birlikte ve belirli bir alan içinde ağlar 
oluşturarak genişliyor, daralıyor. Eğer maddi şartlar kaynaklar daha yoğunsa, güdülenme 
varsa bunlar genişliyor, değilse daralıyor. Herhalde bu yönde çalışmak gerekiyor yeni 
örgütlenme modellerini çıkarabilmek için. 

OTURUM BAŞKANI-  Başka var mı yoksa özetleyeyim. Bu işi de kapayacağız. Zaten 
burada çok fazla birşey konuşulmadı, çok fazla konuşulmadığı için de özetlenecek şeyler 
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az. Orhan’ın dediği bir mesele var önemli, gerçekle kağıt üstünde olanın farklılığı. Kendi 
hukukuna, iç hukukuna saygı. Bahattin’in dediği şu: Yeni olanaklardan yararlanmak, çünkü 
bir sivil toplum örgütünün çalışmasındaki en önemli kıtlıklardan biri bunun katılımcıların 
zamanının kıtlığı. İnsanların niyetleri olsa bile hele İstanbul gibi bir yerde bir yerden 
kalkıp bir yere gidip bir toplantıya katılmak olacak bir iş değil, yarım gününü belki daha 
fazlasını alıyor. Onun için bu teknolojik olanakları daha çok kullandıkça biraz daha 
demokratikleşmesine yardım ederiz. Ben de   son yıl içinde Tarih Vakfında da bol miktarda 
eskisinden daha fazla bu tür karar oluşturma şeyi görüyorum. Bahattin deyince, “bizde de 
oluyor” diye düşündüm. 

Gene de bu iki konu bu alanın içerdiği büyük problemleri tam olarak kapsamıyor. Burada 
biraz bizim geliştirdiğimiz düşünce kapsamı öteki alanlar kadar geniş olamadı. Birkaç konu 
var. Biz Tarih Vakfında da zamanında epey tartıştık. Bu proje üstünden geliştirme, kaynak 
bulma vesaire meseleleri dolayısıyla b utür örgütlerde biraz profesyonelleşip şirketleşme 
eğilimi ağır basıyor, gönüllülük geri plana çekilebiliyor. Sanıyorum temel meselelerinden 
biri özellikle proje geliştirirken projeleri bir şirket projesi gibi değil, gönüllülük esasına göre 
çalışan bir organizasyonun projesi olarak geliştirmek belki o ilişkileri kurmak bakımından 
önemli bir farklılık yaratabilir. 

Bir de sistemin içinde şöyle bir problem ortaya çıkıyor: Bu örgütlerin hiçbiri bir 
mükemmel para akımı içinde çalışmıyor. Dalgalı bir para akımı içinde çalışıyor. Dalgalı 
para akımı içinde çalışınca da bir krize düşüyor, bir çıkıyor. Tabii bu bir örgütün içinde 
kariyer kurulmasını, hiç olmazsa belirli bir profesyonel kadronun kariyer kurmasını 
zorlaştırıyor. Demek ki bir başka bir mesele bu para akımını stabilize etmek, büyük 
dalgalanmalara uğramamasını sağlamak ve burada gönüllü payını artırmak sanıyorum 
burada daha stabil, daha başarılı ve gönüllülük esasına yabancılaşmamış bir STÖ’nün 
çıkmasına olanak verebilir. Bir önemli proje daha var, o da sistemin kendisini yenilemesinin 
kuralının mekanizmalarının kurulmuş olması. Bu o kadar kolay olmuyor. Özellikle sistem 
stabil değilse, krizlerden krizlere giderek gelişiyorsa, kriz dönemlerinde insanların ordan 
ayrılması vesaire kolay olmuyor, sorumluluklar onların üstünde kalıyor. Bu konunun da 
bence önemli olduğunu, sistemin içine, yönetim sistemine sürekli bir taze kan sokma 
stratejinin, yani bunun varlık stratejisinin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Biz 
Tarih Vakfında iyi kötü biraz becerdik. İlk kuruculardan bir kaldım yönetimde, bu Nisanda 
beni azad ederlerse kadro tamamen yenilenmiş olacak. 

Galiba sona geldik. Kişisel olarak hakikaten çok öğrendim bu toplantıda. Tabii 
daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi, ama ben hakikaten Baronun düşündüğünü bizim 
gerçekleştirdiğimizi, geniş bir tartışma çerçevesi yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bütün 
katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. 

Av. FEVZİ ÇAĞANLI- Sevgili Hocam, sanıyorum Ankara Barosundan şu anda 
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benim dışımda kimse yok. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum, ama daha 
başından itibaren konu başlıklarını beş ile sabitleyip üzerinize gitmeniz bizi çok sevindirdi, 
gönendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. (Alkışlar)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

BİRİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

 BİLİŞİM ve HUKUK

“HUKUK SİTELERİ”

“HUKUK YAZILIMLARI”

Oturum Başkanı: Av. SİNAN ÖZTÜRK (İstanbul Barosu)

MANOLYA 2 SALONU, 9 Ocak 2008,

 

SUNUCU- Sayın konuklar ve değerli misafirlerimiz; Ankara Barosu tarafından bu yıl 
5. düzenlenen Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. Kurultay boyunca devam edecek 
olan Çalıştay programlarından “Bilişim ve Hukuk” konulu olan bölüm şu anda Manolya 
2 Salonunda başlamak üzeredir. Hukuk sitelerinin tartışılacağı bu bölümde ben sözü 
Oturum Başkanımız Av. Sayın Sinan Öztürk ve konuşmacılarımız Av. GürkanAhi, Av. 
Özgür Türkdoğan ve Av. Şehper Ferda Demirel’e bırakıyorum.

OTURUM BAŞKANI Av. SİNAN ÖZTÜRK- Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hoş 
geldiniz. Hukuk siteleri konusunu konuşmaya çalışacağız. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de 
sanırım “Hukuk Siteleri” konulu ilk panel bu, en azından ciddi bir ortamda düzenlenmiş 
bir panel. Daha önce düzenlendiğini hatırlamıyorum, bunun için de özellikle Ankara 
Barosuna teşekkür etmek istiyoruz. Oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz, 
zaman içinde daha da önem kazanacağını düşünüyoruz. Üç adet çok değerli konuğumuz 
var, üçü de şehir dışından sırf bu oturum için geldiler. Türkhukuksitesinden Sayın Şehper 
Ferda Demirel var, Hukukçu.com’dan gene çok eski bir hukuk sitesi Av. Gökhan Ahi ve 
Özgür Bey Hukukturk adına burada, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir format 
düşündük: Hepsi sitelerini tanıtan kısa sunum yapsınlar 15 ya da 20 dakika gibi, daha sonra 
söyleşi formatına geçelim. Sizin sormak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz olabilir veya 
bizim kendi aramızda birbirimize soracağımız sorular olabilir. Bu şekilde sohbet, söyleşi 
tarzında devam etmek istedik. İlk sözü size bırakayım isterseniz Özgür Bey. 

Av. ÖZGÜR TÜRKDOĞAN- Bilgi ve tecrübenin bir hukukçunun başarısındaki 
en önemli değerlerin başında geldiğini söyleyebiliriz. Bilgi olmadan tecrübe, tecrübe 
olmadan da bilgi etkin olarak kullanılamaz. Dolayısıyla bu iki değer birbirini tamamlar. 
Aynı konuda birkaç değişik yorum yapılabilir. Ancak doğru yoruma götüren hukukçunun 
tecrübesidir. Tecrübeye uzun süreli çalışma yaşamının ardından karşılaşılan zorluklar ve 
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belki yapılan hatalar sonucunda erişilebilir. Bugün tecrübelerin ve karşılıklı yorumların 
paylaşıldığı forum mantığında çalışan hukuk siteleri tüm hukukçular için bu meşakkatli 
süreci kısaltan ve kolaylaştıran önemli bir platformdur. Tıpkı yan bürodaki yaşça büyük ve 
tecrübeli üstadımıza danıştığımız gibi bu siteler sayesinde yolları belki de hiç kesişmeyecek 
olan Edirne’deki bir hukukçu, Ardahan’daki bir hukukçunun bilgi ve tecrübesinden 
faydalanabilmektedir. Söz konusu hukuk olunca bilgiyle kastedilen mevzuat ve yüksek yargı 
kararlarıdır. Bunların yanında makaleler, yayınlar, duyurular, aktiviteler de sayılabilir.

Bu noktada işin mutfağında bulunduğum hukukturk.com gibi bilgi bankası olarak 
hizmet veren hukuk siteleri ön plana çıkmaktadır. Hukukturk pratiğinin içinde yer almam 
nedeniyle sisteme ilişkin biraz bilgi vermek istiyorum. 1990 yılında bu hizmeti Türkiye’de 
ilk defa bilgisayar ortamına taşıyan Hukuk Programları Ltd. Şti. 10 sene boyunca İstanbul 
Barosu Bilgi Bankası olarak hizmet vermiştir. Hukuk ve teknolojiyi aynı çatı altında 
toplamak birinci amacıydı. O dönemde değil Internet, bilgisayar kullanımına bile yeni 
geçilmişken oluşturulan bilgi bankası başlangıçta dost ortamında hizmet vermiş, daha 
sonra teknolojinin gelişimine paralel olarak 96 senesinde Windows ortamında kullanılmaya 
başlanmıştı. Nihayet Internet’in yaygınlaşmasıyla 2005’ten itibaren dünyadaki diğer 
örnekleri gibi Internet üzerinden hizmet vermeye başlamıştı. Az önce bahsettiğim üzere 
hukuktan, bilgiden kastedilen mevzuat ve yargı kararları olduğuna göre örneğin, mevzuata 
Başbakanlığın sitesinden Yargıtay kararlarını Yargıtayın sitesinden, Danıştaya da Danıştayın 
sitesinden aslında ulaşılabiliyor. Hukukturk gibi bu alanda hizmet veren sitelerin resmi 
sitelerden bu anlamda farkı nedir? Ayırt edici özelliği nedir?

Hukukturk bu bilgilere zaten aynı kaynaklardan ulaşmakta, ancak bu bilgileri ham haliyle 
sunmaz, deneyimli hukukçular, akademisyenler ve teknoloji yardımıyla işler, tasnifler. 
Örneğin, yüksek mahkemelerimizden her gün binlerce karar çıkar. Bunların büyük bir kısmı 
diğerleriyle benzer mahiyetteyken bir kısmı ise hukuki haber olarak nitelendirilebilecek 
değişik, yeni veyahut ayrışık kararlardır. Kararlar yönünden tasnifleme işlemi madde, esas, 
karar numarasına göre ve kelime aramasına göre yine konu tasnifi şeklinde bir tasnifleme 
sistemi vardır. Konu tasnifleme sistemi hukukturk’un kendi sistemi mantığı içerisinde 
ilgili kanunla ilgili kararların başlıklar altında tasniflendirilmesi ve bu şekilde kararlara 
daha hızlı ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır. Karar ve mevzuat, detay sayfalarında 
ilişkilendirme söz konusudur. Örneğin, bir Yargıtay kararında ilgili kanun, madde, konu 
linkleri verilmektedir. Yine mevzuatla ilgili de aynı şekilde yargı kararlarının linkleri 
verilmek suretiyle daha hızlı ulaşım amaçlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararları tasniflenerek ulaşılması ve hukukun geniş bir alanda 
uygulanması imkanı sağlanır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulaması öğrenildikçe 
başvuru çeşitliliği de artmaktadır. Örneğin, eski tarihlerde yaşam hakkı, işkence yasağı gibi 
başvurular yanında bugün mülkiyet hakkının ihlali, özel hayatın korunması, eğitim hakkı 
gibi konularda da başvurular artmaktadır.
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Anayasa Mahkemesi kararlarının bilinmesi kararların siyasi veyahut dışımızda 
sayılan konulara hasredilmesinden kurtulmasına ve yerel mahkemelerde itiraz yolunun 
işletilmesinde önemli katkı sunmaktadır. Bunun için kütüphanelerde saatlerce vakit 
geçirmeye de gerek kalmamaktadır. Diğer yandan sistemin uygulamasında günlük olarak 
Resmi Gazete girişi yapılır, ilgili mevzuat ve kararların güncellenmesi de aynı gün içerisinde 
sağlanır. Mevzuat bu şekilde güncel tutulur, Türkiye gibi mevzuatın sürekli değiştiği 
ülkelerde yapılan bu işler daha anlamlı ve önemlidir. Kanun tasarıları girişi yapılarak 
kullanıcının fikir görüş ve sahibi olması sağlanır. Mevzuat çeşitli tasniflere tabi tutularak 
hızlı ulaşım sağlanır. Değişen mevzuat değişen ve önceki haliyle ayrı ayrı verilerek mukayese 
imkânı sağlanır. Dolayısıyla bu çalışmaların amacı hukukçulara sadece toplu halde bilgileri 
bulabilecekleri bir arşiv sunmak yerine, onları araştırdıkları konuyla ilgili en doğru, en 
kapsamlı bilgiye basit ve hızlı bir şekilde ulaştırmak ve yeni mesleki bilgilerden haberdar 
etmektir. Bu amaçla bilgi toplama ve güncellemenin yanı sıra bilgiyi nasıl sunacağımıza dair 
yöntemler geliştirmeye yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalardaki en önemli 
referans noktalarımız hem sektörden hem de akademi dünyasından kullanıcılarımızdan 
aldığımız geri bildirimlerdir. En başta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere 
birçok üniversitenin kütüphaneleri yine hukukturk’ün kullanımı hakkında bilgi paylaşımı 
içindeyiz. Özellikle araştırmacı ve akademisyenlerle olan iletişimimiz bize yöntem 
geliştirme konusunda ışık tutuyor. 

Yeri gelmişken belirtelim; kullanıcılar karar taraması sırasında ilk olarak sistemde kararın 
özetini görürler. Özet yanıltıcı olabilir, kararda birden fazla hukuki mesele bulunabilir ve 
özet bunlardan yalnızca birini sunuyordur. Bu anlamda esas olan karar metninin içeriği 
olduğunun unutulmaması gerekir. Davanın nihayetinde etki edecek olan onlarca ilgisiz 
karar değil, ilgili tek bir karardır. İkinci olarak, çalışmaya başlarken hukuki meselenin 
hangi yüksek mahkeme dairesinin görev alanına girdiğinin belirlenmesi karara ulaşılma 
süresini kısaltacaktır. Belirtelim ki, gerek Yargıtay, gerek Danıştayın sitelerinde görevleri 
belirtilmiştir, yazılmıştır.

Konu dışına çıkmamaya gayret ederek bir hususu da ifade etmek istiyorum. Rutin 
davalar haricindeki spesifik sayılacak davalara ilişkin dosyaya ilgili yüksek mahkeme 
kararının konulmasında ciddi yarar vardır. Bazı yerel mahkeme kararları talebe bağlılık 
kuralından dolayı dava dilekçesinde talep edildiği gibi hükme bağlanmakta, bu durum 
rutin bir hal almakta ve akabinde de zaten meselenin hukuki yönünün böyle olduğu 
tecrübesi oluşmaktadır. Hatta yan bürodaki yaşça büyük ve tecrübeli üstadımız da bu 
uygulamaya göre bize bilgi verebilmektedir. Örneğin, kıdem tazminatı haricindeki -yoğun 
uygulaması olduğu için örneklendiriyorum- işçilik alacaklarına dava ve ıslah tarihinden 
itibaren yasal faiz istenmesi bir uygulama haline gelmiştir. Bu uygulama yerleşmiş olup, 
herkes zaten bunun böyle olduğuna ikna olmuştur. Oysa kıdem gibi ihbar hariç, diğer 
kalemlere fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi istenebilir. Bu durumda fesih 
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tarihinden itibaren hesaplama yapılacaktır. Bu şekilde talepte bulunan meslektaş sayısı 
çok azdır. Öyleyse referansımız tecrübeli meslektaşımız olmaktan çıkmış ve hukuk siteleri 
haline gelmiştir. Bilgi bankası olarak hizmet veren hukuk siteleri bu anlamda önemli bir 
boşluğu doldurmaktadır. Örneğin, tam yargı davalarında ıslahın mümkün olup olmadığına 
ilişkin kitap ve meslektaş başvuruları uzun zaman aldığı gibi bu bilgiye ulaşmak mümkün 
olmayabilir ya da biraz önce verdiğim örnek gibi yanlış bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ancak 
hukuk sitelerinden birkaç dakika içinde karar taraması yaparak uygulamaya dönük bilgilere 
ulaşmanız mümkün olabilmektedir. 

Belirttiğim bu hususlar özellikle çalışma süresinin tasarruflu kullanılması bakımından 
önem arz etmektedir. Site uzmanlarının ve forum üyelerinin Internet ortamında paylaştıkları 
bilginin doğruluğu üzerinde dikkatle durmaları gerektiği hususunun olası mağduriyetlerin 
önlenmesine dönük olarak da ifade etmek istiyorum. Zira mutfakta çalışan bizler kararın 
hangi konuya, hangi maddeye dahil olduğunu kendimiz tespit etmekte, buna ilişkin özeti de 
yine biz yapmaktayız. Bu çalışma titizlikle yapılmaktadır. Kullanıcıların da tasnif ne kadar 
doğru yapılırsa yapılsın bu sebeple kararın içeriğine göre hareket etmeleri gerektiği bir defa 
daha vurgulanmalıdır. Özet ya da konu başlığı bu anlamda ilgili karara ulaşmada sadece yol 
göstericidir. Ben konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkürler. Gökhan Bey buyurun.

Av. GÖKHAN AHİ- Ben hukukcu.com sitesinin kurucusu ve editörü olarak burada 
bulunuyorum. Aslında hukukcu.com tamamen tesadüfler ve tamamen birden bire ortaya 
çıkan bir fikir sonucu gelişmiş bir şeydir. Bugünkü konumu itibariyle Türkiye’nin ikinci 
eski hukuk sitesidir. Birinci turkhukuksitesinden sonra hâlâ da varlığını bir şekilde devam 
ettiriyor. Ben hukuk fakültesinde öğrenciyken hukuktan beklediğim hazzı alamamıştım. Bu 
sebepten dolayı biraz hukuktan soğumuştum, ama kerhen öğrenciliğimi sürdürüyordum. 
Kerhen öğrenciliğime devam ederken başka sektörlerde başka şeyler yapma gibi bir isteğim 
olmuştu. Reklam  sektörüne girmiştim. Uzun bir müddet reklam sektöründe öğrenciyken 
çalıştıktan sonra Internet ilgimi çekmeye başladı ve Internet acaba reklam için kullanılabilir 
mi derken Internet tasarımcılığına başladım. Hatta öğrenciyken Internet tasarımcılığından 
çok ciddi paralar da kazandım. Bir müddet sonra okul tabii bitme aşamasına geldi, 7 senelik 
bir süreçten sonra artık reklamcılık işi mi yapsam, hukuk mu yapsam? Biraz hukuka ilgi 
duymaya başladım. Bir yandan da diyorum ki, Internet ve hukuk bir arada olursa nasıl 
olur, acaba nasıl bir sonucu olur? Yurtdışından Türkiye’de Türkçe olan hukuk sitesi sadece 
bir hukuk sitesi vardı. O da bir aralar süper online’nın bir ara sayfası olarak bir abone 
sayfası olarak başlayan turkhukuksitesi vardı. Orada da hukukla ilgili özlü sözler, hukuk 
sembolleri, hukukla ilgili mizah kısımları, birtakım şeyler vardı, o da ilgimi çekti. Bir de 
yurtdışı örneklerine bakıyordum; Low Waist Center gibi veya birtakım Low Portal gibi 
oluşumları da gördükten sonra bu neden Türkiye’de olmasın gibi bir fikir gelişti. Bu fikri 
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Gürsel Öngören diye bir hocamız var. İstanbul’da hâlâ kendisi serbest avukatlık yapar, aynı 
zamanda profesör doktordur. Fikri haklar üzerine uzmandır. Ona açmıştım bir gün tesadüf, 
o da “hadi ben senin altyapını sağlayayım, içerik danışmanlığını yapayım, böyle bir şey 
yapalım” şeklinde cesaretlendirici fikirle çıkınca “haydi yapalım” dedik ve hukukcu.com 
ismini aldık, hemen de başladık. Değişik bir şey yapalım dedik. Yurtdışındaki örneklerine 
de çok rastlanmıyordu. Biz hukuk dallarını kategorilere ayırdık ve her kategori altında belli 
başlıklar koyduk. Mesela, Anayasa hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku gibi dallara ayırdık. 
Bu dalların altında yine dört başlık yapıp kanunlar, yönetmelikler, mevzuat, hemen altında 
yargı kararları, hemen altında yerel mahkeme kararları ve makaleler, “bu konuda yazılmış 
makaleler” şeklinde başlıklar oluşturduk. Zannedersem Şubat 2000’di biz bu siteye 
başladığımızda, Nisan 2000’e geldiğimizde biraz da Gürsel Hocanın bazı akademisyenleri 
zorlamasıyla makale sayımız bir anda 30’u buldu. 30 makale olunca ciddi ciddi ziyaretler 
başladı, hit almaya başladı. Hit almaya başlayınca da birçok insan makalelerini yayınlamak 
için hukukcu.com’a göndermeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim; o zamanın teknolojisi şöyle 
bir teknolojiydi: Ne ASP dediğimiz ne PHP dediğimiz teknoloji çok yaygın değildi. Bunlar 
hazır, daha kola site editörlüğü yapmaya imkân veren birtakım teknolojiler, sadece Word 
belgesini alıp kopyalayıp koyuyorsunuz, otomatik linklemesini, yerleştirmesini yapıyor, 
otomatik kategorilendirmesini yapıyor, ama biz o zaman sadece statik HTML sayaları 
yaptığımız için bir makaleyi yapıp yerleştirmek, onun dipnotlarını ayarlamak, dipnota 
basıldığında aşağıdaki dipnota gitmesini sağlamak hepsi bir kod yazmayı gerektiriyordu ve 
gerçekten çok yorucu oluyordu, inanılmaz şekilde yorucu oluyordu. Makaleleri zamanında 
giremiyorduk. Artık o kadar çok makale birikmeye başladı ki, makale gönderenler bize 
sitem ediyordu: “Niye, makalemizi beğenmediniz mi, ne kusurunu buldunuz?” gibi, biz 
de “hayır, bir kusur bulmadık, sadece zamandan yetiştiremiyoruz” gibi birtakım şeyler 
söylüyorduk.

Makale sayısı 2001 sonlarına doğru 150’yi geçmişti. Fakat teknoloji sitede eski kaldı. 
Artık 2000’in sonlarına doğru PHP dediğimiz, ASP dediğimiz teknolojiler, forum siteleri 
çok gelişmeye başladı. Biz çok geride kaldık. Benim de tasarımcılığım üniversite yıllarına 
dayanıyor, oradaki bilgilerle kalınca mecburen site bir gerileme dönemine girdi. Hatta 
bir müddet sonra artık siteyi bıraktık, yani burada makaleler var, bunlar dursun, yeni bir 
şey yapmayalım, öylece dursun şeklinde. Masrafları da ağır o dönemler için, aylık aşağı-
yukarı 100 dolara yakın bir para ödeniyor ve 100 dolar da durup oturduğunuz yerde bir 
yere verdiğiniz para. Hani bir misyon yüklenmişsiniz Türkiye’de böyle bir şey yapalım 
diye, bir müddet böyle atıl durumda kaldıktan sonra benim askerlik hadiselerim de olunca 
site tamamen eski vaziyetinde kaldı. Tekrar 2004 yılında siteyi tekrar ele alıp yeni tasarım 
dediğimiz o PHP teknolojileri uygulamaya başlayarak siteyi daha interaktif bir hale getirdik. 
Üye sayımız zaten eskiden çoktu, eski üyeleri de yeni sisteme kanalize ederek Türkiye’de o 
zaman 2000 yılında başlattığımız nasıl turkhukuksitesi’nde birçok ilk varsa hukukcu.com’da 
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da birçok ilk vardır. Mail haber üyeliği şeklinde bir sisteme geçtik. Tamamen ücretsiz bir 
sistemdi. Hatta yurtdışında birçok makalelere, yurtiçindeki birçok makalelere de konu 
oldu Internet siteleriyle ve bilişim hukukuyla ilgili birçok makalelerde “Türkiye’de de bu 
hizmet sadece hukukcu.com tarafından veriliyor” şeklinde yer aldı. Bu bizi gururlandırdı 
tabii, her hafta üyelere hukuk haberleri konusunda gelişmeleri, yeni yayınlanan makaleleri 
gönderiyorduk. Böyle bir hizmeti tamamen ücretsiz olarak sunuyorduk. Yine ilk defa 
yaptığımız bir şey vardı; Internette ilk canlı konferansı yaptık. Onu da Gürsel Öngören 
Hocayla yaptık. Daha önceden ilan ettik mail yoluyla “Internette chat ortamında sanal 
konferans yapıyoruz” diye, konu başlığını belirledik, koyduk ve arkasından millet chat 
sayfasına bağlanıp sorular sormaya başladı ve bu soruları Gürsel Hoca cevaplamaya çalıştı. 
Bir de 10 parmak bilen birisini koyduk, hemen anında cevapları yetiştiriyordu. Çok güzel, 
değişik bir uygulama olmuştu. 

Sitenin yeni tasarımını yaptıktan sonra biraz hukuk haberlerine ağırlık vermeye başladım. 
Hukuk haberleri çünkü ilgi çekiyor. Bir hukukçu günde en fazla bir gazete okuyabiliyor, hatta 
iş yoğunluğundan bir gazeteyi tam tamına okuyamayabiliyor da. Günlük hukuk haberlerini 
derleyip toplayıp genel herkesi ilgilendirebilecek tarzdaki haberleri sitede yayınlamaya 
başladık. Tabii bunlar gazetelerden çeşitli web sitelerinden alıntı şeklinde kaynak da belirterek 
bazen kendimiz özel haber ilettik, bir boradaki gelişmeyi veya bir hukukla ilgili gelişmeyi 
hiçbir gazetede konu olmadığı halde veya hiçbir yerde yayınlanmadığı halde bunları biz 
haber yaptık. Yapmış olduğumuz bu haberlerin de çeşitli haber sitelerinde yayınlandığını 
görünce bundan da gurur duyduk. Şu an hukukcu.com ağırlıklı olarak avukatlar, hakimler, 
savcılar tarafından haberleri takip edilen bir site oldu. Çünkü sayfa görüntülenme oranları 
bunu gösteriyor. Hukuk forum sayfalarımız ise genelde vatandaşın üye olup hemen soru 
sorduğu, o sırada konu hakkında bilgisi olan herhangi bir hukukçunun ona ciddi ve yani 
konuyu özetleyen bir mesaj yazdığı bir ortam oluştu. Avukatlar arası dayanışma, gelişme 
gibi alanlar da koyduk, ama bu alanlar tabii ki, turkhukuksitesi’nde çok çok daha işlevsel, 
çok çok daha yerinde ve oturmuş olduğundan dolayı bu alanlar turkhukuksitesi’nde devam 
etti, bizde gelişmedi. Bizde vatandaşın sorularının sorulduğu, cevap alındığı, ama basitçe, 
ayrıntılı değil böyle bir sistem oluştu. En azından şöyle bir şey var: Arama motorlarında 
basit bir soru aradığınızda sizi yönlendirebilecek, bir vatandaş olarak düşünün; arama 
motorlarında direkt hukukcu.com’un sayfaları çıkıyor, turkhukuksitesi’nin sayfaları 
çıkıyor. Vatandaş ilk ham bilgiyi buradan alıp ona göre bir avukata yönlenip daha bilinçli 
davranabiliyor. Böyle faydaları da var hukuk forum sitelerinin, yani hukuk forum sitelerinin 
kesinlikle bir reklam aracı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada hemen söyleyeyim; şu 
ana kadar ben hukukcu.com editörü olarak hukukcu.com’dan bir iş dahi almış değilim, 
herhangi birisi de gelip “ben size davamızı vereceğim” dememiştir. Belki bunu buradaki 
turkhukuksitesi yöneticileri ve hukukturk yöneticileri de aynı şeyi söyleyecektir. Hani 
böyle sanılanın aksine burada iş yaratma imkânı var, haksız rekabet öyle bir durum da söz 
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konusu değil, bir iş dahi almış değiliz. 

Akabinde kanun, yönetmelik gibi bölümler var. Kanun yönetmelikteki genel temel 
kanunlar ve temel yönetmelikler onlar da yine kategorilendirilmiş; ceza hukuku, Anayasa 
hukuku, bilişim hukuku şeklinde. Makalelerimiz devam ediyor. Makaleleri biraz daha 
böyle renklendirmeye çalıştık. Makale yazarının resmi koyduk, makaleyi okuyan birisi 
onun da kim olduğunu görsün, tanısın şeklinde bir uygulama yaptık. Biraz daha böyle 
hukuku renklendirelim, siyah beyazdan kurtaralım dedik. Bu şekilde gidiyoruz, şu an aktif 
üye sayımız aşağı-yukarı 4 500 civarında. Sayfa görüntülenme günlük 4 000 tekil giriş var 
ortalama, yani tekil giriş dediğimiz 4 000 farklı kişi giriyor, ama gün içerisinde aynı kişi 
8-10 sefer girse bile tek kişi olarak sayılıyor. Tekil girişten kastımız bu. Sayfa görüntülenme 
oranları ise günde 90 000’le 100 000 arasında sayfa görüntüleniyor. Yani her gün 24 saatte 
90 000 veya 100 000 sayfa ziyaretçiler tarafından okunmuş veya görüntülenmiş oluyor. 
Aslında hukuk için iyi bir şey, tabii genel olarak hukuk sitelerinin diğer Internet siteleri 
arasındaki yerini tartışmak gerekirse bunu genele yaygın olarak söylüyorum; Türkiye’de 
hukuk içeriği çok ilgi çeken bir içerik değil, hatta milletin soğuk baktığı içerik ve sadece 
sorunu olduğunda, sadece başı sıkıştığında girilebilecek, kanun incelenecek, forumda 
soru sorulacak bir yer veya sadece avukatlar mesleki itibariyle hâkim, savcıların takip ettiği 
bir şey olduğu için diğer eğlence sitelerinin arasında, haber sitelerinin arasında tabii ki 
kendilerine çok iyi bir yer bulduğunu söylemek güç. Yani listelerde sıralamalarda reyting 
oranlarına bakıldığında hukuk siteleri oldukça geriden geliyor. Bunun bir tek istisnası 
yine söylüyorum turkhukuksitesi, onun görüntülenme oranları oldukça yüksek, çünkü 
meslektaşlarımız çok yoğun bir şekilde, hatta günde 2-3 saatini geçiren insanlar tanıyorum. 
Sadece turkhukuksitesi’ne bağlanarak böyle bir şey de var. 

Haber siteleri bakımından şöyle bir hukukcu.com olarak gururlandığımız bir şey var. Bu 
süzmüş olduğumuz haberleri, süzerek aldığımız haberleri bazen değiştiriyoruz, değiştirerek 
yayınlıyoruz. Değiştirerek yayınlamamızdaki amaç biraz daha avukat, hâkim, savcılara 
daha saf ve net bilgi verebilmek, bazen kendimiz bir şeyler alıp koyuyoruz. Bunların haber 
sitelerinde yayınlanması bu şekliyle bir de haber sitelerinde aynı haberin 20-30 kez popüler 
haber sitelerinde görüntülenmesine rağmen hukukcu.com’daki bu haberlerin bazen 1 000 
kişi tarafından görüntülenmesi, bazen ortalama 500 kişi civarında gidiyor, gerçekten gurur 
veriyor. Benim söyleyeceklerim bunlar, teşekkür ederim. (Alkışlar)

Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- Özgür Beye ve Gökhan Beye teşekkür ediyorum. 
Mesleğe başladığımda 1996 yılında kendi büromu açmıştım. Büromu açtığımda yalnızca 
kapı karşı komşum meslekte üstat İsmet abim vardı. Turkhukuksitesi’yle ne zaman ve ne 
şekilde tanıştığımı gerçekten anımsamıyorum. Bu benim için muğlaklığını hâlâ koruyor, 
ama şu şekilde de ifade edebilirim; kendimi bildim bileli, avukat olduğum ve büromu 
açtığım tarihten itibaren turkhukuksitesi hayatımda bir şekilde var ve devamında da hiç 
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yanımdan ayrılmadı. Turkhukuksitesi’nin özelliklerinin bir kısmını değerli meslektaşım 
Gökhan Bey zaten az önce sizlere aktardı. Şu anda burada bilebildiğim iki üyemiz var 
konuk olarak, bilemiyorum başka üyelerimiz var mı? Onlar için biraz tekrar gibi olacak 
anlatacaklarımız, ama turkhukuksitesi 1997 yılında kurulan ilk Türkçe hukuk sitesidir. 
Kurucusu ilk olarak bir kişisel avukatlık sayfası olarak sayfasını düzenlemiş. Yine Gökhan 
Beyin aktardığı gibi sayfasında daha çok mizah, logolar, Fenerbahçe ve Steven King 
bölümlerine yer ayırmış, daha sonra neden Internet üzerinde Türkçe hiçbir hukuk sitesi 
yoktur, bunu inceleyip üzerine giderek öncelikle kişisel sayfasında hukukla ilgili sayfalara 
yer vermeye başlamış ve daha sonra önce bunu bir yaho grup yazışma grubuna, daha 
sonra da siteye dönüştürmüştür. Turkhukuksitesi 1997 yılından beri faaliyette olan ve hâlâ 
da geçtiğimiz sene 10. yaşını kutlayan ilk Türkçe hukuk sitesi olma özelliğini kararlılıkla 
sürdürmektedir.

Sitede kurulduğu tarihte ne Barolar Birliğinin ne de sair adalet teşkilatı birimlerinin ne 
de baroların Internet siteleri yoktur. Bu sitenin miladının ve hangi zorluklar altında kurulup 
hayata geçirildiğinin anlaşılması açısından önemli olsa gerek. Sitenin yegâne amacı Türk 
hukukuna, zorluklar altında çalışan hukukçulara, adalet savaşının yılmaz bekçilerine daha 
iyi bir hukuk sistemi, daha güzel bir hukuk dünyası düzeneği sağlamayı amaçlamaktadır. 
TS’nin öncelikli hedefi adalet idealine katkıda bulunmaktır. TS gözlüğüyle hukuk ve adalet 
kavramları her türlü değerin üzerindedir. Bu beklentinin doğal sonucu olarak üyelerimizin 
bildiği gibi, sitede siyaset katı biçimde yasaklanmıştır. Siteye her giriş yapıldığında bizi bir 
yazı karşılar: “Turkhukuksitesi içerisinde cüppenizi çıkarmadığınız için teşekkür ederiz.” Site 
üyeliği ücretsiz olup hiçbir ticari amaç, böyle bir kaygı taşımaz. Öyle ki, maddi manevi 
bütün yükümlülükleri kendini bir hayal kahramanı olarak saklamakta ısrarlı olan site 
admini tarafından karşılanmaktadır. Site tümüyle görünürlük esasına dayalı olup kendi 
kendini yeniler ve dayanışma prensibi içerisinde büyür. Dayanışmada paylaşma ilkesine 
uygun olarak da bu amacın, ilkenin samimiyetinin bir kanıtı olarak da siteye üye olmayan 
kişiler dahi konuk olarak üye olmaksızın sayfalarımızı inceleme, dışarıdan izleme ve mesaj 
yazmaksızın takip edebilme imkanına sahiptir.

Hukuk fakültelerine öğrenci kaydını yaptıran çiçeği burnunda öğrencilerden mesleğe 
yeni başlayan meslektaşlara kadar Internet’in olmadığı dönemlerde mesleğe başlamış 
hukukçuların meslek içinde, meslekte ancak yıllar içinde edinebilecekleri deneyimi 
teklifsizce ve beklentisizce hazır olarak sunar. Yalnızca hukukla yeni tanışanlar için değil, 
mesleğine yıllarını vermiş hukukçular için de bir bilgi arşivi olma özelliğini korumaktadır. 
Bugün, daha doğrusu dün itibariyle, daha doğru ifade etmek gerekirse iki gün önce 557 
olan makale ve bilimsel inceleme sayısı dün itibariyle 559’du. Bugün bir değişiklik olup 
olmadığını bilemiyorum, ama her gün sayı artmaktadır. 

Türk Hukuk Fakültelerinden mezun olup da hukuk uygulamasını farklı alanlara yönelen 
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hukukçular da turkhukuksitesi salt hukukçu olmaları paydasında bir araya getirme özelliğine 
sahiptir. Örneğin, sadece temsil esasına dayalı Barolar Birliğinin yalnızca avukatlık mesleği 
söz konusu edildiğinde bile böylesi bir olanağa sahip olmadığı görülür. Sitede meslekler 
arası yardımlaşma ve dayanışma yakın zamanlarda yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı olmaktan 
çıkmış ve fiili bir yardımlaşmaya dönüşmüştür. Öncelikle şehirlerarası nöbetçi avukat 
şeklindeki bir uygulama olarak başlayan uygulama ki, hâlâ devam etmektedir, ancak öyle 
sanıyorum ki, adliyeye gidiyorum projesi çerçevesinde bir süre sonra işlevini yitirecektir. 
Adliyeye gidiyorum projesi turkhukuksitesi’nin diğer pek çok, biraz sonra aktaracağım 
özelliklerinin yanı sıra bizce gerçekten dahiyane buluşlarından birisi olsa gerek. 

Meslekte farklı illerde mesafe olan yerlerde iş anını ve takip etmenin zorluğunu hepimiz 
biliyoruz, ama bugün turkhukuksitesi aracılığıyla İzmir’deki bir meslektaşımızın Van’daki 
ya da Gaziantep’teki bir dosyayı takip etmesi son derece kolay olacaktır ve en güzeli de 
bunun gönüllülük temelinde ve karşılıklılık esası çerçevesinde gerçekleşiyor olmasıdır. 

Bugün itibariyle sitenin 16 350 -yine sayılar değişmiş olabilir az önce söylediğim 
sebeplerle- üyesi vardır. Bu üyelerin büyük bir çoğunluğunu avukat meslektaşlarımız 
oluşturmaktadır. Kaydı hukukçu olarak görülen, bunun dışında hâkim ve savcı olanlarla 
birlikte sanıyoruz ki binin üzerinde de hâkim ve savcı üyemiz bulunmaktadır. Bunun dışında 
stajyerler, avukatlar, noterler, hukuk öğrencileri, akademisyenler, profesyoneller, hukuk 
severler olmak üzere üye profilimiz bu kişilerden oluşmaktadır. THS son zamanlarda üye 
artış sayısının önüne geçebilmek için kendisine bir sınırlama dahi getirmek durumunda 
kalmıştır. Hem sitenin belli şu andaki çizgisini koruyabilmek, gerçekten de sitenin daha çok 
öncelikli olarak hukuk üretebilen, hukukun gelişmesine katkıda bulunabilen bir yer olma 
misyonunu sürdürebilmesini sağlayabilmek için böyle bir kısıtlamaya gidilmek zorunda 
kalınmıştır. Bugün siteye ancak referans kodu sorularak üye olunabilmektedir. Şu ana 
kadar mevcut olan üyelerin her birinin kendine ait bir referans kodu olup ancak bu şekilde 
üye alımı gerçekleşebilmektedir. Bu zorunluluk bahsettiğimiz ideal doğrultusundaki bir 
zorunluluktan kaynaklanmıştır. Günde yapılan bu konudaki istatistik bilgisi de her ay alınan 
üye sayısı 500-700 civarındadır son zamanlarda, günlük deneme ise 100-200 civarındadır 
ve başarısızlıkla sonuçlanan büyük bir kısmı ne yazık ki girememektedir. 

Turkhukuksitesi’nin içeriğinde neler var? Turkhukuksitesi ya hayal kahramanı olan, bu 
nedenle kimini açıklamaktan imtina eden, ancak bir dahi olduğundan emin olduğumuz 
site admini sayesinde yalnız bir forum formatını da geliştirerek, bundan da çıkarak büyük 
bir portal haline dönüşmüştür. Hukuk sitesine girdiğinizde, konuk olarak da izlediğinizde 
şu şekilde alt gruplarla karşılaşacaksınız: Öncelikle sadece hukuk öğrencilerimiz 
için, son zamanlarda sadece hukuk öğrencilerimize tahsis edilen, onların kendilerini 
geliştirebilmeleri, ödevlerini yapabilmeleri, eksik kaldıkları konuları tamamlayabilmeleri 
için hazırlanan hukuk soruları bölümü. Asıl sitenin amacı doğrultusunda meslektaşları 
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bir araya getiren, onlar arası yardımlaşmayı sağlayan meslektaşların soruları bölümü. 
Bu bölümde yalnızca hukuk profesyonellerinin yazışmalarına açık olup, gerek yanıtlar, 
gerek sorular sadece meslektaşlar tarafından yöneltilebilmektedir. Hukuk sohbetleri ve 
hukuk felsefesi alanlarımız vardır. Bu alanlarda da soru niteliği taşımayan hukuki görüşler 
ve tartışmalar açıklanmaktadır. Bunun dışında hukuk etkinlikleri takvimimiz, hukukla 
ilgili önemli seminerler, konferans ve benzeri aktiviteleri işlediğimiz alan, güncel hukuk 
haberleri, bir diğer sitemize özgü özellik olan hukuk çalışma grupları alanımız. Bu alanda 
şu an itibariyle 22 ayrı hukuk çalışma grubu bulunmakta olup isimlerini tek tek saymak 
istemiyorum, ama ceza hukuku, borçlar hukuku, miras, borçlar, kadın hakları, sağlık, hatta 
hukuk konusunda dilin yanlış kullanılmasından duyulan rahatsızlığımız üzerine kurulan 
hukuk ve Türkçe çalışma grubu gibi çalışma gruplarımız bulunmaktadır.

Bu çalışma grupları baroların oluşturduğu hukuk komisyonlarındaki benzer amaç ve 
şekilde çalışmaktadır. Grup üyeleri belirli periyotlarla kendi aralarında sanal ortamda 
toplantılar yaparak, konuyla ilgili makaleleri tartışarak makale üretmek, çalıştıkları alan 
konusunda uzmanlaşmak ve daha ileri götürmek amaçlı çalışmalar yapmaktadırlar. HA 
genel dışında hukukla ilgili hukukun başından sonuna ve devamı süresini ilgilendiren 
eğitim ve staj, lisans eğitimi, yüksek eğitim bölümlerimiz ayrı olarak bu konunun ilgilerinin 
yazışmasına açık olarak devam etmektedir. Bunun dışında ticari duyurular alanımız vardır. 
Yanı sıra hukuk ve bilgisayar yazılımları, meslektaşların hukukla ilgili avukatlık bürosu 
programları, içtihat ve mevzuat programları, UYAP’la ilgili projeler ve bunlarla ilgili güncel 
haberlere ulaşabilmeyi sağlamak için bulunan bir alandır. Yanı sıra adliye duvarı burada 
baro odalarında gördüğümüz mesleki ilanlara “stajyer arıyorum” veya “iş arıyorum” gibi 
ilanları yine ücret ve beklenti taşımaksızın daha çok katılım ve daha çok amaç işlevsel 
olabilmesi için site bu alanını da barındırmaktadır.

Bunun dışında da son olarak genel sohbet alanlarımız vardır. Burası da hukukla ilgili 
olmayan her türlü sohbet niteliğindeki konuşmalar, yazışmalar için hazırlanmıştır. THS’nin 
bir diğer amacı da burayı soğuk bir atmosfer olmaktan çıkarıp üyelerini bir aile çatısı, özel 
bir kulüp havası yaratarak bir şemsiye altında buluşturmayı hedeflemiştir ki, bunda da 
kesinlikle başarılı olduğu inancındayım. En azından şunu söyleyebilirim; bir gün avukatlık 
mesleğini bıraksam bile sanıyorum her gün turkhukuksitesine girmeye devam ederim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ediyoruz. Soru-cevap bölümüne geçebiliriz, söyleşi 
şeklinde de devam edebiliriz, ama izninizle ben bir şükran borcunu ödemek istiyorum. Şu 
anda burada aramızda yok, fakat bu panelde mutlaka adalet.org sitesinden de bahsetmek 
gerekiyor. Sayın Hâkim Aydınbaşar tarafından kurulan adalet.org gene Internet’in en eski 
sitelerinden biri turkhukuksitesi’yle beraber sanıyorum 98 ya da 99 gibi kurulan bir site. En 
önemli özelliği Hâkim Beyin bizzat hazırlıyor olması ve programlama dahil sitenin her türlü 
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şeyiyle kendisinin ilgileniyor olması, teknik her şeyini Hâkim Bey yapıyor, aynı zamanda 
fiilen Hâkim olarak da çalışmaya devam ediyor. Hepsini boş zamanında hazırlıyor ve 
Türkiye’nin en büyük hukuk platformlarından biri adalet.org da, fakat çok fazla bilinen bir 
platform değil. Bunun da sebebi daha dışa kapalılar. Mesela, turkhukuksitesi’nde Google’de 
hukukcu.com ya da turkhukuksitesi gibi sitelerden binlerce konuyla karşılaşıyorsunuz. 
Çünkü o siteler üye olmayanların da okumasına açık siteler, fakat adalet.org öyle bir site 
değil, sadece üye olduğunuz zaman okuyabiliyorsunuz ve üyelik için de mutlaka hukuk 
fakültesi mezunu olma şartı aranıyor. Hazırlayan Hâkim olduğu için de özellikle hâkim ve 
savcı meslektaşlarımızın biraz daha itibar ettiği bir site. O siteden de mutlaka bahsetmek 
lazım, keşke Hâkim Bey de burada olsaydı, o da bu siteden bahsetsin isterdim. İsterseniz 
sorusu olan varsa sorulara geçelim, sorusu olan yoksa buyurun Özge Hanım.

ÖZGE YÜCEL- Ben de turkhukuksitesi üyesiyim. Öğrenciyken girmiş bulundum 
ve çok memnunum. Öncelikle makalelerden söz etmek gerekiyor. Ben şu anda stajyer 
avukatım ve aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesinde medeni hukuk alanında yüksek 
lisans yapıyorum. Bilimsel çalışmalarımızı turkhukuksitesi’ndeki makalelere gönderme 
yapıyoruz, onları kaynakçalarımızda belirtiyoruz. Gerçekten müthiş bir kütüphane alanı 
haline geldi. Yine daha öğrenciyken Prof. Metin Feyzioğlu bize turkhukuksitesi’ndeki 
bir makalesini okumamızı istemişti. Kendisi de yöneticiler bilir, mümkün olduğunca 
makalelerini sürekli eklemeye çalışıyor. Bunun dışında KAHDEM’den bahsetmek 
gerekiyor. Kadınların hukuku destek merkezi, kadın hakları çalışma grubuyla başlayan 
bir oluşum vardı. İlkönce kadın hakları konusunda diğer çalışma grupları gibi çalışmaya 
başlamışlar. Makale üretimi gibi, ancak daha sonra kadınlara doğrudan destek sağlamak 
amacıyla Habibe Yılmaz Kayar tarafından başlatılmış. Ben o sıra üye değildim, duyduğum 
kadarıyla söylüyorum. Kadınlara hukuki destek merkezi oluşuyor ve şu anda site üyesi 
olmayan vatandaşlarımız, kadınlar, zor durumda kalan kadınlar da oradan soru sorarak 
hukuki destek almaktadır, yanıtlarını almaktadır. Biz onları avukatlara yönlendiriyoruz, 
haklarını anlatıyoruz. Gerçekten çok etkin bir portal haline de geldi ve KAHDEM dernek 
olma yolunda da ilerliyor. Televizyonlarda kadınlara hukuki destek merkezi olarak haberleri 
çıktı. Bunun dışında yine “turkish low” olarak, yine siteye üye olmadan yabancılar Türk 
hukukuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilmektedir. Bu tür oluşumlar gerçekten 
vatandaşlarımıza çok yararlı olmaktadır. 

Ayrıca benim son olarak eklemek istediğim şey de Internet’te bekleyemeyeceğimiz 
kadar etkin tartışma ortamı buluyoruz. Gerçekten kafa yorarak bir soru sorulduğunda ben 
kitap açıp araştırıp buluyorum, yazıyorum ve karşılığında da gerçekten aynı özenle yanıtlar 
geliyor ve çok bilgilendirici oluyor. Ben kendimi de geliştiriyorum, diğer üyelerimiz de 
geliştiriyor. Devam etmesini diliyoruz.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz, sağ olun.
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Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- Özge hanıma çok teşekkür ediyorum. Burada 
yaptığım unutkanlığımı da hatırlatmış oldu. Büyük bir hata bu, KAHDEM’den söz etmemiş 
olmak gerçekten büyük bir eksiklik. KAHDEM öncelikle hukuk sohbetleri alanında 
yazışmaya başlamış olan, daha sonra Kadın Hakları Çalışma Grubu adı altında ve giderek 
daha da büyüyerek nihayet bağımsız kimliğine kavuşan KAHDEM olarak hâlâ devam 
etmektedir. Şu an 17 faal üyesi vardır. Bunlardan birisi de konuşmacımız Özge Hanım, 
hepsi konularında uzman kişilerdir. KAHDEM gerçekten medyanın da ilgisini çekmiştir, 
kamuoyunun da ilgisini çekmiştir. Grubun koordinatörü gerçekten yılmaz kadın hakları 
savunucusu olarak diyebileceğimiz Habibe Yılmazkaya’nın öncülüğünde kişisel başarısıyla 
gerçekten ve katılımcıların başarılarıyla bugün çok iyi bir noktaya gelmiştir. KAHDEM’in 
özelliği üye olmak gerekmemektedir ve tümüyle hiçbir kişisel bilgiyi vermeksizin kadınların 
şu an için erkekler de sorabilirler tabii ki, ama kadın sorunlarıyla ilgili konulara, yazışmalara 
açıktır. Siteye üye olmadan, haklarında hiçbir ipucu vermeden soru yöneltebilmek ve 
cevaplarını en geç bir-iki saat içerisinde alabilmektedirler. KAHDEM yakın bir gelecekte 
dernekleşecektir. Sanıyorum o zaman çok daha fazla medyada adını duyacağız. Teşekkür 
ediyorum.

Av. HANEFİ SENCARKAYA- Ankara Barosu avukatıyım. Soru sormaktan ziyade 
bazı düşüncelerimi, duygularımı paylaşmak istiyorum. Önce hukukturk ve hukukcu.
com’u temsilen gelen arkadaşlara en az turkhukuksitesi kadar büyümeleri için başarılar 
diliyorum. Gerçekten burada ciddi hukuk sitelerinin hukukçuya ve Türk halkına neler 
kattığını biliyorum. En azından son 5 yıllık tecrübelerimle, bundan sonra hiç şüpheniz 
olmasın hukukturk ve hukukcu.com’a sık sık ziyarete girip faydalanacağım, ama turkhukuk 
sitesi’nin 5 yıllık müdahaleli olarak yanılmıyorsam salonda en yaşlı benim, yaşlılara 
Internet’e kolay alıştıramazsınız. Hele yaşlı hukukçuları kitaba bakar, yadsıya bakar ve 
sonra Yargıtay içtihadı arar, tamam çok çok olsa bir arkadaşına telefon eder ya da komşu 
üstat varsa ona danışır, ama turkhukuk sitesi bende öyle bir pencere açtı ki, paylaşmadan, 
alışverişte danışmadan zevk alır hale geldim. Burada hayali imparator admine gerçekten 
deha, biz bunu gördük. Şehper Hanımı Ankara’da görmekten mutluyuz. Ben ona “tek 
kişilik ordu” diyorum. Şairdir, Türkiye’nin sayılı hukukçularındandır. Burada aynı sitenin 
mensubu olmakla konuşmuyorum, girer mesajlarını, yazılarını okursanız gerçekten çok 
hukukçunun faydalandığı bir avukat olduğunu görürsünüz. Ona hoş geldiniz diyorum, 
teşekkür ediyorum.

Bir de acaba Şehper Hanım aracılığıyla o hayali admine sorumu ulaştırabilir mi? Şunu 
merak ediyorum; bu sanal ortamda turkhukuk sitesi bu sanal birlikteliği fiili birlikteliğe 
de dönüştürmüş. Bilhassa İzmir’de, İstanbul’da periyodik fiili toplantılar yapıyor. Orada 
insanlar ilk defa karşı karşıya geliyorlar, birbirlerini 10 yıldır tanıyorlar. Burada da biz son 
bir yıla kadar periyodik toplantılar yapıyorduk. Toplantıya katılanlar çok değişikti, ama 
burada ismi görünce “a, Özge Yücel sen miydin? O hukuk sitesinin canavar üyesi sen 
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miydin?” diye sanki 40 yıllık akrabanızı görmüşsünüz. İnsan yaşlı olunca duygusal konuşur. 
Hukukturk.com kurucusu arkadaşlar gerçekten büyük iş başarıyorsunuz, yani iyi bir aile 
oluşturuyorsunuz. Bunu hissediyorum ve burada sayının az olması lütfen sizi üzmesin. 
Siz sanal dünyanın krallarısınız, hukuk dünyasının yüz aklarısınız. Ben hepinize teşekkür 
ediyorum, içinizde bulunmaktan mutluyum, tekrar teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ederiz, sağ olun.

Av. ŞAHİN DEMİR- Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
üyelerindenim, yürütme kurulu üyesiyim. Sizi burada misafir etmekten gurur duyuyoruz. 
Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Benim de amatör olarak ilgilendiğim bir site var. Daha 
sonra ondan bahsederim. Benim merak ettiğim konular başlıklar altında şunlar: Reklam 
yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Sitenize bir kere büyük siteler olduğunuz için reklam 
talepleri geliyor. Bunu Google’a mı yönlendiriyorsunuz, yoksa biriniz tasarlayıp istediğiniz 
dizaynlarda onların yayınını mı sağlıyorsunuz? Ücretlendirme ve faturalandırmayı nasıl 
yapıyorsunuz? Gerçekten bunlar benim merak ettiğim şeyler, çünkü biz avukat olarak 
irticai faaliyette bulunabilecek insanlar değiliz. 

İkincisi, ben hukukcu.com’a, turkhukuksitesi’ne üye bir avukatım. Bu üyelikler neticesinde 
orada turkhukuksitesi’nde bunlara oldukça özen gösteriliyor, ama vatandaşlarla olan bilgi 
paylaşmak açısından oldukça mevzuat açısından da sıkıntı yaratabilecek bir reklam yasağı 
durumu söz konusu. Burada reklam yasağı yönetmeliğine bile girmiş avukatların site 
yöneticiliği yapamayacağı gibi benim garip karşıladığım bir kural var. Neticede bu insanlar 
avukatlıkta olduğu gibi bir kamu hizmeti yapıyorlar. Burada bir hukukçunun hukuk 
sitesinden para kazanmasının imkansız olduğunu ben de ufak tefek içinde olarak bilen bir 
insanım. Bu reklam yasağı açısından ne gibi sıkıntılar yaşadınız veya yaşıyor musunuz?

Av. GÖKHAN AHİ- Ziyaret oranları çok yüksek olmadığı için bir de sadece hukukçu 
bir kitleye daha çok hitap ettiği için mesela, bir hukuk sitesinde epilasyon aleti reklamı 
herhalde olmaz doğal olarak veya bir tencere setinin reklamı da olmaz, illa ki, hukukla ilgili 
ürünler üreten firmaların reklamı olur. O da bir reklam geliri elde edemiyorsunuz. Çünkü 
saydığınız avukatın ticari bir iş yapmama gibi bir yasağı var. Bu yasaktan dolayı hadi reklam 
yaptım, faturasını nasıl keseceğim gibi sorunlar var. Zaten reklam yapma gibi bir niyetimiz 
olmuyor; ancak şöyle oluyor: Mesela, hukukcu.com’da reklam var, ama o reklamlar ya birisi 
hatır-gönül rica etmiş “şu benim reklamı da koy, orada bulunsun” ya da “ben sana yazılım 
vereyim, sen reklamımı yayınla” şeklinde bir nevi bartırla oluşmuş bir sistem, belli bir fiyat 
tarifesi yok, belli bir şeyi yok. Zaten fiyat tarifesi olsa bile gidip nasıl alacaksın onu? “Şu 
kadar fiyat” diyebilecek bir konum yok. Hiçbir şekilde reklam olasılığı olmayan, aslında 
reklam potansiyeli olabilir, olmaz değil, ama bizim avukatlık mesleği ve etik kuralları 
buna engel oluyor. Biz de istemiyoruz açıkçası reklamdan para kazanmayı. Mesela, bir 
reklam teklifi de gelmişti. Oluyordu ki, “bir senelik reklam haklarını satın alayım, ayda şu 
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kadar para ödeyeyim, bana verilen alanlara kodu yerleştireceksin, ben reklamları kendim 
pazarlarım” diye bir Internet reklam şirketinin teklifi var, ama tabii ki sorunlar var. Bunu 
aldık, ama yarın öbür gün ne olacak? Reklam yasağı yönetmeliğiyle ilgili şöyle bir şey 
var: Ben reklam yasağı yönetmeliği çıktığında iki ayrı tepki oldu. Tepkinin sahibi burada 
olmadığı için anlatamayacaktır, ama o tepkinin sahibinin o zaman konuştuğumuz için 
biliyorum, reklam yasağı yönetmeliği çıktığı zaman admin dediğimiz turkhukuksitesi o 
andan itibaren kendini gizledi. Buna bir tepki olarak yaptı. Tam aksine ben de kendisiyle 
konuşmuştum, ben de tepki olarak açık açık ismimi daha fazla ön plana sokacağım. Çünkü 
bu siteyi bir kasap hazırlamıyor, bu siteyi bir eczacı da hazırlamıyor, bu siteyi bir mühendis 
de hazırlamıyor, bu siteyi hukukçu hazırlıyor demek isterim. Bu sitede bir ciddiyet var, bu 
site bir hukukçu tarafından hazırlanıyor, bunu özellikle ön plana sokmak istedim, ama iş 
elde etmek amacını hiçbir zaman taşımadım. Zaten iş de elde etmedim, iş teklifi de gelmedi. 
Hani insanlar oradan hukuk sitesi olarak yararlanıyor. Durum bundan ibarettir.

Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- Reklam yasağıyla ilgili olarak yine Gökhan Bey 
benim yerime söyledi, gerek kalmadı sanıyorum. Site admini kimliği belli değildir, yani 
reklam yönetmeliğine aykırılık açısından turkhukuksitesi’nin herhangi bir endişesi bu 
anlamda yoktur. Zaten hiçbir zaman kişisel olarak ön palana çıkmak istememiştir, her 
zaman kimliğini gizlemiştir ve bu itibarla reklam yönetmeliği çerçevesinde bir problemimiz 
olmadığını söyledim. 

Siteden menfaat elde edilmesi ya da ticari olarak ya da mesleki gelire dönüştürülmesinin 
mümkün olmadığını soru soran siz de söylediniz. Daha çok sizden ücretsiz yardımlaşma 
beklenmektedir aksine, sadece sitedeki mesajlarla sınırlı değil, yönetici olarak adımızı 
gördükleri için mesela, daha vakıftır düşüncesiyle -bilemiyorum artık hangi saikla- sık sık 
bize özel mesajlar, e-postalar, bunu site üyeleri meslektaşlarımız arasından da, dışarıdan 
da böyle sorular gelmektedir ki, ne yazık ki kaba olmak pahasına pek çok zaman bunları 
yanıtlama şansımız dahi olmuyor ya da nazik bir şekilde soruları siteye yönlendirmelerini 
istiyoruz. Beklenti ve amaç da zaten bu doğrultuda olduğu için paraya dönüşmesi reklam 
yasağına aykırılı bir menfaat elde edilmesi site aracılığıyla mümkün değil. 

Gelir konusunda da hiçbir reklam alınmıyor, Google reklamları var yalnızca sitede, 
onun dışında sitenin başka bir gelir kaynağı yok. O da çok cüzi bir masraf, o boyutunu 
bilmiyorum, adminler daha iyi biliyor. Sitenin aylık masrafını dahi karşılayamayacak 
boyutta ki, turkhukuksitesi geçtiğimiz bayramda kendi sunucusuna taşında ve masrafları 
gerçekten çok arttı. Artık karşılaması imkansız gibi bir şey, ama bu konuda hiçbir talep, 
hiçbir beklenti hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da.

Av. ÖZGÜR TÜRKDOĞAN- Hukukturk bilgi bankası olarak hizmet vermekte olduğu 
için ücrette aboneliğe dayalı bir sistemi söz konusudur. Zaten reklam almıyor, bu arada 
belirteyim; kurultay haftası boyunca üye olmaksızın hukukturk’u inceleme imkanı var, 
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onun ayrıca duyurusunu yapmış olayım.

Av. GÖKHAN AHİ- Zaten ticari açıdan bakıldığında yazılım üretenler İÇİN  ciddi 
ciddi bir maliyet var. çok kolay değil yaptıkları iş, o bilgi bankası oluşturmak için kararların 
derlenmesi, belli bir sınıflandırmaya sokulması, kategorize edilmesi gerçekten emek 
ve sermaye isteyen bir iş. Biz amatör işin tarafındayız, ama onlar profesyonel tarafında, 
bu yatırımların da karşılığını ticari açıdan bir şekilde almak zorundalar. Yanlış mı 
düşünüyorum?

Av. ÖZGÜR TÜRKDOĞAN- Ben mesela, aynı zamanda serbest avukat olarak 
çalışıyorum. Bir taraftan avukatlığımı sürdürürken diğer taraftan da şirketin tasnif işini 
yapmaya çalışıyoruz, ekip oluşturuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Değişimi takip etmeye 
çalışıyoruz. Bizim uygulamamızla hiç ilgisi olmasa bile, mesleğimizin uygulamasıyla ilgisi 
olmasa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını takip etmek, buna ilişkin teorik 
çalışmaları yapmak ve üzerine doğru tasnif yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Buradaki 
hata kesinlikle kabul edilemez, çünkü binlerce insan bu kararı dava dosyasına koyabiliyor 
ya da koyuyor. 

OTURUM BAŞKANI- Reklam yönetmeliğiyle ilgili izninizle ben de bir-iki şey 
söylemek istiyorum: Reklam yönetmeliği çıktığı zaman bu avukatların sadece av.tr uzantılı 
isimle altında Internet’te yayın yapabilecekleri konusu bir yönetmelikle düzenlendiği 
zaman bir defa bu yönetmelik çok sürpriz oldu. Çünkü sanıyorum kapalı kapılar ardında 
çıkartıldı, hiç kimsenin haberi yoktu, birden bire Resmi Gazetede yayınlandı ve o sırada 
hukuk siteleri çok gelişme evresine girmişti. Pek çok hukuk sitesi kurulurken birdenbire 
bu hukuk sitelerinin çoğu kepenklerini indirmek zorunda kaldı. Aslında bu reklam 
yönetmeliğinin birtakım doğru yönleri de var, ben onu da kesinlikle kabul ediyorum. 
Bu reklam yasağımız varsa bizim avukatlık kurallarımızda bunun uygulanması gerekiyor. 
Dolayısıyla kişilerin birtakım siteler aracılığıyla iş elde edilmesinin engellenmesini ben son 
derece doğal buluyorum ve normal karşılarım, fakat bunu Internet’i bilmeyen birtakım 
kişilerin düzenledikleri yasal düzenlemelerle böyle hiç kimsenin kabul edemeyeceği 
enteresan şekillerde yapılmasının özellikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela, dediler 
ki bir avukat com uzantılı site açamaz, sadece “av.tr” uzantılı site açabilir. Tamam, güzel, 
av.tr uzantılı siteler açıldı, fakat şu anda girin Google’a, avukat ya da İngilizce tarayın, daha 
iyisi “Turkish Lowyer” diye tarayın. Bu “av.tr” uzantılı sitelerin yüzlercesinin Internet’te 
Amerika’da, İngiltere’de Türk sitelerinin reklam yaptığını görüyorsunuz. Google’a para 
veriyorlar. Bir kişi, mesela Turkish Low Exdent Türkiye’de bir trafik kazası geçirmiş. 
Böyle binlerce olay var. Internet’e Google’e girip aradıkları zaman bu avukat sitelerinin 
reklamlarıyla karşılaşıyorlar, ama öte yandan siz diyelim ki, turkhukuksitesi gibi bir siteyi 
yönetiyorsunuz, ama oraya isminizi koyamıyorsunuz. Bunu anlamak gerçekten çok zor, 
reklam yasağının ben karşısında değilim, ben reklam yasağını sonuna kadar destekliyorum. 
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Fakat reklam yasağını uygulamaya çalışırken bana yanlış şeylerle mücadele ediliyor 
gibi geliyor. Ben bugüne kadar Internet’teki reklam yasağı nedeniyle ceza almış hiçbir 
avukat bilmiyorum. Belki tek tük olabilir, ama pek çok avukat meslektaşımızın sitesi 
bugün reklam yasağına aykırı şekilde faaliyet gösteriyor. Örneğin, girin Internet’te gene 
dediğim gibi “Turkish Low” diye arayın, kendi ismini fazlaca belirtmeden Amerika’da 
şubesi olan “Türk hukuk bürosu” diye reklamlar görüyorsunuz. Bunlarda Türk avukatlar 
var ve arkasında çok ismen bildiğimiz avukatlar var. Fakat ben baroların bunlara ne işlem 
yaptığını gördüm, ne ceza verdiğini gördüm, ama arada olan daha masum çalışan, gerçekte 
böyle bir amacı olmayan hukuk sitelerine oldu. O dönemde bu reklam yasağı çıktıktan 
sonra çok fazla hukuk sitesi kapandı. Şu anda çok enteresan mesela, turkhukuksitesi 
gibi bir sitede sitenin yöneticisi ismini yayınlayamıyor avukat olduğu için, fakat sitenin 
yöneticisi ismini avukatlığı bugün bıraksa kasaplığa başlasa kasap olduğu zaman “Kasap 
Murat Yılmaz turkhukuksitesi’ni hazırlamaktadır” dediği zaman hiç kimsenin diyeceği bir 
şey yok. Avukatlık reklam yönetmeliğini kasaba uygulayamazsınız, orada reklam yaptığı 
zaman bir şey diyemezsiniz. Bir avukata yönlendirse sizi dese ki “benim çok iyi bir avukat 
arkadaşım var Av. Ali Yılmaz diye, ben bunu size tavsiye ediyorum” dese hukuk sitesinin 
ana sayfasından bunu tasfiye eden avukat olmadığı için ona hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü 
reklam  yönetmeliğini sadece avukatlara uygulayabiliyorsunuz. Onun dışında tavsiyede 
bulunan bir kasaba yapabileceğiniz hiçbir şey yok, ama öte yandan turkhukuksitesi gibi 
bir sitede veya hukuki.net gibi bir sitede site yöneticileri isimlerini veremiyorlar. Bu reklam 
yönetmeliği çok ölü doğan bir yönetmelik, uygulanma şansı da aslında yok, ama maalesef 
Türkiye’de…

Av. GÖKHAN AHİ- Sayın Başkan ben bir şey itiraf edeyim mi? Ben kendi kendimi 
Barolar Birliğine ve İstanbul Barosuna “bu yönetmeliğe aykırı davranışım vardır. Bu 
aykırı mıdır, değil midir? Bunu değerlendirin” şeklinde ihbar ettim. Hiçbir cevap gelmedi. 
Barolar Birliği üç satırlık bir cevap yollamış, “konu hakkında görüşmeler yapılmaktadır, en 
kısa zamanda bilgi verilecektir” şeklinde, ama 3-4 sene geçti, hâlâ bu konuda bir yanıt yok.  
Benim şimdi aklıma geldi. Acaba bu eski yazıyı bulup da tekrar göndersem mi? Mesele ne 
oldu falan…

OTURUM BAŞKANI- Resmi şikâyet bekliyorlardır. İsterseniz ben avukat olarak bir 
şikayette bulunayım.

Av. GÖKHAN AHİ- Vallahi bulunur, ciddi söylüyorum bir içtihat yaratalım. Ben de 
gideyim aslanlar gibi savunayım sisteme bir içtihat yaratayım. Cezalandırılırsam da bir 
içtihat olsun, ceza almasam da bir içtihat olsun. Hiç problem değil.

Reklam yasağı yönetmeliği dışında reklam yasağının mesela, Kara Avrupa’sı hukuk 
sisteminde sert uygulandığı söylenir, Amerika’da ise reklamın avukatlar açısından 
serbest olduğu söylenilir. Kara Avrupa’sı hukuk sistemine bakıyoruz; Almanya, Fransa 
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örnekleri ve İtalya örneklerine gidiyorum. Hatta Tekin Memiş Hocanın bir yazısı vardır, 
orayı inceliyorum. Avukatlar 900’lü hat kurmuşlar mesela, en basit örneğidir. Benim cep 
telefonumu düşünüyorum; ben şu anda Kurultayım, Kurultayda olmama rağmen benim 
cep telefonum susmuyor. Sürekli bir şeyler soruyorlar. Canı sıkılan arıyor, gece 12.00’de 
arayan oluyor. Uyku tutmamış adamı, “şu ne olacak, bu ne olacak” gibi, bunu bir şekilde 
elimine ediyorsunuz, kızıyorsunuz “acil bir şey için ara kardeşim” gibi, ama mesela, niye 
900’lü bir hat üzerinden bu danışmanlık şeyi, ben bir emek harcıyorum, adama bilgi 
veriyorum, bilgimi hem de vaktimi satıyorum. Avukatın sermayesi iki şey; birisi bilgi, 
öteki vakit, bu ikisi de değerli. Vakit de çok değerli bir şey, bir daha geri getirilemeyen 
bir şey, bilgi ise o bilgiyi almak için dünyanın uğraşını verdiğiniz bir şey, bu bizim 
ekmek kapımızdan öte değerli olan bir şey. Bu çok ucuz olmamalı. 900’lü hat gibi bir hat 
kurulabilir, o telefon açtığı zaman o telefona ben cevap vererek hem doğru rafine bilgi verip 
hem de ücretimi kazanabilirim. Bunun da bir düzenlemesi mesela, Almanya’da “eğer böyle 
bir danışma hatta kuruyorsanız bir kere avukat çalışacak, başında avukat bulunacak, 24 
saat çalışacak” demiş, bir de “şu kadar sütun, şu kadar santim ancak şu yayın organlarına 
hizmetini tanıtabilir” demiş. Bakın, standart koymuş. Bu standart niye konulamasın ki? 
Bizim meslek yasaklarından olan bu reklam yasağının esas gerekçelerinden birisi avukatlar 
arasındaki haksız rekabeti önlemek. Peki, hangi anlamda bir haksız rekabet yaratabilir 
bunun standart bir hale getirilmesi? Demiş ki “avukat kartvizitinde şunu yayınlayabilir” 
Tamam, bunu ben de destekliyorum, çünkü kartvizitine adam “eski milletvekili, eski 
hâkim, başbakan danışmanı” yazıyor, bunlara karşıyız, ama belli standartlarda avukatın 
kendini tanıtabilmesi lazım. Avukat kendini nasıl tanıtıyor? Ben kendimi tanıtmadan nasıl 
iş yapabilirim? Bir ortama girdim, girmiş olduğum ortamda kimse benim avukat olduğumu 
bilmez. Bir lafı geçerse, “mesleğiniz ne?” derlerse ben “avukatım” derim, onun dışında “ben 
avukatım” dersem hem görgüsüzlük, hem ukalalık olur. Cüppeli de gezemeyeceğimize 
göre yani katı bir reklam yasağı yönetmeliği anlamsız, ama ben ne diyorum? Reklam yasağı 
gerekli, ama bu kadar katı değil, biraz yumuşatılmış ve standartları belirlenmiş, herkes 
için ulaşılabilir ve her avukatın fırsat eşitliğinden yararlanabileceği bir şekilde olabilir. 
Mesela, alfabetik sıra yaparsanız ben haksız rekabet yapıyorum, çünkü benim soyadım Ahi 
ve ne olursa olsun ben hep en başlardayım. Alfabetik sıra istediğiniz kadar koyun soyadı 
itibariyle Aba, Abacı bilmem neden sonra ben Ahi olarak ilk sayfalarda çıkarım. Bu da 
eğer bu açıdan yaklaşırsanız, sert uygulamaya bakarsanız haksız rekabet olur. O zaman 
numara verelim sicile göre gitsin. Bu sefer yaşlılar ön plana çıkar, gençler arka planda kalır. 
Zaten fiili o kadar haksız rekabet alanları var ki, adam marka patent vekili oluyor. Limitet 
şirketini kuruyor, fuara gidiyor, fuarda broşürünü bastırıyor, dağıtıyor. “Her türlü marka, 
patent, her türlü hukuk hak ihtilaf yaparım” diyor, en altına “hukuk hizmetleri de verilir” 
diyor. Haksız rekabetin babası, koca 14 metre tabela yapıyor adam ışıklı, haksız rekabetin 
babası. Televizyon kadın programlarına çıkıyorlar “Av. bilmem kim şu görüşte, büroma 
gelin ben size anlatayım” diyor. Haksız rekabetin babası, bunlar varken Internet sitelerine 
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takılınmasına ben anlam veremiyorum. Çünkü Internet herkes için ucuz, ulaşılabilir ve 
fırsat eşitliği yaratan bir ortam. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? 

OTURUM BAŞKANI- Bir de Gökhan Beyin söylediği gibi reklam çok farklı şekillerde 
yapılıyor. Hiç kimse ben fazla iş alayım diye bir hukuk sitesi kurmaz. Gökhan Bey burada, 
kaç senedir hukuk sitesi yönetiyor, bugüne kadar bir iş bile gelmediğini söyledi. Doğrudur, 
gelmesi de mümkün değil zaten. Siz neticede Internet’te hukuk ararken “a, bunu hukuk 
sitesi hazırlamış” deyip ona davanızı vermezsiniz ki, olsa olsa bilgisayarla ilgili bir işinizi 
verebilirsiniz “bilgisayardan anlıyor” dersiniz. Hukukla ilgili işinizi vereceğiniz kişiler 
farklıdır. Mesela, girin turkhukuksitesi’nin makale bölümüne, orada “kiracı nasıl tahliye 
edilir?” diye makale var. Ben kiracı tahliye edecek olsam turkhukuksitesi’nin admininde 
değil, o makaleyi yazan kişiye işimi veririm. Çünkü o işi biliyordur, orada makalesi var ve bu 
makaleyi yayınlamak da reklam yönetmeliğine göre yasak da değil, makalenizi istediğiniz 
her sitede adınızla yayınlayabilirsiniz, televizyona çıkıp ropörtaj verebilirsiniz. Bunlar 
yasak değil, kenti av.tr sitenize koyabilirsiniz ve makalenizin reklamını da yapabilirsiniz. 
Avukatın kendi reklamını yapması yasak olabilir, ama makale reklamı yapması yasak 
mı? Bugün mesela, Google girmesiniz kira, tahliye diye arasınız, kira tahliyeyle ilgili bir 
makale reklamı, bu yasak mı? Değil, buna engel olan hiçbir şey yok, ama bu makaleyi siz 
hazırlayacaksanız altta e-mail adresiniz vardır. Size yüzlerce kişi gün içinde ulaşır. Bunlarla 
uğraşılmıyor, fakat hukuk siteleriyle uğraşılıyor. Ben Gökhan Beye o konuda katılıyorum, 
bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Av. GÖKHAN AHİ- 900’lü hatları da yanlış anlamayın, Türkiye’de porno sektörü 
için kullanılıyor, ama 900’lü hat bütün diğer ülkelerde çok yararlı işler için psikolojik 
danışmanlık, bazı birtakım danışmanlıklar için kullanılıyor ve hukuk için de çok sık 
kullanılıyor. Bu önemli bir faktör, niye kullanmayalım? Bedava hizmeti her gün telefonla 
veriyoruz. 

OTURUM BAŞKANI- Başka soru var mı? Yoksa isterseniz biraz ben siz de uygun 
görürseniz anılardan bahsetmek istiyorum. Sitenizle ilgili mesela ilginç paylaşabileceğiniz 
“böyle bir şey de olmuştu” diyebileceğiniz bir şeyler var mı? Şehper Hanımla isterseniz 
başlayalım. 

Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- Aklıma ilk gelen en önemli özellikle de aklımda 
yer eden örnek turkhukuksitesi’ne sürekli danışma amaçlı geldikleri için bizim de her şeyi 
yapabilmeye muktedir olduğumuz gibi bir sonuca varılıyor herhalde zaman içerisinde. Bir 
gün şöyle bir talepte bulundu site posta kutusuna düşen bir mesaj: “Adli sicil kaydımın 
silinmesini arz ederim.” En hoş anımız şu an aklıma gelen bu, hatırladıkça ekleyeceğim.

Av. GÖKHAN AHİ- Ben de bir kere mahkemede yargılandım hukukcu.com için, 
bir kere de tanık olarak duruşmaya çağrıldım. Bir gün bir avukat meslektaşımızdan bir 
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makale geldi. Makaleyi ben önce okuyorum, bakıyorum, uygunluğunu denetliyorum. 
Uygunluğunu denetlerken görüşlerden ziyade bir ciddiliği var mı? Yoksa böyle çalakalem 
yazılmış bir şey mi şeklinde hani biraz ifade özgürlüğüne önem veren birisi olarak 
inceliyorum. Böyle bir makale geldi. Makalede birtakım dolandırıcılık suçlarından, 
evrakta sahtecilik suçlarından bahsediliyor ve makalede bir isim geçiyor, ama isim burada 
söylemeyeyim hani bizim hukuk kitaplarında vardır ya “Aslı Haksever, Orhan Haktanır” 
diye örnekler vardır, bu tarz bir isim. Örneğimizde “Orhan Haktanır evrakta sahtecilik 
suçunu işlemiştir” bu şekilde geçiyor. Siz ne dersiniz? Aslı Haktanır veya Orhan Haksever 
gibi bir şey, makaleyi yayınladık. Aradan bir müddet geçti, makalenin yazarı mail atmış, 
“benim makalemi kaldırın” Tamam, kaldıralım, ama niye kaldıralım onu bilmek isterim” 
diye ben de cevap verdim. “Yok, çok acil kaldırın” Ben de inada bindirdim, ne oldu acaba 
benden kaldırmamı istiyor? Bir daha mail attım, uzun bir süre cevap gelmedi bir-iki ay, 
ama talepten de vazgeçti mi, vazgeçmedi mi onu da bilmiyorum, bir mail daha attım. “Ya 
bunu kaldırayım mı, kaldırmayayım mı? Bir de sebebini açıklayın” Bir mail geldi “artık 
kaldırsanız da olur kaldırmasanız da olur” Allah Allah anlamadım. Bir ay sonra bir tebligat 
geldi bana “Sayın hukukcu.com editörü Gökhan Ahi, Şişli bilmem kaç Asliye Hukuk 
Mahkemesinde tanıklık için gelmeniz, aksi takdirde ihsaren celbinize karar verileceği…” 
Ne tanıklığı, ne oldu, ne bitti ben anlamıyorum ki, neyse evrakı gittim mahkeme dosyasına 
bir baktım ki, meğerse o benim Orhan Haktanır diye şimdi kodladığım isim gerçekte öyle 
bir isim varmış ve bu adam çok üst düzey şirketlerin yöneticiliğini yapmış bir adammış. 
Bizim avukat meslektaşımız da karşı tarafında yer alıp buna dava açan avukatlardanmış. 
Makalesini yazarken de bu ismi açık açık kullanmış, adam da ona gitmiş maddi manevi 
tazminat davası açmış “beni kötüledi, kişilik haklarıma saldırdı, devam eden davalar var, 
o davalar bitmedi, henüz suçlu değilim” gibilerinden, ben geldim mahkemeye, ben niye 
tanığım acaba? Bu olayla benim alakam ne? Hâkim sordu “anlatın olayı” “Hangi olayı 
anlatayım? Neyi anlatayım? Konu hakkında bir bilgim olmayan olayı nasıl anlatabilirim?” 
Hâkim de böyle ters ters durdu baktı böyle, “sizin olayla ilgili bilginiz?” Dedim “böyle 
böyle bir mail geldi, ben de bunu yazdım, başka da bilgim yok. Ne oldu ne bitti ben ne 
bileyim?” Bu şekilde bir ifade verdim. 

Başka bir sanık olarak yargılanmam bir makale yazarı var, o makalede gene bir kişilik 
haklarına saldırı olarak görülmüş hakaretamiz bir ifade var, ama hakaret sayılmayacak bir 
şey. Oradan kişiye ulaşmaya çalışmışlar. Bana deseler ki “bu makalenin yazarı kim? Nedir?” 
diye sorsalar ben “şu elektronik posta adresinden geldi” diyeceğim, ama oradaki ismi sahte, 
avukat arkadaşımız onu bir mahlasla yazmış. Gerçekte öyle bir avukat yok, zaten ondan 
sonra denetlemeye başladılar Barolar Birliği sayfalarından oradan buradan “böyle bir 
avukat var mı/yok mu?” diye, onu bulamıyorlar, direkt davayı sanık sıfatıyla bana açıyorlar. 
Beyoğlu Sulh Cezaya gitmiştim, ifade verdim. “Ben bunu yayınlamadım, bu yazıyı da ben 
yazmadım, yazanın elektronik posta adresi de bu, buradan sorulsun bulunsun. Benim 
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yapacağım bir şey yoktur” diye, hakkımda “bulunamadığından sitenin sahibi sorumludur” 
diye iddianame de yazılmış. Biz de orada Internet hukuku parçaladık sanıklıktan kurtulalım 
diye, daha sonra mahkeme delil yetersizliğinden hakkımda bir beraat kararı verdi, o şekilde 
de yırttık. Durum bu.

OTURUM BAŞKANI- Savcı mütalaasında ne demişti?

Av. GÖKHAN AHİ- Savcı mütalaasında “ilgili kişinin bulunamadığından dolayı site 
sahibinin sorumlu olduğu kanaatine varılarak”

OTURUM BAŞKANI- Son mütalaasını da o şekilde mi verdi?

Av. GÖKHAN AHİ- Dava savcısı beraatımı istedi. İddia savcısı cezalandırılmamı istedi, 
davanın savcısı delil yetersizliğinden ve sorumluluk esası benimsenmediğinden beraatımı 
istedi, ama benim sunmuş olduğum Yargıtay kararları vardı.

OTURUM BAŞKANI- Tebligatı alında ne hissettiniz? “Bu siteyi niye kurdum?” dediniz 
mi? 

Av. GÖKHAN AHİ- Hiç öyle bir şey hissetmedim, açıkçası heyecanlandım “oh 
mücadele başlıyor” dedim.

OTURUM BAŞKANI- Siz öyle dediniz, eşiniz ne düşündü peki?

Av. GÖKHAN AHİ- Eşim bilmiyordu, beraat ettikten sonra söyledim. Ben bir kere 
daha yargılandım, ama hukukcu.com’la ilgili değil, cezaevine sim kart sokmaya teşebbüs 
suçundan yargılandım, tek celsede beş dakikada da beraat ettim. Arkadaşım yanımda 
gelmişti, ama barodan sağ olsunlar bana bir avukat göndermişler. Ben gelene kadar o 
beraatı almıştı.

Av. ÖZGÜR TÜRKDOĞAN- Biz hukukturk’te kararların tasnifi, mevzuat ve karar 
politikasının belirlenmesi kısmında çalıştığımız için asosyal tipleriz, ama ertesi gün de 
avukatız, çok sosyal olmamız gerekiyor. Aslanlar gibi konuşmamız, ileriye atılmamız 
gerekiyor. Bu çalışma süreci içerisinde ben şöyle bir tecrübe edindim; karar tasnif işini 
yaptığım günün sonrasında müvekkile randevu vermiyorum, bir gün bekliyorum, sonra 
avukatlık kimliğimi yeniden kazanıyorum, ondan sonra müvekkile randevu veriyorum. 
Aksi halde müvekkilin karşısında kuzu kuzu o konuşuyor, ben dinliyorum.

OTURUM BAŞKANI- Siz yetkili bir makamda olsaydınız farz edin bugün siz TBB 
başkanı oldunuz ya da adalet bakanı oldunuz. Hukuk siteleriyle ilgili ne düşünürsünüz, 
nasıl bir düzenleme yapmayı düşünürdünüz?

Av. GÖKHAN AHİ- Düzenlemeye ihtiyaç yok ki, niye düzenleyeyim? 

OTURUM BAŞKANI- Mesela, bu yönetmeliği kaldırmıyor musunuz?
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Av. GÖKHAN AHİ- Yönetmelik anlamında adalet bakanı olsam ”oturun adam gibi 
çalışın adam gibi yönetmelik yapın, böyle saçma yönetmelik olmaz” derim, o ayrı, ama 
hukuk sitelerinin bir düzenleme ihtiyacı yok, kendi kendini düzenliyor zaten.

OTURUM BAŞKANI- Sadece özel hukuk siteleri olarak düşünmeyelim. Mesela, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı olsanız Türkiye Barolar Birliğinin web sitesi hakkında ne 
yaparsınız? Sizce yeterli mi o web sitesi?

Av. GÖKHAN AHİ- Hiçbir anlamı olmayan bir web sitesi, bana hiçbir bilgi sunmuyor, 
bol bol Barolar Birliği Başkanının orada konuşması, burada konuşmasını görmekten başka 
bir şey yok. Gene en iyi baro sitesi İstanbul Barosuyla Ankara Barosunun sitesi, biraz daha 
böyle mesleki olarak haberleşme, mesleki olarak haber üretme bakımından daha iyi. İzmir 
biraz yavaş gidiyor, çok takır takır güncellenen bir halde değil, bir olay olduktan dört gün 
sonra haberi çıkıyor veya o gün konferans var, bir gün öncesinden “yarın konferans var” 
diye haberi çıkıyor. 

OTURUM BAŞKANI- Mesela, bu mesleki dayanışma, yani resmi sitelere yansıyamaz 
mı? Niçin hukukcu.com’da ya da başka hukuk sitelerinde turkhukuksitesi’nde yapılıyor 
da?

Av. GÖKHAN AHİ- Bir şey ihtiyacı karşılıyorsa bence diğer alanların onu düzenlemesine 
gerek yok. Turkhukuksitesi’ne bakıyorum, turkhukuksitesi bugün sanal barolar birliğidir 
aslında, ama başkanı, yönetim kurulu olmayan bir sanal barodur.

OTURUM BAŞKANI- Bunların böyle özel nitelikte kalması doğru mu?

Av. GÖKHAN AHİ- Özel nitelikte kalacak.

OTURUM BAŞKANI- Turkhukuksitesi yarın kapanabilir ya da yönetim değiştirebilir. 
Bunları resmi bir organın yapması, mesela Türkiye Barolar Birliği niye kendi formunda 
meslektaşları bir araya toplamıyor?

Av. GÖKHAN AHİ- Ama onların forum yapma ihtiyacı yok, bu ihtiyacı karşılayan 
zaten siteler var. Şöyle düşünelim; devlet lastiği üretmeli mi, yoksa özel sektör üretmeli 
mi? Bunun gibi bir şey, Barolar Birliğini devlet olarak görürsek niye Barolar Birliği böyle 
bir şey üretsin ki? Barolar Birliğinin böyle bir şeyi yok, ama Barolar Birliğinin Avukatlık 
Kanununun 110. maddesindeki bir görevi var, onu unutuyor. Diyor ki, Yargıtay kararlarını 
tasnif etmek, avukatların hizmetine sunmak gibi bir görevi var. Görev yani, sonra başka 
maddelerde diyor ki, görevini ihmal edenler hakkında şöyle şöyle, yani şu an Yargıtay 
kararlarını sunmadıkları için Barolar Birliği yönetimi veya Baro yönetimlerini ciddi ciddi 
yargıtalabilirsiniz. Çünkü sunmuyorlar, aslında görevleri o, ama forum sitesi açmak gibi bir 
görevleri yok tabii, bence gerek de yok.
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Av. ÖZGÜR TÜRKDOĞAN- Bu konuda gerekli bilgi bankası olan sitelerle de işbirliğine 
girebilirler, ama bu konuda en küçük bir çalışmaları olmadığını ben de biliyorum; öyle bir 
gayretleri yok.

Av. ÖZGE YÜCEL- Hukuk siteleri konumuz, yani bilgi çağında hâlâ yüksek 
mahkemelerin kararlarını sır gibi saklaması, sadece bazılarını açıklamasını da ayrıca 
eleştirmek gerekiyor. 

Av. GÖKHAN AHİ- Onun sebebi şu: Kitap yazıyorlar, o kitap satılınca bir gelir elde 
ediliyor. Öyle ahım şahım da bir gelir değil.

Av. ÖZGE YÜCEL- Bir karar yayınından para elde etmek de ne kadar ahlaki?

Av. GÖKHAN AHİ- Ben söyleyeyim kitap gelirlerini aşağı-yukarı, hukuk kitapları 1000 
adet basılıyor. Haydi biraz daha ilgi görürse 2000 adet basılıyor. Yazarına verilen para 5 
milyarla 8 milyar arası değişiyor. Bütün bu yapılan 5 milyarla 8 milyar için hepsi.

Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- Temennimi ekleyebilirim. Hukuk sitelerini öcü gibi 
görmek yerine Barolar Birliği, daha doğrusu Adalet Bakanlığı kendi çatıları altına almayı 
deneyebilirler. Kendiliğinden gönüllülük esasında böylesi bir üretim merkezinin gerçekten 
yarın öbür gün kapanması ihtimalini gözetmemeliler. Bir gün içerisinde Barolar Birliğini 
kaç kişi ziyaret eder bilemiyorum, ama ben bir ay içerisinde bir kere belki giriyorum belki 
girmiyorum. Bağlı bulunduğum kendi baronun sayfasını zaten klasman dışı sıralamaya 
bile giremedi az önce en iyiler denirken gerçekten çok kötü bir web sitemiz var Balıkesir 
Barosunun, orayı hiç takip etmiyorum, ama her şeyi turkhukuksitesi’nde bulabiliyorum, 
aradığım her şeye orada ulaşabiliyorum ve gerçekten çok büyük bir bilgi bankası haline 
dönüştü. Bunu neden değerlendirmezler ve neden reklam yönetmeliği gibi koşullarla 
aksine baltalamaya çalışırlar? Bilemiyorum, ben Adalet Bakanı olsaydım hukuk siteleriyle 
beraber çalışırdım.

Av. GÖKHAN AHİ- Ben adalet bakanı olsaydım demiyorum da hukuk sitesi olsaydım 
adalet bakanı “beraber çalışalım” dese, “benden uzak durun, lütfen bana bulaşmayın, 
bırakın ben kendi ortamımda kalayım” derdim. Ciddi söylüyorum, benimle niye işbirliği 
yapsın ki adalet bakanı, ben özgür bir ortamım, Internet kullanıyorum. Ben Avustralya’daki 
adama da hizmet veriyorum, ellemeyin beni. 

OTURUM BAŞKANI- Haklısınız, ama bu yönetmeliklerin değişmesi noktasında 
ya da bazı kolaylaştırıcı şeyler sağlanması konusunda buna benzer hukuki düzenlemeler 
yapılması konusunda bence çok şey yapılabilir. Mesela, sizin en azından Türkiye Barolar 
Birliğine başvurunuza bir cevap verecektir. Bu bile baltalayan bir şey. Siz yazılı bir başvuruda 
bulunmuşsunuz. Mesela, isim kullanılabilir mi, kullanılamaz mı bir com sitesinde? Buna 
cevap vermesi bile bir şeydir. O zaman son olarak da isterseniz şundan bahsedip kapatalım: 
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Bir hukuk sitesi yönetmenin keyifli ve keyfinizi kaçıran tarafları neler olabilir?

Av. GÖKHAN AHİ- Keyifli tarafı tabii ürettiğiniz bir şeyin binlerce insan tarafından 
izleniyor olması, değerlendiriliyor olması çok güzel, ama bir yandan da çok yoğun 
olduğunuz günlerde sizin için bir işkence haline dönüşüyor. Bir nevi de bir sorumluluk, 
üç gün güncellemeyince üç gün bir şey eklemeyince sanki birileri size kızacak, birileri 
size bağıracak çağıracak gibi hissedip hemen bilgisayar başına geçip ödevinizi, görevinizi 
yapmak gibi olmak gibi bir psikoloji içine giriyorsunuz. Normalde eğer günlük uğraşırsam 
bir genel kontrol, bir haber girişleri 15-20 dakika alıyor, ama bazen o 15-20 dakikayı da 
bulamıyorum. Ben berbere gidemediğim zamanı biliyorum. Sırf berbere gidemediğim için 
böyle uzun saçla sakalla dolaştığım günleri biliyorum. 

Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- 15 dakika değil, site admini de değiliz, ama oldukça 
da sayımız fazla yöneticiler olarak, ama sanıyorum günde en az 2-3 saat biz siteye bir şekilde 
bağlanıyoruz. Gerçi bunu sırf çalışmak için yapmıyoruz, bazen hiç çalışmadığımız bile 
söylenebilir. Böyle durumlarda birimiz diğerinin yerini alıyor. Keyifli yanı bilemiyorum 
belki hâkim olmak içimde ukde mi kalmıştı? Onu buradan mı kaynaklanır bilemiyorum, 
tarafların uyuşmazlık yaşadığı zamanlar site üyelerinin gerçekten birbirleri arasında ciddi 
husumetler ve polemikler yaşandığı anlar oluyor. Böyle anlarda keyifli geliyor şu kısmı bana: 
Sonuçta güzel bitmişse, eğer iki tarafı da ikna edebilmiş ve uzlaştırmayı başarabilmişsek 
mutlu oluyoruz tabii ki, hakem gibi kalabilmek, eşit davranabilmeye çalışabilmek bir tür 
adalet dağıtmak gibi bir hisse kapılıyorum sanırım. Bu anlamda keyifli geliyor bu kısmı. Zor 
olan kısmı çatışmanın sona ermediği zamanlar oluyor, üyelerin birbirlerini dava edeceği 
aşamaya geldiği anlar olabiliyor. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir makale tartışması 
yüzünden açılan bir dava dışında birbirini dava eden üyemiz olmadı sanıyorum, ama komik 
olan bir başka yönü de sitede siyaset yasağımız var. Bu yasağı katı biçimde uyguluyoruz. 
Amaç da şu: Sitenin devamlılığını korumak, hukukun her değerin üzerinde olduğunu 
anımsatmak ve fanatik üyelerin sadece bu görüşlerini bilerek baştan sadece bu sebeple 
bile birbirlerine karşı tavır almalarının önüne geçebilmek. Fakat bizim bu davranışımız 
her ne hikmetse hep iki tarafçı karşı karşıya gelen karşıt görüşlerce birisi sağcı olmakla 
suçluyor bizi mesela, bir başka gün “siz çok koyu solcusunuz” diyor, ne olduğumuzu biz 
de bilmiyoruz, biz hiçbir siyasi davranış, apolitik davranmaya çalıştığımız halde koyu siyasi 
taraftar olmakla sürekli suçlanabiliyoruz. 

Av. HANEFİ SENCERKAYA- Hukuk sitesinde biliyoruz ki din ve siyaset konuşulmuyor, 
yasak. Bu birlikteliğin pekişmesi için gerçekten elzemdir. Merak ediyorum iyi bir 
Fenerbahçeli olarak “Fenerbahçeliyim” demek niye yasak? 

Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- Bu konuda bir anlaşmazlık mı yaşadınız? Yasak yok 
bildiğim kadarıyla.
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Av. HANEFİ SENCERKAYA- Hayır, yasak yok da hemen kapatılıyor. Bu konuda bir 
hassasiyet var. Bilginiz var mı?

Av. ŞEHPER FERDA DEMİREL- Bilemiyorum, baskı hissediyorum şu anda. Ben 
Beşiktaşlıyım, sitede bunu göremezsiniz sanıyorum.

Av. HANEFİ SENCERKAYA- Bir de Gökhan Beye soracağım. Sizin sitenizde de benzer 
yasaklar var mı?

Av. GÖKHAN AHİ- Bizde yasak yok, fakat tespit edildiği anda silme ve yasaklama var, 
benleme dediğimiz işlem var. Özgür bir ortam, siz serbestçe üye oluyorsunuz, serbestçe 
yazıyorsunuz, fakat yakalandığınız anda enseleniyorsunuz ve işiniz bitiyor.

Av. HANEFİ SENCERKAYA-  Mesela, siyaset konuşulmasına izin veriyor musunuz?

Av. GÖKHAN AHİ- Böyle bir forum kuralları var. Diyor ki, şu yasak bu yasak bilmem 
ne, ama adam diyor ki, şöyle seçimlerde böyle oldu, bilmem ne oldu. Biz de hemen mesajı 
siliyoruz. “Bu mesaj forum kurallarına uymadığı için silinmiştir” diyoruz, ama bir müddet 
yayında kalıyor tabii. 

Çok ilginç bir şey söyleyeceğim; dedim ya, doğru dürüst bir kural yok. Bu bir-iki olmuştur, 
bir üçüncü örneği yok. Sitenin kendi içinde forumlarında eğer forumları gezer görürseniz, 
eski mesajları görürseniz kendi kendine bir dil oluşturmuş. Vatandaşla avukat arasında 
kendi kendine bir dil oluşmuş, bir saygı, “saygıdeğer üstatlarım” diye başlayan vatandaş 
da var, “sevgili arkadaşlar” diye başlayan vatandaş da var, “hey avukat arkadaşlar” diyen bir 
vatandaş grubu da var, ama sorular gayet hep böyle ciddi soruluyor, soru-cevap şeklinde 
olduğu için pek tartışma ortamı olmuyor. Şu şudur, bu budur diye değil, genelde de sorusu 
yanıtlanan teşekkür eder çekilir gider, bir daha da uğramaz, ama aynı sorunla ilgili arama 
motorunda rastlayıp da hemen o soruyu geliştiren birileri de olabiliyor. “Benim de şöyle 
bir durumum olmuştu, acaba ben ne olurum?” şeklinde, o da cevabını alır ve gider. 

Av. ÖZGE YÜCEL- Turkhukuksitesi’nde Türkçe’nin nasıl konuşulduğuna çok dikkat 
ediliyor. Chat dili dediğimiz İngilizce harfler kullanılarak veya böyle çok özensiz, argo 
kullanım sayılabilecek yazılar hiç acımadan siliniyor ve ben de bunu alkışla karşılıyorum. 
Siz de dikkat ediyor musunuz buna?

Av. GÖKHAN AHİ- Tabii ki, hatta sitenin programında 400’e yakın kelime var. Bunlar 
otomatik kafadan daha girildiği an xxx şeklinde kodlanarak çıkıyor, yani hiçbir şekilde 
çıkmıyor. Kendi içinde filtre var, ama çok küfür yazan olmuyor.

Av. ÖZGE YÜCEL- Hayır, ama ben bir hukukçuya yakışmayan şekilde konuşmak 
olarak nitelendirilebilecek, yani mesela benden beş yaş küçük olan arkadaşlarımı ben artık 
anlayamaz duruma geliyorum. Neden öyle konuşuyorlar? Neden böyle bir dil seçiyorlar? 
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Ben anlayamıyorum. Hani sonra diyorum ki, ben genç olmadığımdan değil herhalde, ama 
gerçekten aramızda bir anlaşmazlık var ve onlar şu anda görüyoruz; turkhukuksitesi’nde 
hukuk öğrencilerinin yazımlarında bunları görüyoruz.

Av. GÖKHAN AHİ- “İyi” yerine “ii” şeklinde veya “napıyon?” şeklinde yazılıyor. 

Av. ÖZGE YÜCEL- Bunlar görülüyor. Bunlara karşı sert durulması gerektiğini 
düşünüyorum. Bir de siyaset konusunda mesela ben aslında turkhukuksitesi’ne girmeden 
önce daha siyasi olan bir yerde yazı yazıyordum ve onun sitesi de vardı. Orada da etkinlik 
gösteriyordum, ama ben turkhukuksitesi’nin bu anlayışını hep çok beğenmişimdir 
girdiğimden beri ve hiç yadırgamadım. Gerçekten bizi bir arada tutmanın yolu da buydu 
ve hâlâ böyle bazen bazı konularda duraksama yaşıyorum. “Bunu yazmam acaba bu yasağı 
deler mi? Uygun mudur?” diye sürekli kendimizi tartarak yazıyoruz.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkürler. Başka soru ya da yorum eklemek isteyen? 
Buyurun.

MEHMET İLGÜN- Bir ilavede bulunmak isterdim müsaade ederseniz. Ben hukukturk.
com’un Pazarlama Müdürüyüm. Hukukçu değilim, bu arada inşallah söz hakkım vardır. 
Önce teşekkür etmek istiyorum, bizimle ilgili iyi dilekleri var, yürekten katılıyorum. 
İnşallah biz turkhukuksitesi’nin üyeleri kadar sayılara erişirsek şu anda bu hizmeti biz 
ücretli veriyoruz, orada biraz ayrılıyoruz, profesyonel bir iş yapıyoruz. Bilgi tasnifi, yani 
biz bilgi elmassa onu işleyip pırlanta yapıp sunuyoruz. Dolayısıyla orada emek, maddi bir 
emek söz konusu, o yüzden ücretli vermeliyiz. Bugün mesela günde iki gazete, hatta bir 
buçuk gazete fiyatına bize abonelik sağlanabiliyor, ama o rakamlara ulaştığımızda belki 
haftada, belki ayda bir-bir buçuk gazete fiyatına bu servisi sağlamayı başaracağız. O konuda 
diğer forum mantığında ve turkhukuksitesi, hukuki.net gibi hukukcu.com gibi sitelerden 
biraz ayrılıyoruz. Bu arada ben onlara takdirlerimi iletmek istiyorum. Bir yıldır ben bu 
sektörün içindeyim, biraz araştırdığım zaman ilk karşıma çıkan sitelerdir, turkhukuksitesi 
olsun, hukukcu.com olsun biraz inceledim, içerisindeki bilgiler hakikaten bir hukukçunun 
özellikle mesleğe yeni başlayanlar için, mesleğin içinde olanlar için de aynı şey söz konusu, 
kişisel gelişimini sağlaması için çok önemli siteler ve ben birebir şahit oldum, bundan 
da hiçbir gelir elde etmiyorlar. Hatta ben mail gönderdim kendilerine “sizin sitenizde 
reklamımızı yayınlatmak istiyoruz” diye, böyle bir şey söz konusu olamadı. Ben de kapıdan 
kovdular, bacadan girdim, Google reklamlarıyla o sitelerde kendimi duyurmaya çalıştım. 
O yönüyle burada kendileriyle yüz yüze geldik ilk defa, çok memnun oldum ve tebrik 
ediyorum, sizleri takdir ediyorum. Bir de Özgür Bey bahsetti, kurultay boyunca sitemize 
ücretsiz giriş yapılabilir, araştırma yapmak için nedir, nasıl bir şeydir, şöyle tasniflerimiz 
böyle tasniflerimiz neymiş bu diye merak ederseniz bu kadar anlattılar. Kullanıcı adı ve 
şifre girmek gerekiyor. Kullanıcı adı da kurultay, şifre 2008, yani girmek isterseniz kullanıcı 
adı bölümüne KURULTAY, şifre bölümüne de 2008 yazıyorsunuz. Girip inceleme 
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yapabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkürler. Başka yok herhalde. Saatimizi de doldurduk 
zaten, çok teşekkür ediyorum. Hem katılımcılarımıza, Şehper Hanım Balıkesir’den geldi, 
Gökhan Bey, Özgür Bey İstanbul’dan katıldılar. Sizler de dinleyici olarak buraya kadar 
teşrif ettiniz, yorulduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bir de özellikle Ankara 
Barosuna çok teşekkür etmek istiyorum. Gerek bu güzel etkinlik için, aynı zamanda da 
bu etkinlik sırasında hukuk sitelerini de unutmayıp ilk defa olarak benim bildiğim en 
azından ilk defa olarak hukuk sitelerine ve resmi platformda yer verdikleri için Ankara 
Barosuna da çok teşekkür etmek istiyorum. Gene Ankara Barosunun hazırladığı plaketleri 
oturumcularımıza sunmak üzere bana görev verdiler. Onlara da teşekkür ederek sunmak 
istiyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler. (Alkışlar)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

BİRİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

HABER SİTELERİ

“ELEKTRONİK İMZA”

Oturum Başkanı: MUSTAFA ÜNVER (Telekomünikasyon Kurumu)

MANOLYA 2 SALONU,  09 Ocak 2008

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA ÜNVER- Oturumu açıyoruz. Gördüğümüz 
kadarıyla çok kısıtlı sayıda bir katılımcımız var. Çalıştaya uygun olarak şöyle bir planla 
yapalım Çalıştayımızı diye düşünüyorum: İlkönce değerli elektronik sertifika hizmeti 
sağlayıcılarımıza söz verelim. Bir-iki mesajları varsa sanıyorum bu katılımı sağlayan 
arkadaşlar çoğu zaten elektronik imzayla ilgili gerek mevzuatı, gerekse uygulamaları 
bilen arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Tanıdığım simalar da var zaten, daha sonra da 
doğrudan katılımcıların soruları ya da katkıları olursa onları alalım ve sonra da toparlayıp 
oturumumuzu bitirelim diye düşünüyorum. Biliyorsunuz TÜBİTAK’la birlikte 4 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcımız var. Panelistlerimizden biri de mobil elektronik 
imza destekleyen tem işletmeci.

MEHMET FATİH FIRAT (E-Tuğra Genel Müdürü)- Öncelikle Genel Müdürümüz 
Fatih Bey adına özür diliyorum. Rahatsız olduğundan dolayı katılamadı, onun yerine 
uygulama koordinatörü olarak ben katıldım. Yapımızı biliyorsunuz, zaten elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısı yapısını da biliyorsunuz. Türkiye’nin 4 güvenilir elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcısından biriyiz. 19 Temmuz 2005 kuruluş tarihimiz, sektörde 
oldukça da eskiyiz. Çalışma amacımız; tamamen yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal 
uygulamalarda, kamu kuruluşlarında kullanıma yönelik yaygınlaştırılmasını ve bireysel 
kullanıma kadar ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Bu yüzden ortam bağımsız, 
hatta sertifika hizmet sağlayıcı bağımsız yazılımlarımız bulunmaktadır. Yakın zamanda 
mobil imzayla destekler hale geleceğiz.

Bizim uygulamalarımız masa üstünde kullandığımız tüm uygulamalara entegre olabilen 
uygulamalar ve basit, güncel hayatta kullandığınız ofis uygulamalarının hepsine rahatlıkla 
entegre vaziyette. Özel çözümlerimiz bulunmakta bunların yanında, herhangi bir doküman 
yönetim sistemini çok kısa sürede entegrasyonu sağlayan otomatik içerik algılayıcı özel 
bir yazılımımız var bizim tarafımızdan geliştirilen ve bu herhangi bir doküman yönetim 
sistemine entegre olabildiği gibi bağımsız olarak yine masa üstünde de çalışan aynı 
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güvenliği sağlayan uygulamadır. Buna ek olarak doküman yönetim sistemlerinden ayrı, aynı 
zamanda sistemin var olmasına yardımcı olan arşiv ihtiyacına yönelik uygulamalarımız da 
vardır. Yanlış bilinen genel bir kanı; elektronik imzalı belgeler şifrelenmiştir, kendi kendini 
korur diye düşünülür, ama elektronik imzalı belge aslında İngilizce adında biraz daha 
nettir bu şey, “dijital signature” diye geçer. Doküman üzerine özel bir yöntemle konulan 
bir işarettir ve bu işaret sayesinde siz bu dokümanın reddedilemezliğini sağlarsınız. Size 
ait olduğunu ispatlarsınız, sizin tarafınızdan görüldüğünü, onaylandığını ispatlarsınız, 
ama birisi doküman üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığında kötü amaçlı olabilir, 
yanlışlıkla olabilir, eski halini bilmediğiniz zaman dokümanı kaybedersiniz. Buna yönelik 
özel çözümlerimiz var. Güvenilir kasa gibi düşünebilirsiniz, devletin güvenli, saklanması 
gereken eski sistemde kâğıt ortamında dolaplarda saklanılan evrakları rahatlıkla elektronik 
ortamda saklayabileceğiniz güvenli, şifreli özel kullanım şekline sahip bir kasadır.

Ben burada konuşmamı bitirmek istiyorum. Çok ayrıntılı konuşmak isterseniz dışarıda 
tekrar konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz. Konuşmadan çıkarttığımız ana başlıklar: 
EBG’de mobil elektronik imzayla ilgili çalışmalar var. Doküman yönetim sistemi ve 
arşiv, e-maille ilgili de ciddi geliştirdikleri ürünler var. Bu iki ana başlığı özet olarak ifade 
edebiliriz. Can Beye E-Güven A.Ş.’ye söz veriyoruz.

CAN ORHUN (E-Güven Genel Müdürü) Teşekkür ederim. Katıldığınız için ben 
de öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. E-Güven Elektronik Bil Güvenliği Şirketi 2003 
yılında kurulmuş bir şirkettir. Öncelikle kuruluş amacı finansal kurumlara bilgi güvenliği 
konusunda destek vermek, ancak daha sonra 2004 yılında Elektronik İmza Yasasının 
çıkmasıyla beraber kendi yapmış olduğu işle elektronik imzanın da çok paralel olduğunu 
görüp odağını tamamen elektronik imzaya çevirmiş ve bu anlamda da 2005 yılında 
telekomünikasyon kurumundan yetkiyi almış ve bu anlamda da elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcı olarak 2005 yılından beri de elektronik imza hizmeti veren, elektronik sertifika 
hizmeti veren bir kurum. E-Güven Elektronik sertifika hizmeti vermenin yanında birçok 
projeyi hayata geçirmeye çalışan bir kurum, çünkü 2005 yılından sonraki zaman bize 
gösterdi ki, sadece biz bu yetkiyi aldık, ortada o kadar çok proje var ki, hadi elektronik 
imza verelim diyebileceğimiz bir ortam olmadığı için de biz ve diğer arkadaşlar için de 
aynı şey geçerli diye tahmin ediyorum. Zaten yazılım geliştirmek veya proje geliştirmek de 
buradan çıkmıştır. 2005 yılından beri de bütün kurumlar bu anlamda birçok projeyi hayata 
geçirdi. Projeler sayesinde de elektronik imzanın yaygınlaşması hem elektronik imzanın 
tabana yayılması konusunda çalışıp hem de diğer taraftan da elektronik imzanın faydalı bir 
uygulama haline gelmesi konusunda çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan ikisine 
örnek verelim: Birisi, Türkcell’le beraber hayata geçirmiş olduğumuz 2007 Şubat ayında 
lansmanı yapılan mobil imza projesi, bir diğeri de fikri hakların korunmasına yönelik bir 
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portal olan tasdiks projesi. Bu projeler bizim elektronik imzanın yanında biraz da katma 
değer katarak vermiş olduğumuz hizmetler gibi görünüyor.

Elektronik imza detayına çok fazla girmiyorum, zaten arkadaşlarımız değindi. UYAP 
projesi bizim için çok önemli bir proje, birçok anlamda önemli bir proje. Biliyorsunuz 
Anayasanın 141. maddesi adaletin doğru, zamanında ve en iyi şekilde verilmesi konusunda 
Adalet Bakanlığını sorumlu ve yetkili kılar. Bu anlamda adaletin hızlı yerine gelmesi 
temeline baktığımız zaman da UYAP gerçekten de bu amaca, bu değere, bu öneme çok 
değer veren bir uygulama. Bu anlamda bizim için çok önemli. Diğer taraftan hep e-devlet 
uygulamaları hayata geçmelidir diye çok uzun zamandan beri tartışmalar duyuyorsunuzdur. 
E-devlet uygulaması için çok önemli bir uygulama UYAP projesi, diğer taraftan e-adaletin 
hayata geçmesi konusunda da UYAP çok önemli bir proje. Sadece Türkiye’de değil, aslında 
Avrupa’da, dünyada da birçok açıdan öncü bir proje. Bunun adli sisteme çok önemli faydaları 
var. Adaletin daha hızlı olması, kâğıt ortamından kurtulunması, adalet sistemindeki -benden 
çok daha iyi biliyorsunuz, ben biraz da bu konularda ezbere konuşuyorum- yavaşlıktan 
kurtulup çok daha hızlı şekilde sonuç alınabiliyor olması, Türkiye sathına yayılmış olan 
hem taşra teşkilatı hem merkezi teşkilat arasındaki süreçlerin hızlandırılması, eğer varsa bu 
süreçler hakkında birtakım istatistik veriler elde edilmesi ve bu veriler sayesinde birtakım 
varsa eğer, gerekiyorsa önlemler alınması gibi birçok sürece UYAP projesi destek veren bir 
yapıya sahip. 

UYAP projesinin avukat bacağı hayata geçmiş durumda ve 2008’de biz de UYAP 
projesinin avukat portalı bacağının çok da yaygınlaşacağını umuyoruz. Bu birçok sürece 
yarayacak. Birincisi, az önce bahsetmiş olduğum adli sistemin kendi süreçleri içerisindeki 
faydalarından çok avukat portalı için bahsettiğimiz artık birçok avukat elektronik imzayla 
adliyelere gitmek zorunda kalmadan birçok işini gerçekleştirebilecek. Örneğin, biz 
İstanbul’dan geliyoruz. İstanbul’da bir yerden bir yere gitmenin çilesini çok net biliyoruz. 
Zaman zaman biz bir toplantıdan bir toplantıya 2-2.5 saatlik zamanda gidebiliyoruz. Hatta 
İstanbul’dan Ankara’ya bir toplantıya gelmek bizim için çok daha çabuk olabiliyor zaman 
zaman, ama İstanbul’da birçok adliye var. Sultanahmet’te adliye var, Kartal’da, adliye var, 
Kadıköy’de adliye var. Bugün bir avukat iki adliyede, üç adliyeye ulaşması gerekirse en az 
bütün bir gününü harcaması gerekiyor. Ancak UYAP sayesinde artık elektronik imzaların 
da alınmasıyla beraber avukatlar bu portal üzerinden davalar açabilecekler, dava dosyalarına 
belge koyabilecekler. Bu dava dosyalarındaki belgeleri kontrol edebilecekler, harçlarını 
yatırabilecekler ve şu anda yatırabiliyorlar. Bu anlamda pilot adliyelerde hayata geçen UYAP 
projesi yaygınlaştığı zaman, Türkiye’nin tüm sathına yaygınlaştığında da gerçek anlamda 
faydasını hem adli sisteme faydasını hem de genel anlamda Türkiye’ye elektronik imzanın 
getireceği süreçlerin iyileştirilmesi, kâğıt ortamında elektronik ortama aktarılmasıyla çok 
ciddi oranda maliyet ve zaman artacağı sağlanması gibi çok önemli faydaları sağlayacağına 
inanıyoruz. O nedenle de elektronik imza konulu olan bu panelde de gerçekten kamuda 
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birçok önemli projeden, Sanayi Bakanlığının, Dış Ticaret Müsteşarlığının, KOSGEB’in 
verdiği desteğin veya marka başvurularının elektronik imzayla yapılmasının yanında UYAP 
projesi bunlardan biraz daha farklı olarak biraz daha etkin bir proje gibi görünüyor ve 
umuyoruz da çok yakın zamanda bu etkinliğini ve yetkinliğini artırarak elektronik imzanın 
önce adli sistem için, sonra adli sistemin bir parçası olan avukat portalı için, en sonunda da 
vatandaşlar için faydalı bir uygulama haline gelecektir diye düşünüyoruz. 

Ben de şimdilik bu bölümde konuşmamı burada bitiriyorum. Eğer sorularınız olursa da 
sonra cevaplandıracağımızı tahmin ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Ben de size teşekkür ediyorum. Özetle e-güvenin Türkcell’e 
mobil imza uygulamasını gerçekleştirdiği ve katma değerli bir hizmet olarak da fikri 
hakların korunmasına yönelik tasdik hizmetini başarıyla sunduğunu öğrendik ve e-devlet 
uygulaması açısından da çok önemli bir uygulama olan UYAP’ın avukat portal’ının devreye 
girmesiyle avukatların dava açabilmeleri, belge koyabilmeleri dosyalarına, dava harçlarını 
yatırabilmelerinin hem adli sisteme hem de elektronik imzanın yaygınlaşmasına çok ciddi 
katkıları olacağını Can Bey ifade etti. Teşekkür ediyor ve şimdi de Türktrust Genel Müdürü 
Sayın Tolga Beye sözü veriyorum. Buyurun.

TOLGA TÜFEKÇİ (Türktrust Genel Müdürü)- Çok teşekkür ediyorum Sayın 
Başkan. Ben de değerli katılımcılara şahsım ve şirketimiz adına saygıyla selamlıyorum. 
İzninizle ben de benzer bir yol izleyeceğim. Önce çok kısaca Türktrust hakkında bilgi 
vereceğim, onun ardından Hukuk Kurultayında olduğumuz için özellikle Elektronik İmza 
Kanununun uygulanması bakımından aşağı-yukarı 2.5 senelik bir zaman geçmiş olduğu 
fiili uygulamadan bu yana Elektronik İmza Kanununun uygulanması bakımından mevcut 
durum nedir? Burada hukuki birtakım değerlendirmeler yapmak için uygun bir zamanda 
mıyız? O konulardaki görüşlerimizi paylaşmaya çalışacağım.

Türktrust elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere 2004 yılında 
kurulmuş bir şirket, 2005 yılının Temmuz ayında Telekomünikasyon Kurumu tarafından 
yetkilendirilen iki şirketten birisi. O tarihten bu yana da faaliyetlerini bu alanda sürdürüyor. 
Türkiye’nin dört bir yanında en ücra köşeleri dahil olmak üzere elektronik sertifika hizmetini 
çok farklı uygulamalarda farklı alanlarda yüksek müşteri memnuniyeti anlayışıyla vermeye 
çalışıyor. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı, ilk yatırımın yüksek olduğu bu alan aslında 
çok zor bir iş, bununla birlikte Elektronik İmza Kanununa dayanarak Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından düzenlenmiş, çıkarılmış yönetmelik ve tebliğlerde de önemli birtakım 
teknik ve idari şartların da yerine getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla işletme maliyeti 
de esasen çok düşük olmayan bir sektör. Tek seferlik bir işlem gibi görülmekle birlikte 
dışarıdan aslında bir yaşam döngüsüne sahip elektronik sertifikalar, dolayısıyla hakikaten 
de bu 2-2.5 senelik periyotta hem elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hem onların 
müşterileri bu çok yeni alanda ve aslında zor alanda bir hayli deneyim sahibi oldular. Bizim 
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özel bir halimiz belki sektördeki diğer şirketlerle kıyaslandığında farklılaşan bir halimiz, 
aynı zamanda bir teknoloji üreten şirket de olmamız. Biz kendi altyapımızda kullandığımız 
yazılımların tamamını kendimiz geliştirdik. Dolayısıyla elektronik sertifika, elektronik 
imza teknolojilerinde çeşitli amaçlarla kullanılabilen yazılımlarımız var. Bunları en azından 
Türkiye pazarında ve yurtdışı pazarında da pazarlıyoruz, satıyoruz. Dolayısıyla bir yanda 
mutfakta yazılım ürünü yapma faaliyeti, bir yandan da ondan ayrı olarak zaman zaman da 
bağımsız olarak elektronik sertifika hizmeti vermeye devam ediyoruz. Burada şirketle ilgili 
daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum zamanınızı çok almamak için, ancak soru-cevap 
kısmında özel birtakım şeyleriniz olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım.

Elektronik İmza Kanunu bilindiği üzere bizim hukuk sistemimizde çok önemli bir 
yere sahip, çünkü ispat hukuku bakımından elektronik işlemlerin hüküm ifade etmesi 
için tek genel imkanı veriyor. Elektronik İmza Kanunundan önce elektronik işlemlerde 
ispat hukukunun çalışması bakımından tek imkân özel sözleşmelerdi. Taraflar arasında 
yapılan özel sözleşmelere dayanılarak elektronik bir işlemde, örneğin bir bankacılık 
sisteminde ya da bir sipariş işleminde eğer bir ihtilaf hali varsa bu ihtilaf halinin çözümü 
için başvurabileceğiniz kaynak temelde taraflar arasındaki sözleşmelerdi. Bir de genel 
hükümler şüphesiz uygulanıyordu.

Elektronik İmza Kanunuyla birlikte ilk defa olmak üzere hem elektronik veri örneğin, 
Türk hukuk sisteminde tanımlanmıştır. Elektronik veri ne demektir? Bunun tanımı 
Elektronik İmza Kanununda var ilk defa olarak bilebildiğim kadarıyla, bununla birlikte 
de hangi elektronik işlemlerde nasıl sonuç hüküm ifade eder yine Elektronik İmza 
Kanununun temel amacını oluşturmaktadır. Bu itibarla son derece önemli gerçekten de, 
çok ciddi bir imkân açıyor. Esasen Elektronik İmza Kanunu elektronik imza diye biliniyor, 
ama kanuna bakıldığı zaman başka kavramlar da var. Henüz Türkiye’de elektronik sertifika 
ya da elektronik imzalar kadar bilinmeyen örneğin zaman damgası kavramı, aslında zaman 
damgası da Elektronik İmza Kanununda elektronik sertifika hizmetleri kadar, elektronik 
imza hizmetleri kadar eşdeğer öneme sahiptir. Yine elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 
tarafından verilmesi gereken bir hizmettir.

Biz Türktrust olarak özellikle bu noktada geçmiş 2.5 senelik deneyimde önemli bir 
eksiklik yaşadığımızı hem ülke olarak hem sektör olarak düşünüyoruz. Çünkü zaman 
damgası hem elektronik verinin vaki olduğu tarihin kesin tespitine imkân tanıyor, öyle bir 
imkânı var. Bir de bununla birlikte aslında son çıkan teknik standartlara bakıldığında bir 
elektronik imzanın da beraberinde elektronik imzayla birlikte oluşturulabiliyor. Bunun 
anlamı şu: Temel amaç olan ispat hukuku bakımından o elektronik veriyi imzalayan kişi, 
yani onun kaynağı A kişisi midir? Veri orijinal kalmış mıdır, kalmamış mıdır? Yani bir 
inkâr varsa bunun tespiti gibi konular bakımından zaman damgasının elektronik imza 
içinde olmaması halinde teknik uygulamada mahkeme önündeki ispatta çeşitli sorunlar 
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olabileceğini değerlendiriyoruz. Henüz bunlar olmadı tabii, bu 2.5 senelik kısa dönem 
sayılabilecek bir sektör için dönem içinde henüz somut, mahkemelere taşınmış elektronik 
imzaya ilişkin bir ihtilaf yok. Öyle olduğu için bir içtihat da yok, dolayısıyla elektronik 
imzayla yapılmış bir işlemden sonra mahkemeye bir başvuru olsa bir ihtilafta mahkeme 
bunu nasıl ele alacak? İspat hukuku bakımından nasıl bir süreci çalıştıracak? Usul hukuku 
bakımından bunlar henüz yaşanmadığı için bilinmiyor. Biz bu itibarla özellikle tekrar 
zaman damgasını vurgulayarak devam etmek istiyorum, zaman damgasının elektronik imza 
oluşturma sırasında mutlaka kullanılmasında büyük yarar görüyoruz. Çünkü elektronik 
imzanın doğruluğu tespit edilirken imzanın dayandığı sertifikanın geçerliliği imza anında 
son derece önemli bir husus, eğer bu tespit edilemezse o zaman bir ayağıyla elektronik 
imza geçerli mi, değil mi sonucuna varmak hukuken mümkün olmayabilir. Böyle olunca 
da ihtilafın taraflar arasında aslında adaletin sağlanması bakımından da çeşitli sorunlarla 
karşılaşılabilir. Hâlbuki zaman damgası imza anında birlikte kullanılırsa kesin olarak hangi 
anda oluşturulduğu bilindiği için ve o an itibariyle bir elektronik sertifika geçerli mi, değil 
mi diye her zaman elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından soruşturulabileceği için kesin 
bir tespitle elektronik imzanın geçerliliği kayıt altına alınabilir diye düşünüyoruz. 

Bununla birlikte belki son değinilmesi önemli husus da şu: Elektronik İmza Kanunu 
elektronik imzayı, zaman damgasını, bunların hukuki sonuçlarını tanımlıyor, belirliyor. 
Bununla birlikte elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının görevlerini, çalışma koşullarını 
da ayrıntıları şüphesiz yönetmelik ve tebliğlere bırakmak kaydıyla belirliyor. Bunu 
incelediğinizde Elektronik İmza Kanununu, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına 
çok büyük sorumluluklar yüklendiğini görmek mümkün. Önemli yaptırımlar karşılığında 
önemli müeyyidelere bağlanmış sorumluluklar var, Elektronik İmza Kanununda cezai 
şartlar var. Örneğin, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının çalışanlarının sahtekarlık 
suçuyla ilgili durumlardaki cezaları aynı devlet memurlarına benzer şekilde ağırlaştırılmış 
bir şekilde uygulanıyor. Bununla birlikte ilginç sanıyorum çok fazla örneği yok. 
Hukukçuların ağırlaştırılmış objektif sorumluluk dedikleri kusursuzluğun ispat yükünü 
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına bırakıyor kanun, yani kusursuzluğunu ispat edene 
kadar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bir işlemde kusurlu addediliyor. Tabii, bütün 
bunlar çok önemli bir altyapıyı, çok büyük sorumluluklarla işletme gereğini ortaya koyuyor. 
Bu bakımdan da belki kanunun uygulanması ve mevcut durumda pazarın da küçüklüğü 
dikkate alındığında herhalde bir sınıf daha olduğu anlaşılıyor. 

Uygulanması bakımından da ileride doğabilecek zorluklar doğmadan belki birtakım 
tedbirler alınması gerektiğine de biz inanıyoruz. Bunu şöyle ifade etmek istiyorum 
yanlış anlaşılmamak bakımından; kanundaki belirlenen şartlar aslında uygun olan 
şartlardır. Çünkü gerçekten de elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı çok ağır kamusal 
bir sorumluluk da içeriyor. Çünkü elektronik sertifika verdiğiniz kişiler az önce de ifade 
etmeye çalıştığım gibi bu elektronik sertifikalarını kullanarak hukuken geçerli elektronik 
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veriler üretebiliyorlar. Eğer orada bir kimlik tespitinde bir sorun olursa bir şekilde ya da 
başka tür bir işlemde bir sorun varsa bundan doğacak zararlar kamusal zararlar olabilir, 
çok yaygın zararlar da olabilir ve bunun çok ciddi birtakım maddi manevi sorumlulukları 
doğal olarak olabilir. Dolayısıyla gerçekten sıkı düzenlenmiş olması gereken bir alan, fakat 
buna karşılık henüz sektörün büyümemiş olması, istediği kadar gelir üretemiyor olması, 
dolayısıyla bu standartların istenilen çıtada yüksekte tutulmasını da hizmet sağlayıcıların 
her biri için şüphesiz güçleştiriyor. Dolayısıyla bu bakımdan belki sektörün teşvik edilmesi 
uygun şekillerde de gerekir diye düşünüyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Soru-cevap 
kısmında diğer arkadaşların da söylediği gibi eğer değerli arkadaşların soruları olursa 
cevaplamaya çalışacağım.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum. Son anda oturumumuza ciddi katılımlar 
oldu, hoş geldiniz, moralimizi yükselttiniz. Teşekkür ederiz. Tolga Bey özetle sondan 
başlayacağım, ESHS’nin kullanıcı açısından bir elektronik imza sertifikası almak gibi 
görüntü, ama ESHS’liğin arkasında çok ciddi külfetleri ve zorlukları olduğunu ifade etti. 
Buna karşılık da pazarların gelişiminden bir anlamda yakındı ve bunun teşvik edilmesini 
ifade etti. Türktrust’ın da klasik bir ESHS’lik dışında teknoloji şirketi olduğu ve çeşitli 
yazılımlar ürettiğini ifade etti. Ağırlıklı olarak hukuki 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa 
ciddi vurgularda bulundu ve Elektronik İmza Kanununun hukuk sistemine çok ciddi farklı 
tanımları getirdiğini, bunlardan birinin elektronik veri olduğunu sadece elektronik imza 
sertifikalarıyla ilgili değil, zaman damgası gibi de çok önemli bir ürünü de Elektronik İmza 
Kanununun düzenlediğini ifade etti. Zaman damgasının da ispat hukuku açısından çok 
önemli bir ürün olduğu ve birlikte kullanılmasının her ne kadar bugüne kadar bir ihtilaf 
çıkmış olmaması nedeniyle gündeme gelmemekle birlikte, birlikte kullanılmasının çok 
önemli olduğunu ifade etti. Bu şekilde kabaca özetleyebiliriz sanıyorum, teşekkür ediyorum 
tekrar ve Türkcell’den Sayın Deniz Beye sözü veriyorum. Buyurun.

DENİZ TUNÇALP (Turkcell Mobil İmza)- Teşekkür ederim Başkanım. Değerli 
katılımcılar ve son anda oturumumuzu şereflendiren yeni katılımcılar hoş geldiniz. 
Ben en avantajlı konuşmacı rolündeyim, şu an en sona kalmanın avantajını yaşıyorum.
Turkcell  İletişim Hizmetleri A.Ş.’de katma değerli servisler bölümünde mobil imzadan 
sorumlu birimin yöneticisiyim. Bu projede bu fikri ortaya atan da kişiyim, mobil imzanın 
Türkiye’de Turkcell’de yaklaşık 2-3 yıllık bir mazisi var. Geçtiğimiz yılın 20 Şubatında 
e-güven firmasıyla beraber lanse ettik, lansman günü itibariyle Türkiye’nin beş büyük 
bankası mobil imzada rol almaya başladılar ki, bugün Türkiye’de hemen hemen birkaç 
kamu bankaları ve birkaç özel banka hariç 12-13 bankaya gelmiş durumda mobil imza 
destekleyen banka sayısı, bunun üstünde belediyeleri, diğer uygulamaları da eklediğinizde 
şu an kamunun genel kullanımına açık -kurumsal, kapalı iç uygulamaları kastetmiyorum- 
22 adet uygulamamız var. Bu yıla ait daha agresif hedeflerimiz var. Umuyoruz Türkiye’de 
bugün yüzler, binleri geçmiş, artık milyonlara varan sayıda bir elektronik imza kullanıcısı 
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olması için böyle bir vizyona yönelik çalışıyoruz. 

Turkcell’i tanıyorsunuz, o yüzden Turkcell hakkında çok fazla detay vermek istemiyorum, 
ama Turkcell’in bu projeyi niye yaptığını, niye bu işe kaynak ayırdığına gelirsek Turkcell’in 
kendini tarif ettiği vizyon kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek. 
Kendini “kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek” üzerinden tarif eden 
bir şirket için mobil imza, mobil elektronik imza çok uygun bir ürün. Çünkü elektronik 
imza hakikaten kullanıcıların hayatını, elektronik imzayı kullananların hayatını güvenli 
hale getirerek kolaylaştırıyor ve yeni birtakım uygulamaları kullanılabilir hale getirdiği için 
de zenginleştiriyor. Artık evinizden ya da mobil ortamda herhangi neredeyseniz oradan 
birtakım uygulamaları birtakım işlemleri uzaktan yapabilir hale geliyorsunuz. 

Demin saydığım 22 uygulama sağlayıcının hepsinde hukuk bölümleriyle birebir sözleşme 
pazarlığını yapmış kişiyim. Dolayısıyla bir hukuk konferansında, bir hukuk kongresinde 
muhtemelen çoğunluğu hukukçu olan bir kitleye bu konunun konuşuluyor olmasını da çok 
önemsiyorum. Çünkü hukukçular şapkaları itibariyle bütün riskleri bilmek durumundalar. 
Yararına çalıştıkları şirketleri adına olabilecek en kötü durumlar, en aksi hallerde ne gibi 
sonuçlar olabileceğinin her türlü kötü hikayesini bilmek, sahiplenmek ve bu tür durumlar 
için uygun koşullar, uygun çözümler geliştirmeleri lazım. Dolayısıyla hukuk insanlarıyla 
yapılan sözleşme pazarlıkları veya teknoloji konuşmaları her zaman çok kolay konuşmalar 
olmuyor. Çünkü bütün kötü koşullar bir araya geldiğinde o müvekkil şirketin nasıl bir 
durumla karşılaşacağına dair sorgulamalar oluyor ve eğer bu tür durumda o şirketi temsilen 
gelen hukuk müşaviri kimse, avukat ya da ilgili hukukçu elektronik imza teknolojisiyle 
hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip değilse o zaman ciddi bir zorluk haline geliyor. 
Dolayısıyla hukuk camiasının aslında bir oturumda bu salonu bugün bu saatte dolduracak 
kadar bu konuyu gündemine almış olması bizim açımızdan çok sevindirici. Çünkü 
Türkiye’de bir gün demin dediğim gibi milyonlarca elektronik imza kullanıcısı olacaksa, bu 
Türkiye’nin elektronik devlete doğru yöneliminde bir kaldıraç haline gelecekse bu hukuk 
insanlarının katılımı olmadan yapılabilecek bir şey değil. Genellikle biz bu 22-23, şu an 
50’ye doğru gidiyor aslında sayı, bu kuruluşların hukuk müşavirleriyle ve avukatlarıyla 
görüşürken çok objektif, bütün teknolojinin temellerini beraber tartışıp beraber her 
seferinde yeniden öğrenen bir deneyimden geliyoruz. Dolayısıyla bu konferansta bu 
konuların sizlerin gündeminize geliyor olması beni ancak mutlu edebilir. Oldukça karmaşık 
bir teknoloji, eğer elektronik imza ilk defa bu oturumda karşılaştıysanız tam ne olduğu 
bile anlaşılamamış olabilir. Arada birtakım bilişimci simalar görüyorum tanıdık, ama 
hukukçular için yeni bir konu olduğunu da tahmin ediyorum. Sanıldığı kadar zor değil, 
onun için birtakım uygulamalar üzerinden, özellikle Elektronik İmza Kanununu Tolga 
Beyin işaret ettiği gibi temel alan bir yaklaşımla birçok konuya cevap bulmak mümkün. 

2008 değişik bir yıl olacak. Turkcell elektronik imzanın mobil ortamda sunulmasında 
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belli bir adede geldi. Biz bunu 20 Şubatta dünyada ilk olarak ortaya çıkarmıştık. Mobil 
imzanın bu ölçekte, bu kapsamda bu şekilde sunulduğu ilk örnekti 20 Şubatta Turkcell. 
Bugün artık Turkcell’le birlikte buna çözüm sağlayan uygulama sağlayıcılar dünyadaki bu 
işe atılan yeni operatörlere çözümlerini ihraç etme noktasındalar. Yani bugün gördüğünüz 
bir bankada, bir kurumda, bir elektronik mobil imza çözümü geliştiren kuruluş rahatlıkla 
yarın İspanya’da, Finlandiya’da çeşitli başka Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ülkelerde 
teknoloji ihracatına başlayabilecekler. Bu ancak Türkiye’de hukuk sisteminin bununla 
ilgili içtihatları bir yandan yavaş yavaş oluştururken bir yandan bu teknolojiyi de içine 
sindirmesiyle mümkün. Yoksa teknik, teknolojik dünya bir şeyi yaparken bu işin hukuku 
bundan farklı bir noktada olursa bunun sıkıntısını yarın hep beraber çekme riskimiz var. 

Gelin, bu işe birlikte kafa yoralım. Biz geçtiğimiz günlerde bankacılık sektöründen özel 
bir ödül aldık. Türkiye’de banka sektörünün, finans sektörünün işleyişine olan verimliliği 
artırıcı katkısından dolayı Turkcell mobil imza bir sektör özel ödülü aldı finans zirvesinde, 
orada genel müdürümüz Süreyya Celib’in söylediği bir şey var; Turkcell mobil imza 
elektronik imzanın mobil ortama taşınması Turkcell’in liderliğinde başlamış olsa da, 
sadece Turkcell’in projesi değil, başka o 5 banka olmak üzere bu işe katkı gösteren, bu işe 
uygulamasını getirip bağlayan kamu, özel sektör her kuruluşun ortak, biz buna Türkiye 
projesi diyoruz. Ne zaman ki, bütün operatörler bu işe girişir, Türkiye’de bir gün 1 milyon, 
2 milyon, 70 milyonun üstünde nüfusu olan bir ülkede 1 milyonun iddialı bir hedef 
olduğunu zannederek konuşuyoruz. Ne zaman Türkiye’de sokaktaki sıradan vatandaşın 
da cebine ya cüzdanına ya sim kartının içine gireriz ve elektronik imza o vatandaşın 
hayatına bir katkı sağlar, o zaman bunun hukuku da, tekniği de daha yerli yerine oturur. 
Bu vizyonda aslında herkesin katılımını umuyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar, daha 
detaylı soru-cevap kısmında ben de katılım göstermek isterim, ama öncelikle hukuk bu 
işi gündemine alırsa bu işin kilidi değil, anahtarı olmaya da soyunabilir. Ben her çeşidini 
gördüm bu toplantılarda, bu işi hakikaten içine sindirmiş hukukçular birçok şirkette, birçok 
kurumda bu işin önünü açıcı, ilgili teknik personele bile yol, çözüm, yön gösterici rolleri 
oynayabiliyorlar. Dolayısıyla hukuk bu işin anahtarıdır diyorum ve her türlü şeyde soru-
cevapta bu oturumdan sonra olsun ya da daha sonra birlikte çalışmaya Turkcell olarak 
hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma ve 
zenginleştirme vizyonundan hareketle Turkcell’in mobil imza uygulamasına geçtiğini 
ifade etti Deniz Bey ve Türkiye’nin 5 büyük bankasıyla birlikte mobil imza ürününün 
portföylerinde yer aldığını ifade etti ve kamunun genel kullanımına açık da 22 uygulama 
ve hedeflerinde de 50 ve daha üzerinde uygulamayı hedeflediklerini ifade etti. 2008 yılı 
için de muhtemelen hem kullanıcı sayısı hem uygulama sayısı itibariyle ciddi hedefleri 
olacaktır diye düşünüyorum.
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Belki bilginiz dahilindedir diye düşünüyorum, 13-14 Aralıkta yine bu otelde Bilgi 
Güvenliği ve Kriptoloji Sempozyumu yapılmıştı. Orada beş adet kinospikırımız vardı, ama 
ikisi önemliydi. Hepsi önemli, ama ikisi daha farklıydı. Biri bunların Finlandiya’nın e-devlet 
uygulamalarını yöneten kişiydi, Peka isimli bir beyefendiydi. Her ne kadar hastalandı 
konuşma yapamadı, ama biz onunla başka ortamlarla görüşme imkanı bulduk. Birini bu 
mobil imzanın altyapısını kuran genelde ağırlıklı bu işlerle uğraşan Valimo Şirketinin 
genel müdürüydü. Bu beyefendiden özellikle Finlandiya’nın e-devlet konusundaki 
başındaki olan Peka Bey Türkiye’nin mobil imzayla birlikte elektronik imza konusundaki 
uygulamalarının çok önde uygulamalar olduğunu ve bu uygulamaların, bu ürünlerin 
kendilerine de örnek teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye’nin bu uygulamalarda öncül rolünden 
bahsetti. Tabii ki, bu masanın etrafında bulunan arkadaşların yoğun katkılarıyla ve kamu 
kurumlarının özellikle de burada yine Can Bey de çok vurgu yaptı, UYAP gibi çok önemli 
paydaşlarının da çok olduğu uygulamaların bu işi sahiplenmesi, desteklenmesiyle oldu. 
Deniz Beyin vurgu yaptığı gibi hukukçular bu iş için çok önemlidir. Hukukçuları bu işe 
sahiplendirip kazandırabilirsek -ki, zaten öyleler, Ankara Barosu da bu konularla ilgili gerek 
sertifikasyon programları yapıyor, gerek sunumlar yapıyor, bu noktada onlara da teşekkür 
etmek lazım- çok ciddi diğer kamu kurumlarına da örnek olacak açılımları yapacaklardır 
diye düşünüyorum.

Şimdi de Çalıştayın da ruhuna uygun olarak gerek katkı anlamında gerek panelistlerimize 
soru anlamında siz değerli katılımcılarımıza söz vermek istiyorum. Buyurun.

Staj. Av. CEYHUN DEMİRALP- İyi günler. Elektronik imza tabii önemli bir teknolojik 
gelişme, ama bir de toplumda bununla ilgili şöyle bir endişe var: Bu elektronik imzada 
sahtekârlık veya buna benzer bazı uygulamaların önüne nasıl geçilecek? Sonuçta elektronik 
ortamda bazı veriler, bazı aktarımlar suiistimal edilebiliyor. En azından bunun için herhangi 
bir güvenlik anlamında bir sistem veya bunun önüne geçilebilecek herhangi bir altyapı, 
bir çalışma, bir ön hazırlık çalışması ya da buna benzer bir uygulama var mı? Bunu merak 
ettiğim için sordum.

OTURUM BAŞKANI- Elektronik imzanın var olmaması amacı zaten elektronik 
ortamda bu söylediklerinizi ortadan kaldırmak diye ben gireyim ve Tolga Beye ve daha 
sonra diğer panelistlerimize söz vereyim. Size teknik olarak açıklamalarını yapsınlar.

TOLGA TÜFEKÇİ- Teşekkürler Sayın Başkan. Aslında elektronik imza teknik itibariyle 
elle atılan imzayla kıyaslandığında sahtekârlığın çok daha güç yapılabilir olduğu bir işlem, 
çok önemli birtakım kriptografik yöntemlere dayanıyor. İki bacak olduğunu düşünebilirsiniz 
güvenlik bakımından elektronik imzada; bunlardan biri elektronik sertifikanın kendisi. 
Orada ilk adım ESHS tarafından sertifika sahibi başvurusunun, başvuru sahibinin 
kimliğinin doğru tespit edilmesidir. Çünkü kimlik tespitinde yapılacak bir işlem sonradan 
düzeltilmesi mümkün olmayan bir işlem. Eğer bu, titizlikle ve doğrulukla yapılabiliyorsa, o 
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zaman elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kanunun da kendisine verdiği yükümlülükler 
çerçevesinde elektronik sertifikayı doğru bir şekilde üretir. Bundan sonra artık sorumlu kişi 
de sahtekârlık bakımından, yani bir akıllı kartına, bir tocel’ına ya da son uygulamalarla cep 
telefonu içinde bulunan SIM kartla elektronik imza işlemini gerçekleştiriyor olacak. Burada 
da en önemli husus imzanın korunması ya da işlem için kullanılan PIN, PUK değerinin 
başkasına verilmemesi ki, bizim toplumumuzda kredi kartlarında, başka işlemlerde de 
kullanıldığı için bu konuda aslında genel bir kültür oluştu. İkincisi de, bunların kaybı 
ortaya çıktığı takdirde mutlaka elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına ivedilikle haber 
verip sertifikanın iptalini temin etmesi.

Bunlar dışında teknik bakımdan elektronik imzanın kırılması, kişi bütün tedbirini 
aldıktan sonra PIN’ini, PUK’unu vermedikten sonra ve doğru uygulamada kullandıktan 
sonra üçüncü bir kişinin sahtekârlıkla elektronik imzada işlem yapması son derece güç. 
İmkânsız demek istemem, çünkü doğru olmaz. Her şeyin bir imkânı var mutlaka, ama çok 
düşük bir olasılıkla olduğunu söyleyebilirim. Ben genellikle bu türden sorulara şu cevabı 
veriyorum örneklerken; milli piyango bileti altı rakamdan oluşur, milyonda birdir size 
çıkma ihtimali. Elektronik imzada sizin dışınızda teknolojinin kendisinden kaynaklı bir 
sahtekârlığa kurban gitme ihtimaliniz örneğin, 30 sene boyunca her ayın 9’u, 19’u, 29’unda 
milli piyango bileti alıp hepsinde büyük ikramiyelerin size çıkması kadardır. Dolayısıyla 
çok güvenle kullanılabilecek bir ürün bu bakımdan, orada bir tereddüt olmaması gerekir 
diye düşünüyorum.

DENİZ TUNÇALP- Bir kısa ek yapabilir miyim? Ayın 9, 19, 29’undaki ikramiye size 
çıktıysa, yani yine sizin dışınızdaki sebeple teknik kayba uğradıysanız burada aslında 
bu işi teknik olarak yüzde 100 olmasa bile, hukuken yüzde 100’e tamamlayan yine 
Tolga Beyin az önce söylediği o kusursuz sorunluluk, yani sizin dışınızdaki bir teknik 
sebeple zarara uğradığınız takdirde elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarımız aslında 
bu zararı kusursuz sorumluluk çerçevesinde ispat edemedikleri takdirde karşılamakla 
yükümlüdürler. Dolayısıyla bu işi yüzde 100’e tamamlayan da bir nevi orada Elektronik 
İmza Kanunu. Oradaki teknik hata sertifika hizmet sağlayıcıdan mı oluşmuştur, o süreçteki 
diğer katılımcılardan mı oluşmuştur? Onlar kendi cezasını çeker, ama burada en avantajlı 
pozisyon elektronik sertifikayı kullanan kişi diye görünüyor. O çok minik risk bile aslında 
ortada yok, çünkü kanun sizi orada çoğunlukla haklı sayar durumda.

CAN ORHUN- Bir-iki şey de ben ekleyebilirim; elektronik imza aslında baktığımız 
zaman çok bir araya gelmesi zor, iki disiplini bir araya getiren uygulama. Bunlardan biri 
teknoloji, biri hukuk. Bugün baktığımız zaman birçok farklı uygulamayı bir araya getirmek 
daha kolaydır, ama bir hukuk ve teknolojiyi bir araya getirmek aslında diğer faktörleri 
bir araya getirmekten daha zordur, ama temelde baktığımız zaman bütün bu elektronik 
imza uygulamaları büyük ve çok kalın bir güvenlik kabuğu etrafında örülmüştür. Bu hem 
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teknolojik anlamda, hem süreç anlamında. Elektronik İmza Yasası, elektronik imza verme 
yetkisi olan ESHS’lerin nasıl güvenlik seviyelerine sahip olunması gerektiğini tanımlar ve bir 
kurum elektronik sertifikası üretmek istiyorsa önce belli güvenlik sertifikalarını alır, teknik 
olarak belli güvenlik süreçlerini yerine getirir. Fiziksel olarak belirli güvenlik işlemlerini 
yerine getirir. Çalışanların güvenli çalışmalarını sağlar ve daha sonra sertifika verilme 
aşamasında da Tolga Beyin de bahsettiği gibi birebir kimlik kontrolü yaparak sertifikayı 
verir. Bu anlamda her aşamada güvenliğin sağlanması için azami dikkat sağlanmıştır. Diğer 
taraftan sertifikanın verilmesi aşamasından sonra sertifikaların ya da elektronik imzanın 
birinin saklandığı ortam, imzanın atıldığı ortam, imzanın atıldığı uygulamalar ve imzanın 
doğrulandığı uygulamaların hepsi bizim yasamız ve yönetmeliğimize çok net olarak hangi 
güvenlik standartlarına veya hangi dünya standartlarına sahip olunması gerektiğini çok net 
tanımlar.

Elektronik imza Türkiye’de 2004 yılında kanunlaştı, ama dünyada da 10-12 yıldır 
kullanılan bir uygulama ve 10-12 yıldır dünyada elektronik imza hemen hemen her 
yerinde, özellikle Kıta Avrupa’sında aynı teknolojiye dayanır. Bu kadar uzun süreden beri 
aynı teknolojiye dayanan elektronik imzada çok belirgin bir yanlış kullanım olmamıştır. O 
nedenle de hâlâ bugün de görülen bu kadar yıldan sonra hâlâ görülen en güvenli teknolojinin 
bu olduğudur. İleriye dönük olarak da hâlâ bu teknolojinin en güvenli teknoloji olacağı 
görülmektedir ve bu teknoloji yerinde duran bir teknoloji değildir. Bu güvenlik seviyeleri, 
bahsedilen olasılıkların zorlaştırılması açısından da belli dönemlerde belli önlemler alınır 
ve milyonda bir, milyarda bir ya da yüz milyarda bir olasılık belli dönemlerde daha büyük 
oranlara getirilerek bu güvenliğin de artırılması sağlanabilir.

MEHMET FATİH FIRAT- Ben de biraz teknik olarak özetleyeyim: Aslında zaten 
elektronik imzanın kullanım amacı söylendiği gibi zaten içinde bulunulan sahtekârlık 
durumlarını önlemeye yönelik yapılıyor ve şu anda biraz da size teknik olarak bahsedeyim, 
içinizi rahatlatayım; herkesin bildiği bir yapı var, çipli kredi kartlarımız var. Bu çipli kredi 
kartlarını asla kopyalayamıyorsunuz. Eskiden bantlı yapımı vardı, aynı çip yapısı yine mobil 
imzada da sim kart için de var ve size ait olan imzalamak için kullandığınız özel anahtarınız, 
kapalı anahtarınız bu çipin içinde üretilmekte ve asla bu çipin dışına çıkmamaktadır. Hiçbir 
şekilde çipin dışına çıkabilmesi mümkün değil, sadece silinebilir. Siz PIN’inizi kimseye 
söylemediğiniz, PIN’inizi kimseye vermediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yoktur. Çünkü 
kullanmak istediğiniz zaman zaten bu pine ihtiyacınız olabilir. Bu kesinlikle o imzayı sadece 
sizin attığınızı bu şekilde ispatlar. Zaten güvenilirliği de buradan gelmektedir. Size ait bir 
açık anahtar vardır. Açık anahtarda sadece sizin kapalı anahtarınızla, özel anahtarınızla 
şifrelediğimiz metinleri açabilir, hiçbir şekilde kimse açık anahtarınızı verdiğiniz hiçbir 
kimse sizin imzanızı oluşturamaz. “Ben sertifikamı birine verirsem biri benim adıma imza 
atabilir” diye bir genel kanı vardır. Asla böyle bir şey söz konusu değil, hatta biz mailler 
aracılığıyla güvenli olarak dosya paylaşabilmek için sertifikamızı karşı tarafa veriyoruz. 
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Karşı taraf sertifikamızla şifreliyor göndereceği dosyayı ve onu sadece ben açabiliyorum, 
benden başka hiç kimse açamıyor. Çünkü pini ben biliyorum, burada önemli olan nokta 
pini kimseye söylememeniz. 

İkinci bir konu da, şu anda bu biraz fazla teknik olacak 1024 bit boyutunda bir yapı 
var. Bunu kısaca geçeceğim. Eğer ki, teknoloji gelişirse, bilgisayarlar hızlanırsa çok daha 
hızlı şifre çözebilen, çok daha hızlı istatistiksel hesap yapabilen makineler ortaya çıkarsa 
o zaman 1024 bitlik anahtarlardan 2048 bitlik anahtarlara geçilir ki, bu da olasılığı iki kat 
değil 210’un katı kadar zorlaştırmaktadır, olasılığı düşük bulmaktadır. Bir sonraki teknoloji 
gelişiminde de daha uzun anahtarlara geçilir. Kesinlikle aklınızda bir sahtekârlık olabilir, 
bir kandırmaca olabilir diye bir kanı oluşmasın. 

Bir diğer konu da söylemek istediğim sahte sayfalar konusu. Fishing atack dediğimiz 
İngilizce terimi kullanırsak sizi kandırmaya çalışan sayfalarda imza attığınızda sizin imzanız 
onların eline geçmek. Aslında hiçbir şey ellerine geçmez. Yani bu konuda da herhangi bir 
kaygınız olmasın sahte sayfalar konusunda, zaten mobil imza da söylenirken güvenli mobil 
imza diye geçiyor. Aslında elektronik imza, güvenli elektronik imza diye söylenebilir. Bu 
yapıyı kullanırken belirtildiği gibi herhangi bir kaybınız, herhangi bir hukuki süreçte hukuki 
olarak ispatlanamayan bir ters durumla karşılaşırsanız, ESHS’de kesin güvenlik kayıtları 
karşılamaya yönelik bir sorumluluğa sahiptir. Teşekkür ediyorum.

Stj. Av. UTKU DURAN- Benim sorum Deniz Beye olacak. Mobil imzayı bankacılık 
sektöründe beş bankayla anlaşarak istediğiniz boyuta getirmek üzere olduğunuzu 
söylediniz. Bunun beklenilen amaca ulaşabilmesi için hukuk sektöründe de bir hedefinizin 
olduğunu, oraya da aynı şekilde getirmeniz gerektiğini söylediniz. Mesela, bizim hukuk 
kanunlarımızın çoğunda, Medeni Kanunda olsun Ticaret Kanununda olsun elle imzanın 
zorunlu olduğu maddeler var. Hukuka indirebilmek adına buralardaki eksikliklerin 
de tamamlanması lazım. Sizin Turkcell olarak yasamayla veya hukuk adına bir şeyler 
yapabilecek organlarla herhangi bir diyalogunuz oldu mu, herhangi bir teklifiniz oldu mu 
tam anlamıyla hukuka indirebilmek adına veya bununla ilgili projeleriniz, yani hukuku da 
mobil imzaya dahil edebilmek adına ne gibi projeleriniz var?

DENİZ TUNÇALP- Bir mobil imzanın ne olduğunu tanımlayalım. Mobil imza 
aslında kanunda geçen, tebliğde Telekomünikasyon kurumunun tebliğ ve yönetmeliğinde 
düzenlediği elektronik imzadan hiçbir farkı yok. Elektronik imza da bu anahtar, yani 
elektronik imzayı atmaya yarayan oluşturma verisi bir kapalı ortamda durur. Akıllı kart 
bizim sim kartımız da akıllı kart, bir kart okuyucu bunu okur, telefon bir kart okuyucudur. 
Dolayısıyla teknik standartlar olarak mobil imza dediğiniz şey aslında elektronik imzanın 
mobil ortamda kullanıldığı haldir. Tebliğ ve teknik açısından e-imza neye tabiyse mobil 
imza da ona tabidir.
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Turkcell Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri, ama yapabileceği şeylerin elbette 
sınırları var. Turkcell burada özellikle Telekomünikasyon Kurumunun ilgili çalışma 
ekipleri, ilgili sektör kuralları üzerinden yapılan çalışmalara katılmak suretiyle ya da 
kendi uygulamasını elektronik imzaya bağlamak yönünde çalışan şirketleri ya da kurum 
kuruluşları kamu ya da özel sektörde mobille de birlikte çalışır hale getirmek konusunda 
bir opsiyonel alternatifi kurmak noktasında beraber çalışmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir 
kanunda belli bir şekil şartı zikredilmişse ve bu elektronik imza tarafından karşılanamıyorsa 
bu aslında bu salondaki herkesin problemidir. Turkcell herkes kadar kendisini de bu 
probleme ortak hisseder ve beraber bu çalışmaların içinde yer alır.

Bizim hep söylediğimiz bir şey var; Elektronik İmza Kanunu mevcut haliyle ülkemizin 
önüne bir imkân sunuyor, yani kanun çıkmadan önce mümkün olmayan birtakım şeyler 
artık mümkün. Biz bu işi ülke olarak kanunun elverdiği sınırlar çerçevesinde hakkıyla 
kullanma noktasına daha var. Ondan sonra bu ülkenin bireyleri, bu ülkenin kurumları, 
kuruluşları olarak, yani bu çok da uzak bir şey değil, ben 2008’de hakkıyla kullanmaya ciddi 
manada yaklaşacağımıza inanıyorum. Hakkıyla kullanmak, yapılabilir her şeyi yapmaktır. 
Onun da adını koyayım. Ondan sonra çıkıp yeni şeyler yasamadan herkes talep edebilir. 
Her bir vatandaş, siz, ben ya da birtakım kurumlar talep edebilir. Dolayısıyla örneğin, bir 
rol sertifikası bize en çok gelen soru, şirketler adına elektronik imza atılabilir mi? Kişiler 
gerçek kişiler adına elektronik imza atılabilir, o kişi imza sirküleriyle belli bir şirket adına 
yetkiliyse atılan elektronik imza o şirketi de bağlar mı ya da en iyisi rol sertifikası olmalı ve 
şirket adına elektronik imza mı atmalı birtakım yetkililer? Elektronik faturada elektronik 
imza nasıl atılır? Bütün bu konular aslında yavaş yavaş resim belirdikçe ortaya çıkacak 
konular. Biz Elektronik İmza Kanununun bize getirdiği yenilikleri hakkıyla kullandığımız 
noktada -ki, beş bankanın kalanı benimle davacı olacak, beş banka değil on iki, on üç oldu 
ya da iki aracı kurum dört belediye falan, filan- bütün bu kullanım imkanlarını tükettikçe 
oralardaki hukuk müşavirleri ki, Ankara’daki bilinirlik, Ankara’daki hukukçular arasındaki 
bilinirlik çok daha yüksek. Eğer İstanbul’dan gelen varsa beni affetsin, İstanbul’un 
gündemine elektronik imza mobil imzayla yeni yeni girmeye başladı. Hukuk sektörüne 
mobil imzayı getirmek çok iddialı bir laf, hukukçuların gündemine bunu taşımak demek 
lazım. Bunlardan biri de UYAP, mesela, sizin gündeminizde olan bir konu. UYAP bizim 
de gündemimizde. Biz bakıyoruz dünyadaki tüm ilişkide olduğumuz ülkelerdeki hukuk 
uygulamalarına ve hukuk çerçevelerine, Türkiye’deki UYAP sistemine emsal bir sistem 
de yok ve biz elektronik imzayı, mobil imzayı UYAP’la entegre ettiğimizde aslında eşsiz 
birtakım kullanım imkanlarına hem vatandaşa doğru hem avukata doğru ya da hukukçuya 
doğru yeni imkanları devreye sokmuş oluyoruz.

Bunları yaptıktan sonra ki, ben 2008’de rol sertifikası konusunun giderek artan bir şekilde 
kullanılmaya başlanacağını düşünüyorum. Maliye birtakım düzenlemeleri yaptıktan sonra 
o zaman o kanunlardaki düzenlemeleri zaten millet talep ediyor, vatandaş talep ediyor, 
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sizler bizler talep ediyor haline geleceğiz. Erkenden bir yemek pişirmek peşinde değiliz. 
Çok teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Konuyla ilgili Tolga Beye de bir söz vereceğim, 
buyurun.

TOLGA TÜFEKÇİ- Teşekkürler. Ben konuşmam sırasında bilerek söz etmedim, mobil 
imza konusundan çok fazla bahsetmedim. Aslında yeri geldiği için şimdi söylemem ve 
paylaşmam gerekti. Aslında Türktrust’ta aynı e-güvenlik gibi ya da Turkcell’in operatörlük 
durumunda olduğu gibi mobil imza uygulamanın bir parçası halinde, çok yakında 
Türkiye’ye tanıtımı da yapılıyor olacak. Başka bir operatörle, Avea’yla Türktrust’ın bu 
hizmeti vermeye başlayacağını kamuoyu duymuş olacak. Esasen şu anda hizmete açıldı. 
Orada yine Türktrust kendi yapısı içinde bir farklılık yaratıp mobil imza teknolojisinin 
kendisini de Türkiye’de geliştirdi. Dolayısıyla bu teknolojiyi Türkiye’de kullanabilecek ya 
da yurtdışında kullanabilecek diğer birtakım uygulamalar için de önemli bir teknolojik 
imkanı sağlamış olduk.

Elektronik imza zaten anlaşılması güç bir kavramdı, belki hâlâ da öyle, yanına bir de mobil 
imza kendi ismiyle geldi. Sanki ayrı ve güç bir şey, daha da farklı bir şeymiş gibi algılanıyor. 
Deniz Beyin de altını çizdiği gibi Elektronik İmza Kanunu bakımından bir elektronik imza 
var, o da güvenli elektronik imza. Yani mobil imza kendi başına münferiden ayrı bir hukuki 
kavram değil, güvenli elektronik imza kapsamında değerlendirilmek durumundadır. 
Dolayısıyla ayrı bir düzenlemesi yok, Elektronik İmza Kanunu ve ona bağlı düzenlemelerle 
düzenleme kayıt altına alınmış bir uygulama olacak. 

İkincisi de, genel olarak elektronik imza bakımından aslında elektronik imzanın kendi 
işleviyle eliyle atılan imzadan da çok farklı görmemek lazım. Öyle görülmeye başlandığı 
zaman önemli birtakım sorunlarla karşılaşılabilir. Özellikle hukuki yorumlar bakımından 
güçlükler doğabilir. Bu tüzel kişilik imzası örneğin, ona çok iyi bir örnek bence. Bugün de 
tüzel kişilerin imzaları yoktur. Tüzel kişileri temsile yetkili kişiler imza atarlar. Bu hukuki 
bir kavram, eğer cezai müeyyide olacaksa tüzel kişiyi hapse atacak haliniz yok, mecburen 
yetkilisini götürüp hapse atacaksınız ya da müeyyideyi uygulayacaksınız. Dolayısıyla 
elektronik imza elle atılan imzada ne yürüyorsa o şekilde yürür.

Baktığınız zaman kanunun kapsamına nerede geçerlidir, nerede değildir; özel merasim 
gerektiren işlemlerle teminat sözleşmelerinde güvenli elektronik imza kullanılamıyor. 
Merasim gerektiren işlemleri sizler çok daha iyi mutlaka biliyorsunuz. En makul örnek 
tapu, herhalde elektronik imzanın kullanılması öyle bir işlemde o kadar önemli olmasa 
gerek. Zaten çok yüklü miktarda bir finansal hareketin olduğu bir işlemdir. İnsanın bir kere, 
bir kere daha düşünmesini gerektiren bir işlemdir. Vasiyette kullanılmaz, açık şekil şartı var 
kanunda, bırakın elektronik imzayı, yazıcıdan da çıktı alamazsınız, elle yazmanız gerekir. 
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Orada da kullanılmaması bir kere vasiyet yazacak kişide elektronik imzanın kapsama alanı 
daralmış olmuyor. Teminat sözleşmeleri dünyadaki diğer benzer kanunlarda da kapsam 
dışında bırakılmıştır. Çünkü kefil olmak önemli bir konu, kişilerin bir kez daha düşünmesi, 
böyle biraz daha temkinli davranmalarını gerektiren bir konu, dolayısıyla uygulamanın 
başında kanun kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Bununla birlikte sizin de işaret etmiş olduğunuz gibi özel kanunlardaki özel şartlar 
nedeniyle uygulama alanının daraldığı ya da ortadan kalktığı durumlar var, doğru, 
ancak yine de bugün kanun kapsama alanı bakıldığı zaman aslında elektronik imza 
hemen hemen her işlemde kullanılabilir durumda. Yani elektronik imzayla sözleşme 
imzalayabilirsiniz, imzalayacağınız sözleşmelerin niteliği bakımından herhangi bir sorun, 
yok, sipariş verebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz, finansal işlemlerinizi yapabilirsiniz, 
dilekçe verebilirsiniz, hatta UYAP’la birlikte sizlerin daha iyi bildiği üzere çok önemli bir 
işlem, mahkeme başvurusu dahi, dava başvurusu dahi yapmak mümkün. Bu çok ağır aslında 
bir sonuç olarak, bunu bile yapmak mümkün. Dolayısıyla önemli bir alanı var gerçekten 
de, ama Deniz Beyin bahsettiği mesela, bizim için çok önemsediğimiz bir alan ticarette çok 
yer aldığı için fatura meselesi. Orada da Vergi Usul Kanunu birtakım özel şekil şartları var. 
Her ne kadar 242’ye dayanarak Maliye Bakanlığı birtakım elektronik düzenlemeler yapsa 
da tabii Türk Ticaret Kanununda başka tür düzenlemeler var. Ora düzelmeden sadece 
bir tebliğe dayanılarak yapılacak işlemler bakımından doğal olarak birtakım sınırlar var. 
Dolayısıyla aslında çok yerde kullanılabilir durumda, belki bizim en çok en azından ben 
kendimiz adına söyleyeyim; öne çıkarmak istediğimiz konu faturadır. Mutlaka önünün 
açılması gereken bir alandır, çok da rahatlatacak bir şeydir. Onun dışında mevcut kanunun, 
diğer uygulamaların elektronik imzanın hukuki bakımdan uygulamasının önünü kestiğini 
çok biz değerlendirmiyoruz şu aşamada, oraya daha uzun bir yol var Deniz Beyin de 
söylediği gibi. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Ben bir ilave yapayım; diğer kanunlarda da elektronik imzanın 
yer alması yönünde bilgi toplumu stratejisi eylem planı var. Biliyorsunuz Devlet Planlama 
Teşkilatının yayınladığı orada bir eylem tanımlı. Bu eylem elektronik imzanın diğer 
kanunlarda da bu madde konuşulurken Borçlar Kanunu ifade edilmişti, buralarda da yer 
alabilmesi için Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde gerekli kanunlarda değişiklik 
yapılması için eylem planında da bir madde var. Sanıyorum Adalet Bakanlığı bu konuda 
çalışmalarını sürdürüyor. Bunu da belirtmiş olalım.

Av. ELİF TUNALI- Teknolojik gelişmeler ışığında yabancı ülke hukuklarında dijital 
deliller çok önemli hale geldi. Bu gelişmelerden kaynaklı olarak elektronik imzanın delil 
olarak kullanılmasına ilişkin görüşlerinizi de bizimle paylaşabilir misiniz? Ben oturuma 
geç katıldım, belki daha önce anlatmışsınızdır buna ilişkin bir şeyler, ama eğer öyle bir şey 
varsa affınıza sığınıyorum.
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OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Biliyorsunuz elektronik imza kesin delil niteliğinde 
ve elektronik imzanın en önemli özelliklerinden biri de inkâr edilemezlik diye ifade ediliyor. 
Ben bu kadarını söyleyeyim, katkılarını arkadaşlarımız koysunlar.

MEHMET FATİH FIRAT- Siz kaçırdığınız zaman bir konudan bahsedildi. Kanunların 
kesinlikle geçerliliği var, o konuda şüpheniz olmasın. Zaman damgası konusu e-turanın 
da böyle bir hizmeti var. Hizmete başladığından beri ondan bahsedilmemişti. Ben de 
bu konuyla tamamen şüphelerinizi de ortadan kaldırayım. Belgeleri elektronik olarak 
imzaladığınız zaman gerçekten o işlemi sizin yaptığınızı kesinlikle ispat ediyor. Bu 
dünyanın her yerinde o belge tanındığı sürece ispattır. Buna ek olarak bir şey var; siz bu 
belgenin imzalandığı zamanı da hukuken ispatlamanız gerekebilir. Böyle bir durumda da 
sizin attığınız imzanın üzerine o bilgilerin hepsini beraber imzalayan özel bir sunucunun 
kendine ait sertifikasıyla zaman damgalaması söz konusudur.Bu bir kişi olmadığı için, 
uzakta bir sistem ve bağımsız olduğu için kesin ispat niteliğindedir ve dokümanı her zaman 
o belgeyi her zaman gerçekten o işlemi o zamanda yaptığınıza dair aldığı atomik saatle 
tam geçerliliğini sağlar ve kesinlikle güvenebileceğiniz bir yapıdır. Zaten elektronik imza 
güvenilir bir yapıdır, zaman damgası sunucusu da kendi sertifikasıyla imza atmaktadır. 
Teşekkür ederim.

CAN ORHUN- Aslında çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı, evet kesin delil teşkil eder. 
Hatta yasada geçen başka tanımlarla senet hükmündedir. Islak imzayla aynı hukuki sonucu 
doğurur. Bu tanımlarla baktığımız zaman aslında hem elektronik imza arkadaşımızın 
söylediği gibi elektronik imzaya eklenen veya eklenmeyen bağımsız olan zaman damgası 
hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından verildiği sürece mahkemede delil teşkil edecek bir 
niteliğe sahiptir. 

TOLGA TÜFEKÇİ-Ben şöyle bir ek yapmak ve başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum 
izninizle. Şüphesiz Elektronik İmza Kanununda “güvenli elektronik imzayla imzalanmış 
elektronik veri senet hükmündedir” diye açık bir hüküm var, Borçlar Kanununda 
düzenleme var biliyorsunuz. Ancak orada tabi usul hukuku bakımından uygulamanın nasıl 
gerçekleşeceğini konuşmamda ifade etmeye çalıştığım gibi henüz belli değil doğrusunu 
söylemek gerekirse, çünkü bizim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda da bu konuda 
açık birtakım usuller yok. O olmadığı için de mahkeme önüne geldiği zaman tabii mutlaka 
bilirkişiye şey yapacak, orada izlenecek usul konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşılma 
ihtimali vardır. Bunu kabul etmek lazım, çünkü siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz, ispat 
dediğinizde bir tek şeye bakıp bir ya da sıfır demek mümkün değil, sonuç olarak birtakım 
incelenmesi gereken şeyler olacak. Özellikle elektronik imzanın doğrulanması ardı ardına 
bir silsile halinde yapılması gereken birtakım işlemlere bağlı. Eğer hukuki işlemler tabii 
zaman son derece önemli, arkadaş dikkat çekti, ona bağlı birtakım şeyler olacak. Yine de 
bu usulün yöntemi konusunda inkâr halinde birtakım zorluklarla karşılaşılabilir. Bir şey 
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vardı, Hukuk Usulü Muhakemelerinde değişiklikler de söz konusuydu. Belki onlar olursa 
aslında oradaki delil mantığı, bizim hukuk sistemimizdeki delil mantığı da baştan sona 
değişmiş olacak. O olursa belki daha kolay olur, belki daha kolay mahkemeler ele alır. 
Değilse, herhalde ilk örneklerde çeşitli zorluklarla karşılaşılır diye düşünüyorum.

DENİZ TUNÇALP- Usul ve ispat hukuku açısından Tolga Bey sanıyorum bütün 
eksiklerini tamamladı bu konunun, ben bir başka noktaya işaret etmek istiyorum. Neyin 
kesin delil olmadığına bakalım. Elektronik işlemlerde özellikle belki bir işimize yarar. Bugün 
Türkiye’de birçok uygulamada hâlâ elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar tarafından 
üretilmeyen güvenlik sertifikaları, yani ben ona niteliksiz sertifika diyorum. Biraz kızıyorlar 
bana, güvenlik sertifikasıyla aynı teknolojiyi kullanan, ama kullanım ve teslimat itibariyle 
aynı hükümlere sahip, aynı kaliteye sahip olmayan, aynı sonucu üretmeyen, Elektronik 
İmza Kanunu kapsamı içerisinde olmayan sertifikalarla atılan birtakım elektronik imzalar 
var. Bunlar kesin delil oluşturmaz. Bu aynı hukuki sonucu da doğurmaz. Bunu tekrar tekrar 
söylememiz lazım. Bugün Türkiye’de kamuda ya da özel sektörde çok miktarda projede, 
önemli projelerde niteliksiz sertifika kullanılıyor. Bunu elektronik imzanın nitelikli 
haliyle yayılmasına taraf olan bir kuruluşun temsilcisi olarak söylüyorum. Biz bu projenin 
başından beri şunu yapabilirdik: Turkcell kendisi kurardı bir elektronik sertifika sunucusu, 
sertifikayı da kendisi verirdi. Kimseye de herhangi bir para ödemezdi. Hatta sertifika 
hizmet sağlayıcı olmasına da gerek yok, güvenlik sertifikayla, yani niteliksiz sertifikayla 
“e-imza yapıyorum” diye ortaya çıkabilirdi. Çıkmadık. Çünkü Elektronik İmza Kanununun 
bu ispat hukuku açısından sağladığı bütün usul eksiklerine rağmen sağladığı avantajdan 
hukuken uygulamalar nezdinde yararlanmak gerektiğinden dolayı ya da şifre cihazları var, 
tek seferlik şifre üretilen cihazlar ya da kullanıcı parolalarıyla yapılan birtakım işlemler var. 
Her türlüsü kamu projesi olsun olmasın sertifika üreten bir kamu kurumu olsun olmasın 
eğer elektronik sertifika hizmet sağlayıcı değilse Elektronik İmza Kanunu kapsamında da 
değilse Elektronik İmza Kanununun avantajlarından yararlanmaz. Bunu belki hepimiz 
biliyoruz, ama bunu tekrar tekrar böyle iman eden gibi söylemek lazım. Çünkü burada 
birtakım özel tekeller, birtakım giriş bariyerleri, birtakım kullanım zorlukları, dolaşım 
zorlukları yaratacak birtakım adalar oluşması tehlikesi var. Onun için Elektronik İmza 
Kanununa sahip çıkıp hep beraber onun içinde hareket edip mümkünse onun usullerini 
ve kapsamını genişletir şekilde hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Biz elektronik 
imzanın nitelikli olumundan yanayız.

Av. TOLGA TÜFEKÇİ- İzin verirseniz bir ek yapacağım, bir çağrışım yaptı. İlginç bir 
şey daha var Elektronik İmza Kanunu bakımından, hep ispat hukuku yönüne bakıyoruz, 
bir de orada ceza hukuku yönü var. Elektronik İmza Kanunu aslında güvenli elektronik 
imzaya sonuç bağlar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını düzenler, nitelikli elektronik 
sertifikanın niteliklerini ifade eder. Sonra iş yaptırımlara gelince “nitelikli elektronik 
sertifika” demez, “güvenli elektronik imza” da demek, elektronik sertifika demeye başlar. 
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Dolayısıyla “sahte elektronik sertifikaları üretenlere 3 yıldan 5 yıla kadar” diye ifade eder. 

Hal böyle olunca aslında Elektronik İmza Kanununun ceza hükümlerinin uygulanması 
bakımından bu da henüz gerçekleşmiş değil. Adı güvenlik sertifikası olsun ya da başka 
türlü sertifika olsun, üreten elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olsun ya da olmasın eğer 
bir sahtekârlık suçuna konuysa belki de Elektronik İmza Kanununun ilgili ceza maddesine 
bağlı olarak kişinin yargılanması söz konusu olabilir. Bu da tabii aslında ilginç, çünkü bir 
yanıyla ispat hukuku bakımından değerli bulunmayan bir şey gibi görülmekle birlikte 
bir sahtekârlık konusuna bağlanıp ciddi cezalarla karşılaşması mümkündür. O da tabii 
hukuki bakımdan ilginç ve uygulamada nasıl gerçekleşecek bilinmeyen konulardan biridir. 
Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler. Görüleceği gibi elektronik imza konusu biz 
mühendisleri sıkı bir hukukçu yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız hocam endüstri 
mühendisi, elektronik mühendisi sanıyorum, bilgisayar, gördüğünüz gibi tüm mühendisler 
sıkı bir hukukçu, borçlar hukukundan girip ceza hukukundan çıkıp, ispat hukukundan, 
kesin delilden maşallah diyoruz ve başka soru varsa onu alalım. Sanıyorum yok, biraz 5-10 
dakika vaktimiz var, ama görünen o ki başka soru yok. Hepinize katılımınız ve katkılarınız 
için teşekkür ediyorum. Panelistlerimize de değerli bilgilerini bizlerle paylaştıkları için 
teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. (Alkışlar)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

İKİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

BİLİŞİM ve HUKUK

“KORSAN YAZILIMLARLA MÜCADELE”

Oturum Başkanı: LAURENT MASSON (Microsoft Hukuki ve Kurumsal İlişkiler 
Ortadoğu Afrika Bölge Direktörü)

MANOLYA 2 SALONU, 10 Ocak 2008,

----&----

SUNUCU- “Korsan Yazılımlarla Mücadele” konulu oturumu başlatmak için sözü 
Oturum Başkanı Sayın Laurent Masson ve konuşmacılar Sayın Av. Gökhan Gökçe ve Elçin 
Barkay’a bırakıyorum.

Av. GÖKHAN GÖKÇE (İstanbul Barosu)- Herkese merhaba. İstanbul Barosu 
mensubuyum. Sizleri diğer konuşmacılar söz almadan önce üçümüz de birer sunum 
yapacağız. Kısa bir bilgi vermek istedim. Kim kimdir? Ne maksatla buradayız? İçinde 
olduğumuz organizasyonlardaki rollerimiz ne? Bu anlamda kısa bir bilgi vermek istedim. 
Laurent Masson Microsoft’ta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, kısaca EMI olarak adlandırılan 
bölgede telif hakları ihlallerini önlemek üzere faaliyet gösteren ve aynı zamanda Internet 
güvenliği olarak adlandırdığımız konuda faaliyet gösteren birimin yöneticisi, o da bir 
meslektaşımız aslında, o da avukat. Elçin de birazdan söz alacak hanımefendi, o da 
Microsoft’un telif hakları müdürü. Ben de biraz evvel belirttiğim gibi avukatlık mesleğine 
mensubum. Microsoft’ta VBCI’ya dışarıdan avukatlık hizmetleri veren bir büroda, 
İstanbul’da Yüksek Karkın Küçük Hukuk Bürosunda çalışıyorum. Biz Microsoft’un diğer 
bazı bilişim şirketleri, bilişim alanında hizmet veren şirketler olduğu gibi Microsoft bir 
sosyal sorumluluk anlamında da müşterilerine ve kullanıcılarına verdiği hizmetlere ilişkin 
kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması maksadıyla bazı girişimlerde bulunmakta, bunun 
için geniş anlamda bir organizasyonu var. Buna Internet güvenliği olarak isim veriyoruz. 
Bunun maksadı hepiniz zaman zaman karşılaşıyorsunuz, son zamanlarda da bu fishing 
gibi ya da spem gibi istenmeyen yazışmalar veya belli web sitelerinin hack edilmesi gibi 
çeşitli Internet hizmetlerinin kullanıcılarının Internet üzerinden aldıkları hizmetlere 
daha doğrusu erişimlerini engelleyen durumlarla karşılaşılmakta. Bunların engellenmesi 
anlamında Microsoft’un faaliyetleri var. Bunu tek başına yapmıyor aslında, hem diğer benzer 
şirketlerle hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve örgütlerle bu Avrupa Konseyinden, 
Avrupa Birliği Komisyonuna ve çeşitli İKMEK gibi sivil toplum örgütlerine kadar uzanan 
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geniş bir alanda bu işi yapıyor.

Bir de bugünkü konu olan korsan yazılımla mücadele konusu var. Hepimizin bildiği 
gibi bilgisayar programlarının kullanılması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında 
bir telif hakkı, kullanım hakkı alınması gerekiyor. Bu alınmadan ya da yeteri düzeyde 
alınmadan yapılan kullanımlar telif hakkı ihlali oluşturuyor. BSA da dünyada önde gelen 
yazılım şirketleri tarafından oluşturulan bir birlik ve bu birlik dünya genelinde 80’den fazla 
ülkede yürüttüğü programla -birazdan ben biraz daha detaylarına gireceğim- telif hakkı 
ihlallerini azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya gayret ediyor. 

Bugünkü çalışmamızda Elçim Hanım Türkiye’deki durum hakkında bir sunum yaptıktan 
sonra Laurent Masson’dan dünyada yapılan özellikle bu “low enforcement authorities” 
olarak adlandırdığımız telif hakkı ihlallerine karşı mücadele veren güvenlik mercileriyle 
yapılan işbirliğine örnekler anlatacak. Sonrasında da ben Türkiye’de BSA faaliyetlerine 
ilişkin bir sunum yapmaya çalışacağım. Toplantımızın katılımcıların da ilgisini dikkate 
alarak interaktif olmasında hiçbir engel yok, istediğiniz zaman istediğiniz yerde soru 
sorabilirsiniz. Soruları en sona alacağız gibi bir tavır içerisinde değiliz. İlginizin de devam 
etmesi ve sıkıcı hale gelmemesi için bu sunumların buna her zaman açık olduğumuzu 
söylüyorum. Hepinize gösterdiğiniz ilgiden ve burada olduğunuz için teşekkür ediyorum.

ELÇİM BARKAY (Microsoft Telif Hakları Müdürü)- Günaydın tekrar, Microsoft 
Türkiye Telif Hakları Müdürüyüm. Aynı zamanda Türkiye’de BSA’nın da sözcülüğünü 
üstlenmiş durumdayım. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için buraya çok çok teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca tabii sabahın bu saatinde katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben 
bugün birazcık telif hakkının Türkiye için niçin önemli olduğu konusu üzerinde durmak 
istiyorum. Çünkü bu genelde Microsoft’un daha çok kâr etmesi, daha çok büyümesi için 
yaptığı faaliyetler gibi görünüyor ilk bakışta karşıdan, ama işin birazcık daha sizler benden 
çok çok daha iyi biliyorsunuz hukuk alanında çalıştığınız için, bu işin biraz arka tarafı var. 
Türkiye için niçin önemli? Diğer ülkeler bunu nasıl fark etmişler, neler yapıyorlar? Bu konu 
hakkında biraz konuşacağız.

Çok kısa Türk Kanunlarından bahsedeceğim. Korsan kullanımdan hangi sektörler 
etkileniyor? Biraz o konu üzerinde duracağız. Türkiye Bilişim Sektöründeki durumdan 
bahsedeceğim, zira bizim uzmanlığımız tabii bilişim sektörü üzerine. Türkiye’de bu konuda 
neler yapılıyor, Gökhan Bey zaten BSA’yı uzun uzun anlatacağı için ben oraya pek fazla 
girmek istemiyorum. Yabancı yatırımcıların takip ettiği birtakım raporlar var, onları biraz 
ön plana çıkartacağım. Diğer ülkelerdeki korsanlık durumu nedir? En önemli kısım burada 
önerilerimiz neler ve sizlerle birlikte Türkiye’de neler yapabiliriz? Bu konuların üzerinden 
geçeceğiz.

Yine sizlerdin mutlaka benden çok daha iyi bildiği gibi 5846 sayılı Kanun çok yeni bir 
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kanun değil, 1951’den beri geçerli bir kanun, birçok kere yeniliklere uğramış, revizyonlar 
yapılmış ve içeriğine baktığınız zaman da aslında bir hayli iyi de bir kanun, yani Avrupa 
standartlarında herhangi bir değişime gerek duyulmayan gayet kuvvetli de bir kanun. 
Bizim Fikir ve Sanat Eserleri tarafındaki problemimiz dolayısıyla daha çok kanundan 
kaynaklanan, kanundaki eksikliklerden kaynaklanan problemler değil, daha ziyade 
uygulamadan kaynaklanan problemler. Türkiye’nin tabii çok kritik ve büyük problemleri 
olduğu için telif hakları maalesef çok kritik ve çok ağır cezaları vermeyi gerektiren bir 
konu gibi görünmüyor ve bu nedenle de dava süreleri çok uzuyor ve davanın sonuçları 
da genelde kanunda belirtildiği kadar ağır değil, bir hayli hafifletilmiş veya da düşürülen 
davalar durumuna dönüşüyor. 

Telif hakları probleminden etkilenen sektör çok fazla, sanat diye ben burada belittim, 
genelde sinemanın, kitabın sesini çok duyuyorsunuz, basında çok yer alıyorlar. Fakat bir tek 
onlar değil, bilişim tarafında tabii ki bizim çok ciddi problemlerimiz var, ama onun yanında 
tekstil sektörümüz, ilaç sektörümüz, kozmetik sektörümüz, tütün ve sigara bunların hepsi 
benim şu an aklıma gelen ve veri toplayabildiklerim, bunun haricinde mutlaka çok daha 
fazla da yayabilirsiniz. Örneğin, dün TÜSİAD’daydım. Toplantıda onlar ayrı bir fikir ve 
sanat eserleri bölümünde ayrı bir bölüm kurmuşlar ve çok yakından takip ediyorlar. Çünkü 
üyelerinin hepsi tek tek çok ciddi problemleri var. Dolayısıyla bu sadece bilişim, sadece 
sanat değil tüm Türkiye’yi etkileyen bu kayıp ekonomi dediğimiz ekonominin de büyük 
bir kısmını kapsayan bir problem.

Uzmanlığımız bilişim sektörü dedik, o yüzden ben bütün örnekleri bilişimden 
vereceğim. Burada verdiğim rakamları lütfen kafanızda diğer sektör adetleriyle çarparak 
nereye gittiğini birazcık tahayyül etmeye çalışın. Toplam 5.5 milyar dolarlık bir sektör, bir 
hayli büyüdü ve çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor bilişim sektörü, yaklaşık 
148 000 kişi çalışıyor. İstihdamı giderek artan bir sektör, burada bu istihdamı söylemişken 
Microsoft eko sisteminde bulunan da bunun yüzde 80’ine yakın bölümüdür. Dolayısıyla 
bu istihdamın çok büyük bir bölümü de Microsoft işiyle uğraşan kişilerden oluşuyor.

2007’de IDC mutlaka hepiniz tanıyorsunuzdur, bu konuda çok iyi araştırmalar, güvenilir 
araştırmalar yapan bir kuruluş, Türkiye’de 3 senedir birer puan korsanlığın düştüğünü, 
ancak hâlâ yüzde 64’lerde olduğunu söylüyor. Üst üste üç senedir düşüyor, ama sektör o 
kadar hızlı büyüyor ki, yüzde 250 gibi bir artmayla 314 milyon dolarlık kaybımız olduğunu 
söylüyorlar. Sadece korsanlık azalmasına rağmen bizim buradan yaşadığımız kayıp 314 
milyon dolar. 

Şöyle bir saptama yapsak; ülkemizde yüzde 64’ten yüzde 54’e düşse ne olur korsanlık? 
Bilişim alanında 36 bin kişiye yeni istihdam sağlayabiliyoruz. Gayri Safi Milli Hâsılaya bir 
milyar dolarlık ilave gelir sağlayabiliyoruz ve 600 milyon dolarlık ilave ek vergi kazanıyoruz. 
Düşünün; bu 5.5 milyar dolarlık bilişim sektörünün efekti, her sektörde böyle, diğer 
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sektörlerin büyüklüğünü de düşünün; üçer, beşer, onar puanlık gerilemeler sağladığınız 
zaman olacak vergi kazancı ve istihdam gelişmesi ve yok olan ekonominin sisteme geri 
dönüşünün yaratacağı etki gerçekten çok büyük olacak. Burada gene bir IDC’nin yaptığı 
bir araştırma yaklaşık 2002’den beri bizim Türkiye olarak kayıplarımızı gösteriyor. Kitapta, 
müzikte, yazılımda çok detayına girmeyeceğim, gerçekten büyük rakamlar, ama bunları 
hep genelleştirerek bakmakta fayda var. 

Telif hakları neden önemli? Çünkü mutlaka okumuşsunuzdur “Dünya Düzdür” 
diye bir kitap var. Diyor ki “şu an bildiğimiz klasik işlerin yüzde 70’i çok kısa bir sürede 
yok olacak ve bilmediğimiz binlerce yeni iş alanları açılacak.” Nedir bu yeni iş alanları? 
Bunların yine yüzde 90’ından fazlası tamamen fikre ve fikir hakkına dayanan işler olacak. 
Dolayısıyla bizim ülkemizde bu teknoloji çok hızlı artarken, yükselirken, bütün dünyada 
bu değişiklikler olurken eğer ülkemizde telif hakkına gereken önemi vermezsek ve bu 
kanunları uyguladığımızı bir şekil ispat edip göstermezsek hiç kimse gelip burada yatırım 
yapmayacak. “Burada gelip yatırım yapmalarını istemiyoruz biz, gelmesinler” diyorsanız 
buradan fikir de çıkmayacak. Çünkü siz bir fikir ürettiğiniz zaman ve bunu hizmete, 
servise dönüştürmek istediğiniz zaman hakkınıza sahip olamıyorsanız ve bundan para 
kazanamıyorsanız bir fikir oluşturmanıza da gerek yok. Dolayısıyla bizim gelişmemizde, 
ilerlememizdeki en büyük etkenlerden biri aslında şu zamanda, bugün için telif haklarıdır. 
Birtakım raporlar var. Mesela, “National Trade Affort” diye geçiyor. Burada altta sarıyla 
işaretlemişim, “foreign  trade barrier” diyor Türkiye için, ticaret engelleri ve iki-üç önemli 
madde var. O maddelerin en önemlisi IP intellection profity yani fikir haklarına verilen 
önem, saygı.

Başka bir rapor bu bizim 301 değil, bu Amerikalıların değerlendirdiği IP’yle alakalı bir 
rapor. Türkiye’yi çok yakın takip edilmesi gereken ülkelerin arasına koyuyor ve her sene de 
tekrar tekrar telif haklarında ne durumda olduğumuzu inceliyorlar. “TRİP’S Adiament” diye 
bir anlaşma var. Bütün dünya, Avrupa’da standart bir anlaşma, Türkiye’nin de imzaladığı bir 
anlaşma. Bu tip veriler eminim birçok var, sizler zaten bu konuya çok hakimsiniz. Bunlar 
yurtdışındaki yatırımcının kriterleri, bir yere yatırım yapacakları zaman “bu raporlar ne 
söylüyor?” diye dönüp bakıyorlar. Maalesef bu raporların hiçbirinde Türkiye çok iç açıcı 
yerlerde değil.  

Peki, dünyada durum ne? Biraz ona bakalım. Ne kadar okunuyor bilmiyorum, ama sağ 
taraftaki gördükleriniz dünya üzerindeki yüksek korsanla uğraşan ülkelerin sıralaması, sol 
tarafta da düşmüş olan düşük korsan kullanım var. Bir-ikisini göz önüne çıkartmak istedim. 
Hindistan çok ismini duyuyoruz, bilişim alanında büyük yatırımlar yapıyorlar. Yüzde 85 
gibi bir korsan oranı var, 88’den düşmüşler. Ukrayna var, Çin var, Çin 92’den 82’ye, yani 
10 puanlık düşüşü çok kısa bir sürede gerçekleştirmiş. Diğer tarafta bizimle aynı bölgede 
olan Ortadoğu ve Afrika bölgesinde olan İsrail var, yüzde 32, inanılmaz iyi bir durumdalar. 
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Güney Afrika var, yüzde 35’le Birleşik Arap Emirlikleri var. Dolayısıyla bu ülkeler ciddi 
anlamda aksiyon almışlar ve korsanlıkla uğraşmaya başlamışlar.

Bu neden önemli? Elimde eski bir rapor var. Artık eski oldu, 2003’de GARDNER’in yaptığı 
bir çalışma bu, bilişim alanında bir strateji oluşturmuş ve kendine hedef edinmiş ülkelerden 
bahsediyor bu rapor. Burada lider Hindistan gördüğünüz gibi, 2003’te burada lidermiş. 
Düşünün yaptığı yatırımı, kaç seneden beri bunu stratejik olarak planlıyorlar. 2008’de 
dünyada bir numara oldular zaten ve yatırımları devam ediyor. Ben her sunumda böyle 
Hindistan’ı överek anlatıyorum. Hemen “biz de mi Hindistan olalım yani?” diye soru geliyor. 
Hayır, biz Hindistan olmayalım, böyle bir iddiam yok. Biz Türkiye’de kendi stratejimizi 
oluşturalım. Yalnızca bu işe önem verdiğimizi, arkasında bir plan olduğunu gösterebilelim. 
İlla ki burada diğer ülkelerden bahsederken iyi işler yapmışlar diye bahsediyorum, ama 
illa ki onların aynısını yapalım demek istemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmayayım. Yükseler 
ülkeler var: Mısır, Letonya, Lituanya, İrlanda, Senegal. Yeni başlayanlar demiş, artık onlar 
da bayağı yol almış durumdalar. Herhalde dikkatinizi çekmiştir, Türkiye bu listenin hiçbir 
tarafında yok, 2008’de tekrarlansa yine hiçbir tarafında yok maalesef, çünkü bu alanda bir 
stratejimiz yok. Ne yapacağız peki? Çok kötüyüz, bitiyoruz. İlkönce bu konuda bir liderlik 
lazım, bu konunun devlet bazında göz önüne alınması lazım, birinin çıkıp “bu iş önemlidir, 
Türkiye’nin geleceğinde engel teşkil etmektedir. Ben bu işte liderlik yapacağım” demesi 
lazım ve bu kişi de herhangi bir kişi değil, mümkünse başbakanlık seviyesinden yapılıyor 
olması gerekiyor. 

Denetimlerin çok artarak yapılması lazım. Kanunlarımız iyi, çok güzel, ama denetim yok. 
Çeşitli uygulamalar var. Örneğin, Rusya çok hızlı ilerlemeye başladı bu konuda, onlarda da 
yüzde 80’ler civarında, ama inanılmaz büyük kaynaklar alıyorlar ve çok hızlı bir şekilde 
düşürüyorlar korsanlığı, çünkü işe emniyet el atmış durumda. Türkiye’de biz suç duyurusu 
yapmamız lazım. Telif hakkımız ihlal ediliyorsa gidip bir suç duyurusunda bulunacaksınız, 
o konuyu anlayacak birisini bulacaksınız, derdinizi anlatacaksınız ki, ona göre bir tedbir 
alabilesiniz. Rusya’da bu böyle değil, emniyet, polis tespit ettiği anda bir telif hakkı ihlalini 
anında gidiyor orada gereken tedbiri alıyor. Dolayısıyla halk da polis işin içinde olduğu için 
olayı çok daha ciddiye almış durumda.

Size başka bir örnek daha anlatayım. O da Yunanistan’da vergi uzmanları denetime 
gittikleri zaman bu konuda yapılan yatırımları da inceliyorlar. Çünkü aslında düşünürseniz 
firmalar bu sayede çok hak, tabii vergi ihlalleri, vesaire bir yana koyuyorum, ayrıca da çok 
haksız rekabet sağlamış oluyorlar. O anlamda da çok tehlikeli, o yüzden Yunanistan’da 
da vergi denetmenleri örneğin denetimi yapıyor ve hakikaten de çok başarılı sonuçlar 
alıyorlar. 

Eğitim tarafı çok önemli, maalesef telif hakkı nedir biz ancak bu yaşa gelip böyle 
ortamlarda konuşuyoruz. Hâlbuki başka ülkelerde daha çocuk yaşta telif hakkı nedir, marka 
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nedir, copyright, hepsinin ne olduğunu çok iyi bir şekilde çocuklar anlıyorlar. İsrail’de gene 
bir örnek var: İlkokul çocuklarının hayat bilgisi ünite derslerinden biri telif hakları. Onların 
anlayacağı şekilde, ödevini nasıl yaparsın, birinden bir örnek aldıysan ve Internet’ten bir 
parça aldıysan ödevinin neresine nasıl yazman gerekir? O yaştan öğreterek geliyorlar. 
Dolayısıyla Türkiye’de de biz bu eğitimi çok aşağıya çekip hakikaten çocuklarımızın da 
bilinçli bir şekilde yetişmesini sağlamamız lazım. 

Bir ikinci önemli konu da bu konuda aslında kopuk kopuk birçok faaliyet yapılıyor. Baro 
mutlaka çeşitli seminerler veriyor, özel sektör seminer veriyor, devlet kendi çapında bir 
şeyler yapıyor, ama hepsi birbirinden kopuk ve strateji içerisinde değil. O yüzden biz bunu 
genel bir çerçeve içine alabilirsek, özel sektörden, devletten, üniversitelerden birer yetkili 
sadece bu konuyla ilgili bir araya gelse ve o stratejik planı uyguluyor olsalar çok daha hızlı 
ve verimli bir şekilde bu iş çözülür diye düşünüyoruz ve öneriyoruz.

Kanunların uygulanması tarafı var. Yargı sürecinde etkinlik için ihtisas mahkemeleri 
sayısının artırılması önemli. Bu sürecin kısaltılması mümkün olduğu kadar önemli ve tabii 
kanunun öngördüğü cezaların uygulanması da çok çok önemli ki, en azından caydırıcılık 
olabilsin. 

En kritik slaydımız bu: Biz birlikte ne yapabiliriz? Sizler büyük bir bölümünüz avukatlık 
yapıyorsunuz, şirket avukatı olarak çalışıyorsunuz diye düşünüyoruz. Öncelikle kabul 
etmek gerekir ki, bilişimdeki korsanlık konusunda kimse uzman değil, özellikle firma 
sahipleri, klasik, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri düşünürseniz firma sahibi 
konudan bihaber, bilgiişlemde bir eleman var. O da ödü kopuyor ki bir masraf çıkartsın 
yukarıya anlatsın, dolayısıyla firma sahibinin çoğu zaman bilgisi olmadan kendi sisteminde 
sistemine zarar veren, belki de çok büyük risklere yol açan korsan kullanım mevcut. Bu 
firma sahibinin üzerinde biz mümkün olduğu kadar bilgilendirme yapıyoruz, ama ilgi 
alanı değil, dolayısıyla bizden gelen şeyleri dinlemiyorlar. Açıkçası BSA’nın böyle asarız, 
keseriz, basarız gibi söylemlerindense birazcık daha niçin bu konu önemli, hani istemeden 
yapıyorsa da nasıl önlem alınır? Bu konuda çalışıyor olmak istiyoruz. Dolayısıyla sizlere 
burada çok büyük bir rol düşüyor. Avukatlar şirket sahipleriyle çok yakın çalışıyorsunuz, 
en azından bulunduğunuz firmalarda bu konu ne durumda? Hakikaten iyi misiniz, değil 
misiniz? Bu kanunun içeriği budur. Eğer ki, başınıza bir şey gelirse oradaki bilgiişlem 
elemanının başına gelmeyecek, siz bu işten sorumlusunuz diye en azından kanunu ve 
yaptırımlarını şirket sahiplerine aktarabilirseniz burada çok ciddi bir katma değeriniz olacak 
diye düşünüyorum. Onlara mümkün olduğu kadar ücretsiz lisans danışmanlığı yapıyoruz. 
Bir uzman gidiyor ve diyor ki “şunlar var, şunlar eksik, bakın şöyle yaparsanız bu iş en kolay 
şekilde çözülür” ve yardımcı oluyoruz. Böyle bir çalışmaya eğer ki yönlendirebilirseniz 
eminim korsan kullandığından haberi bile olmayan ve kullanmak da aslında istemeyen 
firmalara hakikaten büyük bir katma değer sağlamış olursunuz.



398

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Bizim aşağı-yukarı söyleyeceklerimiz konuyla ilgili bu kadar, eğer sorunuz varsa panelin 
sonunda tekrar alabilirim. Çok çok teşekkür ediyorum, Gökhan Beye sözü bırakıyorum.

LAURENT MASSON (Mirosoft Hukuki ve Kurumsal İlişkiler Ortadoğu-Afrika 
Bölge Direktörü)- Günaydın. Öncelikle, söylemek istediğim birkaç şey var.  İlk olarak, 
beni ve Microsoft’u bu etkinliğe davet ettikleri için Ankara Barosu’na teşekkür etmek 
istiyorum. Bugün sizlerle olmak bizim için gerçekten büyük bir zevktir. İkinci olarak, 
kendimi Türkçe ifade edemediğim için, sizlerden özür diliyorum. Bu yüzden, konuşmamı 
elimden geldiğince yavaş bir şekilde İngilizce sunacağım. Bu benim için büyük bir üzüntü, 
çünkü Gökhan beni tanıtırken şu anki rolümden bahsetti. Ancak, altı ay öncesine kadar 
Türkiye’de yaşıyordum. Ülkenizde dört yıl geçirdim. Bugün burada olmaktan duyduğum 
keyfin diğer bir sebebi de budur. Bu sabah, sizlere yazılım endüstrisinde korsanla mücadele 
konusunda bir tebliğ sunacağım. Organizasyon sorumlusu benden bir sunum hazırlamamı 
istediğinde, bunu yapmanın en iyi yolunun kuramsal veya hukuka yönelik bir sunum 
hazırlamak yerine, Microsoft’un bu alandaki faaliyetlerinin somut bir örneğini sunmaktan 
geçeceğini düşündüm. Böylelikle, sizlere haklarımızı ne zaman ve nasıl kullandığımız 
hakkında bir fikir vermeyi amaçlıyorum. Biz bu konuda gerçekten şanslıydık. Geçtiğimiz 
yaz, Microsoft tarihindeki en geniş kapsamlı korsanla mücadele operasyonunu Çin’de 
gerçekleştirdik. Sonuç olarak, bu sabah yazılım endüstrisinde korsanla mücadele konusunda 
kısa bir girişle başlayacak ve ardından, sizlere nasıl çalıştığımızı, bu operasyonların nasıl 
gerçekleştirildiğini ve bu tür etkinliklerde başarılı olabilmek için hangi unsurlara ihtiyaç 
duyduğumuzu göstermek için, ayrıntılı bir sunum yapacağım. 

İlk olarak, size farklı korsanlık oranlarını belirten bu haritayı göstermek istiyorum. İlk 
sunumumda, bu oranları ayrıntılı olarak ele alacağım. Ancak, öncelikle sizlere, bunun 
nasıl göründüğüne dair bir fikir vermek istiyorum. Burada, mavi renkte gördüğünüz 
alan, yüzde ellinin altındaki korsanlık oranlarını belirtiyor. Sarı renk yüzde elli ile yüzde 
seksen arasındaki, kırmızı renk ise yüzde ellinin üzerindeki korsanlık oranlarını gösteriyor. 
Mükemmel bir konumda olmasa dahi, günümüzün Türkiye’si gelişiyor ve bu haritada, 
kırmızı değil sarı alanda yer alıyor. Halen atılması gereken birçok adım olmasına karşın, 
Türkiye doğru yönde ilerliyor. Açıkça gördüğünüz gibi, Çin kırmızı alanda yer alıyor. Bu 
nokta, sunumun geri kalanı için önem taşıyor. Bugün, biz dikkatimizi büyük ölçüde bu 
alana odaklamış durumdayız, çünkü karşılaştığımız sorunların çoğunluğu bu alandan 
kaynaklanıyor.

İkinci slaytta, yazılım endüstrisindeki sahte ürünleri ve yazılım korsanlığını görüyoruz. 
Temel olarak, biz korsanlığı beş farklı türde sorun çerçevesinde ele alıyoruz. Bunlardan 
ilki, ‘sabit disk yükleme’ (hard-disc loading) adını verdiğimiz olgudur. Bu olguda, satıcıdan 
bir makine alırsınız ve satıcıdan makinenize bir yazılım yüklemesini istersiniz. Bazı 
durumlarda, satıcı makinenize söz konusu yazılımın korsan bir kopyasını yükler. Korsan 
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yazılımı siz de talep etmiş olabilirsiniz ama bazı durumlarda, yazılımın korsan olduğundan 
haberiniz olmaz ve sonuç olarak, makinenizde çalıştırdığınız yazılım korsandır.

Giderek daha fazla önem kazanan ikinci korsanlık türü, ‘yanlış kanallama’ 
(mischannelling) adını verdiğimiz olgudur. Bu konu gerçekten büyük önem taşıyor. Sadece 
Microsoft değil, genel olarak şirketler farklı hedef kitleleri için farklı lisanslama programları 
geliştiriyor. Örneğin, bizim öğrenciler için geliştirdiğimiz programlar çerçevesinde, 
öğrenciler ürünlerimizi indirimli fiyatlardan satın alabiliyor ve çok küçük miktarlar 
ödeyerek, yasal kopyalar edinebiliyor. Dağıtımcılardan bazıları, yazılımları öğrencilere bu 
indirimli fiyatlarla satmak yerine, ülkenin dışına ihraç ediyor ve sonuç olarak, öğrencilerin 
yazılımdan yararlanamadığı bir durumda kalıyoruz. Dolayısıyla, bu nokta büyük önem 
taşıyor ve bizim için gittikçe ciddileşen bir sorun haline geliyor.

Korsanlık ve sahte ürün satışı eylemlerinde kullanılan üçüncü yöntem ise, bizim ‘son 
kullanıcı kopyalama’ (end-user copying) adını verdiğimiz olgudur. Bu salondaki herkesin 
farkında olduğu gibi, burada ürünlerin çevrimiçi ortamda yasadışı olarak yüklenmesi 
söz konusudur. Bir Web sitesine gider ve bir yazılımın kopyasını yüklersiniz; hiçbir ücret 
ödemez, herhangi bir lisans almazsınız ama yazılımı edinirsiniz. Bu, ele alınan dördüncü 
husustur.

Birazdan sizlere anlatacağım vakayla bağlantılı olan son nokta, düşük ve yüksek kaliteli 
ürünler arasındaki ayrımdır. Bu, bizim için büyük önem taşıyan bir olgudur. Vakalara bağlı 
olarak değişmek üzere, bazı durumlarda düşük kaliteli sahte ürünlerle, bazı durumlarda 
ise yüksek kaliteli sahte ürünlerle karşılaşırsınız. Sizlere anlatacağım vakada sadece yüksek 
kaliteli ürünleri göreceğiz ki, bu durum vakayı hem anlamamızı hem de ele almamızı 
zorlaştırmıştır. Burada ele aldığımız nokta, ürünlerin kopyalanmasında kullanılan 
yöntemdir. Ürünler, bazı yöntemlerle mükemmel bir şekilde kopyalanabilmekte, bazı 
yöntemlerle ise tam olarak kopyalanamamaktadır. Düşük kaliteli sahte ürünler söz konusu 
ise, uzman olmayan bir kişinin ürünün sahte olduğunu fark etmesi mümkün iken, yüksek 
kaliteli sahte ürünlerde, ürünün sahte olduğunu ancak bir uzman anlayabilir. Ancak, sizlere 
sunacağım vakada, yalnızca yüksek kaliteli sahte ürünler üzerine odaklanacağız.

Vakaya geçmeden önce, sizlere şirketin korsanla mücadele konusundaki stratejisi 
hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Temelde, şirketimizin benimsediği strateji üç 
farklı alana dayanmaktadır. Bunlardan ilki, bizim için çok büyük önem taşıyan farkındalık 
hususudur. Bizim neden söz ettiğimizi ve ne tür sorunlarla karşılaştığımızı insanlara 
anlatabilmek için sadece kamu kuruluşları, barolar, savcılıklarla değil, aynı zamanda 
sivil toplum kuruluşları ile de birlikte yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu nokta, gerçekten 
büyük önem taşıyor ve ölçeği ne olursa olsun, her şirket bu alanda kendi başına faaliyet 
gösterebilir. Bu çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerle işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla, farkındalık stratejinin ilk sütununu oluşturuyor.
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İkinci sütun ise eğitimdir ve eğitim, yazılım korsanlığını anlayabilmek için bazı 
seminerlere katılmak, sunumlar yapmak ve kurumlarca talep edildiği zaman yardım ve 
destek sunmaktır. Biz bu konuya kendimizi adamış durumdayız. Son sütun yaptırımdır; 
biz bu konuyu bu sabah ayrıntılarıyla ele alacağız. Çıkar yol bulamadığımız veya hakkımızı 
kullanmamız gerektiği zaman, bunu yapmaktan çekinmiyoruz. Her korsanın peşine 
düşmemiz tabi ki mümkün değildir. Hedefimizi farklı kriterlere göre seçmeye çalışıyoruz 
ama zaman zaman haklarımızı kullanmamız gerekiyor. Sizlere şimdi sunacağım vaka, 
hakkımızı nasıl kullandığımız konusunda sizlere bir fikir verecektir.

Şimdi, kısaca bu vakadan bahsedelim. Bu slaytta, vakanın bir özetini görüyorsunuz. 
Sekiz yıl önce, 1999’da Çin’de her biri aynı çıkartmaları taşıyan korsan kopyalarla 
karşılaşmaya başladık ve bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Bilginiz için, Microsoft’taki 
korsanla mücadele birimi 75 ila 80 çalışanla yürütülüyor. Bunlardan bazıları benim 
meslektaşlarım veya avukatlardan, diğerleri ise araştırmacılardan oluşuyor. Bizim, 85 
kurum içi araştırmacıdan oluşan bir ekibimiz var. Bu vakadaki ilk faaliyetler, araştırmacılar 
tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak, vaka Çin’de değil Tayvan’da başlatıldı ve biz, bu sahte 
ürün imalatının arkasındaki suç örgütünü kısa sürede belirledik.

2003 yılında, ürünün izini sürüyor ve bu ürünlerle karşılaşmaya devam ediyorduk. Bu 
sırada, bu örgütün anakaraya, Çin’in güneyine taşındığını öğrendik. Bu ürünlerin hangi 
ülkelerde satıldığını görmek için, zaman zaman dünya üzerindeki farklı piyasalardan ürün 
almaya devam ettik. Slaytların birinde, bu ürünlerin nerelerde ele geçirildiğini sizlere daha 
ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Biz, bu ürünlere ilişkin kanıtlar toplayarak, bu dava için 
hazırlanmaya başladık. 2007 Haziran ayında, dava için kurum içerisinde gereken hazırlığı 
yapmış, bütün kanıtları toplamış ve avukatlar olarak önemini takdir edebileceğiniz gibi, 
kayıpların ve hasarların bir tahminini çıkardık. Bu tahmin 2 milyon Dolar düzeyindeydi. 
Burada muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Bu rakama birazdan geri döneceğim, çünkü 
bu muazzam rakamın dahi şirketin kayıplarının düzeyini karşılamadığını düşünüyorum. 
Ancak, davamızla birlikte FBI’a başvurduğumuzda belirlemiş olduğumuz tahmin bu 
düzeydeydi. 

Sonuç olarak, davayı FBI’a taşıdık ve FBI Çin’deki yetkililerle şaşırtıcı derecede kısa 
bir sürede temasa geçti. Bu konuda faaliyete geçmeye karar verdik. Sunumumun sonuç 
kısmında, Çin konusuna birkaç sözcükle geri döneceğim. Ancak, bunun bizim için çok 
ilginç bir durum olduğunu söylememize bile gerek yok, çünkü Çin yetkilileri bu tür 
vakalarda faaliyete geçmek konusunda isteksiz davranmıştır ve davranmaktadır. Haziran ve 
Temmuz ayları arasında, ABD ve Çin yetkilileri dava üzerinde çalıştı, toplamış olduğumuz 
bütün kanıtları inceledi ve 6 ve 16 Haziran’da Çin’de faaliyete geçmeye karar verdi. Bu iki 
güç içerisinde, üç şehirde 24 mahale baskın yapıldı ve 25 tutuklama gerçekleştirildi. Çok 
miktarda ürün yerinde ele geçirildi ve bir gün içerisinde ele geçirilen Microsoft ürünlerinin 
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değeri 500 milyon Dolar düzeyindeydi. İşte bu yüzden, FBI’a başvurduğumuzda belirttiğimiz 
2 milyar Dolar tahmininin olması gerekenden düşük olduğunu düşünüyorum. Bunun iyi 
yanı, yetkililere 2 milyar Dolar tahminindeki inandırıcılığımızı kanıtlamış olmamızdı, 
çünkü baskın yapılan mahalde ele geçirilen ürünlerin değeri 500 milyon Dolardı.

Sizlere, ele geçirdiğimiz ürünlerin ayrıntılarını sunmak istiyorum. Şimdilik sadece 
birkaç kelime edeceğim, çünkü slaytların birinde bu konuya tekrar döneceğiz. Sizlere, 
tasdik sertifikası adını verdiğimiz olgudan kısaca bahsedeceğim. Dizüstü bilgisayarınız 
varsa, bilgisayarınızın arkasında üzerinde rakamlar bulunan bir Microsoft çıkartması 
görürsünüz. Bu çıkartma, bir lisans anlaşmasıdır. Biz bu çıkartmaya, tasdik sertifikası adını 
veriyoruz. Baskın boyunca, 250.000 adet tasdik sertifikası bulduk. Temel olarak, suç örgütü 
çıkartmaları kopyalıyor ve bazı ürünlerin ve hatta bazı makinelerin üzerine yapıştırarak, 
tüketicilere yasal bir ürün aldıkları izlenimini vermeye çalışıyordu.

Bu slayda geçmeden önce, belirtmek istediğim çok önemli bir nokta var. Yüksek kaliteli 
sahte ürün konusuna geri dönmek istiyorum. Bu hususun altını çizmek istememin sebebi, 
sözünü ettiğimiz davayla ilgilidir. Bu süreçte, ele geçirdiğimiz ürünlere baktığımızda, bizim 
ürünlerimize görünüm açısından çok benzeyen ürünlerin söz konusu olduğunu görüyoruz. 
Buradaki sorun, bu ürünlerin piyasada yasal ürünlerle neredeyse aynı fiyatlara satılmasıydı. 
Müşteriler bu ürünleri gerçekten yasal ürünler olduklarını düşünerek satın alıyordu. 
Korsanların bu ürünlerden elde ettiği kazancın miktarını ve boyutunu sizin tahayyülünüze 
bırakıyorum. Buradaki sorun, müşterilerin yanıltılmış olmasıydı, çünkü aldıkları ürünün 
korsan olabileceğini fiyata bakarak da anlamaları mümkün değildi. Düşük kaliteli ürünler 
söz konusu olduğunda, bizim ürünümüz olan yasal ürün ile sahte ürün arasında fiyat 
açısından çok büyük bir uçurum vardır ve bu fiyat farkı aldığınız ürünün sahte olduğunun 
farkına varmanızı sağlar, çünkü fiyat normal ürüne göre çok düşüktür. Bu vakada ise, fiyatın 
normal ürününkine çok yakın ve benzer olması müşterileri ciddi bir şekilde yanıltmıştır. 

İncelemenin sonunda, bu vakada karşı karşıya kaldığımız örgütün bu piramit ile 
özetlenebileceğini gördük. Burada gördüğünüz gibi, üst tarafta örgütü yönetenler ve 
operasyonun finansmanını sağlayanlar yer alıyor. Bu kişilerin tümü daha önce belirttiğim 
gibi Tayvan ve Çin’de, yani Asya’daydı. Bunların ardından, aşağıdaki düzeye geldiğimizde, 
ürünleri kopyalayan kişilerin de Asya’da bulunduğunu görüyoruz. Ancak, Latin Amerika’da 
da bazı fabrikalar olduğunu öğrendik. Ürünlerin ihracatını yapan kişiler ise, temel olarak 
Tayvan, Singapur ve Hong-Kong’da bulunuyordu. Dolayısıyla, burada da Asya ülkelerini 
görüyoruz. Bu kişiler ise, ürünleri dünyanın dört bir yanına yayan ve satan kişilerdi. Bu 
kişilerle bağlantılı olarak, dünyanın dört bir yanında bu ürünleri alan dağıtımcıları, satıcıları 
ve son kullanıcıları tespit ettik.

Bu slaytta ve bir önceki slayttaki bazı konulardan bahsettim. Bu yüzden, birkaç husus 
üzerinde durmak istiyorum. İlk olarak, operasyonun boyutuyla ilgili bir fikir edinmeniz 
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için bazı rakamlardan bahsedeceğim. 27 ülkede, 13 ürün kaleminden test alımları yaptık. 
Gördüğünüz gibi, ürün yelpazesi açısından oldukça geniş kapsamlı bir operasyona imza 
attık. Toplam sekiz dilde olmak üzere, 290.000 kadar ürün satın alarak, bu ürünlerin 
sahte veya korsan olup olmadığını analiz yoluyla tespit ettik. Ayrıca, çok önemli bir husus 
olarak, Microsoft’ta bu araştırma üzerinde çalışan ekipten bahsetmek istiyorum. Bu kadar 
geniş kapsamlı bir vaka üzerinde çalışabilmek için, her biri eşsiz olan bir dizi uzmanlıktan 
yararlanmanız gerekir. Bu uzmanlıkları hem kamu kuruluşları ve emniyet teşkilatlarında 
değil, aynı zamanda bizimki gibi şirketlerin kendi bünyesinde de bulabilirsiniz. İhtiyaç 
duyacağınız uzmanlıkları sıralayacağım. Yasal ürünleri yasadışı ürünlerden rahatlıkla 
ayırabilecek kişilere ihtiyacınız olacaktır. Bu ayrımı yapabilmek bazı durumlarda aşırı zor 
olabilir.

İhtiyaç duyacağınız ikinci uzman tipi ise, ürünlerimizin dağıtım kanalını tam olarak 
anlayabilen kişilerdir. Bu kanal oldukça karmaşıktır; satıcılar ve bazı ülkelerdeki 
perakendeciler vardır. Dolayısıyla, ürünlerimizin imalatından satışına kadar devam eden 
süreci tam olarak anlayabilen, dağıtım zincirini bir bütün olarak kavrayabilen kişilere 
ihtiyacınız olacaktır. Bir ülkeden diğerine üniteleri ve rakamları anlayabilen ve bu uzmanlık 
yoluyla böyle bir vakayı hazırlayabilecek iş istihbaratını sağlayacak kişilere ihtiyacınız 
olacaktır. Ayrıca, eski yöntemlerle çalışabilen araştırmacılara, ilgili bilgileri toplayabilecek 
kişilere ihtiyacınız olacaktır. Biz bu altı yıl içerisinde bir dava hazırladık ve bunun için, 
Microsoft bünyesinde çalışan kişilerden uzmanlıklarını bu vaka için bir araya getirmesini 
talep ettik.

Burada, bu vaka üzerinde çalışmaya başladığımızda bulduğumuz ürünlerin sonuçlarını 
gösteren ilginç bir slayt görüyorsunuz. Dünya üzerinde topladığımız ve analiz ettiğimiz 
290.000 ürünün hangi ülkelerde ele geçirildiğini görebilirsiniz. Çok yüksek bir rakamla 
Çin listenin başında yer alıyor ve onu Tayvan ve Birleşik Devletler izliyor. Bu sabah 
listeyi tekrar kontrol ettim ve Türkiye’nin burada yer almadığını söylemekten mutluluk 
duyuyorum. Türkiye’ye gelen herhangi bir ürünle karşılaşmadık. Bunun sebeplerinden 
biri dildir; Türkçe dilinde kopyalanan herhangi bir ürüne rastlamadık. Ancak, sonuç 
olarak ortaya çıkan tablo budur. Gördüğünüz gibi, bu ürünler dünyanın dört bir yanında, 
Asya’da, Latin Amerika’da, Afrika’da, Avrupa’da satılıyor ve bu satışlar, ülkelerin gelişmiş, 
gelişmekte veya gelişmemiş olmasına bakmaksızın gerçekleştiriliyor. Burada, nihai sonucu 
görüyorsunuz. Daha önce de belirttiğim gibi, on bir dili ve otuz altı ülkeyi kapsayan bir 
operasyon gerçekleştirildi. Bunu, bu ilginç slaytta sunulan haritanın altı kısmındaki kırmızı 
karede görebilirsiniz. 

Bu araştırmadaki ürün tiplerine baktığımızda, temel olarak iki ürün tipiyle karşılaşıyoruz. 
Korsan ürün olarak ele geçirdiğimiz ürünlerin yüzde 40’ı ‘tam paket ürünleri’ adını 
verdiğimiz ürünlerdi. Bildiğiniz gibi, bunlar içerisinde hem yazılımı hem de kullanım 
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kılavuzu gibi başka unsurları bulabileceğiniz kutulardır ve mağazalarda satılır. Bu tür 
kutuların ne olduğunu, sanıyorum, hepimiz biliyoruz. Ele geçirdiğimiz ürünlerin yüzde 
kırkı bu tipteydi. Yüzde altmışı ise, tasdik sertifikalarından oluşuyordu. Dolayısıyla, ürünleri 
yüzde altmışı sadece sertifikalardan ibaretti. Burada, daha önce belirttiğim gibi, doksan 
farklı ürün tipi söz konusuydu; bu konu üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama 
yüzde 75’inin Windows ürünlerinden, yüzde 22’sinin ise Office ürünlerinden oluştuğunu 
söyleyebilirim. İlginç bir şekilde, Windows Server bu ürünlere dahil değildi. Karenin 
içerisinde, dillere göre dağılıma bakabiliriz. İngilizce diğerlerine göre baskın olsa da, Çince, 
Almanca ve İtalyanca gibi başka dillerin de söz konusu olduğunu görüyorsunuz. 

Burada çok ilginç bir noktanın altını çizmek istiyorum, çünkü bu sadece bu vakaya 
özgü olmayan ve giderek büyüyen bir olguyu temsil ediyor. Vaka sürecinde, Çin’de imal 
edilen çok sayıda ürünün bir açık arttırma sitesinde çevrimiçi olarak satıldığını gördük. 
Sanıyorum, hepiniz eBay adlı siteden haberdarsınız ama birçok başka açık arttırma sitesi 
de var. Bazı şirketlerin, eBay veya başka açık arttırma siteleri yoluyla bazı yazılımları satışa 
sunduğunu ve çok sayıda korsan ürünün açık arttırma siteleri yoluyla sayıldığını gördük. 
Araştırmayı derinleştirdiğimizde ise, patent ihlali teşkil eden ürünlerin yüzde 86’sının bu 
Web siteleri aracılığıyla satıldığını ortaya çıkardık.

Burada vurgulamak istediğim bir nokta var; eBay’den bahsettim ama aslına bakarsanız, 
eBay bunu engellemek amacıyla yazılım endüstrisi ile işbirliği içerisinde çalışan ilginç bir 
şirkettir. eBay ile birlikte çok verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. eBay, müşterilerine 
iletiler göndererek ve onları korsan yazılım satın almanın riskleri konusunda uyararak 
bu olguyu engellemek için elinden geleni yapıyor. Yine de, bu varlığını devam ettiren bir 
sorundur ve slaydın alt kısmında sergilenen evrime baktığınızda, açık arttırma sitelerinde 
satılan korsan ürünlerin sayılarını görebilirsiniz. Dolayısıyla, çok dikkatli davranmalı ve 
açık arttırma siteleri konusunda faaliyete geçerek, haklarımızı kullanmalıyız.

Yüksek kalite hususuna gelirsek, sizlere ‘yüksek kalite’ olarak adlandırdığımız olguyla 
ilgili olarak bu slaydı sunmak istiyorum. Kuşkusuz, burada yalnızca bir resim görüyorsunuz. 
Dolayısıyla, farkı anlamak her zaman kolay değildir. Konunun uzmanı değilseniz, bu 
ürünlere baktığınız zaman, farkı görmek çok güçtür. Diskin etrafında, bizim hologram 
olarak adlandırdığımız unsuru görüyorsunuz. İki holograma baktığımızda, görünümlerinin 
neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Ürünün sunumuna, renklerine, kutusuna veya başka 
unsurlarına baktığımızda, tam olarak aynı olduklarını görüyoruz. Bu ürünü, ‘yüksek kaliteli 
ürün’ olarak adlandırıyoruz. 

Yazılım korsanlığı söz konusu olduğunda, büyük önem taşıyan iki unsur daha vardır. 
Tasdik sertifikasının içerisinden dik olarak geçen küçük bir tel vardır. Burada sözünü 
ettiğimiz unsuru başka bir resimde sizlere göstereceğim. Ancak, günümüzün korsanları 
bu unsuru kolaylıkla taklit edebiliyorlar. Ayrıca, ürünlerimizde bulunan başka bir güvenlik 
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ürünü olan ürün anahtarını da başarıyla taklit etmiş durumdalar. Bildiğiniz gibi, bir 
Microsoft ürünü aldığınız zaman, bir Web sitesine gitmeniz ve ürününüzü etkinleştirmek 
için bir rakam girmeniz gerekir. Bu vakada, Çin’deki bazı kişiler, müşterilerine şaşırtıcı 
bir şekilde belirli bir süre işe yarayan ve ardından süresi dolan ürün anahtarları vermeyi 
başarmıştı. Piyasaya sürülen ürünlerden bazılarından ürün anahtarları yoluyla haberdar 
olduk.

Burada, araştırmada ele geçirile ürünleri, tutuklanan kişilerden bazılarını ve ele geçirilen 
belgelerden bazılarını görüyorsunuz. Daha önce belirttiğim gibi, Microsoft bu vaka için 
çok çalıştı. 12 çalışan, tamamen bu vaka üzerinde çalışmak üzere atandı. Uzmanlıkların 
bir araya getirilmesi hususundan daha fazla bahsetmeyeceğim. Tekrarlamak gerekirse, 
buradaki kilit noktalar ürünlerin belirlenmesi ve korsan ürünlerin takip edilmesidir ve bu 
bazen çok güç olabilir. Dağıtım kanalının iyi bir şekilde kavranması ve ABD ve Çin’deki 
emniyet kuruluşları ile eşgüdümün sağlanması da kilit noktada olan unsurlardır.

 Bu son cümleyle ilgili olarak, bir yorumda bulunmak istiyorum. Microsoft olarak 
bizim – ve eminim ki, diğer şirketlerin – haklarımızı bazı ülkelerde uygulamaya koymak 
konusunda başarısız olmamızın sebeplerinden biri sadece ülkedeki yetkililerin telif hakkı 
konusunda faaliyete geçmekteki kuvvetli isteksizliğinden ibaret değildir. Bazı durumlarda, 
bu başarısızlık vakayı yerel savcılar ve hakimlere yönelik olarak sunarken ve hazırlarken 
uyguladığınız yöntemle de ilgilidir ki, Çin’deki durum bu şekilde gelişmiştir. Bu alanda 
yıllar boyunca edindiğimiz deneyimlerden dersimizi aldık ve bu vakada, dikkatimizi 
kanıtları Çin yetkililerinin isteklerine göre hazırlamaya odakladık. Bunu yapmasaydık, 
Çin’deki hakimler ve savcılar ‘Üzgünüz ama davayı sunuş şekliniz bizim çalışma şeklimize 
uygun değil,’ diyebilirdi; böyle bir durumun emeklerimizin boşa gitmesine yol açmasını 
istemiyorduk. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim davamızdaki gibi kanıtları 
buna göre düzenlemenin tek yolu ise yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalışmaktır.

Sunumuma hızla devam edeceğim. Belirtmek istediğim önemli noktaları halihazırda 
belirttim. Sonuç olarak, bu olayın üzerinden altı aydan biraz fazla bir süre geçti; bu kişiler 
hala hapishanedeler, biz davayı tamamlamak için kurumlarla beraber çalışmaya devam 
ediyoruz ve dava hızla ilerliyor. 

Burada, gerçekleştirilen baskına ait bazı resimleri görüyorsunuz. Alt kısımda tasdik 
sertifikası ve burada da daha önce bahsetmiş olduğum güvenlik teli yer alıyor. Biz, bu teli 
tasdik sertifikasının içerisine yerleştiriyoruz. Diskin üzerine yerleştirilen bir etiket var. 
Bunlar, bu kişilerin korsan ürün imal etmek için kopyaladığı unsurlardan bazılarıydı. Ele 
geçirilen diğer korsan ürünlerin resimlerini görüyorsunuz. Burada ise, tasdik sertifikasının 
üzerindeki tel yer alıyor. Bu sertifikalardan bazıları yine burada görebilirsiniz. Zamanınızı 
daha fazla almak istemiyorum.
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Burada, önemli bir hususu sunan son slaydımı görüyorsunuz. Bizim için korsanlıkla 
mücadele alanındaki çalışmalarımızda uyguladığımız yöntemde kilit noktada olan 
unsurlardan bir tanesi, daha önce de bahsettiğim gibi, kamu farkındalığıdır. Hakkımızı 
uyguladığımızda gerçekleştirdiğimiz eylemler tanıtımla desteklenmezse, ilerlememiz 
mümkün değildir. Bu ise, istediğimiz etkiyi yaratamamamız anlamına gelir. Dolayısıyla, 
halkla ilişkiler bu bağlamda çok büyük önem taşır; dava sürecinde basınla işbirliği yapmak 
ve halkla ilişkilerin yeterli düzeyde sürdürülmesini sağlamak bizim için çok önemli bir 
noktadır. Bu davada, halkla ilişkiler çok iyi bir düzeyde sürdürüldü ve bence bu nokta 
davanın ilerleyişi açısından çok önemliydi.

Sunumumu tamamlarken, alınması gereken temel dersleri iki dakika içerisinde 
özetlemek istiyorum. Bunlardan ilki, Çin’le ilgilidir. Bugün herkes Çin’i suçluyor, çünkü 
Çin sadece yazılım endüstrisinde değil, bütün endüstrilerde yasadışı ürünlerin temel 
imalatçısı konumunda bulunuyor. Bu bir gerçek. Yasadışı ürünlerin ve sahte ürünlerin 
çoğunun menşei bu ülkeye dayanıyor. Ancak, Çin’de Çin yetkilileriyle birlikte çalışmanın 
ve çalışmalar düzenlemenin imkansız olmadığını söylemek istiyorum. Bu davanın ve bu 
örneğin, bugüne kadar ortaya çıkan en iyi uygulama olarak bizim için çok önemli olduğunu 
düşünüyorum ve Çin yetkilileriyle gerçekleştirilen bu çalışmaların devam etmesini 
umuyorum. Bu bakış açısı çerçevesinde, bu süreklilik büyük önem taşıyor.

İkinci husus ise, harcanan emeğim boyutudur. Umarım, böylesi bir davayı hazırlamak 
için harcanması gereken emeğin boyutu konusunda sizlere bir fikir verebilmişimdir. 
Sabırlı olmalısınız, mevcut uzmanlık birikiminizin büyük kısmını hareketlendirmelisiniz 
ve çok miktarda kanıt toplamalısınız. Aynı zamanda, araştırmacıların da yoğun bir şekilde 
çalışması gerekir. Ülkedeki emniyet teşkilatı ve yargı yetkilileri ile başarılı olmak istiyorsanız, 
davanın kalitesi ve davayı hazırlarken uyguladığınız yöntemin kalitesi hayati önem taşır. 
Kanımca, bu davanın temel dersi budur ve çok önemli bir noktadır. Güvenirlik de teşkilatı 
ve yargı yetkilileri ile ilişkilerde kilit noktada olan bir husustur. Biz iki milyarlık bir tahmin 
yaptığımızda, tamamen gerçek dışı olan bir rakamdan bahsetmediğimizi biliyorduk ve 
doğru aralıkta olduğumuzu görmemiz dava açısından olumlu bir etken oldu.

Müşteri, altını çizmek istediğim dördüncü noktadır. Bu davalarda utanç verici olan 
noktalardan bir tanesi müşterilerin yüksek kaliteli ürünlerle karşı karşıya kalmasından 
kaynaklandığını düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ürünler için 
yüksek miktarlar ödedikleri için yanıltıldılar ve sonuç olarak yasal ürünlerin yerine farkında 
olmaksızın korsan ürünler satın aldılar. Bu gerçekten çok kötü bir duruma yol açıyor. Karşı 
karşıya kaldığımızı sorunlardan bir tanesi, ürünlerimizde bütünleşik olarak sunduğumuz 
güvenlik özelliklerinden bazılarının korsan ürünlerde bulunmamasından kaynaklanıyor. 
Dolayısıyla, insanlar ürünleri alırken bilgisayarlar korsanları gibi tehditlere karşı tam olarak 
korunduklarını düşünüyorlar. İşin aslı böyle değil. Bu konudaki sorunlardan bir tanesi de 
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korsan ürünlerin güvenli olmamasından kaynaklanıyor. 

Emniyet teşkilatıyla işbirliği konusunda son bir yorumda bulunarak sunumumu 
tamamlamak istiyorum. Başlangıçta söylediğim gibi, Türkiye’de dört yıl çalıştım. Türkiye’de 
özel sektör, emniyet güçleri ve yargı yetkilileri arasındaki çalışma ilişkisinden çok memnun 
olduğumu söylemeliyim. Uzmanlık düzeyi de gelişiyor ve büyüyor. Türkiye’nin bu hususlara 
ilişkin olarak kendine özgü bir yöntemle çalışacağından eminim. Dikkatle dinlediğiniz için 
çok teşekkürler. Umarım bu sunumu keyifle izlemişsinizdir. Çok teşekkürler.

LAURENT MASSON- (Microsoft Hukuki ve Kurumsal İlişkiler Ortaodoğu- 
Afrika Bölge Müdürü)-  Good Morning. First of all, I would like to say a couple of words. 
The first one is that I would like to thank the Bar Association of Ankara for inviting me and 
inviting Microsoft to this event. It is a real pleasure for us to be with you these days. The 
second thing I would like to say is that I am very sorry, I can’t express myself in Turkish. 
So, I will try my best in English not to speak too fast. It is a shame for me, because when 
Gökhan introduced me, he mentioned my current role. But, about six months ago, I was 
still living in Turkey. I spent four years in your country. So, this is an additional reason for 
me to be extremely pleased to be here today. What I would like to do this morning with 
you is to talk about anti-piracy in the software industry. And when I was requested by 
the organizer to put together a presentation, I though that perhaps the best way of doing 
it, instead of having a theoretical presentation or a very legal-oriented presentation, was 
perhaps to take a very concrete example of what Microsoft is doing in that field just to give 
you an idea about how we enforce our rights and when we enforce our rights. So, we have 
been lucky, because last summer, we had the biggest or the largest operation in the field 
of anti- piracy in the Microsoft history, which took place in China. So, what I am going to 
try to do this morning is, I am going to start with a short introduction about anti-piracy in 
the software industry and then I will move to a detailed presentation on this case to show 
you how we work, how it is taking place and what we need to be successful in that kind of 
activities. 

The first thing I would like to do is just to show you this map, which is capturing the 
different piracy rates. So, in the first presentation, we will talk about these rates in detail. 
But I would like you to have an idea about what it looks like. So, you see in blue, we are 
talking about piracy rate below fifty percent. In yellow, it is between fifty and eighty percent 
and in red, it is above eighty percent. As mentioned, Turkey today is – I won’t say in a 
perfect position but – improving and it is actually in yellow. It shouldn’t be in red in this 
map. A lot of things need to be done, again, but it is moving in the right direction. So, you 
see – and this is important for the rest of the presentation – China is clearly in red and this 
is where we are putting a lot of focus for the moment, because this is where we got most of 
the issues that we are facing. 
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The second slide is about a description of counterfeit products in the software industry 
and, I would say, software piracy. Basically, for us when we talk about piracy, we are talking 
about five different types of problems. The first one is what we call ‘hard-disc loading’. It 
is when you go and buy a machine from a reseller and you ask the reseller to load on your 
machine a piece of software. Sometimes, the reseller will load on your machine an illegal 
copy of a piece of software. Perhaps, you will ask for an illegal copy, sometimes you will 
not know that there is an illegal copy, but you will end up having an illegal copy running on 
your machine. This is what we call ‘hard-disc loading’. 

The second type of piracy which is becoming more and more important is what we 
call ‘mischannelling’. This is important. Companies, not only Microsoft, are developing 
different licensing programs for targeted audiences. So, I am going to take an example. 
We have, for example, programs for students and according to these programs, students 
can buy our product at a very discounted rate and can get, you know, legal copies at a very 
interesting rate. Some of the distributors, what they are doing is that instead of selling to 
the students at this discounted rate the software, they are selling these products to the 
general market and sometimes they are exporting products outside of the country and we 
end up with a situation where the student never benefits from the software. So, that is a 
very important point. This is growing problem frankly for us.

The third way of doing some piracy and counterfeited product is what we call ‘end-user 
copying’. It is you and me, for example, at home copying product and copying software on 
our machine and just replicating the products. This is extremely difficult to tackle, because 
this is something which has spread out. We are talking about really end-user and so, 
houses, people in houses, children. So, it is something which we have difficulties to tackle, 
but definitely, I don’t think enforcement is the right way to address this kind of piracy. 
Awareness and education are certainly more appropriate, but this is also an important 
problem. 

The fourth way of software piracy, which is a growing problem, is what we call ‘Internet 
piracy’. It is basically the illegal downloading online of products and everybody in this 
room, I am sure, is aware; you go on a Website, you download a copy of a piece of software. 
You don’t pay anything, you don’t get any license, but you get the software. So, that is the 
fourth, I would say, issue. 

The last point which is related to the case I am going to talk about in a couple of minutes 
is the distinction in between low- and high-quality products. It is very important for us. 
You have, depending on the cases, sometimes low-quality counterfeited products and 
sometimes high-quality counterfeited products. The case I am going to talk about is only 
dealing with high-quality products, which created a lot of problems and a lot of difficulties 
for us to understand and work on that case. Basically, what we are talking here about is the 
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way our products are reproduced. In some ways, they are perfectly reproduced, in other 
ways they are not that perfectly reproduced and someone who is not an expert, when we 
talk about low-quality counterfeit, can recognize that it is a fake product and when we are 
talking about high-quality, it is something that only an expert can find out. But in the case 
that I am going to present now we are just going to focus on high-quality counterfeit.

Before I go to the case, I would like to just say a couple of words about the strategy of the 
company around anti-piracy. Basically, the strategy that has been adopted by our company 
is based around three different, I would say, areas. The first one is going to be awareness, 
which is very very important for us. We are working very hard with public authorities with 
bar associations, with prosecutors, but also with NGOs and associations to make people 
understand what we are talking about and what kind of problem we are talking about here. 
It is something which is very very important and this is something that a private company, 
no matter the size of the company, can do itself. It needs to be done in cooperation with 
NGOs and the governments. So, awareness is, I would say, the first pillar of the strategy.

The second pillar is going to be education and education means to be involved in 
some seminars, to be presenting, to be helping, assisting when requested by authorities 
to understand software piracy. This is something we are committed to do. The last pillar, 
and this is the one we are we are going to talk about this morning, is enforcement. When 
nothing is working or when we fell it is necessary to enforce our right, we do not hesitate to 
do it. Of course, we are not running after all pirates, we just can’t do it. We try to select the 
target according to different criteria, but we need to enforce from time to time our rights. 
And the case that I am going to present now is only going to give you an example about 
how enforce our right.

Now, let’s talk shortly about this case and I put on this slide a summary of the case. So, 
what happened was that in 1999, so eight years ago, we started to find some illegal copies 
coming out of China with some stickers on the products which were all the same. So, we 
started working on that. For your information, the anti-piracy department at Microsoft is 
made of 75 to 80 employees. Some of them are like me or lawyers, others are investigators 
and we have got a team of 85 internal investigators. So, the first piece of the work was done 
by investigators on this case and they started working on the issues. Initially the case didn’t 
start in China, but in Taiwan and we very quickly identified a criminal organization behind 
this production of counterfeited product in Taiwan. 

In the year 2003, when we were tracing the product and continuing to find this product, 
we found out that this organization had moved to China, mainland, so to the south of 
China. And we went on, you know, buying from time to time products on different markets 
around the world to see where these products were sold. I will give you more details where 
we found these products on one of the slides, but we started building the case by collecting 
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basically evidence around these products. In June 2007, we had prepared internally the case, 
put together all the evidence and, you will understand as lawyers that it is very important, 
we made an estimation of the losses and damages at a level of USD 2 Billion. It is a huge 
number and I will come back to this number a bit later, because it is a huge number but I 
think we underestimated the loss for the company. But our estimation when we went to 
the FBI with the case was that our losses were at that level. 

So, we brought the case to the FBI and the FBI, interestingly very quickly, got in touch 
with the authorities in China. We decided to take an action on this case. I will come 
back in my conclusion saying a few words about China, but no need to say that it was 
something very interesting for us, because the Chinese authorities have been and are still 
a bit reluctant to take any action on that kind of cases. So, in between June and July, the 
authorities from the two countries, from the US and from China worked on the case, 
looked at all the evidence that we had collected and decided on July 6th and 16th to take 
action in China. So, 24 locations in three cities have been raided during these two days and 
25 arrests were conducted. The seizure on site of products has been huge and the value of 
Microsoft products during the operation has been at a level of USD 500 Million in one 
day. So, this is why I am saying when we went to the FBI and to the authorities with an 
estimation of 2 Billion, I think we underestimated the size of the problem. The good thing 
was that we were credible with the authorities when we said 2 Billion, because they had 
found in the location products for a value of 500 Million. 

I will give you the details of products that we found. I will just say a few words, because 
that will come back on one of the slides, few words about what we call the certificate of 
authentication. If you have got laptops, you will find at the back of your laptop a sticker 
which is a license agreement, a sticker from Microsoft with a number. This is what we call 
the certificate of authentication and during the raid, we found 250.000 of these certificates 
of authentication. Basically, what the criminal organization was doing was to replicate 
the stickers and stick the stickers on some of our products or sometimes, even on some 
machines to give the impression to consumers that they have bought a legal product.

One thing which is very important before I move to this slide is that I just want to come 
back to the high-quality counterfeit. Why I want to underline this is because when you look 
at the products we seized, we were talking only about products which were looking like very 
very precisely our products. The problem is, these products on the market were sold almost 
at the same price as the legal products and consumers were buying these products honestly 
thinking that they were buying legal products. I will just let you imagine the margin and 
the amount of money that the pirates were making on these products. The problem is that 
all the consumers have been misled, because even on the price, they couldn’t think that 
perhaps it was a fake product. When you talk about low-quality product, in most of the 
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cases, there is a huge price difference between the price of our product, the legal product 
and the fake product, which can tell you that if you are buying that product you know 
more or less that you are buying a fake product, because the price is so low compared to 
the normal product. In this case, the price was very very close and very similar, misleading 
consumers in a big way. 

Now, at the end of the investigation, what we found out was that the organization around 
this case could be summarized with this pyramid. So, at the top you had the organizer and 
people financing the operation. All of them were based in Asia, as I said, in Taiwan and 
China. Then, if you move to the next level below, the people who were replicating the 
products were based mainly in Asia. But also we found some factories in Latin America. 
Then, people who were exporting the products were mainly based in Taiwan, Singapore 
and Hong-Kong, so we are talking about Asian countries again. And these were the people 
who were spreading the products, selling the products all around the world. Then we found 
distributors buying these products all around the world and then resellers and then end-
customers, as well everywhere around the world. 

Because I mentioned some of the things we have got on this slide, on the previous slide, I 
would just like to focus on a couple of things. The first one is that during the investigation, 
we made some test purchases of products in 27 countries, just to give you an idea about 
the size of the operation, on 13 titles of our products. So, it is very wide in terms of the 
range of products. In eight language, we collected something like 290.000 of products 
just to analyze and see if they were fake, counterfeited or if they were legal. What I want 
also to focus on, which is something very important, is on the team at Microsoft which 
worked on this investigation. In order to work on that kind of a big case, you need to have 
a set of expertise which is quite unique and this set of expertise is something that you will 
find within public authorities with law enforcement, police departments, but also within 
companies like our company. I am just going to list some of the expertise that you need. 
You need people who can clearly identify legal products from illegal products and that is 
something which can be extremely complicated to do.

The second type of expertise you will need is people who perfectly understand the 
distribution channel of our products. It is extremely complicated; you’ve got distributors, 
you’ve got resellers, in some of the countries you’ve got sub-resellers. So, you need people 
who understand perfectly from the way we manufacture our product to the way we sell 
our product, who understand the entire chain of distribution. You need people who 
can analyze the cells, numbers from one country to another one and can do some good 
business intelligence to build such a case and then, I would say, you also need investigators 
in the old, I would say, fashioned way, people who can collect interesting information all 
around and so, what we did during the six years, we prepared a case, we asked these people 
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working internally for Microsoft to put together all the expertise they had on that case.

And here is an interesting slide, which shows the results of the products that we found 
when we started working on this case. So, you see, out of the 290.000 products that we 
analyzed and collected around the world, here are the countries where we found these 
products. So, you see China with a massive number, you see Taiwan and then the United 
States. The good thing is, Turkey – and I don’t want to be wrong, but I checked this morning 
– I think Turkey is not on the list. So, we didn’t find any products coming into Turkey. 
One of the reasons is probably the language; we didn’t find any replication of products 
in Turkish, but the end result is this. So, you can see that these products have been sold 
all around the world, in Asia, Latin America, Africa, Europe, no matter if the country was 
developed, developing or underdeveloped. So, that was the end result. As I said, it covered 
eleven languages, you see in the red square at the bottom of the map, eleven languages and 
thirty-six countries, actually. So, this is an interesting slide.

If I look at the type of products around this investigation, we found basically two 
types of products. 40 percent of what we found as illegal products was what we call ‘full-
package products’. You know, these are the boxes that you can buy at shops in which 
you can find the software, but you will also find the manual for users etc. I think all of 
us are familiar with that kind of box. Forty percent of the products that we seized were 
that kind of product. Sixty percent were the certificate of authentication. So, basically, just 
stickers and that represented sixty percent. Ninety different types of products; as I said, I 
don’t want to spend too much time, but 75 percent of ‘Windows’, 22 percent of ‘Office’s. 
Interestingly, Windows Server was also concerned by this. And you see in the square the 
split by languages; obviously, English is dominating but you will find other languages like 
Chinese, of course, German, Italian and other languages. 

An interesting thing and I want to underline this, because this is something which 
is growing and which is not related to this case only. We found a very large number of 
products manufactured in China as a part of this case being sold on Website, on an auction 
side. I guess that all of you are familiar with this Website called eBay, but you’ve got many 
others. We found out that some companies are offering through eBay or other auction 
sites some software and not only software to be clear, but also movies, music and we found 
nowadays a lot of illegal products being sold on auction sites. And when we conducted this 
investigation, we found 86 percent of infringing products were sold on these Websites. 

I just would like to underline, because I spotted eBay, but actually eBay is an interesting 
company which is working with the software industry to try to prevent that, so we are 
working in a very good way with eBay. They are doing their best to prevent that by sending 
messages to consumers and alerting consumers about the risk of buying pirated software. 
But as a matter of fact, this is something which is existing and you see the evolution on 
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the slide, at the bottom here, about the numbers of illegal products sold on auction sites. 
So, we need to be very careful, to go on taking some actions and enforcing our rights on 
auction sites. 

High-quality; I just put for you this slide just to have an idea about what we call ‘high-
quality’. Of course, it is only a picture. So it is not always easy to understand, but if you look 
at the products, except if you are an expert, it is extremely difficult to see the difference. 
You see around the disc what we call the hologram. If you look at the two holograms, 
they look like the same, almost the same. If you look at the presentation, if you look at the 
colors, if you look at the box etc., it is exactly the same. So, this is what we call ‘high-quality 
product’. 

You’ve got two other elements which are very important when we talk about software 
piracy. In the certificate of authentication, you certainly see inside the certificate a thread 
which is a small thread going from the bottom to the top. I will show you on another picture 
what we are talking about. But, pirates today can easily imitate this. They have also been 
very good at imitating another security product that we have in our products, which is the 
product activation key. You know, when you buy a Microsoft product, you need to get on 
a Website, you need to give a number and this is activating your product. In this case, in 
China, some of the guys have been able to give consumers some activation keys, which – 
actually that was quite interesting – worked for a certain period of time and then stopped 
working and this is how we have been aware of some of the products on the market.

Here are the products which have been involved in this investigation, some of the people 
who have been arrested, some of the documents that have been seized. As I said, this is 
how Microsoft worked on this case. 12 employees have been fully dedicated to this. I 
won’t talk anymore about the combination of expertise. Once again, the key points are 
product identification and tracing illegal products, which is sometimes very difficult. The 
good understanding of the distribution channel is the key and the coordination with law 
enforcement in the US and China.

On that last point, I would like to make one comment. One of the reasons why we as 
Microsoft – but I am sure this is true for other companies – has been very unsuccessful in 
enforcing our rights in some of the countries is not only because there is a strong reluctance 
from the authorities in the country to take action on copyright. Sometimes, and that was 
the case in China, it is also related to the way you present the case and you collect the case 
for local prosecutors and judges. And we got the lesson after working for so many years in 
that field and on that case, we put the focus on preparing the evidence in accordance with 
what the Chinese authority wanted. We didn’t want all this work just to disappear, because 
the judges and the prosecutors in China would have said, ‘Oh, we are sorry. The way you 
prepared the case is not compliant with the way we can work on the case’. And I think that 
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this is very important and the only way to adjust our evidence in our case is to work very 
closely with the authorities. 

So, I will go very fast on that. There is nothing more than what I said. This has been a 
success. What I would like to say is that we are now a bit more than six months after the 
fact, the people are still in jail, we are still working with the authorities to complete the case 
and the trial is coming very quickly now.

These are some of the pictures from the raid. So, at the bottom here, you’ve got what 
we call the certificate of authentication and you’ve got here what I was talking about, the 
security thread that we are putting into the certificate of authentication. You’ve got the 
label, which is the sticker that you put on the disc. These are the kind of things they were 
reproducing to manufacture illegal products. You see other pictures of illegal products 
that were seized. Here is the thread on the certificate of authentication. Some of these 
certificates are there. I just don’t want to take more time. 

So, it is my last slide but it is an important one. One of the things which is key for us in 
the way that we are conducting and we are acting in the space of anti-piracy is, as I said, 
public awareness. If when we enforce our right, there is no publicity around what we are 
doing, we are not leveraging. And that means, we are not producing any effect. So, PR is 
extremely important; working with the press and making sure that we have some good PR 
around the cases is something very key for us. And around this case, we had a good PR 
coverage and I think this is very important.

In order to conclude this presentation, I would like just to summarize in two minutes 
the key lessons. The first one is about China. Everybody today is pointing fingers at China, 
because we see China as the main manufacturer of illegal products, not only in the software 
industry, but in all industries. This is true. This is where most of the illegal products and 
counterfeited products are coming from. But, what I would like to say is that it is not 
impossible to conduct some activities and to work with Chinese authorities in China and 
I think that this case and this example are very good for us. As of today, this is the best 
practice and we hope that it will go on with the Chinese authorities. But, I think from that 
perspective, it is very important. 

The second thing is the amount of work. I hope that I gave you a flavor about the amount 
of work which is necessary to build such a case. You need to be patient, you need to mobilize 
a lot of expertise, you need to collect a lot of evidence and it is a lot of work which is done 
by the investigators. The quality of the case and the quality of the way you prepare the case 
are key, if you want to be successful with the law enforcement and judicial authorities in the 
country. I think that this is the key lesson from that case. Once again, this is something very 
very important. Credibility is also something key with the law enforcement and judicial 
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authorities. When we made an estimation of two billion, we made very very sure that we 
were not talking about something totally unrealistic and that was good that we found out 
that we were in the right range.

Customer is the fourth point that I just want to highlight. I think one of the things which 
are very embarrassing with these cases is that because, as I said, we are talking about high-
quality products, consumers all around the world have been misled, thinking, buying, 
because they were paying quite a lot of money for the products, buying illegal products 
instead of legal products and that is pretty bad. One of the problems we have is that on 
pirated products, some of the security features that you have in our products are not in 
pirated products. So, people are buying products thinking that they are fully secured from 
other threats, you know, people hacking your system etc., which is not the case in fact. 
Pirated products are not secure and that is one of the problems around this.

Last point to finish about this cooperation with law enforcement; as I said at the 
beginning, I have been working for four years in Turkey. I am just very pleased about 
the working relationship between the private sector and law enforcement and judicial 
authorities in Turkey. The level of expertise is also developing and growing. I am very 
confident that Turkey is going to work in a very interesting way around these issues. Thank 
you very much for your attention. I hope you enjoyed this presentation. Thank you very 
much. 

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Teşekkürler herkes de geldiği için, birkaç arkadaş alkışlama 
girişiminde bulundu Laurent’ı, alkışlayabilirsiniz aslında, çekinmeyin. Çünkü hakikaten 
sunumu güzeldi, birçok farklı görsel kullanmış ve bize bir perspektif verdi bence. 
Benim anladığım kadarıyla buradaki katılımcılarımızın büyük çoğunluğu avukatlık stajı 
yapan arkadaşlarımız, neredeyse hemen hemen tamamı. Dolayısıyla benden önceki iki 
konuşmacı değerli arkadaşlarımız bize Microsoft’un bu konuya bakışı perspektifinden, 
açısından yaklaşarak konuyu anlattı. Özellikle Laurent’e çok teşekkür ediyorum hakikaten, 
çünkü kendisi de bir avukat olduğu için bizim genç avukat arkadaşlarımızın bu konuda 
bilgilendirilmesinde önem verdiği bir konu. Daha önce de benzeri bizim çalışmalarımız 
olmuştu, bu tip sadece bu maksatla ülkesinden buraya geldi. O anlamda kendisinden 
istifade ettik. Bunlar bizim için açıkçası fırsat oluyor, her zaman konuşa geldiğimiz 
konuların dışında başka bakış açılarını öğrenmek ve dinlemek bence faydalı.

İlerleyen dakikaları ve uykusu gelen arkadaşları da dikkate alarak biraz daha kısa tutmaya 
çalışacağım. Sizler avukatlık stajı yapıyorsunuz. Hepinizin bilişim konusunda bir ilgisi var 
mı, yoksa rotasyon yapılan konulardan biri mi bu? Aslında öncelikle onu öğrenmek istedim. 
Tabii, bu işin aslında bir segmenti diyebiliriz yazılımlar ve esasen çok böyle bizim için 
havada kalan çok fantezi niteliğinde bir konu değil. Çünkü hepimiz her gün günlük yaşamda 
bilgisayar programlı yazılımların envai çeşidini cep telefonumuzdan bilgisayarımıza kadar 
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kullanmaktayız. Hele hele bir avukat olarak gerek yalnız çalışacak, müstakil çalışacak 
arkadaşlar, gerekse bir hukuk bürosunda ya da bir başka şirket avukatı olarak çalışacaklar 
ya da devlette kurum avukatı olarak çalışacak tüm arkadaşlarımız bilgisayarı çok yoğun 
bir şekilde kullanacaklar. Benim gözlemim şu: Bir geçiş yaşıyoruz, özellikle bu 1980’li 
yıllardan itibaren bir grup meslektaşımız bilgisayar kullanımına çok iyi adapte olamadı 
ve onlar bunun güçlüğünü çekiyorlar. Bir grup meslektaşımız sadece daktilonun yeni 
versiyonu olarak bilgisayarı kullanıyor. Printer’a dayalı daha pratik iyi formatlıyorsun. Bir 
grup arkadaşımız ki, bence bu grubun çoğunluğuna sizler dahil olacaksınız, hakikaten 
bilgisayarı birçok yönüyle kullanıyor. Bunlar mesela, ben kendi büromuzdan aklıma 
gelenleri söyleyeyim; bir kere doküman yönetim sistemi kullanıyoruz. Bu doküman 
yönetim sistemi bu Microsoft’un ya da muadil maykırların verdiği kategorizasyon, 
klasifikasyon hizmetlerinin yanı sıra dokümanları yönetmeyi sağlıyor. Onlara erişmeyi, 
belli parametrelere göre aramayı, klasifike etmeyi bunları tahmin ediyorum önümüzdeki 
yıllarda daha yaygınlaşacak göreceksiniz. Dolayısıyla bir bu var, ikincisi bildiğiniz mevzuat 
arama otomasyon programları var. Kazancı gibi benim en bildiğim o ve tabii ki nihayetinde 
Internet. Bugün Avrupa’daki Adalet Mahkemesi Kararlarından Amerika’daki Federal 
Mahkeme Kararlarına kadar birçok mahkeme kararını okuyabiliyoruz ve bunlar bizim 
için yabancı özentili ya da ne işimize yarar Türkiye’de gibi değil, artık birçok yönüyle 
uluslararası nitelik kazandığı için hukukun birçok dalı, burada da bu kararlardan istifade 
ediyoruz ve hatta bazı davalarda delil olarak sunuyoruz. Hâkim ve savcıların da buna ciddi 
ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bilgisayara bu açıdan bakmak ve bilgisayar 
programlarına bu gözle bakmak ihtiyacındayız. 

İlk sunumu yapan Elçim Hanım bahsetti; bu telif hakkı konusundaki farkındalık nereden 
başlamalı? Mümkünse anaokulundan, ilkokuldan en erken yaşlarda bu bilinç oluşturulmalı. 
Bu evet doğru, ama benim bir arzum avukat olarak sizlerin de bunu öncelikle inanmanız, 
buna hem vicdanen hem de hukuki bakış açınızda ikna olarak, katılarak bunu kendinize 
bir değer olarak kabul etmeniz ki, böylelikle hem kendi büronuzdaki bugün stajyersiniz, 
yarın avukatlığa başlayacaksınız. İleride kıdemli olduğunuzda yine avukat arkadaşlar 
başlayacak sizin yanınızda, hem meslektaşlarınıza bunu aşılamanız hem de gerçekten 
hukuki danışmanlık hizmeti, avukatlık hizmeti vereceğiniz müvekkillerinize bunu hukuki 
gerekçeleriyle anlatmanız, ikna etmeniz. Çünkü her şey tabii ki yaptırımla değil, hukuki 
yaptırımlarla hangi konu olursa olsun fikri ve sınai haklar olsun, rekabet hukuku olsun, 
başka bir dal olsun hukuki yaptırımlarla çözülebilen oran her zaman için çok düşüktür. 
Önemli olan kişilerin hukuk kurallarına saygı duymasını ve bunları kendi inisiyatifleriyle 
kendi entelektüel ikna oluşlarıyla kabul etmelerini sağlamak. Bu açıdan özellikle avukat 
arkadaşlarımızın daha staj aşamasında bunu benimsemelerinde fayda görüyoruz. Biz de 
uzun yıllardır Microsoft’ta Autodesk, eski ADOBE gibi önde gelen yazılım şirketlerine 
avukatlık hizmeti veriyoruz. Kendi büromuzu kurduğumuz zaman ilk yaptığımız iş 
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inanın bunu sizi ikna etmek için kafamdan atmıyorum; kendi kullanacağımız bilgisayar 
programlarına çok ciddi paralar yatırarak onları almak oldu. Çünkü neticede insanın biraz 
hayatta tutarlı da olması gerekiyor. Bir şeyi yaptığınız zaman, bir şeyi savunduğunuz zaman 
kendi hayatınıza da yansıtmazsanız kıymeti kalmıyor.

Bugünkü sunumda ben biraz size BSA hakkında bilgi vermek istiyorum. Aranızda 
BSA’yla ilgili olarak herhangi bir bilgisi olan var mı acaba?

İBRAHİM FIRAT ÜNAM- Staja yeni başladım. 

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Ankara Hukuk mezunu musunuz?

İBRAHİM FIRAT ÜNAM- Hayır, Marmara Üniversitesi.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Bizim oradan kalktınız, buraya geldiniz.

İBRAHİM FIRAT ÜNAM- Ailem burada.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- İtirazım yok, tespit olarak söyledim.

İBRAHİM FIRAT ÜNAM- BSA hakkında reklamlar konusunda biliyoruz, televizyonda 
yayınlanan reklamlar ya da radyo programlarında yayınlanan, Internet

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Gerçi televizyon mecrasında çok fazla yayınlanmıyor, ama 
yayınlandığı dönemler itibariyle diyorsunuz. 

İBRAHİM FIRAT ÜNAM- İlla ki, siyah iki-üç takım elbiseli…

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Man a Black…

İBRAHİM FIRAT ÜNAM- Ha, Man a Black gibi reklamlarda görüyoruz, ama BSA’nın 
asıl amacı yazılım korsanlığını engellemek diye biliyorum ben.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Doğru, kesinlikle. İlk başta da hatırlarsanız kısa bir özet 
yapmıştım. Bilgisayar yazılımı üreten şirketler bunlar tabii dünyada çok sayıda kullanıcısı 
olan şirketler ve birçok hem ticari hem bireysel kullanıcı, bireysel ihtiyaçlara cevap verdiği 
için ciddi bir yaygınlık sağlamışlar. Bunlar dünyanın birçok ülkesinde kullanıcılara ulaştığı 
için ve birçok ülkesinde telif hakkı ihlalini engelleme ihtiyacı ortaya çıktığı için bu yöndeki 
emeklerini, bu yöndeki gayretlerini, mücadelelerini bir işbirliği içerisinde sürdürme ihtiyacı 
içinde oluyorlar. BSA da aslında buradan ortaya çıkan bir şey, yani Autodesk gibi, ADOBE 
gibi mesela, ADOBE de eminim kullanan vardır aranızda, Photoshop veya reader-writer 
programları gibi bunları kullanıyorsunuz, daha da çok kullanacağız. Çok aslında farklı 
bugün itibariyle bildiğimizin dışında çok güzel, yepyeni ürünler ortaya çıkıyor. Bizim 
özellikle avukatlık mesleği açısından baktığımızda mesela, belli kişilerin o dokümana 
erişimini sağlayan, belli tarihler arasında erişmesini sağlayan gibi bir sürü fonksiyon var. 
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Dolayısıyla bunları daha sık kullanıyor olacağız. Bu yönüyle de tanımakta fayda olduğunu 
düşünüyorum.

Dediği gibi arkadaşımızın BSA yazılım şirketlerinin oluşturduğu bir birlik ve diğer birçok 
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de birtakım faaliyetler yürütüyor. Nedir bu faaliyetler? 
Birazdan bu yana bahsettiğim eğitim, toplumsal farkındalık. Bu toplumsal farkındalık 
aslında biraz yeni bir terim gibi geliyor. Bizim o klasik, her gün kullandığımız Türkçe’de 
çok yer alan bir tabir değil, yeni yeni ortaya çıkıyor. İngilizce’deki public awareness’in bir 
terim gibi oluşturulmuş. Burada toplumsal farkındalıktan kasıt şu: Mesela, farklı ticaret 
sektörlerini düşünün; örneğin, bir matbaacılığı düşünün, bir sanayi üretimini düşünün, bir 
gıda sektörünü düşünün, farklı sektörlerde ticaret hayatına baktığımızda faaliyet gösteren 
firmaların bu konuda bilinçlenmesini sağlamak ya da Laurent’in bahsettiği gibi bireysel son 
kullanıcı, yani son kullanıcı olarak adlandırılan bu yazılım ürününü son satış noktasından 
alıp evine gelip bilgisayarına kurup kullanan kişinin açısından baktığımızda bunların bu 
konuda bilinçlenmesi. Çünkü biz dediğim gibi uzunca bir süredir bu konuda çalıştığımız 
için bu işin hukuki takip tarafında da faaliyetler yapıyoruz. 

Biraz da bu staj dönemine denk geldiği için hızlıca onunla da ilgili bilgi vermek istiyorum. 
Bir arma nasıl yapılır, nereye başvurulur? Hızlıca bir bahsetmek istiyorum. Çünkü tahmin 
ediyorum aranızda özellikle son dönemde dikkatimi çekiyor, bu fikri ve sınai haklar 
konusunda çalışmak isteyen çok arkadaş oluyor. Mesela, birçok hukuk fakültesi mezunu 
arkadaşımızın mezun olur olmaz marka patent vekilliği sınavlarına girdiğini gözlemliyoruz 
veya bu telif hakları konusunda çalıştığını görüyoruz. Bunlar sadece bilgisayar programları 
değil, müzik eserleri, kitap gibi diğer edebi eserler de olabilir. Dolayısıyla burada ciddi bir 
avukatlık pratiğinin de gelişmesi söz konusu açıkçası. BSA katılımcıları, katılımcılardan 
kastım bu ADOBE gibi, AUTODESK gibi, Microsoft gibi yazılım şirketleri aslında, bunlar 
yabancı yazılım şirketleri, bir yanda da yerli yazılım şirketleri var. Ayrıca yerli yazılım 
üreten gerçek kişiler de BSA faaliyetlerine iştirak edebiliyor, üye olabiliyor. Yasal mevzuat 
çalışmalarının takibi; bu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz 1952 yılında yasalaşmış, 
yürürlüğe girmiş, o günden bugüne belli sayıda değişiklik geçirmiş. Bu değişikliklerin 
takibi, bu kanun kapsamında yayınlanan birtakım yönetmelikler var. Bu arada bir bilgi 
olarak, bu konunun sahibi Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Fikir ve telif hakları 
konusunda fikri hakların korunması konusundaki yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi, 
yeni ihtiyaçlara uyarlanması görevini Kültür Bakanlığı yapıyor. Ondan sonra onlar bir 
taslak ya da tasarı hazırladıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderiliyor.

Hukuki korumada bu enforcement tabirinin karşılığı, yani bizatihi savcılığa başvurma, 
mahkemeye başvurma, bir arama kararı elde etme, ondan sonra bu aramanın gereğini icra 
etme ve sonrasındaki dava ve bilumum hukuki aşamalar. Dolayısıyla bu dört ana başlıkta biz 
faaliyetleri gruplayabiliriz. Biraz evvel sözünü ettim, bunu hızlıca geçebilirim. Hedeflenen 
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toplum katmanları, toplum kesitleri, aile düzeyi, öğretim kurumları, sektörel bilgilendirme, 
kamu kurumları aslında baktığınızda baro bir meslek örgütü, baroda staj yapan avukatlar da 
buraya dahil edilebilecek bir topluluk olarak bence adlandırılabilir. Toplumsal farkındalık 
oluşturulması gereken ve hatta en başta söylediğim gerekçelerle öncelikle oluşturulması 
gereken bir topluluktur.

BSA’nın bir web sitesi var; bsa.org.tr yazmak suretiyle girebiliyorsunuz. 0800’lü 
ücretsiz ulaşılabilen bir telefon hattı işletiyor. Burada muhtelif konularda sorular sorulup 
bilgi alınabiliyor. Ayrıca BSA tarafından görevlendirilen kişiler, katılımcıları tarafından 
görevlendirilen kişiler son kullanıcı dediğimiz hem gerçek, hem tüzel kişileri ziyaret ederek 
bu konuyu anlatıp onların hukuki kullanımlarını sağlamaya çalışıyorlar ve bir yandan da 
sektörde yer alan birtakım birlik ve dernekler var. En başta da meslek birliği olarak Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununda 42. maddede meslek birliği tanımlanmış. BSA bir meslek birliği 
değil, onu açıkça ve net bir şekilde ortaya koymak gerek. Meslek birliği yazılım eserleri 
dalında BİESAM adı verilen bir meslek birliği. Mesela, eser sahibi olarak bir kitap yazarını 
düşünün; hakkını korumak için kendi adli mercilere müracaat edebiliyor ya da bu hakkını 
kendi takip etmek istemiyorsa ya da etme imkanı yoksa bir meslek birliğine vekalet vermek 
suretiyle bunu…

SALONDAN- MESAM gibi mi?

Av. GÖKHAN GÖKÇE- MESAM gibi aynen, MESAM müzik eserleri dalındaki meslek 
birliği, BİESAM ise bilgisayar yazılımları alanındaki meslek birliği. Tabii Türkiye’deki 
bilgisayar yazılımı, üretimi daha mütevazı düzeylerde belki, bu konuda mutlaka gelişme 
oluyor. Burada iyi tespit yapmak lazım, dolayısıyla onun faaliyetlerinin gitgide artacağını 
düşünüyorum. Bu derneklerle ve örgütlerle işbirliği yapılmasıdır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu maddeleri ben hep bu tip sunumlarda upuzun maddelerin 
yansıtılıp okunmasının çok taraftarı değilim, çok hızlıca geçeceğim. Birkaç maddeyi sadece 
böyle aklınızda kalsın, sonrasında incelemek isterseniz ya da uygulama ihtiyacınız ortaya 
çıktığı takdirde bakmanız lüzum ederse diye hızlıca dikkat çekmek istiyorum. Baştan beri 
Laurent’in de sunumunda bahsettiği bu certified of authentification dediği ya da lisans 
belgesi bizim kanunumuzda ruhsat olarak geçiyor. Bir hak sahibinin mali haklarını başka 
bir kullanıcıya devretmesi, bu hakkı tanımasıdır. Kapsamı çok önemli ve bunun mutlak 
surette yazılı olması gerekiyor. Bilgisayar programlarına, diğer fikir ve sanat eserleri gibi 
bilgisayar programlarına ilişkin olarak yapılan lisans anlaşmalarının da mutlaka yazılı 
olması gerekiyor. Dolayısıyla kimi zaman mesela uygulamada şu oluyor: Biz bir firmaya 
gidiyoruz. Deniliyor ki “biz bunları kurduk bu programları, sipariş verdik, gelmek üzere, 
bize kullanabilirsiniz dediler” Biz “hayır, bizde lisans belgesi göstermeniz gerekir. Evet, 
böyle bir sipariş gerçekten vermiş olabilirsiniz, ama siz hukuki, resmi olarak bu lisans 
belgesini almadıkça, bir başka deyişle bu lisans sözleşmesinin tarafı olmadıkça bunu fiilen 
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kullanmaya başlayamazsınız. Aksi takdirde telif hakkı ihlaline sebebiyet vermiş olursunuz” 
diyoruz. 

Ruhsattaki yazılı şekil zorunluluğuydu ilk değineceğim madde, 52. madde, diğer madde 
74. madde, burada objektif sorumluluk niteliğinde bir sorumluluk karşımıza çıkıyor. 
Hatırlarsanız hukuk fakültelerinde çeşitli hukuk dallarında bunu öğrenmiştik. Mesela, çevre 
hukukunda vardı. İşletme sahiplerinin objektif sorumluluğu, yani kendi fiilen bir eylem 
ifa etmemiş de olsa mesul olduğu işletmenin sebebiyet verdiği çevre kirliliği suçlarından 
onun da cezai sorumluluğuna gidilebilmekte. Buna benzer bir sorumluluk var burada, o 
da “siz bir şirkette pay sahibiyseniz ya da örneğin, yönetim kurulu üyesiyseniz” bir anonim 
şirketi mesela ele alalım. O anonim şirket bir alanda ticari faaliyetler icra eden bir şirket ve 
tabii ki bilgisayar programı kullanıyor belli sayıda. Bu bilgisayar programlarının hukuka 
uygun olarak, yani lisans sözleşmesi akdetmek suretiyle kullanılıyor olması gerekir. Eğer 
böyle değilse burada bir telif hakkı ihlali var ve bu telif hakkı ihlali hem hukuki hem cezai 
sonuçları olan bir hukuki durum. Böyle bir durumda bu durumun ortaya çıkmasına engel 
olmayan işletme sahipleri ve yöneticilerinin de sorumlu olacağı öngörülmüş Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununda. Yine uygulamanızda bu işlerde çalıştığınız takdirde mutlaka 
göreceksiniz, şirket sahipleri tarafından bilinmeyen ya da bilinmediği ifade edilen bir 
durum, yani mesela deniliyor ki “ben bir bilgisayar uzmanı aldım, o bakıyor. Ben nereden 
bilirim lisanslı mı, lisanssız mı?”, ama Ticaret Kanunumuzdaki, ticaret hukukumuzdaki 
o klasik basiretli tacirin göstermesi gereken sorumluluk sahibi davranışların bir uzantısı 
da işte bu, siz şirketinizde bir bilgisayar programı kullanılıyorsa bunun hukuka uygun 
yollardan elde edilmiş olduğunu mutlaka temin etmelisiniz. Tıpkı bir donanımın, örneğin, 
bilgisayarın ya da bir server’ın, bir sunucunun alınıp oraya konulmasına gösterdiğiniz özen 
gibi. 

İspat külfeti, birazdan hızlıca uluslararası anlaşmalara değineceğim. Orada da bazı 
anlaşmalarda Avrupa Birliğinin bazı direktiflerinde ya da trips anlaşmasında aynen ifade 
edilen bir konu bu; makul düzeyde ispat yükümlülüğü, yani hak sahibi elinde olabilecek 
track’lara göre, eserin niteliğine göre kendi fiziki lokasyonuna göre, muhtelif şartlara göre 
elinde olabilecek makul nitelikteki delilleri sunduğu durumda eğer telif hakkı ihlalinin 
işlenmekte olduğunu makul düzeyde ortaya koyabiliyorsa ve dolayısıyla bir fikir ve sanat 
eseri kullanımını ortaya koyuyorsa artık o fikir ve sanat eseri kullanımının hukuka uygun 
yollarda yapılmakta olduğunu ispat yükümlülüğü onu kullanan kişiye düşüyor. Malum 
hukukumuzdaki genel kural herkesin kendi iddiasını ispatla mesul olduğu, mecbur 
olduğu. Bunda biraz daha farklı bir yer değiştirme var. Ben herhangi bir biçimde sizin bir 
olgu olarak, bir vaka olarak bir bilgisayar programı kullandığınızı ortaya koyabiliyorsam, 
ispatlayabiliyorsam, artık onu siz yasal olarak kullanmakta olduğunuzu ispat yükümlülüğü 
size düşüyor. Siz bunu yasa dışı kullanıyorsunuzdur, ben değil tam tersine sizin ispat 
etmeniz gerekiyor. Yani kullananı kastederek söylüyorum. 
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Bizim avukatlık uygulamamızda bir avukatlar olarak açıkçası üretimci kişileriz, yani 
biz akademisyen değiliz veya hâkim, savcı da değiliz. Biz, bize gelen bir ihtiyacı, bir 
müvekkil sorusunu ya da bir danışmanlık ihtiyacını doğru analiz edip buna uygulanacak 
doğru kuralları tespit edip bunu uygulamak, işi doğru takip etmek ve seri bir biçimde 
sonlandırmakla mesulüz. Genellikle uygulamamızda ortaya bilimsel bir eser koymaya 
çalışmıyoruz. Çünkü bizim de içinde bulunduğumuz birtakım şartlar var. Dolayısıyla 
yaptığımız uygulamamızda genelde neye bakıyoruz bir iş ihtiyacı geldiğinde? Bu konuda 
yasal mevzuat nedir? Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler nedir? 

İkincisi, bu konuyu düzenleyici kurumlar varsa mesela, EPDK gibi, Rekabet Kurumu 
gibi bunların yayınladığı tebliğler, bunların kararları ne, bu konudaki uygulama ne? Onlara 
bakıyoruz, ondan sonra yargı kararlarına, hem ilk derece mahkemelerine ya da konusuna 
göre Yargıtay, Danıştay kararlarına bakıyoruz ve bu çerçevede tüm bu bilgilerin sonucunda 
bir sonucu süzerek ortaya koyuyoruz ve dilekçelerimize yansıtıyoruz ya da bir danışmanlık 
hizmeti veriyorsak sunduğumuz yazılı görüşlere bunu aksettiriyoruz. Bu anlamda bu 
konudaki sadece milli düzeydeki yasal mevzuata değil, uluslararası düzenlemelere de 
bakmak ve bu konuda haberdar olmak lazım ve hatta bir sonraki aşamada buradaki 
değişiklikleri en baştaki belirttiğim Internet erişim imkanlarıyla güncel olarak takip 
edebiliyor olmak lazım. 

Bern sözleşmesi bu fikir ve sanat eserleri konusundaki aslında en eski sözleşme ve bugün 
itibariyle geçerli olan birçok sözleşmeye de temel teşkil etmiş, atıf yapılmakta olan bir 
sözleşme. Burada fikir ve sanat eseri sahibi vatandaşlarına diğer taraf ülke vatandaşlarını 
aynı uygulamayı yapma yükümlülüğü getiriyor ülkelere ve asgari bir hak platformu 
sağlanması öngörülmüş. Türkiye de buna 1952’den bu yana taraf. Trips anlaşması Dünya 
Ticaret Örgütünün kuruluşuna ilişkin anlaşmanın muhtelif ekleri de var, bu bizim 
konumuza ilişkin eki de maksadı şu: Üye ülkeler fikri mülkiyet haklarını, fikri mülkiyet 
haklarına ilişkin yasal ve idari sistemlerini, diğer ülkelere ticarete girmelerine engel olacak 
bir şekilde bir kalkan olarak kullanmamalılar. Bunu sağlamak maksadıyla, yani bu amaca 
hizmet etmek üzere bazı düzenlemeler öngörmüş. Bu da telif hakkı ihlallerine karşı 
ki, bunlara sınai haklar da dahil tabii, sadece fikri haklar değil sınai hak ihlallerine karşı 
etkin ve süratli hukuki tedbirler uygulanması -burada da gene asgari koruma seviyesinde 
görüyoruz- caydırıcılığın sağlanması ve hak sahiplerinin haklarına karmaşık ve çok pahalı 
olmayan yollarla kavuşabilmelerini sağlamak.

Avrupa Birliğinde bilgisayar programlarıyla ilişkili olabilecek üç direktifi seçtim. 
Başkaca direktifler de var. Örneğin, 2006’de yayınlanmış harmonizasyona ilişkin, ama 
bilgisayar programlarının hukuki alanda korunmasını düzenleyen 91250 sayılı direktif var. 
Biliyorsunuz bu Avrupa Birliği direktifleri üye ülkelerin yasal mevzuatlarını direktiflerde 
öngörülen süreler çerçevesinde adapte etmelerini gerektiren birlik düzeyindeki 
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düzenlemeler. Türkiye de bir aday ülke olmasına rağmen yasal mevzuatında bunları 
adapte ederken bunları göz önünde tutuyor, bunları armonize etmeye çalışıyor. Nitekim 
bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzda da hâlihazırda bu direktiflerde öngörülmüş 
birçok standardın yer aldığını görüyoruz. O yüzden Elçim Hanımın bahsettiği bizim yasal 
mevzuatımızın standartlarının yüksek olduğu görüşüne katılıyorum.

Bern Sözleşmesine ve TRIPS’deki ifade biçimine paralel olarak -gerçi Trips daha 
sonraki tarihli, ama Bern Sözleşmesine paralel olarak- bu bir edebi eser olarak kabul 
edilmiş bilgisayar programı, çünkü yazıyla ifade edilen bir teknolojik olarak da fiziken elle 
yazılmadığı aşikar, ama bir yazıyla ifade edilen bir eser olarak tanınıyor ve eser sahibine 
münhasır haklar, sadece eser sahibi tarafından kullanılabilecek ve eser sahibinin başkasına 
tanıyabileceği haklar var. Bunlar çoğaltma, yayma, değişiklik yapma, adapte etme, tercüme 
etme gibi muhtelif haklar ve yine bizim kanunumuzda da 38. maddede vücut bulan şahsi 
kullanım mülahazasıyla sınırlama gibi istisnaları var bu hakların, yani sınırsız bu haklar 
uygulanacak değil, belli istisnalarla fikri hakların korunması sağlanıyor.

Diğer telif haklarına ilişkin muhtelif hususların uyumlandırılmasına ilişkin olarak 
yayınlanan direktifte ise, yine telif hakkı detaylı olarak tanımlanmış. Özellikle bu telif 
haklarının kullanılmasını engelleyecek teknolojik araçlar, bu teknolojik gelişmelerle biraz 
evvel bahsedildiği gibi müzik eserlerinde sıkça görüyoruz Nabster vesaire gibi örneklerde 
bunların hukuka aykırı biçimde kullanılmasını engellemeye yönelik yeni düzenlemelerin 
yapılması taraf ülkeler tarafından öngörülmüş.

Bizim açımızdan önemli bir direktif de bu hukuki koruma, enforsment direktifi aynen 
bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki 76. maddede ifade edildiği gibi delil için makul 
düzeyde ispat gerekiyor. Yine bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 77. maddesindeki 
ihtiyati tedbir mekanizmasına benzer bir mekanizma öngörülmüş ve dolayısıyla biz kendi 
mevzuatımızın bu direktiflere büyük oranda uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Son slaydım size bahsettiğim avukat olarak görev yaptığınızda kendi müvekkillerinize 
kendi bürolarınızda bu telif hakkı konusuna özen gösterme hususuna paralel bir konu, 
şirketlerde şu çok karşımıza geliyor: Aslında buradan önce hızlıca şunu anlatabilirim: 
Hiç bugüne kadar stajda da olsa marka, patent, telif hakkına ilişkin aramada görev alan 
arkadaşımız oldu mu? Aramadan kastım mahkeme kararıyla gerçekleştirilen arama. 
Onun hızlıca bir akışını belki söyleyebilirim size, bizim bu telif haklarına ilişkin kanunda 
hak sahipliğini gösterir yeteri düzeyde belgelerle bir kere ortaya çıkmanız gerekiyor. Yani 
savcıya gittiğiniz zaman bir müracaatınız varsa, diyorsanız ki “benim müvekkilimin telif 
hakkı ihlal ediliyor” “Peki, hoş geldin, nedir senin müvekkilin?” “Falanca firma” “Eseri 
ne?” “Şu” “Peki, o firmanın o eserin sahibi olduğunu ben nereden bileyim?” Hatta bu 
bizim uygulamada komik şeyler de başımıza geliyor. Biz bazı zamanlar ofis programının 
Microsoft’a ait olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Meganın Renault tarafından üretildiğini 
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ispat etmeye çalışmak gibi bir şey bu. Biraz güç bir şey oluyor. Çünkü bu telif hakları kayıt 
ve tescile tabi değil, yani dikkat ederseniz marka ve patentte ya da endüstriyel haklarda ya 
da coğrafi işaretlerde bunlar ancak tescil edildiği andan itibaren koruma altına alınıyor öyle 
değil mi? Ama telif haklarında bu Latince’de ipsiure denilen, yani doğduğu andan itibaren 
kendiliğinden doğan bir koruma söz konusu. Yeter ki, kanunda öngörülen fikir ve sanat 
eseri olma özelliklerini karşılasın. Ben çıkıp iki sayfa mektup yazıp “bu bir fikir ve sanat 
eseri” diyemem ya da basit bir Excel formülasyonu oluşturup “bu bir bilgisayar programı” 
diyemem. Yeter ki, bu oradaki fikir ve sanat eseri olarak nitelenebilmek için aranan şartları 
karşılıyor olsun, havi olsun ve siz bunu hak sahipliğini gösteren belgelerle ortaya çıkın.

Bu arada iki şeyi söylemem lazım; hukuki ve cezai demiştik. Bunun bir yönü hukuki, 
yani illa savcılığa gitmek zorunda değilsiniz, delil tespiti de yaptırabilirsiniz sulh hukuk 
mahkemesinde ya da kimi yerlerde fikir ve sanat eserleri mahkemesinde bu işi yaptırıyorlar. 
Dolayısıyla önce bir delil tespiti yaptırıp yasaya aykırı kullanımı tespit edip bundan 
kaynaklanan tazminat davasını açma yoluna gidebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz hiç 
ceza kanalı yok ya da doğrudan cumhuriyet savcısına gidebilirsiniz. Bu illerde, özellikle 
Ankara, İstanbul gibi büyük illerde basın büroları oluyor bu konuyla ilgili, çünkü savcılıklar 
kendi arasındaki işbölümünde “şu suçlara şu savcı bakacak, su savcılar grubu bakacak” diye 
işbölümü yapıyorlar. Siz ilgili savcıya gidiyorsunuz, bir müracaatta bulunuyorsunuz. Bu 
bir suç duyurusu ya da şikâyet ve burada müvekkilinizin eserinden doğan hakların ihlal 
edilmekte olduğunu, bunun önlenmesi için öncelikle bunu tespite yönelik olarak bir 
arama gerçekleştirilmesini istiyorsunuz. Bundan iki-üç yıl öncesine kadar bu aramalar 
savcılığın talimatıyla yapılabiliyordu. Artık bu son 3-4 yıldır en azından söyleyebilirim, 
mutlaka mahkeme kararı aranıyor. Bugünkü mevzuat itibariyle hâlâ savcılık talimatıyla 
gitmek mümkün, ama tercih olarak, takdir olarak mahkeme kararı mutlaka alınıyor. Biz de 
bunu zaten istiyoruz. Mahkeme, savcı sizin eğer görüşünüzü uygun bulursa bu talebinizi 
mahkemeye sevk ediyor. Sulh ceza mahkemesi konuyu inceliyor. Eğer sizin iddianızı 
muhtemel bulursa, delillerinizi de yeterli zehabı oluşturacak düzeyde ciddi görürse bu 
durumda bir mahkeme arama kararı çıkartıyor ve bu arama kararıyla siz ilgili güvenlik 
birimine gidiyorsunuz, daha doğrusu yeniden savcılığa dönüyorsunuz. Savcılık talimat 
yazıp sizi ilgili yerdeki güvenlik birimine gönderiyor. Ondan kastım şu: Bazı bölgeler 
biliyorsunuz polis bölgesi, bazı bölgeler jandarma bölgesi, siz gidiyorsunuz kolluk kuvvetine 
diyorsunuz ki “benim bu mahkeme kararım var. Bu da savcılığın size bu mahkeme kararını 
icra edin diye yolladığı yazı. Lütfen bunu icra edin” Ondan sonra bir teknik bilirkişi tayin 
ediliyor. Kolluk kuvveti eşlik edip ilgili firmaya gidiyorsunuz. Bu ilgili firmada bu tabii son 
kullanıcı dediğim ilgili firmalarda yapılan aramaları kastediyorum. Bu, bir bireyin evi de 
olabilir. Burada her bilgisayarda hangi programlar kullanılmakta, hangi programlar mevcut 
öncelikle bu tespit ediliyor. Mevcutlar listesi hazırlanıyor, ondan sonra da buna karşılık 
gelen lisansların adetleri, türleri kıyaslanıyor. Çünkü şu çok karşımıza çıkıyor: Bazı firmalar 
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2-3 numune için lisans alıp çekmecesine koyuyor. Sıfır lisanslı değil, gittiğinizde “ al, benim 
lisansım” diyor, ama 10 makinesi var, 2 adet çıkarmış. Bu sayıca kısmi lisanslama veya 
bunlar biliyorsunuz sıkça upgrade programlar olduğu için örneğin, Windows 2003 var, ama 
o Windows XP kullanmaya geçmiş, yani versiyon olarak da düşük kalabiliyor. Bu da kısmi 
lisanslamanın bir türüdür. Bu tip durumlarla karşılaşılıyor ve teknik bilirkişi bunları bir-
iki kolonla bir cari hesap mantığıyla mevcutlar, hukuka uygun alınmışlar ikisini kıyaslıyor 
ve terazi en son eksik gedik varsa ortaya çıkıyor, bir rapor veriyor. Rapor bundan sonra 
mahkeme kararı halihazırda bir hazırlık soruşturması yürüyor ya, hazırlık soruşturmasını 
yürüten savcıya sunuluyor. Deniliyor ki, böyle bir arama icra edildi, sonuçları bu, bilirkişi 
raporu da bu. Savcı ondan sonra inceliyor. Bir müşteki tarafı, yani hak sahibi vekilinin 
yaptığı bir şikâyet var. Ortada yapılmış bir arama ve sonuçları var, bir arama tutanağı var 
karşı tarafla tutulmuş, bunun sonrasında hazırlanmış bir bilirkişi raporu var. Tüm bunları 
değerlendirerek savcı deliller yeterli görüldüğü takdirde bu yeni CMK hükümlerini de 
dikkate almak suretiyle ilgililer hakkında iddianame düzenliyor ve bir ceza davası başlıyor. 

Size ben ceza davasına kadar savcılık aşamasında nasıl hareket ettiğimizi ana hatlarıyla 
anlatmaya çalıştım. Bu da bu alanda çalışmanız söz konusu olursa çok böyle kaba bir fikir 
olarak aklınızda kalsın düşüncesiyle benim söyleyeceklerim bu kadar, herkese dinlediği 
için teşekkür ediyorum. Sorunuz olduğu takdirde de cevaplamaya hazırım. 

SALONDAN- Çoğu programların bedava versiyonları var. Neden insanlar bunları 
almak zorunda bırakılıyor? Böyle lanse ediliyor piyasaya.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Bu aslında bir zorunda bırakma ya da bir empoze etme gibi 
bir durum olduğuna çok katılmıyorum. Neticede o sizin söylediğiniz ücretsiz kullanılan 
programlar belli ki, bazı ihtiyaçları tam karşılamıyor. Kullanıcılar yine diğerlerine 
yöneliyorlar. Yoksa bu yazılımı üreten şirketlerin “mutlaka benimkini kullanmak zorundasın, 
diğerini kullandığın takdirde başkaca sana ürün satmam” veya “mevcut çalışmakta olan 
ürünlerini bozarım, çalışmaz hale getiririm” gibi bir tehdidi söz konusu değil.

SALONDAN- Ama bunu alan dışarıdan görünene göre alıyor, çoğunluğun kullandığına 
göre alıyor programı.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Bu tamamen bir tüketici tercihi, orada hiçbir zorlama yok. 

SALONDAN- Bir sürü açık kaynak var, yazılım var mesela ve bunlar geliştiriliyor.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Doğru, açık kaynak, bu zaman zaman tartışılıyor. Öyle 
değil mi? Türkiye Bilişim Derneğinin yaptığı toplantılarda da bunu tartışıyoruz. Orada 
ciddi bir büyüyen, dediğim gibi burada en azından bizim temsil ettiğimiz müvekkiller 
açısından burada engelleyicilik yok, hatta benim bildiğim kadarıyla, takip ettiğim 
kadarıyla Microsoft’un Linux’la ortak projeleri bile var. Bu tamamen aslında kullanıcıların 
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ihtiyaçlarını ortaya koyduğu bir şey.

LAURENT MASSON (Microsoft Hukuki ve Kurumsal İlişkiler Ortadoğu-
Afrika Bölge Direktörü)- Söylemek istediğim birkaç şey var. Nasıl tercüme edildiğini 
bilmiyorum ama öncelikle, sizin de belirttiğiniz gibi, hiç kimse, hiçbir şirket müşterilerine 
kendi ürünlerini kullanmaları yönünde baskı yapmıyor. Microsoft ürünlerini kullanmak 
istemiyorsanız, seçme şansınız olduğu sürece, açık kaynağa başvurabilir veya başka bir 
yazılım üreticisine başvurabilirsiniz. Ürünlerin işlevsellikleri konusundaki soru gerçekten 
çok önemli bir sorudur. Ürünlerin bazıları tam olarak aynı işlevsellikleri sunmayabilir. 
Avukatlar olarak bunu anlayacağınızdan eminim; ürünler üzerinde fikri mülkiyet haklarına 
sahip olmamızın sebebi budur. Bunun sebebi, üründe bulabileceğiniz özelliklerin veya 
seçeneklerin bazıları özgün veya ürüne özgü olmasıdır. Biz, ürünlerimizi bu şekilde piyasaya 
sunuyoruz. İşin hukuk kısmına baktığımızda, açık kaynak ve genel olarak ticari yazılım söz 
konusu olduğunda, iki farklı lisanslama modelinin söz konusu olduğunu kavramamız çok 
önemlidir. Bu noktanın altını çizmek istiyorum; iki farklı lisanslama modelinin var olması, 
her bir seçenekte bir lisanslama modelinin var olduğu anlamına gelir. Bu durumu birkaç 
kelimeyle sizlere açıklamama izin verin. Bazı durumlarda, açık kaynak bağlamında, insanlar 
söz konusu ürünle ne isterlerse yapabileceklerini düşünürler. Bu doğru bir düşüncedir 
ama unutma eğilimi gösterdiğimiz bir gereklilik de mevcuttur. Açık kaynaklı bir ürün 
kullanırken, bir lisans anlaşması imzalamanız gerekir ve bu anlaşma çerçevesinde, ürün 
üzerinde yaptığınız her değişikliği ifşa etme yükümlülüğü altına girersiniz. Gördüğünüz 
gibi, haklarınız vardır ama yükümlülüğünüz de vardır. 

Ticari yazılım modeli olan diğer modele başvurduğunuzda, bizim sunduğumuz lisanslar 
çerçevesinde de haklarınız ve yükümlülüğünüz vardır. Kuşkusuz, haklarınızdan bir tanesi, 
ürünü lisans koşullarına uygun olmak kaydıyla dilediğiniz şekilde kullanabilmenizdir. 
Yükümlülükleriniz de vardır, örneğin ürünü satın almanız gerekir ve ürünü belirli bir sayısı 
aşacak şekilde kopyalayamazsınız. Bu kavramlara aşina olduğunuzdan eminim. Dolayısıyla, 
açık kaynaklı modelden yararlanmanızın, ürünle dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz 
anlamına gelmediğini belirtmek istiyorum. Ürünü kullanabilirsiniz, ürünleri temel 
alarak geliştirme faaliyetlerinde bulunabilirsiniz ama aynı zamanda, yükümlülük altına 
da girersiniz. Bu yükümlülüklerden ilki, geliştirdiğiniz her şeyi kullanıcı topluluğunun 
bütününe ifşa etmektir. 

Umarım bazı noktaları açıklığa kavuşturmuşumdur. Buradaki soru müşterimize 
ürünümüzü kullanması yönünde baskı yapıp yapmadığımız ise, bu sorunun yanıtı 
‘Hayır’dır, çünkü müşterinin her zaman seçme imkanı vardır. Ne yanlış anlaşılmak ne de 
sorudan kaçmak istiyorum; ancak, aslına bakarsanız, ‘Evet, ürünlerimiz ve biz bazı sektör 
alanlarında baskın bir konumdayız,’ dememi istiyorsanız, evet öyleyiz. Burada önemli olan 
soru, bu baskın konumuzu kötüye kullanıp kullanmadığımızdır. Tartışma bu soru etrafında 
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gelişmektedir. Ancak, baskın konumda olduğumuz bir gerçekliktir. Buna hiçbir şekilde 
itiraz edemem. 

LAURENT MASSON (Microsoft Hukuki ve Kurumsal İlişkiler Ortadoğu-Afrika 
Bölge Direktörü)- A couple of things. I think that the first one is, as you said, I don’t know 
how it was translated, but nobody is imposing, no companies are imposing customers to 
use their products. So, every time you’ve got the choice, you can go to open source, you 
can go to other software manufacturer, if you don’t want to use Microsoft products. The 
question around the functionalities on the products is a good question. Perhaps, some 
of the products don’t have exactly the same features, but this is why, as lawyers I am sure 
you will understand, this is why we’ve got intellectual property rights on the products. It’s 
because some of the features or options that you can find on the product are original or 
specific and that is the way we market our product. Now, on the legal side, what is important 
to understand is that in terms of open source and commercial software in general, we are 
talking about two different licensing models and I want to underline the fact that we are 
talking about two different licensing models, which means that there is a licensing model in 
both cases. Let me explain to you in just a couple of words. Sometimes when we talk about 
open source, people think that they can do whatever they want with the product. This is 
true, but there is a requirement, which sometimes we tend to forget, which is whenever you 
make a change on an open-source product, you have an obligation and you sign a license 
for an open-source product and this obligation is to disclose the changes that you’ve made 
on the products. So, you’ve got rights and you’ve got obligation. 

When you go to the other model, which is the commercial software model, the licenses 
that we have, you have rights and you have obligation. One of the rights is, of course, you 
can use the product the way you want according to licensing terms and the obligation is 
that you have to pay, you cannot replicate above a certain number of copies etc. You are 
familiar with that, I am pretty sure. So, what I want to say is that it is wrong to believe that 
when you go to the open-source model, you can do whatever you want with the products. 
You can use the product, you can develop something at the top of the products, but you 
have obligations as well and the first one is to disclose what you have developed to the 
entire community. 

So, I hope I answered some of the points. The question is, do we impose our customer to 
use our product? No, they always have the choice. As a matter of fact, and I don’t want this 
to be misunderstood and I don’t want us to escape the question, if you want me to say, ‘Yes, 
we are with our products on some of the segments in a dominant position’, yes, we are. The 
question is, whether we abuse our dominant position or not. That is the debate. But, yes, 
we are in the dominant position. That is a reality. I can’t say anything against that. 

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Sizin sorunuz cevaplanmış oldu mu? Buyurun.
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SORU- Ben Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum, yeni stajyerimiz. Siz 
diyorsunuz ki, bir zorlama yok kullanımlarda herhangi bir programı kullanmada, ama bu 
kendiliğinden oluşan bir program. Mesela, bir örnek vermek istiyorum: Noterler Birliği 
noterlerin kullanması için bir şirkete program ürettiriyor. Paket program, fakat bu program 
sadece Microsoft’un XP’nin Businees modeliyle çalışıyor ya da Linux ile çalışan böyle free 
yazılım, yani ücretsiz kullanılabilen bir yazılım da sanırım TÜBİTAK’ın da desteklediği bir 
Türk yazılım işletim sistemi vardı. Tam adını şu anda hatırlayamadım, sanıyorum ARDUS 
gibi niye bunlar desteklenmiyor? Mesela, devletin kuruluşları var, Microsoft tabanlı 
programlar çıkartılıyor, lisans ağırlıklı programlar çıkartılıyor.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Tabii, devlet adına çok ayrıntılı bir açıklama yapamayabiliriz.

SORU- Meslek kuruluşları dahil.

Av. GÖKAN GÖKÇE- Bildiğim kadarıyla bu e-devlet, e-dönüşüm gibi çeşitli programlar 
var devlet tarafından yürütülen ve orada bu alternatif arayışlar var ve farklı yazılımlar 
destekleniyor. Bir de burada şeyi ayırmak lazım, zaten Laurent onu açıklıkla anlattı, bu 
biraz rekabet hukukunu ilgilendiren bir konu, ama Microsoft yazılımı, açık kaynak yazılımı 
diye tam ikiye ayırmamak lazım, arada başkaca yazılımlar da var çünkü, Microsoft’un 
yazılımlarına alternatif olabilecek başka yazılımlar da var.

ELÇİM BARKAY- Bütün ihaleler biliyorsunuz herkese açık yapılıyor. Ürünler 
karşılaştırılırken belli teknik özellikler, güvenlik seviyeleri, kullanılabilme özellikleri göz 
önünde bulunduruluyor. Dolayısıyla Microsoft tabii ki tüm dünyada en iyi ürün olmak 
için çaba sarf ediyor, çok büyük araştırma geliştirme bu işin arkasına koyuluyor. O yüzden 
zaten ticari bir ürün. Biz kazandığımız gelirin çok büyük bir bölümünü de aynı zamanda 
araştırma-geliştirmeye ayırıyoruz. Dolayısıyla teknik özellik burada çok ciddi olarak göz 
önünde, yani tercih firmalar ve kuruluşlar tarafından bu yönde yapılıyor.

Av. GÖKHAN GÖKÇE- Bizden sonraki oturum bizi acele ettiriyor. Aslında samimiyetle 
söylüyorum, bizim çok hoşumuza gidiyor bu şekilde sizlerle paylaşımda bulunmak. O 
yüzden lütfen kesiyor gibi düşünmeyin, ama herkese yeniden teşekkür ediyoruz. 
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

İKİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“KİŞİSEL ve KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ”

Oturum Başkanı: YÜKSEL SAMAST (Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkanı)

MANOLYA 2 SALONU, 10 Ocak 2008,

 

SUNUCU- “Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliği” konulu Oturumu başlatması için sözü 
Oturum Başkanı Sayın Yüksel Samast’a ve konuşmacılarımız Sayın Cemal Gemci, Sayın 
Önder Özdemir ve Sayın Taner Kaya’ya bırakıyorum.

OTURUM BAŞKANI YÜKSEL SAMAST- Öncelikle bizi dinlemeye geldiğiniz için 
teşekkür ederiz. Arkadaşımızın da söylediği gibi üç konuşmacımız var. Cemal Gemci Bey 
CYM Soft Bilişim Teknolojilerinden bize ağırlıklı olarak kurumsal bilgi güvenliği hakkında 
bilgi verecek. İkinci konuşmacımız Taner Kaya Bey Ziraat Bankasında yönetmen olarak 
çalışıyor. Bize ağırlıklı olarak kişisel bilgi güvenliği hakkında bilgi verecek. Önder Beyden 
Kirpi Bilgi Teknolojileri Genel Koordinatörü olarak da biraz toparlama biraz da ulusal 
bilgi güvenliği hakkında bilgi vermesini rica edeceğiz. Ben ilk sözü Cemal Gemci Beye 
bırakmadan önce müsaadenizle bir duyuru yapmak istiyorum; Bilgi Güvenliği Derneği 
çok yeni bir dernek olarak kuruldu. Bunun şu aşamada henüz faaliyete geçmiş değil, şu anki 
faaliyetleri ağırlıklı olarak üye yapma ve üye girişimlerinde bulunma, mart ayı gibi de ilk 
genel kurulunun yapılması planlanmakta, dolayısıyla da sayın katılımcılardan ilgilenenler 
varsa memnuniyetle üye olmasını isteriz. Cemal Bey buyurun.

CEMAL GEMCİ (Bilgisayar Yüksek Mühendisi)- Öncelikle ben hepinize teşekkür 
etmek istiyorum. Tam yemek vakti, hafif hafif karınların acıkmaya başladığı zamanlar bizi 
dinlemeye lütfettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği o 
kadar geniş bir konu ki, bir önceki panelden de zamanımız da biraz gitti gibi, çok fazla 
detaya girmek istemiyorum. Ben size özet olarak burada kurumsal tarafında Türkiye’nin 
gerçeklerini, dünya ne yapmış, Türkiye ne yapmış, onlar nerede biz neredeyiz, bunu 
vurgulamak istiyorum ve sonunda da hukukçulara tabii ki, bundan sonraki kanunlarda 
veya yönetmeliklerde neler yapılması gerektiği konusunda naçizane küçük bir tavsiyem 
olacak. 

Ben öncelikle bilişim kökenliyim. Hukukla bilişim o kadar farklı şey ki, hukukçu 
arkadaşların söylemleri, hukukta “iki kere iki dört etmez” diyorsunuz, bilgisayarda 0’la 
1’den başka hiçbir şeyden anlamayan iki toplum bir arada nasıl kaynaşacağız aslında merak 
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ediyorum, ama bir orta yol bulacağız. Önce bilgi güvenliği dediğimiz zaman bilgi yıllarca 
hep güçtür, şöyledir, böyledir diye hep söylemler söylendi, ama artık günümüzde bilgi bir 
varlık olarak, yani parayla alınıp satılan bir meta olarak kullanılabilen bir varlık haline geldi. 
Böyle bir varlık olduğu zaman da bilgi artık nasıl siz ticari varlığınızı koruyorsanız, özen 
gösteriyorsanız bilgi de artık üzerinde özen gösterilmesi, korunması gereken bir varlık 
haline geldi.

Bilişim dünyasında tabii ki, bilginin nasıl korunacağına dair çok fazla bir bilgi yok, daha 
doğrusu bilgi farkındalığı yok. Türkiye’de bu konuda bilhassa kurumsal alanda 2004 yılında 
koç.netin, 2003 yılında 500 kadar KOBİ’de yaptığı bir araştırmalar var. İlginç şeyler çıkmış, 
2004 yılında koç.netin araştırması sonucunda ki, 2004 yılından sonra böyle bir araştırma 
yapılmamış, onun için bu araştırmayı önemsemek durumundayız. KOBİ’lerin yüzde 70’inde 
güvenlik açığı firewall kullanılmıyor veya kullanılıyorsa da ciddi konfigürasyon hataları var 
ve bundan dolayı da büyük risk taşıyorlar. İkincisi, web servislerinin yüzde 40’ında yüksek 
seviyeli bilgi güvenliği açıkları var. Yüzde 20’si veri tabanlarını tüm Internet’e açmışlar, yani 
veri tabanlarında bulunan bütün müşteri bilgileri, fatura bilgileri aklınıza ne geliyorsa ticari 
müesseselerle ilgili bilgilerin hepsi Internet’ten bir şekilde alınabilir hale gelmiş. Yüzde 15’i 
dosya sunucularını Internet’e açmışlar. Tabii, bunlar aslında bilgi güvenliğiyle biraz ilgili 
olan arkadaşlar bunların çok büyük hatalar olduklarını fark edeceklerdir. Maalesef kitabı 
gönül isterdi ki Türkiye’de her yıl böyle raporlar hazırlansın veya KOSGEB hazırlasın. 
Neden KOBİ’ler? KOBİ’ler bilişim teknolojilerine az yatırım yapan fakat bunu kullanmak 
isteyen, bunun yanında da çok parası olmayan kurum ve kuruluşlardır. Tabii ki, KOBİ’ler 
ekonominin lokomotif kuruluşlarıdır.

Dünyada ne yapılmış? Buna bakalım istedim. Amerika’da GSL diye bir enstitü var 
Computer Securty Institüte devlete bağlı, devletin bir enstitüsü. Bunlar her sene bir rapor 
hazırlıyor. Geçen yıla kadar, daha doğrusu 2006 yılına kadar FBI’la beraber hazırlıyorlardı, 
2006-2007 yılından itibaren artık rapor sadece GSL diye geçiyor. Computer Crime and 
Security Survey adıyla çıkıyor. Internet’ten bu isimle aradığınız zaman bulabiliyorsunuz. 
Bu raporda 494 adet kurum ve kuruluş, yani bu kurum ve kuruluşları incelediğiniz zaman 
her sektörden var. Buradan militarize var, Federal Goverment State de var, bir kısım 
sektörlerden ve değişik büyüklüklerde, yani Telekomünikasyondan en büyükleri almamış, 
değişik değişik büyüklüklerde firmalarda bir araştırma yapmış. Bu araştırmanın rakamsal 
değerleri 2006 yılında toplanan bilgiler, rapor 2007 yılında yayınlandığı için 2007 raporu 
olarak geçiyor. 494 adet kurum ve kuruluşta bu çalışma yapılmış. Kuruluşların gelir 
büyüklüklerine bakarsanız 1 milyar doların üzerinde de var, 10 milyon doların altında 
kuruluşlar da var; böyle bir çalışma yapmışlar.

Vurgulamak istediğim ve üzerinde biraz konuşmamız gereken konulara bakalım; az önce 
bizim 2004 yılında koç.net’in raporunda yüzde 70’i firewall kullanmazken veya yanlış 
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konfigürasyon yapmışken Amerika’da yüzde 97’i firewall kullanıyor ve bunlardan gene 
bu kurum ve kuruluşlardan yüzde 98’i, yaklaşık 500 denek 500 kurum ve kuruluş olarak 
düşünürsek, yaklaşık 10’u hemen hemen bunu kullanmamış gibi ve henüz Türkiye’de çok 
fazla yaygın olmayan örneğin, foransik tools kullananların sayısı yüzde 43’se azımsanmayacak 
sayı burada, baktığınız zaman kendi çapında çok ciddi güvenlik tedbirleri uygulamışlar. 
Aslında tabii rapor uzun olduğu için ben burada özetlemeye çalıştım, bu kuruluşların IT 
gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’uyla yüzde 15’ini de bilgi güvenliğine ayırmışlar.

Peki, bu kadar bilgi güvenliği tedbiri almışlar kendi çaplarında veya mutlaka danışmanları 
vasıtasıyla aldılar. Son 12 ayda ne kadar vukuat veya vaka meydana gelmiş? 1-5 arasında bir 
şekilde hack edilenler veya bir bilgi sızması olanlar yüzde 41, 2007, 7-10 arasında yüzde 
11, 10’dan fazla yüzde 26, bilmeyenler de yüzde 23. Yani bilmemek burada bir şekilde bu 
bilmeyenleri de olmuş olarak düşünmek lazım. Çünkü bilişim teknolojilerinde somut şeyler 
olduğu için mutlaka biliniyor olması lazım. Bunun içinde tabii şu da var: Hack’lenmek veya 
bilgi kayıpları o kadar mahrem ki, paylaşamıyorsunuz. Örneğin, benden sonra konuşacak 
Taner arkadaşımız Ziraat Bankasında, Ziraat Bankasını hiçbir zaman duyamazsınız “evet 
bizi hack’lediler, şu kadar paramızı çaldılar” diyemezsiniz, ama ben şöyle biliyorum: Benim 
şirketim Alman ortaklı bir şirket, Deutsch Bank’ın hack’ten kaybettiği paralar Türkiye’de 
ufak bir bankanın cirosu kadar bir para, bunu ben biliyorum.

Ortalama kayıpları bu kadar güvenlik tedbiri almışlar, bu kadar hack edilmişler, 
bu adamların dolar bazında her bir firma ortalama 345 bin dolar para kaybetmiş. Bu 
hack’lenmekten dolayıdır. Tabii burada tamamen hack kullanmak doğru bir tabir 
değil, ama ben anlaşılması adına bunu söylüyorum. Bir şekilde bilgi güvenliklerini tam 
sağlayamadıkları için bu 494 kurum ve kuruluş ortalama 345 bin dolar para kaybetmiş. 
Peki, bu kaybettiklerine ne yapmışlar? Bazı tedbirler almışlar, ne yaptıkları burada çok fazla 
üzerinde durmayacağım; burada vurgulamak istediğim benim kanuni işlem yapanların 
sayısının yüzde 29 olması, yani hack’lenen her üç kişiden birisi kanuna müracaat ediyor, 
diğer taraftan yüzde 70’i -veya 2/3 diyebiliriz- bu kanuni takibata gitmiyor. Gitmemelerinin 
nedenleri de şu: Negatif reklam  olabilir. Çünkü Ziraat Bankasının hack’lendiği yayılırsa 
insanlarda Ziraat Bankasına olan bir güvenlik, tabii Taner Bey bağışlasın, burada Ziraat 
Bankası sözgelimi, Ziraat Bankasının güvenli olduğunu birazdan Taner Bey size izah 
edecek. Herhangi bir bankanın hack’lendiğinin duyulması müşteri açısından hoş bir şey 
değil. Yüzde 22’si kanuni yaptırımlara inanmanın zayıflığı, yani çok fazla kanuni yaptırım 
olmayacağını düşünüyorlar, yüzde 14’ü “benim rakiplerime avantaj sağlar, bunu koz olarak 
kullanır” diyor, öbürleri de bazı medeni çözümler bulmaya çalışıyor, bir de yüzde 5’i de 
diyor ki “bizim kanundan, kitaptan haberimiz yok”

Bu durumu ortaya koyarken tabii ki, neden Amerikalılar bu kadar bilgi güvenliğine 
yatırım yapıyorlar? Amerika’da belli başlı bilgi güvenlik konusunda çok fazla kanun var, 
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ama ben belli başlılarını vurgulayacağım ve bunlar da oldukça eski kanunlar ve hapis cezası 
bizzat kanun içerisinde öngörülmüş hapis cezaları olan kanunlar bunlar, yani kanun “şunları 
şunları yapmazsanız sizi hapsederim” diyor. Böyle bir yaptırımı olan bir durum, böyle bir 
durumdayken çok kötümser bir hava da çizmek istemiyorum. Bu kadar yatırım yapmışlar 
firewall Kullanmışlar, antivirüs kullanmışlar, şu olmuş bu olmuş neden bu kadar bilgi 
kayıpları olmuş? Bu bilgi kayıplarının en büyük nedenlerinden biri kurumda çalışanların 
bilinçli veya bilinçsiz olarak bilgi güvenliğinin kurallarına uymaması ve bu nedenle de 
Amerika’da çok ciddi boyutta bilgi güvenliği farkındalık eğitimine para harcamışlar. Artık 
günümüzde firewall’dan, vesaire yani fiziksel yollardan network’unuzdan, Internet’ten siz 
gerekli düzenlemeleri, gerekli tedbirleri aldığınız takdirde çok fazla bir atak beklenmiyor 
artık, günümüzde bu oldu. Yani beklenmiyor derken tamamen ortadan kalktı diye bir şey 
hiçbir zaman yok, ama ortaklar bir şekilde oluyorsa da bunu da bilin ki, mutlaka sizin bazı 
eksikliklerinizdendir. O firewall’ün konfigürasyon hatasıdır, bazı web uygulamalarının 
güvenlik seviyesinde yazılmama, iyi bir şekilde yazılmamasından kaynaklanmaktadır, ama 
en büyük kayıplar biliyoruz ki, artık günümüzde içeriden bilgi sızdırmalarıyla olmakta ki, 
bunu Türkiye’de medyadan da duyabiliyoruz. Genelkurmayda bir Andıç vakası yakalandı, 
ortaya çıkarıldı. İçeriden bilgi sızdırılmış. Ne kadar incelerseniz, bunların çoğunda içeriden 
bilgi sızdırılması söz konusudur.

Amerika’daki kanunlara şöyle bir bakarsak, Sarbanes-Oxley Act,  ENRON skandalından 
sonra çıkmış bir yasa. İlginç olan şu; “borsaya açık şirketlerin finansal bilgilerinden hiçbir 
değişiklik hiçbir şekilde yapılamaz” diyor. Yani bilinçli veya bilinçsiz burada önemli olan şu: 
Diyor ki kanun “eğer sen bu firmaysan bu firma borsaya açıksa senin bu finansal değerlerini 
hiçbir şekilde oynanmasına müsaade etmeyeceksin. Eğer edersen senin yöneticilerin ve 
yönetim kurulu üyelerine hapis cezası burada öngörülmüş.” Yani oldukça ciddi bir yaptırım 
görünüyor. 

Bunun arkasında Graham Leh Billy Act gibi genelde bu kanunlar Amerika’da bunu 
hazırlayan kişilerin adıyla anılıyor. Mesela, Sarbanes-Oxley Act’ı hazırlayan Senatör Paul 
Sarbanes, öbürü de Temsilciler Meclisi Üyesi Michael Oxley isimli kişiler buna öncülük 
etmişler ve bu kanuna da bunun isimleri verilmiş. Aynı şekilde Graham Leh Billy de bu 
hazırlayan kişilerin isimlerinden oluşan bir kanun. Gene bu kanunda Finansal kuruluşların, 
bu sefer bankaların, sigorta şirketlerinin, mali müşavirlerinin gibi kurum ve kuruluşların 
hiç temelli bir bilgi güvenliği yönetim sistemi veya bir programı geliştirmelerini öngörmüş 
ve bunu uygulamalarını öngörmüş, keza bunda da bir hapis cezası öngörülmüş. Ben 
burada hapis cezalarını bilinçli olarak vurguluyorum ki, kanunların yaptırımını ne kadar 
vurgulamışlar, onu dile getirmek adına. 

Üçüncüsü, ben bunu çok önemsiyorum, bu HIPO olarak bilinen Hald Insurance 
Portability and Countability.  Eğer Türkiye’de bu hipo uygulanıyor olsaydı bugün Güven 
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Hastanesi kapatılmış olacaktı. Başbakanın kan raporlarını biliyorsunuz medyaya sızdırdılar, 
tahlil sonuçlarını medyaya sızdırdılar, ama bizim böyle bir kanunumuz olmadığı için hem 
de birinci sayfada Hürriyet Gazetesinde “Başbakanın kanında şu var, bu var” diye yazıldı. 
Gerçekten çok büyük bir hastalığı da olabilirdi, Türkiye’de çok ciddi bir kaosa neden 
olabilirdi. Bunun yanında bu Başbakanın kan raporu adamın kişisine özel bilgidir, bu 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda da zaten kanun tasarısında da bu öngörülüyor. 
Sağlık verileri kişiye özel bilgilerdir, bunu ele geçirseniz bile hiçbir şekilde paylaşmamanız 
gerekiyor, ama bizim Güven Hastanesi balta buldu diye herhalde göğsünü gere gere bunu 
medyaya sızdırdı.

Burada HIPO da, genel olarak Amerika’da bütün sağlık kuruluşlarının uyması gereken 
bir kanun, müşterilerinin, yani hastalarının sağlık bilgilerini hiçbir şekilde dışarıya 
vermemelerini ve korumaları gerektiğini vurgulayan bir kanun. Korumaları derken bir 
korumak var, bir de saldırılardan korumak var. Kanunda ikisini beraber öngörmüş, yani 
“bunu saldırılardan da koruyacaksın, bilgi güvenliğini tam oluşturacaksın ve bunun yanında 
da kendi iç elemanlarından bunu sızdırmasını koruyacaksın, vermeyeceksin” diyor. 

Avrupa Birliğine baktığımız zaman aslında 1981 yılında Strazbourg Sözleşmesiyle 
biliyorsunuz bunu, bu sözleşmeye Türkiye de imza attı, bunun adını koymuş. Diyor 
ki “kişisel veriler kişinin rızası olmadıkça hiçbir şekilde paylaşılamaz, hiçbir şekilde ifşa 
edilemez” gibi bir sözleşme, Türkiye de bunun imzasını atmış. Avrupa Birliği bu sözleşmeyi 
tamamlayıcı nitelikte iki direktif yayınlamış. Bunlardan biri 1995 yılında yayınlanmış 46 
sayılı direktif, biri 2002 yılında yayımlanmış 58 sayılı direktif. 2002 yılında yayınlanmış 
direktifte özet olarak şöyle diyor: “Avrupa Birliği ülkeleri bu kanunları çıkartmak zorundadır 
ve bunu uygulamak zorundadır” Bizde zaten o tarihten itibaren demeyeyim de 1-2 yıl sonra 
2004’te yanılmıyorsam bir Kişisel Veri Kanunu hazırlandı, meclise gönderildi. Daha sonra 
tekrar geldi, Başbakanlık, vesaire birazdan onu detaylı anlatacağım. 

Almanya’da 90 yılında hâlâ yürürlükte olan bir kanun var. Fakat Almanya’da ilginç, daha 
öncesinde aslında federal bir kanun var. Biliyorsunuz Almanya’nın yapısı federal bir yapı, 
1977 yılında Hesse bölgesinde federal bir kanun çıkartılmış, 1983 yılında Alman Yargıtayı 
bilgi güvenlik konusunda şöyle bir karar vermiş: Demiş ki “bu kişi bilgileri, kişisel veriler 
kişinin kendi verileridir. Bunun rızası olmadıkça hiçbir şekilde bunu olamazsınız” Tabii, bazı 
veriler de devletin güvenliği için Milli Güvenlik Kurulları gibi Milli Güvenlik Konseyine 
vermek zorunluluğu getirmiş bunun yanında, aynı şekilde Avrupa Birliği mevzuatına da 
Almanya bu kanunu zaten uygun olarak hazırlanmış. Mevzuat buradan hazırlanmış mı, 
kanun mu oradan hazırlanmış o artık tartışılır.  Mevzuata uygun bir yasaları var. Bu yasa 
1990 tarihinde çıkmış ve hâlâ yürürlükte. Yasa veri koruması ihlallerine 1-5 yıl hapis cezası 
öngörmüş. 

Almanya’da bir de Tele Service Data Product diye bir kanun var. Bu bir önceki kanuna 
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referans yapan bir kanun, sadece ve sadece bu Internet üzerinden alışveriş yapan, yaptıran 
kuruluşların veya Internet üzerinden bir şekilde bilgi toplayan kuruluşların uyması 
gereken kanunlar. Bu kanunları incelediğimiz zaman güzel tarafları ne yapması gerektiğini, 
nasıl yapması gerektiğini de izah eden kanunlar. Bu kanunda da aynı şekilde Federal 
Data Production Act Yasasına atıfta bulunarak hapis cezası getirilmiş. Yani bir eczane 
eğer Internet üzerinden satış yapıyorsa, müşterinin bazı bilgilerini topluyorsa, bu kanuna 
uymak zorunda, uygunluğunu komiserlik veya denetleme kuruluna bizim kanun tasasında 
da olan denetim kuruluna beyan etmek zorunda ve ondan sonra da faaliyetini sürdürmek 
zorunda.

Avrupa Birliğinin bütün ülkelerinde şu göze çarpıyor: Bu denetim müessesesi kurum 
ve kuruluşları denetlemeye haiz, yani bizim kanunumuzda belki yönetmelikte onlar ifade 
edilecek, ama kanunda sadece şikayetleri inceler, vesaireler gibi bu denetim konusunda biraz 
bence çok iyi vurgulanmamış olarak gördüm, ama yok değil gene de var. Data Production 
Act, İngiltere’nin bir kanunu, İngiltere’de 98 yılında bu kanun çıkmış. Gene kişisel kurum 
ve kuruluşların bilgilerinin nasıl toplanacağını ve bunların nasıl saklanacağına dair bir 
kanun olarak yayınlanmış. Aynı şekilde İngiltere’de benzer bir kanun daha hazırlanmış. Bu 
sefer de kişilere demiş ki “siz devlete şu şu bilgileri vermek zorundasınız”, bu sefer kişilere 
bu yükümlülüğü vermiş. Bu kanun da 2000 yılında yürürlüğe girmiş. Fransa’da daha 
eski, aslında 1978 yılında bir kanun çıkartmışlar. O kanunu 2004 yılında Avrupa Birliği 
müktesebatına uygun hale getirmişler. 

Avrupa Birliği müktesebatına baktığımız zaman bizim kanunumuz da zaten bu 
Strasbourg Sözleşmesine ve daha sonra yayınlanmış 46 ve 58 numaralı direktiflere uygun 
olarak hazırlanmış. Bir, kişisel verileri tanımlamış, kişisel verilerin neler olduğunu, kurum 
ve kuruluşların bunları koruması gerektiğini vurgulamış. Önemli olarak bütün Avrupa 
Birliği ülkelerinde bu denetleme kuruluşunun veya kurumunu oluşturmuşlar. Bu denetim 
kuruluşu da kurumları veya kuruluşları da denetlemiş. Gitmiş çalmış Forsnet’in kapısını 
Yüksek Beyin şirketini demiş “sen müşterinin bilgisini nasıl koruyorsun? Gelmiş GM Soft’a 
böyle koruyorsun” demiş, bunu yapmışlar tabii ki. 

Türkiye’de durumu siz hukukçu olarak benden daha iyi biliyorsunuzdur diye 
düşünüyorum. 2004 yılında bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Başbakanlığa gönderilmiş. 
Başbakanlıktan 2005 yılında tekrar geri gelmiş, yani uzun süreçler sonunda en sonunda 
2005 yılından beri duran, Başbakanlıkta duran bir Kişisel Verilerin Korunması Yasası var. 
Az önce aşağıda bir ağabeyimizle tartışırken mesela, 2005 yılında Elektronik İmza Kanunu 
kaybetmiş, çaldırmış ve bu ifşa olmuş. Bu nedenle bir kanunumuz olmadığı için hiçbir şey 
yapamadık, üzerine bir bardak su içtik. Bilmiyorum belki uğraşsaydık bir şeyler yapılabilir 
miydi? Ama maalesef o zaman sorduğum arkadaşlar dediler ki, buna yapılacak çok fazla bir 
şey yok.
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Peki, bundan sonra ne yapmalıyız? Bence kanun artık çıkmaz üzere, inşallah bu sene 
çıkar, 2008 yılında bu Kişisel Verilerin Korunması Yasası çıkar. Bunun yönetmeliği, 
tabii kanunun çıkması bence çok önemli bir gelişme, bunca yıl aradan sonra böyle bir 
kanunumuzun olması sevindirici bir olay. Tabii, ondan sonra çıkacak yönetmelik daha 
detaylı hazırlanırsa, yani kişi, kurum ve kuruluşlara bu bilgileri nasıl koruyacaklarını, yani 
“korunmalıdır, yapılmalıdır” gibi genel laflardan ziyade nasılını vurgulamakta fayda var 
diye düşünüyorum. 

Biliyorsunuz e-devlet stratejik kalkınma raporu diye bir rapor hazırlandı. Bilgi Toplama 
Stratejisi Eylem Planı 2004 yılında yayınlandı. Bu stratejide aslında eylem planında çok 
güzel bir şey var. Diyor ki, bütün kurum ve kuruluşlar bilhassa kamu kurumlarını burada 
dile getirmiş, ISO 27 001 belgesi, ben bunu çok önemsiyorum. Avrupa’ya baktığınız zaman 
da zaten kanunlarında hapis cezası öngördükleri kanunlarında demişler ki, şu bilgileri 
böyle böyle koruyacaksınız. O böyle böyle dedikleri yerine baktığınız zaman da ISO 27 
001 çıkıyor. Biliyorsunuz İhale Kanununda kurum isterse mutlaka ISO 9001 belgesini artık 
istiyor. 27 001’in de aynı şekilde isteniyor olması benim üzerinde vurgulamak istediğim 
konulardan biri. 

Diğer önemli konulardan biri de, tabii bilişim sektöründe şöyle bir kolaylık var. Yani, 
belki İngiltere Kanununu siz aynen alıp Türkiye’ye motomot koyamazsınız, ama bilişim 
sektöründe diğer ülkeler ne yaptıysa siz alıp tamamen kopyalayabiliyorsunuz, burada 
uygulayabiliyorsunuz. Burada da az önce ifade etmek istediğim Amerika’da yaşanan o 
para kayıplarını ki, henüz Türkiye’de bu kadar boyutlu olduğunu ben düşünmüyorum. 
Hem Amerikan ekonomisiyle Türk ekonomisini mukayese edince, hem de bizim 
KOBİ’lerimizdeki bilgi güvenliği kullanılırlığını göz önüne aldığınızda bu kadar büyük 
kayıplarımız olmadığı kanaatindeyim, ama KOBİ’lerde de bir şekilde bunun bir 
farkındalığının yaratılması gerektiği kanısındayım. Ben sözlerime burada son veriyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

TANER KAYA- Ziraat Bankasında yönetmen olarak çalışıyorum, ama burada 
söyleyeceklerim bankamı bağlamaz. Sizin tabirinizle konuşayım. Biraz önce Internet 
bankacılığından bahsedildi. Ziraat Bankasında bireysel ve kurumsal Internet bankacılığı ve 
kurumsal izleme modülünde proje yöneticisi olarak çalıştım. Size burada daha çok kişisel 
bilgisayarlarımızı nasıl koruruz, o konuda bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü niye kişisel 
bilgisayarlarımız? Çünkü artık finansal işlemlerimizi de evdeki bilgisayarlarımızdan veya 
işyerlerimizdeki bilgisayarlarımızdan yapıyoruz ve bilgi güvenliği konsepti de yerinde 
durmuyor, yani sürekli kendisini güncelleyen bir konu. Bunu biz kişisel olarak nasıl 
takip edebiliriz, yani kişisel olarak kendi güvenliğimizi evde, işyerinde tabii ki network 
administrater var, onlar ilgileniyorlar. Ben evdeki bilgisayarlarımızda nasıl kendi kendimizi 
koruyabiliriz, o konuda size yardımcı olacağım.
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Eskiden güvenlik denilince sadece aklımıza virüsler geliyordu. Virüs programlarını 
güncelleyince güvenliğimiz de sağlanmış oluyordu, ama bugün duyuyoruz, trojanlar 
var, solucanlar var, casus yazılımlar var, istenmeyen ekstra spam ve benzeri gibi çeşitlilik 
ve karmaşıklılık açısından sürekli gelişen bir güvenlik açıkları var. Daha çok bizi kişisel 
olarak ilgilendiren casus yazılımlar ve fishing. Casus yazılımlar biliyorsunuzdur herhalde, 
bilgisayarınıza yerleştikten sonra sizin bilgilerinizi dışarı gönderen programlar olarak 
bunları niteliyoruz. Fishing daha çok bankaları, özellikle finansal kurumları ilgilendiren 
bir konu. Fishing’in Türkçesi sazan avlama, yani siz yanlış sahte bir Internet sitesine girerek 
oradan bilgilerinizi girerek işlem yapıyormuşçasına sizin şifre bilgilerinizi ele geçiren bir 
uygulama olarak ortaya çıkıyor.

İsterseniz dünyadan örnek verelim, dünyada şu anda en az 1 milyar kişi -güncel olarak 
ben 1 milyar aldım, ama daha da yüksektir- kişisel Internete ulaşıyorlar. AB’de yapılan 
bir araştırmada ev bilgisayarının yüzde 80’i temel güvenlik yazılımlarını sahip olmadığı 
ortaya çıktı. Temel güvenlik deyince aklımıza antivirüs programları geliyordu, ama şimdi 
temel güvenlikte firewall antispy programları da bizim kişisel olarak bilgisayarlarımızda 
bulundurmamız gerekiyor. Kullanıcıların yarıdan fazlasının antivirüs programı yok 
veya güncel olmayan antivirüs programlarını kullanıyorlar. Güncel olmayan antivirüs 
programları günümüzde pek kalmadı, ama Internete girdiğiniz zaman zaten güncelleyin 
diye son zamanlarda …………(31) çıkıyordu, görürsünüz. 

Kullanıcıların yarısı güvenlik duvarı kullanmamakta, güvenlik duvarları eskiden kurumsal 
şirketlerde kullanılan bir terimken şimdi kişisel bilgisayarlarımızda da kesinlikle bir 
güvenlik duvarı bulundurmamız gerekiyor. Kullanıcıların yine yüzde 40’ı casus yazılımlara 
karşı koruma programı bulundurmamakta. Casus bizi finansal açıdan bilgilerimizin ele 
geçmesini sağlayan casus yazılımlar bilgisayarımıza çeşitli yöntemlerle girebilir. Bunu biraz 
sonra açıklayacağız. Bunun için de bunları engellemek için antispy programlar dediğimiz 
anticasus yazılımları bilgisayarımızda bulundurmamız gerekiyor. 

ABD’de yapılan bir araştırmada kişisel bilgisayarların yüzde 80’inde casus yazılım 
mevcut, olduğu görülmüş. Bir de şu var; bir konuyu bu konuda bu derece yüksek olmasına 
rağmen kullanıcıların yüzde 80’i online tehditlere karşı güvenli olduklarını zannediyorlar. 
Bir yanılgı, çünkü niçin yanılgı halindeler? Hacker’ar dediğimiz biraz sonra açıklayacağımız 
kişiler sürekli kendilerini güncelliyorlar. Onların güncellemesinden sonra antispy veya 
antivirüs programları veya firewall’lar güncellemesini yapıyorlar. Spam mesajlar, istenmeyen 
mesajlar her 10 kullanıcıdan 7’sine şu an gitmekte ve korkunç olan buradaki durum bence 
şu: Her 4 kullanıcının 3’ü ev bilgisayarlarında e-ticaret veya bankacılık işlemlerini yapıyor. 
Bunu biraz sonra açıklayacağım keyloger programları veya klavye dinleyen sistemler veya 
casus yazılımlarla nasıl bilgilerinizin ele geçirildiğini göreceksiniz. Özellikle finansal işlem 
yaptığımız bilgisayarlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor.
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Bilgisayarda antivirüs programlarının olduğu, ancak güncellenmediği yine tespit 
edilmiştir. Güvenliği burada bir süreç olarak düşüneceğiz, yani bilgisayarımızda güvenliği 
sağladık, bundan sonra bir şey yapmamız gerekmez şeklinde düşünmeyeceğiz, sürekli 
bilgisayarımızda güvenlik sistemlerini yenileyen sistemleri bilgisayarımızda güncellememiz 
gerekiyor. Kablosuz ağ kullanıcılarının yarısı dışarıdan gelebilecek bir müdahaleye açık 
olarak şifre kullanmıyor. Görüyoruz raporlarda, adliyede kablosuz ağına bir kişi giriyor, 
oradan Internet bankacılığı işlemini yapıyor, IP bilgisi o kablosuz ağı kullanan kişi olduğu 
için suçlu durumda bulunabiliyor. Çünkü kablosuz ağına giren kişiyi tespit etmeniz 
mümkün değil.

Bilgi güvenliği tabii ki kişisel ve kurumsal olarak ikiye ayrılıyor. Saldırılar sıklık 
ve karmaşıklık açısından sürekli artmakta. Güvenliği sadece kendi tarafımızdan 
düşünmememiz lazım, çift taraflı düşünmek lazım. Bilgisayarınızda ben güvenliği sağladım 
dediğiniz andan itibaren yanılgıya düşüyorsunuz. Biraz sonra açıklayacağım birtakım web 
sayfalarından bilgisayarınızda anticasus yazılım programları var mı veya portlarınızdan 
hangisi açık şeklinde bir tarama yapmanız da gerekiyor.  

Burada tabii ki, yüzde 100 bilgi güvenliğini sağlayamayacağınız açıktır. Burada 
hemfikiriz galiba. Terimler hacker, beyaz hacker, siyah hacker, scriptky dediğimiz şeyleri 
duymuşsunuzdur. Hacker’lar bir sisteme zarar vermek veya sistemdeki bilgileri izinsiz 
olarak almakta olan kişiler diye tabir ettiğimiz bilgisayar bilgisi yüksek düzeyde olan 
kişilerdir. Hacker’lar son dönemlerde Rusya, Ukrayna o tür yerlerden ortaya çıkıyor. 
Beyaz Hacker dediğimiz sistem bilgisi var, siyah hacker kötü anlamda bunu kullanıyor, 
beyaz hacker ise iyi anlamda kullanıyor. Beyaz hacker dediğimiz bir sistemde açık varsa 
oraya bir imzasını koyuyor, “şurada açığınız vardır” diye bir imza koyuyor ve sistemden 
ayrılıyor, ama siyah hacker dediğimiz sistemdeki açıklığı kullanarak kendine veya başkasına 
yarar sağlamaya çalışan kişilerdir. Scriptky dediğimiz kişiler de bu forumlar var, hacker 
forumları var, oradan edindikleri turlarla, araçlarla başkalarının bilgisayarındaki bilgileri 
ele geçirmeye çalışan kişiler. Scriptky genelde bilgisayar bilgileri hacker’lar kadar değil, 
hiç yok aslında, programlama yetenekleri de yok, ama araçları kullanarak bilgileri nasıl ele 
geçirebileceklerini bilen kişilerdir.

Bir atasözümüz var, burada kesinlikle buna uymamız gerekiyor: Güven iyidir, ama 
kontrol en iyisidir. Biz bilgisayarımızda bir güvenliği sağladık, ondan sonra bir şey 
yapmamız gerekmez diye düşünmeyeceğiz, sürekli bilgisayarımızı kontrol etmemiz 
gerekiyor. Periyodik olarak nasıl ki arabamızı belli dönemlerde tamirciye götürüp kontrol 
ettiriyorsak bilgisayarı da en azından bilgisayarda da kendimizin yapabileceği şeylerin 
olduğunu düşünmemiz gerekiyor.

Alınabilecek önlemler olarak şunları söyleyebilirim ben size: Tanımadığınız kişilerden 
gelen e-postaları açmadan silin, bakmanız gerekiyorsa Internet kafelerden veya güvenliği 
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tam olan işyerlerinizden bunlara bakabilirsiniz. O an için evinizdeki bilgisayardan bakmanız 
gerekmez, onları hiç açmadan Internet kafelerden veya başka bir yerden bakarak kendinizi 
güvenliğe karşı koruyabilirsiniz. Disket ve CD’leri kullanmadan önce kesinlikle virüs 
taraması yapın, chat ve benzeri gibi güvensiz yollarla gönderilen dosyaları bilgisayarınıza 
kesinlikle indirmeyin. Güvenilir web sayfalarından dosya indiriniz. Bakıyoruz birtakım 
dawnload siteleri var veya link ediliyor. Şuradan download edebilirsiniz diyor. Orada biz 
klik dediğimiz zaman acaba download mı ediyor veya spy programlarını mı yüklüyor 
bilgisayarımıza bilemeyiz. Bir tuşa basıyoruz, bir butona bastığımız zaman o yüklüyorum 
diyor, ama arka planda çalışan programın ne olduğunu bilebilir miyiz? Onun için kesinlikle 
download ediyorsanız trial versiyonları, yani deneme sürümlerini bunları güvenli web 
sayfalarına yapın. Otomatik bir güncelleme yapan bir antivirüs programı kullanın. 
Bilinmeyen dosyaları bilgisayarda çalıştırmayın. Çünkü bir dosyayı çalıştırdığınız zaman o 
dosyanın arkasında neyin çalıştığını bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz, kodunu da bilmiyoruz. 
e-posta eklerini otomatik olarak açmayın, e-posta programınızı güvenlik ve tercihler 
mönüsünü inceleyin. Güvenli olmayan web sayfalarına da kişisel bilgilerinizi girmeyin. 
Spam’larda 10 kişiden 7 kişinin bilgileri ele geçiriliyor, 10 kişiden 7 kişiye gönderiliyor. 
E-posta bilgilerini giriyoruz forumlara veya birtakım kişisel bilgilerimizi, orada tam 
doğru bilgi kullanmamıza gerek var mı? Yok. E-postada genelde yapılan hatalardan birisi 
şu: Ad ve soyadınızla tam olan bilgileri giriyoruz, yani bazen birtakım aldatma açısından 
e-posta adresleri de kullanabiliriz. Kurum içerisinde -postalarımız tamam, ad soyada göre 
kullanalım, ama kurum dışında veya e-posta kullandığınız yerlerde farklı adlar kullanılmaya 
ve de kişisel bilgileri tam olarak girmemeye gayret edelim.

Tabii ki, buradan Internet’le güvenlikle bilgileri takip etme zaruretimiz kişisel olarak 
doğuyor. Artık bu şart oldu. Bir de bilgisayarlarımızda paylaşıma açık dosyalar genelde 
bulunduruyoruz. Bunları kesinlikle bulundurmamamız gerekiyor. Burada işin korkunç 
yanı finansal boyutuyla ortaya çıkıyor. Finansal boyutundan sonra zaten bankalar Internet 
bankacılığı veya kredi kartıyla alışveriş yapıldıktan sonra spy programlar öne çıktı. Bunun 
için de sadece güvenlik siteleri ve kişisel bilgilerin verilmesi konusunda dikkatli olmamız 
gerekiyor. Hatta mümkünse kişisel bilgilerinizi bu tür web sayfaları, güvenlik siteleri 
istemez. Yani hiçbir banka veya finansal kuruluş sizin kişisel bilgilerinizi webden girmenizi 
istemez. Internet’ten yapılan alışverişlerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Deneme 
amacıyla küçük tutarlı alışverişlerde başlamak da önlem olarak alınmalı. Esas security’le 
başlayan siteler genelde tercih edilmeli, kredi kardı ve C numaralarını girmeyeceğiz, yani 
kredi kartıyla kesinlikle alışveriş yaparken sanal kart kullanmamız gerekiyor. Sanal kartın 
herhalde ne olduğunu biliyoruz. Sanal kart kredi kartınızdan birtakım tutar eklenerek daha 
sonra sıfırlanarak fiziksel olmayan bir kart, genelde Internet bankacılığı yapan bankaların 
kredi kart bölümünün altında sanal kart oluşturma bölümleri var.

Internet bankacılığının da o tipi ve/veya SMS şifresi kullanın. Web’te tüm bilgileriniz 
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dinleniyor, yani güvenlik açısından çok yüksek, onun için farklı bir kanal kullanmamız lazım. 
Internet’te dinlendiğimiz için SMS’le şifre gönderen bankaların Internet bankacılığını 
kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Bir de bu van time password dediğimiz şeyler Internet 
bankacılığında ele geçirilen şifreler hemen kullanılmıyor. Hacker bir database oluşturuyor, 
gerekirse onu satabiliyor. Onu bir ay sonra veya iki ay sonra bankaların Internet bankacılığı 
bölümünde kullanıyor. Buradaki sorun şu: Statik şifre giriyorsunuz, bizim statik şifrede 
biz değiştirdiğimiz sürece aynı kalıyor, ama Internet bankacılığında o tipi kullanırsak bu 
her defasında değişen şifre üreten cep telefonundan daha küçük cihazlar var, o dinamik 
şifre üretiyor. Dinamik şifre ürettiği için de 30 saniyede veya 40 saniyede veya 60 
saniyede parametrik olarak değişiyor, o şifre geçerli oluyor. Kesinlikle Internet bankacılığı 
yapıyorsanız, maliyeti ne olursa olsun o tipi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Gerçi bunlar da 
“one in the milde” diye bir şey var, o ele geçirilebiliyor.

Firewall dedik, bunlar yazılım tabanlı olabiliyor, donanım tabanlı olabiliyor. Bizim daha 
çok evde kullanacağımız yazılım tabanlı olması gerekiyor. Hem ucuzluk açısından. Bir de 
65 536 adet port var. Hangi portlardan bilgi sızıyor; onları kontrol etmemiz gerekiyor. 
Bilgisayarınızda hangi portların korunmasız ve açık olduğu konusunda “port proving” 
diye arama yaparsanız portlarınızın hangisinin güvenli olup olmadığı konusunda size 
bilgi verecektir. Bizim burada şey yaptığımız konu şu; sadece dışarıdan içeriye değil de, 
aynı zamanda içeriden dışarı giden mesajları da kontrol önemli, yani güvenlik duvarı 
kullanıyorsanız çift taraflı kontrolü olan güvenlik duvarlarının olması gerekiyor. Bunun 
için deneme, yani trail virgin’ları olan ürünleri webden ücretsiz indirebiliriz. Şu anda en 
popüler olanı zonolar veya bitdefendir gibi şeylerimiz var.

Sistemimizdeki uyarılar, üyelik programlarından para kazanmak vaadiyle birtakım şeyler 
yapılıyor: Şu kadar para kazanacaksınız veya şunu yapacaksınız gibi şeylere kesinlikle 
kanmayın, o sitelere girmeyin. Internet’te gezinirken istemediğiniz siteler karşınıza çıkarsa 
bu popup şeklinde veya diğer şekillerde onlara da kesinlikle girmiyoruz. Tarayıcıda arama 
çubuğuna yazılan anahtar kelime girildiğinde başka bir arama motoru geliyorsa muhtemelen 
sisteminizde bir spay, yani casus program vardır. Sık kullanılanlar veya yerin bir bölümünde 
yabancı siteler varsa sizin kaydetmediğiniz muhtemelen spy vardır. Başlangıç sayfanız 
değiştiyse keza öyledir, Internet tarayıcınızda daha önceden görmediğiniz araç çubukları 
eklenmişse yine spy vardır. Internet’e bağlantınız olmasa bile popup reklamlar ekrana 
geliyorsa yine spy vardır. Internet sayfanızda bir sayfaya girerken bazı tuşlar çalışmıyorsa 
yine casus program olma durumu yüksektir. Bazen faal olarak çalışmadığınızda herkeste 
oluyordur, özellikle laptoplarda sabit diskinizin çalışmadığını, sabit diskinizin lambasının 
yandığını görürsünüz. Bu da bir spy’ın göstergesidir. Rastgele yine hatır mesajı geliyorsa 
buradan tarayıcımızla ilgili Internet browsing kullandığımız tarayıcımızla ilgili bilgileri çok 
iyi bilmemiz gerekiyor ve çok iyi takip etmemiz gerektiğini ortaya çıkartıyor.
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Bir casus program silmeniz de çok zor oluyor. Casus yazılımlara karşı paylaşım dosyası 
kesinlikle kullanmıyoruz. Bir de bios’u kullanıyorsak mutlaka bir bios’ta parola kullanmamız 
gerekiyor. Yine spam önleyici yazılım programlar,kişisel bir antivirüs programı, kişisel 
bir güvenlik duvarı, kişisel bir casus savar yazılım programını kişisel bilgisayarımızda 
kullanmamız gerekiyor. Internet’e ilk girişte yüzde 50 ihtimalle kötü yazılımın bulaşması 
ihtimali yüksek. Temizlemek için de genelde işletim sistemimizi yeniden kurmamız 
gerekiyor, ama bunlar da ileride yeterli olmayacaktır. Günde ortalama 200 yeni virüs 
ortaya çıkmaktadır. Truva yazılımlar, oyun sayfalarına girdiğinizde sisteminize otomatik 
yüklenirler. Bunlarda özellikle oyun programları veya bedava birtakım program indirilen 
download edilen sayfalarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Klavyenizde kaydeden 
programlar vardır, bunlar Internet bankacılığında işlem yapıyorsanız klavyenizden 
girdiğiniz tüm şeyleri kaydeden programlardır. E-postayla veya paylaşım dosyasını da 
atarak oradan hacker’lara göndermektedir. 

Ekranınızdaki tüm görüntüleri kaydeden programlar var screenlogger dediğimiz, yine 
film halinde çeken programlar var. Fishing dediğimiz biraz önce anlatmıştım, o tür sayfalara 
dikkat etmemiz lazım. Hiçbir banka veya finansal kurum sizin kişisel bilgilerinizi girmenizi 
istemez, bazen sahte siteye yönlendirme bile olabiliyor. Burada dikkat edeceğimiz şey şu: 
Siz tarayıcınıza gerçek adresi yazsanız bile farklı adrese yönlendirebilir bizi, onun için SSL 
sertifikası o güvenlik kilidi var ya, onlara birtakım bilgilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. 
Antivirüs programı olarak da Internet’te ücretsiz ve deneme trail versiyonları mevcut, 
Bitdefender, antipersonel erişim gibi. 

Bu saldırılar ileride daha çeşitli ve gelişmiş şekilde ortaya çıkacak. Hackerlar çünkü 
sürekli yeni metotlar bulmaya çalışıyorlar. Bir de Internet’te antispy yazılımı download 
ederken dikkatli olun, Internet’te saatte 300 kadar antispyware yazılım mevcut şu anda, 
genellikle arama motorlarında sponsor link altında bakarsanız antispy verilere onların 
listesini de görebilirsiniz.

Truva atlarını Internet’ten satın almanız da mümkün, kişisel olarak birtakım forumlara 
girerek mümkün. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Dosyalarımızın yedekli halde olması 
gerekiyor formatlama diğer şeylere karşı, bunun için Internet’te önemli dosyalarınızı 
ücretsiz veya düşük ücretli servislerde depolayan servisler var. Internet’te arama motorlarına 
bakarsanız bu tür bilgileri bulabilirsiniz. Bilgilerimizi flashdisk ve benzeri gibi şeylere 
kopyalamamız gerekiyor. E-postaları şifrelememiz gerekiyor. Sistemde trojan’lar arayıp 
bulan Internet sayfaları var, onlara bakmamız gerekiyor. Yine IP’mizi kesinlikle gizlememiz 
gerekiyor, IP gizleme programları var. Bunun için anonim IP gibi şeyler var. Çünkü 
hacker’lar sizin IP’nizden bilgilerinize ulaşıyor. E-maillerinizi hangi ülkeden geldiğinizi 
kontrol eden programlar var, dosyalarınızı şifreleyen programlar var. Yine bilgisayarınızı 
güvenlik açısından USP ve diğer şeyleri lop eden, kilitleyen programlar mevcut. Bir de son 
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şey, veri transferi yapan yazılımları listeleyen antispy programları mevcut. Birtakım şeyler 
var 3mnotbookun ekran gizlilik filtresi var, çünkü yan tarafta bilgilerinizi görme ihtimali 
var. Son trend ise biyometrik çözümler, parmak iziyle çalışan flashdiskler veya cihazlar 
önümüzdeki günlerde popüler olacak. Teşekkürler. (Alkışlar)

ÖNDER ÖZDEMİR- Değerli katılımcılar, bu tür toplantılarda en büyük sorun arayı 
iyi ayarlayabilmek, çünkü bir tarafta hukukçular, bir tarafta bilişimciler, bios’lar bir sürü 
kısaltmalar yani o ara ayarlanamazsa o bilgilendirme ayarlanamazsa toplantıdan gerekli 
beklenilen verim alınamıyor. Bilgi Güvenliği Kurumsal Güvenlik konusunda arkadaşlar 
teknik açıklama yaptılar. Aslında bizim dikkat etmemiz gereken birkaç konu var. Bunlardan 
biri “güvenlik nedir?” dediğinizde bir bütünlük anlaşılmalı, yani iletilen veya duran 
bilginin o bozulmaması, kimsenin değiştirmemesi anlamında özellik anlaşılır. Yani size 
özel bilginin size özel kalması, kuruma özel bilginin kuruma özel kalması, yani başkaları 
tarafından okunmaması, bir de hizmete elverişli bulma, sürekli o bilgiye erişilebilir olma. 
Zaten saldırılar güvenlik tehlikeleri de bu kaynaklara yönelik olur. Dost saldırıları denilir, 
yani hizmetten alıkoyma saldırıları denir. Yani sisteme birçok mail gelerek sistemi kilitler, 
hizmetten alıkoyma, yani o nedenle benim kısaca söyleyeceklerim; yeni bir toplum düzenine 
gidiyoruz. Bu toplum düzeninde yaşam biçimimiz, alışkanlıklarımız tamamen değişiyor. O 
nedenle bilişimciler ve hukukçular bundan sonra çok daha çatışma, çok daha omuz omuza 
çalışmak durumundalar. Çünkü bilişimde bazı şeyler somut, bilginin çalınma olasılığı var, 
bu olasılığa karşı birtakım önlemlerin de alınması gerekir. Bunun hukuki yaptırımlarının 
da olması lazım, bu üçgenin iyi değerlendirilmesi lazım.

1999 yılında bu 2000 yılı problemi vardı. Bazı katılımcılar hatırlayabilir, bilgisayarlarda 
bir tarih sorunu, 2000 yılında çalışmayacaktı. DPT’de bir teknik komite toplandı, ben de 
o komite içindeydim. Adalet Bakanlığı ve Yargıtaydan da temsilciler vardı, geniş katılımlı 
bir toplantı. Sorumuz şuydu: Bütün kamu kurumları bir bilgisayar ihalesi yapıyor, bakım 
sözleşmeleri var. Bu sistemleri nasıl daha düzgün sözleşme şartnamelerle ileriye taşırız? 
Çünkü olay öyle bir sorun ki, bir teknik bacağı var. Bundan 5-10 sene önceleri hatırlayın; 
bir bilgisayar alırsınız, bir işletim sistemi çıkar, aldığınız bilgisayarda çalışmaz. Sürekli böyle 
uyumsuzluk problemi vardı. Bunu nasıl çözeriz dedik. Adalet Bakanlığı ve Yargıtaydan 
gelen arkadaşlar “bize somut delil lazım, siz bize dosyayı koyun, biz bunun üzerinde 
fikir yürütürüz” dediler. Yani aslında bizim yapacağımız şeyler bilişim kullanma ağırlıklı 
olan işlerde bizler daha önceden olayları görüp değerlendirip bunun yasal önlemlerini 
de alabiliriz. Örneğin, web sayfalarının kapanması durumunda olduğu gibi trajikomik 
sonuçlar oluyor. Kapatın gitsin, kapatamazsınız, yerini bilmiyorsunuz, size ait değil, sizin 
ülkenizde değil, kapasın gitsinle olmuyor. Bizim güvenlik tarafında sizlerle paylaşmamız 
gereken bir olayın hukuki sonuçlarının uygun değerlendirmesi ve yeni şekillenen toplum 
düzeninin ona uygun tekrar düzenlenmesi. 
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Neler tehlike? Biz sadece güvenlik diyoruz da, güvenliğin bir boyutu daha var, o da 
kullandığımız sistemlere olan güven duygusu, yani bu duyguyu aşamazsak, yani anne ve 
babalar, ebeveynler çocuklarının bilgisayarda girilmemesi gereken sayfalara girmeyeceğine 
kendilerinden emin olabiliyorlarsa müsaade ederler, ama bunu önleyemezlerse o bilgisayara 
sürekli bir sınırlama gelir. DPT’da yapılan bu 2000 yılı çalışmaları sonucunda bilişim hukuku 
konusunda ciddi adımlar atılması kararlaştırılmıştı. O tarafta bir eksiklik var. Örneğin, 134. 
maddeye göre delil toplamak için emniyet tarafından alınmış bir bilgisayar var. Yasaya göre 
bilgilerin hardcopy olarak -yasa maddesi var- şey yapılması, düşünebiliyor musunuz? 2-3 
GB’lık bir bilgi 1 milyon sayfa yapar. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım, yani bazı 
şeyler yapılıyor, bilgisayarı dökeceksiniz. Çünkü hâkim, savcılar bunu okuyacaklar, ama 
bir bilgisayarı aldığınız zaman 1 milyon sayfa şey çıkıyor. Yani bu yeni toplum düzenine 
alışmamız lazım. Yeni yasalar da geliyor, Türk Ticaret Yasasında anonim şirketlere web 
zorunluluğu getirildi. Bir arkadaşımız da bahsetti aslında, KOBİ’lerin bir kısmı bilgisayar 
kullanıyor, bir şeyler yapmış olabilir, diğeri hiç kullanmıyor. Bu zorunlulukla vatandaşlar, 
yani o KOBİ girişimciler bilgisayar alacaklar değil mi web sayfası almak için? Bilgisayar 
alacaklar, ondan sonra kendi şirketleri, KOBİ’sini Internet’e taşıyacak. Güvenliği nasıl 
olacak? Profesyonel kurumlarda bile, ciddi kurumlarda bile ciddi güvenlik açıkları var. Web 
sayfalarına bakıyorsunuz, o kurumun veri tabanını web sayfasından elde edebiliyorsunuz. 
Bu kadar KOBİ’nin bilgisi ne olacak? Bunları yeni Ticaret Yasası bugünlerde sanırım çıkacak, 
bu anonim şirketlere web getirme zorunluluğu ciddi düşünülmesi gerekir, yasal sonuçlarıyla 
beraber düşünülmesi gerekir, yani koydunuz, getirdi. Bunu ne zaman güncelleyecek? Yok, 
açtı 10 sene KOBİ’ye de yazık. Birisi baktığında 10 sene hiç değişmeyen bir web sayfası, 
yani laf olsun diye. 

Yeni bir toplum düzeni oluşuyor, yeni bir yaşam biçimimiz oluyor. Ebeveynlerin biraz 
daha anne-babaların, gençlerin bilgi teknolojilerine biraz daha yoğun yakınlaşması 
gerekiyor. Çünkü nereden ne geleceğini bilmeleri lazım, arkadaşlarımız birçok şey 
söylediler; fishing dediler, şu dediler bu dediler. Bazı mailler de var, güvenlik konusu çok 
değişik bir konu. Mesela, size bir mail gelir, bu maili bir daha istemiyorsanız reddedin veya 
çıkış seçeneği basın. En tehlikelilerden biridir. Çünkü vatandaş gönderdiği zaman bir kişiye 
gönderiyor. Siz yanıt verdiğiniz zaman bunun doğru adres olduğunu biliyor. Anlatabildim 
mi? Normalde gönderiyor, o adres geçerli bir adres mi, değil mi bilinmiyor, ama siz 
yanıtladığınız zaman, çıkmak istediğiniz zaman “tamam yakaladım, bu geçerli bir adres” 
diyor. Güvenlik konusunda birçok şey söylenebilir. Ben hem toparlayayım, size de soru-
yanıt hakkı kalsın. Birçok bilgi değerleri, bir kredi kartının Internet’te adedi 20 dolar, bir 
visa, master neyse kredi kartının Internet’te adedi PIN’iyle geçerli 20 dolar, her şeyin değeri 
var. Bir şirket bilgisinin adeti 500 dolar, kişisel bilgilerin adedi 200 dolar, sürücü belgesi 15 
dolar filan, yani artık insanlar böyle toplu birtakım bunun bir ekonomisi oluşmuş. Bunlara 
uyanık durmamız lazım.
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Yapılacak birçok konu var aslında, önemli konulardan biri hukukçularla konuşurken bilgi 
sistemleri toplum yaşamını, kendi yaşamımızı rahatlatıyor. Örneğin, bir suç olduğunda 
mobessa veya diğer sistemlerle suç mali incelemeleri sayesinde daha kolay, daha kısa sürede 
suçlar yakalanıyor. Burada bir konu var, kişisel bilgilerin mahremiyeti konusunun çok 
ön plana çıkartılması lazım. Çünkü çoğunlukla bu sistemlerde veya kurulan sistemlerde 
günlük yaşamımızı kolaylaştırırken yan etkileri de var. Bu amaç dışı kullanma tehlikesi, 
yani sanal izlerimiz var. Her birimiz hangi markette ne aldığımıza, ne okuduğumuza, hangi 
sinemaya gittiğimize kredi kartıyla yaptığımız her davranışımız alt alta toplandığında sizin 
yaşam profiliniz çıkıyor. Yani bu çeşitli amaçla kullanılabilir. Amacımız kullanılmamasını 
sağlayacak yasal düzenlemelerle kişisel bilgilerin mahremiyetin korunması gibi konulara 
daha duyarlık gösterip bunu daha çağdaş yaşanabilir bir ülkede yaşamanın gereği olarak 
bunları her platformda savunmamız lazım.

Genelde güvenlik konusu hakikaten teknik olarak bakıldığında çok ayrıntılı, neyi 
güvenlik altına alacağınızı gerçekten bilmeniz lazım. Çünkü güvenlik çok pahalı bir sorun 
ve yüzde yüz bir güvenlik de yok. Bazen önemli operasyonlarda fişi çekip dış dünyayla 
bağlantınızı kesmeniz lazım, yüzde 100 güvenlik yok. Çünkü bazı ihalelerde, büyük 
ihalelerde karşı firmanın verdiği teklifi alın, İstanbul Boğazında bir ev, yalı, 2 milyon dolar 
sadece bir ihalede karşı tarafın teklifini getir İstanbul Boğazına bir yalıya kadar bu işin bir 
ekonomisi var. Hani, ciddi işler yapıyorsanız fişten çekerseniz ihale bitinceye kadar dış 
dünyayla ilişiğinizi kesersiniz. Çünkü güvenlik ihlallerinin yüzde 67’si de Cemal arkadaşım 
söyledi, kurum içi personelin bilinçli veya bilinçsiz davranışlarından geliyor.

Bir konu daha atlanıyor bence, genellikle biz kurumlardaki bilgisayarlarımızda güvenlik 
kurallarına uyuyoruz da evdeki bilgisayarımızda buna uymuyoruz. Siz bir kurumda önemli 
bir kişisiniz. Evdeki bilgisayarınızdan sizin tüm yaşam profilinizi çıkartırım, kurumdaki 
şifrenizi bile alabilirim. Bu güvenlik hakikaten çok, çünkü evimizdeki bilgisayarlarda her 
şey açık, kurumsal olarak zorlamalar var, orada her şeyiniz açık ve çok araştırmalar var. Bu 
işin çıkış noktası o, mesela, 10 gün izne giden bir personel bir kurumda döndüklerinde 
yüzde 30’u veya 20’si şifrelerini unutmuşlar. 20 gün izne gidenlerde bu yüzde 40’lara 
çıkmış, bir ay izne gidenlerde dönüşünde masanın başına oturup bilgisayarı açtığında 
“benim şifrem neydi? Eyvah” O nedenle bu alışkanlıklar sonucu çocuğunuzun, eşinizin, 
sevgilinizin isimleri doğum tarihleriyle bir sayı kullanılır ve bunu da çözmek çok kolaydır. 
Ben bunları söyleyeyim, soru olursa da yanıtlamaya çalışılır. (Alkışlar)

SALONDAN- Sizin çok değindiğiniz bir şey vardı, belki uyarmakta fayda var. Hukukla 
uğraşanlar hep dokümantasyonla uğraşıyor, printer’la basılarak dosyalar saklanıyor, 
dokümanlar oradan çok çalınıyor.

ÖNDER ÖZDEMİR- Ben örnek vermedim, çünkü çoğunlukla 7 yıldır bu güvendelik 
farkındalığı yaratma çalışmaları yapıyorum hem Bilişim Derneği çatısı altında hem de 
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bireysel bazı bilgi teknolojileri kongrelerinde, herkes bir yere kilitleniyor. Diyorum ki, bilgi 
nasıl çalınır? Bizim zamanımızda 25 yıl önce öyle printer’ların hafızası yoktu, basardınız, 
çıkardı. Şimdiki printer’larda bir bilgisayardaki kadar hafıza var, yani gün içerisinde 
o printer’dan aldığınız bütün belgeler o printer’ın hafızasında silmediğiniz sürece 
duruyor. Akşam temizliğe gelen birisi düğmeye basarak o printer’dan ne kadar belge, 
bilgi çıkmış hepsini alabilir. Hakikaten güvenlik çok boyutlu bir şey, neye bakacağımızı, 
nereye bakacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Onun için elimizdeki değerli bilgide neyi 
korumamız gerekir, bazen prestij de olabilir bu, sadece bilgi olmaz, kurumsal prestijinizi 
sarsarsınız. Web sayfanıza bilmem ne oldu, bir şey çıktı, bilgi çalınmayabilir, ama kurumsal 
prestijiniz gider. Genellikle şundan çekinmeyin; virüslerden çekinmeyin. Virüslerin 
etkisi bellidir, sisteminizde onu görürsünüz, hissedersiniz. En büyük şey bu spay denilen 
yazılımlar, bilgisayarda durur, bilgisayarı silmez, engellemez, hiçbir şey yapmaz, sadece 
bilgilerinizi karşı tarafa gönderir. En büyük tehlikeler bu tür pasif şeyler, pasif derken size 
hissettirilmeyen, ama işlevi büyük yazılımlar.

MEHMET ALİ UZUN (Askeri Yargıtay)- Ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu çıkmadı, ama şu anda korunmuyor mu? Şu anda korunuyor, 
Türk Ceza Kanununun 130’la 132’yle 142 arasındaki maddeler içerisinde 135’ten sonra 
başlayan maddeler bu kişisel kayıtların tutulması, elde edilmesini cezalandırıyor. Zaten 
taslağın da 50. maddesinde diyor ki, bu kişileri şu şekilde şu fiili işleyenler 135, 136, 137, 
138’e göre cezalandırılır. Dolayısıyla şu anda bir cezalandırma ilkesi var, boşluk yok, ama 
kişisel veri nedir? Bunun tanımı yok. Kişinin bir kulübe üye olması, bu kişisel veri midir, 
değil midir? Kişinin boyu, kilosu kişisel veri midir, değil midir? Bunlar yok. Bu kanunda 
inşallah bu düzen çıkarsa ekim ayında bir düzeltme yapılmış, yürürlük tarihi de 1 Ocak 
2008 olarak düzeltilerek Başbakanlığa gönderilmiş, inşallah 2008 içerisinde çıkacak, 
ihtiyaç olunan bir kanun. Bir de sadece bu kanun değil, ticari sır, banka ve kredi kartlarıyla 
ilgili bir özel kanun var, o da Başbakanlıkta bekliyor. Gene bir kanun daha var; elde edilen 
DNA verilerinin saklanmasıyla ilgili bir kanun var, bu da Başbakanlıkta bekliyor. Çıkarsa 
bu üç kanunla bir arada 2008 yılında çıkması, kişisel verilerin tanımı ve güvenliğiyle ilgili 
önemli yenilik getireceğine inanıyorum. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Biz teşekkür ederiz.

SALONDAN- Bir soru da ben sormak istiyorum. Global bir dünyada yaşıyoruz. 
Herhangi bir ülkede kişisel verilerimizi, kişisel bildirinizde olduğunu düşündüğüm için 
bunu soruyorum; global bir dünyada yaşarken X ülkesinden Y ülkesine doğru yapılan bir 
saldırıda ne gibi prosedürler izleniyor? Amerika’daki bir insanın Türkiye’deki bir şirkete 
saldırması nasıl tespit ediliyor? Bunu sağlayan mekanizma Türkiye’de oluşturulmaya 
başlanmış mı? Bunun cezalandırılmasında nasıl hukuki bir yol izleniyor? Türkiye’de belki 
şu anda örneği yoktur, ama dünyada belki biliyorsunuz bir örneği var mı?
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ÖNDER ÖZDEMİR- Bildiğim kadarıyla bazı bilgi savaşları kapsamında birtakım şeyler 
var. Örneğin, Yugoslavya savaşında Yugoslav radarlarına sahte hedefler yerleştirildi. Öyle 
bir şeyler yapıldı. Folkland savaşında Arjantin’le İngiltere Arjantin öndeyken İngiltere 
kazandı, orada bilgi savaşları konusunda ciddi sıkıntılar var. Yasal boyutunu bilmiyorum, 
ama Türkiye’de bu tür şeyleri sert denilen bir oluşum var ülkelerde bir bilgi, tüm virüs varsa, 
saldırı varsa şu varsa bu varsa bunu önceden analiz edip nasıl sistemlerin ayağa kaldırılacağını, 
ne gibi önlemler alınacağını şey yapan biraz yarı kamusal bir kurum. TÜBİTAK böyle bir 
oluşum başlattı, ama aktif çalışmıyor şu anda, sektöre böyle bir rehberlik yapmıyor. Bu 
tür oluşumlarla bu iş çözülür. Saldırının mahiyeti serverlardan çalışır, yani bir ülkeden 
geldiğini de anlamazsınız. Uluslararası terörizm farklı bir olay, bir ülke göndermez ki size, 
birçok serverlardan zıplayarak geliyor. Bir devletin yaptığını anlamazsınız o anlamda.

CEMAL GEMCİ- Ben bir ilave katkıda bulunmak istiyorum. Tabii, değindiğiniz 
bir konu çok açık bir konu dünyada, yani şu anda sizin makinanızı bilhassa Ruslar şu 
anda çok aktif çalışıyorlar dünyada, Ruslar ve Sosyalist Balkan ülkelerinden çok aktif 
hacke’lar var, fakat uluslararası hukukta bildiğim kadarıyla bunu çok somut edilen bir yer 
yok. Ali Bey belki bu konuda bilgi sahibi olabilir. Size Kolombiya’dan bir saldırı geldiği 
zaman Kolombiya’da dava açmanız gerekiyor bildiğim kadarıyla, Türkiye’de çok fazla bir 
şey yapamıyorsunuz. Hatta benim bir arkadaşımın başına geldi, bir numara çeviriyor, 
Singapur’a öyle bir yere bağlanıyor. Türk Telekom da telefon ücreti olarak yazıyor ve ciddi 
paralar ödüyor. Zamanında birkaç milyon lira para ödendi ve hiçbir şey de yapamadılar ve 
o parayı da ödemek zorunda kaldılar. Uluslararası hukukta bütün dünyada böyle bir sorun 
var, ama ben Amerika sitelerini çok iyi biliyorum. Amerika sitelerinde şöyle; eğer sizin 
kişilik haklarınıza bir saldırı bir sayfada görüyorsunuz o sayfaya yazabiliyorsunuz. Zaten en 
altında hiç okumadığımız yerler vardır, “terms and  conditions” var ve orada dile getiriyor. 
Diyor ki, sizin kişilik haklarınıza veya sizin rahatsız olduğunuz bir bilgi varsa burada lütfen 
bildirin. Ben birkaç kez böyle siteleri kapattırdım ve geçerli oluyor.

SERKAN SEZER- Stajyer avukatım. Önder Bey konuşmasının bir yerinde bahsetmişti, 
beyefendi de az önce biraz açıklık getirdi. Yalnız şunu merak ediyorum: Kişisel bilgi 
güvenliğinin sınırı nedir veya ne olmalıdır? Bildiğim kadarıyla insanlar mesela, Internet 
adreslerine girip forumları olsun, hatta belli siteleri olsun kendi kişisel bilgilerini değil, 
başka adla veriyorlar, ama yaşları, eğitim profilleri, fobileri, zevkleriyle ilgili birçok 
bilgiyi veriyorlar veya sonuçta onların doğru olduğunu kabul etmek zorundayız. Büyük 
şirketler bunları satın alıp bunları dev bir uluslararası ankete dönüştürebiliyorlar ve bunları 
kullanıyorlar. Örnek vermek gerekirse atıyorum, Mc Donalds böyle anket yapıyor ve böyle 
bir durum mümkün müdür? İnsanların, bizlerin veya hukukçuların yapabileceği böyle bir 
şey gelecekte nedir?

ÖNDER ÖZDEMİR- Hukuki boyutunu sizler daha iyi değerlendirirsiniz de benim 
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söylemek istediğim: Mobesse sistemini biliyorsunuz değil mi? Şehirlere, caddelere konuldu, 
bir olay anında hangi caddeye olduysa görüntülere bakarak bir şey yapıyorlar. Bu sistemin 
amacı ne? Failleri kısa sürede yakalamak için bir araç, ama bu oldu, basına da yansıdı. 
Bir polis memuru Mobesse sisteminden bir bayan görüyor, hoşuna gidiyor, takip ediyor 
falan filan anlatabildim mi? Görevli de olsanız amacı dışında kullanmayacaksınız. Oradaki 
bilgiyi başka bir amaçla da kullanmayacaksınız, asayişle ilgili bir konudur o. Mahkemelerin, 
savcılığın sizler daha iyi biliyorsunuz, ben o tür kavramlara uzağı, yetki alınıp bu iki olayda 
delil olarak kullanılmak üzere inceletilir gibi, amacı dışında o sistem ne için kurulduysa 
onun dışında kullanılmaması lazım. Yanlış bilinen bir konu daha var: Marketler, gross 
marketler kesinlikle sizin kredi kartlarınızın kayıtlarını tutamazlar, kesinlikle tutamazlar. 
Bunu kendi amaçları için kullanamazlar. Var aslında Ali Beyin de söylediği gibi bazı şeyler, 
çünkü bir büyük markette bundan birkaç ay önce kart çalımı söz konusu olmuştu. Tutamaz, 
çünkü sizin ödemeniz bankayla sizin aranızda bir şeydir. Kredi kartınız bankanın postuna 
girer çıkar, market bunu tutmak durumunda değildir, tutamaz. Analiz, müşteri portföyü 
gibi nedenlerle sınırı bu. Biz bunları tüketici olarak, vatandaş olarak bilip “kardeşim, sen 
benim kredi kartımı tutamazsın”

SALONDAN- Örneğin, benim ismimi soy ismimi bilmiyorlar bahsettiğiniz şirketler, 
marketler, yaşımı o tür bilgileri, temel kişisel bilgilerimi bilmiyorlar. Ancak birey olarak 
benim bir başkasının nerede ne yemek yemeyi sevdiğini biliyorlar. Böyle bilgiyi almak 
benim kişisel haklarıma tecavüz edilmiş anlamında olabilir mi?

ÖNDER ÖZDEMİR- Doğurabilir, bunu şikâyet edebilirsiniz. “Ben istemiyorum” 
dersiniz. Bu kadar da şey olmayın, mesela, devletin sunduğu web hizmetleriyle bizim 
Türkiye Bilişim Derneğinin haziran ayında Kamu Bilgiişlem Yöneticileri Semineri var. 
Devletin sunduğu bilgilerle, web servisleriyle iki arkadaşımız bu bilgi güvenliği bilişim 
suçlarını işliyordu. Benim bütün geçmişimi öğrenmişler. Hacking yok olayın içerisinde, 
bir yere bakıyor, benim nüfus vatandaşlık numaramı alıyor. Benim Hollanda’daki arabamın 
plaka numarasını bile bulmuşlar. Hacking yok bu olayın içinde, o nedenle sistemler o kadar 
da güvenli değil.

SALONDAN- Çok kısa bir sorum olacak. Sizi dinlerken az önce mesela cep telefonuma 
GEP mağazasından bir mesaj geldi ya da zaman zaman hiç ilişki içinde olmadığım, 
kullanmadığım bankalardan veya mağazalardan da cep telefonuma mesajlar geliyor ya da 
arandığım zamanlar da oldu. Benim X bankasına verdiğim bilgi diğer bankalara mı sızıyor, 
yoksa bunu nasıl elde ediyorlar?

ÖNDER ÖZDEMİR- Elde etme yöntemlerini bilmiyorum da, şikâyet ettiğiniz anda 
bunu engelleyebilirsiniz. “Bana mesaj gönderme” Türk Telekom’a söyleyebilirsiniz, mesaj 
göndermez. 
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SALONDAN- Olay sadece mesaj değildir belki, cep telefonumu bilenler, diğer kişisel 
bilgilerime de rahatlıkla ulaşabilir. Bunun bankalar arasında özellikle mi yapıldığını merak 
ediyorum, Taner Beye sormak istiyorum bunu özellikle.

TANER KAYA- Web’de kişisel bilgilerinizi girerken dikkatli olun demiştim. E-postanızda 
da fake posta kullanabilirsiniz, yani her şeyde gerçekçi olmanız gerekmiyor. Adı üzerinde 
sanal ortamdasınız, sanal ortamda gerçek bilgileri girmenize bence gerek yok. Dolayısıyla 
orada ben girerken telefon numaramı farklı bir şey giriyorum. Çünkü orada girip tuşa 
bastığım zaman server tarafında bir veri tabanının oluşacağını biliyorum. O veri tabanları 
da toplandıktan sonra satılabiliyor. Dolayısıyla bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. 
Web’ten kesinlikle kişisel bilgilerimizi doldurmamamız gerekiyor. Bankada ve finansal 
kuruluşlarda da kredi kartlarında kesinlikle doldurmamamız gerekiyor ve fishing’e de çok 
dikkat etmemiz gerekiyor. 

OTURUM BAŞKANI- Ben de müsaadenizle ekleyeyim; dün akşam Internet’te 
kişisel bilgi güvenliği konusunda tavsiyede bulunan siteler ne yapıyor diye merak ettim. 
O tavsiyelerden üç-dört cümle okuyacağım: Web tarayıcınızda propup blocker’ı aktif 
hale getirin. E-mail mesajlarını HTML yerine plaintex şekilde görüntüleyin. Cookie’leri 
devre dışı bırakın, kaydettiğiniz şifreleri kpirtolayın, spyware’leri indirmeyin, yüklemeyin, 
addaware’leri dikkatli kullanın.

ÖNDER ÖZDEMİR- Ne bunlar?

OTURUM BAŞKANI- Ben 20 yıldır bilişimciyim, hiçbir şey anlamadım. Dolayısıyla 
da bilgi güvenliği konusu böyle küçük ve kısa zamanlı süre içinde anlaşılmaz. O yüzden 
katılımcılar şöyle bir psikolojiye kapılmasın: Eyvah mahvolduk gittik, bilgi güvenliği 
de yokmuş. Sonuçta yasal düzenlemeler bu konuda önemli, çünkü bilgiyi alan bilginin 
güvenliğinden sorumlu olması lazım ya da bilgiyi kullanan, dolayısıyla da kişisel verileri 
koruma yükümlülüğü kendi tarafında kişiye ait olduğundan daha fazla o bilgileri 
verdiğimiz kişilerde olmalı. Yasal düzenlemeler de öncelikle bu tarafa odaklanmalı diye 
düşünüyorum. 

Sayın konuşmacıların şeylerini ben özetledim, ama vakit almamak için tekrarlamak 
istemiyorum. Konuşmacılara bir plaket takdimi olacak. Burada kapatıyoruz, tekrar teşekkür 
ediyoruz katılımlarınız için, sağ olun. (Alkışlar)

(Plaket töreni yapıldı)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

İKİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

BİLİŞİM VE HUKUK

“HABER SİTELERİ”

“ELEKTRONİK İMZA”

Oturum Başkanı: FÜSUN SARP NEBİL (Turk.Internet.com)

Manolya 2 Salonu, 9 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın konuklar ve değerli misafirlerimiz; Ankara Barosu tarafından bu yıl 
5. düzenlenen Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. Kurultay boyunca devam edecek 
olan Çalıştay programlarında “Bilişim ve Hukuk” temalı olan bölüm şu anda bulunduğunuz 
Manolya 2 salonunda devam edecektir. Çalıştayda saat 14.00-15.30 aralarında haber 
siteleri konusu incelenecektir. Bunun için sözü ben Oturum Başkanımız Füsun Sarp Nebil, 
Gökhan Ahi ve Murat Büke Beye bırakıyorum.

OTURUM BAŞKANI FÜSUN SARP NEBİL- Merhaba, sayımız da bir hayli az, ama 
haber sitelerinin hukuki durumu konusunda önce Av. Gökhan Ahi’ye söz verelim. Kendisi 
bir hayli sitenin de avukatı değil mi?

Av. GÖKHAN AHİ- Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Internet ortaya çıkınca tabii 
ki habercilik kavramı değişti, habercilik kavramı başka bir mecraya oturdu. Nasıl finans 
değiştiyse, ekonomi değiştiyse, eğitim veya hukuk kavramları değiştiyse aynı şekilde 
habercilik anlayışı da Internet’in gelmesiyle birlikte değişti. En başta bir kere Internet ne 
olursa olsun haberlerin daha hızlı yayılması, muhabirlerin fotoğraflarını veya haberlerini 
çok daha kolay bir şekilde anında gönderebilmesine olanak tanıması bakımından tamamen 
sistemi daha kolay bir hale getirmiş oldu. Tabii bu kolaylık geldiği gibi bir yandan da normal 
basının, haberciliğin veya normal televizyonun dışında haber siteleri dediğimiz veya yeni 
moda olan blok siteleri dediğimiz, ama yine habercilik yapan birtakım siteler de türemeye 
başladı. Bu da birtakım hukuksal boşlukların da olduğu bir alandı. Hukuksal boşlukların 
olduğu alanlar yavaş yavaş birtakım düzenlemelerle doldurulmaya çalışılıyor, ama yine 
hukuksal boşluklar var diyebiliriz. 

En başta haber sitelerinde genelde ajans aboneliği şeklinde gerçekleşen birtakım işlemler 
oluyor. Normalde haberler bir kendi ürettikleri haberler, bir de ajanslardan alınan haberler 
şeklinde iki tür haberler var. Kendi ürettikleri haberler konusunda herhangi bir sorun yok, 
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fakat ajanslardan alınan haberler konusunda eğer ajanslarla özel sözleşme yapmamışlarsa 
mesela, ajanslar dediğimiz Anadolu Ajansıdır, İhlas Haber Ajansıdır, Doğan Haber Ajansıdır, 
yabancı ajanslar vardır dış kaynaklı haberler için Associated Pres vardır, yine CNN de ajans 
olmamasına rağmen haberlerini bir ajans gibi satmaktadır. Reuters vardır, bütün bunlarla 
ilgili olarak telif hakları sorunu gündeme gelmektedir. Telif hakları sorunu da şu şekilde 
ortaya çıkmaktadır: Internet haber siteleri ilk piyasaya çıktıklarında gazetelerde çıkan 
haberleri, ajanslarda çıkan haberleri izinsiz kopyalayarak aynen kendi ürettikleri bir haber 
veya abonelik alarak sunmuş oldukları bir haber gibi gösterdiler. Daha sonra ajansların bu 
konuda hukuki başvuruları ve aboneliğe zorlamaları sonucunda birçok haber sitesi artık 
daha cüzi ücretlerle ajans abonesi olarak ajanstan aldıkları bilgileri hukuka uygun bir 
şekilde telif haklarına aykırı davranmadan yayınlama yoluna gidebildiler. Hâlâ Internet’te 
hiçbir şekilde kaynak göstermeksizin başka yerlerden topladıkları haberleri yayınlayan 
birçok site mevcuttur. 

Haber sitelerinin diğer bir dikkat etmesi gereken nokta; normalde Basın Kanununa göre 
üretilmiş haberleri aynı gün içerisinde aynen yayınlaması Basın Kanununa göre yasak, 
hem cezai hem hukuki hükümler içeriyor. Fakat haberi günü geçtikten sonra kaynağını 
da belirtmek suretiyle yayınladıkları takdirde herhangi bir problem olmuyor. Haberin 
kaynağının gösterilmemesi aynı zamanda bir cezai sorumluluk da gerektiriyor. Bununla 
ilgili açılmış ceza davaları da gündeme gelebiliyor. Bir de esas temel sorun, haber siteleri 
bir basın mıdır, bir televizyon mudur, yoksa başka bir şey midir? Temel tartışma bu 
noktada toplanmaktadır. Çünkü Basın Kanunu değimiz zaman, Basın Kanununun birinci 
maddesinde tanımlar var. Diyor ki, “tab-ı aletle basılan” -eski kanundaki tabirle- veya bir 
aletle basılan, yani bir sayfadan bahsediyoruz, bir matbaa işleminden geçmiş bir kâğıttan 
bahsediyoruz. Basın Kanunu dediğimiz zaman tanımlar onu gerektiriyor. Basın Kanunu 
değimiz zaman ne değişiyor? Tabii sorumlu müdür oluyor, sorumlu müdürün dışında 
basan matbaa var, gazetenin sahibi var, yazı işleri müdürlüğü var, birtakım kavramlar var. 
Bu kavramlara Basın Kanununda zincirleme sorumluluklar yüklenmiş. Mesela, cezai 
sorumlulukları var, hukuki sorumlulukları var, mali anlamda hukuki sorumlulukları var. Bir 
haber yapıldığında bu haber bir kişiye zarar verdiğinde, bir gazetede yapıldığında ne oluyor? 
Zarar gören kişi Basın Kanunu gereğince birtakım yerlere başvurarak hakkının tekrar tesis 
edilmesini isteyebiliyor. Cevap düzeltme hakkını kullanabiliyor. Gazeteye gönderiyor, diyor 
ki “şu konuda yanlış haber yaptınız, cevap ve düzeltme hakkına lütfen saygı duyarak benim 
metnimi yayınlayın” Yayınlamazsa Sulh Ceza Mahkemesine gidiyorsunuz Basın Kanunu 
gereği, bunu mahkeme karar verdiği takdirde yayınlattırabiliyorsunuz. Bu yayından dolayı 
bir zarar gördüyseniz sözgelimi sizin hakkınızda asılsız bir iftira açıldı, bir iftira haberi vardı. 
Siz bu iftira haberi yüzünden bir ihaleye giremediniz, bir iş kaybettiniz veya tam tersi bir 
ev hanımısınız, fakat maddi açıdan zor duruma düştünüz. Kocanızla ilişkiniz bozuldu bir 
haber yüzünden, bununla ilgili maddi manevi tazminat taleplerini yine Basın Kanunu gereği 
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öncelikle haberin muhabiri, haberin muhabirinden sonra müteselsil olarak sorumlu müdür, 
sorumlu müdürden sonra gazetenin sahibi olmak üzere davalar açabiliyorsunuz. Yine ceza 
davalarında haberi üreten kişiyle ilgili işlemlere başvurabiliyorsunuz. Tabii bunlar Basın 
Kanununda söylüyor. Internet’e bakıyoruz, yaptıkları işin basından aslında hiçbir farkı yok, 
aynen basın gibi muhabir çalıştırıyorlar, haber üretiyorlar, haber yazıyorlar ve yayınlıyorlar. 
Aboneleri de olabiliyor, sürekli izleyenleri de olabiliyor. Çoğu reklam gelirleriyle ayakta 
kalıyor ve haber siteleri hit aldıkça reklam gelirleri de artıyor ki, birçok popüler haber 
siteleri de vardır, haber kanallarından çok çok daha fazla içeriği hem de videolu olarak haber 
sitelerinde görebiliyorsunuz. Bir haber kanallarından çok daha fazla izleyici toplayabiliyor. 
Peki, haber sitesi basın mıdır? Eğer basın dersek sorumlu müdürünün olması gerekiyor, bir 
kadro olması gerekiyor, artı Basın İş Kanununa göre sigortalı muhabir çalıştırmak zorunda 
ve onun özel sigortaları var, artı yazılı iş akdi yapacak, kıdem tazminatları farklı duruma 
geçiyor, ama basın demezseniz bütün bunlardan sıyrılmış oluyor, ama basından farklı da 
bir iş yapmamış oluyor. Bakıyoruz, Internet nasıl bir mecra? Internet değişik bir mecra, 
bir şekilde basından her şekilde farklı, çünkü siz okuduğunuz habere gazetede sadece 
kendi kendinize yorum yapıyorsunuz, mırıldanıyorsunuz veya kafanızdan geçiriyorsunuz, 
ama Internet’teki bir habere yorumunuzu yazıyorsunuz. O yorumunuz o haberi okuyan 
sizden sonra okuyan herkes tarafından da okunuyor ve izleyicinin ne düşündüğü hakkında 
bilgi de edinebiliyor herkes, yorum da yapılabildiği için interaktif bir ortam. Aynı şekilde 
televizyonu da düşünelim; televizyon da birtakım kurallara tabi tutulmuş, RTÜK tarafından 
denetleniyor, RTÜK tarafından kayıtları tutuluyor, ama yine sorumlu müdürler var, maddi 
manevi tazminat davalarında kimlerin sorumlu olacağı gösterilmiş, cevap düzeltme hakkı 
kullanılmış, kullanılabilir hale getirilmiş, ama televizyon da şu anki teknoloji itibariyle 
interaktif değil, yani televizyondaki bir habere yorum yapma olasılığınız yok. Internet bu 
anlamda buradan ayrılıyor. 

Internet’te haber sitesi var. Peki, bunun koruması yok mu? Sorulacak soru bu. Bunun 
da koruması için 5651 sayılı bir Yasa çıkarıldı. 5651 sayılı Yasa aslında çıkış amacı Internet 
süjeleri dediğimiz servis sağlayıcı, içerik sağlayıcı, erişim sağlayıcı gibi Internet aktörlerinin 
hak ve sorumluluklarını belirlemektir. Fakat cevap ve düzeltme maddesi de buraya eklendi. 
Cevap ve düzeltme maddesine göre Internet’te haber sitesi olsun olmasın böyle bir ayrım 
yok, hakkından aleyhinde herhangi bir haber yapılan birisi veya bir yazı yazılan birisi kanun 
gereğince bu yazısını, cevap niteliğindeki yazısını gönderip haberin yayından kalkmasını veya 
yazının yayından kalkmasını ve bir hafta süreyle kendi gönderdiği metnin yayınlanmasını 
sağlayabilir. Bunu eğer site sahibi yerine getirmezse hosting firmasından talep edebiliyor. 
O da yerine getirmezse sulh ceza mahkemesine gidip karar çıkarttırabiliyor. Burada gene 
Internet’in doğasına baktığımız zaman yurtdışından yayın yapan bir site Türkçe şeritli 
diyelim, bu yayın yaptığı zaman nereye başvuracaksınız? Başvurabileceğiniz bir yer yok, 
çünkü adam eğer Bulgaristan’dan yayın yapıyorsa veya İngiltere’den yayın yapıyorsa, bu 
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Türkçe haber sitesi olabilir veya Türkçe forum sitesi olabilir, blok sitesi olabilir. Dolayısıyla 
adam diyecek ki, “İngiltere Kanunlarına göre veya Bulgaristan Kanunlarına göre senin 
cevabını yayınlamak zorunda değilim. Dava açacaksan da aç” der. Sizin tek yapabileceğiniz 
şey ilgili yayını bir sulh hukuk mahkemesinden delil tespiti yöntemine başvurarak öncelikle 
tespit ettirmek, çünkü gazete kaybolmuyor, gazeteyi alıyorsunuz, saklıyorsunuz o bir delil, 
tarih itibariyle belli, ama Internet sitelerinde yayınlanan bir haber veya yorum için veya 
başka tür bir yazı için tespit yaptırmak zorunlu. Eğer tespiti yaptırmadığınız takdirde ertesi 
gün yazı silindiğinde elinizde delil-melil hiçbir şey kalmaz. Tespit yaptırdıktan sonra ilgili 
kişiye maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz. Eğer Türk Ceza Kanununa göre, özel 
kanunlara göre eğer bir suç varsa bununla ilgili suç duyurusunda bulunabilirsiniz. 

Haber sitelerinin hukuki sorunlarından biri de haber alıntılanması dışında telif haklarına 
aykırılık durumunda da yine ilgilileri, hak sahipleri bazı tedbirlere başvurabilirler. Fikir 
Sanat Eserleri Kanunu gereği bu tedbirler nasıl olabilir? Yine tespitten sonra ilgili haberin 
veya ilgili videonun, ilgili görüntünün, ilgili fotoğrafın yayından kaldırılmasını sağlamak 
ve yine maddi manevi tazminat davaları söz konusu olabilir. Bir de yine cezai davalar var. 
Çünkü Fikir Sanat Eserleri Kanununa aykırılık halinde çok ciddi ceza yaptırımları var. 
Madde 70, 71 ve 80. maddeler gereği iki seneden başlayan hapis cezaları ve 50 milyar, 150 
milyar arası para cezalarını gerektiren cezalar var. 

Haber sitelerinin genel olarak hukuki nitelemesini ben bu şekilde yapıyorum şimdilik, 
diğer konuklar konuyu geliştirdikten sonra aklıma gelen şeyleri sunmaya devam edeceğim. 
Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Hukuki yönüne baktık, bir de bir gazeteciden dinleyelim “haber 
sitelerinde ne tür haber hazırlanıyor, ne tür sorunları var?”

MURAT BÜKE- Merhabalar, ben gazeteciyim. 10 yıldır bu işi yapıyorum, ekonomi 
muhabiri olarak başladım. Son 5 yıldır bilişim ve Telekom sektörünü de izliyorum. 
Tabii Internet sitesiyle ilk bilişim sektörüne başlamıştım, Füsun Hanım patronumdu. 
TurkInternet.com’da yazıyordum. Ben biraz gazetecilik, hukuki tarafını açıkçası 
bilmiyorum, çünkü davalara konu olan taraf oluyoruz biz genellikle, ama yine de tabii az 
çok yasa ve yönetmelik düzeyinde takip ettiğimiz için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. 
Gazetecinin öncelikle haber yazarkenki davranışlarından biraz bahsetmek istiyorum ki, 
bu hem yazılı basında hem Internet basınında aynı yöntem, bir haber kaynağınız yada 
bir rapor, belge üzerinden giderseniz ve kamuoyunu ilgilendiren konuları öne çıkaracak 
şekilde haberinizi kurgularsınız. Örneğin, kalabalık olan bir yerde bir trafik kazası olmuşsa 
bu bir haber konusudur. Orada izleyen insanlar ertesi gün gazetelerinde bunu görmek 
isterler. Bir uçak kazasına medyanın çok fazla ilgisi olduğu farklı başka konuları göz 
ardı ettiği düşüncesi de aslında doğru değildir. Çünkü interaktif bir olaydır gazetecilik, 
vatandaş ne bekliyorsa gazeteci de aslında onu verir. Bazen toplumun aynası olmak da hep 
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gazetecileri eleştiri konusu yapmıştır, ama bu maalesef düzen bu şekilde gider. Başkalarının 
ya da uzmanlık konusu gereği insanların çok daha önemli konuların gündemde olması 
gerektiğini söylemesi maalesef gazetelere konu olmayabilir. 

Internet bu noktada bütün bu söylediklerimden ayrılıyor. Internet haberciliğinin en 
önemli özelliği bana göre bütün haberleri tek bir sayfada bulabileceğiniz mecralar olmasından 
çok spesifik konularda ayrılmış Internet haberciliği siteleri, örneğin, turkInternet.com bu 
noktada Türkiye’de tek yayın yapan ya da birkaç yayın yapan siteden birisidir. Örneğin, 
havacılık konusunda, enerji konusunda, başka başka sektörler konusunda da yayın yapan, 
spesifik yayın yapan haber siteleri var. Bunlar da aslında Internet henüz belki de çok kısa bir 
zamana kadar bir mecra kabul edilmediği için reklam gelirleri de çok düşüktü ve Internet 
habercilerinin, gazetecilerin muhabir çalıştırmaları da çok zordu. Bu noktada açıkçası 
kendi öz kaynaklarından, kendilerinden fedakarlık ederek bu işi sürdürüyorlardı. Öyle 
bir noktaya geldi ki, artık Internet de yaygınlaştı. Bu Internet siteleri de para kazanmaya 
başladılar ve kendi yatırımlarını da yapmaya başladılar. Öncesine gelelim; ilk başka çıktığı 
zamanlarda özel haber ya da muhabirin elde ettiği ya da bir rapor, belgeden ulaşılarak 
çıkan haber sayısı çok azdı ve o yüzden Internet habercileri, yani bu yayını yapan insanlar 
bu şekilde yapanlar diğerlerinden hemen ayrılıyorlardı. Örneğin, Anadolu Ajansıyla 
Gökhan Bey daha iyi takip etmiştir o süreci, Anadolu Ajanslarıyla Internet siteleri arasında 
ciddi bir hukuki savaş başlamıştı örneğin, yanılıyor muyum? Üç yüze yakın, bu şundan 
kaynaklanıyordu: Anadolu Ajansı haberleri günlük olarak Türkiye çapında yayılmış bir 
muhabir ağı var ve onlar geçtikleri haberler Internet sitesinde çıkıyordu. Buna para verip 
gazetelerinde yayınlayacak insanlar haksız rekabete düşüyorlardı. Internet aboneliği adı 
altında yeni bir abonelik türü geliştirip Internet habercilerinin hizmetine sundular. Bunun 
için de sanıyorum düşük de olsa bir ücret alıyor Anadolu Ajansı, 100 dolar, bu gerçekten 
düşük bir ücret. Çünkü gazeteler 1000 dolar, fotoğraf alıyorsanız 5000 dolar gibi büyük 
ücretlere kadar çıkabiliyor. Eğer görüntü de alacaksanız çok daha fazla. Bu noktada yine 
de haber aynılaşmış oluyor, yani özel haberin bir esprisi ya da farklılaştırılması gerekiyor. 
Bu da açıkçası biraz dünya görüşü, biraz sektörü ya da dünyayı nasıl algıladığınızla ilgili 
bir şekilde farklılaşacak. Bu noktada da biraz eğitim, biraz hukuki durumları gözeterek 
ilerlemekten kaynaklanıyor, geçiyor diye düşünüyorum. 

Bir sarı basın kartı mevzusu var. Füsun Hanımla onu konuşuyorduk. Internet 
gazetecilerini, muhabirlerini devlet bir gazeteci olarak görmüyor. Örneğin, sarı basın 
kartı sahibi olduğumuz için biz başbakanlığı, meclisi izleyebiliyoruz, ama Internet 
gazetecileri, habercileri maalesef buralara giremiyorlar. Haber de açıkçası burada, bir 
yasa ya da yönetmelik süreçlerini izleyebilmek için bu kurumlara gitmeniz gerekiyor. 
Bu yayınlandıktan sonra çıkan haber açıkçası biz ona Anadolu Ajansı haberi diyoruz, 
Resmi Gazetede çıkmıştır, mecbur yayınlayacaklar, ama onun öncesinde bilgi edindiğiniz 
zaman bu habercilik oluyor. Hele bunu görüşlerle zenginleştirirseniz çok daha keyifli bir 
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haber haline geliyor. Tabii, bu süreçler de çok kısalıyor. Rakipleriniz var, rakip gazeteciler, 
arkadaşlarınız, onlar da bu işin peşinde. Sarı basın kartının bu anlamda açıkçası ben çok 
iddialı bir şey söyleyeceğim; İsmet Berkan vardı Radikal Gazetesinin yayın yönetmeni, sarı 
basın kartı almayı reddetmiştir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir gazeteciyse çalıştığı 
kurumun kimlik kartıyla bu süreçleri, bütün şeyleri izleyebilmeli. Sarı basın kartının bu 
anlamda yeniden değerlendirilmesi gerekir. Tabii, bu karar vericilerin sorunu.

5651 sayılı Kanundan bahsetti Gökhan Bey, bu çok anlamlı bir kanun, çok eleştiri aldı, 
ama ben Internet’ten servis ve içerik sağlayan kişilerin Internet sitelerinde künyelerinin 
mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Muhabirin, yazı işleri müdürünün, haber 
sorumlusunun tek tek isimlendirilerek orada yer alması gerekir. Çünkü Internet her ne kadar 
özgürlük alanı ise de otokontrolü olmayan bir yayının kişilik haklarına zarar verebileceğini 
göz ardı etmemek lazım. Bunu açıkçası gazeteciler de zaman zaman yapabiliyorlar. Onun 
için bir kontrol mekanizması ya da davaya konu olacak bir süreç varsa eğer sorumluların da 
bu Internet sitesinden ortaya çıkması gerekir diye sözü bitiriyorum. Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI- Haber siteleriyle ilgili ben size şunu anlatmak istiyorum: 
Öncelikle medya değişiyor. Şu anda Hürriyet, Milliyet, vesaire gibi bütün bu gazeteler bazı 
sitelerin, örneğin, ekşi sözlüğün arkasında kalmış vaziyette impretion olarak, gerçi anons 
ettikleri impreşınlar böyle değil, çok farklı rakamlar söylüyorlar, ama o da doğru değil. 
Bütün dünyada medya değişiyor. Geçen sene Ağustos ayında New York Times reklam 
gelirleri sıfırlandı. Sıfır olunca bu Amerika’da bayağı bir tartışmaya yol açtı. New York 
Times de Eylül ayında bir açıklama yaptı ve dedi ki “evet, bizim gazetenin reklam gelirleri 
sıfırlandı, ama bizim artık Internet sitemiz çok iyi reklam alıyor ve 13 milyon kişi ziyaret 
ediyor.” Bu anlamda Murat’ın da işaret ettiği gibi Internet medyayı da değiştirdi, birçok 
şeyi değiştiriyor. İş yapma usullerimizi değiştiriyor, reklamcılığı değiştiriyor. Hukukta 
da gördüğünüz gibi çok farklı suçlara yönelik gelişmeler var, ama konumuz haber siteleri 
olduğu için oradan bakarak size söyleyeyim: Medya tamamen değişiyor. Eskiden 300 bin 
tirajı olan, bununla da biliyorsunuz gazeteler “bizi 5 kişi okuyor” dedikleri için 1.5 milyona 
belki ulaşan gazeteler yerine şimdi 10’lu milyonlu sayılara ulaşan medyalar var. Dikkati 
çeken şey şu Murat’ın söylediği spesifik konular, gazeteler biliyorsunuz her konuyu yazıyor 
sporundan şeyine kadar, ama bakın siz de hepsi aynı şeyleri yazarlar. Çünkü hepsi Anadolu 
Ajansı, Reuters diye, hatta ben Google’ın bir reader’ı var, oradan bakın, oradan bir istatistik 
yaptım. Mesela, Hürriyet Gazetesi günde kendine özel bir veya iki haber yapıyor köşe 
yazılarından hariç olarak, geri kalan haberleri ya Cihan Haber Ajansıdır ya Anadolu Haber 
Ajansıdır ya başka ajanstır. Spesifik konular üreten siteler ise ki, en belirgini biliyorsunuz 
haberturk’tü, sansasyonel bir şekilde çıktı. Çünkü Anadolu Ajansının ya da diğer ajansların 
belki belli görüşleri de düşünerek -veya daha resmi, eski çünkü haber tarzı daha resmiydi 
hatırlarsanız- şekillendirdiği yazıları çok daha serbest ortamda çok daha rahat bir dille 
yazmaya başladılar. Bu yüzden de dikkat edin; gazeteciler devamlı olarak Internet 
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gazetecilerini suçluyorlar. Suçladıkları şeyler şunlar oluyor: “Çok rahat yazıyorlar” diyorlar. 
Sanki normal gazeteciler yazmıyorlar, biliyorsunuz onların da neler yazdığını veya diyorlar 
ki “diller çok free, çok fazla serbest dille yazılıyor, imla kurallarına dikkat edilmiyor”, 
ama sonuç olarak kim ne derse desin dünyamız değişiyor. Internet haberciliği de normal 
medyayı değiştiriyor. 

Bir ara reklam  konusundan bahsedildi, o konuda da bir şey söylemek istiyorum: Internet 
haberciliğinin tabii para kazandığı ana konu reklam, reklamdan para kazanacak ki, muhabir 
alacak, altyapısını güçlendirecek. Uzuncu bir süre reklam kanalları klasik, geleneksel medya 
tarafından tutuldu, açıkça tutuldu. Yani biz reklam ajansına gidip görüştüğümüz zaman 
bunların yorumunu aldık. Aralarında yıllar içinde gelişen birtakım organik bağlar var, 
risturn’ler var, geriye para ödemeler yani, “bana 5 liralık reklam getirirsen ben sana 1 liralık 
veririm” Bir gazeteci grubu var, bir medya grubu, oraya diyelim ki, 300 milyon dolarlık bir 
yılda reklam veriyor, geriye de 20 milyon dolar risturn alıyor. Bunun yerine burada “n” adet 
web sitesi var, onlara 2 000 dolar, 3 000 dolar, 1 000 dolar reklam verecekler. Bunun geriye 
getirisi yok. Dolayısıyla çok uzun bir süre reklam sektörü de tutuldu. Sadece Türkiye’den 
bahsetmiyorum, dünyadan da bahsediyorum. Google bunun sıkıntısını çekti. Google buna 
bir çözüm getirdi; edsens veya edwork dediğimiz, edwork dediğimiz bu reklam modeli 
görüyorsunuz değil mi, bütün sitelerde var, arama bazlı küçücük Google reklamları, bu bir 
ihtiyaçtan doğdu. Hangi ihtiyaç? Geleneksel medyayla reklam ajansları arasındaki organik 
bağı kırmak, Internet’e reklam alabilmek, burada doğdu. Bunun sonucu olarak Internet 
siteleri para kazanmaya başladılar. Şu anda reklam kanalları açıldı. Bunun sonucu olarak 
reklam  veren de Internet reklamının anlamını anlamaya başladı. Eskiden reklam  ajansları 
firmalara mesela Türkiye’de şöyle diyorlardı: “Internet mi? Çoluk-çocuk kullanıyor, sizin 
hedef kitleniz orada değil” Biz bunu reklam  ajanslarına soruyorduk gittiğimiz zaman: “Nasıl 
yani, siz kullanmıyor musunuz, çevrenizdekiler kullanmıyor mu? İş dünyası kullanıyor, 
nasıl söylersiniz böyle bir laf?”, ama uzun süre bu şekilde tuttular. Aranızda Google’a hiç 
reklam  veren var mı, ne kadar kolay olduğunu bilen? 50 liraya reklam  verebilirsiniz bir 
haftalık, 100 liraya verebilirsiniz. Halbuki bir reklam  ajansına bir firmanın reklam  vermesi 
minimum 10 bin dolardan başlar. Filmiydi, tasarımıydı, dolayısıyla Google böyle bir reklam  
kolaylığı getirdiği zaman insanlar da uyandı. Internet’in daha verimli olduğunu gördü.

Reklamcılık da değişiyor, dolayısıyla Internet’teki haber siteleri artık güç kazanıyor ve ben 
bunun böyle olmadığı duyuruluyor, ama size şunu söyleyeyim: Taksim’e çıkın, bir binanın 
önünde Milliyetin bir panosu var. Diyor ki “bugün 40 milyon 200 bilmem kaç okunduk” 
Külliyen yalan, ben haziran ayında bir İrlanda’ya 12 ülkenin 12 gazetecisiyle bir ziyaret 
yaptım. O ziyarette herkese sordum. İtalya’nın ikinci büyük gazetesi bir ayda okunma sayısı 
35 milyon, İspanyol gazetesi biraz daha fazla okunuyordu 45 milyon, ama Türkiye’de millet 
1 milyar okunduğunu iddia ediyor. Herhalde Türkçe bilen daha fazla dünyada. Hürriyet 
haziran 2006’da bilbordlara çıktı: “Bizi ayda 25 milyon kişi ziyaret ediyor” diye bir şey 
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yazdı. Hatırlayan var mı? New York Times de Eylülde geçen sene söylediğim olaylarda 
dedi ki “bir ayda bizi 13 milyon kişi ziyaret etti” Gazeteler güçlerini kaybediyor, Internet 
burayı da değiştirdi, ama gazetecilik de Murat’ın dediği gibi değişti. Artık daha spesifik 
konulara yönelik siteler var. Eğer örneğin, bizim siteden örnek verelim: Siz Telekomla 
ilgili bir haberi takip ediyorsanız Hürriyette okursunuz, verir, ama hangilerini verir? En 
büyüklerini verir, örneğin, Türk Telekomun haberlerini verir, ama onun da detayını tam 
vermez. TurkInternet.com’a giderseniz size cıcığını ıcığını her şeyini, geçmişini, geleceğini 
her şeyini anlatır. Çünkü uzmanlık, o alanda böyle siteler var artık. Sağlık uzmanlığı genel 
gazeteden alabilirsiniz: “İzmir’de bir ishal salgını başladı, AIDS’dan bilmem kaç kişi öldü”, 
fakat bir sağlık sitesi size onun daha büyük detayını veriyor. Bu özellikle geleceği anlamak 
açısından çok yararlı bir şeydir.

Telif haklarına gelince, hepsi birbirine bağlı. Reklam  alamayınca siteler, para 
kazanamayınca muhabir alamadıkları gibi tabii ki, haber kısıntısına da, bir yandan da 
yayın yapmak istiyorlar, ama bir yandan da haber sıkıntısı yapıyorlar. Henüz o konuda 
hukuki uygulamalar yerleşmediği için -ki, hâlâ tam olduğu söylenemez, 5651 biliyorsunuz 
katalog suçlara bir şey getirdi- birbirlerinden kopyalamaya başladılar. Öyle ki, Murat 
bir ara söylüyordu: Bir yazı yazıyor, Google’a gidip kendi ismini yazıyor. Bir bakıyor hiç 
tanımadığı “n” adet sitede aynı yazı, hem de birebir kaynak belirtmeksizin, içinde hiçbir şey 
yok. Dolayısıyla telif haklarının şeyi de bu, fakat o da tabii değişmek zorunda.

Aslında sabahki panelde söylemiştim, birilerine ikinci şey olur mu bilmiyorum, ama 
dünya bir tarih yaşıyor şu anda. Otomotiv sektörünün 1800’lerde yaşadığı olayları biz 
Internet için yaşıyoruz. 1800’den aşağı-yukarı 30-40 yıl otomotiv sektörünün kuralları, 
teknolojisi, trafik kuralları, bütün onlar belirlendi. Örneğin, iki araba çarpıştığı için soldan 
gitme, sağdan gitme kuralı konuldu. Burada da kurallar henüz bu konferansın, kurultayın 
onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum, güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. 
Bunların belirlenmesi zaman alacak, daha hepsi belirlenmedi. Zaten bilmiyoruz da, 
yaşayarak öğreniyoruz birçok şeyi. Telif haklarında da teknolojik birtakım şeyler geliyor, 
kopyalanamayacak birtakım özellikler geliyor ya da kopyaladığınız zaman altta bir işaret 
çıkıyor, engelleyemiyorsunuz. Böyle bir gelişme var orada, aynen hani televizyonlara da 
koyuyorlar ya önemli maçların köşesinde öyle bir şeyler geliyor. Dolayısıyla o sistem de 
değişecek, ama genel olarak Türkiye’de haber sitelerini 2001 yılında işten atılan gazeteciler 
kurdular. Onlar geliştirmeye uğraştılar. Fakat bir kısmı tutmadı. Zaten kötü alışkanlıklar 
var basında. Ben gazeteci değilim, kendi alanımda, yani Telekom alanında gazetelerin 
haberlerini yetersiz bulduğum için hem içerik açısından hem sayı veya verilmesi gereken 
haberlerin verilmediğini gördüğüm için ben bu konuya el attım. Benim gibi el atanlar 
var. Çünkü artık bir matbaa kurmanız, gazete kağıdı almanız, bir sürü masraf yapmanız 
gerekmiyor. Internet sitesi açmak çok daha kolay, dolayısıyla yeni bir dünyaya doğru 
gidiyoruz. Ancak bundan sonra göreceğiz içerik gelişmelerini, daha bir şey görmedik. Daha 
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görülenler hâlâ medyanın kopyası gibi. Hürriyetin de örneğin web sitesine bakarsanız Fatih 
Çekirge’yi geçirdiler. O biraz değişiklik yapmaya başladı, ama daha öncesinde gazetenin 
aynısı, orada ne varsa orada aynısı var. Hâlbuki tam şey bu değildir. Mesela, gazetenin 
Internet’te en büyük yararı şudur: siz bir gazeteyi okuduğunuz zaman o gazetedeki haberin 
eskisini doğal olarak göremezsiniz, ama Internet sitesine link verilmesi gerekir. Örneğin, 
diyor ki “Ankara’da Baro tarafından Hukuk Kurultayı yapıldı” Ankara Barosuna link 
verilmesi lazım, kimdir bu Ankara Barosu? Bilen tabii herkes var, ama bilmeyen de olabilir. 
Altında diyor ki “yeni çıkan 5651’e göre bilmem ne tartışıldı” 5651’e link vermek lazım, 
anlatabiliyor muyum? Bunu hâlâ bilmiyorlar, hâlâ yapamıyorlar. Bir sürü şeyi biz tanıttık. 
Örneğin, en altta en son on yazı bizim tarafımızdan getirilmiş bir şeydir. Bunun anlamı; 
bu Internet’in yararı, bir gazeteye bunu koyamazsınız, koymanız anlamlı da değil, ama bu 
Internet. O insanlar ondan önceki haberleri de görmelidirler. Dolayısıyla daha yeniyiz, 
hep beraber hukuki açısından da, teknolojik açıdan da, içerik açısından da çok gelişmeler 
göreceğiz. Benim de anlatabileceklerim bu kadar.
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

İKİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

“BİLGİİŞLEM MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI”

Oturum Başkanı: KEMAL KARAKOÇAK (TBMM)

Manolya 2 Salonu, 10 Ocak 2008

  

OTURUM BAŞKANI KEMAL KARAKOÇAK- Değerli katılımcılar. konumuzun 
çerçevesine baktığımız zaman başlık “Bilgiişlem Merkezi Yönetici Sorumlulukları” diyor, 
ama biz tabii şöyle bir senaryoyla başlayacağız: Tabii, iş nereden başladı? Avrupa’da 
e-dönüşüm macerası nasıl oldu? Onun Türkiye’ye yansımaları ne durumda? Bilgiişlem 
merkezleri bu arada nasıl bir sorumluluk yükleniyor? O çerçeveye gireceğiz, daha sonra 
da özellikle mayıs 2007’de meclisten çıkan 5651 sayılı Yasanın getirdikleri ve bununla 
ilgili bilgiişlem merkezinde neler yapılacağının ağırlıklı olarak çerçevesini çizeceğiz. Tabii, 
bu arada da bilişim suçları, bilgiişlem merkezlerine nasıl yansıyacak ya da ne tür yasalar 
var? Onunla ilgili arkadaşlarım kısa da olsa bilgi verecekler, ama bilişim suçu dediğimiz 
zaman da literatüre baktığımızda birkaç sınıflama yapılıyor. Ben onu kısaca hani bir ısınma 
turu olsun diye söyleyeyim; biliyorsunuz Internet ve hukuk alanında bir kitap derlendi 
Yeşim Atamer tarafından, oradaki iki makalede bilişim suçlarının tasnifleri var. Biz neleri 
kapsıyor diye bakarsak merkez yöneticileri olarak da neler yapmamız gerektiğinin farkına 
varacağız diye düşünüyorum. O yüzden çok kısa, belki diğer arkadaşların konuşmalarıyla, 
sunumlarıyla çakışabilir, ama dediğim gibi bir ısınma turu olsun. O söylemiş olduğum 
kitaptaki makaleden kaynak göstererek şöyle diyebiliriz: Bilişim alanına zarar verilmesi, 
bilişim alanına haksız erişim gibi ana iki sınıflama var; veriler vasıtasıyla tahrip, fiziki tahrip. 
Bunlar tabii tahrip olunan şeyler, bizim bilişim alanı dediğimiz donanım ve yazılım ve çevre 
bilimlerini burada kastediyoruz.

Bilişim alanına haksız erişim diye baktığımızda da mevcut açıklardan yararlanma, yetkisiz 
kullanım gibi, ikinci ayrım söz konusu olduğunda da orada da veri suçları; ağ suçları, erişim 
suçları başlığında geçiyor, ama biz özellikle geçtiğimiz yıl yine Adalet Bakanlığındaki 
arkadaşlarımızın da oluşturduğu değerli bir rapor var ki, o da bizim Kamu Bilgiişlem 
Merkezi Yönetici Birliğinin web sayfasında yer alıyor. 9 yıllık çalışmamız, orada bilişim 
suçlarına ilişkin bir rapor bu. O rapordaki tasnife baktığımızda daha ziyade meri kanunlar 
çerçevesinde yapılan bir tasnif kabaca söylersek ki, burada 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
maddelerinden başlıklar alarak konulmuş bir sınıflama. Bilişim sistemlerine yetkisiz erişim 
madde 243, bilişim sistemleri sabotajı maddi 244, bilişim siteleri vasıtasıyla dolandırıcılık 
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158, 244 ve 245. maddeler, bilişim sistemleri vasıtasıyla sahtecilik, istenmeyen iletiler, kredi 
kartıyla işlenen suçlar, pornografik suçlar ve botnet’ler. Bu kavramlar ve yasalarda neler var 
diye bakarsak merkezler olarak da neler yapmamız gerektiği açıkça ortaya çıkıyor aslında. 
Bir de üzerinde özellikle durmamız gereken husus bilgiişlem merkezi yöneticileri olarak 
Fikir ve Sanat Eserleri Yasasını özellikle 22. ve 23. madde çoğaltma ve yayma kısmına çok 
dikkat etmemiz gerekiyor diye ben şöyle bir genel çerçeve çizdim. 

Konumuza yaklaşımımız olarak tekrar genel bir e-dönüşüm macerasıyla yola başlayacağız, 
sonra 57, 51 detayıyla sonuçlandıracağız. Konuşmacılara vaktimiz kısıtlı, 15’er ya da 
20 dakika arasında bir süre vereceğiz, ondan sonra varsa sizlerin soru ya da katkılarınız 
onları alacağız. Ben tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum ve ilk sözü Dr. Nihat Yurt 
arkadaşımıza bırakıyorum, buyurun Nihat Bey. 

NİHAT YURT- Teşekkürler Sayın Başkan, hoş geldiniz efendim. Ben e-dönüşüm 
yolculuğundan bahsedeceğim. Türkiye’de ne gibi gelişmeler oldu? Çok kısa bilgi güvenliği 
boyutunda temas edeceğim sadece, diğer bir boyut da kurumsal yapılanmayla ilgili boyut, 
en sonra ona değineceğim. E-dönüşüm yolculuğu dediğimiz zaman dünyada nasıl gelişiyor, 
kaç aşaması var? Aslında bu slayt özetliyor. Burada erişim bütünleşme ve talep altında 
toplayacak olursak birinci dalgada çevrimiçi devletten söz ettik 2000’li yıllarda, biraz 
daha eskiye de gidilebilir, 98’li yıllara da gidilebilir. Burada ilk aşama webde bilgi sunumu, 
araştırmaların yapılması Internet üzerinden, elektronik postayla ilgili haberleşmelerin 
gündeme geldiği dönem, ikinci dalgada etkileşimli devlet modeli. Burada akıllı altyapı 
ve portalların oluşturulması ve bunun üzerinde sunulan çevrim içi hizmetler. Aslında bu 
e-dönüşüm Türkiye projesi çerçevesinde elektronik kapı hizmetlerinin oluşturulmasıyla 
başlayan bir süreç, burada da bir dizi çalışmalar yürütülüp kamu kurumlarının yapmış 
olduğu hizmetler elektronik ortama aktarılmaya çalışılıyor. 

Üçüncü dalgada bütünleşik devletten söz ediyoruz. Burada artık tüm kurumların 
entegrasyonu başlıyor. Özel sektör entegrasyonu, banka finans sektörü ve bunların 
dönüşümü, portal burada biraz daha gelişiyor. Vatandaşa dönük katma değer hizmetlerin 
yer almaya başladığı süreç, artı çoklu kanal erişimlerini de dikkate alındığı bir süreç. Çünkü 
burada sadece Internet üzerinden değil, aynı zamanda diğer kanallar telefon, faks gibi 
diğer kanalların da devreye girdiği veya vatandaşın bizzat gidip başvurduğu kanallarını da 
destekleyen sistemler. 

Dördüncü dalgada gelişmiş devlet hizmetlerinden söz ediyoruz. Tüm paydaşlara hizmet 
sunuluyor, esnek bir altyapı var. İhtiyaçlara göre modellenebiliyor. Tüm servisler arası bir 
etkileşim söz konusu.

Beşinci dalgada ise artık tüm kurumlar arası bir entegrasyon sürecinden söz ediyoruz. 
Burada beklenmedik durumlara hazır olma süreci, yani her türlü anlık gelişmeye tepki 
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verebilen bir devlet hizmetleri, elektronik devlet hizmetleri. Belli özelleştirilmiş gruplara 
özel hizmetlerin sunulduğu aşama, bütün vatandaşları kapsıyoruz ve bütün bu koşullara 
uyum sağlama süreci. 

En son nihai aşamada talebin getirdiği süreçler söz konusu. Bir örnek bilgi güvenliği 
bağlamında, 27 Şubat-4 Mart arası Ekonomistten aldığım bir anket, burada “genetik 
verilerinize erişmek için kimlere ne kadar güvenirsiniz?” diye sormuşlar. Çünkü bunlar 
da artık elektronik ortamda saklanan veriler, en mahrem olması gerekli veriler. İnsan 
genom projesinden sonra 94’te başlatılan ve uzun yıllar süren burada daha çok genetik 
bilgiler konusunda vatandaşlar doktora güveniyor, ikinci olarak eşine güveniyor, karısına 
veya kocasına güveniyor, üçüncü aşamada genetik çalışan araştırmacılara güvendiğini 
belirtmişler, dördüncüde kanunun zorlamasıyla elde edilmesi yoluyla gene güveniyor, 
kanuna da güveniyor. En az güvendiği kesime bakacak olursak sağlık, sigortacılara en az 
güveniyor veya işverenine de en az düzeyde güvendiği ortaya çıkıyor. Burada da birtakım 
bilgi erişimiyle ilgili ki, bir sürü konu paralel oturumlar var, bununla ilgili spesifik işlenen 
oturumlar da oluyor. Burada da temas etmek istedim.

Tüm bu yolculukta biz nereden nereye geldik? 2000’de mart ayında Lizbon’da 
gerçekleştirilen Avrupa Birliği zirvesinde Avrupa Birliği bu gidişatla, mevcut gidişatını 
sürdürürse Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın oldukça gerisinde kalacağını fark 
ediyor ve onları yakalamak adına bir girişim başlatıyor. Buna e-avrupa girişimi diyor ve 
bu herkes için bilgi toplumu söylemiyle ortaya çıkan bir gelişme. Daha sonraki aşamada o 
zaman 15 üye ülke var. Aday ülkelerde bir yıl sonra e-avrupa+ deniyor buna gördüğünüz 
aday ülkeler için olan, Göteborg’da bir zirve düzenleniyor. Türkiye de bu zirveye taraf 
oluyor ve bu girişimi Türkiye de aynen benimsiyor.

Türkiye’de de hemen akabinde kamu.net çalışmaları yeniden yapılanıyor. Şubat 
2002 tarihinde e-türkiye girişimi Başbakanlık tarafından başlatılıyor. 13 çalışma grubu 
oluşturuluyor. Bunların içerisinde Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu da faaliyet gösterdi. 
Akabinde Şubat 2003’e geldiğimizde 2003’e 48 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyonunda e-dönüşüm Türkiye projesi başlatılıyor. Tüm 
yürüyen çalışmalar e-avrupa+ olsun, kamu.net olsun, e-türkiye çapında yürütülen 
çalışmalar tek bir çatı altında toplanıyor. Kısa dönem eylem planı yayınlanıyor 2003 ve 
2004 yıllarını kapsayan, 2004 sonuna geldiğimizde 2005 eylem planı yayınlanıyor. Bunlarda 
e-dönüşümle ilgili eylemler var sektörel bazdı, e-dönüşüm Türkiye içerisinde de çalışma 
grupları oluşturuluyor, 8 adet çalışma grubu, daha sonra da en son geldiğimiz aşamaya da 
bilgi toplumu stratejisi devreye giriyor. 

Bilgi toplumu stratejisi aslında kısa dönem eylem planının bir numaralı eylemi, bu 
Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyonunda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yaklaşık 
bir yıl süren bir çalışma sonucunda 2006, 38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 



458

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

28.07.2006’da ve 26/242 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Bu strateji 
ciddi bir çalışma sonucu oluşturulan bir strateji, içinde ekinde yer alan eylem planında da 
111 eylem yer alıyor. Akabinde Avrupa Birliğindeki süreçten söz etmiştik. Avrupa Birliği 
e-avrupa’yı yayınladıktan sonra 2002’de bir değerlendirme yapıyor. E-avrupa 2002 yılında 
ne ölçüde gerçekleştirildi? Bir ölçümleme kriter raporu yayınlanıyor. Akabinde iki eylem 
planı birleştiriliyor, e-avrupa ve e-avrupa+, e-avrupa2005 adını alıyor. 2005 yılı sonunda 
da 2006 yılı başında da artık i2010 girişimini başlatıyor. Bu da aslında Türkiye’deki bilgi 
toplumu stratejisinin doğmasına esas teşkil ediyor. 

Üç politik öncelik alanı var: Birincisi, Avrupa Birliği içerisinde bilgi toplumu ve medya 
hizmetleri için açık ve rekabetçi tek pazarın oluşturulması, ikincisi bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde araştırma için yatırımın yüzde 80 oranında artırılması ve üçüncüsü de, 
tüm tarafların dahil olduğu Avrupa bilgi toplumunun teşvik edilmesi. Bunların detaylarına 
girmeyeceğim, her bir sektöre özgü Avrupa Birliğinin de eylem planı var. Bunun içinde 
e-devlet, e-iş, e-sağlık şeklinde kümelenmiş eylemler mevcut.

Tabii, bu yayımlanan bilgi toplumu stratejisinin vizyonu bu bir yıllık çalışmadan 
bahsetmiştim, DPT Koordinasyonunda geliştirilen, bilim ve teknoloji üretiminde odak 
noktası haline gelmiş bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan bilgiye dayalı karar 
alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek 
bir ülke olmak. Bu Türkiye bilgi toplumunun vizyonu.

Bu bilgi toplumu ve stratejisi ve eylem planında 110 000 eylem olduğundan bahsetmiştim. 
Burada hukuksal yönüyle de ilişkili olması bakımından bir eylemi vurgulamakta fayda var. 
Bu da 68 numaralı eylem, 68 numaralı eylem kurumsal yapılanmayı öngören bir eylem, 
kurumsal yapının güçlendirilmesi burada stratejideki eylem planındaki aynı ifadelerle 
e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun genişletilmesi, bilgi toplumu genel müdürlüğü 
kurulması, dönüşüm liderleri kurulu oluşturulması, Başbakanlık İdare Geliştirme 
Başkanlığının görevlerine yeni fonksiyonlar eklenmesi, İçişleri Bakanlığında mahalli 
idareler genel müdürlüğü, danışma kurulunun oluşturulması bilgi toplumu stratejisi ve 
en önemlisi ki, panelin adından da anlaşılacağı üzere bilgiişlem birimlerinin ne yapması 
gerektiği konusunda -aslında panelin konusu bu- kurum içi yapılanma. Buna yönelik 
aslında çeşitli çatılar altında Türkiye Bilişim Derneği altında, Kamu BİP çalışmaları altında 
çeşitli gruplar oluşturuldu, “kurumsal yapılanma nasıl olmalı?”ya dair modeller geliştirildi. 
Klasik bilgiişlem fonksiyonu dışında multidisiplinel yaklaşım gerektiren örgüt yapıları 
önerildi. Dolayısıyla bir kurumda bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmanın 
yolu ve büyük projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak multidisiplinel ekipleri 
çalıştırabildiğiniz ki, sağlıktan söz ediyorsanız bunun sağlıklı ilgili mühendislik boyutu 
var tıp boyutu var, hukuk boyutu var. Bir kayıtları muhafaza edeceksiniz, bunlara erişimin 
mahremiyetini sağlayacak yasal düzenlemelerin etkili uygulanması hususu var. Bu bakımdan 
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bu bağlamda bu boyutu da önemli, göz ardı edilmemesi gerekiyor. 

Bilgi güvenliğinin sağlanması boyutunda kişisel verilerin korunmasıyla ilgili 95/46 
veri koruma Avrupa Birliğinin 95 yılında yayınlamış olduğu 2-3 revizyondan geçen Veri 
Güvenliği Yasası Başbakanlığa sevk edilmiş durumda, henüz yasalaşmadı. Milli Güvenlik 
Yasa tasarısı keza aynı durumda, ama bu bizim kurum içi yapılanma süreçlerindeki yasal 
düzenlemeleri yapmamıza engel bir durum değil, ivedilikle tüm kurumların elbirliği 
içerisinde kurum içi yapılanma süreçlerinde harekete geçirilmesinin önemini vurgulamayı 
istiyorum. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Umarım vaktimi aşmadım, teşekkür 
ederim.

OTURUM BAŞKANI- Evet, vaktinizi iyi kullandınız Nihat Bey. Nihat Beye teşekkür 
ediyoruz. Özellikle e-devlet yapılanmasının Türkiye açısından nereden geldiğini, nereye 
kadar gittiğini ve bunun sonucunda da bilgi toplumu stratejisi adı altında Devlet Planlama 
Teşkilatınca yapılan bir programın, planın bizlere bilgiişlem merkezlerinin nereden 
geldiğine ilişkin yol haritasını izledik. Nihat Beye tekrar teşekkür ediyoruz.

Bilgiişlem merkezleri genel anlamda neler yapar? Aramızda bilişimci olmayan hukukçu 
arkadaşlar da var, genel olarak onları anlatmak üzere ben sözü Cumhur Beye bırakıyorum. 
Cumhur Bey, buyurun.

H. CUMHUR ERCAN (Ankara Adliyesi BİM Müdürü)- Hepinize tekrar hoş geldiniz 
diyorum. Adalet Bakanlığı Ankara Bölge Bilgiişlem Müdürlüğünü yürütmekteyim. Benim 
anlatmak istediğim konular bilgiişlem destek geri tarafıyla ilgili olan konular. Bölge destek 
konusunda detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle bütün arkadaşlarımızın bugüne 
kadar konulara girdiği bilgiişlem, e-devlet dönüşümlerinin içerisinde biz kendi payımıza 
düşen kısmını Bilgiişlem Daire Başkanlıkları olarak yürütmekteyiz. Bilgiişlem Daire 
Başkanlıkları da e-devlet projesinin içerisinde oluşturdukları bütün projeleri uygulamacılara 
yönlendirmek zorunda. Sonuç itibariyle bunu kullanmak zorundayız, ama bu kullanım 
esnasında biz neler yaşıyoruz, bunun nasıl olması gerekiyor? Son kullanıcıların vatandaşla 
olan bütünleşmesinde aradaki sorunların giderilmesiyle ilgili birtakım önlemler alınması 
gerekiyor. İlk etapta altyapı network ağlarının düzenli bir şekilde organize edilmesi ve 
kurulması gerekmektedir. Bütün altyapı olaylarını baştan sona planlayarak ve siz kaç 
kullanıcıya ulaşacaksanız bunun hesabını yaparak oluşturmanız gerekiyor, artı bunları 
destekleyecek sunucular. Bundan sonra kullanacağımız donanım yönetimi gelmektedir. 
Donanımların belirli bir ömürleri vardır. Kullanmış olduğunuz donanımları desteklemeniz 
gerekiyor. Bunların zaman içerisinde oluşabilecek tamirleri, arızaları, bunların hesapları 
yapılarak yönetimi gerekmektedir. 

“Uygulama ve destek eğitim” başlığımız, “teknik destek arıza yönetim” başlığımız, “insan 
kaynaklarının kullanımı gibi başlıklarımız” var. Bu başlıklardan “uygulama destek ve eğitim” 
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başlığını incelediğimiz zaman tüm yapılan yazılımların uygulamaya geçirilen programların 
son kullanıcılara eğitim verilerek nasıl kullanacağının detaylı bir anlatımı gerekmektedir. 
Bu uzunca bir süreç alıyor. Aynı zamanda görevlerdeki yapılan değişiklikle kişilerdeki yer 
kaymaları almış olduğu eğitimi farklı bir şekilde kullanmalarını da gerektirmektedir. Çünkü 
baktığınız zaman bir projede çok farklı modeller ortaya çıkmakta, bunun içerisindeki 
modüller kullanıcıların uzmanlık alanlarını farklı kılmaktadır. Bunların her an eğitilmesi, 
karşılaşacakları sorunların yerinde çözülmesi veya uzaktan eğitim dediğimiz yardım 
masalarının oluşturulması başlı başına birer proje olarak görünmektedir. 

Bilgiişlem destek birimleri, bölge destekleri bunları yerinde sağlamakta ve tüm 
kullanıcıların anında yanında olmaktadır. Yönetmiş olduğumuz ağ yapısına baktığımız 
zaman Ankara Adliyesi dahil olmak üzere bir ACM bazında işlem yapıyoruz, Ankara Ağır 
Ceza Merkezi, Kırıkkale Ağır Ceza Merkezi ve Sincan Ağır Ceza Merkezi olmak üzere üç 
ağır ceza merkezi, iki bölge idare ve vergi mahkemeleri, bir adet Sincan’da yeni kurulan 
ceza ve infaz kurumu kampusumuz var. Burada yedi cezaevi mevcut. Personel yapılarına 
baktığımız zaman verdiğimiz hizmet güvenlik açısından farklı bir model gerektiriyor. 
Toplamda yönetilen data uç ve donanım 10 bin civarında, bu da az bir rakam değil. Bunu 
Ankara Bilgiişlem Müdürlüğü yürütmekte, her türlü sorununa destek vermektedir.

Teknik destek ve arıza yönetimine geldiğiniz zaman; teknik destek ve arıza yönetiminde 
tüm oluşturduğunuz altyapı, network ağları, donanım, bunların bakım, onarım ve 
oluşabilecek şifre talepleri de dahil teknik destek tarafından yürütülmektedir. Bunları 
yerine göre personel sevkıyatı, yerine göre de arızalı makinaları merkeze çekerek tamir ve 
bakımları yapılıp test edilip tekrar geriye gönderilmesiyle devam etmektedir. Bu insanların 
da yine aynı şekilde teknik destekteki arkadaşlarımızın eğitim süreçleri, oryantasyonları ve 
motivasyon süreçleri var. Direkt olarak alıp bu insanları kullanamamaktayız. Türkiye’deki 
en büyük sorunlardan biri de kaynak kullanımındaki sorunlarımız. Kurumlarımızın 
yapmış olduğu bilişim çalışmalarında ilk etapta projelendirme, arkasından destek önerileri 
var. Fakat personel yetersizliklerinden dolayı sıkıntıları kendi içimizdeki eğitimlerle 
karşılıyoruz. İnsan kaynaklarının kullanımında aldığımız personellerin, bize gönderilen 
personelleri tamamıyla bilişim, bilgisayar eğitiminden yönetici ve vereceği hizmetler 
doğrultusunda bir eğitime tabi tutmaktayız. Bu eğitim sürecinin arkasında yapacağı 
görevi belli bir süre bir başka eğitimli insanla birlikte yürüttükten sonra adaptasyonunu 
tamamlıyor ve görevlendirme süreci başlıyor. Kendisi de zaman içerisinde gerekli deneyimi 
kazandıktan sonra bütün işlemleri yapar hale gelebiliyor.

Bunun haricinde bir de kaynak planlamamız var. Kaynak planlamasında arzu edilen 
amaçlara ulaşmak için hareket tarzının ve stratejinin belirlenmesi var. Hizmet verilen 
bölgenin mevcut durumu ve gelecekte beklenen, arzuladığı durumu uygun kaynak 
verilmesi politikalarını öncelikle belirlememiz gerekiyor. Belirlediğimiz politikaları 
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günü gününe uygulamak zorundayız. Çünkü sizler sanırım çoğunuz hukukçu, hepimizin 
karşılaştığı bir problem var. Adliyeye gidiyorsunuz, bilgisayara geçmiş durumda, merkezi 
bir projeyle yürümekte. Sizlerin işlerinde biraz aksama olduğu zaman veya beklendiği 
zaman sıkıntıların ne olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bankalara gidiyoruz, aynı durumda, 
vergi dairelerine gittiğiniz zaman, daha doğrusu bilgisayarla yapılan işlerin sonucunda 
beklemeye çok fazla tahammülünüzün olmadığını hepimiz görüyoruz. “Sistem gitti, 
kesildi, şu anda yok” denildiği zaman birçok kişinin sabrı tükeniyor ve tepkilerini ortaya 
koyuyorlar. Bunların olmaması açısından biz arzu ettiğimiz hizmetin nasıl ve ne zaman 
tıkanırız, bunları planlamalarla aşıyoruz, aşmak da zorundayız. 

İkincisi, işletim planlarıyla personel kaynaklarının eşdeğer oranda planlanıp 
yürütülebilmesidir. Elimizdeki mevcut personeli eğitim kanallarında doğru kullanmadığımız 
sürece gerekli sonuçları alamıyoruz, alamayacağımız da apaçık ortadadır. Kendi açısından 
arzu ettiğimiz noktaya gelmiş arkadaşlarımız ilgili birimlerine yerinde giderek eğitim 
vererek desteklerini sunuyorlar, ama bunlar da sonuçta bir planlama gerektiriyor, uzun 
vadeli bir planlama, kısa vadeli planlama olarak iki grupta ele alıyoruz. Küçük merkezleri 
daha kısa sürece eğitebildiğimiz gibi büyük merkezlerimize de çok uzun sürelerde eğitim 
verebilmekteyiz. Bunun için de işletim planlarıyla insan kaynaklarını doğru orantılarda bir 
planlama yaparak yönlendirebiliyoruz.

Diğer bir konumuz sorun ve bunların giderilmesiyle ilgili. Günlük yaşamımızın içerisinde 
her zaman karşılaştığımız bir sorundur. Olduğu zaman ne yaparız? Rutin kontrollerde 
ve tespitlerimizde karşımıza çıkan arızalar, sorunlar nelerdir? Önce bunları bulmamız 
gerekiyor. Bunlar mekanik midir, yoksa kullanıcıdan kaynaklanan arıza ve sorunlar mıdır? 
Bunları da tespit ettikten sonra bu hataların istatistiğini tutmamız gerekiyor. İstatistik 
tutarak uzun vadede karşılaştığımız sorunların pratik çözümlerini elde edebiliyoruz. 

İkinci adımımızda karşılaştığımız sorunları problemlerin tanımı, kategorilere ayırma, 
nedenler, eksiklerin tespiti, çözüme engel olan unsurlar, stratejilerin belirlenmesi, çarelerin 
tespiti gibi kendi içimizde sorduğumuz soruları çalışmalarımıza aktarıp raporlar haline 
getirerek bunların diğer insanlar tarafından faydalanması, paylaşıma açılması. Üçüncü 
adımda da yaptığımız eylemlerin her gün geliştirilerek çözümler üretilmesi ve kapsamlı 
olarak uygulanması, kesin ve pratik uygulamaların yerleştirilmesi, prensiplerin devreye 
sokulması, işlemlerin bağlayıcı olması gibi kendi içimizde geliştirdiğimiz sevk ve idare 
yönteminin içerisinde arkadaşlarımızın raporlama sistemiyle bize bilgi akışını sağladığı 
konular.  Bunun haricinde çok da fazla bir konuşacağımız konu yok, sormak istediğiniz bir 
şey varsa ben cevaplamak istiyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Cumhur Beye teşekkür ediyoruz. Tabii, içimizde daha çok 
hukukçu arkadaş olduğu için adliyede bilgisayar sistemleri ne yapıyor, ne ediyor konusunda 
hem de bilgiişlem merkezleri bu arada ne yapar diye sizlerle Cumhur Bey vasıtasıyla 
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paylaşmış olduk. Tabii, bilgiişlem merkezleri çok şey yapıyor da, bunu yaparken de gerek 
kurum içinden, gerek kurum dışından hukuka uygun bir şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor 
muyla ilgili de yöneticileri kaygılandıran hususlar olabiliyor. O da bilgiişlem merkezleri 
yöneticileri teknik insanlar olduğu için hukuk tarafı eksik kalıyor. O da tabii ki sorun. Bunları 
genel olarak toparlamak üzere Ayla Hanıma sözü vereceğim. Ayla Hanım buyurun.

AYLA ALTUN (ODTÜ)- Merhaba, ben bu sunumumda sizlere yasalardan biraz 
bahsetmek istiyorum, ama tabii ki bir hukukçu olmadığım için çok kısaca belki başlıklarını 
vererek geçeceğim. Fakat tabii sunum içeriğinde sizlerle yoğun olarak paylaşmak istediğim 
konu bu son çıkan yasamız 5651 sayılı Yasa. Biraz şöyle geriye gidip hafızamızı zorlarsak 
eğer Türkiye’nin ilkleri nelerdir diye, bilmiyorum biliyor musunuz, ama Türkiye’ye ilk 
bilgisayar 1960 yılında gelmiş ve Karayolları Genel Müdürlüğüne gelmiş. Daha sonra 
Türkiye’nin Internet’te tanışması 1993 yılında olmuş. Bu da belki şu anda çok komik 
gelecek bu kapasiteler bize, ama GB’lerden söz ederken 64 KB’lik bir bağlantıdan söz 
ediyoruz, 12 Nisan 1993’te yapılmış bu bağlantı. 

Bu Türkiye’deki ilk bilgisayar, ilk Internet dediğimizde verebileceğimiz bilgiler. Tabii ki, 
bu gelişmelere paralel olarak ister istemez hepimizin de çok yakından bildiği gibi elektronik 
ortamların güvenliği konusu gündemimize geliyor. Elektronik ortamların güvenliğini 
sağlamak için aslında üç temel faktörü sıralamak mümkün; farkındalık yaratmak, teknolojik 
tedbirler almak ve buna paralel olarak da hukuksal altyapıyı düzenlemek. Farkındalık 
yaratmak dediğimizde her kurum kendi içinde mutlaka kurumsal politikalarını, kurallarını, 
prosedürlerini belgelemeli ve bunları çalışanlarına deklare etmeli. Bunları belki imza 
karşılığında uyulması kaydıyla deklare etmeli. Farkındalık yaratmak gerçekten çok önemli, 
çünkü teknolojik tedbirler ve hukuksal altyapı hiçbir zaman tek başına yeterli değil, bir 
anlamda etik dediğimiz kavramların da, bilişim etiği dediğimiz kavramların mutlaka kurum 
içi çalışanlara aktarılması gerekiyor. Bunları tabii kurum içi eğitimlerle yapmak mümkün. 

Teknolojik tedbirler dediğimizde hepiniz belki çok daha yakından biliyorsunuz; 
bilmiyorum buradaki konukların hangi alandan geldiklerini, ama güvenlik duvarları, virüs 
önleyici tedbirler, spam önleyici tedbirler, sistemlerin sürekli güncellenmesi, güvenlik 
açıklarına karşı çeşitli yamaların uygulanması gibi şeylerden söz ediyoruz. Fakat biraz 
önce de söylediğim gibi hukuksal altyapının mutlaka bu paralelde oluşturulması gerekiyor. 
Hukuksal altyapı dediğimizde genelde benim bildiğim kadarıyla ifade etmeye çalışayım, 
hukukçularımız tamamlarlar mutlaka; birtakım düzenlemelerin yer aldığı yasalardan 
bahsedebiliriz. Bir de Ceza Yasaları olabilir. Burada suçlar ve bunun karşılığındaki cezaların 
tanımlandığı yasalar. 

Ben biraz bu yasalara ve bilişimle ilgili olanlara değinmek istiyorum. Türkiye’de ilk kez 
bilişim alanı diye bir kavram 1989 yılında ceza hukukumuzda kullanılmış. Hatırlarsanız 
ilk bilgisayar 1960’ta Türkiye’de kullanılmaya başlamıştı, 1989’da ise ilk defa bilişim 
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alanı diye bir tanımla karşılaşıyoruz. Bu tanımda şöyle deniliyor; bilgileri toplayıp depo 
ettikten sonra bunları otomatik işleme tabi tutma sistemlerinden oluşan alan diye bilişim 
alanı tanımlanmış, daha sonra 1991 yılında eski Türk Ceza Kanunu ki, 765 sayılı Yasa 
oluyor sanıyorum, burada ilk kez bilişim alanında suçlar düzenlenmiş. Daha bakın, henüz 
Internet’te tanışmamışız. Türkiye 1993’te tanıştı, ama bunun öncesinde suçlarla ilgili Ceza 
Kanununa birtakım maddeler konulmuş. Bu düzenleme de bir başka kanunla yapılmış, 
3756 sayılı Kanunla yapılmış. 

Bu paralelde bakacak olursak uluslararası alanda da ilk kanun 1977 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde kabul edilmiş, Avrupa’da ise kanunları geçiyorum, çünkü Avrupa’da 
her ülke kendi kanununu yapıyor, fakat önemli bir satır başı bahsedilmesi gereken; Avrupa 
Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi diye bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşme şu açıdan 
önemli: Yanlış hatırlamıyorsam 30 civarında -hatalı olabilir- ülke ve bunların bir kısmı da 
zaten Avrupa Birliği üyesi, bu sözleşmeyi imzalamışlar. Amerika var, Japonya var bunların 
arasında, fakat imzalamayan ülkeler de var. Aslında bu sözleşmeyi imzalayanlar zaten kendi 
hukuk veya yasalarında bu bilişim alanındaki suçlara yer vermiş, bu alanda düzenleme 
yapmış olan ülkeler genelde. Şöyle üç kategoride suçlar yer alıyor: Bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanıldığı suçlar var, bunlar yetkisiz erişimler, fikri mülkiyet haklarının 
ihlalleri gibi. Doğrudan bilişim sistemlerini hedef alan suçlar var. Zararlı kodları yaymak, 
bunları üretmek, birtakım DOS atakları tam Türkçe’sini bilmiyorum, ama “Deny of 
Service” deniliyor İngilizce’sinde, ama Türkçe’si hizmetin reddi atakları, bilişim sistemleri 
sabotajları gibi.

Bir de bir başka grup da Internet vasıtasıyla işlenen hakaret suçları. Örneğin, klasik 
suçların bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesine ilişkin suçlar; dolandırıcılık, hırsızlık, 
kimlik hırsızlığı gibi sanal kumar, bu tür şeyler. Biz tekrar ülkemize dönecek olursak 29 Eylül 
2004’te yeni Türk Ceza Kanunumuzda, yani 5237 sayılı Kanunda bilişim alanında suçlar ve 
ilk bilişim sistemleri dediğimiz tanım yer alıyor. Bilişim sistemleri tanımı hatırlarsanız daha 
önce 1989 yılında bir bilişim alanı tanımı vardı. Daha sonra 2004 yılına geldiğimizde bilişim 
sistemi diye bir tanım yasalarımıza giriyor. Şöyle bir tanım: Verileri toplayıp yerleştirdikten 
sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemler deniliyor. 
Bu arada sistem denilen şey de deniliyor ki “bu sistem içindeki bütün soyut unsurlar 
-çünkü sistem gerçekten çok genel bir şey- fıkrada geçen veri teriminin kapsamındadır” 
diye belirlenmiş. Bu yasada neler var? Genel kategoriler olarak bakacak olursak, hırsızlık, 
dolandırıcılık, devletin güvenliği, kamu barışı gibi suçların bilişim sistemleri aracılığıyla 
işlenmesi tanımlanıyor. Basın-yayın yoluyla ki, elektronik kitle iletişim araçları da bu basın-
yayın yoluyla işlenen suçlara dahil edilmiş bu suçlar kapsanıyor. Bir de bilişim alanındaki 
suçlar diye ayrı bir madde var. Bilişim sistemlerine girmek, bu sistemleri bozmak, 
engellemek, verileri yok etmek veya değiştirmek veya bir başka grup banka veya kredi 
kartlarının kötüye kullanılması gibi. Geriye dönük tabii bu arada Kemal Beyin bahsettiği 
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Fikri Sanat Eserleri Yasası gibi, yani arada özel düzenlemelerde yer alan bilişim sistemlerini 
ilgilendiren veya elektronik ortamları ilgilendiren kavramlar da var. 

Asıl bahsedeceğim konu aslında son çıkan yasa bu 5651 sayılı Yasa. Dikkat ederseniz 
buraya kadar hep suçlar tanımlandı ve daha çok kullananlara yönelik kavramlardı bunlar, 
ama bu 5651 sayılı Yasa aslında kullananlardan ziyade tabii kullananları sonuç itibariyle 
etkiliyor, ama daha çok bu kullanım ortamını sağlayanlarla ilgili bir yasa, daha çok değil 
onlarla ilgili bir yasa diyebiliriz. Yasanın ismi şu: Internet ortamında yapılan yayınların 
düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi. 23 Mayıs 2007’de 
26530 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor ve bu yasada tabii pek çok 
tanım var. Çok fazla, belki bildiğimiz, ama kâğıt üzerinde tanımını yeni gördüğümüz, 
kanun kapsamında nasıl tanımlandığını yeni gördüğümüz çok fazla tanım var. Ben burada 
sadece 5’i üzerinde duracağım, bunları size aktarmaya çalışacağım ve tabii aslında benim 
sunumumun içeriği kamu birimlerinin bu yasayla ilgili hangi yükümlülükleri üstlendiği, 
bunlarla ilgili olan tanımları daha çok almaya çalıştım.

Yasada başkanlık diye bir tanım var. Yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı, erişim sağlayıcı, Internet 
toplu kullanım sağlayıcı gibi sağlayıcılar var. Bu yasa çıktı ve bundan sonra biz tam yasayı 
anlamaya çalışırken, pek de anlayamamışken nasıl olsa yönetmelikler çıkınca her şeyi 
anlarız diye düşündük ve şu yönetmelikler sırasıyla çıktı: 24 Ekim tarihinde isimleri biraz 
uzun yönetmeliklerin şöyle; “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara 
ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” İsmi uzun, ama çok 
açıklayıcı, bu kanunun içinde, bu yönetmeliğin içinde neler olduğunu hemen anlıyoruz. 
Bu yönetmelik 24 Ekimde çıktı. İkincisi, Internet toplu kullanım sağlayıcıları hakkındaki 
yönetmelik, bu da 1 Kasım tarihinde çıktı. İsminden anlaşıldığı gibi bu toplu kullanım 
sağlayıcıları neler yapacağı, nelerle yükümlü olacağını anlatıyor. Üçüncü yönetmelik, bu 
ortamda aslında kanunun ismine de çok benziyor dikkat ederseniz; yapılan yayınların 
düzenlenmesine dair usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik. Bu da 30 Kasım tarihinde 
çıktı. 

Bu yönetmelikleri ve kanunu düşündüğümüzde biz bilmiyorum sizleri, ama bayağı 
soru ürettik. Hep yönetmelikler bir çıksa da şu kafamızdaki soruları netleştirsek diyorduk, 
bilmiyorum çoğun konuşuyorum, ama en azından ben diyordum. Fakat yönetmelik çıkınca 
benim kafam biraz daha karıştı, itiraf etmeliyim. Bir taraftan da hukukçular diyordu ki, bu 
yasalar ve yönetmeliklerde bazı sıkıntılar var, Anayasaya aykırı noktalar var, iptal edilebilir 
gibi, fakat bir taraftan da kanun uygulamada ve biz gerçekten bir şeyleri -artık saat kuruldu, 
çalışmaya başladı- yapmak zorundayız ve bunları da anlamak zorundayız.

OTURUM BAŞKANI- Evet anlayacağız, ama süremiz de ona göre.

AYLA ALTUN- Benim kaldığım yerden zaten Ziya Bey devam eder, eminim, ben 
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hemen toparlamaya çalışıyorum. Başkanlık, Telekomünikasyon Başkanlığı Kurumunu 
kastediyor. Yer sağlayıcı diye bir tanım var. Tanımları hızlı geçiyorum. Burada en önemli 
şeyi söyleyeyim, belki bu yasa ve yönetmeliklerdeki önemli bir nokta, bu yasa Internet 
ortamı denilen yer için geçerli, yani söylendiğine ve ifade edildiğine göre yasa haberleşmeyle 
kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan noktaları ilgilendiriyor, kamuya 
açık olan noktalarda geçerli. Yer sağlayıcı tanımına bakacak olursak, kamu kurumları yer 
sağlayıcı mı? Yanıt evet, kamu kurumları yer sağlayıcı, dolayısıyla yükümlülükleri var. Peki, 
ben yer sağlayıcısı mıyım? Ben bir Internet kullanıcısıyım. Acaba ben yer sağlayıcısı mıyım 
diye düşündüğümde eğer bu yukarıdaki tanıma uyuyorsanız evet, siz de yer sağlayıcısınız, 
müjdeleyebiliriz. Bir başka tanım, Internet toplu kullanım sağlayıcısı, burada yazıyor, yine 
Internet ortamında Internet kullanımını sağlayan kişiler özetle gerçek ve tüzel. Peki, kamu 
kurumları Internet toplu kullanım sağlayıcısı mı? Evet. Ben acaba Internet toplu kullanım 
sağlayıcısı mıyım? Eğer bu tanıma uyuyorsanız siz de sağlayıcı oluyorsunuz. İçerik sağlayıcı 
yine tahmin edeceğiniz gibi kamu kurumları içerik de sağlayıcı. Eğer web sayfanız varsa 
yayınladığınız Internet’te siz içerik de sağlayıcısı oluyorsunuz. Tanımlar bunlar. Erişim 
sağlayıcı için biraz farklı bir noktadayız kamu kurumları olarak, çünkü Telekomünikasyon 
Kurumunun değerlendirmelerinde erişim sağlayıcı olmak için mutlaka bir işletme sahibi 
olmanız gerekiyor ve Telekomünikasyon Kurumunun değerlendirmesine göre kamu 
kurumları erişim sağlayıcı olmuyor, ama tabii yoruma açık bir nokta olduğunu her zaman 
ifade edebilirim. 

İsterseniz ben burada keseyim, çünkü sanıyorum Ziya Bey yükümlülüklerimiz konusunda 
bize ayrıntılı bilgi verecektir. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Ayla Hanıma çok teşekkür ediyoruz, 5651 bilgiişlem merkezi 
yöneticilerine birtakım yükümlülükler getiriyor. Ayla Hanımın başlattığı bu sorumluluk 
demetini Ziya Beyin renkli sunumuyla devam edeceğiz. Buyurun Ziya Bey.

ZİYA KARAKAYA (Atılım Üniversitesi)- Sayın Başkan, teşekkür ederim. Bizim 
oralarda “köyün delisi hep en sona çıkar” diye bir laf vardır. Ben hem samimi konuşmayı 
severim, hem samimi ortamları severim, hem uyandırmayı severim, biraz heyecan katmayı 
severim. Hocalığın verdiği herhalde bir şey olsa gerek, birazcık daha böyle heyecanlı 
anlatıyorum, biraz da sinirliyim galiba, Mehmet Ali öyle diyor “arada korsan yayınlar 
yapıyorsun” diyor. “Ben de sen konuşurken korsan yayın yapacağım” dedi, ama hakikaten 
söz vereyim sana. Ben çok merak ediyorum, başlangıçta bayağı yoğunduk, ama ne kadarı 
bilgiişlemciydi, ne kadarı hukukçuydu? Ben kimlere hitap etmekteyim? Bilgiişlemcilere 
mi, hukukçulara mı? Şu anda karışık, bilgiişlemciler ağırlıklı, o zaman bilgiişlemcilere 
yönelik konuşmamız gerek. Hukukçular oraya toplanmışlar, arkadaşlar bir aradalar. 
Pekala, hatta benim slaytları açmayın, Ayla Hanımın slaytlarından devam edeyim dedim, 
aslında neler anlatılacağı belli, kanunlar var, kanunlar çıkarmışlar. Biz bilgiişlemciler hep 
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hukukçulardan yararlanmak istemişizdir ve hakikaten ben hukukçu arkadaşlarımızdan 
inanılmaz boyutlarda faydalandım. Özellikle ikisi şu anda salonda Cengiz Bey ve Mehmet 
Ali Bey her ikisini de böyle sorunum olduğunda telefon açıp “ya bu, bu demek midir?” 
dediğim insanlardır. Bazıları hukukçular bilgiişlem birimi terimlerinden anlamaz, “bu, 
bu demek mi?” diye beni arar, ben de hukuk terimlerinden anlamam. Çünkü ben hep 
karşılaşmışımdır, aynı kanunu okutmuşum Cengiz Beye, Cengiz Bey bir şey demiş. Benim 
kuzenim var avukat, ona okutmuşum “olmaz” demiş, o da hukukçu, o da bilişimle de ilgili 
biraz, diyor ki, “hayır yönetmelik böyle demiyor” Birileri size bir şekilde kandırıyor, bir 
kamuflaj var ortalıkta. Çünkü dedim ki, yer sağlayıcısı imişiz biz kamu kurumları, herkes 
neredeyse web sayfası yayınlayan kurum varsa yer sağlayıcı garanti. Birileri kalkıyor 
diyor ki, yer sağlayıcısısınız, ama erişim sağlayıcı değilsiniz şu yönetmeliği göre, ama 
aynı yönetmeliğe göre yer sağlayıcısınız. Benim kuzenim diyor ki, bu yönetmelik erişim 
sağlayıcı olanların belge alması gerekenleri tarifliyor. Peki, belge alması gerekmeyenler 
erişim sağlayıcıları nerede tarifliyor? Soruyorum adama, “arkadaşım, peki ben erişim 
sağlayıcı mıyım, değil miyim?” “Resmi kurum diyor ki, değilsin” Diyorum ki “bak, tanım 
böyle, gel tanımı okuyalım.” “Gel tanımı okuyalım, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden 
Ayla Hanımın erişim sağlayıcı olduğunu ben size ispatlayayım” diyor. Teknik olarak evet, 
öyle, peki kanun burada, kanundaki tarife de Ayla Hanım uyuyor. Bunu yazan hukukçu 
arkadaşlara, şimdi hukukçulara, Allah aşkına biraz da bize sorun. Hakikaten o zaman 
sıkıntı var. O zaman biraz daha şöyle diyelim; evet bu sorunlarla hep karşılaşıyoruz, 
biraz daha geniş spektrumda sorun lütfen ya da farklı bir bakış açıları da alın. Üniversite 
olarak ben yer sağlayıcıyım, web sayfaları yayınlıyorum çünkü, yer veriyorum kişisel web 
sağlayıcılara. Web sayfası olmayan var mı aranızda? Yok. Bir Necati abi var, o da köfteci 
olduğu için, bir de hukukçu çıktı. Hepiniz içerik sağlayıcısınız, herkes bu kanuna göre bu 
yönetmeliklere göre içerik sağlayıcı. İçerik sağlayıcı için gerekli olan bütün yükümlülükler, 
bütün sorumluluklar sizleri bağlıyor. Sizlerin içeriklerinizi birileri yayınlıyorsa onlar da 
yer sağlayıcı. Aynı zamanda kurumlarınız size Internet’e erişim veriyor ya, çıkıyorsunuz 
bilgisayarınızla, onlar da Internet toplu kullanım sağlayıcıları. Diyor ki, bu kanun suçlarla 
mücadele edecek. Hani Ayla Hanımın slaydında vardı ya, bu kanunla suçlarla mücadele 
edilecek, ama inanılmaz da bir genel isim var. İçerisinde bakıyorsunuz sekiz adet suç var. 
Onun dışındakiler yok, ama başlığa bakarsanız maşallah her şeyi kapsıyor, aslında içeriği 
bakarsanız da her şeyi kapsıyor. Mehmet Ali Beyin söylediği çok güzel bir şey vardı. “Ben 
yolda giderken izlenmek istemiyorum” diyordu ve bu kanunlarla da beni adım adım 
izleyeceksiniz. Bilgiişlem merkezleri olarak bizler çıkan ve giren her tür şeyi izlemek 
zorundayız. Suçu önleyecek olan biziz, suçun tespitine yardımcı olacak olan biziz. 

Bilgiişlem merkezleri olarak aman ha, suçu engellemezseniz yandık. Bu kanundaki 
tanımlı olan siteler ya da ona uygun cezalı olacak sitelerin hepsine erişimi engellemek 
zorundasınız. Teknik olarak yapın, paranızı ödeyin, birileri de size filtre versin, başka şeyler 
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yapsın. Size göre gelen sizden birileri sayfa mı istiyor? Onların hepsini tutun ha, bütün 
bilgilerini tek tek kaydedin. İçeriden çıkarken benim kurumumdan demiş ki, hey Internet 
toplu kullanım sağlayıcısı kuruluş, sen bir toplu kullanım sağlayıcısıysan DECP datalarını, 
IP’lerini, zaman aralıklarını tutacaksın. Biraz önce arkadaş bunu mühendisin yazdığını 
söyledi. Ben inanmıyorum bunu mühendisin yazdığına. Vallahi ben inanmıyorum. Bunu 
Internet’i bilen bir mühendisin yazdığına ben inanmıyorum. Özellikle başına “Internet’i 
bilen” deyimini koydum. Hakikaten Internet’i bilen ya da bilen bir mühendisin yazdığına 
ben inanmıyorum. Açıkça söylüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Mühendislik alanı farklı olabilir Ziya Hocam.

ZİYA KARAKAYA- Pardon, özür dilerim, çok güzel bir tespit. Arkadaşlar mühendis 
deyince herhalde gıda mühendislerini söylediler. Kimya mühendisleri iyidir, bilirler yine, 
arkadaşlar gıda mühendisi olabiliyor, o da öğrendi. Ben bu verileri tuttum, kimin işine 
yaradı? Suçla mücadele ettiniz. Ortadoğu Teknik Üniversitesinin kendi içerisindeki bir IP’yi 
size verdi. Dedi ki “190.268.10.7 IP’sini almış şu vatandaş” İyi de, dışarı giden IP bu değil 
ki, sen gelip benden bunu sormayacaksın ki, sen bu bilgiyle suçluyu filan yakalayamazsın 
arkadaş, bu bilgiyle kimse kimseyi tespit edemez.

AYLA ALTUN- Filtreleyince suç filan kalmıyor zaten ortada.

ZİYA KARAKAYA- Filtreleyip dışarıya erişimi engellersen zaten orada da suç 
işletmemek zorundasın. Önce işletmemek zorundasın, işletirsen de aradan kaçtıysa 
onları da yakalatmak zorundasın, ama tamam olsun bunlar da suçla mücadele edelim de, 
hakikaten bilerek edelim. Bunu hukukçular ve bilişimciler böyle biraz daha o mühendisler 
geniş spektrumlu, hakikaten bu işi de bilen birileri otursunlar, hatta ben diyorum ki, hem 
bilişimi hem hukuku bilen bazı arkadaşlarımız var, onlar gibi aralarına sadece hukukçu, 
sadece bilişimcilerin dahil olacağı gruplar tarafından yapılsa hakikaten sıkıntı kalmayacak. 
Onlar geliyorlar bana hukuk tarafını öğretiyorlar, ben de geliyorum bilişim tarafını 
öğretiyorum. Böylelikle daha güzel bir yol alacağız ve o bilişim 07’de denildiği gibi kervan 
yolda düzülür misali kanunlar çıkmayacak ya da uygulanamaz, acayip şeyler çıkmayacak ya 
da ne olduğunu bilmediğim hâlâ da kontrplak aldığım, ama bereket ki ilgili o yönetmelikleri 
uygulayacak kurumun başkanı sağ olsun, “siz bu değilsiniz” dedi. 

Mehmet Ali Bey, bizim frekanslarımız çok benzer, ben bu konuyu Ulakbim’in listesinden 
sonra da Ulakbim’in yetkili arkadaşına da burada söyledim. Dedim ki, üniversiteler adına 
lütfen siz yazılı olarak bildirin, sorun ve yazılı olarak gelen cevapları da üniversitelerle 
paylaşın. Çünkü ben hukukçu arkadaşlarıma soruyorum. “Bu, bu demek midir?” “Hayır, 
bu demek değildir” Peki, ben şimdi kime inanacağım? Kanunu kim uygulayacak? 
Bakıyorum yönetmeliklere, hakimler uygulayacak değil mi Mehmet Ali Bey? O kanundaki 
sıkıntı yönetmelikle giderildi yanlış hatırlamıyorsam, yani o kurumun keyfi şeyleri sizin 



468

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

o eleştirileriniz vardı, o yönetmelikte giderilmiş. Yasaya aykırı olarak yönetmelikle sorun 
giderildi, yani kanun çıktı, kanun sorunlu, o kanuna aykırı olarak bir yönetmelik yapılmış. 
Hukukçular öyle diyorlar, ben demiyorum. Bir de Yargıtaydan bir ağabeyimiz vardı, o da 
dedi ki bilişim 07’de “Vallahi bu yönetmelik kanuna aykırı, bu oradan dolayı iptal, kanun 
da anayasaya aykırı, o da oradan iptal” Abi biz neyi konuşuyoruz? 

Ben bir şey buldum arkadaşlar, onu paylaşmak istiyorum. Slaytlarımı açayım. Ayla 
Hanımla da -herhalde ODTÜ’lü olmanın verdiği dezavantaj, önce onu konuşturdular- aynı 
konuları ben yazmışım slayda. aynı konuları aynı sıralamayla, sorumluluklarımız nelerdir? 
Bir kere bilgiişlem merkezleri olarak sorumluluklarımız bu tür şeylerden haberdar olmak ve 
haberdar etmek. Bu birinci önceliğimiz. Hakikaten üstlerimizi haberdar etmek zorundayız, 
kullanıcılarımızı haberdar etmek zorundayız. Kullanıcılarımızın hiçbirinden haberi yok. 
Kaldı ki, bilgiişlemlerin çoğunun haberi yok.

AYLA ALTUN- Kurumların hukuk müşavirlerinin de yok.

ZİYA KARAKAYA- Tabii, kurumların hukuk müşavirlerinin yok, bilgiişlem merkezlerinin 
yok, yok, yok. Bizler bu arada hasbelkader öğrenmişiz. Birisi demiş ki “ya böyle bir şey var, 
aman şunu bir incele” Biz de incelemişiz, bağırıp çağırıyoruz. Onlar da arada parça parça 
götürüyorlar. Çalışanları haberdar edeceksin, ortak iş yaptığın insanları haberdar edeceksin. 
Ben üniversite olarak insanlarla ortak iş yapıyorum. Onları haberdar etmek zorundayım, 
bilgilendirmek zorundayım. Sorumluluklarımı paylaşmak zorundayım, yöneticilerin 
sorumluluklarını ben paylaşacağım. Ben yer sağlayıcı üniversite, matematik bölümü kendi 
sunucularına sahip mi Naile Hanım? Çünkü matematik bölümü fen-edebiyatın yöneticisi 
bendin orada, biz kendi sunucularımıza sahiptik. Ayla Hanım gelip şifrelerini bile bilmiyor, 
yetkisi yok oraya girişte. Kim yer sağlayıcı? Ayla Hanım mı sorumlu, ben mi, fen-edebiyat 
mı, matematik mi sorumlu, rektörlük mü sorumlu? Paylaşın baba aranızda, ne yapıyorsanız 
yapın artık.

Kullanıcılara böyle rahat rahat kullandırmak yok öyle, bir kere o kanunları dizeceksiniz 
önüne. Diyeceksiniz ki, kullanım sözleşmesi bu, hadi bakalım al. İçeriğinde herhangi bir 
şekilde düzeltme talep edilirse birileri tarafından bunu bir gün içerisinde cevaplamak 
zorundasın. İçerik düzeltmesi aynı miktarda yayınlamak zorundasın. “Ne diyorsun 
kardeş?” diyecek. Hangi sayfadan bahsediyorsun? Neyse, ama bilgilendireceğiz, mecburuz. 
Bilgiişlem merkezlerinin görevleri bunlar. Bilişim teknolojileri kullanım politikası 
sözleşmesine sahip olmak, buna sahip olmayan bir bilgiişlem varsa hemen olsun, hemen 
başlatsın çalışmalarını. Örnek Ayla Hanımın sitesinde var. 

TCK’da kanunlar gelmiş, TCK’daki kanunlar neyle ilgili? Bize saldıranlarla ilgili, bizi 
koruyor. Peki, bilgiişlem merkezleri olarak biz ne kadarını biliyoruz? Antalya’da çok güzel 
bir şey yapmıştı Çağlar, aynı zamanda benim öğrencim. Dedi ki “saldırı almayan herhangi 
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bir bilgiişlem var mı?” Yok. “Peki, tespit etmeyen var mı aranızda, hiçbir saldırıyı tespit 
etmediğiniz, bir tanesini en azından tespit ettiniz mi?” Evet. “Bildirdiniz mi polise ya 
da ilgili mercilere?” Hayır. Suç işlediniz. Öyle midir efendim, hukukçular? Suçu bilerek 
saklamak suç mudur? TCK’daki maddeler beni koruyor, burada 243 bana saldırı olursa 
“aman dur birader, saldırma, verilerime girersen aha bu maddeden dolayı ne kadar yersin 
bilmiyorum” Bir de işin güzel tarafı var; nitelikli. Ben bunu çok sevdim. Nitelikli hırsızlık, 
nitelikli dolandırıcılık, nitelikli vergi kaçakçılığı olabilir. Nitelikli sağlıkçı nasıl oluyor onu 
bilmiyorum, orasını siz uyduracaksınız, ama suçu bilişim teknolojileriyle işlerseniz abi 
onun adı nitelikli ve de nitelikli olunca bir yerde 1/6 oranında, bir yerde yarısı kadar, bir 
yerde iki katı kadar suçlar artırılıyor. Cep telefonunda bilgisayar gibi olmayan kaldı mı? 
Bizim bir öğrencimiz gelmiş, hocalarımızdan birine demiş ki, kocaman bir telefon “Hoca, 
bunun ruhsatı var mı?” “Ne ruhsatı oğlum?” demiş. “Hoca, bu silah, yani bununla adamın 
birinin kafasına vursanız gider hakikaten, bunu silah diye kullanabilirsiniz, buna ruhsat 
alın”

TCK bizi koruyor, sonra bizi korurken dediler ki “sizi koruduğumuz yeter, biraz da 
başkalarını koruyalım” Tüm kurullar yer sağlayıcıdır, vesairedir bunlar söylendi zaten. 
Erişim sağlayıcısı mıyız? Ben size soruyorum: Erişim sağlayıcı suç işleyen kişinin tespitini 
sağlamak için o telefon numarasına varıncaya kadar yani Türk Telekom şu anda ya da ADSL 
hizmetleri verenler, bunlar erişim sağlayıcılar. Hani, siz ola ki bir suç işlerseniz hemen 
yakalanırsınız. Peki, benim üniversitemde 15 modem var, o modemlerin her birine de 
dial-up’la bağlanabiliyorsunuz. 314 10 14, ezbere biliyorum, 0800 22 314 10 14 Ortadoğu 
Teknik Üniversitesinin 0822’li hattı. Eğer Ortadoğu Teknik Üniversitesinde account’unuz 
varsa -ki, benim var- ben oradan girdiğimde Telekomun ya da bir başkasının benim Internet 
erişimimi tespit etme şansı var mı? Hayır, yok. Ben Internet’e erişmedim, onların üzerinden 
erişmedim, erişim sağlayıcım onlar değil, o halde bilgiyi onlar vermeyecek. Kim üzerinden 
eriştim? Ortadoğu Teknik Üniversitesinin üzerinden eriştim, suç da işledim. Haydi benim 
erişim sağlayıcımı bulun, hani Ortadoğu Teknik Üniversitesi Erişim Sağlayıcı değildi? 
Hani ben evden bağlanırsam aboneydim? Lojmanda oturuyorum, lojmandan bağlanırsam 
ev olmuyor mu şimdi? Lojmanda olanlar suç işlemiyorlar mı? Onların erişimcisi yok mu? 
Böyle bir şey olamaz. O nedenle ben diyorum ki, böyle birisi yok dedi diye yok olmuyor. 
Ben onu her zaman söylüyorum.

Yer sağlayıcıysanız, 24 Ocağa kadar bütün kurumlarınızı lütfen uyarın, bilgiişlemlerinizi 
lütfen uyarın, bütün kurumların bilgiişlem merkezleri yer sağlayıcı belgesi almak zorundalar. 
Bir yerde şöyle diyordu: “Eğer belge almazsan, erişim sağlayıcıya söyler senin Internet’ini 
keserim” Öyle bir şey var. 

AYLA ALTUN- Var, ama kurum başvuracak.

ZİYA KARAKAYA - Kurumlar başvuracak. Düşünsenize Ortadoğu Teknik  Üniversitesi’ 
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nin internetinin kesildiğini, böyle bir şey olamaz. Bu öğrenciler olmasa ben de Milli Eğitimi 
çok güzel idare ederim. 

İçerik sağlayıcıyı da geçtim. Ben bir şey buldum, şöyle bir yasa varmış; 5369. Bizim 
hukukçular bana hiç söylemediler daha önceden bunların varlığını. Internet hizmetinin 
tanımına bakın; Türkiye’de varmış bu, ben de yeni öğrendim, bunun adı evrensel hizmetmiş. 
Hatta öyle yerler var ki, bu evrensel hizmete düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal desteğe 
ihtiyacı olan grupların evrensel hizmetten yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve 
teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik tedbirler alır. Var mı ağabeyciğim 
böyle bir şey? 2005’ten beri yaptılar. Para yeni birikiyor, anladım, ama arkadaşlar, Internet 
erişiminin tanımı evrensel hizmetmiş. Bilgilerinize sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 

CENGİZ TARIK- İletişim faaliyetlerinin geneli için kullanılan…

ZİYA KARAKAYA- Zaten orada yazıyor. Coğrafi konumlardan bağımsız olarak Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde herkes tarafından erişilebilir. Önceden belirlenmiş kalitede 
ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak 
olan temel Internet erişimi de dahil. 

CENGİZ TARIK- Teknolojik haberleşme hizmetlerinin hepsi evrensel hizmet 
tanımında geçiyor. Avrupa Birliği kriterlerinde evrensel hizmet olarak geçen bir tanımdır.

ZİYA KARAKAYA- Doğru, ben karşı değilim, güzelmiş. Ne güzel ki, böyle bir şey 
varmış. Ben hukukçulara bir soru sormak istiyorum bu arada Sayın Başkan. Adamın biri 
sormuş birine: “Ulan saat kaç?” Adam demiş “saat kırk” Demiş ki “Ulan saat hiç kırk olur?” 
“E ulan, hamalın hiç saati olur?” Onlara da lazım.  (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Ziya Beye teşekkür ediyoruz. 

CENGİZ TARIK-  Başkanım, mikrofonu ele geçirmişken bir dakika key M’lerle ile ilgili 
açıklama yapayım mı? 

OTURUM BAŞKANI- Buyurun Cengiz Bey.

CENGİZ TARIK-  Tam da konu geçen hafta bu gündeme geldi de, 2 nolu stratejik 
plandaki eylemle kamu Internet erişim merkezlerine yavaş yavaş aslında evrensel 
hizmetten fon aktarılmaya aşlanmış. Özellikle askeri kışlalara ve Kültür Bakanlığının 
kütüphanelerine 4500 civarında key M kurulacak ve bu 2008 sonu itibariyle bunların 
kurulması öngörülüyor. Biz bir araştırma yaptık. Aslında İngiltere’de 2005 yılında 6000 
key M, key M benzeri birimler kurulmuş. Biz onun için “Türkiye’de 4500 yetmez, daha 
fazla olması gerekir” dedik ve burada belirtilen hizmetler, özellikle de bu e-devlet kapısı 
gibi projeler kapsamındaki hizmetler sunulmaya çalışılacak. Bilgilerinize arz olunur. 

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Cengiz Bey. 



471

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Değerli konuklar, gördüğünüz gibi 5651 bilgiişlem merkezleri tarafından epey yük getiren 
ya da farkında olunması gereken bir yasa. Bununla ilgili olarak biz TB’de kamu bilgiişlem 
merkezi erişebilirliği 13 Aralıkta geçtiğimiz yıl bu çapta bir toplantı yapmıştık. Bununla 
ilgili bilgi ve belgeleri tekrar web sayfamıza koyduk, oradan da erişebilirsiniz. Özellikle bu 
24 Ocağa kadar kurumların başvurmasına ilişkin not da orada yer alıyor.

Biz konuşmacı arkadaşlarla birlikte sizleri birazcık hem keyifli, bazen sizlerin gülmesine 
yol açan konuşmalara şahit oldunuz. Umarım bilgilenmiş ve faydalanmışsınızdır. Sorularınız 
varsa onu alalım, süremizi biraz aşmıştık daha önce, ama resmi programa göre 10-15 dakika 
bir vaktimiz var. Bunu sizlerle değerlendirelim. Buyurun söz sizde.

VOLKAN SIRABAŞI- İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Avrupa Konseyi Sibersuç 
Sözleşmesini kabul etmeden Internet üzerinden suçla mücadele etmenin ülkemiz açısından 
pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Biz ulusal ne kadar mevzuat yazarsak yazalım 
kanun, yönetmelik bu sözleşmeyi kabul etmeden bu suçla ülkemiz bazında mücadele 
etmemiz mümkün değil benim şahsi fikrim. Şunu sormak istiyorum: 5651’de kategori 
olarak sayılan suç tiplerinden iki durumda Telekomünikasyon Kurumu resen erişimin 
engellenmesi kararı verebiliyor. Bu kanunu düzenleme doğrultusunda iletişim özgürlüğü 
anayasal bir hak ve anayasal haklar hâkim kararıyla temel hak ve hürriyetler açısından 
sınırlandırılabilir diye düşünüyoruz. Bu durum anayasaya bir aykırılık gibi gözüküyor. 
Ancak şöyle bir durum da var: Bu konuda bir üst kurulun teknik olarak daha iyi olabileceği 
de bir gerçek, yani mahkemelerden daha hızlı işleyen bir kurumun olması da gerekiyor. 
Bu bir çelişki diye düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Teşekkür 
ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz. Genel olarak tabii ki, buradaki konumumuz 
itibariyle -hukukçu olmadığım için en azından ben tabii ki Sibersuç Suçlar Sözleşmesini 
imzalamadan birtakım şeylerle mücadele etmekte zorluklarla karşılaşabiliriz diye 
düşünüyorum, karşılaşacağımız muhakkak diye düşünüyorum, ama onu imzalamadık 
diye de kanaatimce bir şeyler yapamayız, yapmamalıyıza da gelmemek gerekiyor. 
Anayasaya aykırılık Ziya Hocam da daha önce söylemişti, yasanın, yönetmeliğin, kanunla 
kanuna, yasaya aykırı olduğunu, ama bir şekilde de yürüyen bir sistem var, sorumluluklar 
var. Dolayısıyla da bununla ilgili ben çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Konuşmacı 
arkadaşlardan fikir beyan etmek isteyen var mı?

ZİYA KARAKAYA- Ben bir şey söylemek istiyorum, hakikaten katkıda bulunmak adına 
söyleyeyim; bir yerde suçlarla mücadele edilmesi gerekiyor. O sıralanan suçlarda hakikaten 
hiçbir kimse mücadele etmeyelim diyemez. Edelim, en iyi bir şekilde edelim. Biz teknik 
anlamda yapılması gerekenleri söyleyelim, hukukçular hukuki anlamda yazılması gereken 
şekli yazsınlar ve birlikte mücadele edelim. Bir şekilde yola çıkıldı öyle ya da böyle, o 
yüzden ben fırsat buldukça eksikleri söylüyorum. Sizin söylediğiniz de tabii büyük bir 
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eksik, birleşik mücadele şart, ama öyle olursa bazı şeylerde yalnız bazı kısıtları ortadan 
kaldırmak zorunda kalabiliriz de. Hukukçularımız daha iyi bilir. Teşekkür ederim.

VOLKAN SIRABAŞI- Bu suçlarla 5651’deki suçlarla mücadeleyi öngördüğümden 
düşünmüyorum, orada erişimin engellenmesi durumu var. TCK’da zaten orada öngörülen 
suçlara ilişkin yaptırımlar var. 5651’de suçla mücadele diye değil, bir idare tedbir veya idari 
yaptırım olarak erişimin engellenmesi kararı söz konusu. Bu suçla mücadele anlamına 
gelmiyor. 

ZİYA KARAKAYA- Var mı bilmiyorum? Hukukçulara sormak lazım, 5651 olmasaydı da 
zaten yeterliydi, eski kanunlar yeterliydi. 5651’e gerek yoktu deniliyor. Bilişim anlamında, 
bilişim kullanılarak bu tür suçlarla mücadele anlamında da yeterli miydi? Hukukçularımız 
söyleyecekler. Benim gördüğüm bir-iki adet TCK’da vardı kanun bulabildiğim, bir evrensel 
şey var. Nerede var? Onları da söyleyin.

MEHMET ALİ KÖKSAL (Türkiye Bilişim Derneği)- Şöyle bir sorunumuz var: 
5651 çıkmadan önce suç olan ne varsa 5651 çıktıktan sonra onlar yine suç. Yeni bir suç 
getirilmedi, sadece Internet üzerindeki yayınların nasıl engellenebileceğine ilişkin bir 
mekanizma getirildi. Bu mekanizma zaten daha önce de kullanılıyordu. Hâkim kararıyla, 
savcı kararıyla, anayasaya uygun şekilde kullanılıyordu. Bunu izlemekle görevli bir idari 
birim oluşturuldu. Arkadaşımızın eleştirisi orada son derece haklı, haklı olduğunu TK 
bildiği için zaten yönetmelikte garip bir uygulama yaptı. Türk hukuk tarihinde belki ilk 
uygulamalarda anayasaya aykırı kanun çıktı. İdari bir birim sizin söylediğiniz gibi o iki suç 
için resen erişimin engellenmesi kararı veriyor. Bu açık bir şekilde anayasaya aykırı, ama 
yönetmelikte bunu hâkim onayına sunma zorunluluğu getirdi. Kendi kendine yetkisini 
kısıtladı ve böylelikle güya anayasaya aykırılığı gidermiş oldu, anayasaya uygun bir 
yönetmelik hazırladı, ama kanuna aykırı oldu. Karşılaştığımız durum bu.

ZİYA KARAKAYA- Kanunu çıkarsak yönetmelik anayasaya uygun diyorsunuz. Kanunu 
aradan çıkartırsak olay çözülüyor mu?

MEHMET ALİ KÖKSAL- Yönetmelik anayasaya uygun, o açıdan sadece uygun. 
Burada asıl sorun 5651’in amacı neydi? 5651’in amacı çocuk pornografisi başta olmak 
üzere bazı suçlarla etkin şekilde mücadele etmekti. Sibersuç Suçlar Sözleşmesi veya benzeri 
çocukların korunmasına ilişkin taraf olduğumuz sözleşmeler zaten bize bu yükümlülüğü 
getiriyor. Bizim sorumluluğumuz bunlarla mücadele edememek değildi. Basında bir 
kıyamet kopartıldı. Her zaman konuştuğumuz gibi gereksiz bir yöntemle hızlı bir şekilde 
diğer yükümlülüklerimize ve kişisel haklara aykırı bir yasal düzenleme yapıldı. Baştan beri 
söylediğimiz tek şey bu. Ortada bir sorun var, sorun olduğu gerçek. Çocuk pornografisi 
ya da diğer yayınlar açısından Internet’te bir sorun var. Bu sorunu çözmek için seçilen 
mücadele yöntemi sorunla kıyaslandığında dengeli değil, çok ağır bir yöntem seçildi. 



473

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Dengeli olmadığı için de uygun olmayan bir yöntem izlenmiş oldu, ama şu da bir gerçek: 
Asıl o yasanın diğer boyutu Adalet Bakanlığı tasarısı arka plana atıldığı için hukukumuzda 
yıllardır düzenlenmesi gereken Internet servis sağlayıcıların tanımları, sorumlulukları 
böylelikle yapılmış oldu. Yanlış olan yerleri var, düzeltilmesi gerekiyor, ama sonuç olarak 
bir boşluk da dolduruldu. Dileğimiz Adalet Bakanlığı çalışacaktır, çalışınca bu yasayı 
düzeltecek güzel yeni bir yasa tasarısı hazırlayacaktır diye umut ediyoruz.

OTURUM BAŞKANI- İnşallah, teşekkür ederiz. Buyurun Ayla Hanım.

AYLA ALTUN- Biz bu yasayla ve yönetmeliklerle ilgili sorularımızı netleştirmek için 
gerçekten çok sayıda kişiyle de görüşüyoruz. Gerçekten Ziya Bey az önce söyledi, Cengiz 
Bey bunlardan biri, bize çok yardımcı oluyor. TK’dan Osman Nihat Şen Bey var, sağ 
olsun. Öyle bir şey söylendi ki bize, sorularımızın yanıtlarının alınması yıllar sürecekmiş, 
biz onu anladık. İçtihat kararları varmış, hâkim bir karar verirmiş, ama o karar birkaç yıl 
sonra olabilirmiş. Alındığı karara göre o içtihat kararı artık yürürlüğe giriyormuş. Yani 
bundan sonra artık öyle bir olay olduğunda hakimler ona bakıp “ha, tamam burada böyle 
bir karar alınmış daha önce, tamam bunun da kararı böyle olması gerekiyor” diyorlarmış. 
Ben mesela çok basit bir soru sormuştum, çok kolaydı. Trafik bilgilerinin loklarının 
ticari olmayanlar için ne kadar periyotta tutulacağı kanunda yazmıyor, yönetmelikte de 
yazmıyor. Biz bunları ne kadarlık bir periyotta zaman damgasıyla damgalayıp bir yerlere 
koyacağız, saklayacağız, bu yazmıyor dediğimde mesela, bunu bilmek için yıllarca 
beklenmesi gerekiyormuş. Bakılacakmış, eğer siz diyelim ki o suçun tespitine imkân 
sağlayacak periyotta tutmadıysanız o zaman belki suçlu olacaksınız, ama bu belki bir 
hafta olur, bir yıl olur belli değil. Bana çok ilginç gelmişti. Peki, bu kadar bekleyeceğimize 
şuraya yazsaydınız bunu, yani kamu kurumları da haftalık tutsun veya günlük tutsun. O 
kadar basit bir şey ki. Benim bu kanun yönetmeliklerde gördüğüm şöyle bir şey var: Hep 
Internet kafeler Mehmet Ali Beyin de dediği gibi “çocuk pornografisi Internet kafeler” 
denmiş, onlarla ilgili bir düzenleme getirilmiş. Umuyorum Internet kafeler anladılar ne 
yapacaklarını ve yapıyorlarmış, başlamışlardır, ama inanın biz kamu kurumları bu kargaşa 
içinde çok bunaldık, ama sağ olsun çevremizde bize yardımcı olan hukukçular ve TK’nın 
kendisi de vardı, onu da söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Belki onlar da bazı 
şeyleri kucaklarında buldular. Tabii, her şey iyi niyetle yapılmak üzere yola çıkıyor, ama 
herhalde kervan yolda düzelecek gibi görünüyor.

ZİYA KARAKAYA- Ben hukukçulara bir soru sorabilir miyim? Belki sizin de sorununuz 
olacak. Tutmak suç, bir de imha etmemek suç muydu? 

RECEP- Arkadaşlar, hukuki durumla ilgili olarak yorum yapmaktan öteye bir yaklaşım, 
Anayasaya aykırı/aykırı olmadığından öte buradaki suçun devamlılığının durdurulması 
anlamında bir tedbir olarak ben bu durumu -biraz önceki konuştuğunuz erişimi kısıtlamalarla 
ilgili durumu- yorumladım. Fiili durumlarda seyahati de kısıtlamak anayasal özgürlüğe 



474

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

aykırı bir durum, ama bir durumda polis gelip el koyup yapıyor bu işi. Sanal ortamda da 
bir kuruma bu görevi yapması için suçun devam etmemesi için bir tedbir olarak, ben böyle 
yorumladım. Taraftar, tatsızlık meselesinden öteye giderek de muhakkak zamanla bu türlü 
yorumlarla bu türlü durumlar da netleşip dünyadaki uygulamalarla paralellikte bizde de bir 
çözüm bulacaktır. Sağ olun, teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler Recep Bey. 

Süremiz doldu. Başka soru yoksa oturumu burada kapatmak istiyorum. Katılımlarınız 
için çok teşekkür ederiz. Ankara Barosuna tekrar teşekkür ediyoruz. Umarım daha nice 
kapsamlı böyle katılımlı kurultaylar düzenlerler. Tekrar teşekkür ediyor, iyi akşamlar 
diliyorum. Sağ olun. (Alkışlar)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

BİLİŞİM ve HUKUK

“E-POLİS UYGULAMALARI”

Oturum Başkanı: YUSUF AŞKIN (Emniyet Genel Müdürlüğü)

MANOLYA 2 SALONU, 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın konuklar ve değerli misafirlerimiz; Ankara Barosu tarafından bu yıl 5. 
düzenlenen Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. Kurultay boyunca devam edecek olan 
Çalıştay Programlarından “Bilişim ve Hukuk” temalı olan bölüm şu anda bulunduğunuz 
Manolya 2 Salonunda devam edecektir. Çalıştayımızın “e-polis uygulamaları” temalı 
konusunu işlemek üzere sözü Oturum Başkanımız Sayın Yusuf Aşkın’a ve konuşmacılarımız 
Sayın Hüseyin Akarslan ve Sayın Turgay Akgül’e bırakıyorum.

OTURUM BAŞKANI YUSUF AŞKIN (Emniyet Genel Müdürlüğü)- Hepiniz 
hoş geldiniz. Biraz önce arkadaşımızın da ifade ettiği gibi ismim Yusuf Aşkın, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Yazılım Şube Müdürü olarak görev 
yapıyorum. 1990 yılı Polis Akademisi mezunuyum ve 1991 yılından itibaren de Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığında değişik görevlerde bulundum. Ben bugün size emniyet 
teşkilatının bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında yapmış olduğu hizmetlerden ve bu 
kapasitesinden bahsedeceğim. Diğer iki arkadaşımız daha var benimle birlikte, Turgay 
Akgül arkadaşımız da MOBESE projesi hakkında emniyet teşkilatı tarafından koordine 
edilen ve yürütülen bu projeyle ilgili bilgiler aktaracak, diğer Hüseyin arkadaşımız da Bolu 
Emniyet Müdürlüğünden aramızda. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş 
olan kurumsal uygulamaların taşra birimlerinde nasıl kullanıldığına ilişkin olarak alandan 
birtakım bilgiler arz edecek.

Ben sunumuma Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın kısa bir tarihçesiyle başlamak 
istiyorum. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1982 yılında kurulmuş genç bir daire başkanlığı. 
Teşkilat organizasyon yapısı ve tarihçemiz içerisinde 1982 ve 1997 yılları arasında 
mainframe bilgisayar sistemleriyle yürütmüş olduğu bilgiişlem faaliyetleri var ki, bu 
faaliyetler genelde kâğıt ortamındaki verilerin bilgisayar ortamına aktarılması şeklinde 
yürütülen herhangi bir otomasyon içermeyen faaliyetlerdi o dönemde, 98 başları itibariyle 
emniyet teşkilatında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı öncülüğüyle bir e-dönüşüm başlatıldı 
ve 1998-2001 yıllarını kapsayan bir dönemde polisin 2000’li yıllardaki bilgi ve iletişim 
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teknoloji kullanımını içeren pol.net 2000 ismiyle bir yeniden yapılanma çalışmasına geçildi. 
Bu proje 2001 yılında hizmete açıldı ve bu mainframe bilgisayar dediğimiz eski sistemler 
kapatıldı, yeni bilgisayar sistemleri devreye alınmış oldu. Orada kısaca maliyetiyle ilgili bir 
bilgi vermek istiyorum: Bizim uygulamalarımızdan biri de tahrit projesi dediğimiz hudut 
kapılarında Türkiye’ye giriş-çıkış yapan vatandaşlarımızın pasaport bilgilerinin kontrol 
edildiği bir bilgisayar uygulaması. Bu mainframe döneminde bu uygulama için çalışan 
bilgisayara yıllık ödemiş olduğumuz bakım ücreti 3.5 milyon dolardı, çok büyük bir rakam, 
bir uygulamanın çalıştığı, bir yazılımın çalıştığı bilgisayar sistemi için bu eski sistemin hem 
günün ihtiyaç duyduğu veri tiplerine imkân sağlamaması, iletişim hızlarının çok yavaş 
oluşu, gerekli bilgi teknoloji desteği verememesi gibi sebeplerinin yanı sıra maliyetleri, 
bakım maliyetleri ve toplam sahip olma maliyetleri açısından bu maliyetlerin yüksek oluşu 
da o sistemin kapatılması nedenleri içindeydi. 

2001 yılında bu eski sistemler kapatılarak şu anda günümüzde kullanılan ve pol.net kısa 
ismiyle ifade edilen bir polis bilgi sistemi uygulamamız hâlâ yürütülmektedir. Bu proje 
pol.net kendisi aslında emniyet teşkilatının bilgi iletişim teknoloji alanında bir projesi var, 
bunun ismi de pol.net, ama bu üç ayrı ayaktan oluşuyor, ayrı aşamadan oluşuyor. Bunlardan 
ilki haberleşme ve bilgisayar iletişim altyapısı. Daha önceki dönemde polisin hem veri 
haberleşmesini, bilgisayar sistemleri arasıyla veri haberleşmesini sağlayan bir iletişim ağı, 
bir de klasik telefon görüşmeleri ve faks, teleks gibi hizmetleri yürüttüğü diğer iletişim 
ağı mevcuttu ve bu iş için de ilgili operatör firmalara ayrı ayrı ücretler ödenmekteydi. 
Fakat yapılan bu pol.net 2000 çalışmaları çerçevesinde bu haberleşme altyapısının da 
birleştirilebileceği kararı ortaya çıktı ve şu anda polisin pol.net bilgi sistemi içerisinde yer 
alan gerek bilgisayarlar arası veri haberleşmesini, gerekse telefon haberleşmesini sağlayan 
bir iletişim altyapısı var. Dolayısıyla hem maliyetlerden, hem güvenlikten bu anlamda 
faydalanılmaktadır. Bu ağ üzerinde de yine polis bilgisayar sistemleri yer almakta, bu 
bilgisayar sistemleri üzerinde de gerek satın alınmış uzman sistemler, gerekse teşkilatımızın 
kendi personeli tarafından geliştirmiş olduğu polis bilgi sistemleri yer almaktadır.

Pol.net’in kısaca bir tarifini yapmak istiyorum. Polisin ihtiyaç duyduğu her türden bilgiyi, 
bilgi ve iletişim ortamlarını kullanarak polis bilgisayar ağı marifetiyle, aracılığıyla polis bilgi 
sisteminden almasını sağlayan modern bir polis bilgi sistemi olarak tarif ediyoruz. Biraz 
önce sayın valimizin bir sorusu olmuştu, onu atlamadan geçeyim burada, bu anlamda biraz 
sonra gelecek zaten bu özette. Pol.net iletişim altyapısı birtakım güvenlik katmanlarından 
oluşmaktadır. Bunun ilk katmanı tamamen internetten izole edilmiş fiziksel ayrı bir ağ 
oluşu, yani operatör firma tarafından polis teşkilatına özel bir sanallaşmış bir ağ üzerinden 
yürütüyor olması, yine bizim slaytlarımız arasında kripto cihazlarımızla bu veriler 
kriptolanarak gerek ses, gerek veri haberleşmesi kriptolanarak aktarılıyor. Bunun üzerinde 
bizim bilgisayar sistemleri arasında IPSEC dediğimiz başka bir kripto uygulaması daha 
var ve onun da üzerinde uygulamalara kişilerin, yetkisiz kişilerin ulaşmasını engelleyen 
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kullanıcı tanımlamaları ve ona ilişkin dağıtılan parolalarla bu hizmetler yürütülüyor ve bu 
pol.net bilgi sisteminde yapılan bütün iş ve işlemler bizim log dediğimiz bir iz kütüklerinde, 
iz kayıtlarında tutulmakta ki, hatta bu log kayıtları mevcut pol.net veri tabanındaki verilerin 
de kapasitesinin üzerine çıkmış durumda. Bu da polisin yanlış kullanımını denetlemek 
amacıyla ve öyle bir yanlış kullanımda da hesap verilebilirliğini artırmak için yapmış 
olduğu bütün işlemler saklanıyor. Yani yanlış bir araç tescil işlemi yaparsa bilerek, kasıtlı 
veya kasıtsız bunlar gerek duyulduğunda hukuki mercilerce de bizim kendi müfettişlerimiz 
tarafından incelenerek buradan çıkartılabiliyor. Bu arada bir bilgi olmuş olsun.

Biraz önce anlatmış olduklarımı özetleyecek olursam, polisin pol.net bilgi sisteminin 
değişik katmanlarla güvenlik önlemleri alınmış ve internetten bağımsız çalışan bir iletişim 
altyapısı var. Bunun üzerinde çalışan uzman bilgi sistemleri ve polis teşkilatının kendi 
personelince geliştirmiş olduğu bilgi sistemleri yer alıyor. Uzman bilgi sistemlerinde örnek 
verecek olursak, otomatik parmak izi tanımlama sistemi dediğimiz sistem, yine kriminal 
polis laboratuarının kullanmış olduğu delil incelemesinde genellikle mermi kovanlarını 
incelemede kullanmış olduğu birtakım uzman bilgi sistemleri var. Bunlar da bu pol.net 
iletişim altyapısı içerisinde gerek duyduğu anda pol.net verilerinden de istifade eder şekilde 
çalışmaktadır. Daha öncesinde bunların ayrı ağları vardı. Kendi bölge merkezleri arasında 
haberleşmelerinde sorunlar vardı, ama tek ağ üzerinden haberleşmeyle bunlar ortadan 
kaldırıldı. Pbs dediğimiz personel bilgi sistemi var. Teşkilatımızın bütün personelinin 
özlük hizmetlerinin yürütüldüğü, bu arada 200 binin üzerinde teşkilat mensubumuz var. 
M.is.net dediğimiz emniyet istihbarat ağı bu eskiden ayrı bir ağ olarak çalışmaktayken yine 
bu pol.net 2000 çalışmaları çerçevesinde aynı ağ üzerinde birleştirilmiş ve birbiriyle veri 
paylaşılabilir hale getirilmiştir. 

Turgay arkadaşımızın da detaylarını anlatacağı ve basından, magazin basınından, 
televizyon haberlerinden, dizi filmlerden de rastladığınız bir MOBESE çalışması var. Bu 
ilk 2001 yılında Diyarbakır’da başlayan bir arge çalışmasının sonucu olarak İstanbul’da 
uygulamasını bulmuş, şu anda binin üzerinde kamerayla hizmet yürüten polisin güvenlik 
kameraları aracılığıyla ve birtakım başka sistemlerle alanda etkinliğini artırmayı hedefleyen 
bir çalışma. Türkiye genelinde şu anda yaygınlaşma çalışmaları devam ediyor. 

Trafik bilgi sistemi Dünya Bankası aracılığıyla trafik kazalarının önlenmesinde etkinliğin 
artırılması amacı yapılmış bir çalışmanın polise bakan yönüydü. Burada da birtakım 
tablet bilgisayar dediğiniz mobil bilgisayarlarla trafik denetimleri de polisin etkinliğini 
artırmayı hedefleyen kısmı, diğer kısmı da Karayolları Genel Müdürlüğünün güvenli yol 
inşaatlarında kullanılan bir çalışmanın polise yansıyan yönü burası. Bu pers diye kısaltılan 
polis elektronik bilgi sistemi ise tamamıyla kendi teşkilat mensubu bizim Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı çalışanları tarafından geliştirilmiş bilgisayar uygulamalarından oluşmakta ki, 
sayısı şu anda kırkı aşmış durumda. Bunu da yine Hüseyin arkadaşımız bazı örneklerini 
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taşra birimlerinde nasıl kullanıyor, onu size sunumunda anlatacak. Bu bahsetmiş olduğum 
kırkın üzerindeki uygulama yansıda görünen ben bunun çok detaylarına girmeyeceğim, 
fakat burada biraz önce anlatmadığım bir kimlik bildirme projesi vardı. Kimlik bildirme 
projesi 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun bir uygulaması. Bu kanunda özetle, gerçi 
hepiniz hukukçu olduğunuz için çok fazla kanuni terimlere de girmek istemiyorum hata 
yapmamak için; bu kanun çerçevesinde 20 veya 30 yatak emin değilim kapasitesinin 
üzerinde yatak bulunduran geçici konaklama yerleri, oteller, hastaneler, misafirhaneler 
kendi müşterilerine ilişkin bilgileri kendi bölgelerindeki kolluk güçlerine bildirmeleri 
gerekiyor. Eskiden bu defter kayıtlarının fotokopisi götürülerek veya faks çekilerek 
yürütülmekte olan bir çalışmayken yapılan bir bilgi teknoloji çalışmasıyla bu Internet 
üzerinden aktarılması şekline dönüştürüldü. Bu da bir-iki yıl oldu. Şu anda uygulama 
hâlâ çalışmakta. Polisin sorumlu olduğu bölgelerden günlük ortalama bu Türkiye’deki 
turizm sezonuna göre değişiklik arz etmesine rağmen 100 binin üzerinde konaklayan 
kişi bilgisi bize ulaşmakta, biz bu bilgileri adli birimler, yani gbt dediğimiz polisçe gbt 
olan, ama bilgi toplama işlemleri diye ifade edilen mahkemelerce aranma kayıtlarını bu 
bilgi sistemi içerisinden bu konaklayan kişilerden sorgulama yaparak elde ediyoruz ve 
herhangi diğer masum vatandaşı rahatsız etmeden bu bilgi sistemi şöyle çalışıyor: Siz bu 
gelen konaklama bilgileri içerisinde mahkemelerce arananlar olup olmadığını otomatik 
olarak bakıyorsunuz ve bakmış olduğunuz da eğer karşılaştırma sonucu orada aranan 
şahıslar varsa onu hangi otelde kaldığı bilgisini alarak o bölge sorumlusu emniyet birimine 
bilgisayar ortamında uygulanan ekranda gösteriyoruz.  Mesela, orada bakıyor diyelim ki, 
Kavaklıdere Karakolu eğer bu bölgeden sorumlu bir karakolsa oradaki bu uygulamayı 
kullanan kişi program aracılığıyla Sheraton Otelinde aranan şahıs olup olmadığını o gün 
ekranından görebiliyor. Bu şahıs hangi odada kalıyor, hangi suçla aranıyor, kimlik bilgisi 
nedir? Bu bilgiler de bilgisayarına aktarılıyor ve diğer hiç kimseyi rahatsız etmeden sadece 
o vatandaşın kalmış olduğu oda kapısı çalınarak adli birimleri bu şahsın o aranma bilgileri 
çerçevesindeki suçuna ilişkin olarak teslimi yapılıyor. Bir yıl içerisinde bu çalışmayla 45 
binin üzerinde kişinin yakalandığını kısaca söyleyebilirim. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
polisiye alanda kullanmasının sonuçları hem masum vatandaş bir şekilde rahatsız olmuyor 
bu işlemlerden, hem de adaletin hızlı tecellisinde ivme kazandırılmış oluyor. Araya sadece 
detaylarını anlatmış olduğum bir proje olsun. Tabii, bu çalışmaları biz diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımına son derece önem vererek daha etkin hale getirmeye 
çalışıyoruz. Bunun örneklerinden Adalet Bakanlığı UYAP’la bir aramızda bilgi paylaşımı 
ağı var. Biraz önce bahsetmiş olduğum o bilgi toplama işlemlerine ilişkin süreç aslında 
halihazırda çok bilgisayar ortamında çalışıyor olmasına rağmen bu Adalet Bakanlığıyla 
aramızdaki bu uygulama henüz daha tam yeterli seviyeye ulaşmadığı için Adalet Bakanlığı 
bir kişi hakkında aranma ve yakalamak kaydı kararı veriyor. O polise kâğıt ortamında 
gönderiliyor. Posta marifetiyle bir hafta on gün postada gecikme oluyor. Polis onu alıyor 
bilgi sistemine giriyor. Vatandaşı o arada yakalıyor. Belki vatandaş o suçundan dolayı 20 gün 
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içerisinde beraat etmiş oluyor, o karar polise hâlâ ulaşmamış oluyor gibi vatandaşı rahatsız 
eden yönleri var bunun, ama bu 2008’in dediğim gibi ilk çeyreğinde bu sorunlar tamamen 
giderilmiş, online olarak artık bu Adalet bakanlığı birimlerince bu kayıtlar polis bilgisayar 
sistemine girilmiş olacak. Dolayısıyla beraat kararı online olarak hâkim tarafından verildiği 
zaman veya yakalama veya tutuklama kararı her neyse hâkim tarafından verildiği zaman 
aynı zamanda polis de onu görüyor olacak. Bu şekilde hem adalet hızlı gerçekleşmiş olacak, 
hem de masum vatandaş mağdur olmayacak. 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığıyla bir bilgi paylaşımımız var, Dışişleri Bakanlığımızla 
e-konsolosluk çerçevesinde dış temsilciliklerimizin Türk vatandaşlarına yönelik yapmış 
olduğu hizmetlerin polisi ilgilendiren yönünü otomatize eden bir dış bağlantı çalışmamız 
onlarla var. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüyle kimlik paylaşım sistemi 
çerçevesinde bir çalışma yürütüyoruz. Bu da güncel kimlik bilgilerinin elde edilmesinde 
son derece bizim için hem yanlış bir girişin öncülüğü hem de kimlik sahteciliğini önleyen 
bir çalışma, son derece verimli bir şekilde kullanıyoruz. 

Görevimizi ilgilendiren konularda Jandarma Genel Komutanlığıyla bilgi alışverişimiz var, 
yine Maliye Bakanlığıyla trafik cezalarına ilişkin olarak bilgileri aktarmaktayız. Milli Eğitim 
Bakanlığıyla bu sürücü kurslarından sürücü belgesi almayı hak etmiş kişilerin bilgilerini 
otomatik olarak online olarak sorguluyoruz. Bu da birtakım sahteciliği ve usulsüzlüğü 
önlüyor. Çünkü elinize bir dosyayla bir sürüce kursu diploması alıp götürüyorsunuz. 
“Sınavı kazandım, diplomam da bu sürücü belgesi almaya ben hak kazandım” diyorsunuz. 
Polisin bunu başka türlü kontrol şansı yok, elindeki kurum hakikaten o belgeyi vermiş 
midir, vermemiş midir inceleme şansı eskiden yoktu. Bunun önüne geçmek için Milli 
Eğitim Bakanlığıyla böyle bir çalışma yürütüldü. Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu 
sınavla bu kişinin katılmış olduğu kurslar, almış olduğu notlar, kimlik bilgisi, fotoğrafı 
tamamen polis tarafından bizim trafik birimlerinin bu uygulaması aracılığıyla görülebiliyor 
ve dolayısıyla artık böyle bir sahtecilik yapma şansı bizim tarafımızla yok. 

Milli Savunma Bakanlığıyla Seferberlik Dairesiyle sefer görev emri araçları, onların 
sefer görev planlamaları için veri aktarımında bulunuyoruz. Uzun yıllardır devam eden 
bir çalışmamız bu. Ulaştırma Bakanlığıyla araç tescil bilgilerini muayene istasyonları 
özelleştirilmesinde ve tescil işlemlerine ilişkin olarak bir veri aktarımımız söz konusu. 
PTT Genel Müdürlüğüyle tebligat konusunda bir çalışmamız var. Yine bu trafik 
cezalarının zamanında tebliğini sağlamak amacıyla yürütülen bir çalışma. Bu da belki 
trafik cezası eğer kesildiyse plakanıza yazılan bir ceza, bir hafta on gün sonra belki ceza 
tutanağının geldiğini görürsünüz. İnşallah yoktur aranızda da, eskiden bu üç-beş sene de 
sürebiliyordu. Hatta arabanızı sattığınız halde size trafik cezası gelebiliyordu. Sebebi posta 
pul ücretlerinin bütçede yer almaması, postada gecikmeler ve kaybolmalar gibi birtakım 
sebepleri vardı. Bunun önüne geçmek için de PTT Genel müdürlüğüyle böyle bir çalışma 
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yürütüyoruz. Uluslararası bir dış bağlantımız var, Fransa Lyon kentinde bulunan Interpol 
Genel Sekreterliğiyle Interpol veri tabanına erişim yönünde bir çalışma yürütüyoruz. 
Teşkilatımızın operasyonel birimleri eğer Interpol veri tabanından bir aranan şahıs veya bir 
çalıntı araç veya kayıp veya sahte bir pasaport bilgisi sorgulayacak olursa pol.net üzerindeki 
bizim geliştirdiğimiz uygulama aracılığıyla Interpol veri tabanına erişerek bu sorgulamayı 
gerçekleştirebiliyor. Bu da daha önce yazışmalarla yapılan bir işlemdi, gecikmeler de söz 
konusuydu.

Tabii, bahsettiğimiz bu işleri bilgiişlem kapasitenizi aktararak biraz daha anlamlı hale 
getirmek istiyorum. 2100’den fazla fiziksel ayrı lokasyonda pol.net iletişim altyapısı 
ulaştırılmış durumda. Bu da aslında tam aynı anlama gelmese de Türkiye’nin şu anda 
bütün polis binalarını da ifade ediyor diyebilirim. 300’den fazla sunucu bilgisayarla bu 
işlemlerimizi yürütüyoruz. Biraz önce bu oturuma başlamadan önce güvenlikle ilgili Sayın 
Valimizin bir sorusu olmuştu. Her ne kadar pol.net bilgi sistemi Internet’ten bağımsız, 
ayrı fiziksel bir ağ olmasına rağmen bizim de virüslerle başımız dertte. Bunun için hatta 
bu 300 sunucu bilgisayarın 100’e yakını antivirüs server olarak Türkiye geneline yayılmış 
olarak çalışıyor. Çünkü teknolojik cihazları var, memorystick’ler, USB memory’ler,  cd’ler, 
bunları çok engelleme şansımız teknolojik olarak olsa bile kullanıcımızın performansını 
olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle bu güvenlik ve performans açısında bir denge gütmeye 
çalışıyoruz. O yüzden 300 sunucu bilgisayarın belki 100’e yakını antivirüs server’ı olarak 
çalışıyor. 23 bini aştı şu anda, kullanıcı bilgisayarımız var. Online bu bilgisayarlar bu pol.
net ağı üzerinden birbirlerine bağlı çalışıyor şu anda ve merkezi bir veri tabanımızdan 
bu sorgulamalara, ihtiyaç duyulan bilgilere erişiyorlar. Toplam 50 binin üzerinde 
kullanıcılarımız uygulamalarımızı kullanıyor. Bunun kabaca belki 4500’ü trafik işlemleri 
yapıyor, 3500’ün üzerinde hudut kapılarında görev yapan personel var gibi bu sayılar bu 
şekilde artıyor. 

Eşzamanlı kullanıma baktığımızda da uygulamaları aynı anda 2000 kişinin bilgi sistemi 
içerisinde bir şeyler yaptığını görebiliyorsunuz. Kimisi pasaport işlemleri yapıyor, kimisi 
trafik cezası işlemleri, kimisi hudut kapılarından yolcu giriş çıkış işlemleri gerçekleştiriyor. 
Yine bu sistem içerisinde günlük ortalama işlem hacmimiz 2.5 milyonun üzerinde, bunun 
teknik tabirli 2.5 milyonun üzerinde transection gerçekleşiyor. Toplam ham veri tabanı 
büyüklüğü bizim “storage” dediğimiz veri depoladığımız ünitelerin büyüklüğü 20 TB’ları 
buluyor. Fakat bunun ham veri diye ifade ettiğimiz tekst verisi 500 GB’ı, 1 TB’lar civarında, 
yani çok küçük bir rakam gibi gözüküyor, ama ham veri oluşu ve sadece text bilgi içermesi 
bunun da büyüklüğünü ifade ediyor.

Bu işlemleri yapabilmek için 50 bin kullanıcımız var diyoruz. Polis bilgi ve iletişim 
teknolojilerini pol.net ağı üzerinden gerçekleştiriyor. Vatandaşa da daha hızlı, daha 
güvenli hizmet sunmaya çalışıyor diyoruz. Bunları da kendi personelimizi eğiterek 
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gerçekleştiriyoruz. Eğitimsiz personelle bunları yapma şansımız yok. Bu çerçevede 1998-
2007 yılları arasında yapmış olduğumuz eğitim çalışmaları sonucu 80 binin üzerinde 
teşkilat personelimiz değişik kategorilerde eğitimlerden geçirilmiş, bunların kimisi temel 
bilgisayar kullanım eğitimi, kimisi ofis uygulamaları kullanımı eğitimi, birçoğu da bizim 
geliştirmiş olduğumuz bu kurumsal uygulamaları kullanmaya ilişkin olarak eğitim ve bu 
eğitimler de sürekli devam ediyor, bir yılı doldu. Bizim Eğitim Şube Müdürlüğünün eğitim 
planlama içerisinde bir yıl tamamen bütün günleri doldurmuş halde devam ediyor. 

Gelecek çalışmalarımızda ve şu anda yürüttüğümüz çalışmalara bakacak olursak 
bunun ilk kısmı pol.net ikinci etap dediğimiz iletişim altyapısının bütün birimlerimizi 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasıydı. Bu 2007 sonu itibariyle bitmiş oldu. Dolayısıyla 
polis merkezleri, polis karakolları en ücra hudut kapımız, en ücra birimde ve yerleşim 
bölgesinde yer alan polis karakolumuz pol.net iletişim ağına erişebilir durumda şu anda, 
kendisinin kullanıcılarına verilmiş olan yetkiler çerçevesinde her türlü bilgiyi pol.net 
üzerinden sorgulama şansı var. Tabii, yapmış olduğumuz bu çalışmalar şu anda tek bir 
merkezde yürütürken herhangi bir felaket durumunda gerek vatandaşa yönelik, gerekse 
kendi teşkilatımıza yönelik olarak bu bilgiişlem hizmetlerini yürütebilmemiz, kesintisiz 
yürütebilmemiz amacıyla bir felaket kurtarılma merkezi Disaster Cower Center çalışmamız 
oldu. Bu da güvenlikli bir bina inşa edildi güvenlikli bir yerde depreme dayanıklı, yangın, sel 
felaketlerine karşı yine dayanıklı bir bina. Herhangi bir felaket durumunda inşallah Allah 
göstermesin, olmaz, kendi merkezimizin çalışamaz hale gelmesi durumunda bu felaket 
kurtarma merkezi aracılığıyla hâlâ yürütmüş olduğumuz hizmetleri oraya devrederek 
yürütmeye devam edeceğiz. 

Tabii, yine hâlâ çalışması devam eden MOBESE projesi içerisinde de yerini bulan mobil 
uygulamalarımız var. Biz artık klasik masa üstü uygulamalarını teknolojinin de imkânları 
ölçüsünde alanda, sahada çalışan polisimizin oradaki etkinliğini artırmak amaçlı onların 
taşıyabileceği avuç içi bilgisayarlara aktarma çalışmalarımız devam ediyor. Burada da 
hem bu mobil uygulamaları coğrafi bilgi sistemleriyle destekleyerek Türkiye’de doğru 
çalışabilen, karar vericilere doğru veriler sağlayabilen haritalar üzerinden de bu işlemleri 
gerçekleştirmek istiyoruz. 

Şu anda çalışmaları devam ediyor, belki bir-iki ay içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. 
Birinci versiyonu bitti, elektronik belge ve doküman yönetim sistemi çalışmamız var. Bu 
çalışmayla da emniyet teşkilatı içerisindeki yazışmaların tamamını elektronik ortamda 
yapar hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunu tabii ki bu çalışmaları biz yapmazsak başka bir 
kurum bizim yapmamızı zorluyor. Mesela, UYAP’ın böyle bir çalışması var. UYAP Ulusal 
Yargı Ağı Projesinde bir doküman yönetim sistemi var. Artık gerek mahkemeye intikal 
eden hazırlık soruşturması evrakları, gerekse savcılığın bizden adli görev alanımıza giren 
konularda talep ettiği bilgileri dijital ortamda istemeye başlamaları aslında bizim bu 
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çalışmalara da hız vermemize neden oldu. Çünkü kendilerinin elektronik doküman 
yönetim sistemleri mevcut, yeniden kâğıtla uğraşmak istemiyorlar. Onu diğer kamu 
kurumundan yine elektronik ortamda almak istiyorlar. Dolayısıyla bu aslında elektronik 
belge ve doküman yönetim sistemleri kamu kurumlarında yaygınlaştıkça ciddi anlamda 
iletişim ve o kurumların çalışanlarının performanslarının denetlenmesi açısından da çok 
önemli bir duruma geleceği inancındayız. Tabii, bunun yapılabilmesini sağlayan 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanunu çıkmamış olmasaydı bu tür elektronik belgelerin ve dokümanların 
bilgisayar sistemleri üzerinden paylaşımı da hukuki olmayacaktı. Çünkü hukukta ıslak 
imzayla imzalanmış veya bu yeni kanunla elektronik olarak bunların nitelikli bir elektronik 
bir sertifikayla imzalanmış olması gereği var. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu kanunda 
istisnai kurumlardan sayılan bir kurum, yani elektronik imza altyapımızı kendimiz kurup 
kendi çalışanlarımıza bu imzayı dağıtma yetkimiz var. Bununla ilgili çalışma da pasaport 
tanzim sistemi dediğimiz Türk vatandaşlarının yeni pasaportlarına yönelik yapılan çalışma 
içerisinde böyle bir elektronik imza üretim araçları da alınmış durumda ve bu yıl içerisinde 
faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 

Biraz önce bahsettiğim o masa üstü uygulamaları gelecek ve hâlâ yürüttüğümüz 
çalışmalar çerçevesinde mobil ortama taşıma çalışmalarımız sürüyor. Teşkilatımızda bu 
pol.net bilgi sisteminin kazandırdıklarına bakacak olursak hizmet kalitesini arttırdığına 
inanıyoruz. Personeli daha etkin ve verimli kullanıyoruz. Çünkü bütün yapmış olduğu 
işlemleri artık bilgisayar ortamında takibimiz söz konusu. Kişilerin ne kadar işlem yaptığıyla 
performansları denetlenebiliyor. Yine yapmış olduğu işlemler artık daha şeffaf, çünkü 
bilgisayara girmiş olduğu kaydı, yaptığı her bir değişikliği biz takip edebiliyoruz. Dolayısıyla 
bu anlamda da hem kalite artmış oluyor, hem de şeffaflık sağlanmış oluyor. Olaylar daha 
kısa sürede çözülüyor. Çünkü bu iletişim ağı üzerinden mesela, flash bir olay olduğu zaman, 
bir bombalama olayı, bir saldırı, cinayet, bütün ilgili operasyonel birimlerimiz farklı coğrafi 
bölgelerde olsalar bile, farklı illerde teşkilatlansalar bile bu iletişim ortamının sağlamış 
olduğu hız ve verimden dolayı kendi ellerindeki mevcut bilgileri çok hızlı paylaşabiliyorlar 
ve olaylar bu kadar sürede çözülebiliyor. Parmak izi balistik karşılaştırmaları ve diğer 
delillerin incelenmesinde de sistem hız kazandırmış durumda. 

Vatandaşlarımıza kazandırdıklarımız biraz daha fazla, iki slayttan oluşuyor. Vatandaş 
olarak siz de teyit edebilirsiniz, ama ben size “hakikaten bunlar doğru mu?” diye 
sormayacağım. Çünkü vatandaşa sormadan, kendi deneyimlerimizden yola çıkarak biz 
buraya yazdık. Gözaltı sürelerini kısaltan bir etkisi söz konusu, yani masum vatandaşın polis 
merkezlerinde gereksiz yere beklemesini önlüyor. Çünkü onunla ilgili bilgilere saniyeler 
içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Aranıp aranmadığı bilgisi, kimlik bilgilerinin teyidi, daha 
önce başka bir suça karışmış mı, karışmamış mı gibi bilgiler çok kısa sürede edinilebildiği 
için bu gözaltı süreleri de kısalmış durumda. Tabii, kanun da sürekli bu süreleri insan 
hakları bağlamında kısalttığı için polis de mecburen bu şüphelileri yakalama ve şüphelilerle 
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ilgili mahkemeye sunulacak delilleri elde etme yönünde teknolojiyi çok daha iyi kullanır 
hale gelmek durumunda. Dolayısıyla hukuk bizi biraz daraltıyor, biz de teknolojiyle 
reflekslerimizi hızlandırıyoruz, dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Birtakım sürücü araç, ruhsat 
belgeleri, pasaport belgelerinin alım süreçleri daha önceki sistemde günleri alabilirken bu 
pol.net bilgi sistemi aracılığıyla mesela, pasaport örneğinde pasaport aldığınız birimin 
birtakım mesela, Türkiye’nin hac mevsimi dönemi değilse, bütün hacıların oraya gelip 
pasaport almak için uğraştığı bir dönem değilse 45 dakika, 1 saat içerisinde pasaportunuzu 
alabiliyorsunuz. Hatta Internet’ten doldurduysanız bu belgenizi bu işlemler orada bazı 
pasaport birimlerimizde online hizmetler diye bankolara da ayrılmış durumda, orada daha 
kısa sürede gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yapılan bilgilendirme hizmetiyle vatandaşın polise olan güven duygusu artmıştır diyoruz. 
Bu da dünkü bir gazete haberinde güvenilirliğiyle ilgili polisin ikinci sıraya yerleştiğiyle 
ilgili bir haber yapmışlardı. Belki bundandır, bilmiyorum. Suçlu aranırken biraz önce 
o Kimlik Bildirme Kanunundan bahsettiğim gibi suçsuz vatandaşı mağdur etmiyoruz, 
yollarda herkesi durdurup kimlik soralım, girelim bir yerleşim bölgesinde o kapıyı çalalım, 
bu kapıyı çalalım, kimliklerini teyit edelim gibi uğraşmıyoruz. Artık elimizde bununla 
ilgili bilgi teknolojileri var. Dolayısıyla diğer vatandaşları çok fazla rahatsız etmeden bu 
işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Sınır kapılarında yolcu giriş-çıkışlarında işlemlerde hız 
kazandırdık. Orada çok beklemeler oluyordu. Tabii, insanlar da bir an önce uçaktan inmiş, 
ülkesinde valizini almak için acele ediyor, sevdiklerine kavuşmak için acele ediyor. Bir-iki 
saniyelik gecikme bile onların sabırlarını taşırıyordu. Burada da yapılan çalışmayla bu hızlar 
artırıldı. Yine online ihbarı ve bilgilendirme imkanı Internet ortamından sağlanabiliyor. 
Bilgi edinme talepleri bizde son derece hızlı ilerliyor. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 
Internet üzerinden vatandaşın bilgi talepleri yine geliştirdiğimiz bir yazılım aracılığıyla 
Internet’ten alınıyor ve kendi kurumsal otomasyonumuz içerisinde hangi birimden o 
bilgiyi istiyorsa o bilgiye yönlendiriliyor ve hangi birimden o bilginin gelip gelmediği de 
izlenebiliyor. Dolayısıyla vatandaşa çok kısa sürede bu bilgilendirme hizmetleri de kanun 
çerçevesinde sunuluyor.

E-polis hizmetleri kategorisinde gerek Emniyet Genel Müdürlüğü web sayfasında, 
gerekse taşra birimlerinin kendilerine ait web sayfalarında bilgilendirme amaçlı hizmetler 
ve kişisel belgelere ilişkin sunulan hizmetler olarak iki başlık altında değerlendiriliyor. 
Biraz önce bahsettiğim bütün bu altyapı çalışmaları ve sunulan hizmetlerle de biz polis 
olarak e-devlet içerisinde e-devletin olmazsa olmaz parçalarından biri olan e-kurum 
çalışmalarında belli bir olgunluk seviyesine ulaştığımız kanaatindeyiz ve bunu da diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımımızda da göz önünde görüyoruz. Bu 
hizmetlerimizde dediğim gibi bizim emniyet genel müdürlerinin eski bir web sayfası, fakat 
burada yürüttüğümüz başka bir çalışma da var. Emniyet teşkilatının farklı birimleri farklı 
Internet servis sağlayıcılarla Inter hizmetlerini vatandaşa sunuyorlardı. Vatandaşa ilişkin 
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bilgileri bu Internet’in yayınlamış olduğu web sayfalarından bunun güvenlik, maliyet 
ve başka birtakım teknik nedenlerden dolayı tek bir yerden sunumunun doğru olacağı 
düşüncesiyle yeni bir çalışmayla şu anda yüzün üzerinde birimimizin Internet servis 
sağlama hizmetlerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından yürütmekteyiz. İkinci 
aşamasında da yine e-devlet kapısı çerçevesinde ve e-devlet olgusu içerisinde vatandaşa 
yönelik olarak standart sayfalar tasarlayarak, yani Ankara Emniyet Müdürlüğüyle İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü arasında vermiş olduğu hizmetler veya ara yüzler açısından çok ciddi 
farkları ortadan kaldıracak bir çalışma yürütmek istiyoruz. Vatandaş herhangi bir emniyet 
teşkilatı biriminin sayfasına girdiği zaman benzer ara yüzle karşılansın, benzer bilgileri ilgili 
yerlerden, aynı yerlerden alabilsin ve bir standart ara yüzle karşılaşsın. Böyle bir çalışmamız 
hem içerik standardizasyonu açısından hem de görünüm standardizasyonu açısından bir 
çalışma da yürütüyoruz.

Sürekli e-dönüşüm diye bir sloganımız var. Bu çerçevede de iki bilişim sempozyumu 
düzenledik. Biri 2003 yılında yapılmış bir sempozyum, ikincisi de 2005 yılında 
gerçekleştirilen bir sempozyum. Bu sempozyumlar aracılığıyla da bizim pratik alanda elde 
etmiş olduğumuz bilgi birikimimizi akademisyenlerle paylaşıyoruz ve geleceğimize ilişkin 
olarak birtakım çıkarımlarda bulunmak istiyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yönü ve 
geleceğine ilişkin olarak ki, kendimizi yenileyebilelim.

Bu çerçevede üçüncüsü de yapılacaktı, ama Türkiye’deki son seçimler ve birtakım başka 
gelişmelerden dolayı tehir edildi. Belki 2009 yılı içerisinde veya 2008’in sonbaharında böyle 
bir üçüncü sempozyum çalışmamız da olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Çalıştayımızın formatı gereği sorularınız varsa bütün sunumlar sonrasında almayı daha 
doğru buluyoruz, ama illa bu arada soralım ve cevabını alalım istiyorsanız onu da saygıyla 
karşılarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben sözü MOBESE’yla ilgili olarak 
Turgay arkadaşımıza bırakmak istiyorum.

TURGAY AKGÜL- Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 
Mobil Uygulamalar Şube Müdürlüğünde görev yapıyorum. Kamuoyunda MOBESE 
adıyla tanınan kent güvenlik yönetim sistemleri benim anlatacağım konu. Biraz da zaman 
daraldığı için biraz hızlı gideceğim. Çok da sıkmamak istiyorum zaten.

Bizim İstanbul MOBESE’yla başlayan ve gerek televizyonlardan gerekse diğer yayın 
organlarından tanınan ve sadece aslında kamerayla izleme olarak algılanan aslında daha geniş 
bir yapıyı içeren bir kent güvenlik yönetim sistemi projemiz var. Bu ilk olarak İstanbul’da 
yapıldıktan sonra gerek kamuoyu gerekse ülkemizdeki karar verici mekanizmalar tarafından 
faydalı görüldü ve ülkeye yaygınlaştırılması kararı alınınca bu Türkiye’deki bütün bilişim 
projelerini yöneten Bilgi İşlem Daire Başkanlığına görev olarak verildi. Türkiye’deki tüm 
illere yaygınlaştırılması düşünülüyor MOBESE’nin. Ben biraz böyle teknik kavramlardan 
ziyade daha çok bilinen kavramlar üzerinden gideceğim, yani bizim işimiz Bilgi İşlem Daire 
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Başkanlığı olarak bize genel müdürümüz bu projenin tüm illere yaygınlaştırılması görevini 
verdi. Bununla ilgili biz şartname hazırlanması, belli standartların belirlenmesi ve mükerrer 
yatırımların önüne geçilmesi için 6 aylık çalışma yaptık. Bununla ilgili yurtdışındaki bazı 
örnekleri inceledik. Kendimiz de bazı proje çalışmaları yaptık. Böyle bir proje içerisinde var 
olması gereken şeyler nelerdir? Nihayetinde tüm illerde yaygınlaştırılacak. Bununla ilgili 
aslında gerek hukuki görüşler olsun, hukuki altyapı, bununla ilgili kanun şu an gözetlemeye, 
dinlemeye, izlemeye yönelik çeşitli kanunlarda eksiklikler olduğu için bazı yerlerden de 
görüşler sorduk. Adalet Bakanlığı olsun, bizim hukuk müşavirliği olsun hem teorik hem de 
diğer bürokratik açıdan hazırlıklarımızı yaptık. Onay verildiği çerçeve içerisinde biz projeyi 
gerçekleştirdik. Şu an gelişim süreci içerisinde olup bazı hukuki altyapıları oluşmasıyla 
daha da gelişecek. Aslında teknik olarak bir sıkıntımız yok. 

MOBESE nedir? Aslında kent güvenlik yönetim sistemi MOBESE, İstanbul’da mobil 
elektronik sistem entegrasyonunun baş harfleri alınarak yapılmış bir sistem olmasıyla 
beraber kentte teknolojik açıdan gerek asayiş olsun, gerekse diğer tüm kurumların güvenlik 
açısından ihtiyaç duyacakları çeşitli ihtiyaçlara teknolojik çözümler getirmek amacımız. 
Biz polisiye açısından daha çok yönlendiriyoruz, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
asayiş, terör, trafik gibi polisin hizmet alanına giren konularda biz teknolojik imkanlardan 
nasıl faydalanırız, bunu MOBESE’de aradık. Aslında polisin kanunen verilen iki çeşit 
görevi var; birincisi, suç işlenmeden önce önleyici görevleri ve önleyici hizmetlerini 
yerine getirmesi; ikincisi de, CMUK kapsamında herhangi bir suç işlendikten sonra 
kanun tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek. Biz burada MOBESE’yle 
aslında en çok önleyici hizmetlere yoğunlaşmış oluyoruz. Bir suç işlenmeden ve en geç 
de suç işlenme anında güvenlik hizmetlerine nasıl katkıda bulunuruz? Bununla ilgili 
kanuni delilleri nasıl üretiriz, bunu sistemde arıyoruz. MOBESE kapsamında görüntü, 
ses, konum verileri işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesi ve sonuçların bir önceki pol.
net uygulamalarıyla beraber entegre edilerek modüler olarak geliştirilen bir sistem. Biraz 
önce pol.net uygulamaları içerisinde yer alan tüm sistemler özet olarak anlatıldı. Biz de 
MOBESE da elimizde olan veri tabanlarından, verilerden faydalanarak kendimize yeni veri 
çeşitleri ve bilişimler oluşturacağız. Biraz özet olarak geçiyoruz.

MOBESE’ye nereden ihtiyaç duyuldu? Güvenlik hizmetlerinin verimliliğini artırmak, 
algılanması zor güvenlik tedbirlerini algılamak ve adli soruşturmada ihtiyaç duyulabilecek 
kanuni deliller üretmek ve en önemlisi de kişilik hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel 
asayiş ve huzur temini konusunda teknolojiden son yerine kadar faydalanmak. MOBESE 
görüntüleme, çağrı yönetimi ve mobil uygulamalardan oluşan bir sistem. Aslında sadece 
görüntüleme, yani kamuoyu tarafından en çok bilinen kameraların dışında çağrı yönetimi 
ve mobil uygulamaları da kapsayan bir sistem. Çağrı yönetimi biraz anlaşılacağı tabirle 
Amerika ve benzeri ülkelerde 911 sistemi, yani Türkiye’de 100’den başlayan 155, 156, 157 
yüzlerce telefon var. Yani bu sağlıkla ilgili olsun, diğer bütün ihtiyaçlarla ilgili olsun vatandaş 
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neye nereden ulaşabileceğini bilemeyebilir. Çağrı yönetim sistemiyle biz bunu tek numara 
üzerinden, Türkiye’de de bunun için 112 düşünülüyor, 112 üzerinden tüm ihtiyaçlarını 
giderebilsin. Bunu da çağrı yönetim sistemi içerisinde biz hepsini toplayabilelim, amacımız 
o. Mobil uygulamalardan da kasıt az-çok bir önceki slaytta da benzer şeyler anlatıldı, 
özellikle polisin vatandaşla ilişkilerinde sunduğu veya vatandaşın polisten beklediği 
hizmetlerde kablolu ağa bağlı olmadan, zaman ve mekana bağlı olmadan kablosuz olarak 
Türkiye’nin her yerinde hizmet vermek amacımız. Bu üç başlığı ben özet olarak anlatmaya 
çalışacağım.

Bu kavramsal, belki teknik olarak gözünüz şey yapabilir, ama az-çok gözünüzde 
şekillenmesi açısından bu üç sistemin kavramsal yapısı burada görülebilir. Bunun çok 
üzerinde durmak istemiyorum. Görüntüleme sistemi, yani kameralardan veri elde 
edilirken bizim MOBESE komuta kontrol merkezine gelen verilerin nasıl işlendiğini 
anlatıyorum. Eşzamanlı olarak, yani bilinen tabirle online olarak elde edilen görsel bilgiler 
delil niteliğinde saklanması, izlenmesi otomatik olarak veya izleme neticesinde elde edilen 
alarmlar hakkında gerekli kayıt ve işlemlerin yapılması burada amaçlanan. Ben bunu biraz 
açayım, bu gerçekten her kelime bir şeyi içeriyor. Eşzamanlı olarak, yani biz şu an İstanbul’da 
1562 adet kamera var izleme yapan. Online olarak bunlar, şehrin çeşitli yerlerine aktarılmış 
kameralar komuta kontrol merkezine geliyor. Buradan elde edilen görsel bilgiler saklanıyor, 
kriptolu ve güvenli olarak zaten geldiği için Avrupa Birliğine uygun standartlarda, otomatik 
olarak hem izleniyor, hem de bu uygulamalar üzerinde otomatik alarmlar kendiliğinden 
çalışıyor. Mesela, plaka tanıma sistemi, en basit anlatımı bu zaten; aranan bir araç geçerken 
kamera görüntüsü onu izlerken plakayı bunu şahıs bu plaka aranıyor mu?” diye girmiyor 
zaten, otomatik olarak o görüntü üzerinde çalışan program plakayı okuyor. Aranan araçlar 
veri tabanından sorguluyor. Bu araç aranıyor mu? Aranıyorsa “aranıyor” alarmını veriyor, 
o görüntüye kilitleniyor. Bunların hepsi otomatik oluyor. Onu izleyen şahıs herhangi bir 
müdahale yapmıyor. Bunun gibi aslında plaka tanıma sisteminin diğer alanlara aktarılmış 
halleri de var, yani görüntüler komuta kontrol merkezine gelsin, televizyon gibi izlenmesin 
bizim amacımız, bunun üzerinde otomatik alarmlar çalışsın, plaka tanıma çalışsın. Biraz 
sonra slaytlarda anlatacağım, yasak park ihlali çalışsın. Mesela, belli bölgelerde belli süreden 
çok beklerse bir araç bunu alarm versin veya belli araç belli bölge etrafında birden çok 
dönerse bununla ilgili bir uyarı versin gibi daha birçok dünyada çeşitli örnekleri bulunan 
otomatik uygulama alanlarında görüntülerin desteklenmesi görüntüleme sisteminin asıl 
kapsamı. 

Biz elde edilen görüntüler hakkında ne türlü işlemler uyguluyoruz ve bu görüntüleri 
nasıl işliyoruz? Buradaki slaytta da bunu anlatmaya çalışıyorum. Görüntüler niteliğini 
kaybetmeden kaydedilip saklanabilmeli. Bizim sistemimizde bunlar öngörülüyor ve şu 
anda yapılıyor. Fotoğraf veya video çıktısı alınabilmeli, istendiği zaman istenilen kareden 
ve online olarak veya geçmişe yönelik, yani belli tarihler arasında mesela, geçen haftaki 
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şu saatler arasında şurada bir olay olmuş, oradaki kameralardan o görüntülerin tekrar 
izlenebilmesi, bu imkanları sağlıyor. Ayriyeten görüntü kalitesi artırılabiliyor. Biz kameradan 
bir görüntü aldık, orada tekrar bir detay var, çok ince bir detay var. Biz aldığımız o görüntü 
üzerinde tekrar bir görüntü inceleme programları sayesinde daha detay görüntüler de 
alabiliyoruz, daha küçük detay görüntüleri artırabiliyoruz ki, bunlar gerçekten her an her 
zaman istenilen şeyler, öyle çok aşırı üst seviye şeyler değil. Bir görüntü olduğu zaman 
ardından bunlar artık standartlaştı, olması gereken şeyler ve alarmla tespit edilen olaylar 
için elektronik ortamda otomatik çağrı açmak. Biraz önce anlattığım örnek plaka aranan 
bir araç kamera görüntüsüne yakalandığı zaman bununla ilgili otomatik alarm veriyor, 
bununla ilgili çağrıyı açıyor, hem sesli hem görüntülü alarm veriyor, ayriyeten bununla 
ilgilenmesi gereken operatöre, yani komuta kontrol merkezinde bulunan personele bizim 
istediğimiz şekilde bir uyarı gönderiyor. Hem mail atıyor, hem sesli uyarı veriyor hem de o 
çağrıya müdahale etmeden onu kapatmıyor. Dikkatinden kaçma gibi bir lükse kalmıyor o 
şahsın komuta kontrol merkezindekilerin. 

İkincisi, akan görüntü verisinden fotoğraf üretilerek saklama ve sorgulama. Bu zaten gayet 
anlaşılabilir bir konu. Şehrin sayısal haritası üzerinde coğrafi bilgi sistemi uygulamalarıyla 
desteklenmesi. Coğrafi bilgi sistemini bilmiyorum ne kadar, artık herhalde kimseye de 
yabancı gelmiyordur. Türkiye’de veya çeşitli illerimizin sayısal haritaları var bizim elimizde, 
bu 81 ilin haritası şu anda elimizde var. İl üzerindeki binaların, yolların, caddelerin bizim 
istediğimiz detayların koordinatları ve o çizimleri işlenmiş durumda. Normal bir harita 
getirin gözünüzün önüne, onun sayısal değerleri var arkada, dokunduğunuz zaman o 
noktanın koordinatını alabilirsiniz. Aslında normal haritadan en temel farkı sayısal haritanın 
bu, yani normal bir haritada parmağınızı dokundurduğunuz yerin bilgisayar tarafından size 
koordinat değerini getirmesi, aslında temel prensibi bu. Biz bu sayısal haritalar üzerinde 
neler yapıyoruz? Ekiplerimizi izliyoruz, yani onun üzerinde şöyle gözünüzün önüne gelsin, 
bir arabanın gittiğini düşünün; bu ekipleri de trafik ekiplerini başka renkte, asayiş ekiplerini 
başka renkte yapabilirsiniz. Normal bir araç simgesini harita üzerinde online olarak gittiğini 
görün, normalde o araçtan aldığımız koordinatı biz harita üzerinden izliyoruz. Dolayısıyla 
aracı sanki canlı olarak izliyormuşuz gibi aynı veriyi elde etmiş oluyoruz. 

Sayısal haritalar temelde bu espri üzerinde kurulmakta olup, başka diğer uygulamalarda 
da faydalanıyoruz. Gece görüş desteği kameralarımızdan gündüz renkli, gece de siyah-
beyaz görüntü alıyoruz. Bu siyah-beyaz görüntü gerçekten gündüz siyah-beyaz olmasına 
rağmen tüm detayları anlaşılabilecek şeklide bir görüntü oluyor. Kameranın kendi gece 
görüş ayarlarıyla beraber altında da bir aydınlatma, lazer ışığıyla belli bir alanı aydınlatma 
özelliği var. Dolayısıyla geceleyin karanlıkta dahi, hiç ışığın olmadığı yerde dahi görüntü 
net olarak alabiliyor. Tabii, bu da en çok basında bazı tepkiler alınmıştı. Kişisel hayata 
müdahale olup olmaması konusu, bununla ilgili biz yapabileceğimiz araştırmayı şu şekilde 
yaygınlaştırdık: Bu kameralar dünyanın çoğu yerinde var. Biliyorsunuz İngiltere’de en 
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çok yaygın olan kameralar bir şahıs sabah çıkıp akşam evine gelene kadar 16 kameraya 
yakalanıyor. Hiç ekstra bir hat çizmeden 16 ayrı kameraya görüntü verip geçiyor. O kadar 
kamera var, otobüslerinde bile kameralar var. Biz onlarla görüştük, onları buraya çağırdık, 
görüşlerimizi yaptık. Bununla ilgili teknik olarak yapabileceğimiz şey nedir diye araştırdık. 
Burada yapabileceğimiz şey şu: Bir kamera görüntüsünün içerisine dahil olan bir alanda eğer 
özel bir mülkiyet varsa, özel bir alan varsa ve bu da bizim genel asayiş olarak ilgilenmediğimiz 
bir alan dolayısıyla, biz o alanı perdeliyoruz, yani onunla ilgili kamera 60 derecelik bir 
açıya baktığını düşünelim, şu 30 derecelik alanı perdele diyoruz, yani kamera o görüntüyü 
verirken bize orayı göstermiyor. Bununla ilgili teknik standartlar var, bu standarda sahip 
kameraları kullanıyoruz biz şartnamemizde. Böylece kişisel hayatın gizliliğine de müdahale 
etmemiş oluyoruz, yani bu tabii teknik olarak bizim yapabileceğimiz şey, bununla ilgili 
hukuki alanlar bizim dışımızda olan şeyler. Bununla ilgili aşamalar hukuk müşavirliğimiz 
tarafından yürütülüyor. Biz teknik olarak genel, kamuya açık alanlar dışındaki alanları 
kamera görüntüsü alanında perdeliyoruz. Kamera oraları görmüyor. Dolayısıyla bununla 
ilgili zaten kayıtlarımızı yaparken incelemeler de yapılıyor. Bu standartlar da zaten elle 
gelinen bir standart değil, kameranın kendi standardı otomatik olarak oluyor. Biz sadece 
bu alanı belirtiyoruz. Bu şekilde kişisel alana da müdahale etmeme gibi bir düşüncemiz var. 
Şu anki hazırladığımız şartnamelerde hazırladığımız standartlarda bunlar var, olacak değil, 
bunlar var. Bu şekilde çalışacaklar. 

En çok kamera görüntüleri zaten kamuyla da paylaşılan en çok da kamuya yansıyan tarafı 
bu kamera görüntülerinden biz otomatik olarak neler elde ediyoruz? Biraz önce anlattığım 
konuyu maddeler halinde sıralamışım: Plaka tanımı; otomatik olarak aranan aracı veya 
sizin herhangi bir notla aranmasını istediğiniz bir aracı sizin girdiğiniz plakaya, yani o 
kamera görüntüsüne yakalanıyorsa otomatik olarak size sistem uyarı veriyor. İkincisi, 
yasak bölge ihlali, bu belli alanlar, belli önemli yerler olur veya size göre belli şeyler olabilir. 
Bir alanın ihlal edilmesi, oraya araç girişi yasak veya şahıs girişi yasak, yani o alana herhangi 
bir giriş olmayacak. O alanı belirliyorsunuz, oradaki kameraya alanla giren bir görüntü 
olduğu zaman şahıs da olur, araç da olur size uyarı veriyor, bunu otomatik yapıyor. Çünkü 
biliyorsunuz belli bir zamandan sonra bunlar yani ne kadar dikkatle bakarsa baksın insanın 
dikkatinden kaçıyor. Bunlar otomatik olarak yapıldığı için sistem bunları otomatik olarak 
uyardığı için en azından böyle kritik şeyler sistem tarafından açıkları giderilmiş oluyor. 
İnsanın mümkün olduğu kadar hata yapması engelleniyor. Aynı şekilde benzer bir mantıkla 
çalışan park yasağı ihlali, belli bir alana araçların park yapması, duraklaması yasaksa onunla 
ilgili sistem yine o görüntü alanına giren araçla ilgili uyarı veriyor. Bunlar otomatik alarm 
üretiyor. 

Şüpheli paket alarmı, bununla ilgili Internet’te bile çok tanıtım bulabilirsiniz. 
Havaalanlarında ve özellikle insanların çok yoğun olduğu alanlarda belli bölgelerde hatta 
o kameranın alanına giren tüm bölge içerisinde belli bir şeyi o paket olur başka bir şey 
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olur çok önemli değil, tanımlarken öyle yapıyorsunuz zaten, uzun süre statik kalmamasını 
öngörüyorsunuz. Mantığınızı bunun üzerine kuruyorsunuz. Bundan da şüpheli paket alarmı 
ortaya çıkıyor, yani belli bir kameranın görüntüsü arasına giren alanda belli bir süreden 5-10 
dakika, bunu belirlemek size kalmış, oradaki yapıya göre, harekete göre siz belirliyorsunuz, 
5 dakikadan fazla bir yerde bir görüntü statikse, orada bir paket varsa, şahıs varsa bununla 
ilgili size alarm veriyor. Alarm veriyor demek, o alarmla siz müdahale ediyorsunuz, 
bakıyorsunuz. Eğer bir paketse bununla ilgili güvenlik görevlilerini uyarıyorsunuz. 
Gidiyorlar bakıyorlar, tamam bir şey yoksa o alarmı iptal ediyorsunuz veya bir şahıssa bu da 
dikkatinizi çekiyor. Bununla ilgili kamerada en azından ona odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla 
bunlar da asayişe yönelik veya kamera görüntülerinin incelenmesine yönelik çok verimli 
oluyor. Bunları da otomatik olarak sağlıyor.

Şüpheli gezili ve duran kişi aslında çıkarabileceğiniz gibi mantığı aynı, belli bir alan 
içerisinde tekrar eden görüntü, yani o şahsın sürekli belli bir süre aynı alanda gezmesi. 
Benzer uygulamalar başınıza gelmiştir, MİT’in etrafında üç tur atın araçla, hemen sizi 
durdururlar. Bunun gibi, hem kamera hem şahıslar sayesinde bu uygulamalar şu alan 
kanadı çoğu yerde uygulanıyor zaten, yani bunlar çok yüksek veya ekstrem şeyler değil. 
Artık teknoloji çok hızlı gelişiyor, bunu biz bir yıl önce anlatırken belki insanlar şaşırarak 
dinliyordu, ama artık zaten var diyorlar. Hatta bizim kendi yetkililerimiz bunlar zaten var, 
daha da geliştirin şeklinde tepkiler alıyoruz. Bunlar bizim sitemizde standart, bazı yerlerde 
bazı şartlara göre ekstra özellikler de olacak, ama bunlar hepsinde var. Aynı şekilde şüpheli 
aracın öngörülen zamandan fazla parkı, bu bizim asayiş olarak biz buna “bomba yüklü araç” 
deriz veya başka şekilde yaklaşırız. Önemli değil, belli bir alanda belli bir süreden fazla 
bekliyorsa bunu alıp bu kamerayı bir trafikçi trafik ihlali olarak da park yasağı, park cezası 
olarak da uygulayabilir. Bir asayişli veya terörcü bununla ilgili bomba ihbarı düşünebilir.

Ben biraz da zaman az kaldığı için en çok ilgi görülen kısmı detaylı anlattım. Çağrı 
yönetimle diğer kısımları hızlı geçeceğim. Çünkü biraz hem teknik, hem de zaten işin 
esprisi şu: Türkiye’de dediğim gibi bu 155, 156, 157’ye giden birçok hat bunların 112 
telefon numarası altında toplanması, bu komuta kontrolünden yönlendirilmesi amaç. 
Bununla ilgili bunlar neler getirir, ne gibi faydaları olur? Bunlar sıralanmış, bunu hızlı 
geçiyorum. Mobil uygulamalar bunu da hızlı geçeyim, ama size biraz sonra bir görüntü 
izleteceğim, o görüntüde biz hangi sorgulamaları yapıyoruz, onu anlatayım. Çok kısa iki 
dakikalık video izleteceğim, o mobil uygulamaları en güzel o anlatacak. Biz şu an tablet 
bilgisayarlarla şu an sadece 234 çalışan online var, 1183 adet daha alındı, toplamı bu sayı 
1500’e çıkacak. Türkiye’nin her yerinde 1500 adet tablet bilgisayarlar herhangi bir zamana 
veya mekana bağlı kalmaksızın polis ekipleri o tablet bilgisayarı bizim koyduğumuz 
uygulama neyse, sorgulama neyse onu yapabilecekler. Şu anki sorgulamalar şüpheli, yani 
kimlik sorgulaması, araç sorgulaması, bu şüpheli araç onunla ilgili bilgiler girmesi, aranan 
kişi sorgulaması, çalıntı araç sorgulaması ve trafik bilgilerinin sorgulaması. Aracın bir 
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cezası var mı? 100 puanı geçti mi? Bundan önceki hız sınırlarını aşmasıyla ilgili mesela, 2-3 
kere aşmıştır, 2 kere aşmıştır hız sınırını, bir daha aşmıştır. Siz tablet bilgisayar sayesinde 
verilere online olarak ulaşabildiğiniz için üçüncüde hemen el koyabileceksiniz. Normal 
önceki sistemlerde o ceza makbuzu merkeze gidecek, oradan nöbetçi memurlar onları 
girecek, siz de onlara ulaşacaksınız. Bunlar günler alıyordu. Şu an bunlar online olarak 
anında yapılıyor. Yine aynı şekilde alkollü araç kullanımı, yani araç olsun, şahıs olsun şu an 
polisin uygulamalarda yaptığı tüm sorgulamaları biz tablet bilgisayarlara yükledik. Bunlar 
kablosuz olarak da sorgulama yapabiliyorlar. 

Dünyada MOBESE örneklerinin uygulandığı birkaç görüntü var. Onları da hızlıca 
geçeyim. Benzer uygulamalar belki İstanbul MOBESE’yi basından gören olmuştur. Bu da 
dünyanın çeşitli yerlerinden komuta kontrol merkezi örnekleri, görüntüler, şehrin çeşitli 
yerlerinden alınan görüntüler bu aslında karayollarını izlemek için yapılan bir sistem, 
komuta kontrol merkezine geliyor. Orada çeşitli uygulamalarla, sağ alt tarafta gördüğünüz 
sayısal haritadan izliyor. Herkes kendi görev alanıyla ilgili kısmı inceliyor. Portekiz’deki, 
Amerika’daki, tabii diğer Avrupa ülkelerinde çok daha gelişmiş, bu gördükleriniz sadece 
yol trafiğini izleyenler, oysa bizde şehrin tüm güvenliğini izliyor. Arada bayağı bir uçurum 
var. Bunun gibi İspanya’da çok daha gelişmiş sistemler var. Bu da İstanbul trafiğini izleyen, 
bu da İstanbul MOBESE, şu an halihazırda çalışan görevlileriyle beraber hizmet veren 
sistem. 

Ben süre bitmiş, ama hızlı bir şekilde şunu izleyeyim. En azından mobil uygulamaları 
şey yapmış olursunuz. Şu an çalışan ve sağda uygulanan bir tablet bilgisayar uygulamasının 
örneği, böylece mobil uygulamaların az çok nasıl çalıştığının mantığını anlayabiliriz. Bu 
uygulanıyor, belki de karşılaşmışsınızdır, trafik ekiplerimizde var bu tablet bilgisayarlar. 
Kontrol esnasında vatandaş, bu işlem, sorgulama işlemi normal ölçümlerimize göre 35 
saniye sürüyor, ama biz diyelim ki, 1-2 dakika sürsün. Aslında çalışma mantığı gayet basit, 
telefonda nasıl konuşulunca ses gidiyorsa, buradan da veri gidiyor. Hiçbir farkı yok. Aslında 
bu uygulamanın benzerini siz her gün cep telefonlarınızda yapıyorsunuz. Baz istasyonuna 
gitti, oradan bizim veri tabanımıza geliyor, oradan aranan aracın veri tabanında araç kayıt 
bilgilerini arıyor. Araçla ilgili şu ceza var, bu ceza var, araç aranıyor veya aracın hiçbir şeyi 
yok, neyse sonucu gönderiyor. Bu işlemler teknik ölçümlerini yaptık, 35 saniye, en çok 1 
dakika, 2 dakika. Biraz fazla hızlı oldu, ama teşekkürler. (Alkışlar)

HÜSEYİN AKARSLAN (Bolu Emniyet Müdürlüğü)- Hepiniz hoş geldiniz. Bolu 
Emniyet Müdürlüğünde çalışıyorum, Bilgi İşlem Şube Müdürvekiliyim. Sunuma 
başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum: Malum bu bir hukuk kurultayı, biz de 
aslında e-polis balığı altında farklı bir çalışma yapmıştık sizler için, ancak belli sıkıntılardan 
dolayı çalışmamız farklı bir formata kaydı. Bizim asıl sizler için hazırladığımız çalışma 
programı e-polisi hızlı bir şekilde yüzeysel olarak geçip polisin bilgi teknolojileri vizyonunu 
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size aktardıktan sonra adli bilişim uygulamalarından sizlere örnekler vererek bunların adli 
bilişim uygulamalarında polisin kullandığı teknolojiler, bu teknolojilerle birlikte hukuka 
uygunluğuyla ilgili bir çalışma hazırlamıştık, hatta örnek uygulamalar hazırlamıştık çocuk 
pornosuyla ilgili, Internet’te kumarla ilgili, ancak olağan dışı, beklenmedik bazı sıkıntılardan 
dolayı sadece e-polis başlığı altında bugün sizlere çalışmalarımızı sunuyoruz. Bunun da 
yanında size şunu da söylemek istiyorum; bugün burada size anlattığımız şeyler en alt 
seviyede polis uygulamaları, yani size anlatabileceğimiz kadarıyla, halbuki diğer taraftan 
baktığınız zaman buz dağının sadece görünen kısmı bugün size anlattıklarımız. Çünkü 
geride kalanlar bizim polisiye taktiklerimiz için açıklanmasını çok doğru bulmuyoruz.

Ben de sizlere bu Sayın Müdürümüzün ve Komiserimizin anlattığı uygulamaların biraz 
daha pratikte nasıl uygulandığını anlatacağım. Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 
merkezi taşra birimlerinde kullanılmakta olan e-devlet projesini ulusal ve uluslararası 
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ulusal ve uluslararası projeleri kullanan iletişim altyapısı ve 
servislere göre intranet ve Internet olarak iki ayrı başlıkta inceleyebiliriz. Uluslararası intranet 
altyapımızı bir ekstranet olarak da kabul edebiliriz. Burada ben farklı bir diyagramla size 
uygulamayı anlatacağım. Birincisi, ulusal projelerimiz, ikincisi de uluslararası projelerimiz. 
Çünkü artık biliyorsunuz globalleşen dünyada mecburen belli projelerimizi uluslararası 
alanda geliştirmek zorundayız. 

Ulusal projelerden başlayalım. Ulusal projeler kendi sınırları içinde hizmet vermeyi 
amaçlayan e-devlet projeleridir. Bunların bir kısmı direkt olarak vatandaşa hizmet etmeyi 
amaçladığı gibi bir kısmı da emniyet hizmetlerini yerine getirirsek personeli teknolojinin 
avantajlarını kullanarak en yüksek performansa ulaşmasını hedeflemiştir. Ulusal 
projelerimizi intranet ve Internet uygulamalarını ikiye ayırmaktayız. 

Intranet Uygulamaları: Intranet uygulamanızda iletişim için pol.net altyapısı 
kullanılmaktadır. Genel olarak merkez tarafından geliştirilen ve 81 ilde birliktelik 
içinde standart olarak uygulanan projelerdir. Günümüzün en çok tercih edilen bilgi 
teknolojilerinden birisi olan web teknolojileri bu projelerde kullanıcı ara yüzünün ana 
mimarisi olarak kabul edilmiştir. Perdenin diğer tarafında ise çok büyük veri tabanları 
servis vermektedir. Bu projeleri inceleyecek olursak; emniyet bilgi sistemi başlığı altında 
birçok alt proje bulunmaktadır. Bunlar araç programı, aranan araç programı, bilgi edinme 
programı, gbt projesi, gözaltı programı, iltica programı, kaçakçılık programı, partiler 
programı, yeşil kart sorgulama programı. 

Araç Programı: Projenin amacı Türkiye genelinde kayıt tescili yapılan motorlu araçların 
teknik özellik ve tescillerini, sahiplerini, sicil kayıtlarını tutmak, güncellemek, en hızlı ve 
güvenilir biçimde bu kayıtların tüm emniyet birimlerinde kullanımını sağlamaktır. Bunun 
yanı sıra özellikle emniyet teşkilatının planlamalarında ihtiyaç duyacağı çeşitli istatistiki 
bilgilerin gelişen bilgisayar teknolojisini kullanarak elde etmektir.
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Aranan Araç Programı: Projenin amacı ülkemiz genelinde oto hırsızlık suçlarının kontrol 
altına alınması, suç oluşmadan önlenmesi amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanması 
ve oto hırsızlarını takibine daha verimli çalışılması düşünülmektedir. Araç işlemlerinin 
yapılması sırasında ve yapılan trafik uygulamalarında araçla ilgili aranma, bulunma 
bilgilerine ulaşılarak mevcut kayıp oto hırsızlık olaylarının çözülmesine yardımcı olmak, 
sistemde kayıtlı bulunan arama bulma bilgileri üzerinde incelemeler istatistikleri yaparak 
suçları önleme çalışmalarına yardımcı olabilmektir.

Bilgi Edinme Programı: Programın amacı, kapsamı, demokratik ve şeffaf yönetimin 
gereği olan eşitlik ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını 
sağlamaktır. 

GBT Projesi: Gbt devletin anayasal düzenine karşı genel güvenliğine dair önleyici ve 
koruyucu tedbirleri almak üzere eski hükümlülerin suç işleyip ele geçmeyen kişilerin çalınan, 
kaybedilen veya kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin güvenliğinin sağlanması için 
kayıtların tutulması 24 saat halkın güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının 
sonucuna daha kısa sürede ulaşmasına destek veren programdır. 

Gözaltı Programı: Gözaltına alınan şahısların her türlü merkez ve taşra birimleri 
arasındaki koordinasyonu sağlayan programdır. Buradaki amaç tabii ki şahısların hukuki 
haklarını maksimum derecede kullanmalarını sağlamaktır. 

İltica programı: Projenin amacı, Türkiye’ye legal ve illegal yolla girmiş yabancı şahısların 
Birleşmiş Milletlere başvurması ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesi halinde 
üçüncü bir ülkeye giren şahısların bilgilerinin girilmesidir. 

Kaçakçılık Programı: Kaçakçılık programında suçlarla mücadele kapsamında yapılan 
işlemlerin taşrayla senkronize bir şekilde yürütülmesi ve taşra birimlerinin hızlı bir şekilde 
merkezden istifade etmelerini sağlayan bir programdır. 

Partiler Programı: Pol.net kapsamındaki yönet bilgi sisteminin alt modüllerinden biri 
olan pol.net modülle Türkiye’deki mevcut partilerin bilgisayar kayıtlarını tutmak ve ilgili 
polislik hizmetlerinde kullanmak amaçlanmıştır. 

Yeşil Kart Sorgulama Programı: Yeşil kart ve sosyal yardımlaşma dernekleriyle ilgili bir 
projedir. 

Personel İstihdam Programı: Personelinizin her türlü bilgileri ayrıntılı bir şekilde 
tutulmakta ve ihtiyaç duyulan amaçlara göre kullanılmaktadır.

SAM Proje, Suç Analiz Merkezi Projesi, tüm yurt genelinde meydana gelen asayiş ve 
müessir olaylarla ilgili her türlü bilginin tutulduğu ve bunların üzerinden artık ne tür bir 
amacınız varsa, ona göre sorgulamanın istatistiki bilgilerin çıkartıldığı ve diğer bir avantajı 
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da aynı anda bütün Türkiye çapındaki suçları görme özelliğidir.

Tahdit Yolcu Projesi: Yurtdışına çıkılmasına kendine tahdit koyulan veya yurda girişte 
tahdit koyulan kişilerin bir veri tabanında tutulması ve bunlarla ilgili bir sıkıntı olursa en 
kısa zamanda çözülmesi.

Kaza Projesi: Tüm Türkiye dahilinde meydana gelen yaralama ve ölümlü trafik kazalarının 
kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Dava Disiplin Projesi: Teşkilatımız aleyhine çeşitli konulara dava açan personelin dava 
aşaması sonuçlarında yapılan işlemlerin takibi amacını taşır.

Disiplin projesi de bizim kendi personelimizle ilgili her türlü tuttuğumuz disiplin 
sorgulamaları kapsamaktadır. 

Kayıp Eşya Projesi: Her türlü kayıp eşya, araç ve belgenin kayıp çanta olarak vergi işlemi 
yapılabileceği, daha sonrasında bunların eşya vergilerinin sorgulanacağı bir projedir.

Bundan sonra Internet uygulamalarına geçiyoruz. Daha doğrusu vatandaşa direkt hizmet 
verdiğimiz uygulamalar, bunlar genelde her emniyet müdürlüğünün veya diğer daire 
başkanlıklarının, ilçe müdürlüklerinin kendi web siteleri aracılığıyla yaptıkları interaktif 
hizmetlerdir. Bunların en başında genel tanıtım ve bilgiler var. Tabii ki, ilk anlamda bir web 
sitesine insanların girdiği zaman bu web sitesi nedir, kimindir, neye hizmet eder, bunları 
görmesi amacını taşır. 

Bunun dışında bilgi edinme hakkı web sitemiz üzerinden vatandaşımızın sahip 
olduğu bilgi edinme hakkını maksimum şekilde kullanabilecek şekilde uygulamalar 
geliştirilmektedir. 

Online İhbar: Klasik ihbar çeşitleri, yani telefonladır, yazıyladır, bunların yerine artık 
web teknolojileri kullanılarak ihbar edilmesidir. Yalnız burada tabii belirtilmesi gereken 
bir şey var, yine diğer ihbar yöntemlerinde olduğu gibi teyit edilmeden hiçbir işlem 
yapılmamaktadır.

Pasaport Müracaat:  En çok medyatik olan konulardan biridir. Pasaport müracaatınızı 
online olarak yaptığınız anda birçok ilde üç saatin altında pasaportunuzu alabiliyorsunuz.

Trafik İşlemleri: Yine trafikle ilgili her türlü araç, tescil işlemlerinizi online hizmetlerimizle 
yerine getirebiliyoruz.

Çanta, elektronik eşya, bir elektronik eşyanız çalındı. Siz bunun kaydını polise 
yaptırdınız. Bunlar belli veri tabanında tutuluyor ve siz Internet üzerinden bu ilin web 
sitesine girerek buradan yeni bir elektronik eşya alacağınız zaman bunun sorgulamasını 
yapıp -tabii, bunlar ikinci el alışverişlerde söz konusu- burada bir sıkıntı olup olmayacağını 
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çözebiliyorsunuz veya sizin bir elektronik eşyanız çalındı, daha bunu başvurulmadan hızlı 
bir şekilde bulunmasını istiyorsunuz. Hemen girip web sitesi üzerinden bunun kaydını 
yaptırdığınız anda eğer başka bir yerde satılmaya çalışılırsa, farkına varıyor.

Hava Ve Yol Durumu: Önemli yollara sahip illerimizde hava ve yol durumunu Internet 
sitelerin üzerinden direkt görebiliyorsunuz. Örnek, Bolu Dağı biliyorsunuz Türkiye’nin 
en önemli yollarından biri, hava ve yol zemini her zaman bizim için bir sorun olmuştur. 
Bunu da yine web sayfamız üzerinden online anında 3-5 saatlik bir güncellemeyle 
görebiliyorsunuz. 

İletişim ve beklentiler tabii en önemli konulardan birisi. İl Emniyet Müdürlüğümüzün 
bünyesinde veya diğer merkezi birimlerimizle ilgili vatandaşın beklentileri nelerdir? 
Bunları bunun üzerinden geri dönüşümle birlikte, hatta birçok ilimiz bunu bazı konularda 
direkt kendisi istiyor. 

Kimliği Belirsiz Cesetler: Bu kimliği belirsiz cesetler de kaybolmuş cesetleri de belli 
bir veri tabanında tutuyoruz. Oradan bakıp eğer tanıyorsanız bununla ilgili başvuru 
yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde kayıp şahısların da belli veri tabanında asayiş daire başkanlığı 
web sitesi üzerinden bunları görebilirsiniz. 

Bunun dışında uluslararası projelerimiz var. Bu uluslararası projemiz de yine intranet ve 
Internet olmak üzere yine iki başlıkta inceliyoruz. İntranet projelerimize hemen geçmek 
istiyorum. Bunun dışında tabii Internet uygulamalarımız da var uluslararası, bunlara 
diğer üye olduğumuz uluslararası polis ve kuruluşlarla yaptığımız iletişimler. Bunlar web 
sitesinde yayınlanmakta olup uluslararası sitelerde Türkiye polisinin uluslararası yaptığı 
operasyonla ilgili her türlü ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki içerikler de gene 
Türk polisi tarafından güncelleniyor.

Teknolojik, hatta MOBESE’yi aynısını anlattık zaten, tabii bunun yanında bir de eğitim 
süreci var. Bu teknolojik altyapıları kullanmak ve işletmek için de belli bir eğitime gerek 
var. Bununla ilgili de her türlü ayrıntılı veya genel, ulusal veya uluslararası eğitimler de 
düzenlenmektedir. Sabrınız için hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ GÜN

İKİNCİ OTURUM

 “E-SAĞLIK UYGULAMALARI”

Oturum Başkanı: Dr. SONGÜL DOĞAN (Hâkim)

MANOLYA 2 SALONU, 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın konuklar ve değerli misafirlerimiz; Ankara Barosu tarafından bu yıl 
5. düzenlenen Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. Kurultay boyunca devam edecek 
olan Çalıştay Programlarından “Bilim ve Hukuk” temalı olan bölüm şu anda bulunduğunuz 
Manolya 2 Salonunda devam edecektir. Çalıştayımızın “e-sağlık uygulamaları” konusunu 
işlemek üzere sözü Oturum Başkanımız Sayın Dr. Songül Doğan’a ve konuşmacılarımız Sayın 
Ahmet Özçam, Sayın Recep Aydın Güleç’e, Sayın Mehmet Kaymakçı’ya bırakıyorum.

OTURUM BAŞKANI Dr. SONGÜL DOĞAN- Saygıdeğer katılımcılar, Uluslararası 
Hukuk Kurultayında bize de yer verildiği için özellikle Ankara Barosuna ve Düzenleme 
Kuruluna Bakanlığımız adına çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katkı ve katılımlarınızdan 
dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Aslında iki gündür Kurultayda bilim ve hukuk 
bölümünde özellikle hukukçular ve bilişimciler tartıştılar ki, bugünkü oturumda biz başka 
bir pencereyi de açarak sağlık konusunu da bilişimciler, hukukçular ve sağlıkçılar olarak bu 
konuyu tartışmak istiyoruz. 

Panel Başkanlığını aslında Daire Başkanımız Sayın Nihat Akpınar yönetecekti, fakat 
kendisinin acil il dışında olması nedeniyle panel başkanlığını ben yürüteceğim. Sizlere 
sırasıyla panele katılan konuşmacılarımızı ve anlatacakları konuları tanıtmak istiyorum. 
Sayın Dr. Nihat Yurt Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli, kendisi size 
e-sağlık ve Bakanlığımızın bu konuda yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi verecek. 
Sayın Ahmet Özçam Bakanlığımızın Bilgi Teknolojileri Bakanlık Danışmanlarından, 
kendisi de Sağlık Bakanlığının bilgi teknolojileri kullanımı ve güvenliği konusunda bilgi 
verecekler. Sayın Recep Aydıngüleç hukuk müşavirliğimizde hukuk müşaviri olarak görev 
yapmakta. O da bizlere hasta verilerinin mahremiyeti ve güvenliği konusundaki mevcut 
hukuki düzenlemeler hakkında bilgi verecekler. Sayın Mehmet Kaynakçı Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünde Hasta Hakları Şube Müdürü, o da bizlere hasta hakları uygulamaları 
hakkında bilgi verecek.

Hepimiz biliyoruz ki, aslında bilgi ve iletişim teknolojilerinde çok hızlı bir gelişim ve 
değişim yaşanmakta, tabii ki bunu da sağlık alanında da görmekteyiz. Sizlere burada 
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özellikle sağlıkta şimdiye kadar yapılmış olan bilgi teknolojileri yönünden ve kullanımı 
yönünden yapılmış olan çalışmaları Sayın Nihat Yurt ve Sayın Ahmet Özçam aktaracaklar. 
Konuşmacılarımıza 15’en dakikalık süre tanımladık. Konuşmanın sonuna doğru sürelerini 
ben kendilerine hatırlatacağım. Sorularınızı da konuşmalar bittikten sonra alacağız. Soru 
soran katılımcılar kendilerini tanıtıp ve soruyu da kime yönelttiğini eğer iletirse daha 
kolaylıkla cevap verebiliriz.

Ben ilk sözü Sayın Dr. Nihat Yurt’a bırakmak istiyorum. Buyurun Nihat Bey.

Dr. NİHAT YURT (Hekim / Sağlık Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı)- 
Efendim, hoş geldiniz. Sunum planımızı Songül Hanım bahsetti, özellikle e-sağlık alanında 
nereden geldik, o konuda bilgi vermeye çalışacağım, tarihçesine değineceğim. Sizlerle 
işbirliği alanları ne olabilir? Özellikle hukukçuların desteğine ihtiyacımız var. Bu konulara 
değinmek istiyorum. 

Öncelikle 2003 yılında Sağlık Bakanlığınca Sağlıkta Dönüşüm Programı başlatıldı. Bu 
programa kısaca değinmek istiyorum. Bu program içerisinde e-sağlık nerede yer alıyor? 
Ona değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi aile kimliği sisteminin geliştirilmesiydi. 2003 
yılında çalışmalar başlatıldı, 2004 yılında pilot kanun çıktı, Düzce ilinde uygulanmaya 
başladı. Günümüzde 12, 13 ile yaygınlaştırıldı. Bu yıldan itibaren de 20’ye çıkması, 
daha sonra ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Diğer bir husus Genel Sağlık 
Sigortasıydı. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası biliyorsunuz bunun hızlandırılması aşamasına 
gidildi. Bu yasa iki kez ertelendi. Bir diğer ayağı sağlık hizmetlerinin reorganizasyonuydu, 
Sağlık Bakanlığının çağın gereklerine uygun yeniden yapılandırılması ve buna ilişkin de 
yasal düzenlemelerin yapılmasıydı. Bu çalışmalarda zaman zaman aksamalar yaşanıyor, 
ama tekrar bir yeniden düzenleme söz konusu.

Bir diğeri de insan kaynakları. Sağlık yönüyle çalışmalar özellikle e-sağlık yönüyle 
çalışmalar sadece doktorların veya sadece mühendislerin değil, multidisipliner yaklaşımlar 
gerektiren özellikle hukukçuların, doktorların, mühendislerin birlikte çalışmasını 
gerektiren -ve diğer branşlar, ekonomistler de dahil edebilir- bir süreç. En önemli süreci 
de bunun aslında Sağlıkta Dönüşüm Programının 5. komponenti e-sağlık, sağlık bilgi 
sistemleri kurulması ki, en azından karar vericilerin doğru bilgiye dayalı karar üretmeleri, 
vatandaşların etkili sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gibi hususlar e-sağlık olmazsa 
olmazları arasında.

Biz e-sağlığı şöyle tanımlıyoruz: Temel olarak sağlık hizmetleri sunumunun bilgi iletişim 
teknolojileri aracılığıyla sunulmasını ifade eden şemsiye bir terim olarak biz tanımlıyoruz. 
Bunun altında tele tıp, tele izleme, elektronik sağlık kayıtları, uzaktan eğitim ve tüm 
sağlıktaki bilgi iletişim teknolojileri uygulamaları bu e-sağlık çerçevesinin altında. E-sağlık 
tabii nasıl doğdu? Ona da değineceğim, bir sonraki slaytta tarihçesini vereceğim. Elbette 
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bilgi iletişim teknolojileri uygulamasında yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan bir süreç. 
Tarihçeye baktığımızda 1960’lı yıllarda sağlıkta elektronik veri işleme tabirlerinin ele 
alındığını, aslında günümüzde de bilgiişlem birimleri dün de “bilgiişlem birimlerine düşen 
görevler” diye bir oturumumuz vardı, aslında bilgiişlem terimi şu anda gayet demode bir 
terim, 1960’lı yıllarda kullanılmış bir terim. Daha sonra 1970’li yıllara doğru geldiğimizde 
tıp bilişimi kavramının oluştuğunu takip eden yıllarda tıp bilişimi dışında sağlık bilişiminin 
geliştiğini, sağlık teramatikleri, sağlık ağlarının, geniş sağlık ağlarının konuşulduğu sürece 
geliyoruz. Daha sonra tele tıp, bunun üzerinde tele eğitim tele izleme sistemlerinin 
oluştuğunu görüyoruz. Tele sağlık gündeme geliyor. Hem klinik, hem klinik olmayan 
sürçleri de içeriyor bu tele sağlık, bunun üzerinde elektronik işlem, elektronik ticareti 
görüyoruz. Artık modern dünyada 2000’li yıllarda artık e-sağlık boyutuna geliyoruz ki, 
başta da ifade ettiğim gibi biz bunu şemsiye terim olarak değerlendiriyoruz. Diğerleri 
bunun altında.

E-sağlık nereden ortaya çıktı? Avrupa Birliği 2000 yılında Lizbon’da düzenlenen Avrupa 
Birliği zirvesinde şu hususa dikkat çekiyor: Bakıyor ki, bu gidişatla Avrupa Birliği Amerika 
Birleşik Devletleri ve Japonya’nın oldukça gerisine düşecek mevcut gidişatı devam ederse, 
bu yüzden bir girişim başlatıyor ve dünyadaki en rekabetçi bilgi toplumunu kurmak üzere 
e-Avrupa girişimini başlatıyor. Burada aslında tarihçesini özetleyen bir süreç bu slâytta, 
Mart 200’de bu Lizbon zirvesi düzenleniyor, yayınlanıyor. E-Avrupa Avrupa Birliği 
ülkelerini bağlıyor. O tarihlerde 15 Avrupa Birliği üye ülkesi var. Hemen bir yıl sonra 
Haziranda Göteborg zirvesi düzenleniyor. Bu zirvede de 14 aday ülke var. Bunlar da aynı 
girişimi benimsiyorlar ve süreç işlemeye başlıyor. Avrupa Birliği 2002 Barselona zirvesinde 
e-Avrupa’daki süreçleri, 2000’de başlattığı süreçleri değerlendiriyor ve bunları toparlıyor, 
her ikisini birden toparlıyor ve Avrupa 2005’i başlatıyor. 

Türkiye’de bu sıralarda 2001’de Göteborg zirvesine taraf oluyor ve e-Avrupa’nın taraf 
ülkesi olarak yer alıyor. Daha sonra Türkiye’de kamu.net çalışmaları 98’li yıllarda başlamış, 
ama süreçte duraksamış bir çalışma var. Şubat 2002’de kamu.net reorganize oluyor bu 
tarihlerde, Başbakanlıkça Eylül 2001’de e-Türkiye girişimi başlatılıyor, 13 çalışma grubu 
kuruluyor. 13 çalışma grubundan birisi de sağlık ve çevre çalışma grubu. Akabinde 
Şubat 2003’te 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle de Devlet Planlama Teşkilatı 
koordinasyonunda hepinizin malumu olduğu e-dönüşüm Türkiye çalışmaları başlatılıyor. 
E-dönüşüm Türkiye e-Avrupa düzeyinde kamu.net ve e-Türkiye düzeyinde üretilen tüm 
çalışmaları tek bir çatı altında topluyor. 13 çalışma grubu burada 8’e düşürülüyor. 8 çalışma 
grubundan birisi de e-sağlık çalışma grubu oluyor.

Burada da e-Avrupa 2005’in oturduğu aslında çerçevesi bu şekilde e-Avrupa 2005 
ve 2010’da dört ana temada işleniyor. Bunlardan birisi e-devlet, e-sağlık, e-iş, e-eğitim 
olmak üzere, bizim için kritik olan tüm hizmetler için geniş bantlı bir Internet erişiminin 
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sağlanmasının yanı sıra güvenlik altyapısının da oluşturulması ki, burada güvenlik boyutu 
sadece teknik güvenlik boyutu değil, aynı zamanda hukuksal altyapının da oluşturulması 
aslında sabahki kişisel verilerin korunması oturumlarında da biraz katılma fırsatı buldum. 
Orada da özellikle önemini sayın konuşmacılar da aramızda aslında, önemine değinerek 
bunun hâlâ da yasalaşmamış olduğu hususuna değindiler.

Biz nasıl başladık bu süreçte? Eylül 2001’de e-Türkiye’de başlatılan sağlık, çevre grubunun 
koordinasyonu Başbakanlık adına biz yürüttük. Daha sonra 2003 yılında başlayan süreçte 
aslında Şubattan da, 2003’den önce, e-dönüşüm Türkiye’den de öncesinde 10 çalışma 
grubu kurduk. Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Çalışmaları adı altında değişik kurum ve 
kuruluşlara koordinasyon görevi verdik. Bunlardan eylem planı hazırlığı bakanlığımız Veri 
Sözlüğü Normal Standartlar Tıp Bilişim Derneği kişisel tanımlayıcılarla ilgili bakanlığımız 
gene minimum veri setleri, üniversiteler, Hacettepe kişisel kayıtların gizliliği ve güvenliğini 
sağlanması, Türk Tabipler Birliği, erken uyarı sistemleri gene bakanlığımız, Sağlık Özel 
Telekom A.Ş., Teletıp, Tübitak, eğitim, YÖK ve genel İzleme koordinasyonu Devlet 
Planlama Teşkilatı yaptı. 

Bu çalışmalar bir yıl sürdü. Bir yıl sonunda eylem planı yayınladık ocak 2004’te ve 
atılması gerekli adımları her bir grup kendi değerlendirdi, bunları birleştirdik. Zaten burada 
çıkan eylem planı da e-dönüşüm Türkiye projesinde çıkan 15 e-sağlık eylemi var. Bu resmi 
gazetede de yayınlandı bu eylemler, 74 eylemden 15’i bizim bakanlığımız koordinasyonunda 
yürütüldü. Bunları Devlet Planlama Teşkilatıyla beraber değerlendirdik. Akabinde 2005 
başlarken 2004 yılı sonunda gene Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda 2005 
eylem planı yer aldı. Bunda da beş eylemimiz temel olarak yer aldı, uygulamaya dönük 
esas eylemlere yer verildi burada, bundan sonra da biraz sonra değineceğim bilgi toplumu 
stratejisi eylem planı yayınlandı.

Bu arada 2003’teki süreç devam ederken biz gelecek ihtiyaçları da gözetelim dedik, 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU’ya bir proje teklifi, Türkiye’nin e-sağlık proje 
teklifini verdik. Bu 2003 Aralıkta İsviçre’de düzenlenen dünya bilgi toplumu zirvesinde 
kabul edildi ve basın bildirgesinde Türkiye’nin e-sağlık projesi olarak yansıda gördüğünüz 
şekilde yer aldı. Biz bu e-sağlık çalışmaları ITU’yla ne yaptık? ITU’dan uzmanlar bize 
geldi, özellikle ünlü bir uzman ismini de zikretmek istiyorum Dr. Salamaldi  büyük 
destek verdi. Hem Dünya Sağlık Örgütünün Telematikler Bölümü Başkanı, Sağlık Bilgi 
Sistemleri Bölüm Başkanı, hem de ITU’nun Siber Security ve e-sağlık danışmanı aynı 
zamanda. Birlikte e-sağlık stratejisini geliştirdik. E-sağlık stratejisi çerçevesinde aile kimliği 
bilgi sistemi geliştirildi. Şu anda 12-13 ilde yaklaşık 9 milyon vatandaşın elektronik sağlık 
kayıtlarını toplamaya başladık. Akabinde dijital güvenlikle ilgili çalışmalarımız oldu. Buna 
ilişkin elektronik vatandaşlık kartı projesi 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle ilk 
uygulamanın sağlık ve sosyal güvenlik alanında uygulanacağı belirtildi. Sağlık kayıtlarına 
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güvenli erişimi sağlamak üzere böyle bir çalışma yaptık.

Bir diğer somut çalışma Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünün yayımlanması oldu. Haziran 
2006’da Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünü yayımladık. Sağlık kot referans sunucusunu sağlıkla 
ilgili tüm bilgilerin kodlu bir şekilde yer almasına yönelik çalıştırmaya başladık. Elektronik 
vatandaşlık kartıyla ilgili çalışmalarımız ise hâlâ devam etmektedir. En son gelişme de 
11.07.2006 tarih ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanan bilgi 
toplumu stratejisi oldu ve bu Resmi Gazetede yayınlanarak 28.06’da 26/242 sayılı Gazetede 
yürürlüğe girdi.

Bilgi toplumu stratejisi 111 eylemden oluşuyor. 111 eylemin 4’ü Sağlık Bakanlığımız 
koordinasyonunda, daha önce 15 eylem vardı, sonra 5 eylem ve sonunda da 4 eylem, 
oldukça aslında bakanlığın sorumluluğunda yüklü eylemler gerçekleştirildi. Bunlardan 32. 
eylem sağlık bilgi sisteminin kurulması, e-sağlık sisteminin kurulmasıyla ilgili geçen sene 
ihaleye çıktık, sözleşme imzalandı. Bu yılsonu itibariyle de Bakanlığımız merkezindeki 
bilgiişlem merkezini genişleterek bir veri operasyonu, sağlık veri operasyonu merkezini 
kurduk. Çevrimiçi sağlık hizmetleri, buna ilişkin de bir kol sentır çalışması var. Bakanlık 
bünyesinde 4 çağrı merkezinde olacağı bölgelere ayrıldı Türkiye, her türlü erişim kanalının 
kullanılacağı, telefon, Internet, gerekirse yüz yüze başvurunun yapılacağı bir sistem, bunun 
çalışmaları sürüyor. 35. eylem de tele tıp sistemleri. Tele tıp sistemlerine de geçen sene 
başladık. Temmuzda ihalesine çıktık, sözleşmesini imzaladık. Sağlık hizmeti erişim güçlük 
yaşanan bölgeler için özellikle radyolojik görüntülerin, radyoloji uzmanı sıkıntısı var 
veya radyolog yok gidilen yerde, ama cihazlar var. Oradan çekilen filmlerin bakanlıktaki, 
Ankara’daki 5 eğitim araştırma hastanesinde raporlanıp birincil görüş veya ikincil görüş 
olarak bunların tekrar gönderim yerlerine gönderilerek raporlanması. Bunu da 2000 Aralık 
sonu itibariyle kurulma aşamalarını bitirdik, test çalışmalarını yapıyoruz, yaptık aslında, 
ikinci faz eğitimleri de hastanede veriliyor. 

Burada adreslemek istediğimiz husus, elektronik sağlık kayıtlarını tutuyoruz. Bunlar en 
mahrem bilgiler, artı tele tıp sistemlerinde de elektronik görüntü aktarıyoruz. Buna ilişkin 
görüşler verilirken de hukuki sorumluluğu radyologlar buna görüş verirken tabii elektronik 
imza altyapısı da tesis edildi. Bunlar kurulmaya hazır, mobil imza da kurulmaya hazır. 
Yazan kişi tabii sorumludur yazdığı rapordan, malpraktis yönünden tabii hekimler biraz 
endişe de çekiyor. Bunu aşma yollarını aslında birlikte nasıl gerçekleştirebiliriz? Normalde 
herhangi bir filme uzaktan rapor yazmayla aslında hastayı görerek yazma arasında bir fark 
yok gibi görüşler bildirildi, ama daha detaylı bir düzenleme gerekiyorsa bu konuda da 
aslında işbirliği yapmak isteriz.

E-sağlıkta özetleyecek olursam standartlara dayalı uluslararası standartlarla hareket 
ediyoruz. Belli standartları sağlık verilerinin değişimi, tutulmasıyla ilgili uygulamaktayız. 
Teknik detaya girmek istemiyorum, burada veri kimlik yönetimi, haberleşme ve 
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servislerde elektronik sağlık kaybında her tür veriyi tutmuyoruz, sadece minimum 
elektronik sağlık kaydını, yani bizde hastanın kritik bilgilerinin planlama ve hastanın 
etkili sağlık hizmetini almasını sağlayacak verileri esas tutmak üzere bunu oluşturuyoruz. 
Aile hekimliği sisteminde zaten oluşturduğumuz bir elektronik sağlık kaydı var. Sağlık.
neti ülke çapında sürdürülebilir, güvenli, yönetilebilir ve ölçeklenebilir yapıda tasarlandı. 
Bunları son iki slaytta göstereceğim. Bunun üzerinde katma değer uygulamalar var, portalı 
var, karar destek sistemi ve teletıpta hayatta bizim mevcut omurgamız bu aslında, sağlık.
net dediğimiz omurga. Bunda gördüğünüz gibi bazıları kesik çizgili, bu şu demek: Bu 
çalışmalar hâlâ sürüyor. Ağ yönetimi var Sağlık Bakanlığı malum 81 ile hizmet ediyor sağlık.
net omurgası, sağlık.kod referans sunucusunda bütün sağlıkla ilgili olayların kodlandığı 
bir sunucu, kurumlar, kişiler, vesaire. Sağlık Veri Sözlüğünü yayınladık, mevcut sistemleri 
var, otomasyon sistemleri. Sayısal güvenlik e-imza konusunda çalışmalar sürüyor. 
Özellikle hukuk altyapısına ilişkin de çalışmalarımız var. Aile hekimleri bu sisteme bağlı, 
hastaneler, eczaneler gördüğünüz üzere bu şekilde, ama bizim nihai hedefimiz burada tüm 
bu hastanelerin ve sağlık kurumlarının bizim istediğimiz formatta veri göndermelerini 
sağlamak, bunun için de 2006’da bir genelde yayınladık. Eylül 2008’e kadar sağlık 
kurumlarına kendi otomasyon sistemlerindeki ara yüzleri bizim istediğimiz formata göre 
düzenleyip elektronik sağlık kaydına veri atmaları üzerine süre verdik. Burada tabii karar 
destek sistemlerinden bahsetmiştik, şu anda aile hekimliği üzerinde çalışıyor, ama tüm 
sağlık sektörüne hizmet verecek şekilde ikinci basamağı kapsamasını istiyoruz. Sosyal 
güvenlikte entegrasyon buradaki hizmetin verilirkenki tabii onlar da hesapları kontrol 
etmek istiyorlar, ama normalde tıbbi veri tutmadan bu kontrolün yapılması gerekiyor. Yani 
hiç kimse sosyal güvenlik kurumuna sağlık bilgisini aslında göndermek istemiyor, sağlık 
bilgilerinin kişisel güvenliği mahremiyeti ilkeleri çerçevesinde istememeli. 

Son olarak bunu The Economist’in Şubat 2007’de çıkan sayısından aldım. Genetik 
bilgiyle ilgili yapılmış bir anket, “genetik verilerinize erişmek için kimlere ne kadar 
güvenirsiniz?” diye sormuşlar. Burada gri yer en çok güvenirim, biraz güvenirim, çok az 
güvenirim veya hiç güvenmek şeklinde. Baktığınızda kişiler genetik bilgisini paylaşımda 
en çok doktorlara güveniyor, ikinci sırada eşine, üçüncü sırada genetik araştırmacılara 
güvendiğini belirtiyor. Kanunla ilgili güvenilirlik onun altında yer alıyor. Sağlık sigortacısı 
veya işyerine en az güveniyor, yani bu bilgilerini hastalar kesinlikle paylaşmak istemiyor. 
Bu bilginin sahibi ülkelerdeki Sağlık Bakanlığı olmalı, sağlık kurumları olmalı. Ben burada 
noktalamak istiyorum. Sabrınız için de teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Zamanında bitirdiniz. Sayın Nihat Yurt’a teşekkür ediyoruz, 
zamanı da iyi kullandı. 

Sözü Sayın Ahmet Özçam’a bırakıyoruz. Kendisi bize “Sağlık Bakanlığındaki Bilgi 
Teknolojilerinin Kullanımı ve Güvenlik” hakkında bilgi verecek. 
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AHMET ÖZÇAM (Danışman)-  Herkese merhaba. Sunum planım şöyle: Dünyada 
ve Türkiye’de teknoloji kullanımı, bunun ardından bilgi sistemlerinin kullanımı, bilgi 
sisteminin kullanımıyla birlikte gelen güvenlik tehditleri Sağlık Bakanlığımız tarafından 
alınan güvenlik tedbirleri ve en son güvenlik politikasından bahsetmek istiyorum.

Dünyada ve Türkiye’de cep telefonu kullanıcısı nedir? Mesela, Türkiye’de şu anda 60 
milyon cep telefonu kullanıcısı var, dünyada ise 3.3 milyar. Bu sene sonunda hedeflenen 80 
milyonu aşan bir cep telefonu kullanıcısı hesaplanıyor. Neden cep telefonu kullanıcısından 
bahsediyoruz? Çünkü cep telefonu üzerinden hem telefon yanında hem mini bir 
bilgisayar şeklinde her türlü Internet uygulamalarına erişebiliyorsunuz, e-postalarınıza 
bakabiliyorsunuz, mesajlaşıyorsunuz, bankacılık işlemleri yapıyorsunuz ve uygulamalara 
erişebiliyorsunuz.

Diğer tarafta Internet abone sayısına baktığımız zaman Türkiye’de şu anda 4.5 milyon 
abone sayısı var. Telekom ttnet ve diğer özel servis provider’lar dahil,  Internet kullanıcısı 
ise Tuik rakamlarına göre 26.6 milyon, dünyada ise 1 250 000 Internet kullanıcısı var. 
Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki teknolojik kullanıma baktığınız zaman 2004 yılında 20 
267 olan bilgisayar sayısı 2006 yılı istatistiğine göre 55 000, bu rakam şu anda çok daha 
fazla rakamlardadır. Artış hızını da ekrandaki tablodan görebiliyorsunuz.

Diğer taraftan hastanelerimizdeki hastane bilgi sistemlerinin modül bazında kullanımını 
görüyorsunuz. Sarı olan barlar 2004 yılına ait, kırmızılar ise 2006 yılına ait barlar, buradaki 
bilgi sistemleri kullanımının büyük oranda arttığını görebiliyorsunuz. Hastane bilgi 
sistemini kullanan hastane sayısına baktığımız zaman 2006 yılı verilerine göre sadece 8 
hastanede bu kullanılmıyor, şu andaki rakamlarda tüm hastanelerde hastane bilgi sistemi 
kullanılıyor ki, bilgi sistemi olmayan hastanemiz yok şu anda, yüzde 100’ü kullanıyor.

İşlemler nedir? Hastanelerimizde olan günlük işlemler nedir? Günlük ortalama şu anda 
hastanelerde bir milyon işlem, poliklinik işlemleri yapılabiliyor. Şu anda merkezi olarak 
aile hekimliği bilgi sisteminden gelen veriler ışığında 10 milyon kişinin elektronik sağlık 
kayıtları merkezi olarak tutuluyor. Burada bütün hastaların tanıları, teşhisleri, tedavileri, 
laboratuar bilgileri gibi sonuçlar merkezi olarak Sağlık Bakanlığında tutuluyor. İkinci 
basamağa yönelik de çalışmalarımız ulusal sağlık bilgi sistemi çalışmalarımız var. 2008 
yılının 6. ayından itibaren de bu veriler toplanmaya başlayacak. Hedef 70 milyonun 
elektronik sağlık kayıtlarını merkezi olarak tutmak. Burada amaçlanan; şu anda herhangi 
bir hastaneye gittiğinizde o veriler o hastanede kalıyor, diğer hastaneye gittiğiniz zaman 
bütün veriler siliniyor, geçmişinize erişmek mümkün değil. Yararlardan biri sağlık bakım 
kalitesini yükseltmek, sağlık politikacılığına son vermek ve sağlık politikası oluşturmaktır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu kadar artışıyla birlikte riskler de beraberinde getiriyor. 
Bu riskler tabii bütün bilgi iletişim teknolojisinde olmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı bilgi 
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sistemlerinde de birtakım sahtekârlıklar, bilgi hırsızlığı ve elektronik saldırılar yapabiliyor. 
Kişisel ve kurumsal bilgilerin izinsiz olarak ele geçirilmesi veya değiştirilmesi konusunda 
tehditler de sürekli artmakta, kişiler ve kurumlar, buna Sağlık Bakanlığı dahil daha riskli 
duruma gelmektedir. 

Güvenlik tehditlerinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Mesela, Ocak 2002 tarihinde 
alınan verilere göre dünyada 70 bin adet aktif virüs çeşidi var. Şu anda günümüzde ise 
600 bin adet, virüslerle birlikte çok çeşitli tehditler var, solucanlar, Truva atları, bunun 
yanında diğer güvenlik açıkları, sosyal mühendislik gibi birtakım araçlar var. Zararlar; 
ilk virüsler direkt olarak bilgisayara zarar verebiliyordu. Bilgileri kaybetmeye, işletim 
sistemini çökertmeye, bilgisayarda direkt olarak bir zarar veriyordu ve bu hackerların da 
şöhret olma gayeleri vardı. Artık bilgi çalıp para kazanma hırsları var. Kişisel verileri ele 
geçirmek hususunda saldırıları iki ana bölüme indirgeyebiliriz. Birincisi, kişisel bilgiler 
ele geçirilerek bankacılık, e-ticaret, sağlık ve sigortacılık alanlarında başkasının adına 
sahte ve haksız işlemlerin yapılması, ikincisi, bu yasadışı işlemlerin yanı sıra kişilere ait 
özel bilgilerin kişilerin izni olmadan çeşitli ortamlarda açığa vurulmasıdır. Birinci grup için 
çeşitli teknik ve prosedürel yaklaşımlar, yöntemlerle önlem alınabilir. Ayrıca yasalarla da 
desteklenmesi çok önemli, ikinci gruba giren ihlallerde ise kişisel verilerin korunması ve 
gizliliğin sağlanması için yasaların yönergelerle desteklenmesi gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığında verilerin güvenliği için ne yapıyoruz diye sorduğunuz zaman iki 
temel prensibi göz önüne alıyoruz bu tür tedbirler alınmasında; birincisi, mahremiyetin 
korunmasıyla ilgili temel prensipler oluşturulmuştur, ikincisi veri güvenliğinin sağlanması 
gerekli, prosedürel ve teknolojik tedbirler de alınmıştır. Bakanlığımızın güvenlik hususunda 
yaklaşımı nedir? Tüm dünyada kabul edilen ve bakanlığımızca da uygulanan yaygın bir 
yaklaşımla bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için üç temel prensip yerine getirilmektedir. 
Kişisel bilgilerin istenmeyen şekilde diğer kişilerin eline geçmemesi ve sadece erişim yetkisi 
verilmiş kişilerce erişilmesi konusunda büyük hassasiyetle davranılmaktadır. Bilginin sahibi 
dışında kişilerce değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi konusunda çalışmalar vardır. 
Bilgi sistemleri sürekli ve kullanıma hazır ve kesintisiz çalışır durumda olması da en büyük 
önceliklerimizden biridir. Veriye erişmede temel prensiplere baktığımız zaman kesinlikle 
kullanıcı kimlik diye doğrulanmaktadır, erişim bilgileri tamamıyla loglanmaktadır. Kim 
hangi bilgiye, ne zaman, ne şekilde erişmiş, ne değiştirilmiş gibi bilgiler loglanmaktadır ve 
inkar edilme yolunda çalışmalar vardır. İnkar edilememenin burada teknolojik yaklaşım 
sayısal imza teknolojili kullanmak yolundadır. Diğer yöntemlerin sağlıksız kalacağına 
inanıyoruz. Mesela, Nihat Bey de bahsetmişti, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın birlikte çalıştığı projeye göre akıllı kart üretimi söz 
konusu. Bu akıllı kartta hem vatandaşa sağlanacak hem de sağlık çalışanlarına. Vatandaşın 
gerçekten o vatandaş olduğunu denetleyebilme ancak bu akıllı kart sayesinde olacak. 
Bolu ilinde bu yılın Şubat ayında pilot çalışmaya başlayacak, aynı zamanda bu çalışma 
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e-reçete uygulamasında olacak. Şu anda yürürlükte olan Doküman Yönetim Sistemleri 
Bakanlığımızda, orada da dijital imza entegrasyonu söz konusu. Aile hekimliği bilgi 
sisteminin altyapısı da şu anda hazır, kullanılmaya çok yakında başlanacak. Teletıpta 
radyologların uzaktan raporlarında da mobil imza kullanımı gündemde. 

Tabii çok çeşitli teknolojik tedbirler var. Biz bunların detaylı içerisine girmeyeceğiz. 
Bütün sağlık kurumlarımıza gönderdiğimiz talimatlarla birtakım teknolojik tedbirlerin 
de alınmasını istedik. Onlardan firewall, e-mail, antivirüs, PC’den otomatik olarak 
update edilmesi, sunucuların güvenliğinin sağlanması gibi birtakım teknolojik tedbirleri 
alması konusunda talimatlar verilmiştir. Tabii, kurumlarda sadece teknolojik önlemlerle 
bilgi güvenliğinin tam olarak sağlanması mümkün değildir. Bunun için bilgi güvenliğini 
süreçten ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu bakımdan bir iş anlayışı yönetim ve 
kişisel, kurumsal kültür açısından bakılmaktadır. Bundan dolayı bakanlığımız geneline 
yönelik olarak bir güvenlik politikası oluşturulmuştur. Aynı zamanda kurum bazında da, 
hastane bazında da bir güvenlik politikası hazırlanması konusunda talimat verilmiştir.

Başbakanlık bilgi sistem ve ağları için güvenlik kültürü konulu 2003/10 sayılı Genelgesi 
doğrultusunda Sağlık Bakanlığı bilgi güvenliği politikası oluşturulmuştur ve bu politika 7 
Ekim 2005 tarihinde tüm kurumlarımıza gönderilmiştir. 

SALONDAN- TS 2007’den öncesi sürece ilişkin galiba, bu TSE’nin verdiği o bilgi 
güvenliği yönetim sistemlerinde sertifika öncesinde.

AHMET ÖZÇAM- ISO 170/99’a dayalı evet. Bu kendimize has oluşturulmuş bir 
güvenlik politikası. Burada ISO 170/99 standartları kısmen baz alınmıştır. 

Buradaki amaç kurumdaki idari, mali, klinik tıbbi veriler ki, burada mahremiyet söz 
konusu oldu. Bu verilen güvenliğin sağlanması çok önemli, iş devamlığını sağlamak, 
güvenlik ihlalinden kaynaklanacak kaybı en aza indirmek, yatırımları korumak ve kurumun 
önemli itibarını korumak olarak amaçlayabiliriz.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi doğrultusunda bilgi güvenliği politikası 
güncellenmiş ve 17 Eylül 2007 tarihinde tekrar tüm kurumlarımıza gönderilmiştir. Bunu 
iki kısım olarak yaptık; bir yöneticiler için bilgi güvenlik politikası, bir de personel için 
hazırladık. Yöneticiler daha çok bilgiişlem sorunları, bilgiişlemle ilgilenen ve üst yöneticileri 
kavrayan talimatlar hazırladık. Bilişim politikalarına yön verirken belirtilen kuralların ve 
talimatların hayata geçirilmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Çalışanlar için de uyulması 
gereken temel güvenlik kriterleri oluşturulmuş ve bilgi güvenliği politikası onay formuyla 
bunu imzalamaları, okuduğunu ve anladığını istenmiştir. 

Burada yöneticiler için bilgi güvenliği politikasının içeriğine bakarsak e-posta politikası, 
şifre, ağ yönetim, Internet erişim kullanım, yazılım, kimlik doğrulama, yetkilendirme, kişisel 



504

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

sağlık kayıtlarının güvenliği ve mahremiyeti politikası gibi bunun gibi 28 ana başlıktan 
oluşmaktadır. Çalışanlar için bilgi güvenliği politikası çok basit herhangi bir kullanıcının 
e-postayla, şifreyle alakalı, antivirüsle alakalı, genel kullanımla alakalı politikalar, temel 
kullanım politikaları belirlenmiştir. Bu da altı başlıktan oluşmaktadır. Burada temel her 
bir kullanıcının teknik olarak bilgisi olmayan kullanıcının basit işlemleri anlaması için 
yapılmıştır. 

Bilgi güvenliği politikasında birkaç madde söylemek istiyorum. Bunlar mesela, biz diyoruz 
ki “sağlık kayıtları kesinlikle hastaya aittir” Ancak yetkilendirilmiş çalışanlar kendisinde 
kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına erişebilmelidirler. Mesela, bir aile hekimi kendisine 
bağlı 3 000 hasta varsa, ancak o hastaların bilgilerine erişme hakkına sahip, diğer hastaların 
bilgilerine erişim hakkına sahip değildir demek istiyoruz. Aynı şekilde de bir hastane 
içindeki doktoru da aynı şekilde söyleyebiliriz. Aynı zamanda hastanelerde diyoruz ki, bir 
kurumda kimin hangi yetkilerle, hangi veriyle ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır. Biz bunu 
merkezi olarak da hastanenin kendisinden tanımlamasını istiyoruz. Rol bazlı yetkilendirme 
önemli burada, yetkisiz kişilerin kesinlikle sağlık kayıtlarına erişmesini istemiyoruz ve 
hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan yazılı veya sözlü olarak hasta sağlık bilgilerini hastanın 
yakınları dışında üçüncü şahıs ve kurumlara iletemez olduğunu söylüyoruz. Kurum kritik 
bilgiye erişim hakkı olan çalışanlar ve firmalarıyla gizlilik anlaşması imzalayacak, kurumda 
da birçok yabancı firma var. Bunlar bilgi sistemlerine destek verir, bunlar hakkında da bir 
gizlilik anlaşması mutlaka imzalanmasını istiyoruz. 

Mahremiyet konusunda tabii birçok sorular var, bu yasalarla desteklenmesi lazım. Bir 
de tıbbi verinin sahiplerinin kim olması konusunda da tereddütler var. Şu anda bu bilgiler 
Sağlık Bakanlığında tutuluyor, sosyal güvenlik kurumunda tutuluyor, hastaneye gittiğinizde 
bütün bilgiler orada tutuluyor. Özel sigorta kurumları var. Verinin üretildiği kaynak, yani 
bir hastanede mi tutulması, yoksa hasta mıdır bunun sahibi? Bir sürü soru işaretleri var. 
Bir de hangi tip bilgiyi hangi tip veriyi hangi doktor görebilmelidir konusunda doktorların 
tartışması, anlaşması gereken birçok husus var. Mesela, bir ortopedist bir psikiyatri 
verilerine erişmeli midir, değil midir? Onlar hep çalışmaların, kanunların getireceği 
çözümler olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI-  Sayın Ahmet Özçam’a da verdiği bilgiler için teşekkür 
ediyoruz. 

Sayın Recep Aydın Güleç bize hasta verilerinin mahremiyetiyle ilgili mevcut hukuki 
düzenlemeler hakkında bilgi verecek.

RECEP AYDIN GÜLEÇ (Hukuk Müşaviri)- Arkadaşlar, hoş geldiniz. Teknik bilgiler 
verildi şimdiye kadar, benim vereceğim bilgiler teknik olmaktan ziyade hukuka ilişkin, 
dolayısıyla size ilerideki meslek hayatınızda -hukukçular için söylüyorum- komprime 
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bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz, potansiyel uyuşmazlıklara gebe bir alan bu bilişim alanı, 
çünkü 10 yıl önceyi düşünün; e-ticaret çok gündemde değildi, ama bankalar e-ticareti 
uygulatmaya başlattılar. Henüz düzenlemesi yoktu, ama uygulanıyordu. Şu anda e-sağlık 
uygulamaları başladı. Henüz çok düzenlenmiş, çok kodifiye bir alan değil, burada vereceğim 
komprime bilgiler eminim ileriki meslek hayatınızda size faydalı olacaktır. Özellikle e-sağlık 
uygulamalarından dolayı çıkacak tazminat davalarında fevkalade komprime bilgiler 
olacağını ve işinize yarayacağına inanıyorum.

Tabii, diğer teknik konular kadar renkli değil, hukuk biliyorsunuz daha renksiz, 
okullarımızdan da biliyoruz, benim renksiz slaytlarım olacak. Hasta verilerinin 
mahremiyeti, gizliliği konusu önemli. Arkadaşlar, hukuk fakültelerinde hep şu söylenir: 
Görüşleriniz gerekçeli olmak zorundadır. Yani neyi savunursanız savunun bir gerekçesi 
olacak. Uyuşmazlıklarda da aynı şekilde hâkim sizden şunu isteyecektir: “Evet, siz bunu 
söylüyorsunuz. Hasta bilgileri mahremdir, ama kaynağı nedir ya da ne dereceye kadar 
korunmalıdır?” Onun kaynakları şimdiki slaytlarda görülecek. 

Arkadaşlar, bizdeki ilk düzenleme 1960 tarihinde çıkarılan Tıbbi Deontoloji 
Nizamnamesi, yani tüzük. Burada diyor ki, hekim ve diş hekiminin hastanın sağlığına, 
hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir. Saygı göstermek şeklinde bir ödev 
yüklüyor hekime. Dördüncü maddesi ise arkadaşlar, öğrenilen sırların açıklanamayacağını 
düzenliyor. Diyor ki, tabip ve diş tabibi mesleğini uygularken muttali olduğu, öğrendiği 
sırları kanuni bir zorunluluk olmadıkça ifşa edemez ve bunu bilimsel toplantılarda sunarken 
de hastanın kimlik bilgilerini ortaya çıkaramaz. Bu 1960 tarihli düzenleme, ben tarih sırası 
içinde gideceğim arkadaşlar. 

1981’de Lizbon’da Dünya Tabipler Birliğinin yaptığı toplantı sonucunda bir bildirge 
yayınlanıyor. Burada arkadaşlar, 4. maddede hastanın kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve kişisel 
bilgilerin gizliliğine gereken saygısı göstermesini hekimden bekleme hakkına sahip olduğu 
vurgulanmış. Çok temel, çok primitif bir giriş var burada. Hemen bir sonraki düzenleme 
arkadaşlar, 1994 Amsterdam Bildirgesi, Avrupa Hasta Hakları Danışma Konseyi bunu 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bürosuyla birlikte hazırlıyor. Burada 4. madde “mahremiyet 
ve özel hayat” başlığını taşıyor. Mahremiyet ilk olarak burada karşımıza çıkıyor. 4/1. madde 
diyor ki “hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu, tedavisi hakkındaki 
ve kişiye özel diğer tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli olarak korunmalıdır.” Bakın, 
burada çok genişletilmiş bir durum söz konusu, yani ölümle bir şahsiyet sona eriyor, 
ama kişinin birtakım hakları devam ediyor. Manevi hakları var, kişilik hakları var, bunlar 
mirasçılarına geçen haklar olduğu için ölümünden sonra bile korunmalıdır şeklinde bir 
hüküm getirilmiş. 4/2. maddede “hastaya ait bu bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya 
mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir” ve 4/3. madde “hastanın kimliğine dair 
bilgiler korunmalıdır. Bu bilgilerin korunması usulüne uygun yapılmalıdır” diyor. Usulüne 
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uygunun ne olduğu açık değildir. 

Dünya Tabipler Birliğinin 1995 Bali Bildirgesinde “bilgilendirme hakkı” başlıklı bir 
madde var. Gene hasta kendisiyle ilgili tıbbi gerçekler dahil olmak üzere sağlık durumu 
konusunda tam olarak bilgilendirilme ve kendisi hakkında tıbbi kayıtlara ulaşma hakkına 
sahiptir. Bununla birlikte, hastanın kayıtlarında bulunan ve üçüncü bir kişiyi ilgilendiren 
bilgiler bu kişinin onayı olmaksızın hastaya verilmemelidir. Başkasının sırlarını koruma 
yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu bildirgenin 8. maddesi “gizlilik hakkı” başlığını taşıyor. “Hastanın sağlık durumu, 
tıbbi durumu, tanısı, prognozu -daha önce benzer bir madde vardı- tedavisi ve kişiye 
özel diğer tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli olarak korunmalıdır” hükmü yer almış 
ve B bendinde “gizli bilgiler sadece hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği 
üzerine açıklanabilir. Hastanın açık olarak izin vermediği durumlarda bu bilgiler sadece 
bilgilendirilmesi gereken diğer sağlık personeline verilebilir.” Bizim mevzuatımıza göre 
hastanın tedavisini yapan hekim dışındaki diğer hekimler dahi hastanın gizli bilgilerine 
ulaşamazlar. Siz gittiniz herhangi bir rahatsızlıkla A hastanesine ve Ahmet diye bir 
hekiminiz var. Ona verdiğiniz bilgiler Ahmet Beye özeldir ve durum gerektirdiği ölçüde 
mesela, bir konsültasyon istendi, konsültasyon gerektirdiği ölçüde diğer sağlık personeline 
verilebiliyor. Hastane bile o kayıtlara tam olarak ulaşamıyor. Bu derece özel ve gizli bilgiler. 
C bendinde “hastanın kimliğine ait tüm bilgiler korunmalıdır ve bu bilgilerin korunması 
usulüne uygun yapılmalıdır” deniliyor. 

1997 yılında çıkarılan Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve 
İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesinin 10. maddesi “özel yaşam ve bilgilendirme 
hakkı” başlığını taşıyor. Herkesin kendi sağlığıyla ilgili bilgiler bakımından özel yaşamına 
saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğunu hüküm altına alıyor. Bizdeki ilk düzenleme bu 
konuya ilişkin hasta hakları yönetmeliğiyle 1988 yılında yapılıyor. Hasta hakları yönetmeliği 
mahremiyete saygı gösterilmesi diye özel bir bölüm getirmiş, hastanın mahremiyetinin ne 
olduklarını söylemiş, hastanın hastalığın mahremiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve 
ailevi hayatına müdahale edilmemesini de kapsıyor mahremiyete saygı gösterilmesi ilkesi, 
yani Hasta Hakları Yönetmeliğimiz sadece hastanın bilgileri değil, hastanın ailesine ait 
bilgileri de mahremiyet kapsamı içine almış. 

Arkadaşlar, önemli bir başlık; ölüm olayı gene önceden söylediğim gibi mahremiyetin 
bozulmaz hakkını vermez. 23. madde “bilgilerin gizli tutulması” başlığını taşıyor. “Sağlık 
hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler kanun ile müsaade edilen haller dışında 
hiçbir şekilde açıklanamaz. Kişinin rızasına dayansa bile kişilik haklarından bütünüyle 
vazgeçilmesi, bu hakların başkasına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran 
hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz” 
hükmü getirilmiş ve “hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın 
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hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin 
hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir” hükmü getirilmiştir. Bir sonraki hüküm 
araştırmaya ilişkin bir hüküm, gene rızaya yer veriyor.

2002 tarihinde hasta haklarına ilişkin Avrupa Statüsü Ana Sözleşmesi hazırlanıp kabul 
edilmiş, bunun 6. maddesi “özel ve gizlilik hakkı” başlığını taşıyor. “Bir bireyin sağlık 
durumuna veya ona uygulanan tıbbi, cerrahi tedaviye ilişkin bilgi ve veriler gizli olmalı 
ve öyle muhafaza edilmelidir. Tıbbi cerrahi müdahale sırasında bile kişisel gizliliğe saygı 
gösterilmeli, yani uygun ortamda yapılmalı ve gerçekten orada bulunması gerekli olan kişiler, 
hastanın onayı veya özel bir talebi olması durumları hariç onun nezdinde yapılmalıdır.” 
Yani arkadaşlar sırlar sadece öğrenilmesi gereken kişiler tarafından öğrenilmelidir, ifşa 
edilmemelidir. Sırlar ölümden sonra bile saklı tutulmalıdır, bunları getiriyor.

Burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor: Hasta hakları mahrem evet, ama bu mahremiyet 
ihlal edilirse ne olur? Başta da söyledim arkadaşlar, e-sağlık konusu, bilişim konusu çok 
yeni bir alan olduğu için maalesef yeterince müeyyidelendirilmiş bir alan değil, bu konuda 
Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının ikinci kısmının 9. bölümünde 243 ve devamı 
maddeler var. Burada bilişim alanına ilişkin suçlar düzenlenmiş. Bizi burada ilgilendiren 
135 kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 
136’da düzenlenmiş. “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan 
veya ele geçiren kişi bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılır.” 137. madde nitelikli 
halleri düzenlemiş, “yukarıda maddelerde tanımlanan suçlar kamu görevlisi tarafından 
ve görevinin verdiği yetki görevi kötüye kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek veya 
sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenirse verilen cezalar yarısı oranında 
artırılır.” Türk Ceza Kanunu 136 ve 137. maddesi haricinde Türk hukukunda doğrudan 
verilerin ifşa edilmesine ilişkin cezai müeyyide ben hatırlamıyorum. Çok yeni bir alan 
söylediğim gibi, desteklenmeli. Bu arada önemli olan bir başka husus da ispat hukukudur. 
E-sağlık kapsamında tutulan kişisel verilerin nerede tutulacağı, nasıl tutulacağı, nasıl 
korunacağı ve bunların nasıl saklanacağı bir tıbbi hukuki uyuşmazlık anında ise nasıl ispat 
edileceği henüz çok çözümlenmiş bir alan değildir. Biliyorsunuz teknolojik gelişme ne 
kadar ileri de olsa henüz kâğıt üzerindeki güvenliğe erişemiyor, ama kâğıt bir yanda bir 
yanda bilgisayar bilişim, tabii kâğıt bizim bilişim mantalitesine çok uymuyor, ama gene de 
göz önünde bulundurulması ve dikkate alınması gereken konulardan biri.

Türk hukukunda hasta bilgilerinin mahremiyeti böyle düzenlenmiş, uluslararası 
belgelerde de böyle düzenlenmiş. Aklınıza takılan bir konu varsa cevaplandırmaya 
çalışayım, yoksa teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI-  Sayın Recep Aydın Güleç’e de vermiş olduğu bilgiler için 
teşekkür ediyoruz.
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Sayın Mehmet Kaymakçı bize Sağlık Bakanlığı olarak hasta hakları konusundaki 
uygulamalar hakkında bilgi verecek. 

MEHMET KAYMAKÇI (Şube Müdürü)- Öncelikle merhaba, ben ortamı yumuşatma 
adına bir fıkra anlatmak istiyorum. Karadenizli olmam hasebiyle fazla fıkra anlatamam, ama 
bildiğim bir fıkra var, her yerde onu anlatıyorum. Bizim Temel bir gün eczaneye gidiyor. 
Diyor ki “burada tavuk var mı?” Eczacı şaşırıyor tabii “hayır, burada tavuk ne gezer? Tavuk 
olmaz burada” diyor. Neyse bizim Temel gidiyor, ertesi gün tekrar geliyor “Burada tavuk 
var mı?” diyor. “Kardeşim, başımı belaya mı sokacaksın? Burada tavuk yok dedik ya sana” 
diyor. “Tamam, o zaman eczanenin camına yazsana burada tavuk yoktur diye” diyor. Neyse 
eczacı kurtulmak için yazıyor “burada tavuk yoktur” Bizim Temel ertesi gün gene geliyor 
“Uşağım, tavuk ne zaman gelecek da?” diyor.

Recep Bey çok güzel anlattılar, mahremiyet ve verilerin gizliliği en temel hasta hakkı. 
Bu bağlamda da bakanlık olarak biz hastalarımızın haklarını korumak ve onların bir hak 
ihlaliyle karşılaştıklarında başvuracakları bir mekanizma oluşturma için hasta hakları 
uygulamasını başlattık. Bu anlamdaki amacımız bütün toplumu ve çalışanları hasta hakları 
konusunda bilinçlendirmek. Bunun yanında tabii ki en nihai hedefimiz, amacımız da hasta 
hakları ihlallerini en aza indirmek. Ben tarihi süreçten bahsedeceğim. 2003 yılında başladı 
bu hasta hakları uygulaması, şubemiz kuruldu, daha sonra yönergemiz yayınlandı, pilot 
uygulama başladı, Internet’ten başvuru imkanı sağlandı, 2004 yılında uygulamamız başladı. 
Genelgemiz yayınlandı. Daha sonra bütün hastanelerde uygulanmak üzere hasta hakları 
uygulama yönergesi yayınlandı 2005 yılında ve bu Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri 
kuruldu. Uygulamanın Şubat 2004’te 60 hastaneyle başlayıp 2006’da da bütün devlet 
hastanelerimizde şu anda hasta hakları uygulaması başlamış durumda. Tabii, biz bu 
anlamda eğitime çok önem verdik. Hem uygulayıcılara, hem çalışanlara hem de topluma 
yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana hâlâ da devam 
ediyor. 

En temel hasta haklarından birisi de hekim seçme uygulamasıydı, hekim seçme 
uygulamasını başlattık. Şu anda 680 hastanemizde uygulanıyor ve hedefimiz bütün 
hastanelerimizde hekim seçme uygulamasını başlatmak, yani her hekimin bir odası, 
poliklinik odası olmasını temin etmek, o anlamda da gittiğinde vatandaşlarımız istediği 
hekime muayene olabiliyorlar. 

Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Projesi kapsamında bir proje yaptık. Bu anlamda 
Hollanda’ya gidip Hollanda’daki hasta hakları uygulamalarını da yerinde gördük. Bildiğiniz 
gibi Hollanda bu anlamda ilklerden, yani 1994 yılında kanunu çıkartıyor, uygulamasını 
başlatıyor, hasta hakları konusunda ileri. Sağlık.gov.tr üzerinde hasta hakları web sayfamız 
var, Türkçe, İngilizce olarak yayınlıyoruz. Buradan da ilgilenen arkadaşlar ayrıntılı bilgiyi 
bulabilirler.
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Oluşturulan birimler, Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Hasta 
Hakları Şubesi kuruldu. Daha sonra il koordinatörlükleri kuruldu sağlık müdürlüklerinde, 
sağlık grup başkanlıklarında hasta hakları kurulları var. Hastanelerde hasta hakları kurulları 
ve birimleri var. 100 yatak altı hastanelerimizde de iletişim birimleri var. 

Kurulda 8 üyemiz var, başkan, baştabip yardımcısı, hasta hakları birim sorumlusu, 
hakkında başvuruda bulunan personelin birim sorumlusu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 
varsa hastanın avukatı, sendika temsilcisi, bir vatandaş bir de il genel meclis üyesi burada 
siville resmiyeti dengelemeye çalıştık, ama uygulamada tabii bazen aksaklıklar olabiliyor.

Kurulun görevi öncelikle şikayetleri alıp değerlendirmek, daha sonra da bilinçle öneriler 
sunmak hastane yönetimine, sadece şikâyet almıyorlar. Birim sorumlusu kimlerden oluyor? 
Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı veya onlardan hiçbirisi yoksa diğer 
lisans mezunu sağlık personeli arasından seçiliyor. Görevleri başvuruları almak, ama 
öncelikle hastanın sorununu çözmek, yani bizim temel amacımız burada hastanın sorununu 
çözmek, ikinci amacımız da hastanın şikayetini alıp ona göre mekanizmayı işletmek, hasta 
hakları konusunda toplumu ve sağlık çalışanlarını bilinçlendirmek, hastalara yardımcı 
olmak, danışmanlık yapmak. 

Ben verilerin gizliliği ve mahremiyet konusunda iki örnek olay seçtim. “Hastanenizde 
2000 yılında doğum yaptım. Bir kız çocuğum oldu. Bilgilerimin gizli tutulmasını istedim. 
Benim bilgim dışında kişisel dosyamın araştırıldığını ve doğum raporunun başka bir kişiye 
verildiğini öğrendim. Hayatım söz konusu olduğundan hasta dosyamın gizli tutulmasını 
istiyorum. Bu konuda araştırma yapılarak ve dosya bilgilerini verenler hakkında gerekli 
işlemin yapılmasını ve cezalandırılmasını istiyorum.” Burada bizim kurumumuza gelen bir 
şikâyet, başvuru, tabii ki sürecimiz işledi ve kurul üyeleri toplandılar. Hasta hakları ihlali 
olduğuna karar verdiler ve gerekli cezai işlem yapıldı. Daha sonra vatandaş tabii ki bu 
konuda bilgilendirildi.

Diğer bir konuda da; bir vatandaşımız “devlet hastanesine sabahleyin kan grubumu 
öğrenmek için gittim. Bilgi işlemdeki görevli adresimi ve telefon numaralarımı sordum. Ben 
de kendisine hem adresini hem de cep telefon numaramı verdim. Burada çok önemli cep 
telefon numarasını veriyor. Görevli memur bunları bilgisayara geçti. Daha sonra hastanede 
işim bittikten sonra ayrıldım ve işe gittim. Bu sırada cep telefonumun şarjı bitmişti. Ben 
de söz konusu telefonumu şarja taktım. Daha sonra telefonuma baktığımda bazı çağrılar 
gördüm” diyor. Arandığını, mesaj gönderildiğini, taciz mesajları gönderildiğini belirtiyor 
ve kişinin cezalandırılması isteniyor. Kurulumuz toplandı. Burada mahremiyet ve verilerin 
gizliliği konusunda hak ihlaline sebep olduğu söylenilerek karar verildi. Tabii ki bu olayın 
adli yönü de var, bilemiyoruz tabii, adliyeye başvurdu mu? 

İstatistiklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Kurulda görüşülen bugüne kadar 30 
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bine yakın başvuru kurulda görüşülmüş. Yerinde çözülenler bunun dört katı, 126 bin 
kadar. Demek ki, başvuranların çoğu sorunları çözülerek vatandaşlar memnun ediliyor 
bu anlamda, vatandaş da zaten şikâyet etmek istiyorsa, sorunu çözüldüğü halde şikâyet 
etmek istiyorsa yine de şikayeti alınıyor. Onu parantez olarak söyleyeyim, yoksa vatandaşı 
rahatlatıp da göndermiyoruz.

Hizmet içi eğitimlere önem verdiğimizi söyledik. Çalışanlara yönelik 187 bin çalışanımıza 
hizmet içi eğitim yıllara göre yapılmış. Toplum eğitimi projesi kapsamında da şu anda hâlâ 
devam ediyor, 240 bine yakın vatandaşımıza ulaşılmış, yatan hastalarımız aynı şekilde 
bilgilendirmeler yapılıyor birim sorumlularımız tarafından direkt yatan hastamızın yanına 
gidilerek hakları, sorumlulukları ve hak ihlaliyle karşılaştığı zaman nerelere başvurması 
gerektiği, ne yapması gerektiği hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Bu sistem hastalara ne kazandırdı? Tabii ki sorunlarını dinleyecek, çözüme kavuşturacak 
bir sistem oluşturuldu. Hasta haklarının ve sorumluluklarının olduğunu öğrendi, istediği 
hekimi seçme hakkını elde etti. Hasta haklarını bilen sağlık çalışanıyla muhatap oldu. 
Haklarını savunacak sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttı. Bizim uygulama başladığında 
bir sivil toplum örgütü vardı, ama şu anda onlarca hasta hakları sivil toplum örgütü var. 
Bu anlamda da hasta hakları uygulamasının bir artısı olarak görebiliriz. Hasta Hakları 
Kurullarına katılıyorlar bizim şikâyet yapan vatandaşımız, ama oy hakkı yok. Orada derdini 
anlatabiliyor, önerisini sunabiliyor, ondan sonra da kuruldan çıkabiliyor. 

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar arttı. Ben mastır tezimi hasta haklarıyla ilgili yaparken 
çok zorluk çekmiştim 2002 yılında hakikaten alanda bu konuda araştırma yoktu, ama 
günümüzde artmaya başladı. Hatta benim bildiğim üç-dört arkadaşımız doktora tezi 
yapıyor bu konuda, yakında da bunlar ortaya çıkar. Bizim şöyle bir şeyimiz var: 2009 
yılında eğer gerçekleşirse hasta hakları kongresi yapmayı düşünüyoruz. Bu anlamda da 
oradaki araştırma yapan insanların da ürünlerini ortaya çıkarmış olacağız.

Çalışanlara ne kazandırdı? Bilinçli çalışan, çalışanlarımız da aslında hasta haklarını 
bilmiyorlardı, bilmediğini gördük yaptığımız eğitimlerde yapılan çalışmalarda barışçıl bir 
ortamda çalışma imkanı, her şikayetten savunma alınmasını önleme, sorumluluklarını 
bilen hastalara hizmet verme, hizmet sunum esnasında pozitif tutum içerisinde olanları 
koruma, eksiklerin daha sağlıklı tespit edilebilmesi, bir gün hasta olacağımızı unutmamak. 
Bizim sağlık personelimiz sanki hiçbir zaman hasta olmayacak zannediyor. Ben de sağlık 
personelliği yaptığım için biliyorum, biz sanki hiç hasta olmayacağız. Hep karşıda olunca 
insan hiç hasta olacağını düşünemiyor, ama bu uygulamayla, eğitimlerimizle birlikte bizim 
sağlık personelimiz de diyor ki, ben bir gün hasta olacağım. Aslında en büyük kazanım 
da en çok sevdiklerimizin hakları, hasta hakları. Bunu ortaya koymuş bulunuyoruz. Beni 
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkışlar)
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OTURUM BAŞKANI-  Konuşmacılarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum, zamanı 
gerçekten çok iyi kullandılar. Biliyorsunuz sabahleyin oturuma aslında geç başladık, ama 
herhalde zamanında da bitireceğiz.

Hepimiz gördük ki, aslında özellikle Recep Beyin aktardığı bilgilerde özellikle kişisel 
verilerin mahremiyeti, güvenliği konusunda hukuki birçok düzenleme var. Fakat sabahki 
panelde Nilgün Hanımın da dediği gibi bu kişisel verilerin ne olduğu konusunda 
tanımlayan bir yasal düzenleme yok. O da inşallah kişisel verilerin korunması hakkındaki 
kanunla birlikte birazcık daha netleşmiş olacak ve kurumlar da büyük olasılıkla bu kanun 
çıktıktan sonra kendi iç düzenlemelerini de bu doğrultuda yapacaktır. Fakat hukuki 
düzenlemelerin yanında da tabii ki, önemli olan kurum çalışanlarının bilgi güvenliği 
konusunda farkındalığının da yaratılmasıdır. Özellikle Bakanlık olarak biz bu bilgi güvenliği 
politikalarını geliştirirken kurum çalışanlarında bu farkındalığı yaratmak istedik ve zaman 
zaman da gelişmeler doğrultusunda da güncellenerek kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz.

Dünkü bir panelde özellikle bu verilerin artık bir ekonomisinin oluştuğunu, kişisel 
verilerinin 200 dolar civarında bir parasal değere ulaştığını ki, sağlık verisi gündeme geldiği 
zaman eminim bu parasal değer daha çok yükselecektir. O yüzden hepimizin şimdiden 
gerekli tedbirleri almamız gerektiğine inanıyoruz. Bizim kurultaydaki bu katılım aslında 
bir açılım oldu. Bakanlık olarak Mart 2008’de sağlık verilerinin güvenliği mahremiyeti 
konusunda bir Çalıştay yapmak istiyoruz ve bu Çalıştayda ilgili tarafları bir araya getirip 
bilişimciler, hukukçular ve sağlıkçıları bir yol haritası belirlemek istiyoruz. En azından 
kanun çıkana kadar biz de sağlık verilerinin kimlerin neye ulaşması gerektiğini, bu verinin 
ne olduğu konusunda tanımlayabileceğimiz bir doküman oluşturmak istiyoruz. O yüzden 
hem çalışanlarımızı hem kurumumuzu hem de hastalarımızı nasıl koruyabileceğimizi 
tartışmak istiyoruz. Çünkü gerçekten hepimiz birer hasta olabiliriz.

Ben hepinize çok teşekkür ediyorum, şimdi sorularınızı almak istiyorum. Özellikle 
sormak istediğiniz hangi konuşmacı arkadaşsa ona yöneltmenizi istiyorum. Buyurun.

SALONDAN- Özellikle yöneltebileceğimiz konuşmacı arkadaş yok, ama bu hasta hakları 
doğrultusunda hekim seçmek konusuna ben biraz takıldım. Hastanelerimizin durumu 
malum ortada, ben hekim tarafından bakıyorum ailem de hekim olduğu için, hem çok zor 
çalışma şartları, istediğiniz hekimi seçme uygulaması benim tereddütlerim var. Gerçekten 
uygulanıyor mu ya da uygulanıyorsa devlet hastaneleri özellikle eski SSK’lar korkunç bir 
halde, hiç uygulanıyormuş gibi gelmedi açıkçası bana, şu an bir hayal gibi geliyor, ama 
bilmiyorum gerçekten var mı? En fazla özel hastanelerde olabileceğini düşünüyorum ya da 
üniversite hastanelerinde, ama devlet hastaneleri korkunç bir durumda.

OTURUM BAŞKANI-  Evet, bu konuda belki Mehmet Bey bize bilgi verebilir.

MEHMET KAYMAKÇI - Gerçekten uygulanıyor. Biz şu anda hastanelerimizde 
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uyguluyoruz. Birçok hastanemizde web sayfamıza girerseniz hasta hakları web sayfamızda 
hangi hastanelerde uygulanıyor onu görürsünüz. Şu anda 680 hastanemizde uygulanıyor ve 
hedefimiz 2008 yılında tamamında uygulamaya başlamak. Şöyle uygulanıyor: Atıyorum, 
10 dahiliye uzmanımız var bizim hastanemizde. Eskiden şöyleydi: Bir polikliniğimiz 
olurdu, sırayla doktorlarımız gelirlerdi, orada poliklinik yaparlardı, ama şimdi diyoruz ki biz 
aynı üniversite sistemindeki gibi 10 doktorumuzun 10 poliklinik odası olsun. Yani kendi 
yönergemizde yayınlandı, hatta yönergemizi de inceleyebilirsiniz. Hekim seçme yönergesi 
yine web sayfamızdan bulabilirsiniz. Hekim seçme yönergesinde de var, yani o poliklinik 
odaları doktorlarımızın, hekimlerimizin kişisel odası gibi donanabiliyor, donatılabiliyor 
veya konulabiliyor. Doktorumuz olmadığı zaman kapısını kilitleyip gidebiliyor, ama bütün 
hastanelerimizde bunu uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz, ama yüzde 100 şöyle 
uyguluyoruz: Hekim seçmeyi uyguluyoruz, 680 hastanemizde hekim seçmeyi uyguluyoruz. 
Ben örnek vereyim: Konya Numune Hastanesinde her doktorun bir odası var, böyle yüzde 
100 karşılayan var, yüzde 90 var, yüzde 60, yüzde 70 var, ama kesinlikle siz gittiğinizde 
bakıyorsunuz listeden, 5 dahiliye uzmanı var, 6 cerrah var. Bunların arasından Ahmet Bey, 
Mehmet Bey, Hasan Bey bunları seçebiliyorsunuz. Gittiğiniz zaman bilgiişleme diyorsunuz 
ki, “ben Ahmet Beye muayene olmak istiyorum. Onun sırasına girmek istiyorum.” Eğer 
Ahmet Bey o gün polikliniği varsa veriliyor, yoksa ertesi gün ne zaman varsa, vatandaş 
“ben illa ona muayene olmak istiyorum” diyorsa onu bekliyor, ama şu anda uygulanıyor, o 
konuda tereddüdünüz olmasın.

OTURUM BAŞKANI-  Teşekkür ederiz Mehmet Beye.  

Buyurun.

SALONDAN- Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Benim bu konuda 
kafama takılan aslında o kadar çok soru var ki, hangisini sorsam diye tereddüt ediyorum, 
ama bir konuda eleştiri getirmek gerekiyor bir hukukçu olarak; henüz hukuki anlamda 
kesin düzenlemelerin olmadığı bir konuda pilot adı altında da olsa uygulamaya geçilmesini 
ben eleştirmek istiyorum ve bu süreçte kanunlar yapılana, kesinleşene kadar oluşacak 
uyuşmazlıkların, hasta hakkı ihlallerinin hangi düzenlemelere göre, neye göre belirlendiği 
ve çözümleneceğini gerçekten merak ediyorum. 

Sormak istediğim bir başka konu, personele bu konuda gereken eğitim verildi mi? Mesela, 
Düzce’de uygulanmaya geçtiğini biliyorum, oradaki personel böyle bir eğitimden geçti mi? 
Bunu gerçekten merak ediyorum. Bir de özellikle bu konuda ilgimi çeken alan tele-radyoloji, 
hasta kayıtlarının bir yerden bir yere aktarılarak radyoloji uzmanınca yorumlanması ve 
geri dönüşüm sağlanarak tedaviye devam edilmesi. Bu noktada radyoloji uzmanının 
uzmanlık alanı sadece görüntü görüp yorumlamak olarak mı sınırlandırılıyor, yoksa benim 
de katıldığım görüşe göre cihazların kalibrasyonu, hastanın film çekimi için ayarlanması, 
uluslararası direktiflerdeki doz miktarlarının gözetilerek bu ayarlamaların yapılması gibi 
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birçok alanı kapsadığını düşünüyorum. Siz bir görüntüyü gönderiyorsunuz, bu süreçten 
hiç haberdar olmayan bir uzman buna göre bir yorum yapıyor, değerlendirme yapıyor, 
imzasını atıyor elektronik imza yoluyla ve sorumluluğunu üstüne alıyor. Gerçekten bunu 
da nasıl çözüleceğini ben merak ediyorum. Çünkü elektronik imzaya ilişkin önlemlerin 
ve düzenlemelerin tamamlanmadığını da biliyorum. Bu konuda beni bilgilendirirseniz 
gerçekten sevinirim. 

Dr. NİHAT YURT- Düzenleme yapılmadan pilot konusunu eleştiriyorsunuz, haklısınız 
aslında, yani teorik olarak haklısınız, ama pratikte diğer ülkelere de baktığımızda aslında 
bu sadece e-sağlıkta söz konusu değil, e-dönüşümde söz konusu, bilgi toplumunda söz 
konusu aynı şeyler, sırf sağlığa özgü değil, diğer Ulusal Yargı Ağı Projesi UYAP’ta olsun, 
eğitimin projesinde olsun, bütün projelerde bu süreç devam ediyor. Aslında belki Nilgün 
Hanımla Leyla Hanım daha geniş katkı verecektir bu süreçle ilgili, o yüzden ben bu kısmı 
bu kadarlıkla bırakayım. Çünkü aramızda daha uzmanları var. 

Tele-radyolojiyle ilgili tespitiniz burada şöyle sistem işliyor: Bu dünyada da kullanılan 
bir sistem, daha çok kuzey Avrupa’da, Kuzey Avrupa kutup dönencesine yakın kuzey 
Avrupa ülkeleri, Norveç’te özellikle Troms en kuzeydeki bir kent, kar nedeniyle 6 ay ulaşım 
kesiliyor veya Güney Afrika’da uygulamaları var. Hizmet erişimi güç bölgede uzman yoksa 
buradaki görüntüde siz iki tür davranabiliyorsunuz. Gelen görüntüyü değerlendirmek 
için bir, birincil görüş verebilirsiniz radyolog olarak, çünkü gönderen yerde radyolog yok. 
Birincil görüş sizi tamamen bağlayıcı bir görüş, ama kalibrasyonu, alacağı doz, vesaire zaten 
onlar belli standartlara göre cihazların sağladığı teknik özellikler, bunlar da zaten hastaneler 
edinirken veya biz tele-tıp projesinde bunları hastanelere kurarken üst standartların 
kurulmasına özen gösteriyoruz. Zaten belgesi olmayan cihaz da satılamaz, bunlar da 
yurtdışı menşeli cihazlar. Onun için o bakımdan güvenilirliği ISO standartlarına uygun. 
Dolayısıyla ikinci olasılık da ikincil görüş konusu. İki noktada da aslında radyolog var. 
Birisi daha az deneyimli konuda, merkezdeki daha deneyimli olarak düşünebilirsiniz. Tam 
yorumlayamadığı bir görüntüyle ilgili merkeze gönderiyor. Gönderdiği zaman merkezdeki 
doktor yorum yapabiliyor. O da belki birincil görüş veremeyecek buna, o da tereddütte, 
zaten bu bilgileri iletirken de bazı klinik bilgiler de beraberinde iletiliyor. Sırf salt filme 
bakıp şudur, budur denilmesi söz konusu değil. Çünkü ilave klinik bilgi olmadan da bir 
röntgen görüntüsünün değerlendirilmesi tıp açısından mümkün değil. Bakılıyor görüntüye, 
gene tereddüde düşerse tanı koymaya esas teşkil edecek düşüncelerini belirtiyor. Buna da 
biz ikincil görüş diyoruz tele-tıp uygulamasında, tele-radyoloji özellikle uygulamasında, 
keza aynı şey patoloji görüntülerinde de söz konusu. Onda ikincil görüş daha fazla önem 
kazanıyor. Çünkü patologlar biz tek gözün bakması değil, onlar da bir preparat hazırlıyor 
bir organdan veya bir tümörden bir kesit alıyor, inceliyor, karar veremiyor, ama daha çok 
göz görsün istiyor. Bunda da ikincil görüş doğmuş oluyor. Umarım sorunuza cevap oldu. 
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Düzce konusunda ise, herhalde Songül Hanım daha detaylı bilgi verir.

OTURUM BAŞKANI-  Hukuki düzenlemeler hakkında aslında Recep Bey bize birtakım 
bilgiler aktaracak. 

RECEP AYDIN GÜLEÇ- Ben bahsetmiştim, e-ticaret konusunda da düzenleme yoktu. 
Eğer normal olarak hukuki mantıkla düşündüğümüzde önce düzenleme sonra uygulama 
olması gerekir. Eğer önce düzenleme, sonra uygulamayı kabul etseydik bugün e-bankacılık 
bugünkü seviyesinde olmazdı. Hastanelerimize başvuran hasta sayısı, tahlillerin çoğalması 
gibi olayları düşündüğünüzde klasik metotlarla artık sağlığı yürütemiyorsunuz. Dolayısıyla 
e-sağlığa geçmek zorundasınız, bu kaçınılmaz bir şey. Neye göre çözümlenecek? Ne 
olabilir? Hastaneye gidersiniz, bir sırrınız ifşa olur. Alternatif böyle bir ihtimal var. Çok 
basit, bu durumda yapılan şey hizmet kusurudur ve hizmet kusuru Türk meri mevzuatında 
genel hükümlere göre nasıl çözümleniyorsa 10 yıl önce aynı şeklide çözümlenecektir. Tek 
problem çıkabilecek alan konuşmamda da söyledim, ispat hukuku bakımından birtakım 
problemler çıkabilir ki, bankacılık sektöründe de biliyorsunuz bazı şeyler çıktı. Mesela, 
“benim kredi kartım kopyalanarak, kullanılarak para çekildi” gibi şeyler bu teknolojinin 
kaçınılmaz bir komplikasyonudur. Bizde de çıkacaktır şüphesiz buna benzer şeyler, ama 
komplikasyonlar çıktıkça ona göre de tedbirler alınacaktır. Şu anda karşısında hizmet 
kusuru uygulaması Türk sistemindeki yeterli gibi, tek açık nokta ispat hukuku bakımından 
olabilir diye düşünüyorum.

LEYLA- Önce şöyle başlayayım: Türkiye’de 2004 tarihinde Temmuzda kabul edilen 
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu var, Elektronik İmza Kanununa istinaden 2005 
tarihinde de Ocak Elektronik İmza Kanununun Telekomünikasyon Kurulu tarafından 
yönetmeliğin tebliği ve kanunda boşluk olunan durumlarda Telekomünikasyon Kurulu 
kararıyla elektronik imza Türkiye’de bütün hukuki altyapısı itibariyle 2004’ten itibaren 
devrede. O yüzden düzenleme yok.

E-dönüşüme ilişkin olarak e-dönüşüm Türkiye projesi Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından, bu bizim daha önceki eylem planlarımızda onun bir vazifesiydi. O yetkiye 
istinaden hazırlanan e-dönüşüm Türkiye Strateji Raporumuz var, 2006-2010 yılları arası 
Türkiye’yi kapsıyor ve bunun bütün kamu kurumları ve bütün toplumda bağlayıcı olması 
adına bir başbakanlık genelgesiyle Resmi Gazetede yayınlanarak Nisan 2006 tarihinde 
yürürlüğe konuldu ki, kanunu vesaireye beklemeden ya da bir şeyin olmasını beklemeden 
ki, daha çabuk burada belli sürelere bağlanmış eylemler var, bunların hızına uygun şekilde 
kamu kurumları çalışabilsinler ve bu konuda herhangi bir gecikme olmasın diye Resme 
Gazetede başbakanlık genelgesiyle ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Sağlıkta verdiğiniz örneği ilişkin olarak örneğin, neden her zaman hukuki düzenlemeyi 
bekliyoruz ya da olması gerekiyor? Neden başka uygulamaları başlatamıyoruz? Biz buna 
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belki proaktif önlemler diyebiliriz, biraz da tıbbi bir şey olacak. Her zaman bir hastalık 
olduğu vakit, biri hasta olduğu vakit kalkıp tedavi şeklini ortaya koymazsınız. O hastalığı 
engelleyecek ya da önleyecek birtakım önlemler ya da yöntemler ya da insanların bu 
konuda bilinçlendirilmesi o hastalığın ortaya çıkmasından ve ona çözüm bulmanızdan 
daha kolaydır. O yüzden bunu biz hukukta da benimsiyoruz. Her zaman bir hukuki soruna 
ilişkin olarak yasa ortaya koymadan önce onun uygulaması önce ortaya çıkıyor. Bunlar pilot 
projeler şeklinde olabilir şu an Sağlık Bakanlığının yaptığı gibi, Adalet Bakanlığının yaptığı 
UYAP projesi gibi olabilir. Belli yerlerde pilot olarak denersiniz, hatalarınızı, yanlışlarınızı, 
eksiklerinizi orada görürsünüz, arkasından gerekiyorsa yasal mevzuat o zaman ikinci olarak 
yasal mevzuatı yaparsınız ki, yasal mevzuatınızda uygulamada ortaya çıkan o eksiklikleri, 
sıkıntıları görmüş ve ona her türlü çözümü vermiş nitelikte olur. Aynı şey Elektronik İmza 
Kanununda oldu. Avrupa Birliğinden çok geriydik o kanunu yaparken, ama avantajını 
gördük. Çünkü üye ülke uygulamaları inceledik ve oradaki sıkıntıları gördük. Türkiye’deki 
Elektronik İmza Kanununda bunların hiçbirisi hiçbir şekilde yasa içerisine girmedi ve 
rahat ettik.

Recep Beyin bahsettiği ispat hukuku sorunlarına ilişkin olarak ben bilişimle ilgilenmiyorum, 
önceki dönemde de medeni usul hukukçusuydum ve Bilgi Üniversitesinde hâlâ o dersleri 
vermeye devam ettiğim için kopmadım da. Türkiye’de elektroniğe ilişkin olarak herkesin 
kafasındaki şu kaygının bir şekilde gitmesini istiyorum: “Kâğıt mı, elektronik ortam mı?” 
sorusunun tek cevabı var; elektronik ortam. Bir şeyi elektronik ortama geçiriyorsanız 
yok, o sadece elektronik ortamdadır, onu bir tek korkuyoruz, kâğıtta iyidir, bir de kâğıt 
versin olsun gibi bir kavram artık yok. Bu garantiyi sağlayan elektronik imza aslında, şu 
an teknolojik gelişmeye baktığınız vakit yüzde 100 güvenli demeyeceğim, çünkü bunu 
hiçbir bilişimci söyleyemez, ama bugünkü kriterlere göre, bugünkü teknolojiye göre 
elektronik imza elektronik ortamdaki güvenliği sağlayacak yüzde 100 güvenebileceğimiz 
bir teknolojik çözüm ve bu çözüm bütün dünyada bir şekilde hukuki olarak da artık 
ifadesini bulmuş ve elektronik imza örneğin kişinin kimliğinin tespiti bakımından kanunu 
okursanız öncelikle şeyi odur. Kimlik tespiti var ve hiç kimse elektronik ortamda artık 
X değildir, herkes kimliğiyle oradadır. İkinci olarak bir belge ya da bir veri elektronik 
olarak imzalandığı zaman elektronik İmza Kanunu, Usul Hukuku Kanunu medeni usul 
hukukunda bir değişiklik yaptı. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, orada bir madde 
eklendi ve denildi ki, güvenli elektronik imzayla oluşturulmuş veriler senet hükmündedir. 
Aksi ispat edilmedikçe hâkim önüne gelen uyuşmazlıkta bu belgeyi kesin delil olarak kabul 
etmek durumundadır. Dolayısıyla aynı değişiklik, Elektronik İmza Kanununun yaptığı 
atıfla borçlar hukukunda oldu. Elektronik imzayla oluşturulmuş güvenli elektronik imza 
ıslak imzayla aynı hukuki değerdedir, eşdeğerdedir ve aynı hukuki sonucu doğurur. O 
yüzden biz aynı şekilde örneği ben Sanayi Ticaret Bakanlığının Türk Ticaret Kanununun 
ikinci mevzuatı hazırlanıyor, yönetmelikler, orada da bunlar tartışılıyor. Ne kadar güvenli, 
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ne kadar buna değer vereceğiz? Elektronik yanında ıslak versiyonlarını, vesaireyi isteyecek 
miyiz? Dolayısıyla bizim verdiğimiz cevap her yerde aynı, bugün elektronik imza varsa ve 
bunlar hem maddi hukuk hem usul hukuki bakımından kanun mutlak sonuçlar bağlamışsa 
bunları dikkate alarak bundan sonraki düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
O yüzden bir şeyi elektronik imzaladığınız zaman korkmayın, hâkim önüne gittiğiniz vakit 
elinizde son derece güçlü ispat hukuku bakımından bir belge var. 

RECEP AYDIN GÜLEÇ- Arkadaşımızın endişesi şu olabilir: Anayasanın 38. maddesine 
göre biliyorsunuz suç ve cezaların kanuniliği ilkesi vardır, siz düzenlemesi kanunla 
düzenlenmiş, bu anlamda ceza veremezsiniz. Arkadaşımızın endişesi o olabilir. Henüz 
düzenlemesi ceza bakımından yoksa, ama dediğim gibi Türk Ceza Kanununun 136, 137 bu 
konuda ceza getiriyor. İkinci bir husus ispat hukuku bakımından elektronik imzanın ispat 
kabul edilmemesi değildi, kayıtların saklanmasının güvenilirliğinden bahsettim, kayıtların 
yok olması halinde nasıl ispat edileceğinden bahsettim.

LEYLA- Aynı kayıtlar eğer elektronik ortamdaysa hepsi zaten oluşturulduğu anda 
güvenli elektronik imza ve zaman damgasıyla oluşturulmak zorunda ve bunlar 10 yıl, 20 
yıl kaç yıl istiyorsanız…

RECEP AYDIN GÜLEÇ- Başka şeylerden bahsediyorsunuz, anladım. 

OTURUM BAŞKANI-  Ben Leyla Hanıma, Recep Beye ve Nihat Beye teşekkür 
ediyorum katkılarından dolayı. 

Buyurun. 

SALONDAN- Bilgisayar sistemlerinden mesleğim icabı anlayabildiğim kadarıyla 
anlıyorum. Fakat şöyle bir problem var; her şeyin “e” kaydının olması sağlık sektöründe 
zor. Çünkü sistem değişiyor, bir anlaşma yapılıyor bir firmayla bir hastane bilgisayar 
ağı için anlaşma yapıyor, 3 yıl onu kullanıyorsunuz ihale gereğince, 3 yıl sonra başka 
bir sisteme geçiyorsunuz. Hastanın dosyalarına bir daha ulaşamıyorsunuz. Bunu 
yaşıyorsunuz, yani hekim olarak biz bunu yapıyoruz. Biz o yüzden çift kayıt istiyoruz 
ve ben bir eğitim hastanesinde sorumluyum. Çift kayıt tutuyoruz. Hem normal kayıt 
sistemimiz var, hem bilgisayar ortamı üzerinde kayıt sistemimiz var. Benim merak ettiğim, 
eğer elektronik ortamdaki verileri bir hâkim bir davada ön planda değerlendirecekse bu 
bilgisayar sistemlerini çok iyi kontrol edip çok iyi saklanabiliyor olması lazım, ama ben 
şu anda Ankara merkezde 4 yıl önceki bir bilgiye ulaşamam. Çünkü sistem değişmiştir. 
O yüzden ben dosya tutturuyorum asistanıma. Eğer hâkim burada Internet ortamındaki 
bilgileri alacaksa oradakiler gerçekten çok az ve biz bütün kayıtları oraya giremiyoruz. Bu 
hasta yoğunluğunda hiç gerçekçi değil konuşulanlar, ben bütün hasta bilgilerini Internet 
ortamına vereceğim, yani bilgisayar ortamında kullanacağım. Bir çocuk hekimi olarak, 
dahiliye hekimlerinde çok daha fazla dosya bilgisi var, bunların bilgisayar üzerinde her 
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birinin dosyadaki gibi birebir olması mümkün değil. Bazı ICD-10 kodlarını gidiyoruz, yani 
bunları girmediğin zaman zaten sistem çalışmıyor. Bunları giriyoruz, ama hastanın ileride bir 
davada dosyasının incelenmesi gerekiyorsa bilgisayar ortamındakini incelemek kesinlikle 
hekim lehine olmayacaktır. Onu söyleyeyim. Bunda imzanızı kullanın kullanmayın 
Internet ortamında onları söylemiyorum, hasta haklarında da aynı şey geçerli. Sizin 
verdiğiniz örneği çok merak ettim, hastalar benimle ilgili gizli bilgileri bir yere verdiğinin 
davasını hasta haklarını o anlamda hiç kullanmıyorlar benim hastalarım. Belki ben çocuk 
hekimiyim onun getirdiği bir şey, hasta hakları hastanın hastaneyi şikâyet etmesi, doktoru 
şikâyet etmesi, sağlık çalışanını şikâyet etmesi anlamında kullanılıyor. Onun dışında kişisel 
bilgilerin ifşa edilmesini ben daha hiç görmedim. Bana en azından hiç öyle bir şikâyet 
gelmedi, ama bilgisayar ortamında çıkan verilerle eğer ileride hekimler davalarda muhatap 
olacaklarsa gerçekten hekim ve sağlık çalışanı zor durumda, onu söyleyeyim. Çünkü 
oradaki bilgiler sadece bilgisayar sistemindeki işlemi bitirebilmek için, yani hastaya reçete 
verip sevkini kapatabilmek için ICD-10 kodlamasında kullandığımız çok özet şeyler, esas 
bilgiler dosyada, hâlâ dosyada. Bunun dışında “Türkiye’de başka bir örnek var” derseniz 
bana çok inandırıcı gelmez, sistem hâlâ böyle çalışıyor. 

LEYLA- Aynı sıkıntıyı UYAP projesinde hukukçu olarak biz de yaşıyoruz. Bu bir 
dönüşüm programı ve bunun bir şekilde tamamlanması, bitmesi ve bütün resmi görmek 
gerekiyor. UYAP’taki örnek şu an avukat sistemi örneğin, doktor “ben doktor” vesaire diye 
giriş yapabiliyor. Ona izin var. Dava açacaksa parasını pulunu elektronik yatırabiliyor, o 
sistemde var. Sonra dosya yollamak istiyorsa bunu elektronik imzayla yapmak istiyorsa, 
yine o konuda çalışıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi bir dönüşüm süreci. Bunlar pat diye 
olacak ve bitecek ki, UYAP 98’den beri çalışan bir proje, daha geldiği nokta hepimizin 
bildiği gibi bu. Bütün dosyaların elektronik tutulması nihai hedef, henüz o hedefe ulaşılmış 
değil. Dolayısıyla sağlıkta da aynı şey olacaktır. Bu bir süreç, buna girildi, bir e-dönüşüm 
süreci. Burada atılacak adımlar da bakanlık tarafından belirlenecektir. 

OTURUM BAŞKANI-  Leyla Hanıma katkıları için teşekkür ederim. 

Dr. NİHAT YURT- Dosyalı hasta bilgilerini kaybetme konusunda bir hastane bilgi 
sistemi ediniyor hastaneler, bu konuda da yaşanılan deneyimler var. Şöyle bir çalışma 
2004’te yapıldı: Çalışmada hastanelerde, o zaman 600-700 küsur hastane vardı. SSK 
hastaneleri Sağlık Bakanlığına katılmadan önceki durumda yüzde 70-80 oranında bir 
otomasyon sistemi sahipliği söz konusuydu, artı 86 bilgisayar firması hastane otomasyon 
sistemi üretiyordu. Bu e-sağlık stratejisindeki amaç da aslında bizim e-sağlık stratejisini 
çıkarmamızdaki amaç stratejinin aslında beş ekseni var. Birincisi, ulusal sağlık yönetim 
bilgi sistemi ki, bu bahsettiğimiz e-sağlıkta tutacağımız elektronik sağlık kayıtlarının biz 
her şeyi tutmak istemiyoruz. Burada tabii sizin kaybınızı da önleyecek bir şey bu, bir firma 
değiştirdiğinizde bilgilerinizi kaybetmenizin önündeki şey bunun merkezi olarak bizim 
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sizden kritik bilgileri çekiyor olacağımız. Aslında sunumda da değinmiştim, bir genelde 
yayınladık 2007 Kasımında, Eylül 2008’e kadar hastanelere, tüm bakanlık hastanelerine 
süre verdik. Bir rehber yayınladık. O rehbere göre hastane otomasyon sistemimizde gerekli 
düzeltmeleri yaptırım bize istediğimiz veri yapısında verileri göndermenizi sağlamanızı 
istedik. Dolayısıyla bu bilgiler bizde olacağı için kişi hangi sağlık kurumuna giderse 
gitsin bu bilgilere erişilebilir olacak, ama esas detay bilgi gene sizin hastanenizde kalacak. 
Dolayısıyla sizin de aslında hasta bilgilerini kaybetmemeniz yönünde bazı bakanlıkta 
yapılan düzenlemeler var. Bunda bazı genelgeler yayınlanıyor, almanız gerekli tedbirler de 
yayınlanıyor. Yılda bir kez veya iki kez yayınlanan hastane çerçeve alım ilkeleri var, bunda 
da bu yönde çalışmalarda değiniliyor. Bu hususta da bir diğer bilgi sistemi alırken bunları 
kaybetmemeniz yönünde ne yapmanız gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor. Şu da 
söz konusu: Tabii bir kültürel dönüşüm yaşanıyor bu e-dönüşümde. İlk bilgi sistemlerinin 
aslında UYAP’ta da, diğer yerlerde de uygulamasında insanların bilgisayar kullanmaya 
alışma süreci var. Bunu bilgisayara girmeye hekimlerimiz çekiniyordu aslında ilk başta bu 
sistemler gelince, “biz hasta mı muayene edeceğiz, yoksa bilgisayara veri mi gireceğiz?” 
şeklinde, ama artık kaçınılmaz bir süreç gelişiyor. Tek sıkıntı hekimlerin bu otomasyon 
sistemlerine o süreç de gelişti zaten, bu dönüşümle birlikte aslında nihai hedef Leyla 
Hanımın da söylediği gibi nihai hedefe doğru giderken bu süreçler yavaş yavaş azalacak.

OTURUM BAŞKANI-  Ben kurumsal sorun olarak isterseniz bunu ele alayım. Doktor 
hanım haklısınız, biliyorsunuz sunumda da zaten geçti. Hastane bilgi sistemlerinin 
yaygınlaşması gerçekten 2004 yılından sonra hızlandı ve şu anda yüzde 100 tüm 
hastanelerimizde hastane bilgi sistemi mevcut diyoruz. Biz özellikle 2006 senesinde bu tür 
sorunlar gerçekten çok yaşandı. Bu tür sorunların önüne geçmek için 2006’da iki önemli 
bir genelge çıkardık ve o genelgede hem firmayı hem yüklenici firmayı, bırakılan firmayı ve 
kurumu bağlayıcı birtakım yaptırımlar konuldu ve 2007’de bunun gerçekten meyvelerini 
gördük. 2007’deki geçişte bunların daha çok azaldığını gördük. Büyük olasılıkla kurumların 
özellikle yöneticilerin bunlara sahip çıkarak bu aktarımları ya da bu sözleşmelerini yaparken 
o sözleşmelerdeki bağlayıcı maddeleri mutlaka koymaları gerekiyor, yani takipçisinin aslında 
onların olması gerekiyor. Bakanlık olarak biz bu kuralları uyguluyoruz, geliştiriyoruz. Fakat 
uygulayıcısı mutlaka kurumlar. Dediği gibi Leyla Hanımın gerçekten bu bir süreç, buraya 
kadar hastane bilgi sistemlerinin oluşturulması sağlamdı, bundan sonra da bunların daha 
iyileştirilmesi konusundaki tedbirler de alınacak. Özellikle hastane bilgi sistemleri alım 
çerçeve ilkeleri bu konuda kurumlar için çok önemli bir rehber, oradaki adımlara uyulduğu 
takdirde eminim sancısız bir dönem geçecektir ki, biz demiyoruz ki, 2008’de yüzde 100 
elektronik ortama, her şeyi elektronik ortama geçireceğiz, dosyaların hepsi kalkacak 
demiyoruz. Bu süreci hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Özellikle hukuki yönden söylemek 
istiyorum, arkadaşımızın sorusuna da belki cevap olur. Biz pilot uygulamalarda ve yapılan 
tüm çalışmalarda kazanılmış bu deneyimleri 2008 Martından bahsettim, bir Çalıştay 
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yapılmasından bahsettim, o Çalıştayda bunları hep birlikte paylaşarak en azından işimizi, 
kurumumuzu, çalışanımızı, hastamızı nasıl rahatlatabiliriz, bu konuda nasıl koruyabiliriz? 
O konularda çalışmak istiyoruz, deneyimlerimizi orada hep birlikte paylaşacağız.

LEYLA- Konu hakkındaki endişem galiba yanlış anlaşıldı. Ben bilişime kesinlikle 
karşı değilim. Recep Bey benim endişemi çok iyi anladı. Haklı olarak bir hukukçu olarak 
kanunların ilk sorunu olduğu için ve ilk olduğu için aradaki süreçte oluşan boşluğun 
ben nasıl doldurulacağını merak etmiştim. Hanımefendinin elektronik imzaya ilişkin 
açıklamaları tabii ki, klinik imzayla ilgili düzenlemelerden haberim var. Benim yarım 
olduğunu ve tamamlanmadığını söylediğim süreç bakanlıkta buna ilişkin çalışmalardı 
uygulamaya yönelik, onu da eklemek istedim.

OTURUM BAŞKANI-  Teşekkür ederiz. 

NEVİN- Ben kişisel bilgilerin korunması ve saklanması üzerinde uzun zamandan beri 
çalışıyorum. Birkaç kelimeyle bir defa çok güzel bir çalışma ve herkesin bu şekilde bir 
arada çalışarak ortaya olumlu bir sonucun çıkması adına herkesin bir araya gelmiş olması 
beni çok mutlu etti. Bu ülkemiz için de çok çok yararlı olacaktır. Bugünkü sunumlardan 
ve toplantıda sorulan sorulardan ben bazı izlenimler elde ettim. Öncelikle biz Türkiye’de 
farklı bir süreçten geçiyoruz. Eskiden hep şöyle bir bakış açısı vardı: Bir sorunumuz var, 
bu sorunu çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Bir kanun yapalım çözelim. Bir yıllarca 
kanunlar yaptık, ama birçok konuda çözümler üretemedik. Demek ki, bir yerlerde yanlış 
yapıyoruz dedik ve sosyal politikanın geliştirilmesi gerektiğini, bu alanın sosyal politika 
geliştirme alanının devlet içerisinde göz ardı edildiği sonucuna vardık. O yüzden uygulama 
sonuçları önemli oldu, ama hiçbir zaman da anayasal ilkelerden uzaklaşmadık. Suçta 
ve cezada kanunilik ilkesi temel anayasal ilkelerden biridir. O nedenle biz hukukçular 
olarak, Türk Ceza Kanununda 135. madde ve devamında getirilen düzenlemelere göre, 
kişisel verilerin korunması bakımından gerekli ceza olarak kanunda suç olarak bunu 
düzenleyebilirsiniz, ama eğer kişisel verilerin işlenmesinden ne anlaşılması gerektiğini 
düzenlemezseniz o zaman bu anayasal ilkeyle ihlal etmiş olursunuz. Zaten buradaki 
düzenlemenin eksik olduğuna da işaret ediyoruz, ama her şey her zaman ceza değil, aynı 
zamanda işin bir hukuk, özel hukuk boyutu var ve Türk Medeni Kanununun 23, 24, 25. 
maddede kişilik haklarının korunması bakımından önemlidir. Bu kanuni temel hasta 
hakları yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesiyle birlikte değerlendirilmelidir. 
Dolayısıyla hekimin hukuki sorumluluğundan bahsederken biz sadece cezai sorumluluğun 
değil her zaman hukuki sorumluluğu da anlamamız gerekiyor aslında. Dolayısıyla hukukçu 
olarak biraz daha geniş bakmak gerekir ve yapılan çalışmalar bizi çok daha iyi bir noktaya 
mutlaka götürecektir. Ben kısaca sadece şunu söylemek istiyorum: Bilişimden, teknolojik 
ilerlemelerden korkmamak gerekir. Bir zaman Türkiye’de araba yapılmadı ve biz bugün 
otomotiv endüstrisi olarak belki yan sanayimiz gelişmiş durumda, ama kendi arabamızı 
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hâlâ üretir bir ülke değiliz. Bilişimden de korkmamak gerektiğini düşünüyorum bu açıdan, 
ben tekrar çok teşekkür ederim değerli sunumlar için. 

OTURUM BAŞKANI-  Ben hepinize katkı ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

(Plaket töreni yapıldı)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“TOPLUMDAKİ FARKLI ADALET ANLAŞILIŞLARI: EDEBİYAT-SİNEMA-
BASIN ÜÇLEMESİNDE ADALET”

DÜZENLEYENLER:GÜLRİZ UYGUR-TUĞRUL KATOĞLU

Oturum Başkanı: ALEV ÖZKAZANÇ

MANOLYA 2 SALONU, 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın konuklar ve değerli misafirlerimiz, Ankara Barosu tarafından bu yıl 
beşincisi düzenlenen Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. “Toplumda Farklı Adalet 
Anlaşılışları/ Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet” başlıklı Çalıştay programının 
başlaması için sözü ilk olrak bu çalıştayın düzenleyicilerinden olan Doç.Dr. Gülriz Uygur’a 
bırakıyorum.

Doç. Dr. GÜLRİZ UYGUR- Öncelikle toplumdaki farklı adalet anlayışları edebiyat-
sinema-basın üçlemesinde adalet konulu bu Çalıştayı yapmamızın temel nedeninin hukuk 
kurultayının konusunun “adalet” olmasını oluşturduğunu belirtmek isterim. Bu Çalıştayı 
yaparken de şöyle bir soru aklımızda vardı: Adalet hepimizin bildiği gibi soyut bir kavram, 
anlaşılması zor bir kavram olarakdüşünülmekte. Ben ve arkadaşım Tuğrul Katoğlu “bunu 
hukuk kurultayı çerçevesinde nasıl somuta indirebiliriz, nasıl daha kolay anlaşılmasını 
sağlayabiliriz?” gibi bir sorudan yola çıktık ki bu soru ve sonrasında da fikirleyle Profesör 
Dr. Eser Köker ışık tuttu. 

Buradaki daha somuta baktığımızda ise, elbette toplumda birçok şey var ama, özellikle 
edebiyat, sinema ve basının bize bu konuda yol göstereceğini düşündük. Edebiyat özellikle 
önemli. Sayın Ömer Türkeş’in de birçok yazısında değindiği gibi hukuk ve edebiyat arasında 
çok yakın bir ilişki var ve hatta hukuk teorileri çerçevesinde “hukuk ve edebiyat”olarak 
adlandırılan bir anlayış söz konusu. Bu anlayış çerçevesinde hem hukuk fakültesindeki 
öğretim kolaylığı açısından edebiyat metinlerinden yararlanma, hem de hukuktaki kimi 
kararları yazma, yorumlamayla ilgili edebiyat tekniklerinden yararlanılması yer almaktadır. 
Buna göre de hukuk ve edebiyat kendi içinde edebiyatta hukuk ve hukukta edebiyat olmak 
üzere başlıca iki dala ayrılmaktadır. Buradaki Çalıştayımızda edebiyatta hukuk üzerinde 
durup, edebiyat eserlerinde adalet nasıl anlaşılıyor ve hukuk-adalet ilişkisi nasıl kuruluyor? 
soruları üzerinde duracağız. Diğer yandan edebiyatta hukukta, ayrıca, edebiyat konularıyla 
ilgili hukuk kurallarının, örneğin telif eserleriyle ilgili kuralların incelenmesi de söz 
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konusudur. Sanırım çalıştayımızda bu konularla da ilgili problemlerden de söz edilecektir. 

Hukuk ve adaletle ilgili genellikle sadece edebiyatta değil, sinemada da, basında da 
“hukuk adaletsizdir” şeklinde bir tutumla karşılaşmak söz konusudur. Bu adaletsizliğin 
de en başta hukuk dışında kalanlarda kendini gösterdiğini özellikle edebiyat eserlerinde 
görmekteyiz.

Sözü daha fazla uzatmadan, sayın konuşmacıların ve sayın tartışmacılarımızın bu 
konuları ayrıntılı olarak tartışacakları düşüncesinden hareketle, konuşmacı ve tartışmacı 
olarak gelmeyi kabul eden konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Bunun dışında 
bu Çalıştayı biz sadece tek başımıza yapmadık. Sunumlardaki power-point çalışmalarını 
Nezahat Demiray yaptı. Ankara Barosu Sinema Kulübünün çok fazla teknik yardımları ve 
bize konumuzla ilgili kısa bir film hazırladılar. Özellikle sinema bölümündeki konuklarımızla 
iletişim kurmada Av.Akif Kurtuluş’tan destek gördük. Dolayısıyla sadece bu iki kişinin 
yaptığı bir çalışma değil, daha çok bir ekip çalışması. Umarım amacımıza ulaşırız ve hoş bir 
öğleden sonrasını geçirmenizi sağlayabiliriz. Teşekkür ederiz.

OTURUM BAŞKANI ALEV ÖZKAZANÇ- Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben 
konuşmacı değilim, Oturum Başkanıyım. Fakat Gülriz yaptığı konuşmada genel olarak 
burada birlikte bulunma amacımızın önemine dair önemli cümleler sarf etti. Gerçekten 
ben de hukuk kurultayı içerisinde doğrudan adaletle ve farklı adalet algılarıyla ilişkili 
bu toplantının özel bir önem taşıdığını düşünüyorum. Değerli konuşmacılarımız var bu 
oturumda bizimle birlikte olacak, ben de “Suç ve Ceza” konularıyla özel olarak ilgilenen bir 
siyaset bilimci olarak böyle ilgili bir kamuyla birlikte burada bulunmaktan çok mutluluk 
duyuyorum. Oturumun planlanmasına ilişkin son anda öğrendiğim bir değişiklik var, 
Gülriz bundan bahsetmedi, ben bahsedeyim. Şu anda oturumun genel başlığı “Sinema, 
Edebiyat ve Basında Adalet” diye belirlenmiş, fakat saat 14.00’de başlayıp 16.00’ya kadar 
sürecek olan ilk bölümde özel olarak edebiyat kısmını ele alacağız. Sinemayla ve basınla 
ilgili olan kısmaı 16.00’dan sonra, verilecek aradan sonra devam edeceğiz. 16.00’da bir ara 
verdiğimizde konuyla ilgili kısa bir film gösterimi olacak. 

Sözü fazla uzatmadan hemen konuşmacılara vermek istiyorum. Öncelikle Adnan Güriz 
Beye sözü vereceğim. Kendisi Ufuk Üniversitesinde Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, 
fakat ben onu Ankara Hukuktan itibaren tabii tanırım. Adı orasıyla özdeşleşmiş birisi ve 
“Hukuk Felsefesi” kitabı ve bu konudaki yazılarıyla çok tanıdığımız birisi. Bugün bize 
yanılmıyorsam “Atasözleri” üzerinden bir konuşma yapacak. Buyurun. 

Prof. Dr. ADNAN GÜRİZ (Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)- Çok 
teşekkür ediyorum. Türk Atasözleri açısından Türk toplumu ve Osmanlı Devleti üzerinde 
kısaca durmak istiyorum. Bir defa tabii bu konudaki bütün fikirler sübjektif olabilir, eleştiri 
konusu da olabilir. Ben Türk atasözleri, halk deyimleri üzerinde biraz çalıştım, bu konuda 
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“Atasözleri ve Halk Deyimleri Işığında Türk İnsanı” diye bir kitapçık yayınladım. Onu 
geliştirmeye çalışıyorum. Osmanlı toplumu özü bakımından neydi? Osmanlı toplumu 
devletin mutlak iktidarına dayanan bir toplum olmuştur ve Osmanlıda hükümdar bir 
anlamda her şeydir ve hükümdarın otoritesinin sınırları var mıdır, yok mudur? Teorik 
olarak hükümdarın otoritesinin sınırları yoktur, ama pratik olarak sınırları vardır. Mesela, 
Lady Montaqu -İngiliz Büyükelçisinin eşi- 1717 tarihli bir mektubunda diyor ki “Osmanlı 
Sultanı yeniçeri ağasının bakışlarından titrer” Demek ki, yeniçeri teşkilatı o dönemde bile 
Osmanlı hükümdarını korkutabilecek bir yetkiye sahip bulunuyordu. 

Türk atasözlerinde Osmanlıyla ilgili neler var? Mesela, “Osmanlının ayağı üzengide gerek” 
diye yaygın bir atasözü var. Ondan sonra Sayın Bozkurt Güvenç’in bu Türk kimliğinde 
yer almış olan “Ekende Biçende Yok, Yemede Ortak Osmanlı” şeklindeki iki mısra var. Bu 
da Osmanlının halk üzerindeki etkisini gösteriyor ve fazla da verici olmadığını açıklıyor. 
Ancak Osmanlının hep alıcı bir karakteri var. Mesela, bir Irak Türkmen atasözü var. Orada 
diyor ki “gadir saraydan gelir”, yani eğer bir kötülük varsa toplumda bunun sebebini sarayda 
aramak lazımdır. Bütün bunlardan ben daha çok İngiliz iradeci pozitivist bir yaklaşımının 
Osmanlı toplumunda egemen olduğu şeklinde bir sonuca ulaştım. Bu ne kadar devam 
etmiştir? Osmanlının hayatı boyunca devam etmiştir. 

Türk toplumu nasıl bir toplumdu? Türk halk deyimlerinde, halk şiirlerinde bir kısım 
özellikler var. Mesela, zannediyorum Karacaoğlan Türk toplumunda üç önemli özellik 
üzerinde durmuştur. Bunlar; ölüm, ayrılık ve yoksulluktur. Yani Türk insanını tarih boyunca 
rahatsız eden nitelikler bunlardır. Bunlar tabii bütün insanları etkileyen önemli olaylardır. 
Bunun yanında yoksulluk ve yoksulluğun yanında da ayrılık, sılaya gitme, geri dönmeme 
ve benzeri gibi özellikler var.

Benim ulaştığım sonuç şu: Türk toplumu özü bakımından tarih boyunca yoksul bir 
toplum olmuştur. Gerçi bir kısım araştırmalara göre Osmanlının zenginleriyle aynı dönemde 
mesela, aynı yüz yüzyılda, 17. Yüzyılda, 18. Yüzyılda Hollanda’nın zenginleri arasında çok 
fazla fark yoktu. Bununla birlikte Türk toplumu hep yoksul bir toplum olmuştur. “Her gün 
pilav yenmez”. Demek ki, her gün pilav yemek için gerekli imkânlara toplumdaki insanlar 
sahip olmamıştır. Türk insanı köylerde dolmasını pirinçle yapmamıştır, bulgurla yapmıştır. 
Çünkü bulguru temin edebilmiştir, pirinci bulamamıştır. Bunu Türk toplumunun yoksul bir 
toplum oluşunun göstergesi olarak nitelendiriyorum. Belki doğru, belki yanlış, ama onun 
yanında Türk toplumunun başka bir özelliği var. Türk toplumu tepkisiz bir toplumdur, 
devlete itaat eder, yani bir yerde mutidir. Devlete itaat eder, yani devleti yönetenler 
kendi iradelerini ortaya koyarlar ve bunun yerine getirilmesini de sağlarlar. Peki, devlet 
yöneticilerini sınırlayan güç var mıdır? Devlet yöneticilerini sınırlayan güç muhtemelen 
şeriat hukuku olarak nitelendirilebilir, ama o da tam bir güç değildir. Osmanlıda biliyoruz 
ki hükümdar kesin irade sahibidir, ama hükümdarın iradesini Yeniçeri Ocağı yanında bir 
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ölçüde kadılar sınırlandırmışlardır. Şu anlamda sınırlandırmışlardır; çünkü kadı adaleti 
yerine getirirken tarafsız kalabilmiştir, yani şöyle denilebilir: Osmanlı hukukunda içtihat 
içtihadı nakzetmez. Yani içtihat içtihadı bozmaz, bu nedenle kadılar kendi kararlarında 
serbest olmuşlardır. Devlet de bunların kararlarına fazla müdahale etmemiştir, ama 
Osmanlı Devleti özellikle bir ayrışma ve bir isyan durumu oluştuğu zaman kendi gücünü 
kullanmıştır. Bunun değişik örnekleri var. Mesela, Arnavutlarla olansavaşlar, İzmir’de 
Sabetayistlerin Kudüs’e gitmek için yaptıkları girişim, bu girişimin önlenmesi, Osmanlı 
Devletinin aynı zamanda kendi varlığını ifadede baskın olduğunu gösteriyor. Başka bir 
deyişle Osmanlı devleti istediğini yerine getirir, vatandaşlar da devlete karşı fazla tepki 
göstermezler. Bu böyle cereyan etmiştir. Mesela, Türk toplumunu bir kısım Avrupalı yazarlar 
tepkisiz bir toplum olarak nitelendiriyorlar. Burada bir gerçek payı olabilir. Tepkisizlik, 
hükümdarın hâkimiyetinin de mutlaklığı olayını ortaya çıkarıyor. Yani hükümdar kendi 
iradesini istediği gibi uygulayabilir ve yerine getirebilir. Osmanlı sadrazamları haftada bir 
hükümdarı görüyorlardı. Hükümdarı gördükten sonra sadrazam sadaka veriyor. Çünkü o 
görüşme sükunetle geçmiştir ve sadrazam görevine devam etmektedir. Bu da hükümdarın 
otoritesinin üstünlüğünün bir ifadesi sayılabilir. Şeyhülislamlar bir ölçüde hükümdarın 
iradesini sınırlamışlardır, fakat ölümle cezalandırılanların sayısı çok az olmakla beraber 
şeyhülislamlar da vardır. Yani Osmanlı Devleti benim görüşüme göre aslında hükümdarın 
mutlak iradesine dayanan bir devlettir. Mutlak manada bir monarşidir, böylece varlığını 
sürdürmüştür. Bunun bir kısım izleri muhtemelen bizim bugünkü hayatımızda da kendi 
varlığını gösterebilmektedir. Osmanlı tarih boyunca gösterebildiği bu mutlak monarşi 
olayıyla Avrupa’ya da örnek olmuştur. Fuat Köprülü der ki “mutlak monarşinin tek örneği, 
en iyi örneği Osmanlı Devletiydi.” Sayın Doçent Doktor Gülriz Uygur şöyle bir konuşma 
yapmamı istedi benden; ben de atasözleriyle ilgili bir konuşma yaptım.Hepinize teşekkür 
ederim. (Alkışlar)

ALEV ÖZKAZANÇ- Hocamıza teşekkür ediyoruz. 

İkinci konuşmacıya geçmeden önce kısa bir tanıtım sunuşu izleyeceğiz. 

Firuzan’la ilgili kısa ve güzel bir tanıtım izledik. Kendisi gerçekten Türkçe’ye çok önemli 
eserler kazandırmış önemli bir edebiyatçımız ve konuyla ilgili bize söyleyeceği birçok şey 
var. Hem romanlarında söylemiş olduğu şeyler, hem de burada bizimle paylaşmak istediği 
şeyler, sözü ona bırakıyoruz.

FİRUZAN- Merhaba. Ben bu daveti aldığımda, Ankara Barosu beni çağırdı diye 
ne içeriğiyle ilgilendim, ne bir şey “derhal gelirim” dedim. Sonra düşündüm, ben ne 
yapacağım? Hukukçu değilim, ayrıca sevgili dostumuzun böyle bir ders yaptığını, bu 
türlü bir yaklaşımla edebiyat ve hukuk konusunda bilmiyordum. Bütün yaşamım boyunca 
uzmanlık alanlarından ikisi beni çok dikkatli izlediğim noktalara götürdü: Tıp ve hukuk. Bu 
alanların uzmanları doğrudan doğruya insanla karşı karşıyalar ve tanıları ve kararları insan 
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hayatını son derece etkiliyor. Bu insanların kendi içlerinde ayrıldıkları uzmanlık alanları 
var. Bir doktora gittiğinizde sizi muayene ediyor, yeni konularla da muayeneler ediliyor, 
teknolojinin geliştirdiği şeylerle çok çabuk tanı getiriyorlar ve oralarda da yanılmalar 
çıkıyor. Birinin koyduğu tanı diğeri tarafından değiştirilebiliyor. Onca teknik olanağa karşı 
demek ki, burada insanın yaptığı işle, kendi yetenekleriyle ve sonra ahlakıyla -burada ahlak 
ortaya çıkıyor- bağlantıları var.

Gelelim hukuka, o daha karmaşık bir şey. Bir davanın süreci başlıyor. Ben 12 Martta 
Selimiye Kışlasında çok ilginç bir şeye tanık olmuştum. Çok yakınım olan biri tutukluydu 
ve Balmumcu’da ağır bir şekilde darbeler almıştı. O eve geldiğinde dört gün süre biz onu 
tanımadık biliyor musunuz? Tanıyamadık, müthiş kilo kaybetmişti. Dört günde insan 
bünyesi nasıl bu hale gelir? Onun duruşması yapılıyordu. Bu duruşmada tabii askeri 
mahkeme ben de oradayım bekliyorum, gene gerginleşiyorum anlatırken, tanıklardan 
dördü polisti. Çünkü oradaki olayın tanıkları var. Üçü dediler ki “hayır, dövülmedi, kendi 
düştü” Böyle tuhaf tuhaf laflar. Genç bir polis vardı, hiç unutamıyorum, kalktı. Yargıç 
“oğlum sen ne diyorsun?” dedi. O sahne bir Rus romanından çıkmış gibi bir şey, ayakta 
durdu “hâkim bey, hâkim bey” dedi ve bayıldı, çocuk yere düştü. Yargıç böyle baktı “sarası 
mı var bunun?” dedi. Yok, hiçbir şeyi yoktu. Orada yaptığı işle söylemesi gereken arasındaki 
büyük çelişki yaşayan ve bayılan bir genç adam yere düştü. İnanın, şimdi söylerken bile 
tüylerim kalkıyor. Ben fırladım, yerimden şöyle kalktım. Tabii, bana yanımdaki “otur” dedi. 
Çünkü tuhaf bir yapım da vardım benim ve mahkeme filan da bilmem, oradan çıkıp oraya 
gidebilirdim. “Sakın kıpırdama yerinden” dedi ve polisi alıp götürdüler. Bu polisin orada 
bayılmış olması, orası tıp ve hukukla olan ilişkimin başlangıcının en sıkı olduğu andır, biri 
yalan söyleyemedi ve inanın bu bir polisti. Çok genç, 20 yaşlarındaydı. Eve gittiğimde 
dedim ki, bu yargıç nasıl bakıyor olaya? İnsanı sadece bir olay gibi mi görüyorlar? Bir olay 
geliyor, elinde yasa maddeleri var. Herhalde onların içinde hareket ediyorlar. Fakat sonra 
bir hukukçu arkadaşımla konuştum, yasaların birtakım yan çıkmaları varmış, bilmem kaç 
maddeye göre şöyledir, şöyledir, onları ben bilmiyorum, ama karar verici bir anlamda daha 
yumuşatabilir ve daha sertleştirebilirmiş. Bunu duyduktan sonra daha da etkilendim ben, 
nasıl daha sertleştirebilir, nasıl daha yumuşatabilir? Bunun üzerinde çok düşündüm. Eğer bir 
hukukçu olabilseydim herhalde ben o işi yürütemezdim. Çünkü verdiğim kararın ağırlığına 
acaba yabancılaşır mıydım? O da var, mesleki yabancılaşmalar var, nesneleştirmeler var. 
Verdiğim kararın daha günlük bir karar olduğunu, çünkü bir rutin yaşanıyor. Mahkeme 
kuruluyor, oraya gidiliyor, tabii ağır ceza ayrı, suçlar, vergi yasaları birtakım konular var. 

Bunlara gittikten sonra yakın bir zamanda da beni bunun kadar sarsan bir şey oldu. Van 
Üniversitesindeki olay, dehşete düştüm, niçin tutuksuz yargılamayı sürdürmediler? Ben 
edebiyattan bahsetmiyorum, farkında mısınız? Fena halde hukuka girdim, çünkü beni 
sarsıyor bu olaylar, yani rektör ve kendini asan yakını pekala tutuksuz yargılanabilirlerdi. 
Nasıl ki, beraat edildi, peki, o arada yaşananların hesabı kime sorulacak? Bunlar gerçekten 
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ürpertici şeyler, ben bunları hep düşünüyorum. Bir hukuk devleti isek biz -ki, öyle olması 
ve umarım ki hep öyle olacaktır, büyük dileğim her şeye rağmen öyle olması- o zaman 
avukatlar, yargıçlar, savcılar kendi toplumlarıyla olan ilişkilerinde sanıyorum ki, çok daha 
duyarlı, tabii bizim de onlara karşı duyarlı ve saygılı olmamız gerekiyor. Yaşadıkları hayatı 
daha yüksek bir düzeye getirmemiz gerekiyor, onlar ayrı konular, ama bunun yapılması 
lazım. 

Bir toplum iki ana maddesiyle çok yükselebiliyor; sağlık, eğitim bir arada düşünüyorum. 
Çünkü eğitilmemiş insan bir çeşit hasta gibi geliyor bana, dünyayla ilişkisi olmuyor çünkü, 
sağlıklı direkt ilişki kuramıyor. Bir de hukuk. Bu arada bir olay daha biliyorum bu konuda, 
bu Van Üniversitesi olayı benim hâlâ atlatamadığım bir olaydır. Kendisini hırsızlıkla 
suçladıkları kişi çok değerli biri, belli, zaten duruşundan belli, hırsız olmadığını söylüyor, 
Türkiye’de dönüyor. Bütün bulunan eşyalar kayıtlı. Burada hukukçu kim var, soruyorum; 
bu nasıl yapılabilir? Nasıl böyle bir şey yapılabilir? O zaman hukukun birtakım güçlerle 
bazı ilintileri mi oluyor? Bunları bana yurttaş olarak sorduruyor. Bazı erklerle bir arada 
düşünüp çalışıyor mu? Bunu bile düşünür hale geliyorum. Hukuk haksızlık yaptığı zaman 
ne olacak? Soru nereye sorulacak? Evet, bir haksızlık varsa ne?

Edebiyatçı olarak zaten edebiyatçıların en büyük marifeti eğer bu bir marifetse, dünya 
ve toplum içinde bulundukları süreyi belli bir eleştiri bakışıyla görmeleridir. Toplumda 
ilerleyen her şeye karşı bir duruşları var zorunlu olarak, zaten edebiyatçı olmaları çok 
zor başka türlü. Benim edebiyatımda bilen bilir, bilmeyene ben biraz anlatayım; hayatta 
birtakım eşit haklardan, yaşamak, eğitim, korunaklı bir yerde olmak, bir iş güvencesi -yani 
büyük şeylerden bahsetmiyorum, bir hayatın sürecinden bahsediyorum- ve çocukların 
sağlığı, eğitimi ve korunması, bunların olmadığı zamanlarda toplumlarda çok büyük 
çözülmeler, açılmalar oluyor. Buna “onlar yoksuldu” deniliyor. Bir yoksul ve bir insan en 
büyük sorusu birey olma sorusu adaleti sorguladığı zaman başlar. Yabancıda da ilk soru 
şudur: Peki, bana niye bu yapılıyor? Bu soruyu sorduğunuz zaman insan olmanın birinci 
adımını atmış olursunuz. Benim edebiyatımda da soru yoktur, sahneler vardır. O sahnelerin 
içinde insanları görürsünüz. Onlar, gördüğünüz bu insanlar, sizinle ortak bir duyarlık 
kazanabiliyorsak -ki, çoğunluk öyle oluyor- o zaman toplumuyla ilgili bağları güçlü olan 
bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. Bende çocuklar çok fazladır, yani çocuk gözüyle her şey 
anlatılır. Çünkü çocuğun çok sade bir bakışı var, son derece düz bakar, yargılayamaz, ama 
çok sağlam saptamaları vardır. Çocukları dünyaya getirdiğimizde en büyük sorumuz şu 
olmalı: Biz bu dünyaya nasıl çocuklar yetiştireceğiz? Çok iyi, şu anda çok çok dürüst 
çocuklar yetiştirdiğiniz zaman yadırganacak karakterler yaratmış oluyorsunuz. Çünkü 
çok tuhaf bir toplumun içine yetişiyor. Ben şimdilik galiba epey konuştum, sonra devam 
edeyim. Vaktim var mı?

Parasız Yatılıda küçük bir kız var, akıllı, yetenekli, annesiyle yoksul kalmışlar. Zorlu 
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ve daha zor bir şey var, bu kadın kentli bir kadın. Çareler arıyor. Nerede çalışayım, ne 
yapayım? Bir iş yapma hakkında da bir ön bilgileri yok. Çocuk da anladığımıza göre akıllı 
bir kız. Sonra bir şey öğreniyor anne, parasız yatılı sınavlarına girerse ve kazanırsa okuyacak 
ve öğretmen olacak. Beraber gidiyorlar, sonra öğreniyorlar ki, eğer çocukcağız okulu 
bitiremeyip okuyamazsa bir para ödenmesi gerekiyormuş zaman içinde ve bu parayı onlar 
ödeyemeyeceğine göre bir kefil gerekiyormuş ve kefilin de durumuna bakılacakmış. Tabii, 
bu öyküde anlatılmıyor, kısa bir şekilde değiniliyor. Onların öyle bir kefili de yok, fakat 
anne ısrarla sınava götürüyor. “Sen kazanırsın, ben sonra en bilene çıkar söylerim, benim 
kızım çok akıllıdır, katiyen kalmaz, geçer sınıfı” diye gidiyorlar. Tabii bu ucu kapalı bir 
şey, kazansa da oraya alınmayacak. Bu hukuki açıdan da sorgulanması gereken bir şeydir. 
İnsanlar eşit doğar diyoruz, evet sonra değişik yapılarla farklılaşırlar. Herkes eşit yapıda 
eşit duyarlıkta eşit bilmem nede olmayabilir, ama temel olarak insansa ve bazı haklara 
sahipse doğduğu zaman en azından bu korunma ve okuma hakkı olmalı. Bu olmuyorsa 
hukukçular bunda ne yapabilirler? Şu anda yasa yapıyorlarmış, merak ediyorum nasıl 
bir yasa yapılıyorsa, niye yapıyorlar bilmiyorum. Herhalde iyi olacak, öyle deniliyor. Bu 
arada “üniversite de paralı olsun” diye yeni bir laf çıktı. Bence her şey paralı olsun, zaten 
aşağı-yukarı öyle oldu. Parası olan gider okur, diğerleri de ne yapar? O önemli değil, biz 
72 milyon 80 oluruz yakında, nasıl bir ülke olur burası? Hukukçular da bunu sanıyorum 
arada çok güzel çıkışları da var, onlara bunu da sormak lazım: Hukuki açıdan ne yaptırım 
getirilebilir? Sağ olun. (Alkışlar)

ALEV ÖZKAZANÇ- Duyarlı konuşması için Firuzan’a teşekkür ederiz. Tartışmalar 
kısmında konuşmacılarımızın işaret ettiği pek çok konuya tekrar dönme şansı 
bulabileceğiz. 

Üçüncü konuşmacımız Ömer Türkeş’e geçmezden önce yine onunla ilgili bir kısa tanıtım 
sunuşu izleyelim. 

Sözü Ömer Türkeş’e veriyoruz. Sunuştan da anladığınız gibi bu konuda bizimle 
paylaşacak çok şeyi olan bir edebiyat eleştirmeni, buyurun.

A. ÖMER TÜRKEŞ- Merhaba. Aslında sunumdaki yazı şimdi konuşmak istediklerimin 
çok kısa bir özetini yapıyor. Hukuk ve edebiyat, edebiyat ve adalet arasında her zaman 
bir ilişki vardır. Bu ilişki çoğu zaman edebiyatın aleyhine işlemiştir. Bildiğiniz gibi bizde 
yazarlar, özellikle romancılar, sıklıkla mahkeme karşısına çıkarlar. Bu hukuk ve edebiyatın 
cumhuriyet tarihi boyunca en sıklıkla göze çarpan ilişkisi, ama biz tabii ki bu ilişkiyi 
konuşmayacağız. Oradan bir yere varmak mümkün değil, ama oradan şunu anlıyoruz ki, 
hukuk bir biçimde istese de istemese de Türk yazarlarının zihninde önemli bir yer tutuyor. 
En azından kendi romanını yazarken bunun mevcut hukuksal düzenlemelerle olan ilişkisini 
gözden geçirmek zorunda. Elbette ki bu durum onların hikayelerine de yansıyacak. Çünkü 
kendisine yöneltilen bir hukuksuzluk bir biçimde romanlarında hukuk mağduru insanların 
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hayatlarına olan ilişkisine dönüşecek. 

Ama daha önce edebiyat ve adalet ilişkisinin roman tarihindeki gelişimine kısaca 
göz atmak istiyorum. ”Edebiyat ve hukuk” ya da “Adaletin Edebiyatı” gibi bir başlığı 
duyduğumuzda hemen aklımıza gelen birkaç roman ismi var. Dostoyevski’nin “Suç ve 
Ceza”sı, Kafka’nın “Dava”sı, Victor Hugo’nun “Sefiller”i, Camu’nun “Yabancı”sı, Draiser’in 
“Bir Amerikan Trajedisi” isimlerini sayabilirim. Saydığım romanlarda yazarlar hukuk ve 
adalet sorununu gerçekten de çok boyutlu bir şekilde, hatta felsefeye yaklaşan, felsefenin 
sınırları içinde tartışmışlardır. Sadece hukukun işleyip işlememesi değildir önemli olan, 
önemli olan insandaki vicdandır, suçluluk duygusudur. Adalet arayışını, mevcut hukuk 
sisteminin sağlayamadığı adaleti ya da hukukun insanların vicdanlarını rahatlatamayışını 
dünya edebiyatının büyük bütün mevsimlerinde görürüz. Mesela, Tolstoy’un ‘Diriliş’i 
adalet kavramını ve hukku tartışan bir metin olmasıyla hem roman sanatı açısından önemli, 
bir yandan da bizim konumuz açısından önemli… Elbette dünya edebiyatı üzerinde, 
sadece verdiğim örnekler üzerinde durarak da bu konuşmayı sürdürmek mümkün, ama 
ben kendi eleştirmenlik sürecim içerisinde ağırlıklı olarak Türk edebiyatını çalışıyorum. 

Türk edebiyatına baktığımızda ilk bakışta sanki adalet-hukuk-edebiyat ilişkisi zayıfmış 
gibi gelebilir. Benzer büyük metinlerden bahsetmeyebiliriz, ama işin aslı şu ki, ilk Türk 
romanlarından, Tanzimat romanlarından bugüne kadar baktığımızda Türk edebiyatının 
en önemli meselelerinden birisi adalet arayışıdır, hukuktur, hukuk ve bireyler arasındaki 
ilişkidir. Bu değişik biçimlerde karşımıza çıkar. Kimi zaman yoksulluk olarak, kimi zaman 
-siyasi içerikli romanlarda- devrimci gencin başkaldırısının bastırılması olarak. Her ne 
şekilde olursa olsun Türk romanında, Türk yazarının kafasında bir hukuk tartışması en 
azından hukukun işletilmeyişinden dolayı duyulan rahatsızlıklar mevcuttur.

Peki, ama edebiyat ve hukuku tartışırken, edebiyat ve adaleti tartışırken edebiyat metinleri 
bize nasıl yol gösterir? Hiç şüphe yok ki edebiyat tarihi ile  bir hukuk tarihini eşitlemeyeceğiz.  
Sadece edebiyat metinlerinden yola çıkarak Türk hukuk tarihini ve süreçlerini anlamamız 
mümkün değil, ama edebiyatın yaptığı farklı bir şey var, hukuk tarihinden daha farklı bir 
şey yapıyor: Geçmişin bütün yargılamalarını yeniden gözden geçirebilirsiniz, cezaların 
azlığını, çokluğunu tartışabilirsiniz. Bir tarihte bir suçluya verilen cezanın bugün için 
hukuka aykırı olduğunu saptayabiirsiniz. Ancak bizim romanlarda aradığımız hukuka ve 
adalete farklı bir bakıştır. Roman bizlere insanların içinde bulundukları dönemde hukuku 
nasıl algıladıkları, hukuku nasıl yorumladıkları, kendi hayatlarında hukukun izlerini, bir 
hukuk devletinde yaşıyor söyleminin kendi hayatlarındaki karşılıklarını gösterir. Roman 
bize hukuk tarihinin göstermeyeceği şeyleri gösterir ya da mahkeme kapılarında bekleyen 
insanın çektiği çileyi gösterecek olan şey hukuk tarihi değil, muhtemelen edebiyat olacaktır. 
Edebiyat oradaki duyguyu, o insanın o mahkeme kapısında duyduğu rahatsızlığı açığa 
çıkarır. Bir hâkimin karşısındaki bir köylünün ya da bir savcının sorularına cevap veren 
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bir mazlumun, yoksulun, güçsüzün hissettiklerini, duygularını anlatacak olan edebiyattır. 
Ancak o zaman, onların duyguları işin içine karıştırıldığı takdirde bir toplumda adaletin 
sağlanıp sağlanamadığını söyleyebiliriz. Adalet duygusu yasanın işleyişinin insanları tatmin 
etmesiyle, verdiği güven ve iç rahatlıklarıyla, vicdani hesaplaşmalarıyla ilgili bir süreçtir. 
Bir insanın bir mahkemede aldığı cezanın ne olduğu konusu adaletin de bir parçasıdır, 
ama o yasa karşısında o yargılama süreci içerisindeki insanın durumu edebiyatın, yazarın 
yakalayabileceği bir şeydir ve bu nedenle başka pek çok konu gibi bu da bize bir ülkede, bir 
toplumda edebiyat algısının, hukuk algısının nerelere uzandığını, nasıl bir tarihten geçtiğini 
göstermesi açısından önemlidir.

Tarihsel gelişimi içerisinde izleyebilmek açısından Tanzimat romanlarıyla başlayacağım. 
Tanzimat romanlarının daha ilk Türk romanları olarak ortaya çıkışının başında bir değişim 
var. Yeni yasalar uygulanıyor, Kanuni Esasi yürürlüğe konuluyor ve Türk toplumu yasalarla 
belki de ilk defa ciddi biçimde karşılaşıyor. Bu romanlarda bu yasaların birebir hayata 
geçmişliğinden söz edemiyoruz. Çünkü bu yasalar ortaya çıktığında henüz Osmanlı 
aydınıyla yasalar, yasalarla edebiyat arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş değil. Osmanlı 
yazarları, Tanzimat aydınları bir yandan batılılaşma peşinde koşarlarken bir yandan da 
batılılaşma karşısında tedirginler. Batının birtakım kurumlarını alırken birtakım kurumlarını 
istemiyor, kabul edemiyorlar. Ve hâlâ kendi inançlarından dolayı Ahmet Mithat için olsun, 
Namık Kemal için olsun “adaletin sağlanacağı yer şeriat hükümleri”… Zaten onların 
sorgulayabilecekleri hukuk kurumu da ortada yok. Bu nedenle bu romanlarda mevcut 
hukuksal düzenlemeler doğrudan işlenmiyor, ama romanların hikâyelerine baktığımızda 
yazarları daha yüksek bir adaleti tesis etme çabası içinde görüyoruz. Hukukun yargılama 
konusu olmayan alanlarını yazarlar bir hak ve adalet dağıtıcısı rolünü üstlenme biçiminde 
hikayelerine taşıyorlar. Dikkat edin; yanlış evlilikler üzerine kurulu romanların büyük 
kısmının sonu ölümlerle biter. Bu ölümler aslında bu yargılamadır; yazarın kafasındaki 
şeriat hukukunun daha da yüksek tanrısal bir hukukun yeryüzüne indirilmesidir, edebiyat 
üzerinden yeryüzüne indirilmesidir.

Bir dönem ilerleyelim; Meşrutiyet romanına geldiğimizde işler biraz değişiyor. Çünkü 
Meşruiyet döneminde Osmanlıda artık hak söylemi  mevcut . II. Abdülhamit dönemi 
“istibdat” olarak niteleyen romanlarda dönemin yargılanmasının en açık biçimlerini 
görebiliyoruz. Burada dikkatinizi çekeceğim temalardan biri sürgünlük temasıdır. Pek 
çok meşrutiyet romanında sürgünlük teması işlenir. Sürgünlük teması, hapis teması, 
istibdat döneminde çekilen acılar romanlara girmiştir; ve bütün hepsinde masumiyete 
vurgu yapılır. Aslında yasalar yoktur, yasaların yerine oralarda birtakım mutlak güç sahibi 
padişah ya da padişah adına gücü kullananların uygulamaları söz konusudur. Bu durumda 
Osmanlı tebaası mağdur olmuştur, sürgünlere gitmiştir, hayatını kaybetmiştir, vesaire, ama 
Meşrutiyet romanında da artık adalet-hukuk teması yavaş yavaş gücünü hissettirmeye 
başlar. Bu bir yandan da Osmanlı aydınının modernizmle biraz daha içli dışlı olması, 
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siyaseten yeni talepler içerisinde olması ve hukukun bir yurttaşlık talebi için değişmez bir 
koşul haline gelmesidir. 

Cumhuriyetin ilk dönem romanlarında meşrutiyetin temaları çok fazla değişmiyor. 
Bu temalar içerisinde de insanların cumhuriyetin henüz bir yenilik olarak bir hukuk 
düzenlemesi olarak yeterince özümsenmesinin yapıldığını söyleyemeyiz, ama geçmiş 
dönemin haksızlıkları, zenginlerin toplumdan daha fazla pay alması yozlaşma olarak 
gündeme geliyor. Buna karşı yoksulların, iyi insanların sürekli mağdur edilmesi, yasaların 
güçlüden yana işlemesi, yani geçmişin temaları cumhuriyet döneminde kullanılıyor. 

Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki zihniyet biçimlerini ortaya koymak için  popüler 
romanlara, yani aşk romanlarına, biraz da polisiyelere bakmak gerekir. Onlar  Cumhuriyet 
döneminin gündelik hayatının işleyişinin karakteristiklerini gösterirler. Cumhuriyet 
döneminin artık farklı bir toplum yarattığının, her şeyin değiştiğinin ve artık hukukun 
geldiğinin altını çizen bol miktarda roman yazılmıştır. Kerime Nadir’lerin, Muazzez 
Tahsin’lerin, ve diğerlerinin romanlarında artık modern hayatın bir parçası olarak hukukla 
karşılaşıyoruz ve bunun yanında yeni bir insan tipi çıkıyor Türk romanında; avukatlar, 
hakimler ve savcılar…

Türk aydınlanması dediğimiz aydınlanmanın taşıyıcıları olarak öğretmenler, doktorlar, 
hâkimler, savcılar, avukatlar romanların çok sıklıkla karşılaşılan aktörleri haline geliyor. 
Romanlarda tarif edilen avukat tipleri, genellikle iyi eğitimli, işini yapan, hatta biraz idealist, 
başı derde düşmüşlere yardım eden insanlar. Onların hikayelerini anlatıken hukukun 
insan hayatlarını güzelleştirdiği, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu ve arada 
bir hataları olsa da bu devlette hukukunun işlediğine yönelik, yani sistemi yeniden üreten, 
sistemin ideolojisini yeniden üreten bir edebiyat var, Ne var ki  aynı dönemde cumhuriyetin 
hiç de iddia ettiği, başlangıçta iddia ettiği o eşitlik ilkesine uymadığını, hukukun güçlülerin 
hukuku olduğunu fark eden bir grup muhalif yazar da ortaya çıkıyor. 

Hukuksuzluğun en açık göstergesi yoksulluk ve güçsüzlüktür. Özellikle 12 Mart 
öncesinden başlayarak bugüne kadar gelen muhalif edebiyata kaynaklık eden metinlerden 
biri tam da bu tarihlerde yazılmıştır. Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf ’u. Bu roman, 
bundan sonraki dönemlerdeki muhalif kesimin hukuka ve adalete bakışının karakteristiğidir. 
Kuyucaklı Yusuf ’un dağa çıkma serüveninde Yusuf ’un karşısındaki güçler kasabanın eşrafı, 
kasabanın zenginleri, onun yanında kaymakam, jandarma, savcı, hâkim, yani bir iktidar 
bloğu var. Onların karşısında ise mazlum bir genç. Yusuf ’un isyanı, yani artık adaleti kendi 
eliyle tesis eden Yusuf ’un isyanı ondan sonraki isyanlarının köy romanlarının büyük bir 
bölümünün ana temasını oluşturur. Bunun değişik biçimlerini izleriz. Yusuf ’tan İnce 
Mehmet’e geldiğimizde tema değişmemiştir. Yoksulun karşısında devlet vardır; aslında, 
devlet değil, devlet görevlileri demeliyim. Henüz hâlâ devlet, devlet olarak tartışmaya 
açılmamıştır. Daha açık bir şekilde şöyle söyleyeyim: Hukukun olmaması ya da hukukun 
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sınıflı bir hukuk olması değil tartışılan. Hukukun işletildiği anda adaletin tesis edilip 
edilmeyeceği de tartışılmıyor. Türk romanının belki de en eksikli konusu diyebileceğimiz 
yanı budur. Hukuk kimin hukukudur? Hukuk işlediği zaman, formel hukuk bütün 
kurallarıyla işlediği zaman adalet tesis edilebilecek mi? Romanın tartışmadığı budur. Ancak 
şu da söylenebilir; bütün bu romanlara baktığımızda mazlum insanın karşısına çıkan asıl 
sorun hukuksal süreçlerin onun için işletilememesidir. Onun hukuksal süreçlere, adil bir 
yargılamaya ulaşma koşullarından uzak oluşudur. 

Köy edebiyatının, yoksulluk edebiyatı diyebileceğimiz edebiyatın büyük örneklerini, 
en popüler, en ünlü örneklerini düşünün; mesela, Fakir Baykurt’un Irazca’nın Dirliği’ni, 
Yılanların Öcü’nü, Necati Cumalı’nın Susuz Yaz’ını düşünün. Romanlarda hukuk değildir 
tartışılan, hukukun adaleti sağlayıp sağlayamayacağı değildir. Zaten hukuk işletilememiştir. 
Zaten bu insanların hukuk karşısında bir sorunları vardır. Bu insanların avukat bulma 
sorunları vardır, bu insanların jandarmayla sorunları vardır, köydeki hukukun jandarma 
dayağına indirgenmesi vardır. Bu bakış açısı Türkiye solunun, muhalif edebiyatın temel 
bakış açılarından biridir. Öyle ki, 12 Mart edebiyatına geldiğimizde söz konusu bakış 
açısı sadece hukuk değil siyasi olarak da bir hataya düşülmesine eden olacaktır. 12 
Mart romanlarının ana teması başkaldıran devrimci gençlerin aslında masumluğudur. 
Bunlar eylemlerinden dolayı değil hukukun yanlış işletilmesinden, hukuku işletenlerin 
hukuka yaptıkları darbeden, darbecilerin yasal düzenlemelerinden yargılanmaktadırlar. 
Aslında bir masumiyet edebiyatı yapılmıştır. Hatta o masumiyet edebiyatı bugünlere 
uzanarak  Deniz Gezmiş’in masumiyetini de gündeme getiriyor. Burada şöyle bir sorun 
var; siyasi açıdan bu gençlere, o dönemin devrimcilerine, o şarabi eşkiyalara yapılan bir 
haksızlık var. Çünkü onlar devlete karşı başkaldırma niyeti ile yola çıkmışlardı. İşledikleri 
cürümlerin şiddeti ne olur bilinmez, tartışılabilir, ama sonuçta bu mevcut yasalarla suç 
ve ceza ikileminde bakmanın anlamı da yok, böyle bir bakışın burada, bizi götüreceği 
bir yer yok. İnsanlar birtakım eylemler yapmışlar, eylemlerin bedellerini kimisi hayatıyla 
ödemiş, kimisi hapiste yatarak, işkencelerden geçerek ödemişler. Burada sorun hukuk 
sorunundan ziyade bir adalet sorunudur ya da bu hukukun adil olup olmadığının 
tartışılmasıdır. Oysa bizim edebiyatımızda hukuktan, adaletten ziyade tartışılan hukukun 
işleyip işlememesidir ya da hukukun zaman zaman kötülerin eline, yanlış işletenlerin eline 
geçmesi, suiistimal edilmesidir. Köy romanlarında işlenen izleğin, bir yozlaşma sonucu 
olarak birtakım sorunların yaşandığını düşünen cumhuriyetin ilkelerine bağlı, idealist bir 
yazarlar topluluğu tarafından sürdürüldüğünü düşünüyorum. Kemalizm’e bağlı, kendi 
mücadeleleriyle aydınlanma ideallerini bağdaştıran  ilkelerine bağlı, kendi mücadeleleriyle 
toplumun aydınlatılacağına inanan ve tekrardan cumhuriyetin kuruluşundaki kavramlara, 
ideallere geri dönüleceğine inanan bir yazarlar grubu var. Böyle bir bakış açısından kavga 
edilen yer bu hukukun kendisi değil, hukuku yapanlar değil, hukukun son çözümde 
halkın karşı karşıya geldiği uygulayıcılarıdır. Türk edebiyatında hukuk ve adalet ilişkisinde 
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tarihsel bir bakış açısına geldiğimizde en açık biçimde gözümüze çarpan şey budur. Adalet 
belki felsefeciler tarafından daha iyi dile getirebilir, ama genel bir adalet kavramının 
yerelde, yerele indirgenmesinde yeterince kavramsallaştırılmış, süzgeçten çıkmış ve böyle 
tartışılmış metinler gerçekten de çok azdır. 

Sanıyorum süreyi dolduruyorum, o yüzden Türk edebiyatı üzerinde daha uzun uzadıya 
durmadan bir başka konuya, bunun hemen bir yan konusuna geçmek isterim; o da polisiye 
edebiyattır. Aslında polisiye edebiyat edebiyatla hukuk arasındaki ilişkiyi tartışırken ilk akla 
gelebilecek örneklerden biridir. Çünkü polisiyeler adı üzerinde doğrudan doğruya suçla 
ilgilidir, suç kurgusu üzerinde çalışırlar. Ortada işlenmiş bir suç vardır, bu suçun yakalanması 
ve cezalandırılması gereklidir. Bu kurgusuyla uzun yıllar boyunca polisiye romanın sistem 
açısından önemli bir işlev görmüşlüğünden söz etmek isterim. O dönemlerde Türkiye’de 
çok yazılmadıysa bile, daha doğrusu özgün romanlar yazılmadıysa bile çeviri romanlarla 
güçlü bir polisiye edebiyat kültürümüz olduğu çok açık. Bu romanlarda suç kurgusunun bir 
suçlu kabulünden yola çıkıldığı ve bu suçlunun cezalandırılmasıyla okuyucunun ve genel 
olarak da toplumun rahatlatıldığı söylenir. Ernest Mandel’in Hoş Cinayet incelemesinde 
önemli bir saptama var; polisiye romanın tarihi aslında burjuva toplumunun tarihidir. 
Çünkü burjuva toplumunun tarihi suçun tarihidir. Bu ikisini bir araya getiren romanlarda 
çok uzun dönemde sistemin gediklerini onarıcı romanlar yazılmıştır, yani sistemin 
çalışmadığı yerlerde sistemin gediklerini ideolojik olarak dolduran yer polisiye edebiyattır. 
Kötüler suç işler, iyiler bunları takip eder ve yakalar. Ancak sonraki dönemlerde polisiye 
edebiyat farklı bir yol izler.  Suç romanları ikinci aşamasına geldiğinde -ilk dönemdekine 
benzer romanlar hala yazılmasına rağmen- kara roman dediğimiz romanlarda kurgu 
suçlunun kimliği değildir. Gelir farklılıklarının olduğu sınıflı toplumlarda, yani burjuva 
toplumlarında suçun artık suç olarak işlenemeyeceğini, bunun toplumdan kaynaklandığını 
vurgulayan çok sayıda roman yazılmıştır. Siyasi polisiye dediğimiz şey bütünüyle işi tersine 
çevirmiş, suçu suçluyu kovalayanlarda arayacak kadar radikal sorgulayıcı hikayelere kadar 
ulaşmıştır.

Türkiye’ye geldiğimizde, polisiye romandaki en ciddi adalet, suç, hukuk tartışmasını 
yapan roman ilk olarak 1940’larda yazılan Hüseyin Rahmi’nin Kesik Baş’ıdır. Hüseyin 
Rahmi Gürpınar külliyatı içine baktığınızda -bu yazarın hafif bulunarak popüler türe 
sokulan yapıtlarında- bütün yapıtlarında hukukun karşısında zayıf düşen bireyleri 
anlattığını görürsünüz. 

Bugüne gelindiğimizde artık polisiye roman, çağdaş romanlardan da aldığı örnekle 
gerçekten de hukuku sorgulayabilecek, adalet sistemini sorgulayabilecek, suçun 
kaynaklarının arkasında aslında bu sistemin bizzat kendisinin olduğunu gösterebilecek 
hikâyelerle çoğalmış bulunuyor. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

ALEV ÖZKAZANÇ- Biz teşekkür ederiz. Son derece analitik ve faydalı bir 
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konuşmaydı.

Son konuşmacımız Halil Turan olacak. Halil Turan ODTÜ felsefe bölümünden geliyor, 
doçent doktor. Bize edebiyat ve hukuk ilişkileri, felsefe ve adalet bağlantısı üzerine bir 
konuşma yapacak. 

Doç. Dr. HALİL TURAN (ODTÜ Felsefe Bölümü)- Teşekkürler Sayın Başkan. 
Özellikle Sayın Gülriz Uygur ve Tuğrul Katoğlu’na ve onların şahsında Baroya toplantıyı 
düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Ankara Barosuna çok çok teşekkürler. Bu kadar 
seçkin edebiyatçı ve bilimci konukların arasında bir felsefeciye yer verdiğiniz için, davet 
ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum.

Konuşmamı bir metne dayanarak yapmak istiyorum izninizle affınıza sığınarak, bu 
kısa bir metin. Burada adalet kavramının belli tanımları üzerinden nasıl çağrışımlar 
kurabiliriz? Bugünkü gündemimizdeki kimi olaylara nasıl bakabiliriz? Bunu bir ölçüde kısa 
göndermelerle yapmaya çalıştım bu metinde, daha sonra tartışmada bazı konular açılabilir 
elbette.

Adalet ve Eşitsizlik

Adaletin ne olduğuna ilişkin herkesin üzerinde uzlaşacağı tartışmasız bir tanım vermek 
ya da böyle bir tanım bulunsa bile, bunun uygulamalarında uzlaşmak pek güç, hatta 
olanaksızdır. Fakat, öyle görünüyor ki, herkes ailesine, dostlarına, ülkesine, yabancıların 
dünyasına, doğaya, hatta belki de doğanın ötesinde bulunduğunu varsaydığı bir 
düzene kadar bütün ilişkilerini adalete ilişkin düşünceleriyle oluşturmaktadır. İnsanlar 
çocuklarıyla, eşleriyle, ana babalarıyla, yakınlarıyla, iş arkadaşlarıyla, alışveriş yaptıklarıyla, 
yöneticileriyle, yönettikleriyle, başkalarını yönetenlerle, başkalarının yönettikleriyle, 
kısaca kendilerini ilgilendiren tüm varlıklarla ilişkilerini ya da onlarla bağıntılarını her 
zaman adalete ilişkin değerlendirmelerle kurar ve sürdürürler. İnsan davranışı, bir alma 
ya da vermeden söz edilebilen her yerde, alınan ya da verilen şey ne olursa olsun, değer 
vermekten, değerli bir şey vermeye kadar alışverişten söz edilebilecek her durumda adalete 
ilişkin (herhangi) bir usavurmanın konusudur. Belki her ilişkinin eksiksiz bir incelemesi 
yalnızca adalet ölçütüne dayanır diyemeyiz, fakat estetik yargılarımızda, yani doğal bir 
görüngü ya da bir yaratıya duyduğumuz ilgide bile çoğu zaman ister istemez adalete ilişkin 
değerlendirmeler yaptığımıza göre, bu kavramın yaşamda ne denli geniş kapsamlı ve etkili 
bir işlevinin olduğu açıktır.

Ancak, adalet dediğimiz şeyin kendisinin nasıl ölçülebileceği, bir başka deyişle, herkesin 
başvurduğu bu kavramın nasıl nesnel olabileceği önemli bir sorun gibi görünüyor. Aslında 
adaletin bir tanımını yaptığımızda, örneğin, onu Platon’un Polemarkhos’a söylettiği gibi 
‘Herkese hakkını (alacağını) vermek’93 ya da bundan büsbütün farklı olarak John Locke’un 
93  Devlet, I, 331e.
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dediği gibi ‘başkalarının mülkiyetine, yani canına ve yaşamını sürdürmesi için gerekli 
araçlara zarar vermemek’94 olarak tanımladığımızda, bu tanımlardan biri ya da daha fazlası 
üzerinde uzlaşma sağlansa bile, birbirlerine göre farklı konumlarda bulunan kişiler aynı 
tanımları kullanarak çok farklı yargılara varabilirler. Bunun en açık nedeni de herkesin 
“hakkı”, her şeyden önce “kendi hakkı” olarak görmeye eğilimli olmasıdır. Böylece, 
alışverişin ya da çekişmenin tarafları konumunda bulunanlar adaletin herkesin hakkını 
alması olduğu gibi genel bir tanımda uzlaşsalar bile, kendi başlarına haklarını farklı öznel 
ölçümlere göre belirlerler: Yönetenle yönetilenin, güçlüyle güçsüzün bir tanım ya da bu 
tanıma uygun bir bölüşüm üzerinde sözleşme gibi açık belirtiler aracılığıyla uzlaşmaları 
olanaksız değilse bile, her birinin kendi başlarına yaptıkları hesaplar çok farklıdır; böyle 
olmasaydı, toplumsal düzeni ve bölüşümde payları değiştirecek hiçbir değişiklik olmazdı, 
oysa her zaman olmuştur.

Öyleyse, doğrudan ya da dolaylı bir yarar alışverişinin bulunduğu, olağan sayılan 
ya da tartışılan bir eşitsizlikten söz edilebilecek her insan ilişkisinde tarafların adalet 
anlayışlarının çok farklı olması neredeyse kaçınılmazdır. Zenginliğin her türlü belirtisine 
tanık olarak onun ölçüsü sayılan tüketimin atıklarıyla geçinmek zorunda olan, eğitim 
olanaklarından tümüyle mahrum kalmış, yalnızca niteliksiz işler yapmaya mahkûm 
birinin, her şey bir yana, sırf insan olma bilinciyle başkalarının yaşam koşullarıyla, 
ısınmasıyla, barınmasıyla, besinleriyle kendininkileri karşılaştırdığını, kendi hakkı ve 
mülkiyeti üzerine akıl yürüttüğünü düşünün. Bulunduğunuz yerin hemen yanında böyle 
bir insanla karşılaşabileceğinizi biliyorsunuz. Onun adaleti nasıl ölçeceğini tahmin etmeye 
çalıştığınızda ürperir ve utanırsınız. Fakat, çok iyi bilirsiniz ki, en acı eşitsizliğin zorunlu, 
kaybetmenin ve yoksulluğun doğal olduğuna inananlar, hatta bunları evrensel bir düzenin 
kaçınılmaz sonuçları olarak kutsayanlar bile vardır.

Elbette eşitsizlik kendi başına adaletsizlik anlamına gelmez. Örneğin çocuklarla onları 
yetiştirenlerin arasındaki eşitsizliği herkes olağan sayar: Bir baba ya da anne çocuğuyla eşit 
olmasa da adaletli olabilir. Fakat, elbette, adaletsiz bir anne ya da baba da çocuğuyla eşit 
değildir. Adaletle eylemenin yönünü belirleme ya da yönetme ayrıcalığı ile eşitlik arasında 
mutlak bir özdeşlik ilişkisi kurulabileceğini hiç kimsenin kabul edebileceğini sanmıyorum. 
Ancak, hiç kuşkusuz, hem adaletsiz hem de eşitsiz bir ilişki, eşitsiz fakat adaletli 
denebilecek bir ilişkiden kötüdür. Adaleti kimi zaman zorunlu gibi görünen eşitsizlikle 
bir arada düşünmek alışılmadık bir şey değildir. Öte yandan, adaletle eşitsizlik arasında 
kurulması olağan sayılan bu bağıntıyı kötüye yoranlar olmuştur ve olacaktır. ‘Herkese 

94  John Locke’a göre mülkiyet, geniş tanımıyla, insanın hakkı olan her şeydir: “Yaşamı, özgürlükleri ve mülkü.” Bu tanımıyla mülkiyet insanın 
yaşamı ve yaşamını sürdürmesi ve daha iyi kılabilmesi için gereken her şeyi kapsar. Doğal yasa insan soyunun korunmasını buyururken 
aslında bunların korunmasını buyurmaktadır. Öte yandan, Locke daha sınırlı bir mülkiyet tanımı da verir. Buna göre, mülkiyet insanın 
“doğanın sunduğu, doğanın onu içinde bıraktığı durumdan çıkardığı, emeğiyle karıştırdığı, kendisinin olan bir şey kattığı” bir nesnedir. İlkel 
insanın beslenmek için topladığı meyve ya da avladığı hayvan artık doğal bir nesne değildir, onun malı, onun “mülkiyetidir.” Toplama, üretme, 
mülkiyet olmuştur. Bu artık sıradan bir olgu, doğal bir görüngü değildir. The Second Treatise of Government, der. Peter Laslett (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002), s. 323 (Böl. 7, #87).
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hakkını vermek’ gibi bir tanım, mutlak eşitliğe olduğu kadar her türlü eşitsizliğe de izin 
verir. Eşitsizlik iddiası söz konusu olduğunda bu tanıma dayanarak hakkın ne olduğunu 
bilemeyiz: Hakkın kişinin yeteneklerine, topluma kattığı değerlere göre belirlenmesini 
savunanlar olduğu gibi, ürününün ya da emeğinin pazardaki ederine, ırkına, cinsiyetine, 
inancına ya inançsızlığına göre belirlenmesini  gerektiğini savunanlar da vardır. Pek az 
insan hakkını aldığına inanmaktadır. Alabildiği eğitim hak ettiği eğitim değildir, ürettiği 
malın ya da emeğinin pazardaki değeri hak ettiği değer değildir, kendisine verilen iş hak 
ettiği iş değildir, yönetilmeyi değil yönetmeyi hak etmektedir, vb. . Doğrusu hemen herkese 
göre, olgudaki değer gerçek değer (yani olması gereken değer) değildir, öyleyse adaletsizlik 
vardır.

Siyasal bir topluluğu yöneten, kaynakları, olanakları kişilere ve gruplara aktaran, iş 
bölümünü ve böylece gelir ve onur dağılımını belirleyen gücün açısından baktığımızdaysa 
adaletsizlik ancak yönettiklerinin muhalefetiyle görünür kılınan bir eksiklik olarak ortaya 
çıkar. Bu eksiklik dürüst yönetici için bir vicdan sorunu, kurnaz ve iki yüzlü yönetici içinse 
ihtiyatsızlık sonucu kendi aleyhine ortaya çıkan bir tehlikedir. Yöneticiyi etik sıfatlarına 
göre değil de, yalnızca konumuna ve etkinliğine göre değerlendirdiğimizde, yönetilenlerin 
somut bir adaletsizlik itirazının doğrudan yöneticinin liyakatine, dolayısıyla elinde 
bulundurduğu güce itiraz anlamına geldiği açıktır. Bu itiraz onu ister vicdan azabına, ister 
kendini savunmaya ya da karşı çıkanı ezmeye yöneltsin, kendi başına bir karşı çıkışın varlığı 
olanakların, değerlerin, onurun dağıtımıyla ilgili bir anlaşmazlık olduğunu ve böylece 
barışa yönelik bir tehdit belirdiğini gösterir.

Burada yönetici ve yönetilen ilişkisinden, yalnızca ilişkilerdeki eşitsiz konumları temsil 
edecek genel bir örnek olarak kullanmak için söz ediyorum. Aynı eşitsizliği çok farklı adlarla 
da anabilirdik: Ana baba – çocuk, öğretmen − öğrenci, yargıç − yargılanan, vb. . Bunlar 
ve bunlara benzeyen eşitsiz konum çiftlerini kavrayabileceğimiz her durumda adaletli ve 
adaletsiz davranıştan, tutumdan, kişiliklerden söz edilebilecektir. Yönetmek ve yönetilmek 
tüm insan topluluklarında örnekleri bulunabilecek eşitsiz sınıflandırmaları akla getiren 
konumlar olsa da, böyle bir sınıflandırmanın zorunlu olarak kötü sayılması gerektiğini 
düşünmeyiz. Örneğin, yargıçla yargılanan arasında, kanunların sağlıklı bir biçimde 
uygulanmasını sağlamak, bunun için uygun yöntem ve teknikleri  kullanmak gibi görev 
ve haklar bakımından bir eşitlik olmasını kimse isteyemez. Buna benzer pek çok durumda 
eşitsizliği güç ya da etkinlik açısından değil de sorumluluklar açısından değerlendirilmesi 
gereken bir olgu olarak görmekte haklı olduğumuzu düşünüyorum.

Adaletli bir sorumluluk eşitsizliği ne demektir? Platon, devleti yönetmenin büyük bir 
sorumluluk olduğunu, o nedenle bilge kişinin yönetme işini üstlenmekte hiç de hevesli 
olmayacağını söylüyordu. Yönetme isteğinin arkasında ne vardır? Eğer kişi sınırsız 
hazlara ulaşabilecek bir varlık olabilmek, başkalarını  kendi hevesleri uğruna araç olarak 
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kullanabilmek için yönetmek istiyorsa, aldanmaktadır; çünkü, kendi yararına yönlendirmek 
sözcüğün en saf, en hakiki anlamıyla yönetmek olamaz, yönetmek ‘kullanmak’ değildir. 
Gerçek, yani adaletli yönetici güç ve acı verici bir sorumluluğu üstlenen kişidir; ya da öyle 
olmalıdır. (Doğrusu, sorumluluğa bu kadar değer yükleyerek onu hazlardan, özel olarak da 
güç duygusuna dayanan bir hazdan büsbütün ayırmanın ne kadar hassas bir çözümleme 
sayılabileceği ilginç bir soru olsa da, konumuzun dışında kalıyor.)

Farklı, yani eşitsiz konumlarda, herkesin adalete ilişkin farklı ölçülere sahip olmasının 
ve başkalarıyla bütün ilişkilerinde bu farklı ölçüleri kullanmasının ortaya nasıl bir sonuç 
çıkaracağını anlamaya çalışalım. Sözünü ettiğim farklılık, her şeyden önce, herkesin 
kendi bakış açısına göre, kendi çıkarları uğruna yaptığı onur ölçümündeki farklılıktır. Bu 
ölçümün gündelik insan ilişkilerimizden devletle ilişkimize kadar her düzeyde örnekleri 
olsa da, özü aynıdır. Karşınızdaki size ne kadar değer vermektedir? Sözleriyle, davranışıyla, 
belgelerle size tanıdığı haklar kabul edebileceğiniz, yetinebileceğiniz haklar mıdır? Bir yarar 
alışverişi ilişkisi içinde bulunduklarınızın size tanıdıkları haklar, verdikleri sorumluluklar, 
olanaklar gurur verici mi yoksa değersizleştirici midir? Size, bulunduğunuz konumdan 
ileriye, tatmin edici bir konuma doğru bir yol açık mıdır? Yoksa yalnızca bulunduğunuz 
yerde kalmanıza mı izin verilmektedir? Günün birinde bunları da kaybetme tehlikesi var 
mıdır? Sorumluluklarınızı dürüstçe yerine getirdiğinizde değeriniz takdir edilecek midir? 
Bunlara benzer soruları sormayanlar ya (Stoacı bilgeler gibi) toplumun ötesinde ya da 
güçsüzlüklerinden dolayı büsbütün dışında olsalar gerek.

Yukarıda herkesin başkalarıyla kurduğu hemen her ilişki biçiminde adalet ve hak üzerine 
değerlendirmeler yaptığını söylemiştim. Başkalarıyla ilişkilerimizde çoğu zaman eşitsizliği 
kabul ederek eylediğimize göre, bu durumlarda adalet hakkındaki değerlendirmelerimizin 
doğrudan söz konusu eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik olacağını düşünemeyiz. 
Yargılanan kişi yargıçla aynı düzeyde olmayı, onun kürsüsüne çıkarak hüküm vermeyi 
haklı bir istem olarak dile getiremezdi; fakat, hakkını, adaleti isteyecektir. Öğrenci öğrenen 
konumunda olduğunu kabullendiğine göre, öğretmeninin genel olarak kendisinden bilgili 
olduğunu ve kendisinden istediklerini yapmayı kabul etmek zorundadır; onu kendi bildiği 
gibi yönlendirme hakkına sahip olmayı isteyemez. Fakat, adil olanları kadar, adaletsiz 
yargıçlar ya da yargılamalar, adaletsiz öğretmenler ve adaletsiz eğitim yöntemleri de 
vardır. Adalete ilişkin değerlendirmelerle karşı çıkmaya çalıştığımız, karşı çıkmakta haklı 
sayılabileceğimiz eşitsizlikler de işte böylesi adaletsiz eşitsizliklerdir.

Hiç kuşkum yok ki hepimiz adaletsiz ve eşitsiz ilişki dendiğinde sayısız örnek sayabiliriz. 
Üstelik bunlardan pek çoğunu dile getirmek bile istemeyiz. Aslında, belki de adalet 
anlayışımızı, adalet ölçümüzü bu anmaktan bile çekindiğimiz örneklerle biçimlendirmişizdir. 
Bu yazıyı okuyan herkesin adaletsiz olduğunda fikir birliğine varacağına inandığım için, 
daha önceki bir yazımda95 ele aldığım hayal mahsulü bir durumu tekrar örnek göstermeme 
95  Turan, Halil. “Şiddet, İstemler ve Adalet”, Felsefe Yazın, 11, s. 2-6. 
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izin verin:

Bugün ancak bir meczubun, bir akıl hastasının çocuğunu kurban edebileceğini 
düşünürüz. Oysa, mitolojiden bu edimin kimi özel durumlarda kabul gördüğünü, hatta 
kutsal ya da gerekli sayılmış olduğunu biliriz. Bugün aynı işi yapacak kişinin − korkarım 
böyle kişiler vardır − tüyler ürpertici bir haksızlık yaptığını, haklarının sınırlarını aştığını, 
bir cana, bir kişiye, bir yurttaşa zarar verdiğini söyleriz. Fakat, bugün bizim sağaltılması 
gereken bir hasta ya da – sağlıksız olmadığı söylenebiliyorsa – cezalandırılması gereken 
bir suçlu olarak gördüğümüz babaya, dünyanın herhangi bir yerinde (ya da hemen 
‘mahallemizdeki’ komşular arasında), mutlak sahibi olduğu bir “nesneyi”, bir “aracı” dilediği 
gibi kullanmaya yetkili bir hak sahibi gözüyle bakacak olanlar çıkabilir. Yine, böyle bir olayı 
kişilerin inanç özgürlüğü hakkına dayanarak bir suç ya da en azından bir hastalık olarak 
görmeyi reddedenler olabilir. Tarihte kimi hukuk dizgeleri inanç adına işlenen cinayetlerde 
hafifletici sebepler bulmuştur; hatta bugün bile bu görüşlerden esinlenen kimi hukukçular 
bireysel değerlendirme haklarını bu doğrultuda kullanıyor olabilirler. Ancak, böyle bir 
eylem için kişisel ya da kültürel hakları öne sürerek yapılabilecek bir savunmanın evrensel 
ölçülerde kabul görebileceğini, adaletli olabileceğini düşünebilir miyiz?

Bizim vahşice bir eylem, açık bir şiddet ve adaletsizlik olduğu konusunda hiçbir kuşkuya 
sahip olamayacağımız böyle bir olaydaki yargımızı da belli bir hak anlayışı belirlemektedir: 
Artık bir başkasının canını alma hakkını, hiçbir gerekçeyle ne kişilere, ne de kurumlara 
tanıyoruz. Bizim için bir anne ya da babanın her şeyden önce bir insan ve yurttaş olan, 
yalnızca “ilineksel” olarak çocukları durumunda bulunan bir insanın yaşamı üzerinde 
hakları değil, ona ilişkin yükümlülükleri, sorumlulukları vardır. Bu ilişki biçiminde eşitsizlik 
ancak adaletli olduğunda onaylanabilir.

İnanç adına verdiğim örnekteki kadar aşırı istemlerin ortaya çıktığına, şükürler olsun 
ki, pek tanık olmuyoruz. Fakat, inanç adına suç işlemenin gündemimizden düşmek bir 
yana, onun olağan bir maddesi haline geldiğini bilmem hatırlatmama gerek var mı? Elbette 
suç dediğimiz şeyin nasıl bir eylem ya da girişim olduğu çok önemlidir. Pek çok eylem 
gereksinimlerin zorlamasıyla, onlara göz yummakla yaşamın akışında çeşitli kolaylıklar 
sağlandığının büyük çoğunluk tarafından kendiliğinden kabul edilmesiyle suç sayılmaktan 
çıkmıştır, çıkacaktır. Yasalar ve kurallar değişirler. İlkel bir edim olarak insan kurban 
etme bugün bizler için ne kadar ürpertici, ne kadar kabul edilmez görünüyor; oysa bir 
zamanlar kutsal, karşı çıkılamayacak bir zorunluluk sayılmıştır ya da hâlâ bir yerlerde öyle 
sayılmaktadır. Bugün böyle bir edimin suç olduğu ne kadar tartışmasızsa, örneğin, kimi 
düşüncelerin açığa vurulmasının toplumsal ahlaka ya da çoğunluktakilerin din inançlarına 
aykırılıklarından dolayı zararlı olduğu gibi bir iddianın çoktan geçerliliğini yitirdiği de 
o kadar açıktır. Yasalar, toplumsal kurallar, siyaset, ahlak evrimle ulaştıkları üst düzeye 
göre ölçüt oluşturur: Bir tanrıyı yatıştırmak için insan kurban etme yükümlülüğüyle, her 
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insana, sırf insana dayanan bir ülkü adına, gizilgücünü ortaya çıkarmak için tüm olanakları 
sağlama yükümlüğü arasında söz konusu evrimin tüm aşamaları vardır. İşte bu yüzden ölçüt 
olarak kabul edilecek örnekler, yalnızca güç niceliği bakımından değil, aynı zamanda nitel 
bakımdan da üstünlükleri açıkça görülen uygulamalarda, bunları biçimlendiren hukuk 
dizgelerinde olmalıdır; çünkü bunlar tüm evrim çizgisinin en kapsamlı birikimine sahip, 
en ayrıntılı tartışma belleğine dayanan uygulamaları belirlemektedirler. Bilimsel bilgi gibi 
siyasal ya da etik bilginin de bugünkü uygar değerlendirme ve uygulamaları, belki kimi 
istisnalar dışında, daha önceki değerlendirme ve uygulamalara göre çok daha değerli, çok 
daha etkin ve işlevseldir. En azından, çağdaş üstün uygarlık, geçmişten bu yana uzanan 
yola hakim bir konumdan baktığı için, şimdiye değin olanaklı en genel, en nesnel tarih ve 
eleştiri sezgisiyle insanlığın tüm kazanımlarını değerlendirmeye sunmakta ve uygun yeni 
bireşimlerin yönünü kestirmeyi olanaklı kılmaktadır.

Doğrusu apaçık sayılacak bir konuyu tartışmayı gerektiren gündemimizin acınası 
durumunu pek çok seçkin zihin görüyor. Oysa, ne yazık ki, dünyada ve ülkemizde önemli 
sayıda insan çağdaş eğitim olanaklardan yararlanamamış, zihinleri daha kolay erişebildikleri 
niteliksiz kaynaklardan beslendiklerinden gelişememiş, üstün kültürün ölçütlerine göre 
geri kalmışlardır. Bu insanların kötü ve yetersiz beslenmelerine olduğu kadar, en az masrafla 
erişilebilen bir metafizikle, işe yaramayan bir nedensellik bilgisiyle donatılmalarına da 
adalet adına isyan etmekte kesinlikle haklıyız. Fakat, en tuhafı, bu adaletsizlik kurbanı 
insanların ucuza kotarılan bir eğitimle edindikleri metafizik, ahlak ve siyaset sezgilerine 
dayanarak çağdaş uygar ölçülere göre niteliksiz olduğu tartışılmayacak yaşam dünyalarının 
yüceltilmesini bir adalet istemi olarak sunmalarıdır. Olgusal eşitsizliklerini bir ülkü olarak 
eşitliğe giden yolu göstermekte kullanan seçkinlerin en yüksek erdeminin adalet olduğunu 
söylemek hiç de yanlış olmazdı; aslında bu bize, adalet ve eşitsizlik arasında kurulacak bir 
denklik bağıntısının ne kadar keyfi olduğunu gösteriyor. Böylelikle her eşitlik isteminin adil 
bir istem, her eşitsizlik (üstünlük) iddiasının da adaletsizlik ya da haksızlık sayılamayacağı 
açıklığa kavuşuyor.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Düşünceye sevk eden güzel konuşması için Halil Beye teşekkür 
ederiz. 16.00’ya kadar bir tartışma süremiz var. Dileyen herkes ister konuşmacıların 
çizdiği çerçevede ister onun dışında, ama genel çerçeve içinde sorularla ya da yorumlarla 
tartışmaya katılabilir. Buyurun. 

FAHRETTİN KAYHAN- Öncelikle edebiyatçıları, sanatçıları, sinemacıları bir hukuk 
toplantısında görmekten, bir avukat olarak ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Çünkü 
biliyorum ki, sanatçının, edebiyatçının dikkatinden kaçan bir alan çürümeye, yozlaşmaya 
mahkumdur. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Edebiyatçılarımıza, sanatçılarımıza 
adalette o kadar çok ihtiyacımız var ki onların bakış açısına, onlar ve eleştirilerine, çünkü biz 
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uzman körlüğü yaşıyoruz. O dışarıdan bakış açısını sağlayacak, o saf bakış açısını sağlayacak 
romancılarımız, edebiyatçılarımız ve sinemacılarımız, onun için onların varlığından dolayı 
burada ayrıca bir avukat olarak çok büyük onur duyuyorum.

Bir hukukçu olarak mesleğe başladığım andan itibaren yazılı hukukla uygulama arasındaki 
şizofrenik yarılma, fakültede bize anlatılanlarla uygulamada gördüklerimizi hayretle 
anlamaya çalışıyor ve eksikliğin bende olduğunu düşünüyordum. Bir edebiyatçı buna 
yanıt verdi de rahatladım. Kafka, bir hukuk doktoru, hayatını sanat yoluyla hukuka adamış 
bir insan. “Hukuk nedir?” diye soruyorlar. “Hukukun ne olduğunu hâlâ anlayamadım” 
diyor. Dedim ki, problem bende değil, sağ olasın Kafka ve oradan 15 saatlik bir atölye 
çalışmasından geliyoruz, onu da sanatçı dostlarımla birlikte paylaşmak istiyorum. Hukuk 
eğitiminde biz yaratıcı dramayı yöntem olarak kullanmaya başladık ve 16 saatlik bir atölye 
çalışması yaptık. Bir çalışmamızda da konumuz şuydu: Sait Faik’in mahkeme kapısı 
röportaj öykü şeklindedir. Şimdi üçüncü sayfa haberleriyle karşılaştık ve edebiyatçının 
dokunduğu yeri ne kadar güzelleştirebildiğini, bir hukukçudan hukuka daha fazla nasıl 
katkı sağlayabildiğini o öykü röportaj, hem gerçeğe dayalı, ama bir öykü, estetik tadı da 
var. Bir drama çalışmamızda kapı kavramından yola çıkarak ve Sait Faik’in öykülerinden 
yola çıkarak avukatlık becerilerini geliştirme çalışmaları yaptık. Biz Ankara Barosu olarak 
avukatlık stajında uyguladığımız hukuku sanatla algılama yöntemleriyle kendimizi daha 
fazla avukat, daha fazla hukukçu hissettik. O nedenle bu etkinliği düzenleyen başta 
Gülriz Hocam olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Başta romancımız Firuzan 
Hanımefendi, eleştirmenimiz Ömer Bey, felsefecimiz Halil Bey hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, 
sayenizde eminim hukuka biz daha fazla yaklaşacağız. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

ŞEBNEM BALCI- Ben de başta Gülriz Hanım olmak üzere organizasyona ve tüm 
konuşmacılara çok içten teşekkür sunmak istiyorum. Bana çok heyecan veren bir toplantı, 
sebebini çok kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
Öğretim Üyesiyim ve biz birkaç senedir Prof. Cemal Bali Akal Hocamızın öncülüğünde 
benim de katılımımla hukuk ve edebiyat diye bir dersi zorunlu ders olarak koyduk. Şu anda 
halihazırda o dersi ben vermekteyim, çünkü Cemal Hoca emekli oldu ve tesadüf burada hem 
Sayın Firuzan ve Ömer Türkeş bulunuyorlar. Tabii, hem yazar olarak Firuzan’ın romanları 
beni şahsen çok etkilemiştir, hem de Ömer Türkeş’in yazılarını ilgiyle takip ediyorum ve 
sizin “Romanın Zenginleşen Dünyası” adlı makaleniz dersimin temel kaynaklarından biri 
oldu. Çünkü benim kilit kavramım yoksulluk. Tabii, bu da alanım itibariyle Suç ve Ceza ilk 
anda akla geliyor, ama o daha çok ceza hukuku alanına giren bir konu. Oysa yoksulluk çok 
önemli bir hukuk konusu. Romanın da tabii çok önemli bir konusu olduğu için yoksulluk 
kavramı üzerinden bir edebiyat anlatısını hukukla bağ kurarak göstermeye çalışıyorum. 
Bu çerçevede zaman kalırsa hem soru hem yanıt gibi Sayın Firuzan “Hukukçular Ne 
Yapıyor?” dedi eşitlik çerçevesinde, hukukçuların çok ciddi çalışmaları var sosyal haklar 
alanında tabii ki, eşitlik, sosyal adalet konusunda, ancak “yasalara yansıyor mu?” derseniz 
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kesinlikle yansımıyor. Yasaların bu alanda hukukçular tarafından yapılmaması gibi ilginç 
bir dönemden geçiyoruz. Ayrıntılarına zaman olmadığı için giremeyeceğim. Ben de sizlere 
zaman kalırsa “bu 80 sonrası edebiyat ne oluyor yoksulluk açısından?” diye sormak isterim. 
Sağ olun. 

ZEYNEP ÜSKÜL- Az önce Şebnem arkadaşımın söylediği gibi bizim üniversitede böyle 
bir ders var. Ben yakın zamanda Ankara Üniversitesinde de hukuk fakültesinde de böyle 
bir ders olduğunu öğrendim. Bunları ben çok önemsiyorum. Çünkü hukuk öğrencilerinin 
çok okuduklarını hepimiz biliyoruz. Yani kalın kalın kitapların içerisine gömülüyorlar, 
ama hâlâ öyle midir bilmiyorum, benim dönemimde benim öğrenciliğimde biz roman da 
okurduk. Şimdi ona vakit kalıyor mu onu bilmiyorum. 

Hukuk öğrencilerinin genel olarak benim gördüğüm kadarıyla daha sonraki seçecekleri 
meslekler açısından gitgide pozitif hukukçu olarak yetiştiklerini görüyorum. Bu öğrenciler 
daha çok kanun bilerek çıkıyorlar. Oysa hukuk bir sosyal bilim dalı, insanla ilişkili ve 
hümanist bir tarafının da mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten o hümanist 
tarafından eşitlik, adalet, kardeşlik gibi kavramlar çıkıyor. Bu kavramlardan uzaklaştıklarını 
düşünüyorum. Bir insan sadece kanun bilerek çıkıyorsa eğer o üniversiteden bu kavramları 
çok hayatlarının içerisine almamış ya da çok içselleştirmemiş olabilirler. Böyle bir tehlike 
var. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizi kültüre yöneltebileceğimiz, kafalarında daha başka 
sorular sormalarına neden olabileceğimiz derslere ihtiyacımız var. Aslında ben şöyle 
görüyorum: nasıl tıpta anatomi daha sonrasında para getirmez, ama anatomi bilmeyen de 
doktor olamaz. Böyle bir bağlantı kurmak gerekiyor bütün hukukçuların beyinlerinde ve 
belki sizler de bize de yardımcı olabilirsiniz. Ben aslında şunu merak ediyorum, bu soruyu 
her ikinize soruyorum. Bu dersleri nasıl işliyorsunuz? Bu dersler konusunda, yaygınlaşması 
konusunda bizim için neler yapabilirsiniz? Gerçi bu toplantı bu çabanın bir ürünü, onu 
görüyorum, Gülriz arkadaşıma çok teşekkür ederim. (Alkışlar)

MUSTAFA KUTLU (Yargıç)- Yargıç olarak çalışıyorum. Ben edebiyat eserlerinde 
daha çok vicdanın öne çıktığını görüyorum. Temel belki Firuzan Hanım da vicdansızlık 
üzerinde, bildiğimiz vicdanın aksine bir yönelimin daha insani değerlerin işlenmesi 
edebiyat aşağı-yukarı bunun üzerinde dönüyor. Dolayısıyla bu vicdansızlık parametresi 
bizi aslında olmadığımız bir yere götürmüş oluyor. Aslında hukukun da ait olmadığı bir yere 
ve hukukun canının alınması bence bu, çünkü şu oluyor: Siz bir kurumsallaşmanın içine 
girdiğiniz zaman o kuruma ait olmaya başlıyorsunuz. O kurum tamamen kuru yapısıyla 
sizi sarıyor ve kurumların vicdanı olmuyor aslında, orada insanlığınızı, yani size ilişkin 
olan asaleti dışarıda bıraktığınız için kuruma girerek artık sizin vicdanınız kuru bir şeye 
dönüşüyor. Dolayısıyla o ancak sistemin size sunduğu şeyle orantılı hale geliyor ve siz o 
alışılmışlık içinde bir kültürün içinde hercümerc olarak sadece insanların beklediğini değil 
de, sistemden sızanı vermek durumunda kalıyorsunuz belki. Dolayısıyla bu kurumlaşma 
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insanları da sardıkça bunları daha mekanik hale getiriyor ve bu mekanik hale gelmesi 
insanın bir yargıç olarak, avukat olarak, savcı olarak baskı aygıtının başka bir görünüm 
biçimi halini alıyor. Dolayısıyla vicdan orada belki tesadüfen ortaya çıkan bir şey haline 
gelebiliyor, o mağduriyetin içine sokmuyor kurumsallaşma sizi. Çünkü canınızı yitirmiş 
oluyorsunuz. Fakat bunun farkına vardığınız zaman böyle bir yapının, bu mekanikleşmenin 
farkına vardığınız zaman o zaman daha canlı, merhamet sahibi ya da acıma duygusu olan 
biri haline gelebilirsiniz. Bu da işin diğer tarafı, dolayısıyla edebiyat böyle bir yapıyı ya da 
bu ötekinin sorunlarını mağduriyetin içine sokarak insanı gösterme kapasitesi olduğunu 
biliyoruz, ama hukukla edebiyat arkadaşlarımız söyledi, yeni gelişen bir yanıt olarak, ama 
biz bir edebiyat okuruyuz aynı zamanda, ama bu kurumsallaşma, bu mekanikleşme bizi o 
kadar sarmış ki, bundan kurtuluş yollarını bulmak belki edebiyatla da bağlantılı olabilir. Bu 
konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. 

FİRUZAN- Ben size kısa bir şey söylemek isterim bu konuda, Tolstoy’un Güneyli 
romanında şöyle bir sözcük vardır: Demin Ömer Türkeş bahsetti, dehşet bir şeydir o 
Diriliş, büyük bir suç işleyen soylu vardır. Yani soylunun yaptığı böyle birtakım ilişkiler 
sonucunda kendi yüzünden Sibirya’ya göç etmek zorunda kalıp sürünen birini, bütün suç 
ondadır ve bütün o büyük romanın getirdiği bu nokta vicdanla yan yana düşünülüyor. Ben 
demin zaten şeyi söylemek istemiştim; ben bir hukukçu olsaydım bir yargı kararından 
sonra acaba o gün ne yapardım? O yargının açılımlarını düşünürken kendimi nasıl 
hissederdim? Doktorlar için de aynı şeyi söyledim, yani bu iki iş çok tehlikeli. Doktorların 
da zorlukları var. Devamlı günde 100 kişi bakmak artık o bir nesne gibi oluyor. Önünden 
insanlar geçiyor. Bütün bunların değişmesi gerekli. Vicdan dediniz ya, onun kaybolması bir 
toplumda herhalde birçok şeyin yok olması, hukuk dahil her şeyin yok olması. O açıdan 
vicdanın yanında iyilik sözcüğü vardır ve Sibirya’ya gitmeye karar veren soylu vicdani 
bir tartışmanın sonucunda oraya gitmektedir ve söylediği sözcük çok dehşettir, cesaret 
ister. Demek ki, birçok şeyi bırakmayı da içeriyor bu, yani o açıdan bilmiyorum tabii, 
kurumlaşmak oluyor herhalde bütün işlerde. Bir tek bu sanatçılar kurumlaşamıyor, çünkü 
çok başıboş yaşıyor. Onlar da öyle, serbest yaşadıkları için öyle bir yanı var.

SALONDAN- Dışındalık eğilimi geliştirdiğiniz zaman içinizde bir şey 
oluşturamıyorsunuz. O vicdani tutumu oluşturamıyorsunuz. O da şuna yol açıyor: 
Kendinizde olmayan bir şeyi veremiyorsunuz. Sizde oluşmayan bir şeyi kimseye 
veremezsiniz, sizde olması lazım.

ÖMER TÜRKEŞ- Tamam, dediğiniz gibi sizde olması lazım, ama zaten edebiyatın, bence 
edebi metinlerin eğitim içerisinde alınmasında belki eğitim sürecinde sizde oluşmasını 
sağlamak gibi bir katkısı olabilir. Yoksa tabii ki edebiyat hukuk sistemini kuracak ya da onun 
gediklerini yamayacak bir rol oynamayacak. Çünkü hukuk işliyor, onun kendi mantığı 
ve düzeni var. Burada hukuka edebiyatın bakışı önemli. Bakıyor, görüyor ve buradaki 
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adaletsizliği ancak dile getirebiliyor, ama yine de vicdan nosyonunun kazanılması ya da iyilik 
denilen şeyin, yargı becerisinin, adalet duygusunun kazanılması için edebiyata gerçekten 
çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir başka yerinden yakalıyor mesleyi. Evet, 
hukuk işlemiş, bir karara bağlamış, ama sonra ne olmuş? O karar toplumda, bireyde ne gibi 
yaralar açmış? Bunu hikaye ederek gözler önüne sermek edebiyatın işidir. İşte bu nedenle, 
hukuk eğitiminde, ama sadece hukukta değil, sosyal bilimlerin bütün alanlarında özellikle 
birinci sınıflara ciddi bir edebiyat eğitimi verilmesinden yanayım. Bunun birkaç nedeni var. 
Biri, bu eğitim sistemiyle üniversiteye sosyal bilimlerin birinci sınıfına gelen hiçbir çocuk 
kendine doğru dürüst bir metin okumadan, bir roman okumadan geliyor. Yorumlama 
yetisi yok, öğrenmemiş. Bu küçüklükten de kazanılacak bir şey. Siz onlara doğrudan hukuk 
derslerini yüklediğinizde tam da o pozitivist biçimde o dersleri algılama şeyine sahip, yani 
sizin verdiğiniz hukuk dersleri bir süre sonra içerisinde nelerin doğru, nelerin yanlış, nelerin 
önemli, nelerin ezberlenmesi gerekli şeyler olduğuna dönüşüyor. Bütün bölümlerde böyle, 
siyasalda, felsefe bile böyle, öğrenci ancak aldığı derslerin notları kadar biliyor. 

Ancak edebiyat metinlerinden yola çıkarak hukuku ya da sosyal disiplinleri incelemek, 
bir takım sorunları beraberinde getiriyor. Öncelikle iki disiplini de gözetecek bir yetkinlik 
gerekiyor. Hukuku da gözeteceksiniz, edebiyatın özerkliğini de gözeteceksiniz. Edebiyat 
metnini hukukun diline doğrudan çeviremezsiniz. Çevirdiğiniz zaman edebiyatın bütün 
özgürlüğü kalkar. Bugün kültürel incelemeler edebi metinlerden yola çıkıyor, mesela  
kadın-erkek ilişkileri, göçler, darbelere, vb. Burada bizi bekleyen bir tehlikeye dikkat 
çekmek isterim. Parlak bir teoriden yola çıkarak bu teorinizi destekleyecek birtakım edebi 
metinler bulmanız ama burada totolojik bir durum çıkar ortaya.  Halbuki edebiyat çok 
zincirleme ilişkilerin olduğu, birbirini dışlayan süreçlerin yaşandığı aynı anda çok sayıda 
konunun tartışıldığı, çok sayıda hukuk, adalet algısının bir arada yaşadığı bir alan. Tıpkı 
toplum gibi bunları gözetmeden de tek başına dönemsel incelemeler için edebiyat metinleri 
alınabilecek, tek başına inceleme konusu yapılacak şey değildir diye düşünüyorum. Çok 
geniş çaplı bakmak gerekli. Edward Sait’in Kültür ve Emperyalizm’inde yaptığı gibi bütün 
dünya metinlerinde ya da ulusal edebiyatın geniş bir döneminde dolaşacaksanız bir 
şey çıkartırsınız. Ne var ki  bir konuda pek çok kez üç beş romanla tezler oluşturulduğu 
gözleniyor ki  o tezleri reddeden çok sayıda karşıt örnek gösterilebilinir. 

ZEYNEP ÜSKÜL- Hukukçu kendisini yazarak ifade eden insan, hâkim sonuç olarak 
kararı yazdırıyor, avukat dilekçe yazıyor, hukuk öğrencisi sınavda kendini düzgün ifade 
etmek zorunda ki, biz yazdığını anlayalım. Fakat yargı kararlarında düşük cümleler 
görüyoruz. Öğrencilerin yazdıklarını anlamıyoruz kimi zaman. Ben iyi bir üniversitede 
çalışıyorum, Galatasaray Üniversitesi çok kaymak tabakadan öğrenci alan bir üniversite, 
ama “de”leri, “da”ları ayırmaları bilmiyorlar. 

ÖMER TÜRKEŞ- Onu yazarlar da bilmiyor.
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SALONDAN- Okumayı bilmeyen yazmayı da bilmiyor.

FİRUZAN- Onları yeni çıkan Türk Dil Kurumunun sözlüğü de bilmiyor, daha fena olan 
bu.

ÖMER TÜRKEŞ- Edebiyat dersi verilsin derken sadece okumayı değil, kompozisyon 
yazmayı da kast ediyorum. 

FİRUZAN- Peki, bu yabancılaştırmıyor mu böyle ödev olarak aldıkları zaman?

ÖMER TÜRKEŞ- Ama biz de Türkçeyi en sonunda çok sayıda kompozisyon üzerinden 
orada öğrendik.

FİRUZAN- Doğru, bunun faydalı olduğunu biliyorum da, ödev fikri nasıl algılanıyor? 
Bunlar niye dünyayı ve kendilerini merak etmiyorlar? Önce onları toplayıp kendilerine 
sorsanıza.

ÖMER TÜRKEŞ- Ama şöyle bir şey var; üniversiteye girmeniz için ÖSYM’yi kazanmanız 
lazım. ÖSYM’yi kazanmanız için siz bütün hayatınız boyunca bütün öğrencilik hayatınızda 
sınavdan geçiriliyorsunuz, test sınavından, size her gün test yapılıyor ve “büyük metinler 
okumayın” deniliyor, metin içinden bir şey çekmeniz söyleniyor. Eğitim sistemi bu tür bir 
algılamaya dayalı olduğu için hiç değilse üniversitede başka bir eğitime dönmekten söz 
ediyorum.

FİRUZAN- Ben faydalı diyorum canım.

OTURUM BAŞKANI- Çok az vaktimiz kaldı. Aslında burada kesmek zorundayız 
anladığım kadarıyla. Herkese çok teşekkür ediyoruz, özellikle konuşmacı katılımcılara ve 
organizatör arkadaşlarımız Gülriz ve Tuğrul’a. 

SUNUCU- “Toplumdaki Farklı Adalet Anlaşılışları/Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesinde 
Adalet” başlıklı çalıştayımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. 15 dakika 
ara vereceğiz. Konuşmacılarımıza plaketlerini vermek üzere Sayın Fahrettin Kayhan’ı davet 
ediyoruz. 

(Plaket töreni yapıldı)
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ÇALIŞTAY PROGRAMI

ÜÇÜNCÜ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

TOPLUMDAKİ FARKLI ADALET ANLAYIŞLARI EDEBİYAT-SİNEMA-BASIN 
ÜÇLEMESİNDE ADALET

“SİNEMA ve BASINDA ADALET”

Oturum Başkanı: Av. AYŞEGÜL ŞENARSLAN

MANOLYA 2 SALONU, 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- “Toplumda Farklı Adalet Anlayışları Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesinde 
Adalet” konulu Oturumumuzun ikinci kısmında “Sinema ve Basında Adalet” konusu 
tartışılacaktır. Oturum öncelikle sinema gösterisiyle başlayacak.

ÇALIŞTAY DÜZENLEYİCİSİ Yard. Doç. Dr. TUĞRUL KATOĞLU- Merhabalar. 
“Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları” başlıklı toplantının ikinci oturumunda beraber 
olacağız. İlk oturumda “edebiyat ve hukuk, edebiyat ve adalet” konuları ele alınmıştı. 
Şimdi “Sinema ve Basında Adalet ve Hukukun İlişkisi” veya basında ve sinemada adaletin 
ve adaletsizlik duygusunun algılanışını birlikte görmeye çalışacağız. Konuşmacılar: Akif 
Kurtuluş, Serdar Akar, Fikret Kuşkan ve Adnan Ekinci. Adnan Bey basın açısından konuyu 
ele alacak. Oturumu Av. Ayşegül Şenarslan yönetecek. Ayşegül Hanıma ayrıca bir teşekkür 
borçluyuz. Ayşegül Hanım Ankara Barosu Sinema Kulübünün başındadır ve biraz önce 
izlediğimiz bu montaj Ankara Barosu Sinema Kulübü tarafından hazırlandı. Onlara da 
teşekkür etmek durumundayız. Davet ediyorum, buyurun. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Av. AYŞEGÜL ŞENARSLAN- Öncelikle bu gecikme için çok 
özür diliyoruz. Programda her zaman sarkmalar oluyor. Konukları tanıtarak vakit kaybetmek 
istemiyorum, hemen sinema yönünden Türk sinemasında adalet nerede tecelli ediyor diye 
sormak istiyorum. Sinemacılarla başlayabilirim ya da kendi aramızda da konuşma sırasını 
düzenleyebiliriz. Belli bir format yok.

ADNAN EKİNCİ- Ben burada usul hakkında bir söz istiyorum. Burada kapıyı kapayıp 
baro sicil numarasını herkesin tespit edip, çünkü başkana şikâyet edeceğim. Bu kadar 
hukuku katleden filmler, parçalar hepsini alkışladılar. Alkışlamayanlar varsa onlar adlarını 
vermesinler, baroya şikayette bulunacağım. 

AKİF KURTULUŞ- Biz mizah duygusunu alkışladık.
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OTURUM BAŞKANI- Bu kutular güldü daha çok, gülünecek bir hal vardı diye 
düşünüyoruz. Ben sinema topluluğu adına cevaplayayım size, sinemada hukukun 
katledildiğini, adaletin hiçbir zaman mahkemelerde aranmadığını düşünüyoruz. Burada 
da sinemacılar var, edebiyatçılar var. İkili bir şey olmasın.

SERDAR AKAR- Çok komikti, benim çektiklerim de vardı içinde, onlar da komikti. Önce 
tabii genel bir şey var, onu söylemek lazım. Çünkü sinemada sinema kurallarına uymak için 
bazı meslek dalları sinemacıların işine göre değiştirilir. Bunun sebebi çok basitçe senaryo 
böyle, bizim işimize de böyle geliyor, böyle olsun değildir aslında, onun sebebi burada 
konuşmalar ilerledikçe birazdan ortaya çıkar gerçeğin neden bu hale getirildiği açısından, 
tabii hiç bilmeyen, bilmeden yapanlar da var kuşkusuz da, ama bilerek ve düşünülerek 
yapılıyorsa bu mesele bunun sebepleri çok derindir. Mevcut olanları değiştirip başka türlü 
sunma ihtiyacı bütün sanat dallarında olduğu gibi asıl mesele burada, ama seyrettiğimiz 
şeylerin içinde gerçekten feci bir durum vardı. Ben sinemacılar adına hukukçulardan af 
diliyorum. 

Bunun da sebebi tabii, bu konu yine oraya gelecek sonunda ne kadar konuşursak 
konuşalım, o ilk Sadri Alışık’ın söylediği gibi olacak. Sinemacıların böyle davranmasının 
sebebi de sadece sinemacılar değil, sinemacılar memleket nasılsa ona göre davranırlar 
genellikle, şairler de öyle yapar, edebiyatçılar da öyle yapar diye düşünüyorum. Bu 
memlekette adalet sokakta aranıyorsa sinemacı sanki mahkemede bu iş bitiyormuş gibi 
yapamaz, o da bir şekilde ona göre davranmak durumunda kuşkusuz. İnandırıcı olmak 
açısından en azından, yoksa kimse inanmaz ona. İnandırıcı olmanın koşullarından biri 
de bu demin söylediğim gibi olan şeyleri değiştirip biraz sunmak seyirciye, seyrettiğimiz 
şeyler o zaman daha gerçek oluyor. Temelde böyle şeyler, bunlardan kaynaklanıyor diye 
düşünüyorum. 

AKİF KURTULUŞ- Şöyle bir havada ilerlemesinde fayda var herhalde; yani herkesin 
bu konuda bir tebliğ sunacağı bir toplantı olmasından çok katılımcıların da söz alacağı bir 
toplantı. Dolayısıyla şu masada oturuyor olmak bizim açımızdan ya da en azından benim 
açımdan “söz söyleme tekeli”ne sahip olduğum anlamına gelmesin. Ayrıca şu andaki 
kıyafetimle – böyle takım elbise, kıravat filan- bir sanatçıdan çok kültür bakanlığı müsteşarını 
andırıyor olsam da; Adnan Ekinci’yle beraber bir sinemasever olarak buradayım. Ama 
adalet gibi bir duyguyla, kavramla bir edebiyatçı olarak da şüphesiz ilişkim var. Daha 
doğrusu bu dünyaya fırlatılmış birisi olarak adaletle ne kadar ilişkim varsa bir edebiyatçı 
olarak da herhalde o kadar ilişkim var, ama kesinlikle farklı bir ilişkim var. Dinleyenler 
açısından aslında oturumun başkanı Adnan Güriz Hocam da burada, Çarşamba günkü 
tebliğimin adı “Arzuyla Kibir, Adaletle Hukuk Arasında” idi. Fakat bu çok ilginç, ben 
Ayşegül arkadaşıma hakikaten çok teşekkür ediyorum. Burada izlediğimiz parçalardan, 
parçalardaki adalet imgesinden yola çıkarak Türk sineması üstüne bir yargı oluşturmak 



546

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

da bence haksızlık olacaktır, ama şöyle bir şey var: Ayşegül özellikle bizim gülmemiz için 
bu parçaları seçmedi. Bundan eminim, ama sinemanın bir eğlence endüstrisi olarak bizim 
karşımıza adalet diye getirdiği bundan daha başka bir şey herhalde olamaz. Çünkü eğer 
Türkiye’ye özel bir şeyden söz edeceksek; adalet, aslında yargı kurumu ve asker yani ordu, 
tartışılması Türkiye’de tabu olan, yasak olan en önemli kurumlardan ikisidir. Hepimizin 
bilincindeki adalet, yargı gibi kavramlara eleştirel bakmaya çalışırken bir otobansürle de 
hareket ediyoruz. Edebiyatçı olarak da benim bunlardan kaçtığımı söylemem biraz beyaz 
yalan olur açıkçası, ama şöyle bir tablo var: Biz adaletle eğlence endüstrisi veya sinema 
sanatıyla ilişki kurduğumuz zaman bizim yasak bölgelerimiz var ve o yasak bölgelere 
dokunmamak için biz başka bir ezop dilini kullanıyoruz veya bir başka “soytarılığa” 
müracaat ediyoruz. Çünkü soytarılar sistemin kıyısında, marjında olduğu için onlara bir 
şey yapılamıyor. Soytarılığın da iyi bir muhalefet olduğunu savunanlardanım aslında, ama 
bunun tabii ki dozu çok önemli ve gördüğümüz parçalar aslında sadece sinemayı değil 
toplum olarak bir şey ne kadar yasaksa ancak biz Kemal Sunal’ın üstünden anlatabiliyoruz, 
ancak Kemal Sunal gibi bir deli onun gibi bir uçuk hâkimle “laubali” olabiliyor, ama bizdeki 
hâkim imgesi o değil, hâkim imgesi Türkiye’de devletin imgesi bile değil, kendisidir. Biz 
yargıdan söz ettiğimiz zaman yargının bildiğimiz klasik o üç erkten birisi olarak yargıdan söz 
ettiğimiz zaman, aslında hep devlet için yargının yapıldığını görüyoruz ve Türkiye’de bugün 
adalet, yargı, hukukun üstünlüğü veya hukuk devleti gibi kavramlarla bu kadar başımızın 
belada olmasının en önemli nedenlerinden biri de zaten bu. Eleştiremiyoruz, onun için 
komik olmaya çalışıyoruz ve komik olunca derdimizi anlatabileceğimizi sanıyoruz. Yani 
Türkiye’de yargıdan söz edecekseniz bu komikliklere başvurmak durumunda kalıyorsunuz. 
Bugün sizin güldüğünüz, bizim güldüğümüz, benim de şurada kahkahayla güldüğüm şey 
çok özür dilerim, bunları yaratanların IQ’leriyle ilgili bir problemden kaynaklanmıyor, 
bunlar gülünç işler yapmıyorlar ve biz de hep birlikte gülüyoruz. Çünkü adalet karşısında 
gülmekten başka yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Ben avukatım, edebiyatçıyım, uzun 
yıllar da benim şair olduğumu avukat olduğumu bilenler bilmiyordu ve terzi keza, artık ben 
de legale çıktım. Her iki konuda da rahat rahat konuşabiliyorum. Tartışalım istiyorum.

Mesela, şunu merak ediyorum: Ben popüler kültüre ve dolayısıyla dizilere çok meraklı 
bir adamım, Avrupa Yakasını izliyorum, Bıçak Sırtındaki oyunculuklar beni büyülüyor ve 
aslında Fikret’i yakalamışken arkadaşım Fikret’e de şunu sormadan edemiyorum: Bıçak 
Sırtında bir adalet anlayışı var. Çok bağırmayan, ama alttan gelen bir adalet anlayışı var ve bu 
adalet anlayışı içerisinde yönetmenin bir yaratıcı olarak bir yeri var, ama ben oyunculuğun 
hangi okul oyunculuk olursa olsun çok değerli olduğunu düşünüyorum ve asıl rengi 
oyuncunun yorumunun kattığını düşünüyorum. Mesela, oradaki adalet anlayışıyla Orhan 
nasıl boğuşuyor, bir oyuncu olarak da Fikret nasıl boğuşuyor? Ben aslında bunu merak 
ediyorum, ama yeri gelirse bir soru sordum, yeri gelirse cevaplandırılsın.

FİKRET KUŞKAN- Bence öncelikle tabii senin konuşmalarına ve Serdar’ınkine bir 
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cümle ilave etmek istiyorum. Adalet sistemi belki de sistem olarak sinema çalışanlarını, 
sinemayı, televizyonu ve var olan bütün kamera arkası ve önü çalışanlarını yaklaşık bir 100 
küsur yıldır unuttu ve belki de bilmem kaçıncı maddede yer aldığı için gözlerinden kaçıyor 
sanırım, çok da büyük bir hukuksuzluk yapıldığı için belki de dalga geçiyorlar. 

AKİF KURTULUŞ- Daha fazlası var canım.

FİKRET KUŞKAN- Belki de, benim görebildiğim ben bunlara gülmedim, komik değil. 
Dediğin gibi bu şekilde verilerek belki yapıldı, ama bunun altında eğer biraz daha kazıyıp 
ironi ararsam belki de adalet sistemi bunu hak ettiği için belki de bir eleştiri niteliğinde 
yapılan şeylerdi. Bu kadar laubali olmasının altını kazıdığımda biraz da can yangısı ve dalga 
geçer gibi, bu gözüne sokar gibi olmasının nedeni bir parça canımın da yanmış olmasından 
kaynaklandığını düşünüyorum. 

Orhan karakterine gelince bunu ister istemez şimdi yanıtlayayım; adaletle ilgili büyük 
sıkıntıları ve zorlukları ve çelişkileri yaşamıyorum değil, Orhan’ı oynarken gerçekten 
nerede durduğu ve bugün bulunduğu iki taraflı bakıyor. Çünkü sadece kendi tarafından 
değil Ali’nin tarafından da bakıyor, yani iki baba söz konusu ve gerçekten sözünü ettiği bir 
şey var: Babalık denilen şey bir hücreyle birkaç damla kanla mı anlaşılır, yoksa gerçekten 
onu büyüten ve babalık yapan insan mıdır kişinin babası? Burada hukuksuz olan bir şey 
vardır şüphesiz, bu hukuksuzluğun kendi içinde çok büyük sıkıntısını ve acısını yaşıyor 
zaten. Burada bu dengeyi tutturabilmek benim içimde de adalet sistemini kendi içimde 
yargılamama neden oluyor. Dolayısıyla ben oynarken gerçekten o benim oğlum gibi 
oynuyorum. Emek vermişim, illa benim tohumumu taşıması veya genlerimi taşıması 
gerekmiyor. Bugün bir bebek evlat edindiğimizde gidip bir yerden aldığımızda o bizim 
canımız, her şeyimiz, evladımız gibi oluyor ve dolayısıyla onunla birlikte büyüyen kardeş de 
onu abisi veya kardeşi olarak biliyor. Bundan 35 sene evvel biz Türkiye’de yaşarken Alevi-
Sünni nedir bilmezdik, bilmeden büyüdük. Sonra dayatmalar oldu ve her şeyi giderek 
öğrenmeye başladık. Bunlar da kafamızda adalet sorusunu ve bütün sistemi düşünmemize 
neden oldu. Ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, hangi boyutlarda adalet ne kadar hızlı ve 
gereksiz işlerle çalışıyor veya çalışmıyor sorgulaması, bu bende hep var olan bir şey zaten. 
18 yaşında hiç unutmuyorum Perşembe Pazarında Sarıtaş Çelik Sanayinde çalışıyordum. 
Bana patronum bir vergiyle ilgili ve bir kâğıtla, dokümanla ilgili Adalet Sarayına gitmemi 
istedi. Adalet Sarayına gittiğimde  “Adalet Mülkün Temelidir” yazıyordu. Gayet böyle 
keyifli hızlıca içeri girdim, elimde çantam, çıkarttım dosyamı “ben şu şu numaralı dosyayı 
istiyorum” dedim. “Çok zor” dedi. “Neden zor?” “O, o iki aydan önce çıkmaz” dedi. “Neden, 
burada bir yerde değil mi? Gidip alacaksınız, numarası filan yok mu? Oradan bulursunuz” 
dedim. “Çok zor çıkar o” dedi. İyi dedim ben de, telefonu açtım Sarayın içinden, “böyle 
böyle usta maalesef iki aydan önce çıkmaz dediler” “Cebinde para var mı?” dedi. “Var” “Ne 
kadar var?” “5-6 bin lira para var” “Onun 2 bin lirasını verdiğin kâğıdın arasına koy, ver” 
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dedi. Anlamadım? Hiç böyle bir şey bilmiyorum çünkü hayatımda. “O cebindeki paranın 
2 lirasını al, koy, ver. Sana dosya gelecek” dedi. “Ben böyle bir şeyi yapamam” dedim. “Ne 
demek yapamam? İlk defa mı yapıyorsun? Yapacaksın tabii ki” dedi. Aynen gittim içeriye, 
elim ayağım titreyerek…

AKİF KURTULUŞ- İlk defa mı yapıyorsun?

FİKRET KUŞKAN- Evet. 18 yaşındayım, ilk defa yapıyorum. Ben böyle bir şeyi 
bilmiyorum. Belki işadamları biliyordur o zamanlar, ama daha çok senetten ve çekten çok 
söz vardı. 

AKİF KURTULUŞ- Sen yetiştin mi o günlere?

FİKRET KUŞKAN- Yetiştim. Söz vardı. Tahsildarlık da yaptığım için gidip sözünü 
zamanında gidip paramızı alıyorduk. Çek ve senet kullanılmıyordu genelde. Ben de böyle 
bir şeye alışkın değilim, verdim ve bütün her tarafım elim, ayağım boşaldı, kıpkırmızı oldum 
ben o parayı verinceye kadar ve sağıma soluma bakıyorum. Acaba birileri beni görür de 
yargıya aykırı bir şey yapıyorum, hukuka aykırı bir şey yapıyorum, çok tehlikeli. Aslında 
hiç elim ayağım dolaştı, kıpkırmızıyım, gayet pişkin biçimde aldı, baktı, masanın altına 
attı. Beş dakika sonra dosyayı getirdi verdi. Ben oradan kaçarak çıktım. Hiç unutmuyorum 
ve Sultanahmet’ten Beyoğlu’na kadar yürüdüğümü biliyorum. Sinirlerim altüst olmuştu. 
Şimdi ise artık bu bir alışkanlık haline geldi. 

AKİF KURTULUŞ- “Hep veriyorum” diyorsun?

FİKRET KUŞKAN- Ben değil, toplum için bir alışkanlık ve artık hiç sorgulamadan 
polis memuru yaklaştığında her şeyi halledebildiğiniz bir duruma geldik.

SERDAR AKAR- Belki her ilk verenlere böyle oluyordur.

FİKRET KUŞKAN- Herhalde öyle oluyordur. Tabii ki, 18 yaşından beri adalet ve 
hukuk sistemi benim için de durduğu nokta git-gelleri çok ilgilendiriyor. Benim şimdilik 
söyleyeceklerim bu kadar.

ADNAN EKİNCİ- Ben bir şeyler hazırladım, izin verirseniz buradan okuyayım. Gerçi 
söyleyeceklerimin özetini hazırlamışsınız, çok teşekkür ederim, çok güzel bir sunumdu. 
Bu oturumun başlığındaki kategorik ayrıma dikkat ettiniz mi bilmiyorum, birinci vurguda 
olduğu gibi oturumun adı sadece “Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları” olsaydı size çok 
eğlenceli bir konuşma yapmam mümkün olabilirdi. Çünkü bu adalet denilen olgunun 
toplumda algılanma biçimleri o kadar renklidir ki, mizahı ciddiye alanların bile ilgisiz 
kalması mümkün değildir.

Oturumun diğer alt başlığı olan “Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesindeki Adalet” 
vurgusuna gelince üst başlığı aratmayacak kadar renkli çağrışımlar yapıyor bende. Edebiyat 
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alanını bilmem, ama sinema ve özellikle tv dizileri bağlamındaki adalete bakış ve algılayış 
konusu bende her zaman örneklerde olduğu gibi evlere şenlik bir his uyandırmıştır. 
Ben ise bu oturumda adalet olgusunun basın dünyasında nasıl algılandığına değinmeye 
çalışacağım. Fakat izniniz olursa tespitlerimi sadece basınla sınırlı tutmayacağım, çerçeveyi 
biraz daha genişleterek genel bir medya üzerinden yapmaya çalışacağım. 

Ben hukuku hakikaten seven, onun üzerinde elinden geldiğince kafa yoran biriyim. 
Fakat fazla ciddiye aldığımdan mıdır nedir, onunla ilgili kavram ve olgular bende nedenine 
anlam veremediğim mizahi çağrışımlar yapar. Örneğin, beraber bulunduğumuz sevgili 
Akif Kurtuluş’un birkaç gün önceki yaptığı bir sunumdaki çok özel ve önemli bulduğum 
konuşmasının başlığı “Arzuyla Kibir, Adaletle Hukuk Arasında”ydı. Ben onun yazılı 
metnini okurken bu başlığı efsanevi aş ozanı Arzuya Kamberi hatırlattı. Size garip gelebilir, 
ama bana göre bu toplumun hukuk ve adalet olgularına bakışının bu ünlü aşk söylentisiyle 
benzer özellikler taşıyor gibi gelir hep. Hepimiz biliyoruz ki Arzuyla Kamber bir aşk 
efsanesi, ancak hepsi bu kadar. Arzuyla Kamber hikayesi konusunda kimse detaylı bilgiye 
sahip değil, hikayenin özü konusunda kimse tam olarak net bilgiye sahip değil, ama günlük 
konuşma dilinde kullanılma sıklığına bakıldığında bu aşk hikayesinin toplumda derin izler 
bırakmış trajik bir olay olduğu zannına kapılmamak elde değil, ama gerçekte hiç de öyle 
değil. Toplumda geniş bir kesim Arzuyla Kamberin tutkulu bir aşk söylentisi olduğunu 
biliyor. Ortada tutkulu bir aşk varsa doğal olarak biraz trajik öğeler de içerdiğini tahmin 
edebiliyor, ama hepsi bu kadar. Bu efsaneyi ortaya çıkaran olay örgüsü hakkında benim 
bildiğim kadarıyla kimsenin net bilgisi yok. Bir aralar Internet’teki arama motorlarında 
Arzuyla Kamber yazıp meselenin derinliğini anlamaya kalkışmıştım. Karşıma hiç de tahmin 
etmediğim trajik bir hikayesi değil, Trakya’da oynanan bir oyun havası olduğu çıktı. Bununla 
da kalınsa iyi, peşinden de “Arzuyla Kamber karşılama şeklinde mi oynanır, yoksa horon 
şeklinde mi?” diye onlarca sitelerden bir tartışma, yani bizim bildiğimiz türden bir Arzuyla 
Kamber hikayesine ulaşmak için epeyce efor sarf ettim. Karşıma çıka çıka birbiriyle hiç ilgisi 
olmayan, hiçbirinde trajik öğeler olmayan deli saçması denilebilecek türde birkaç hikâye 
çıkmıştı. Bu ve benzer birçok olay bende bu toplumun kavram ve olgu olayların esasıyla 
değil bir kulak dolgunluğu yaratacak kadar algı boyutuyla ilgilendiği fikrini oluşturdu. 
Salt Arzuyla Kamber olayı değil, birçok konuda da tavır aynı. Bir Türkün dünyaya bedel 
olduğu şeklindeki gülünç bir tespiti masada yumruklayarak haykıran milyonlarca insan 
yaşıyor bu ülkede. Avrupa Birliği konusunda algının da çok farklı olduğunu sanmıyorum. 
Ciddi bir kesim Türkiye’yi bölüp parçalamayı hedefleyen Hıristiyan ülkeler tarafından 
oluşturulmuş bir proje, yine sayısı azımsanmayacak bir kesimin ise Avrupa’nın her yerinde 
elini kolunu sallayarak “abi bana göre bir iş var mı? Ne iş olsa yaparım” diyerek dükkan 
dükkan dolaşabileceği imkân olarak görüyor.

“Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları” şeklindeki bir başlığın biraz da sevgili Akif 
Kurtuluş vasıtasıyla da olsa ben Arzuyla Kamber çağrışımı yaratması nedeni budur. Buradan 
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yola çıkarak ben bu toplumda çok farklı adalet anlayışları olduğunu düşünmüyorum. Tam 
tersi tek bir adalet anlayışı var. Şüphesiz bu anlayış adalet kavramının asli içeriğinden 
çok farklı eşi, emsali olmayan bir özgünlük taşıyor. Toplumda farklı adalet anlayışlarını 
medya ölçeğinde irdelemeye geçmeden önce sanıyorum toplumdaki adalet kültürünün ne 
olduğuna da biraz göz atmak gerekiyor. Farklı kültürlerin yaşandığı bu topraklarda adalet, 
hukuk ve yargı konularında başka hiçbir kavramda olmayacak kadar ortak bir görüş birliği 
vardır. Bu görüş birliği Arzuyla Kamber hikayesi hakkındaki bilgimiz kadardır. Trajik 
bir öykü beklerken karşılama şeklinde oynanan bir folklar çeşitlemesi olarak karşımıza 
çıkabilir. 

Adalet de öyle, günlük konuşma dilinde çok ciddi atıflarda bulunulabilir, ama yaşam pratiği 
içindeki görüntüsü zaman zaman komik, zaman zaman da hazindir. Adalet kavramının 
toplumdaki algılama şekli böyle olunca doğal olarak medyadaki uzantısı da farklı olmuyor. 
Medya mensupları da bir neden-sonuç ilişkisi olarak zaman zaman komik, zaman zaman 
ise hazin bir adalet anlayışı olan bireylerden oluşuyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda 
çok ağır yazılar yazan bir köşe yazarımız ve bir televizyon kanalında küçük çocuklarını trafik 
kazası sonucunda ölmesi nedeniyle açılmış bir maddi tazminat davasındaki hesaplaması 
nedeniyle Ankara Barosuna kayıtlı ve bilirkişilik yapan bir meslektaşımız hakkında yapmış 
olduklarını çok kötü bir örnek olarak hâlâ hatırlıyorum. 

Sonuç olarak adalet kavramının genel olarak toplumda maruz kaldığı muamelenin bir 
benzeri medya dünyasını da içerdi. Toplumda olduğu gibi özellikle yazılı basın alanında 
kural olarak adalet baş köşeye konulur, ama çarpıcı başlık atmaK adına ona ihanet etme 
meşruiyetini de kendilerinde görürler. Adaletin Türk sinemasındaki acıklı algılama biçimi 
ve medyadaki sonuçlarına bakıldığı zaman bizi bundan çok daha vahim sonuçlara götürür. 
Sinemanın bir uzantısı olarak tv dizilerindeki adalet tahrifatını da hepimiz yakından 
görüyoruz. Bu ülkede adalet ancak bir adaletsizlik söz konusu olduğunda gündeme geliyor. 
Bu adaletsizliğin ne olduğu da görecelidir. Adaletin ancak olumsuz hallerde gündeme 
geliyor olması başlı başına bir vakıadır. Ben bu ülkede adalet ve benzeri kavramları kendine 
asal bir sorun olarak görmüş, onları sorgulayan, güncel olaylar üzerinden tartışan bir kişi, 
kurum veya kuruluş hatırlamıyorum. Medya da öyle, ancak adaletin zedelendiğini varsaydığı 
durumlarda konuyu gündeme taşıyor. Durup dururken adalet kavramı üzerinde bir 
tartışma programı veya “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Toplumsal Adaletsizlikler” başlığı 
altında bir yazı dizisi veya televizyonların birinde belgesel hazırlandığını gören, izleyen 
var mı? Hal böyleyken medya için adalet negatif bir açıdan bakıldığında anlam taşıyan bir 
olgu haline dönüşüyor. Diğer bir deyişle medya adaletsizliğin olumsuz hallerinden adeta 
besleniyor da diyebiliriz.

Toparlayacak olursak, toplum genelinde olduğu gibi medya alanında da özellikle yazılı 
basında herkesin adaleti kendi şeklinde birbirinden bağımsız, ama sık sık birbiriyle kesişen 
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ve bu kesişmeden dolayı meydana gelen çarpışmaların nedeni de adaletin ciddi kan 
kaybettiğini söylemek zorundayım. Bu ülkede adaletin hiçbir zaman genel bir projeksiyon 
özelliği olmadı. Toplumun adaletle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık dönemlerinde 
ihtiyaç duyulan bir aydınlatma aracı olarak ortalığı ışığa boğan bir özelliği asla olmadı. Bu 
yüzden adalet bağlamında hep alacakaranlık bir ortamda el yordamıyla birbirimize çarpa 
çarpa ortalıkta dolanıp duruyoruz. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Konuşmacılarımız süre bakımından gayet makul, bir tur daha 
söz hakkı vermek istiyorum, daha sonra da soru-cevap yapalım. 

SERDAR AKAR- Genel olarak ben kendi anladığım kadarıyla bir sinemacı, sinema 
yapan birisi giderek de bundan yola çıkarak diğer sanat dallarında belki bundan insanlar 
çıkarım yapabilir. Bir film yapılırken önce onun hikayesi yazılmaya başlandığı zaman, yani 
senaryo olacak şey ve o senaryoya göre çekilecek film başladığı zaman ilk bir hikâye olarak 
başlar. O hikayenin temeli bütün iyi filmlerde, yani iyi filmlerden kasıt bu sinema yüzyıllık 
bir sanat, topu topu bu kadar. Edebiyat gibi değil, resim gibi değil, çok yeni, daha ufak 
tefek bir iş kolu, son 60-70 yıldır ya da 80 yıldır herkesin hâlâ izleyebildiği, izlediği zaman 
bir şeyler çıkarabildiği hayatı doğru tarif etmiş olan işlere otoritelerin kabul ettiği gerçek, 
üniversitelerin kabul ettiği sinema tarihindeki önemli dönüm noktalarıdır denilen işleri 
kastediyorum.

Böyle işlere bakıldığı zaman onların hikâyelerinin temelindeki ana nokta aşağı-yukarı 
eski Yunandaki tiyatronun temelindeki ana noktaları oluşturur. Dramatik mevzu denilen 
konu, bunun temeli de çok eskilere gider; “dünya ateşten bir toptu” gibi bir duruma gidiyor. 
Yeryüzünde ya da evrende bir rutin vardır. Güneşin hareketi, dünyanın güneşin etrafında 
dönmesi, ayın olması gibi çok temel bir rutin hareketi vardır. Bu rutin hareket de dünya 
yeryüzündeki hareketler değilse bile bilmem kaç milyar yıl devam etmektedir. Bu rutin 
hareket insanlığın iç güvenliğini oluşturur. Temel olarak bize güvenli hissetmemizi sağlar, 
yani güneşin aynı hareketleri yapmaya devam etmesi. Toplumda da güvenlik hissi rutinle 
belirlenir. Bir sinema hikayesi ortaya çıkacağı zaman bu rutinin bozulmasıyla hikayenin 
ortaya çıkışı başlar, izlenebilir hale gelir. Çünkü insanlar kendi insanlıklarını evrendeki her 
şey gibi fizyolojik olarak bile devam ettirmek temel içgüdüsüyle yaşarlar. Onların bu temel 
güvenlik hislerini veya temel gidişatlarını, temel rutinlerini bozacak şeyler haliyle onları 
çok ilgilendirir. Mesela, çok basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Çok temel bir kural 
vardır, eksen diye bir şey vardır. Kamerayı bir yere koyduğunuz zaman, diyelim ki buraya 
kamerayı koyduk, karşıda da siz varsınız. Sizin üstünüze bir çizgi çekilir ve denilir ki, ilkin 
kamerayı buraya koyduysan eğer bu çizginin öbür tarafına geçmek yasaktır. Bu temel bir 
problemdir ve yasaktır. Tabii, bu yasak ne kadar bozulursa o kadar sanat ürüyor da, temeli 
budur. Bu kameranın oraya geçmemesinin sebebi basit bir sinema zanaatı değildir, insanların 
perdede seyrettikleri zaman çok temel olarak iç güvenlik hislerinin sarsılmamasıdır. Bir 
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insan sağdan sola bakıyorsa o insan o sahne boyunca sağdan sola doğru bakmalıdır ya da 
soldan sağa bakıyorsa o tarafa bakmalıdır. O sahne içinde sağdan sola bakan insan birden 
kafası dönüp öbür tarafa doğru bakıyorsa insanların kendi içlerinde güvenlik hissi sarsılmış 
olur, yani güneşin bir gün geri dönmesi gibi bir şey, bu hiç istenilmeyen bir şeydir.

Sinemanın adaletsiz başladığı zaman adaletle ilgilenmesi konusuna gelince tamamen 
temel sebebi budur. İnsanların rutinlerini bozacak herhangi bir şey olmazsa insanlar o 
konuyla ilgilenmezler, zaten rutin devam etmektedir. Güneş durup geri dönerse bizim 
problemimiz başlar, o problemle de ilgilenmek zorundayızdır. O problemle ilgilenmenin 
aşamaları vardır, yani en tanıdık olduğunuz şeyle önce ilgilenmeye başlarsınız. Sinemada 
bahsettiğimiz iyi filmler bize çok tanıdık, hayatın çok tanıdık yönlerini sundukları için 
herkes tarafından onlarla ilgilenilir. Çok tanıdık olması gerekir, çünkü atıyorum, bir 
apartmandaki üçüncü dairedeki kız sevdiği çocuğa kaçmış Keskin’e, o apartmanda bu 
konuşulur. Çünkü normal gidişatın dışında bir şey olmuş ve bu problem nasıl halledilecek? 
İnsanlık adına, insanlar adına, o mahalle adına, o apartman adına bu nasıl halledilecek? 
İnsanlar bunu merak ettikleri için, insanlık ırkının devamı için ve o sıradaki rutinlerinin 
bozulmaması için bu konuyla ilgilenirler ve bu konuyu çözmeye uğraşırlar. Filmlerde bunu 
bir şekilde sonunda çözüp sonlandırmak durumundadır, yani insanlar salondan ya insanlık 
adına önemli bir problem çözüldü ya da çözülmesi vaat edildi diye çıkar ve bugüne kadarki 
Yunan tragedyasından sinemanın en son yüzyıllık sanat olan şeyin yaptığı iyi işlerin temeli 
bu duruma dayanıyor. Bu güvenlik hissinin bozulması, rutinin bozulmasıyla ortaya çıkan 
problemi anlatmaya ve doğru dürüst anlatmaya, yani anlamlı laflar aslında eserler değildir, 
anlamlı şeyler hayatın kendi içindedir. Bu yapılan şeyler ne kadar doğru tarif edebiliyorsa, 
ne kadar birebir yapabiliyorsa o yaşanılan şeyleri o, o kadar manalı şeylerde bulunabilir. 
Bilmiyorum anlatabildim mi? Sinemacı olarak bizi bu kısım ilgilendiriyor daha çok, adalet 
de ve hukuk anlayışı da bu şekilde tezahür edebilir ancak gösterdiğimiz şeylerde. 

FİKRET KUŞKAN- Benim bir şeylerim vardı, ama daha sonra herhalde oraya gireriz 
diye düşünüyorum. Oluşturduğum bir metin vardı. Çünkü tamam konuşuyoruz adalet 
sistemini, ama az önce de söylemiştim; adalet sistemi eğer sinemayla ilgili bir örtüşme 
kuracaksak yargının bence en unuttuğu noktalardan biridir. Bu bütün sinema çalışanlarını, 
televizyon çalışanlarını, hepimizi bağlayan çok sert kurallar ve büyük bir acımasızlıktır. 
Maden işçilerinden sonra en ağır işçiliği yapar durumu söz konusudur. Arkadaşım az 
önce bana “üç senedir 12 saatten fazla çalışmıyorum” dedi. Bunu iyi bir şey olarak söyledi. 
Şu andaki çalışma saatim minimum 16, maksimum 18’le 19 saat arası sürüyor ve bu 5.5 
aydır bu şekilde devam ediyor. Bunlara daha sonra geliriz. Eğer adalet sistemi ve sinemayı 
konuşacaksak ben burada İstanbul’da hazırladığım benim de okumak istediğim bir yazı var. 
Daha sonra onun açılımlarına gireriz. Senin söylemiş olduğun çok beğendiğim bir şey vardı 
orada “neden televizyonlarda ve medyada yazılı veya görsel neden adalet sistemi, hukuk 
sistemi ele alınmıyor ve neden gerçekten uzun yıllardır 50-60 yıldır, Osmanlıdan bugüne 
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kadar bu tartışılmıyor ve konuşulmuyor?” bunun tek nedeni bu ülkeyi vahşi kapitalist 
topluma sürükleyen medya ve televizyondur. Bunlar zaten bugün bu ülkenin tröstleridir. 
Dünyanın hiçbir yerinde Amerika’nın dışında, bir-iki eyaletinin dışında hiçbir kanal sahibi 
hiçbir dergi ve gazete patronu değildir. Hiçbir gazete patronu da kanal açma şansına sahip 
değildir, yasalar bunu engeller. Çünkü görsel basınla birlikte toplumları etkilemek, onları 
bulundukları noktalardan aşağı çekmek çok mümkündür. Bu var olan adalet sistemini 
kaybettirmek, kendi kafalarına göre yargı sistemini oluşturabilmek için her türlü noktaya 
kadar açık olan tehlikelerle doludur televizyon dediğimiz aptal kutusu. Bu gerçek anlamda 
doğru kullanılıyor mu? Dünyanın hemen her tarafında tröstler tarafından zaten toplumları 
uyutmak ve kandırmak amacıyla kullanılan bir şey, şu anda 1920’lerde 25’lerde, 40’larda, 
50’lerdeki Amerika’daki tuzağa düşmüş o aptal kutusunu seyreden ve patates cipsi yiyip 
kilo almış, koltuklarına yığılmış bizim de, halkımızın ve toplumumuzun içine sindi. Yılda 
80 dizi yapılıyor, içlerinden sadece bir-ikisi gerçekten özel iş oluyor, bunun dışındakilerse 
fazlasıyla kafa karıştırıcı ve de toplumu özellikle yetişmekte olan çocukları -ki, bu konuda 
RTÜK bence çok zayıf kalıyor- çok ciddi anlamda etkiliyor. Bunun önüne geçilmesi 
için de burada bir iki maddeden de bahsetmiştim, aslında şu anda televizyon ve sinema 
çalışanları ve bütün adalet sistemiyle ilgili bağlantısında hukuksuz, hukuka aykırı ve 
yargıya aykırı şeyler de yapılmaktadır. Senin söylemiş olduğun şey bence bu toplantıların 
yapılmamasının ana nedenlerinden biri neden bunu emmek ve halka adalet sisteminin 
zayıflığından bahsedip de yararlanmak ve bundan çıkar sağlamak, satarak çıkar sağlamak 
varken neden bu toplantıları gerçek anlamda ciddiye alsın ve yapsın kanallar? Dolayısıyla 
ben bunun unutulmuş bir şey olduğunu düşünmüyorum, bu toplumda bilakis özellikle 
tasarlanan ve yapılmış şeyler olduğunu düşünüyorum. 

Türkiye’de müzisyenlerin başardığını sinemacılar, televizyoncular neden başaramadı? 
Çünkü televizyon ve sinema yönetmenlerinin, senaryo yazarlarının doğru dürüst 
oyuncuların doğru dürüst bir meslek birliği bile yok. Bu memlekette berber olmak 
için bile meslek birliğine üye olmanız gerekir, yoksa mesleğinizi icra edemezsiniz, ama 
yönetmenlik ya da senaryo yazarlığı yapmak istiyorsanız buyurun, istediğiniz yerinden 
başlayın. Meslek birliği illa şart mıdır? İsteyen yönetmenlik, senaryo yazarlığı, oyunculuk 
yapamaz mı? Tabii ki, yapabilir, ama hakkınızı, hukukunuzu aramaya sıra gelince berberler 
zam alırken siz avucunuzu yalarsınız. Bugün televizyonda bir Türk filmi tekrar tekrar 
gösterildiğinde o filmin ne yönetmeni, ne senaryo yazarı, ne oyuncusu bu gösterimlerinden 
bir gelir elde edemiyorlar. Gelirini takip edebilen tek grup o filmin müziklerini yapmış olan 
müzisyenlerdir. Çünkü MESAM ya da MSG artık hangisine üyeyseler o haklarını takip 
ediyor, topluyor, sahiplerine dağıtıyor.

Sorun bizim meslek sektörümüzle meslek birliği olmaması değil zaten, bizde de meslek 
birliği var. Hatta fazlasıyla var. SİNE1, SETEM, SODER, ÇASOT, SİNESEM, vesaire. 
Sinema, televizyon sektöründe ise bu bir türlü gerçekleşemiyor. Çünkü bu eserlerin 
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yaratıcıları yönetmen, senaryo yazarı, oyuncu, sanki bütün haklarını televizyon kanalına 
ya da yapımcıya devretmiş gibi davranıyor. Oysa kanunen bu mümkün değil, maddi 
haklarınızı devretseniz bile manevi haklar devredilemez. Sinemaya bakacak olursak, 
çoğunlukla kağıda dökmeden el sıkışarak halledilen sözleşmelerde yönetmen, senaryo 
yazarı, oyuncu manevi haklarından söz bile edilmiyor. Sektörde yer edinmiş yönetmen 
ya da senaryo yazarlarından, oyunculardan bahsedemiyorsak eğer parça başı iş usulü “bu 
filmi kaça çekersin? Bu senaryoyu kaça yazarsın? Bu filmde kaça oynarsın?” diye pazarlıklar 
yapılıyor. Oysa bu da kanuna aykırı, yönetmen, senaryo yazarı, müzisyen, oyuncu bir 
sinema filminin eser sahipleridir. Bu haklarını devredemezler. Bu yüzden brüt ya da net 
filmin tüm gelirleri içinden belirli bir yüzde almaları haklarıdır. Televizyonda ise işler daha 
da karışık, televizyon sektöründe yapımcı taşeron gibi çalıştırıldığı için durum bundan 
karışıyor. Dizilerin sonunda parantez içinde gördüğünüz “bu dizi bilmem kim tarafından 
bilmem kime yaptırılmıştır” ibaresi bu anlama geliyor. Yapımcı bizlerin de katkılarıyla 
bütün kamera arkası ve önü çalışanlarının katkısıyla ürettiği eseri topluca kanala devretmiş 
gibi davranılıyor. Avrupa’da yönetmenler, senaryo yazarları, oyuncular yazdıkları bir dizinin 
tekrar gösteriminden bazen orijinal ücretin yüzde 25’lerine varan paralar kazanırken 
buradaki eser sahiplerinin iş güvenliği bile yok. Çünkü kanal işin tartışmasız sahibi, dilediği 
anda diziyi durdurur. 

Sonuç: Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun FİSEK cezai hükümleriyle birlikte biran 
önce işlerlik kazanması gerekmektedir. RTÜK de bu konuda bence biran önce harekete 
geçmek zorundadır. Çünkü onları yanımıza alamazsak biz hâlâ Kemal Sunal amcaya 
çocukluğumuzda anıra anıra gülerken kaç parayla öldüğünü hepimiz biliyoruz. Bugün 
300 küsur filmi her kanalda en az üç filmi oynuyor. Bunlardan telif hakkı ödenmiş olsaydı 
sanırım Sakıp Sabancı amca kadar zengin olmazdı, ama Türkiye’nin sayılı zenginlerinden ve 
bir sanatçıya yakışır, gerçekten gurur duyulacak bir yaşamı olurdu. Bu sadece Kemal Sunal 
için değil, geçmişte kaybettiğimiz birçok sinema emekçisi sinema önü ve arkası çalışanları 
için geçerlidir. Bir konfederasyon olmak durumundayız. Bu konfederasyonda ise bize en 
büyük desteği hukukçular, yargı ve RTÜK’ten alabiliriz.

Amerika’dan bahsederken, Avrupa’dan bahsederken siz bir ışıkçı sektöre bağlı 
olmadan hareket ettiğinde direkt ihtarname alıyor. Dolayısıyla biz kendi içimizde bunu 
oluşturamazsak bizim arkamızdan gelmekte olan -bunu bir başlangıç olarak düşünüyorum- 
olan yaklaşık 5 000’e yakın, belki de 10 000’e yakın sinema çalışanları ve kamera arkası ve 
kamera önü çalışanları var. Bu insanlar 30 yıl sonra hâlâ bu sorunlarla debelenmesin, biran 
önce biz de bu vahşi kapitalizmin temel kurallarını atmış bu sektörü elinde tutan insanlara 
yaptırım uygulayabilmek için bu konfederasyonda Yazarlar Birliği dediğiniz gibi yürüyüşe 
gittiğinde ve bir sıkıntı çektiklerinde biz oyuncular, yönetmenler ve sinema çalışanları 
yanlarında olacaktır. Dolayısıyla bugün bir şey söylemeye kalktığımızda yapımcılara, 
yapımcılar bunun karşısında böyle bir etkinliğin, bir yürüyüşün veya bir karşı durmanın, 
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bir oluşumun karşısında zaten onlar da bizimle şöyle veya böyle anlaşmaya oturmak 
zorunda kalacaklardır. Ben aslen evet konumuzun biraz dışına taşıyorum, ama hukukun 
bu anlamda sinemaya, kamera arkası ve önü çalışanlarına çok çok büyük faydası olacağını 
ve yargının bizim yanımızda olması gerektiğini ve bunun gerçekten büyük bir acımasızlık 
ve vahşet olduğunu düşünüyorum. İş standartlarının ve çalışma saatlerinin belirlenmesi 
gerekir. Burada çok ciddi anlamda hukuksuzluk var ve bu hukuksuzluğu göz göre göre 
50-60 yıldır, sinema var olduğundan beri uyguluyorlar. Bugün yönetmen arkadaşım bir 
kâğıt imzalayarak yapımcısına bir kâğıt imzalayarak bütün haklarını maddi manevi bütün 
haklarını…

SERDAR AKAR- Onu ben anlatayım, o ayrıca komik bir şey.

FİKRET KUŞKAN- bu çok acı bir şey, komikten öte çok acı bir şey. 

SERDAR AKAR- Bir filmin sinemalarda oynaması için Kültür Bakanlığından eser 
işletme belgesi diye bir belge alınması gerekiyor, yoksa filmi sinemaya çıkaramıyorsunuz. 
Kitlelere gösteremiyorsunuz. Kalabalıkların seyredebilmesi için eser işletme belgesi olması 
lazım. Bakanlıktan eser işletme belgesi alınması için müracaat yapıldığı zaman filmin 
yönetmeninin, senaristinin ve müzisyeninin bütün haklarını yapımcıya devrettiğine dair 
bir belge isteniyor. Bunu bakanlık istiyor.

FİKRET KUŞKAN- Siz hiçbir şeysiniz.

SERDAR AKAR- Evet, ben kendi filmimin yapımcısıydım. Kendi kendime haklarımı 
devrettim, yoksa alamıyordum, çıkaramıyordum sinemayı.

FİKRET KUŞKAN- Keza Çağan Irmak da öyle. Eğer Çağan “ben bunu vermiyorum, 
imzalamıyorum” demiş olsaydı o film yayınlanmayacaktı. Onu yayınlamakla birlikte 
yönetmen olarak bütün maddi, manevi haklarını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla bizler de, 
zaten bizim durumumuz daha da vahim.

AKİF KURTULUŞ- Çok kısa bir ek yapmak istiyorum. Biz aslında sanatın adalete 
bakışı, yani farklı adalet algıları gibi bir başlık altında sanatın adalete bakışı diye veya 
sinemanın bakışı üstüne konuşuyoruz. Tarkovski; sinemasından çok beslendiğim birisidir. 
“Bir sinema filminin sanatsal olup olmadığını veya piyasa işi olup olmadığına dair ölçütler 
nelerdir acaba?” diyor. Buna ne Rus sineması bir cevap verebildi ki, bir başka okuldur. 
Tarkovski, “Esasen bununla ilgili objektif bir ölçü adına yola çıkmak da çok sakıncalıdır” 
diyor. Bunu şunun için söyledim: Sanatta veya sinemadaki adalet algısı üzerine eğer bir 
şeyler söylememiz gerekiyorsa bir kere şöyle bir şey herhalde olamaz: Bu sanatın herhangi 
bir algısına, sanatın işleme biçimine aykırı buluyorum. Bize sunulan, bize verili bir haklı 
ve haksız olan vardır. Haksız olan hakkını aramaktadır, hep acaba haksız olan mı güçlü 
olacaktır? Buna benzer haklı-haksız, sevgi-nefret, iyi-kötü, hayat-ölüm bunlar aslında çok 
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klasik dramatik yapılar. Bu yapılarla, yani ikili karşıtlıklarla izleyiciyi “tavlamak”, aslında 
tam da popüyler kültürün, o dizilerin işidir. Bize, hep o ikiliklerden birini seçmemiz istenir. 
Ona şartlandırılırız. Sanırım, mesafeli durmamız gereken bir yapı, bu. Galiba sanatsal 
olanla piyasa -veya buna popüler deyin, ne ise- olan arasındaki en önemli ayrımı belki 
burada kurmak lazım. 

Ben bir filme gittiğim zaman -aslında Serdar’ın cümlesinden o anlaşılabilir, ama onu 
kastetmediğini çok iyi biliyorum- rahatlayıp her problemimi çözdüm, ben deliler gibi 
âşıktım, ayrıldım, ayrılık acısından geberecek durumdayım. Öyle bir kitap oku ki hayatın 
değişsin. Böyle bir şey olmaz. Pardon, bende hiç olmadı.

Tebliğimde söylemiştim, Cemal Süreyya, Dostoyevski için şunu der: “1948’de okudum, 
o gündür bugündür huzurum yok.” Yani sinema huzur bulmak için değil, huzur kaçırmak 
içindir. Siz hayatla ölüm karşısında bir tavrınız var, intiharı lanetleyeceksiniz. Böyle bir şey 
olabilir mi? İyi ve kötü mesela… Zaten bu bile başlı başına bir aydınlanma paradigmasıdır. 
Bir yerde iyiler vardır, bir yerde kötüler vardır. Kötü yasaklanmıştır, siz iyiyi seçeceksiniz. 
Hayır, sanat, bu ortalama algının ötesinden bakar, her şeye ve hayata. 

O bakımdan, adalet algısıyla bir ilişki kurarken, kendi iç dinamiğinin dışında bir adalet 
algısını devralarak “adil olan” ve “adil olmayan” yaratmaya kalkmaz, “tabii ki hepimize 
düşen görev, adil olmaktır” gibi bir düsturun peşine gitmez. Klişelerde aramaz yani, tam 
tersine, hazır kalıpları sorun edinir. Edinmezse piyasa işi yapmış olur. O zaman da işin içine 
başka şeyler girer. 

Ticaret ve eğlence endüstrisinde soapbox diye bir kavram var. Bu ad konmasının esprisi 
tamamen şu: Ben bunu yeni öğrendim bilmiyordum, Türkçe’de sabun köpüğü de diyorlar, 
sabunla filan hiç ilgisi yok, Amerika’da bu dizi filmler yeni yeni başladığında, bunları 
deterjan şirketleri, temizlik şirketleri, sabun, vesaire gibi ürün üreten pazarlayan şirketler 
finanse etmiş. Ondan dolayı da soapbox opera denilmiş, diziler denilmiş çıkmış. Ticaret 
ve sanat arasındaki ilişkiye de baktığınız zaman aslında bunu çok iyi anlatıyor. Teşekkür 
ederim.

FİRUZAN- Serdar’ın ve Fikret’in konuşmalarını duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. 
Çünkü Serdar’ın ben “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” filmi için bir yazı yazıp çok da 
övmüştüm. Ne kadar güzeldi, çünkü çok güzel bir filmdi gerçekten. Ayrıca Serdar benden 
bir armağan almıştı, hatırlıyorsun değil mi? O da gemide ve şimdi dedi ki “ben filmimi 
oynayabilsin diye her şeyimden vazgeçerek imzalayıp verdim” Bu korkunç bir şey, şu anda 
bizim hukukçulara bunu belki de bugün sinemayla ilgili her şeyi burada hukukçularla 
konuşmamız lazım. Fikret de bir şey söyledi, benim bir serüvenim var “Benim Sinemalarım” 
filmi. Geçenlerde biri dedi ki, kopyası yok onun, bilmem nerede oynuyor. Durmadan 
oynuyor ya bu filmler, bir seyret, film kuşa çevrilmiş. Namusa dokunur diye şu sahnesi 
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çıkmış, öbür sahnesi çıkmış. Bu bir özgün çalışma. Onun bir öncesine gidiyorum. Bakın 
hukukçular; film başladı, yapımcının parası bitti, filme ara verdi ve bir kış filmi çekildi, yaz 
filmidir. Konu hep yazın geçer, herkes dona dona kışın oynadı bunu da ve geldi bana haber 
yolladı. Parası bitince durdurdu. Ben dedim ki “hayır, o türlü bitirilemez.” Bana haber 
yolladı “sen bu filmi çekiyorsun, ben bu filmi bitireceğim” Ben tabii bu konuda çok bilgili 
değilim, çok canım sıkıldı. Bir gün Ferhan Şensoy’un tiyatrosunun orada oturuyorum, 
Yavuz Özkan geldi. Ben de neler atıp tutuyorum “bunlar böyle de, nereden girdim de, 
falan çekmeyeceğim ben bu filmi” “Sakın Firuzan, öyle bir şey yapma” dedi. “Adam böyle 
yapıyor” “Yapamaz” ve Yavuz Özkan dedi ki “elleyemez, çünkü o senin özgün eserin, asla 
buna dokunamaz.” Gülsün gitti hukukçuyla konuştu. Dedi ki “evet özgün eseri elleyemez, 
siz bilmiyorsunuz diye atıp tutuyor” Tekrar dönüldü, bilmem kaç sahne çıkarıldı, ben 
oturup yeniden senaryo yazdım, film bitti ve bildiğiniz serüveni yaşadı. Ayrıca o kadar 
uzun bir çalışma, çalışmanın hep ertelenmişliği var. O bitince ben o kadar artık ne olacak 
bu film, böyle geçiyorsunuz filmin karşısına, bana diyor ki “bu film 1 saat 10 dakika oldu” 
Ne olduysa odu. “90 dakika idealdir” “Hayır, öyle şey olmaz, bu, bu kadar olacak” Şimdi 
benimle iyi geçinmeye çalışıyor. Çünkü öğrendi ki, eser sahibi olarak ve senaryonun sahibi 
olarak hakkım var. Neyse, bu film kendine çok güzel yollar açtı, ödüller aldı, falan filan 
döndü ve bir baktım ki bunlar oturmuşlar montaj yapmışlar filme yeniden. Böyle bir şey 
olabilir mi? Bakın, ben bir tek filmin hikâyesini anlatıyorum ve arkadaşlarım dehşet veriyor 
bana, Fikret’in söylediği inanın sadece bu konunun konuşulması lazım bugün, sinema ve 
hukuk, adalet konuşacaksak burada iki sinemacı ve oyuncu insan var. 

Bir de ben sinemayı çok seven biri olarak buradayım. Bizim ayrıca Yazarlar Birliği 
olarak çok komik durumumuz var. Ben döndüm, Berlin’den geldim, Yazarlar Sendikası 
kuruluyor. Dediler ki, kuruyoruz. “Ne olacak, niye sendika oluyorsunuz siz? Nasıl sendika 
olacaksınız?” Çünkü sendika kavramı çok değerli bir kavramdır. Dediler ki “adımız sendika 
olsun” “bizim yaptırımımız yok” dedim ve Berlin’de -İngevorkrevisten- onların yazarlar 
sendikası çok güçlü, çünkü basınla birlikte onlar, basın ve yazarlar bir arada bir sendika 
kurmuşlar. Herhangi bir harekette müthiş etkili oluyorlar, basın duruyor. Bizim sorunumuz 
bu, biz sendika oluyoruz, sendika değiliz. Kıymetli bir sinemacıdır Serdar ve ne kadar acı 
geldi bana, ben elimle teslim ediyorum ve bunu isteyen de kim? Şunu isteyenin konumuna 
bakın; lütfen, sizden bunu yönetim grubunun içindeki resmi bir yer istiyor. Bu olamaz. 
Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Katkılarınız için teşekkürler ederiz. Adnan Bey sizin 
ekleyeceğiniz son oturum için?

ADNAN EKİNCİ- Vallahi iyi olur inşallah.

OTURUM BAŞKANI- Soru-cevaplara geçmek istiyorum. 
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SORU- Sorumun amacı filmleri çeken arkadaşlarımızdan birazcık hesap sorabilmek.

SERDAR AKAR- Biz münazara bilmiyoruz yalnız.

EMİNE ŞAHİN (Ankara Hukuk)- Benim sorum şöyle: Edebiyat ancak Firuzan 
Hanımın bahsettiği edebiyat değil, şu son günlerde çıkan kitaplardan bahsediyorum: 
Erkekler Ne İsterler? Kızları Tavlamak İçin 64 Yol ve televizyon, ama şu diziler… İnsanların 
değerlerinin oluşumunda etkiledikleri oranda suç duygusunun veya suç olgusu konusunda 
da o derecede azmettirici midir acaba? Böyle bir somuta çıkarsak, çünkü sinemacı 
arkadaşlarımızdan da tazminat istememiz gerekecek gibi. Bunu söylerken diğer ülkelerin 
edebiyatlarını ve sinemalarını da göz önüne alarak şunu söylüyorum: Beyefendilerin dediği 
bir şey var; sinema veya edebiyat hayatı gösteriyor. Tamam, hayatı gösteriyor, ama bir eğitici 
yönü de var bunun, dolayısıyla devlette bu kamu hizmeti gibi sayılır, buna para da ayırır, 
okullar da açar. Devlet tiyatromuz da var, vesaire, yani bir şekilde toplumun değerlerini 
besleyen de bir şeydir. Burada alacağınız yolu, yönü sinemacılar göz önünde tutuyorlar mı? 
Tutarlarsa hangi sırada öncelikli? Bu söylediklerim bildiğiniz şeyler değil, ancak bunların 
üzerinde birazcık duralım.

AKİF KURTULUŞ- Sanatın iyi olan şeyleri, insani değerleri beslemesi diye dediğiniz 
şey de bunu söylediğiniz anda sizin kafanızda belirgin, belli, çok net, sağı, solu, köşeleri çok 
belli edilmiş, insan için iyi olan şeyler var diye bir yargıdan, bir hipotezden yola çıkıyorsunuz. 
Bence cennete giden o taşlar da böyle döşeniyor. Bu iyi niyetle yola çıkıyorsunuz, ondan 
sonra sanat ve sanatçıların ne yazması gerektiğini, ne yazılması gerektiğini, mesela günah 
denilen şeyi övmemesi gerektiğini vaaz ediyorsunuz. Ya da emrediyorsunuz. Ben bir 
edebiyatçı olarak da şiddetten hep uzak durdum. Uş bir örnek olacak ama, sanat “çocukları 
devmek yanlıştır” diye bir şey önermez. Sanatın doğru ve yanlış diye böyle bir paradigması 
yoktur. Sanat zaten kendini var eden, insanın özgürleşmesinin en açık projelerinden birisi 
olarak sanat, edebiyat ve sinemanın, insanları eğitmek gibi bir derdi olmaz. Peki, bunu 
nereden çıkartıyorsunuz? Çok özür dilerim, bu bir sanatçı olarak, edebiyatçı olarak benim 
bir tür estetiğimi var eden şeylerden biri, yani ben böyle yapmıyorum. Bunun sanatsal olanda 
ciddi bir handikap oluşturduğunu düşünüyorum. Ayrıca o iyi ve güzel gibi kategorilerle, 
“benim sanat anlayışım” neden ilgilenmez? Çünkü her zaman bu şekildeki kalıpların dikte 
ettirildiği, bu kalıpların çok belirgin, hatta önyargılar olduğu gerçeğiyle hesaplaşır, bununla 
yüzleşir. Yani ayın arka yüzünü merak etmeyen, ayın arka yüzüyle derdi olmayan bir sanat 
vardır tabii ki, örneklerini hep görüyoruz işte. Bu sanatın, hakikaten eğitici işlevi vardır, 
olmalıdır da, ama bu başka bir şey. Biz bir sanat ürününden konuşuyorsak eğer onun 
kıracağı, bozacağı şeyler vardır. Siz bana aşkın güzel olduğunu söyleyebilirsiniz, ayrılığın 
kötü olduğunu söyleyebilirsiniz, ama sanat bunların hiçbirine pirim vermez, bunların 
hiçbirini size doğru olarak sunmaz.

GÜLSEREN ADAKALE- Ben size kesinlikle katılmıyorum, baştan söyleyeyim. 
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Sinema, sanat, bir sanat olarak sinema, edebiyat ve basını da katmışsınız. Aslında basını 
katınca iş biraz, denge biraz değişiyor. Basının endüstrileşmiş bir yapı olduğunu çok daha 
fazla görüyoruz. Bugün ağzını açan herkes görebiliyor bunu, çünkü çok görülür bir hal 
aldı. Gazeteler, televizyonlar korkunç bir maniplasyon, propaganda aracı haline dönüşmüş 
durumda. Artık bunun kaçarı kalmamış durumda. O yüzden birisi gazetecilik etiğinden 
söz etmeye başladığında herkes de kafasını biraz çeviriyor, “haydi yahu” ciddiye alınır bir 
tarafı kalmamış durumda, ama iş edebiyata ve sinemaya geldiğinde onların auraları biraz 
daha yerinde duruyor olmalı ki, çok fazla dokunamıyorsunuz. Yani edebiyat ve sinemanın 
daha saygın bir konumu var, her şeye rağmen böyle, ama ben biraz önce arkadaşımın 
söylemeye çalıştığı şeyi eğer doğru anladıysam kesinlikle katılıyorum; bir normatif yanı 
olması gerektiğini düşünüyorum. Sinemanın, sanatın böyle bir yanıdır. Benim kastettiğim 
normatif, kural koyan, bir şey gösteren, bir şey anlatmaya çalışan ve evet, öğreten tarafını çok 
fazla bastırdığını düşünüyorum. Bu toplumun nasıl ki, su gibi, ekmek gibi habere ihtiyacı 
varsa su gibi, ekmek gibi sanata ihtiyacı var. Bu sanata erişim olanaklarının yaratılmasına 
ihtiyaç var. Siz istediğiniz kadar dünyanın en güzel sanat eserini ortaya koyun eğer birileri 
sinemaya gidemiyorsa, sokaklarda insanlar çöpten ekmek topluyorsa, kâğıt toplayıp 
onları depolara göndermeye çalışıyorsa, onlara ulaşamıyorsa, yani basit bir şey yapmaya 
elbette çalışmıyorum. Burada bir işçi-yoksul güzellemesi değil, ne demek istediğimi çok iyi 
anlıyorsunuz. Eğer erişim olanakları yaratamıyorsak, erişim sadece sinemaya gidebilecek 
parayla ölçülebilen bir şey değil, erişim aynı zamanda insanların kültürel donanımlarını da 
geliştirmekle ilgili bir şey, çok iyi eserleri alabilecek insanları yaratmak, o kültürü yaratmakla 
ilgili bir şey. Ben bu anlamda sanatçının sorumluluğunun çok daha güçlü biçimde ortaya 
konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir çölleşmiş ortamda yaşıyoruz. 
Kültürel çölleşmenin doruğa ulaştığı bir yerde yaşıyoruz ve bizim hakikaten çocuklara karşı, 
sokakta aç dolaşan çocuklara karşı sorumluluğumuz var. Ben bilim insanı olarak bunu hep 
kafamın etrafında döndürmek istiyorum. Sadece onları mendil satarken gördüğümde değil, 
onları belli bir soyutlama düzeyinde de ele almak istiyorum. Bunun üzerine çalışıyorum 
zaten ve bu yüzden endüstri çalışıyorum. Bu endüstri nasıl çalışıyor? 

AKİF KURTULUŞ- Bir edebiyatçıyı niye sorumluluğa davet ediyorsunuz ve ne hakla?

GÜLSEREN ADAKALE- Çünkü o da endüstrileşmiş bir yapı içerisinde belli bir yer 
ediniyor. İstediğiniz kadar bağımsız kalmaya çalışın, ben akademisyen olarak özerk olmaya 
çalışıyorum, ama ben YÖK sistemi içerisinde akademisyenim. Bu sistemik bir şey, yargı, 
avukatlar, hukukçular onlar da belli bir yerde sistemin içerisinde kendi görevlerini yapmaya 
çalışıyorlar. Daha yapısal bir problem var ortada, bireylerin tek tek yaptıklarını aşan, bazen 
çok fazla belirleyen bir şey var. Baştan protesto olsun diye biraz size karşı çıktım.

 AKİF KURTULUŞ- Ben sadece derdimi anlatabilmek için bir şey söyleyeyim: Bütün 
otoriteler, yani bütün tiranlar, bütün gücü elinde tutanlar sanata karşı hep benzer bir retoriği 
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kullanmışlardır. Bizim sanatçılardan istediğimiz şeyler toplumun daha ileriye gitmesi için 
yapılması gereken şeylerdir. Hep sanatçılardan birileri bir şey istemiştir. Bakınız, ben size 
söylemedim, ben sadece kendi meramımı daha iyi anlatabilecek bir şey söyledim.

OTURUM BAŞKANI- Sanatçıların sözünü kesmeyi hiç istemiyorum, ama 
tartışmacılarımız da var. Buyurunuz lütfen, sizin de katkılarınızı alalım.

ŞEBNEM BALCI- Ben de aynı tartışmaya katkıda bulunmak istiyorum. Bence sanki 
iki farklı konu birbirine karıştı. Size örneğin, katılıyorum bir yanıyla. Hangi yanıyla? Tabii 
ki sanatçıya reçete verip toplumsal mesajlar iletme zorunluluğu yükleyemeyiz. Nitekim 
toplumcu, gerçekçi eserlerin geçmişte bir kısmının sanat değeri vardır, bir kısmının 
da yoktur. Bunu hepimiz kabul ediyoruz, ancak yaşadığımız dönem bu değil, ben de 
hukuk fakültesinde bir hukukçu olarak nasıl hukukçuların sorumluluğu yok mu? Burada 
beklenmiyor mu hukukçulardan bazı sorumluluklar? Bekleniyor, beklenmesi de gerekir. 
Aynı şey sanat ve edebiyat için de bence geçerli, burada da sanatçının, bağımsız sanatçının, 
gerçek sanatçının sorumluluğundan söz etmiyorum, ortak bir sorun yaşanıyor dönemin 
getirdiği, çünkü ne kadar acaba bağımsız sanat yapılabiliyor sinemada, özellikle tesadüf mü 
gerçekten? Elimde makaleler var. Örneğin, Hilmi Mattal diye bilmiyorum bilginiz var mı? 
İletişim Fakültesinden birisi, “Toplum Ve Bilimde Türk Sinemasında Yoksulluk ve Yoksul 
Kahramanlar” diye bir incelemesi var. “Türk Sinemasında Bir Oyun Olarak Hukuk” diye 
son sayısında zannederim yine oldukça önemli incelemeler bunlar. Tesadüf müdür son 
dönemde yapılan özellikle 80 sonrası sinemadaki köklü değişim, tesadüf müdür 80 sonrası 
romandaki köklü değişim, tesadüf müdür 80 sonrası hukuktaki köklü değişim? Bence 
bunlar birbiriyle çok bağlı ve tam da merkezinde adalet kavramı var, ciddi bir ideoloji var 
bütün dünyaya ve ülkemize egemen olmuş olan, buna herhalde karşı durulması gerekli 
diye düşünüyorum. Bu yanıyla da belki diğer arkadaşlara, diğer konuşmacılara katılıyorum. 
Kendimden bir örnekle bitirmek istiyorum. Benim hukukçu olmamın sebebi hukuktan 
önce benim çocukluğumdaki edebiyattır, sinemadır, basındır. Köşe yazarlarının yazıları 
bende adalet duygusu yarattı. Gerçekten çok küçük yaşlarda Yılmaz Güney’in filmleri 
ilkokuldaydım “Arkadaş” filmini seyrettiğimde, Firuzan’ın eserleri, diğer romancıların 
eserleri, Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysallar, bunlarla birlikte ben çok küçük yaşta bakın, 
üniversiteye karar verdim. İlkokulda başlayıp lise yıllarında süren bir eğitimin sonucunda 
“ben hukuk okuyacağım” dedim. O yüzden bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz. 

MEHMET AKİF TUTUMLU- Kamusal kimliğim yargıç, ama ben daha çok bir 
edebiyatçı, bir felsefe sever edebiyatçı olarak bu tanımı kendime uygun görüyorum.

AKİF KURTULUŞ- Şairsiniz ayrıca.

MEHMET AKİF TUTUMLU- Estağfurullah. Tabii, sorunlara, olgulara bakarken daha 
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çok zengin bir perspektiften bakmaya çalışmak lazım. Bir söylemi yadsıma ya da anlamanın 
ötesinde terimlerle yola çıkmak lazım. Bu bağlamda özneleri ya da yaratıcıları, statülere 
suçlamak çok da bizi bir yere götürmez diye düşünüyorum. Öncelikle şu açıdan bakmak 
istiyorum: Sanat ve hukukun durduğu yer. Tabii ki bilindiği gibi hukuk yaşama müdahale 
eden, ona düzenleme getirmek isteyen, kısacası iktidar olmak isteyen bir fenomen, bu 
yönden çatık kaşlı bir fenomen, açıkça kabul edelim. Sanat tam tersi, gerçek sanat asla 
varolan, temsil eden bir fenomen değildir. Gerçek sanat var olan dünyanın dışında yaratan 
sanattır. Dolayısıyla demin az önceki filmlerde gerçeğe aykırı saydığımız şeyler aslında 
sanatın yapması gereken şeylerdir. Bu komik de olabilir, trajik de olabilir, bizi acıtabilir de, 
ama sanat böyle bir şey zaten. Bugün gelip de diyelim ki, benim yargımı yaptığım sahneyi 
çekmenin sanatsal bir boyutu olabilir mi? Gerçeği vermek sanat olabilir mi? Olmaz. O 
sanat değildir. Belgesel olur, ama sanat olmaz. Sanat farklı bir dünya yaratmaktır. Mesela, 
siz gündelik dilde olduğu gibi yazarsanız edebiyat olur mu?

ADNAN EKİNCİ- Konu dağılıyor mu biraz, bana mı öyle geliyor?

MEHMET AKİF TUTUMLU- İzin verirseniz konuşuyorum Adnan Bey, sizi sabırla 
dinledim, aynı sabrı gösterirseniz sevinirim. 

ADNAN EKİNCİ- Tabii.

MEHMET AKİF TUTUMLU- Bunu rasgele söyleyeceğimi söylemek için 
söylemiyorum. Gelelim hukuka, hukukun temel hedefi adaleti sağlamaktır. Adalet bir 
anlamda kavramsal olarak metafiziktir. Aynı ahlak ifadesi gibi, ama adaleti daha çok negatif 
öğesiyle tanımlayabiliriz. Az önce Adnan Beyin dediğine o yüzden katılmıyorum. Adnan 
Bey basının, medyanın daha doğrusu adaleti olumsuz yönüyle dile getirmesinden yakındı 
sanki, ama adalet bana göre tam da o şekilde betimlenebilir. Hemen bir örnek vereyim: Bir 
belgeselde üç aslan tarafından saldırıya uğrayan bir geyik sahnesi vardı ve benim 2 yaşındaki 
çocuğum saldırdı şeye, çünkü müthiş rahatsız edicili, negatifti. Adalet duygusuna ki, o 
yaştaki çocuklarda adalet kavramının olduğunu kimse herhalde iddia edemez. Adalet böyle 
bir şey, bir duygudur ve duygularımız ancak kötü betimlemeler, sahneler ortaya çıkarabilir 
ve bana göre bunu en iyi yapan edebiyat ve sinemadır. Basın da bu söylemi kullanmakta 
belki haksız değil. Çarpıtma yok mu? Tabii ki var, ama o ayrı bir konu. 

Adaleti olumlu tasvir edelim derseniz kim tanımlayabilir? Yapamayız, hiçbirimiz bunu 
düşünmeyiz, ama 1.90 boyunda 170 kg ağırlığında bir kişinin 1.60 boyunda zayıf bir 
insanı dövmesini herhalde hepimiz adaletsiz olarak tanımlayabilir değil mi? Kimse “hayır, 
adaletsiz değil” diyebilir mi? Dolayısıyla adaletsizlik vurgusunu adaletin yanına getirmekte 
önem var.

Gelelim negatif tanımlamaya; psikanalist Lackom’a göre yasa aslında yanlış 
uygulandığından vardır. Biz hakkı nasıl dağıtırız? Bir haksızlık olduğu zaman değil mi? 
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Durup dururken hak dağıtmaktan bahsedebilir miyiz? O nedenle negatif tanımlamalar, 
betimlemeler, sahneler ya da sinemadaki sekans tekniği örneğin, yaşamdaki sahneleri 
irrasyonel ikiliklere dönmesi çoklu bir bakış açısından bize hayatı verir. Biz mesela, 
sonbaharın geldiğini belki tek bir yaprağın dökümüyle bakarız değil mi bakış açısı, birey 
olarak, ama sinema o sekanslarla bunu on ayrı varlık tarzında bize sunar. Bu büyük bir 
zenginliktir ve ufuk genişlemesidir. Dolayısıyla bana göre hukukun norm olarak kalbi 
yoktur, hukukçunun kalbi olabilir. Hukukçunun kalbinin de dosya, koridorlar ve kasvetli 
mekanlarda çürütmek yerine o kalbi sanatla, edebiyatla, karikatürle ve diğer etkinliklerle 
zenginleştirilmesi, taze yaşamsal kanın o kanalla hukukçunun kalbine akıtılması lazım. 
Dolayısıyla adalet sadece hukukçunun yasayı uygulamasıyla gerçekleşen bir fenomen 
değil bana göre, bütün hayat zenginliklerini, eksiklerimizi biz ancak o aynaları görerek 
yerine getirebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hukukçunun sanatçıya çok büyük bir 
gereksinimi var kişisel kanıma göre, o anlamda faydalanmamız gerekiyor. Sanatçılara bu 
yönden biz teşekkür borçluyuz. Sözlerimi bu şekilde noktalamak istiyorum.

FİKRET KUŞKAN- Bilmukabele efendim, aynı şekilde söylemiştik.

Av. MERİÇ GENÇAY- Tüm tartışmacılara, konuşmacılara aslında birer sorum olacak. 
Öncelikle filmlere ilişkin, bu Adnan Beyin baştaki tespitine ilişkin ben bir açıklama yapmak 
istiyorum. Herkesin güldüğünden, fakat bu durumların, bu sahnelerin aslında çok acıklı, 
acıyla ilgili sahneler hukuk açısından olduğunu söyledi. Aslında bu gösterimi yapmamızın 
nedenlerinden birisi de zaten buydu. Usulü hataları göstermek, halkta yaratılmaya çalışılan 
adalet anlayışını göstermek, suç olsa dahi bu adalete uygun bir şekilde, daha doğrusu 
halkın vicdanını yaralamadığı sürece bunun cezalandırılmayacağını göstermek bizim 
sinemamızın şu ana kadar tercih ettiği bir yöntem olmuş. Bu yüzden bu gösterinin amacını 
bu sahnelerin güzelliğini ya da komikliğini anlatmak olarak değil de, burada bir tartışma 
yaratmak amacıyla olduğunu söylemek istiyorum. 

ADNAN EKİNCİ- Amacına ulaştı canım.

Av. MERİÇ GENÇAY- Evet. Fikret Beye bir sorum olacak. Fikret Bey vahşi 
kapitalizmden, bu fikri haklardan, vesaire bahsettiniz, Amerika örneğini verdiniz, 
Amerika’daki sendikalardan ve senaristlerin grevinden…

FİKRET KUŞKAN- Ben vermedim, Firuzan Hanım verdi, ama bütün dünyada bu böyle 
zaten. Sadece Amerika değil, Avrupa’da da öyle.

Av. MERİÇ GENÇAY- Ben şunu merak ediyorum; bu vahşi kapitalizmin ya da 
neoliberalizmin ana vatanı olan Amerika’da böyle bir durumun yaşanmasını siz neye 
bağlıyorsunuz? İkincisi, vahşi kapitalizmden anladığınız şey nedir? Bir tekelcilik midir, 
verdiğiniz örneğe dayanarak yani medyada bir patronun hem gazete sahibi, hem televizyon 
sahibi olması mıdır, yoksa bu halkta, halkın gelir dağılımına ilişkin bir tespit midir? Çünkü 
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vahşi kapitalizm benim bildiğim kadarıyla şudur: Bir sömürü düzenidir en kaba tanımıyla, 
birilerinin adaletsiz olarak bölüşülmesi, birtakım iş çevrelerine sömürülmesi…

FİKRET KUŞKAN- Tam da bundan bahsediyordum.

Av. MERİÇ GENÇAY- Verdiğiniz örneği ben bu açıdan doğru bulmadım, onun için 
söylüyorum.

FİKRET KUŞKAN- Yok, ben örnek olarak bütün toplumun genelini burada konuşulması 
uzun bir hikâye, bu ayrıca bir platform, bunu ayrıca konuşuruz. Hatta 2-3 saat üzerinde 
konuşulabilir bunun için, ben sadece sinema altyapısı olarak örnek verdim. Tek örnekten 
de geçmedim. Hani, geçebilirim de, fakat bunun yanında adalet sisteminin içinde adaletsiz 
paylaşım süreci zaten bunu yaratıyor. Benim söylediğim örnekleme şuydu: Dünyada kanal 
sahibi olabilmek ve gazete patronu olmak son derece özellikli ve önemli bir durum, çünkü 
tröst oluşturabilir ve istediği şekilde kanalından propaganda yapıp istediği hayatı verebilir ve 
Amerika bunun en dişli örneklerinden biridir. Bunu onayladığım için söylemiyorum, tam 
tersi Amerika’da eğer gerçekleşmiş olan sektörün gerçekleştirdiği ve direnişleri yapılıyorsa 
eğer direniş, orada Shampen diye bir adam var, Bush’a “embesil” diyor. Ben marketlere 
girdiğimde iki tane vikliyen, örnek sesi çıkartan şöyle el topları vardır ya, üzerinde Bush 
var, üzerinde de idiot yazıyor. Biri pembe, biri mavi, biri kızlar için, biri erkek çocukları 
için, ikisinden de aldım, vik vik diye ses çıkıyor. Amerika böyle bir yer. Sonuçta Amerika’yı 
örnek vermek benim için çok özel bir şey değil, vahşi kapitalizmin kurallarını ve temelini 
atan da orasıdır, ama biz kapitali bilen insanlar eğer bir parça içinizde kapitali okumuş 
insanlar varsa, bu tuzaklara düşmeyecek bir toplumken bu tuzaklara düşmüş bir toplumuz 
şu anda, dolayısıyla bizi bekleyen önümüzdeki 20 yıl içerisinde çok büyük tehlikeler var. 
Bu sektörü elinde bulunduran insanlardan kaynaklanan bir şey, bunu da konuşmamız zaten 
bayağı bir zaman alır. Verdiğin örnek de ayrıca doğrudur.

Av. MERİÇ GENÇAY- Şeylere katılıyorum, ama biraz daha sorumu açarak tekrar sormak 
istiyorum. Biraz önce savunduğunuz, benim savunmadığım anlaşılmasın bu konuşmadan, 
fikri haklardan bahsettiniz. Fikri hakların kökeni kapitalizme dayanıyor. Bütün hakların 
yapımcıya devredildiğinden bahsettiniz. Benim kafamda şöyle bir soru işareti oluştu 
açıkçası; burada amaç bütün sinema emekçileri arasındaki gelirin eşit olarak dağıtılması 
ya da kim ne kadar hak ediyorsa o kadar dağıtılması mıdır ve bizim mevzuatımız buna izin 
veriyor mu?

FİKRET KUŞKAN- Biz öyle bir şeyi kastetmedik, biz bir konfederasyondan bahsettik. 
Bizim yapabileceğimiz tek şey konfederasyon, bu konfederasyonla bir çatı altında toplanıp 
Yazarlar Birliği, Yönetmenler Birliği, Oyuncular Birliği ve birçok birlik alanı bölündüğünde, 
ama aynı çatı altında birisi greve gittiğinde, hepsi desteklediğinde bize iş veren insanı 
en azından bağlamış ve pazarlığa çekmiş olabiliyoruz. Şu anda ise hiçbir maddi, manevi 
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hakkımız olmuyor. Ben bundan bahsettim.

Av. MERİÇ GENÇAY- Tamam o zaman, ben herhalde yine yanlış anladığımı çok 
düşünmüyorum, ama demek istediğim şey şu: Siz vahşi kapitalizm dediniz, ama asıl 
olarak…

OTURUM BAŞKANI- Daha sonra…

FİKRET KUŞKAN- Sen “vahşi kapitalizm” kelimesinden niye bu kadar rahatsız oldun 
anlamadım.

Av. MERİÇ GENÇAY- Ben bir de Serdar Beye bir soru yöneltmek istiyorum. Bir 
sinemacının olanı gösterdiğinden ve sinemacının da ortaya, daha doğrusu sinemacının 
yarattığı eserlerden kötü bir sonuç doğmayacağını iddia ettiniz. Biraz önce arkadaşım da 
sordu. Akif Bey de biraz açıkladı. Bir sanatçı birtakım toplumsal mesajlar vermek zorunda 
değildir, sanatını sanat için yapmak zorundadır, ama…

AKİF KURTULUŞ- Hayır, ben öyle demedim.

Av. MERİÇ GENÇAY- O zaman hemen ben sorumu sorayım, Akif Beyin tespitine 
değinmeden sorumu sorayım. Şöyle; yaptığınız eserlerin ne derece iyi sonuçlarA ya da 
kötü sonuçlara yol açtığını düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim.

SERDAR AKAR- İyi şeylere sebep olduysa sevinirim, kötü şeylere sebep olduysa 
üzülürüm. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Burada artık toplantıyı sona erdirmek istiyorum. Son olarak 
Mustafa Bey; buyurun.

MUSTAFA KUTLU- Burada edilgen bir tavır içinde herkes, hukuk mevzubahis olunca 
gerçekten herkes edilgenleşiyor. Benim aklıma da şu geliyor: Tüm araçlar üzerinize 
geliyorsa bilin ki yanlış şeritte duruyorsunuz. Biz yanlış şeritte duruyoruz herhalde. Çünkü 
adalet kendiliğinden gelen bir şey değildir, adalet kendiliğinden hiçbir zaman gelmez. 
Gelmişse şükredin ona, fakat kendiliğinden gelmiyor. Sanatçılar için gelmiyor, hâkim-savcı 
için de gelmiyor. Kimse için gelmiyor, dünyada böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz adaleti 
var edebilmeliyiz. Nasıl var edebiliriz? Adalet için mücadele ederek var edebiliriz. Mutlaka 
yakınacağız, ama onun için eyleme geçerek mücadele etmek gerekiyor. Adalet bir seçimler 
bütünüdür aslında, bunu tanımlamak zordur, ama her maddi durumu seçersiniz.

OTURUM BAŞKANI- Herkes payına düşeni yerine getirmeli.

MUSTAFA KUTLU- Mutlaka, bir de sanatçı imgeler yaratıyor değil mi? Bunu görüntü 
ve ses olarak yaratıyor. Ben şunu düşünüyorum. Gemide filmini hatırlıyorum ya da “Balta” 
filmini hatırlıyorum. Bunlarda bir adalet, bir cinsellik sömürüsü var mesela, değil mi? Bir 
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cinsellik sömürüsü insanın kendine kendinin gösterilmesi olayı var. Bizim kadersizliğimizi 
sinema bize gösteriyor ve onun için de vicdanı bize sunuyor ve bu da görüntünün vicdanı.

OTURUM BAŞKANI- Türk toplumunun adalet algılayışının sinemada yansıması 
olarak mı özetliyorsunuz?

MUSTAFA KUTLU- Biraz komikleştirilmiş halde, yani aslında adaletin hak etmediği 
basitlikte veriliyor bu, ama görüntünün gerçekten bir vicdanı var. Bizi ağlatıyor, bizi 
güldürüyor, bizi duygudan duyguya sürüklüyor, ama mahkemesi olduğunda bunları 
hissetmezsiniz. Hâkim onu hissetmek, onlar mekanik işler, ama sinemaya gittiğiniz zaman 
herhangi bir insanlık dramını ağlayarak izleyebilirsiniz. Ağlarsınız, görüntünün vicdanı 
budur. Sözün de vicdanı vardır, söz de ağlatır insanı, dolayısıyla bizim sanattan beklediğimiz 
şey görüntünün, imgelerin vicdanını bize sunabilirse bunu sanat ne kadar başarabilir? Ben 
bunu merak ediyorum ve bu olarak adaletin imkansızlık halinden çıkması mümkün mü? 
Bunun için ne yapabiliriz? Yanlış şeritte duruyoruz. Bu şeridimizi değiştirmemiz lazım. 
Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Burada kesiyoruz. Başka bir toplantıda daha uzun uzun 
konuşmak dileğiyle diyorum. Hepinize teşekkür ederiz. (Alkışlar)
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